
Anul XI, Nr. 6 (67)  Noiembrie-Decembrie 2016

Publicație a Comunității Bisericii  Române Unite  cu Roma Greco-Catolică, 
Flaminia–Euclide–Roma Nord,  Responsabil: Pr. Serafim Vescan Iulian

„Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, 
şi porțile iadului  nu  o vor birui. Ție îți voi da cheile împărăției 

cerurilor; orice vei lega pe pământ, va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe 
pământ, va fi dezlegat şi în ceruri”  (Matei 16, 18-19).

Cruce și Înviere



Contact:  Preot Serafim Vescan Iulian
Parohie și Centrul Român Cultural și Spiritual Bizantin 

Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan: 
Chiesa di San  Valentino Via Germania, nr. 13; 00196, Roma (RM)

Casa Canonică: Via Germania, nr. 13;
00196 Roma (RM), Tel:  3245586937

 E-mail: padreserafino2001@yahoo.it  sau padreserafino2001@gmail.com

Redacție:
Director al revistei și redactor: Pr. Serafim Vescan Iulian

Fotografii: Rocco Mario Polla
Tehnoredactare: Ștefan Munteanu

Cuprins ~ indiCe

Pastorala de Crăciun a PF Lucian
La Lettera Pastorale di Natale di S.Em. Lucian                       3
Parohia Roma Nord în pelerinaj la Mormântul Sfântului Andrei
La Parrocchia Roma Nord in pellegrinaggio alla Tomba di San Andrea       6
Vizita Ambasadorului României pe lângă Sfântul Scaun, Liviu-Petru Zăpârțan, 
în parohia Roma Nord 
Visita dell’Ambasciatore della Romania presso la Santa Sede, 
Liviu-Petru Zăpârțan, nella Parrocchia Roma Nord                            8
Pelerinaj la moaștele Sfântului Nicolae de la Bari
Pellegrinaggio alle reliquie di San Nicola di Bari             13
 
Noul ambasador al României primit de Papa Francisc
Il nuovo ambasciatore della Romania ricevuto da Papa Francesco     15
Conferință la Colegiul Pontifical Pio Romeno despre darurile Spiritului Sfânt
Conferenza al Pontificio Collegio Pio Romeno sui doni dello Spirito Santo    16
Hirotonire diaconală la Colegiul Pontifical Pio Romeno din Roma
Ordinazione di un diacono al Pontificio Collegio Pio Romeno       17
Riassunto per gli amici italiani
Rezumat pentru prietenii italieni         18



3                                    Cruce Și Înviere, Nr.6  (67), Noiembrie-Decembrie 2016

     Iubiți fii sufletești,

De Sărbătoarea Nașterii Domnului, 
frumusețea Evangheliei atinge 
inimile noastre într-un fel cu 

totul aparte. Dumnezeu Cel Mare și Puternic 
se face Prunc slab și neputincios, pentru ca noi 
să îndrăznim să Îl iubim; prunc fiind, vine să se 
încredințeze în mâinile noastre. Luând asupra Sa 
natura umană, Dumnezeu ne îmbracă din nou 
cu natura divină, aducând mântuire și eliberare 
pentru întreaga omenire.

Quod non est assumptum, non est sanatum 
ne spune Sf. Grigore de Nazianz. Toate au fost 
asumate, toate iertate, toate însănătoșite prin 
Întruparea Logosului Divin. Dumnezeu s-a 

făcut om cu adevărat, întru toate asemenea nouă, în afară de păcat. Păcatul stră-
moșesc nu l-a moștenit, fiindcă Întruparea „s-a făcut” de la Spiritul Sfânt și din 
Maria, Fecioara Preacurată, cea plină de har. De aceea, firea noastră omenească, 
înnoită prin Întruparea Fiului, este chemată după exemplul Maicii Sfinte la o 
nouă Creație, la un nou început. Păcatul nu este nimic altceva decât răzvrătirea 
noastră la a fi asemenea cu Dumnezeu, tocmai când, paradoxal, ne doream mai 
mult ca oricând acest lucru în mod greșit, ascultând șuieratul șarpelui din Grădina 

† CARDINAL LUCIAN

prin harul și mila Bunului Dumnezeu, 
Arhiepiscop și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, 

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică,
în deplină comuniune de credinţă cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei

Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe,
iubiților credincioși greco-catolici și tuturor creștinilor iubitori de 
Dumnezeu 

pastorala de CrăCiun a pF luCian
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Raiului. Făcându-se asemenea nouă, 
Mântuitorul ne arată în schimb adevă-
rata cale, revelându-ne iubirea și îndu-
rarea lui Dumnezeu: „Căci așa a iubit 
Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel 
Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în 
El să nu piară, ci să aibă viaţă veșnică” 
(Ioan 3, 16).

Parcurgând istoria poporului lui 
Israel, putem contempla o cale lungă 
prin care Dumnezeu se face cunoscut, 
se descoperă încetul cu încetul, se 
face prezent în mijlocul oamenilor, 
prin cuvinte și fapte concrete: trimite 
mijlocitori, precum Moise, Profeții 
și Judecătorii, care comunică popo-
rului voința Sa și amintesc mereu cât 
este de exigent Legământul încheiat 
între popor și Dumnezeu. Împlinirea 
acestor făgăduințe o contemplăm la 
Sfânta Întrupare a Cuvântului. Acum 
Revelația ajunge la plinătate. În Isus 
din Nazaret, icoană a Tatălui, Creatorul 
coboară în chip real în mijlocul popo-
rului Său, vine să cerceteze omenirea 
într-un mod care depășește orice aștep-
tare: „Pe Dumnezeu nimeni nu L-a 
văzut vreodată; Fiul cel Unul-Născut, 
Care este în sânul Tatălui, Acela L-a 
făcut cunoscut” (In 1,18).

Iubiți frați în Cristos,

Crăciunul ne aduce aminte 
de un Prunc înfășat și 
culcat în iesle, mic și neaju-

torat, născut într-o lume mare și întune-
coasă precum peștera din icoane. Lângă 
El stă o Maică ce contemplă, luminată 

de o nespusă bucurie. În numele întregii 
omeniri Ea a oferit neprihănit lăcaș 
Împăratului Cerurilor. Stă de asemenea 
Iosif, visător ca înainte-mergătorul său 
din Egiptul de altădată, ce lasă ca visele 
și îngerii să-i învingă dubiile din suflet. 
Stăm și noi, împreună cu ei, cântând: 

„Pe Fiul în al Său nume, Tatăl L-a trimis 
în lume…” și ne bucurăm împreună cu 
îngerii, păstorii și magii, pentru că acest 
Prunc plăpând din staul, Dumnezeul 
Cerurilor fiind, a vrut să vină la noi. Nu 
putem pătrunde pe deplin taina aceasta, 
putem doar contempla. Profetul Isaia 
ne spune: „Gândurile Mele nu sunt 
ca gândurile voastre și căile Mele ca 
ale voastre, zice Domnul. Şi cât de 
departe sunt cerurile de la pământ, 
așa de departe sunt căile Mele de căile 
voastre și cugetele Mele de cugetele 
voastre” (Isaia 55, 8-9). Aici stă de fapt 
minunea cea mare: acum, de Crăciun, 
Creatorul coboară din Cer, ia asupra Sa 
firea omenească și căile noastre se întâl-
nesc. Timpul și spațiul sunt covârșite de 
prezența Dumnezeului Puterilor Cerești, 
Om printre oameni. Nu mai există clipă 
sau loc în care El să nu fie prezent, iar 
prezența Lui face spațiu bucuriei, alun-
gând teama: „Nu vă temeți, căci iată vă 
bine-vestesc vouă bucurie mare care va 
fi pentru tot poporul, că vi S-a născut 
astăzi Mântuitorul, Care este Cristos 
Domnul” (Luca 2, 10 – 11).

Din păcate, cu ocazia Praznicului 
Nașterii Mântuitorului, nu ne amintim 
doar de lucruri frumoase. Ne amintim 
și de faptul că pentru Isus, Maria și 
Iosif, ușile locuitorilor din Betleem 
sunt încuiate. În mod inevitabil apare 
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Cu arhierești binecuvântări,

   † CARDINAL LUCIAN
  Arhiepiscop și Mitropolit 
  Arhiepiscop Major

Dimpreună cu Episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, Preasfinția Sa 
Claudiu, Vă dorim din inimă sărbători sfinte și binecuvântate, care să Vă 
apropie și mai mult de Isus, Cel care vine.

întrebarea: cum ar sta oare lucru-
rile dacă Sfânta Familie ar căuta lăcaș, 
bătând la ușa casei noastre, astăzi în 
anul 2016? Ce se întâmplă atunci când 
bate Isus la ușile societăților noastre, 
ce se întâmplă atunci când bate la ușa 
Europei și a lumii de astăzi? „La ai săi 
a venit și ai săi nu L-au primit” (In 
1,11). Are oare astăzi Dumnezeu un loc 
în viața și în gândirea noastră, într-o 
lume „inteligentă” în care, pentru a fi 
considerată „serioasă”, gândirea trebuie 
să excludă „ipoteza Dumnezeu”? Îi 
contemplăm astăzi pe păstori spunân-
du-și unul altuia: „Să mergem dar până 
la Betleem, să vedem cuvântul acesta ce 
s-a făcut și pe care Domnul ni l-a făcut 
cunoscut” (cf. Lc 2,15). O sfântă curi-
ozitate îi împinge să-L vadă în iesle pe 
acest Prunc, vestit de îngeri ca Mesia cel 
mult-așteptat. De ce nu ne-am lăsa și 
noi cuprinși de curiozitatea de a-L vedea 
mai de aproape pe Prunc?

Dragi credincioși,

Ne descoperim de multe 
ori atât de plini de noi 
înșine, încât Dumnezeu 

nu mai are loc. Atât de plini de 

urgențele și prioritățile noastre moderne, 
încât cei de lângă noi rămân afară. 
Crăciunul vine să ne provoace tocmai 
în modul nostru de a vedea lumea și 
pe noi înșine. Nașterea Domnului ne 
cere să ne convertim simțirile, dar și 
inteligența, voința și rațiunea, până 
la a reevalua raportul nostru cu reali-
tatea. Privind la Pruncul plăpând din 
ieslea Betleemului, suntem chemați să 
descoperim că El este prezent și viu 
în lumea în care trăim, și să începem, 
poate pentru prima dată, să-I percepem 
prezenta la ușa vieții noastre. Să îl 
rugăm de aceea pe Domnul pentru ca 
sfânta curiozitate și intima bucurie a 
păstorilor să ne atingă și pe noi în ziua 
de Crăciun. Să mergem și noi, în spirit, 
grăbiți, la Betleem! Ca să-L putem găsi 
și vedea pe Pruncul cel culcat în iesle, pe 
urmele magilor și a păstorilor, va trebui 
să ne plecăm nu doar genunchii, ci și 
inimile, exclamând: „Taină străină văd 
și preamărită: cer fiind peștera, scaun 
de heruvimi Fecioara, ieslea sălășluire, 
întru care S-a culcat Cel neîncăput, 
Cristos Dumnezeu, pe Care lăudându-L 
Îl preamărim!”.
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parohia roma nord în pelerinaj 
la mormântul sFântului andrei

În data de 13 noiembrie 2016, 
un grup de credincioși din 
parohia Greco-Catolică Roma 

Nord, „Sfinții Trei Ierarhi”, au mers 
în pelerinaj la Mormântul Sfântului 
Andrei de pe Costiera Amalfitană. 

La ora 7 dimineața au pornit cele 
două autocare de pe via Flaminia, cu 
36, respectiv 21 de pelerini, însoțite de 
parohul acestei comunități, Pr. Serafim 
Iulian Vescan. Au pornit la drum cu 
gânduri de rugăciune și cu dorinţa 
de a se încărca spiritual, astfel că s-a 
început cu rugăciunea de dimineaţă, 
continuând cu Acatistul Sf. Andrei și 
cu cântece religioase. După ce au ajuns 
la destinaţie, au participat la Sfânta 
Liturghie celebrată de părintele Serafim, 
în biserica unde sunt expuse numeroase 
relicve ale sfinților precum: Sf. Andrei, 
Sf. Ecaterina, Sf. Constantin, etc. După 
terminarea programului religios, pele-
rinii au fost la mormântul Sfântului 
Andrei, apoi au servit împreună prânzul 
pe malul mării, unde au expus cu 
mândrie tricolorul românesc. 

Coasta Amalfitană este locali-
zată în sudul Italiei, în portul Salerno. 
Este faimoasă în întreaga lume pentru 
peisajele extraordinar de frumoase pe 
care le deţine. Pe lângă acestea, există 
multe alte puncte turistice precum: Il 
chiostro del Paradiso, care este un vechi 
cimitir al nobililor din Amalfi datând 
din anii 1266-1268, apoi La Basilica del 
Crocifisso, Muzeul Diecezan unde sunt 
expuse obiectele sacre și semnificative 

care fac parte din tezaurul acestui Dom: 
prețioasa mitră, o importantă colecție 
de relicve, crucea aragoneză care 
conţine o bucățică din crucea pe care a 
fost răstignit Isus Hristos. Un alt punct 
important și religios este Cripta, consi-
derată inima orașului Amalfi, deoarece 
aici se află mormântul Sfântului Andrei, 
care a fost fratele Sf Petru. Apostolul 
Andrei a fost crucificat la Patrasso în 
formă de x, și acest semn se poate vedea 
și astăzi la toate căile ferate (Crucea 
Sfântului Andrei), iar de aici, corpul 
său a fost dus la Constantinopol iar apoi 
la Amalfi. Relicva a ajuns la Amalfi în 
8 mai 1208, în cadrul unei ceremonii 
oficiate de cardinalul Pietro Capuano. 

La final, pelerinii s-au întors 
bucuroși, încărcați sufletește și spiritual, 
dornici de a participa la următorul pele-
rinaj la Bari, pe 10 decembrie la Sfântul 
Nicolae.

Părintele Serafim a făcut anunțul 
și invitația pentru evenimentul din 4 
decembrie cu ocazia Zilei Naţionale 
a României, a concertului de colinde 
susţinut de corul studenților teologi de 
la Colegiul Pontifical Pio Romeno din 
Roma; de asemenea, am fost invitați de 
către inimosul nostru paroh ca pe 14 
decembrie, urmând tradiția de a merge 
în Piazza San Pietro în fiecare sfârșit de 
an, să-l colindăm pe Sfântul Părinte 
Papa Francisc.

Maria Moldovan
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Vizita ambasadorului româniei pe lângă sFântul sCaun, 
liViu-petru zăpârțan, în parohia roma nord

Duminică, 4 decembrie 2016, 
ne-am bucurat nespus de mult să sărbă-
torim în parohia noastră Sfinții Trei 
Ierarhi Vasile, Grigore şi Ioan, Ziua 
Națională a României.

Pentru ca evenimentul nostru să 
aibă o amploare și mai mare, am fost 
onorați să-i avem în mijlocul nostru pe 
Ambasadorul României pe lângă Sfântul 
Scaun și Ordinul Suveran de Malta: Prof. 
Univ. Dr. Liviu — Petru Zăpârțan 
cu soția sa, reprezentanți din partea 
Ambasadei României în Italia, pe Mons. 
Dott. Prof. Enrico Dal Covolo, S.D.B., 
Episcop titular de Eraclea, rectorul 
Universității Pontificale Laterane, repre-
zentanți de la Primăria Romei și preoții: 

Pr. Sorin Sabo, parohul de la Deva, Pr. 
Alejandro, prof. și decan la Universitatea 
Pontificala Sfântul Toma de Aquino 
(Angelicum), Pr. Lucian Lechițan SJ, Pr. 
Valentin Marcu, care a stat la scaunul 
de spovadă, diaconul Dan Pisuc și nu 
în ultimul rând păstorul acestei comu-
nități, părintele Serafim Iulian Vescan. 
Programul a început cu o Sfântă 
Liturghie, la care au cântat studenții de 
la Colgiul Pio Romeno. 

La momentul predicii, Preasfinția 
Sa Enrico Dal Covolo a rostit câteva 
cuvinte de învățătură afirmând că 
trebuie să fim tari în credință și a 
mulțumit apoi părintelui paroh pentru 
invitația făcută, mărturisind că este 
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foarte fericit că se află în mijlocul nostru, 
de asemenea ne-a spus că de curând a 
vizitat România (Iași, București, Alba 
Iulia) a rămas plăcut impresionat de 
frumoasa noastră țară, iar la final 
a spus că este bucuros că a întâlnit 
printre teologii Colegiului Pio Romeno 
și studenți care studiază la Universitatea 
Laterană. După aceste cuvinte ale 
Preasfinției Sale, părintele Serafim și-a 
exprimat bucuria de a avea alături, la 
acest eveniment important pentru 
cumunitatea noastră, atâția oameni care 
au răspuns afirmativ invitației și s-au 
implicat la organizarea sărbătorii. De 
asemenea a mulțumit și Asociației reli-
gioase Centrul Român cultural și spiri-
tual bizantin, Vasile Grigore şi Ioan, care 
s-a implicat deosebit de mult în organi-
zarea acestui eveniment.

După Sfânta Liturghie, părin-
tele paroh a oferit o icoană cu Sfânta 
Fecioară Maria, Ambasadorului 

României care a mărturisit că este foarte 
bucuros și impresionat de activitățile 
din comunitatea noastră, apoi a oferit 
o icoană pictată pe sticlă și Preasfinției 
Sale care s-a bucurat mult de această 
icoană spunând că în această perioadă 
se face novena în cinstea Neprihănitei 
Zămisliri. Înainte de încheierea primei 
părți a programului, corul studenților 
teologi de la Colegiul Pio Romeno, 
dirijați de Radu Vlad Pupăză, ne-au 
încântat auzul cu o serie de colinde 
tradiționale românești precum: Trei 
crai, Mare minune, Seara Crăciunului 
nost’, O ce veste minunată, Dumnezeu 
Preasfântul etc. 

Cea dea doua parte a sărbă-
torii a continuat în teatrul parohiei cu 
un frumos program artistic deschis 
cu citirea scrisorii Preafericirii Sale 
Cardinal Lucian Mureșan referitoare 
la Ziua Unirii, de către părintele paroh 
Serafim Iulian Vescan. Apoi, domnul 
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Gheorghe Cristescu a citit 5 puncte din 
declarația Unirii de la Alba Iulia, rostite 
de Cardinalul Iuliu Hossu la 1 decem-
brie 1918.

Cu ocazia Zilei de 1 Decembrie, 
copii au recitat poezii, au cântat cântece 
patriotice, apoi au  colindat, și-au 
prezentat costumele naționale, iar în 
cele din urmă a venit și mult aștep-
tatul Moș Crăciun. Bucuria a fost că 
nu doar copii s-au implicat în program 
ci și parohienii. Cenaclul Strigătul 
Diasporei a prezentat sceneta tradițio-
nală cu Nașterea pruncului Isus, apoi 
au colindat. De asemenea a fost și un 
grup din Republica Moldova care a 
colindat. Au fost prezenți și cei doi 
cântăreți renumiți în Italia: Steluța 
Floreștean și Marius Petrișor, care ne-au 
înveselit sufletele și ne-au încântat auzul 

cu colindele lor. A fost și un concurs de 
costume tradiționale, iar la final s-au 
înmânat diplome câștigătorilor. 

Aproape până la finalul progra-
mului care s-a încheiat la ora 17 după 
masă, au rămas Ambasadorul României 
și Preasfinția Sa. 

La final, părintele Serafim a 
anunțat pelerinajul la Bari, cu ocazia 
Sărbătorii Sfântului Nicolae din 6 
decembrie, iar în 14 decembrie la 
Audiența Generală din Piața San Petro, 
vom fi prezenți pentru a-L colinda pe 
Sfântul Părinte Papa Francesco. 

Programul s-a încheiat cu Hora 
Unirii și cu o masă bogată cu produse 
tradiționale românești, pentru toată 
comunitatea. 

Pr. Serafim Iulian Vescan
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Orașul Bari este o punte dintre 
Occident și Orient și cu prezența 
Sfântului Nicolae. 

Sfântul Nicolae s-a născut în jurul 
anului 280 d. Hr. la Patara, un orășel 
vechi din regiunea Lichiei, în Asia 
Mică. Nicolae a fost ales episcop la Mira 
Lichiei, mai apoi a fost numit făcător de 
minuni. Era iubit de copii pentru bine-
facerile făcute, iar cel mai mare gest pe 
care l-a făcut, a fost cu cele trei fete pe 
care Sfântul le-a salvat de la prostituție 
dându-le bani pe ascuns pentru căsă-
torie. Astfel le-a salvat curăția trupească, 
dar și sufletească pentru o căsătorie 
demnă. 

Pe 7-9 mai 1087 sunt aduse la Bari 
moaștele Sfântului. 

Sfântul Nicolae este patronul 
spiritual al Țărilor din Răsărit, al Rusiei, 
al provinciei Lorena, precum și al mai 
multor orașe vest-europene, între care și 
Bari etc. Sfântul Nicolae este cunoscut 
ca protector al celor acuzați pe nedrept, 
al comercianților, călătorilor, fetelor 
nemăritate, mireselor și, în special, al 
copiilor mici.

În anul 325 în orașul Niceea, a 
fost convocat Primul Sinod Ecumenic, 
de către Împăratul Constantin cel Mare. 
Sinodul I Ecumenic, prima adunare a 
episcopilor din întreaga Biserică, a 
rămas în istorie ca un model pentru 
adoptarea deciziilor majore care privesc 
dreapta credință și unitatea Bisericii. La 
acest Sinod au fost combătute ereziile 
vremii, printre care și învățătură greșită 
a lui Arie care se raporta cu o înțelegere 

pur omenească la Taina Întrupării 
Mântuitorului, știrbindu-i acestuia cali-
tatea dumnezeirii Sale. De asemenea la 
acest Sinod au fost formulate primele 
articole ale Simbolului de Credință. 
Printre cei prezenți s-a aflat și Sfântul 
Nicolae, care era Episcop de Mira. 

În luna mai se sărbătorește 
Aducerea la Bari a moaștelor Sfântului 
Ierarh Nicolae, sărbătoare menționată și 
în calendarul liturgic. Cu această ocazie, 
în fiecare an, din mormântul Sfântului 

pelerinaj la moaștele sFântului niColae de la bari
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Nicolae de la Bari este extrasă mana, un 
lichid incolor care izvorăște din oasele 
sfântului, în cadrul unei slujbe care îi 
reunește pe credincioșii catolici dar și pe 
cei ortodocși.

În seara zilei de sâmbătă, 10 decem-
brie, ne-am întâlnit cu toții în spirit de 
rugăciune, fraternitate şi bucurie pentru 
a merge împreună într-un pelerinaj la 
Sfântul Nicolae, la Bari. Înainte de a 
pleca însă, la biserica parohială am adus 
laudă şi am cântat Pruncului care vine să 
ne mântuiască. La miezul nopții am cele-
brat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie 
pentru a gusta din masa euharistică. 
Astfel pregătiți sufleteşte am pornit spre 
destinația noastră. Dimineața, ajungând 
la Bari, am avut o masă agapică, fiecare 
împărțind cu aproapele său. 

La mormântul Sfântului aflat 
în Bazilica Pontificală Sfântul Nicolae, 
ne-am rugat Acatistul Sfântului Nicolae, 
înălțând fiecare gândul şi cerând mijlo-
cirea Sfântului. Am reuşit să vizităm şi 
alte biserici, importantă fiind Catedrala 
Sfântului Sabin, edificiu cu vestigii din 
perioada romană, paleocreştină şi medi-
evală. La întoarcere s-au cântat colinde, 
s-au recitat poezii şi ne-am rugat Mamei 
noastre cereşti rugăciunea rozariului.  
(Mărturia studentului teolog Vlad 
Pupăză)

Mi-a plăcut să văd o comunitate 
de români unită şi în afara țării aici la 
Roma, care nu s-au uitat la apartenențe 
religioase ci şi-au arătat adevărata natură 
a unui creştin de a fi pentru aproapele 
său mai mult decât pentru el. Am văzut 

acest lucru când a fost vorba de agapa 
frățească când, fiecare din ceea ce a adus, 
a împărțit şi fraților săi. A fost frumos sa 
vezi o comunitate a românilor, fie ea cât 
de mica, unită în rugăciune mai ales la 
liturghia din ziua premergătoare peleri-
najului culminând cu Acatistul Sfântului 
Nicolae din fața mormântului, aş mai 
adaugă aici şi colindele şi poeziile rostite 
de credincioşi pe drumul de întoarcere. 
Aici aş zice că harul de “a dărui” l-am 
văzut prezent mereu în acel grup frumos 
de români. Ce aş putea să mulțumesc, 
este pentru faptul că am avut prilejul de 
a participa la acest pelerinaj interconfesi-
onal la mormântul Sfântului Nicolae din 
Bari şi aş mai mulțumi tuturor care s-au 
implicat în realizarea pelerinajului care 
cu siguranță a schimbat ceva în inima 
fiecăruia. 

În folclorul popular românesc din 
moş-strămoşi i s-au închinat imnuri, 
poezii, colinde şi datini fiind mesagerul 
lui Moş Ajun şi Înainte-mergătorul lui 
Moş Crăciun. În fiecare an, în noaptea 
de 5 spre 6 decembrie, copiii ştiu că vine 
Moş Nicolae pe la ei, să le aducă daruri 
celor cuminți. (Mărturia studentului 
teolog Emanuel Gavrilaș)

Argumentul acestui articol este 
bunătatea și sfințenia. Obiectivele 
însemnate, țelurile mari, faptele bune 
se realizează prin trudă, osteneală, jertfă 
asemenea ființelor care l-au urmat pe 
Isus. Jertfele și suferințele lui Isus duc la 
mărire, la sfințenie. 

Așa să ne ajute Dumnezeu. 

Pr. Serafim Iulian Vescan
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Joi, 10 noiembrie 2016, Papa 
Francisc l-a primit în audi-
ență pe noul ambasador al 

României pe lângă Sfântul Scaun, 
Liviu-Petru Zăpîrțan, pentru prezen-
tarea scrisorilor de acreditare. Născut 
la Şieu-Odorhei, jud. Bistrița-Năsăud, 
pe 11 iulie 1947, noul ambasador este 
căsătorit și are o lungă carieră didactică 
universitară. Din 1975 până în 1990 a 
fost lector universitar la Facultatea de 
Istorie și Filosofie a Universității „Babeș-
Bolyai” din Cluj Napoca, iar între anii 
1990-2012, profesor de drept.

Între 1996-2000, citim pe 
situl Radio Vatican, a fost amba-
sador al României în Marele Ducat de 
Luxemburg, fiind decorat pentru activi-
tatea sa cu Marea Cruce a Ordinului de 

Merit al Marelui Ducat de Luxemburg. 
Este cofondator al Institutului Italo-
Român de Studii Superioare pe lângă 
Universitatea „Babeș-Bolyai” din 
Cluj în 2003. Profesor universitar la 
Departamentul de Istorie a Filosofiei 
Antice și Medievale al Facultății de 
Istorie și Filosofie a Universității „Babeș-
Bolyai” între anii 2005-2012. Director 
al Şcolii Doctorale de Filosofie Politică a 
aceleiași Universități în cadrul Facultății 
de Istorie și Filosofie și, succesiv, la 
Institutul de Studii Doctorale între 
anii 2005-2016. Din 2012 este 
membru în European Law Institute 
din Viena (Austria) și, din același an 
până în prezent, profesor universitar 
la Institutul de Studii Doctorale al 

noul ambasador al româniei primit de papa FranCisC
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Universității „Babeș-Bolyai”.
Prof. Liviu-Petru Zăpârțan a 

fost numit pe 5 august a.c. în funcția 
de ambasador extraordinar și plenipo-
tențiar al României pe lângă Sfântul 
Scaun de președintele României, Klaus 
Iohannis. În 2016 relațiile dintre 
România și Sfântul Scaun împlinesc 
96 de ani de existență, primul repre-
zentant al României fiind Dimitrie 
C. Penescu, care și-a prezentat scriso-
rile de acreditare pe 12 iunie 1920 ca 
trimis extraordinar și ministru pleni-
potențiar pe lângă Suveranul Pontif. În 
perioada 1950-1990 relațiile bilaterale 
au fost întrerupte unilateral de regimul 
comunist de la București. După restabi-
lirea relațiilor diplomatice, România a 
avut cinci ambasadori pe lângă Sfântul 

Scaun: Gheorghe Pancrațiu Iuliu 
Gheorghiu, Teodor Baconsky, Mihail 
Dobre, Marius Lazurcă și Bogdan 
Tătaru-Cazaban.

Pe de altă parte, Sfântul Scaun a 
avut în aceeași perioadă cinci ambasa-
dori în România cu rangul de Nunțiu 
Apostolic: Arhiepiscopii titulari John 
Bukovsky, Janusz Bolonek, Jean-Claude 
Périsset, Francisco-Javier Lozano și actu-
alul Nunțiu în România și Republica 
Moldova, Mons. Miguel Maury 
Buendia, numit în această misiune de 
Papa Francisc în 5 decembrie 2015. Din 
ianuarie 1998, în România s-a revenit 
la vechea tradiție prin care Nunțiul 
Apostolic la București devine decanul 
corpului diplomatic.

Sursă: www.catholica.ro

Luni, 14 noiembrie 2016, 
la Colegiul Pontifical Pio 
Romeno părintele Mihaly 

Szentmartoni a ținut prima conferință 
dintr-o serie propusă în acest an univer-
sitar. Tema conferinței a fost „Darurile 
Spiritului Sfânt”. Pentru fiecare dintre 
cele șapte daruri a fost prezentat un 
personaj emblematic din Vechiul 
Testament și câte două virtuți care ajută 
sufletul să accepte acțiunea vindecă-
toare și mântuitoare a lui Dumnezeu.

Însă persoana care a acceptat și a 
trăit pe deplin toate aceste daruri este 
Sfânta Fecioară Maria, a afirmat confe-
rențiarul. Ea este model nu doar al evla-
viei, al fricii (sănătoase) de Dumnezeu, 

al tăriei în încercări, nu doar „Maica 
bunului sfat”, ci și „Sedes Sapientiae”, 
tron al înțelepciunii și mijlocitoare a 
cunoașterii misterului Sfintei Treimi. 
Despre Maica Domnului nu se poate 
vorbi niciodată îndeajuns, iar mediul 
academic roman nu se poate lipsi de 
ajutorul celei care este reflecția perfectă 
din ordinea creată a Înțelepciunii 
dumnezeiești.

Cuvântarea s-a încheiat sub 
semnul unei meditații asupra „înțe-
lepciunii deșertului”, ca paradox tipic 
creștinismului. Perioada postului este 
o traversare a unui deșert, este un act 
necesar unei condiții umane marcate 
de ambiguitate. „În sărăcia deșertului 

ConFerință la Colegiul pontiFiCal pio romeno

 despre darurile spiritului sFânt



17                                    Cruce Și Înviere, Nr.6  (67), Noiembrie-Decembrie 2016

se află o mare bogăție. Lucrurile se 
simplifică și se purifică, trecând prin 
proba de foc a încercării vecine cu 
moartea. Departe de vraja orașului, 
de repere stabilite, de agende, întâl-
niri, dorințe tot mai mari după tot mai 
multe lucruri finite, deșertul se prezintă 
ca un spațiu în care prezentul, elemen-
tele necesare supraviețuirii (în primul 
rând apa), apropierea umană fraternă și 
starea de totală dependență față de Tatăl 
infinit îndurător se prezintă conștiinței 
ca singurele elemente importante. În 
deșertul geografic, spiritual-liturgic sau 
existențial învățăm să prețuim frumu-
sețea lucrurilor simple, prietenia, iubirea, 
milostivirea, misterul lui Dumnezeu. 

Devenind slabi și goi, învățăm să ne 
punem încrederea doar în El, iar pe 
ceilalți oameni îi redescoperim ca frați 
și camarazi pe același drum al slăbi-
ciunii care într-o zi se va îmbrăca în 
slavă.”

Părintele Mihaly Szentmartoni 
este profesor emerit de psiho-
logie și spiritualitate la Institutul de 
Spiritualitate al Universității Pontificale 
Gregoriene. Cărțile sale s-au tradus în 
11 limbi, inclusiv în românește. De 
asemenea, dânsul este îndrumător spiri-
tual la Colegiul Croat din Roma.

   Alin Vara  
Sursă: www.pioromeno.com

hirotonire diaConală 
la Colegiul pontiFiCal pio romeno din roma

Luni, 21 noiembrie 2016, 
Colegiul Pontifical Pio 
Romeno din Roma, s-a 

îmbrăcat în straie de sărbătoare. Cu 
ocazia sărbătorii Intrării în Templu a 
Maicii Domnului, studentul Alexandru 
Marius Şuteu a fost hirotonit diacon. 
Diaconul Alexandru a absolvit semi-
narul teologic Arhieparhial din Blaj în 
anul 2000. În prezent este student al 
Universității Pontificale Teresianum 
din Roma, specializându-se în Teologie 
Spirituală.

În cadrul cuvântului de învățătură, 
PS Claudiu Lucian Pop a vorbit despre 
importanța efortului de a ne îndrepta 
privirea spre adevărata viață, cea spiri-
tuală, lăsând lumea și problemele ei. 
Identificându-ne ca fii și fiice ale lui 
Dumnezeu, vocația noastră trebuie să fie 

încredințată Providenței, având certitu-
dinea că viitorul aparține lui Dumnezeu. 
Cuvintele Fecioarei Maria, „Fie mie 
după cuvântul tău”, trebuie să ne călău-
zească pe urmele lui Cristos și să ne facă 
conștienți că nu totul depinde de noi.

Preafericitul Lucian Mureșan a 
conferit ordinul „Preasfânta Treime” 
părintelui Valentin Marcu pentru acti-
vitatea și contribuția adusă în calitate 
de președinte al Asociației „Inocențiu 
Micu – Klein” a credincioșilor greco-ca-
tolici din Italia. La finalul cuvântului 
de învățătură, părintele Gabriel Buboi a 
mulțumit celor prezenți și Preasfințitului 
Claudiu, evidențiind bucuria Bisericii și 
a comunității Colegiului.

 
 Ioan-Ștefan Dumitraș  

Sursă: www.pioromeno.com



18 Cruce Și Înviere, Nr.6  (67), Noiembrie-decembrie 2016

riassunto per gli amiCi italiani

La lettera Pastorale di Natale di Sua Beatitudine 
il Cardinale Lucian, Arcivescovo Maggiore della 

Chiesa Greco - Cattolica Romena. 
“[…] A Natale, la bellezza del Vangelo ci tocca di 

una maniera speciale.  Dio Grande e Potente diventa 
bambino debole e indifeso, perché noi potessimo osare 
ad amarlo. […]  Assumendo la natura umana, Dio ci 
riveste della natura divina, portando salvezza e libera-
zione per l’ intera umanità. […]   

Dio è diventato uomo veramente, del tutto simile a 
noi, tranne che per il peccato. Il peccato originale non 
l’ ha ereditato, perché l’ incarnazione si è fatta dallo 
Spirito Santo e da Maria, la Vergine Immacolata, la 
piena di grazia.   Per questo, la nostra natura umana, 
rinnovata tramite l’ incarnazione del Figlio, viene chia-
mata, secondo l’esempio della Santa Vergine, ad una 
nuova Creazione, ad un nuovo inizio. […]

Percorrendo la storia del popolo d’Israele, possiamo 
contemplare una via lunga, tramite la quale Dio si rende 
noto, si fa scoprire a poco a poco, si rende presente in 
mezzo agli uomini, per parole e atti concreti: manda 
intercessori, come Mosè, i Profeti e i Giudici, che comu-
nicano al popolo la Sua volontà e ricordano quanto 
è esigente l’Alleanza fra il popolo e Dio. Il compi-
mento di queste promesse lo contempliamo nella santa 
Incarnazione del Verbo. Adesso la rivelazione arriva alla 
sua pienezza. In Gesù di Nazareth, icona del Padre, il 
Creatore scende in modo reale in mezzo al Suo popolo, 
[…]”  

Pellegrinaggio alla Tomba di Sant’Andrea

Il 13 novembre 2016, un gruppo di fedeli della 
parrocchia I tre Santi Gerarchi di Roma, sono 

partiti alle 7 del mattino, accompagnati dal parroco, 
P. Serafim Iulian Vescan. Durante il viaggio, nei due 
pùllman, che trasportavano i 57 pellegrini, sono 
state recitate le preghiere del mattino, l’Akathistos di 
Sant’Andrea e dei canti religiosi.

Una volta arrivati a destinazione, i fedeli hanno 
partecipato alla Divina Liturgia, celebrata dal loro 
parroco. In seguito hanno visitato la tomba di 
Sant’Andrea.

Festa Nazionale della Romania 
nella Parrocchia I tre Santi Gerarchi 

Domenica 4 dicembre 2016, festeggiando La 
Grande Unione, i parrocchiani, hanno avuto 

il piacere di avere come ospiti: il Signor Liviu — Petru 
Zăpârțan, Ambasciatore della Romania presso la 
Santa Sede; Mons. Enrico Dal Covolo S.D.B., Rettore 
della Pontificia Università Lateranense; e dei rappre-
sentanti del Comune di Roma. Allo stesso tempo, 
sono stati presenti, e hanno concelebrato la Divina 
Liturgia insieme a P. Serafim: P. Sorin Sabo, Parroco 
di Deva; P. Alejandro, Prof. dell’Angelicum; P. Lucian 
Lechițan SJ; P. Valentin Marcu, che si incaricò delle 
confessioni; e il diacono Dan Pisuc. Le risposte alla 
Liturgia le hanno date gli studenti del Pontificio 

Collegio Pio Romeno. 
Al momento dell’omelia, Mons. Enrico Dal 

Covolo si è rivolto all’assemblea con parole d’insegna-
mento e ha ringraziato per la bella accoglienza. Egli 
fece riferimento ad una sua recente visita in Romania, 
che disse di aver gradito molto, e saluto la presenza 
di alcuni studenti della PUL fra i giovani teologi del 
Pio Romeno.

P. Serafim, a suo tempo, ha ringraziato gli invi-
tati per la loro presenza in mezzo alla comunità e ha 
sottolineato il ruolo importante avuto nei lavori orga-
nizzativi, da parte dell’Associazione Centro Culturale 
e Spirituale Bizantino-Romeno, Basilio Gregorio e 
Giovanni, per questo evento in particolare.

Dopo la Divina liturgia, il Coro del Pontificio 
Collegio Pio Romeno, diretto dallo studente Radu 
Vlad Pupăză, ha interpretato dei canti tradizionali 
romeni, specifici per il periodo natalizio. 

La festa è continuata nel teatro della parrocchia, 
con un bellissimo programma artistico-culturale ed 
un’agape fraterna.

Pellegrinaggio a Bari 

La sera del 10 dicembre 2016, un gruppo di 
fedeli della parrocchia, insieme a P. Serafim 

e a due studenti del Collegio Pio Romeno sono 
partiti verso Bari, in seguito alla celebrazione della 
Divina Liturgia, celebrata nella chiesa parrocchiale. 
La mattina dopo, arrivati a Bari, i pellegrini hanno 
fatto collazione, ciascuno dividendo con il suo pros-
simo i cibi portati con se. Arrivati alla tomba di 
San Nicola, nella Basilica Pontificale di San Nicola, 
hanno recitato la preghiera dell’Akathistos del santo, 
e poi hanno visitato altri obiettivi importanti, come 
la Cattedrale di San Sabino. L’articolo in romeno 
contiene le testimonianze degli studenti teologi Vlad 
Pupăză ed Emanuel Gavrilaș, del Pontificio Collegio 
Pio Romeno.

notizie:
• 10 novembre 2016 — Il nuovo ambascia-

tore della Romania presso La Santa Sede, Liviu-Petru 
Zăpîrțan, venne ricevuto da Papa Francesco.

• 14 novembre 2016 — P. Mihaly Szentmartoni 
ha sostenuto una conferenza al Pontificio Collegio 
Pio Romeno sui doni dello Spirito Santo.

• 21 novembre 2016 — In occasione della festa 
dell’Ingresso della Madre di Dio al Tempio, lo studente 
Alexandru Marius Şuteu ha ricevuto l’ordinazione 
diaconale da parte di S.E. Claudiu Pop, vescovo della 
Curia Arcivescovile Maggiore di Blaj, nella chiesa del 
Pontificio Collegio Pio Romeno di Roma.

Nella stessa occasione, P. Valentin Marcu ha rice-
vuto, da parte di S.B. Lucian Cardinale Mureșan e per 
mano di S.E Claudiu Pop, l’ordine della „Santissima 
Trinità”, per la sua attività e il suo contributo come 
presidente dell’Associazione „Inocențiu Micu – Klein” 
dei fedeli greco-cattolici  romeni che si trovano in 
Italia.   



programul parohiei și 
Centrului Cultural român și spiritual bizantin 

sFinții trei ierarhi Vasile, grigore și ioan

Duminica celebrările se fac la Institutul  Surorilor din 
Via Flaminia 353; 00176 Roma:

- 9:00 - 10:00 - Utrenie sau Acatist; 
- 10:00 - 12:00 - Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie;
- 12:00 - 13:00 - Parastase și alte rugăciuni;
- Spovedanii - în timpul Utreniei și după Sfânta Liturghie; 
-Sfântul maslu - în prima Duminică din fiecare lună, la orele 12
 
În timpul săptămânii, în fiecare zi, se celebrează în parohia San 
Valentino - via Germania, nr. 13: 

- 8:30 - 9:30 - Spovedanii 
- 9:30 - 10:20 - Sfânta liturghie 
- Joi, 16:00 - 17:00 - slujba Paraclisului

Alte activități ale Parohiei și Centrului Român Cultural și 
Spiritual Bizantin Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan:

- Conferinţe pe teme de actualitate spre folosul Credincioșilor
- Cateheză cu tinerii și pregătire pentru Sfânta Împărtășanie solemnă
- Cateheză pentru Sacramentul Botezului și a Căsătoriei 
- Pelerinaje religioase pe meleagurile Italiei  

 Știri din viața Parohiei și Centrului Român Cultural și Spiritual 
Bizantin Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan găsiți la 
adresa:

     www.bru-italia.eu — Roma Nord
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