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„Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, 
şi porţile iadului  nu  o vor birui. Ţie îţi voi da cheile împărăţiei 

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

Î n tradiția ebraică, sem-
nificația nopții Paștilor 
este dată de o întreba-

re ce răsună în fiecare an de pe 
buzele celui mai mic membru al 
unei familii: “De ce este noaptea 
aceasta diferită de altele?”. Cei 
prezenți răspund prin cântări și 
versuri, evocând momentul în 
care Dumnezeu eliberează popo-
rul din robia Egiptului. Deoarece 
Paștele creștin își are rădăcinile în 
cel ebraic, contemplând în schimb 
nu doar ieșirea din Egipt, ci eli-
berarea din robia păcatului prin 
moartea și învierea lui Isus, Fiul lui 

Dumnezeu, suntem și noi datori să 
ne punem an de an această între-
bare. În acest fel, celebrarea devine 
memorie, iar memoria ne ancorea-
ză cu putere într-un trecut plin de 
speranță, capabil să fecundeze cu 
aceeași speranță prezentul. 

Celebrând Paștele, celebrăm 
într-un prim moment cel mai în-
tunecat moment al istoriei noastre, 
cel în care se năruie speranțele 
întregii omeniri. Dumnezeu își 
trimite Fiul în lume pentru ca să 
ne mântuiască, acesta se naște 
în Betleem, crește în Nazareth și 
după câțiva ani de viață publică 
intră în Ierusalim aclamat de tot 
poporul drept Mesia, Împăratul 

Pastorala de Paști a PF Lucian

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

Cardinal † Lucian
prin harul şi mila Bunului 

Dumnezeu, 
Arhiepiscop şi Mitropolit 

al Arhieparhiei de Alba Iulia 
şi Făgăraş, 

Arhiepiscop Major 
al Bisericii Române Unită 

cu Roma, Greco-Catolică,
în deplină comuniune 

de credinţă 
cu Sfântul Scaun 

Apostolic al Romei
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lui Israel. Când toate lucrurile par 
deci să meargă înspre împlinire 
și glorie, Isus își strânge ucenicii 
pentru o ultimă cină de taină și îi 
anunță că peste puțină vreme va fi 
prins, biciuit, răstignit și omorât. 
Discipolii văd cu ochii lor împli-
nirea cuvintelor Maestrului iubit 
și în acel moment speranțele lor și 
ale omenirii par definitiv îngropa-
te și sigilate într-un mormânt de la 
marginea Ierusalimului. 

Dacă Biserica a ales să celebre-
ze duminică de duminică, zi de zi 
în cadrul Sfintei Liturghii tocmai 
acest moment, este pentru a ne 
aduce aminte că dacă Dumnezeu 
a reușit să transforme cel mai în-
tunecat moment al istoriei noastre 
într-unul de lumină, este capabil 
să transforme de asemenea ne-
gurile din istoria noastră recentă 
în tot atâtea momente de lumină. 
Nu știm cum și nu știm când. Nu 
știau martirii Bisericii din primele 
secole la ce vreme și în ce fel perse-
cuțiile vor lua sfârșit; nu știau măr-
turisitorii Bisericii noastre Greco-
Catolice atunci când zăceau în 
temnițele comuniste nici cum, nici 
când totul se va împlini. Un lucru 
însă era limpede pentru toți aceș-
tia, întăriți de continua celebrare 
a misterului de speranță prezent 
în Sfânta Liturghie: știau în mod 
cert că Dumnezeu va pune capăt 
acestui regim diabolic, iar această 
intimă convingere lumina încă de 
pe atunci temnițele lor. Părintele 
Matei Boilă, recent trecut la cele 
veșnice, descrie momentul înălță-
tor în care percepe această lumină 
eliberatoare în urma întâlnirii în 
pușcărie cu monseniorul Ghika. 
Profitând de faptul că îl avea în 
față pe viitorul Fericit al Bisericii 
Catolice, îl întreabă: „Monseniore, 
când vom fi liberi”? realizând, 

tocmai în clipa în care rostea aceste 
cuvinte, absurdul și inutilitatea 
unei astfel de întrebări, deoarece, 
așa cum va mărturisi ulterior, își 
dă seama că vorbește cu cel mai 
liber om din lume. 

Dragi credincioși, 

S fântul Evanghelist 
Marcu descrie momen-
tul în care femeile mi-

ronosițe merg la Mormânt. Știind 
că niciun cuvânt nu este pus în-
tâmplător în Sfânta Scriptură, nu 
putem să nu remarcăm atât refe-
rința la momentul din zi în care 
acest ritual își caută împlinirea: 
„dis de dimineață”, cât și o a doua 
mențiune: „la răsăritul soarelui”. 
Marcu ne dă astfel cheia întregu-
lui moment: Isus, soarele acestei 
lumi a răsărit din mormânt! Astfel 
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și întrebarea femeilor mironosițe: 
„cine ne va prăvăli piatra de pe 
mormânt?” își găsește rezolvarea 
de la sine. Ajungând la locul ce se 
voia al morții, găsesc piatra dată la 
o parte. Tânărul care le aștepta la 
mormânt, îmbrăcat în haină albă, și 
nu gol ca Adam, vestește timpurile 
noi, timpuri în care Tatăl Ceresc 
dăruiește o haină nouă omului, 
adevăratul Fiu risipitor al creației 
lui Dumnezeu; o haina nouă, semn 
al împăcării, capabilă să îndepărte-
ze pietrele de pe toate mormintele 
vieții noastre. Lumina Învierii ne 
învăluie, și astfel un lucru esențial 
devine certitudine: chiar dacă am 
trece prin mijlocul morții, Domnul 
este de acum pretutindeni cu noi, 
fiindcă viața de acum, prin Isus 
cel Înviat, devine sămânță de viață 
veșnică. 

Iubiți credincioși, 
 

N ici unul dintre evan-
gheliști nu descrie 
momentul Învierii. 

Găsim în schimb în Sfânta 
Scriptură relatările martorilor 
din fața mormântului gol ce pri-
mesc mesajul unui înger, iar mai 
târziu întâlnirile ucenicilor cu 
Isus Înviat. Toți aceștia nu fac alt-
ceva decât să ne vestească biruin-
ța Mântuitorului asupra morții și 
asupra păcatului, invitându-ne și 

pe noi să ne împărtășim din lumina 
și din puterea Învierii pentru a 
deveni făpturi noi, asupra cărora 
moartea nu mai are nici o putere. 
Avem astfel un nou răspuns la în-
trebarea: „de ce este această noapte 
diferită de altele?”. E o noapte care 
marchează trecerea de la moarte 
la viață a Fiului lui Dumnezeu și 
a noastră împreună cu El. Pentru 
noi, cei care credem în El și urmăm 
pașii Lui, lumea în care trăim nu 
va mai fi niciodată aceeași. Nu vor 
mai fi aceleași bucuriile ei, fricile 
ei, deziluziile ei, fiindcă noi trăim 
în ea, fără să facem parte din ea. 
Când Îngerul va striga: „timpul 
nu mai este!”, timpul nostru se 
va fi transformat deja în eternita-
te și viața noastră va fi ascunsă în 
Cristos, adevărata noastră Viață. 

Fiind purtătorii unei astfel 
de speranțe și al unui astfel de 
tezaur, suntem datori să vestim 
bucuria și celor din jur. E o lumină 
prea puternică pentru a o păstra 
doar pentru noi. În această noapte 
Sfântă, lumânările aprinse să ne 
aducă aminte de lumina pe care o 
purtăm în suflete prin Învierea lui 
Cristos, speranța veșniciei noastre! 

Dimpreună cu Preasfinția 
Sa Claudiu, episcopul Curiei 
Arhiepiscopiei Majore, Vă adre-
sez Vouă tuturor sărbători sfinte și 
pline de haruri. 

Cristos a înviat!
Adevărat a înviat!   
   Cardinal † Lucian

Arhiepiscop și Mitropolit
Arhiepiscop Major

Dată în Blaj, la 1 Mai,    
Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Isus Cristos
Anul Domnului 2016

 Sursa: www.bru.ro
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„O Mlădiță va ieși din tulpina lui Iesei și un Lăstar din rădăcinile lui va da. 
Și Se va odihni peste El Duhul lui Dumnezeu, duhul înțelepciunii și al înțelegerii, 
duhul sfatului și al tăriei, duhul cunoștinței și al bunei-credințe. Și-L va umple pe 
El duhul temerii de Dumnezeu.” Isaia (11,1-3).

A cest fragment din Isaia stă la baza tradiției celor șapte daruri 
ale Spiritului Sfânt „care îi aparțin în întregime lui Cristos, 
Fiul lui David” și „completează și duc la desăvârșire virtu-

țile celor care le primesc”, făcându-i „pe credincioși docili în a asculta 
cu promptitudine inspirațiile divine” (Catehismul Bisericii Catolice, nr. 
1831). Textul se referă la Mesia, dar Tradiția Bisericii ne învață că aceste 
daruri sunt extinse la toți credincioșii prin Taina Botezului și cea a 
Mirului, care „aduce creșterea și aprofundarea harului baptismal” (CBC, 
nr. 1303). Aceste daruri „susțin viața morală a creștinilor”, fiind dispoziții 
permanente care îl fac pe om ascultător în a urma impulsurile Duhului 
Sfânt”(CBC, nr. 1830).

Drept urmare, aceste daruri ajută o persoană să atingă sfințenia și 
duc la perfecțiune virtuțile; atât virtuțile teologale (credința, speranța și 
iubirea) cât și virtuțile cardinale (prudența, dreptatea, tăria și cumpăta-
rea), pentru a lua parte la însăși viața și natura lui Dumnezeu, acum în 
această viață și în viața veșnică. Ele sunt în adevăratul sens „obiceiuri”, 
din latinescul habitus, după cum susținea Sf. Toma de Aquino, semnifi-
când prezența și operarea constantă a lor.

Înțelepciunea

Înțelepciunea și priceperea în-
seamnă păzirea și împlinirea 

legilor și poruncilor lui Dumnezeu, 
fără a adăuga sau a scoate ceva din 
ele, așa precum Dumnezeu spune 
Israelului condus de Moise înainte de 
intrarea în Țara Sfântă (Deut 4, 1-6). În 
cuvântul său către Dumnezeu psal-
mistul spune: Poruncile Tale mă fac 
mai înțelept decât vrăjmașii mei, căci 
totdeauna le am cu mine  (Ps 119, 98). 
Încălcarea poruncilor lui Dumnezeu 
înseamnă abandonarea înțelepciu-
nii, așa cum se întâmplă cu cei care 
primesc daruri căci acestea ,,orbesc 
ochii înțelepților și sucesc cuvintele 
celor drepți”( Deut 16, 19), sau cu cei 
care iau averi prin silă căci, așa cum 
spune Eclesiastul ,,Averea luată prin 

silă înnebunește pe cel înțelept, și mita 
strică inima (Ecl 7,7).

Înțelegerea

Î nțelegerea este un dar „ce dă 
o mai profundă pătrundere a 

adevărurilor divine ale credinței, nu 
doar ca iluminare trecătoare și ca in-
tuiție permanentă”. Iluminând mintea 
pentru adevăr, Duhul Sfânt ajută o 
persoană să cuprindă adevărurile de 
credință cu ușurință și în mod intim, 
precum și să pătrundă profunzimile 
acestor adevăruri. Acest dar nu doar 
asistă în pătrunderea adevărurilor 
revelate, ci și a adevărurilor naturale 
în măsura în care ele sunt legate de 
scopul supranatural. Calitatea esenția-
lă a acestui dar este o „intuiție pătrun-
zătoare”, sau, am putea spune, trecerea 

Darurile Spiritului Sfânt
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dincolo de „suprafața” lucrurilor sau 
situațiilor. 

Sfatul

Darul sfatului „face persoa-
na docilă și deschisă față 

de sfatul lui Dumnezeu cu privire la 
acțiunile proprii în vederea sfințirii 
și mântuirii”. În principal acest dar 
permite unei persoane să discearnă 
care sunt acțiunile bune și care trebu-
ie făcute, și care sunt cele rele și care 
trebuie evitate. Sfatul este dat în ve-
derea propriei sfințiri și a propriului 
țel ultim supranatural. De aceea acest 
dar face persoana să se întrebe: „Acest 
gest conduce la sfințenie? Mă conduce 
această acțiune spre rai?”

Tăria

Cu darul tăriei, o persoană 
poate „să depășească difi-

cultățile sau să îndure durere și sufe-
rință cu tăria și puterea insuflată de 
Dumnezeu”. Ca și în cazul celorlalte 
daruri, tăria acționează sub impulsul 
Duhului Sfânt și dă persoanei tăria de 
a se împotrivi răului și de a persevera 
pentru viața veșnică. Acest dar desă-
vârșește virtutea tăriei, încărcând-o 
cu energie, perseverență și prompti-
tudine. Mai mult, aduce încrederea în 
succes la nivelul de virtute. 

Știința

Știința este darul care permite 
unui credincios „să raționeze 

corect vizavi de adevărurile credinței”. 
Sub călăuzirea Duhului Sfânt, intelec-
tul uman face judecăți corecte privitor 
la realitățile pământești și la modul 
în care sunt ele legate de viața eternă 
și de perfecțiunea creștină. Acest dar 
este prin urmare o iluminare specială, 
ce permite persoanei să conștientizeze 
goliciunea lucrurilor create, pentru ca 
ele să nu devină piedici în calea unirii 

cu Dumnezeu. Prin urmare, persoa-
na înțelege cum să folosească corect 
lucrurile create, și chiar într-un mod 
sfânt.

Evlavia

Cu darul fricii persoana se 
înalță la darul evlaviei: „a 

da cult filial lui Dumnezeu ca Tată al 
nostru și a ne relaționa cu toți oame-
nii ca fii ai aceluiași Tată”. Acest dar 
ajută credinciosul să arate venerație 
față de Dumnezeu ca Tată iubitor, și să 
îi respecte pe ceilalți pentru că sunt, 
asemenea lui, copii ai lui Dumnezeu. 
În acest fel darul evlaviei desăvârșește 
virtutea dreptății, ajutând persoana 
să își îndeplinească obligațiile față 
de Dumnezeu și față de aproapele; 
persoana nu este motivată doar de 
regulile unei dreptăți stricte, ci și de 
relația de iubire pe care o are cu seme-
nii. Astfel, de exemplu, noi respectăm 
poruncile nu pentru simplul fapt că 
sunt porunci ci din iubire pentru Tatăl 
nostru ceresc și pentru frații și surori-
le noastre în Domnul.

Frica de Dumnezeu

Darul fricii de Domnul îi 
permite persoanei „să 

evite păcatul și atașarea de lucrurile 
create din reverență și iubire pentru 
Dumnezeu”. În principal acest dar 
atrage după sine un profund respect 
pentru maiestatea lui Dumnezeu care 
este Ființa Supremă. Credinciosul își 
conștientizează statutul de făptură 
creată și dependența sa de Dumnezeu, 
dorind ca niciodată să nu fie despărțit 
de acest Dumnezeu iubitor. Acest dar 
al fricii provoacă în suflet un senti-
ment vibrant de adorare și de reveren-
ță față de maiestatea lui Dumnezeu și 
un sentiment de oroare și de durere 
vizavi de păcat.

Pr. Serafim Iulian Vescan
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Parohia Sfinţii Trei Ierarhi din Roma 
în sărbătoare

D uminică, 8 mai 2016, 
intitulată „a Tomii”, 
Sfânta Liturghie a 

fost celebrată de părintele Serafim 
Vescan Iulian, parohul comunită-
ții Sfinții Trei Ierarhi din Roma, 
alături de care au fost slujit părin-
tele Valer Sician, protopop Umbria 
și Toscana și diaconul Marius 
Cîmpeanu, secretar eparhial al 
Episcopiei Greco-Catolice de 
Cluj-Gherla; pentru Sacramentul 
Spovezii a fost la dispoziția cre-
dincioșilor părintele Valentin 
Marcu.

Răspunsurile liturgice au 
fost oferite de studenții teologi de 

la Colegiul Pio Romeno din Roma: 
Radu-Vlad Pupăză, Norbert 
Molnar, Emanuel Gavrilaș și 
Cristian Bonțe.

Părintele protopop, în cuvân-
tul său de învățătură a vorbit de 
credința Sfântului Apostol Toma. 
Asemenea lui, care după Învierea 
Domnului, după ce a atins rănile 
lui Isus a crezut și a vestit evan-
ghelia, tot așa și creștini trebuie 
să fie misionari și mărturisitori ai 
învățăturii evangheliei în lume.

Părintele paroh Serafim a 
mulțumit oaspeților prezenți 
și i-a invitat pe toți să participe 
la a doua parte a sărbătorii, cu 
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programul: Concurs de gastronomie românească „Româncuța în bucă-
tărie”, a IV-a ediție și un program artistic.

Cele zece concurente s-au întrecut în a pre-
zenta mâncărurile pregătite cu mult 

suflet, din toate zonele țării, nelip-
sind ouăle roșii, încondeiate artis-

tic și preparatele din carne de 
miel.

Au fost prezenți și pă-
rintele Maurizio Modugno, 
parohul parohiei San 
Valentino, alți preoți și alte 
autorități italiene și române.

Programul a fost 
deschis de Bercici Dorin 

Constantin, în vârstă de 7 
ani, cu un minirecital la sa-

xofon, urmând Silvia Cotiga, 
în vârstă de 12 ani, care a recitat 

poezii în limba italiană. Programul 
a continuat cu dansuri populare și 

cântece. S-au oferit premii concurenților, toți 
bucurându-se de Agapa fraternă pascală. Cei peste 130 de credincioși 
mulțumiți și fericiți se pregătesc pentru duminică, 15 mai 2016, când va 
fi Sărbătoarea Popoarelor, a XXV-a ediție în piața San Giovanni 
Lateran din Roma.

Pr. Serafim Iulian Vescan
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D uminică 15 mai 2016, 
cu ocazia Sărbătoarii 
Rusaliilor după calen-

darul gregorian în Biserica Romano-
Catolică, în piața San Giovanni 
Lateran la Roma au fost peste cinci-
zeci de comunități străine, de emi-
granți care au sărbătorit cea de a 
XXV-a ediție a întâlnirii bucuriei, 
rugăciuni în comun: Sărbătoarea 
popoarelor.

„Îi salut în mod particular pe toți 
cei care participă astăzi la Sărbătoarea 
popoarelor, ajunsă la a XXV-a ani-
versare, care are loc în piața Sfântul 
Ioan în Lateran. Această sărbătoare, 
semn al unității și al diversității cul-
turilor, să ne ajute să înțelegem că 
drumul către pace este acesta: a face 

Parohia Sfinţii Trei Ierarhi la Sărbătoarea 
popoarelor de la 

Roma
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unitatea, respec-
tând diversita-
tea”. Acestea au 
fost cuvintele 
papei Francisc, 
la rugăciunea 

mariană Regina 
coeli, adresate 

participanților la 
Sărbătoarea popoa-

relor (Festa dei popoli).
La ora 12.00 a înce-

put Sfânta Liturghie în ritul 
roman avându-l ca slujitor princi-

pal pe episcopul Guerino di Tora, împre-
ună cu zeci de preoți responsabili ai comunitaților din toată lumea, cu 
prezența autorităților civile și bisericești. Episcopul în predică a spus: 
„diversitatea, expresie a diferitelor culturi, exprimă universalitatea ha-
rului lui Isus Cristos și ne ajută să fim în stare să trăim și să ne îmbogă-
țim reciproc, formând unicul popor ca fii ai lui Dumnezeu”.

Credincioși români din Comunitatea de greco-catolici au parteci-
pat și anul acesta cu o cântare religiosă în timpul Sfintei Liturghii și, în 
special, în piața San Giovanni din Lateran Parohia și Asociația Sfinții  
Ierarhi au prezentat un cântec popular românesc din Centrul țării și 
două dansuri din Transilvania.

Această întâlnire a fost o ocazie bună pentru o mai bună cunoaștere 
între credincioși, închegarea de noi prietenii și în special aprofundarea 
problemelor cu care se confruntă preoții diverselor comunități.

A urmat o agapă fraternă în binecunoscuta piață a Romei din 
Lateran.

Pr. Serafim Iulian Vescan
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D uminică 26 iunie, 
Consiliul Pastoral 
Parohial a cărui 

membri fac parte și din Cosiliul 
director al Asociației noastre, 
care, împreună cu alți fondatori 
ai Asociației, s-au reunit în sesi-
unea de vară pentru a discuta si-
tuații concrete din viața Parohiei 
și a Asociației, aspecte pastorale, 
spirituale, caritative, prezența 
membrilor la diferite evenimente 
și ocazii organizate de români la 
Roma.

În conformitate cu preve-
derile statutului Asociației, au 
fost aleși noi membri cu funcții 
de responsabilitate și în locul 
altora care s-au retras pe motive 
personale sau chiar pe motive de 
muncă transferându-se în alte 
tări.

Cu prilejul împlinirii a 10 ani 
de la întemeierea noii comunitați 

greco-catolice din Roma, - pe 
lânga biserica S. Salvatore delle 
Coppelle - membri comunității 
lucrează la un număr special al 
revistei parohiale; o expoziție 
cu fotografii, casete video, pro-
iecții, mese rotunde cu invitați 
de onoare din țară care au fost 
prezenți și au vizitat în acești ani 
comunitatea noastră.

A fost o frumoasă reaminti-
re a pelerinajului de la Verna.

Cu doua duminici în urmă, 
comunitatea greco-catolica din 
Roma „Sfinții Trei Ierarhi“ a or-
ganizat un nou pelerinaj, pentru 
prima data la Sanctuarul de la 
Verna, unul dintre locurile fran-
ciscane de mare importanță.

Parohia a facut multe pele-
rinaje la Santuare la Bari, Napoli 
și Pompei, Sfânta Rita, Padova 
(anul acesta a fost al X-lea), 

Pelerinajul la Sanctuarul de la Verna. 
Parohia Roma Nord
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Asiss , Subiaco, Monte Casino, 
Civitavechia și altele.

Plecarea la ora 8:00 din 
Flaminio Roma, un grup de 44 
persoane cu autocarul în rugă-
ciune, cântări, meditație a ajuns 
la Verna, la ora 12 s-a celebrat 
Sfânta Liturghie apoi am luat 
pranzul împreună.

Santuarul franciscan de 
la Verna se găsește pe muntele 
Penna în Toscana la o inălțime de 
1128 de metri. Este faimos deoa-
rece aici Sfântul Francisc a primit 
stignatele după un post de 40 
de zile, în ziua de 14 septembrie 
1224.

Contele Orlando di Chiusi 
in Casentino, uimit de predica-
rea Sfântului îi face donație acest 
munte pentru meditație, ritiro 
spirituale, liniște, viața eremitică 
și să se roage pentru el.

Papa Alexandru al IV-lea, 
în 1260 consacră o biserică in 

prezența sfântului Bonaventura 
și alți episcopi.

Fratele Lorenzo, un ghid 
bine pregătit ne-a explicat istori-
cul și viața spirituală din convent.

Am vizitat și ne- am rugat 
în Capela Stigmatelor, în Capela 
unde a locuit Sfântul Anton de 
Padova și a avut convorbiri cu 
Sfântul Francisc, Capela Sfântului 
Bonaventura, Capela Sfântului 
Sebastian cu privire spre exteri-
or, spre prăpastie …aici diavolul 
a vrut sa îl arunce pe Sf. Francisc, 
dar, stânca s-a făcut moale, astfel 
și-a făcut un loc în ea și sfântul a 
fost salvat; am coborât peste 50 
de trepte într-o peșteră - Sasso 
Spicco - unde sub o stâncă sfântul 
se ruga și medita; într- o peșteră 
era o piatră sub formă de pat pe 
care sfântul dormea.

Drumul a fost foarte greu, 
dar credincioșii au înțeles, cum 
biserica ne învață, calea spre 
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mântuirea sufletului este cu multe 
urcușuri ale suferinței, obstacole 
și încercări, o cale a crucii cum ne 
învață și sfântul Ioan Scărarul și 
urmarea lui Hristos.

După participarea la procesi-
unea pe care frații o fac în fiecare 
zi la ora 15:00 în convent, ne-am 
îndreptat spre Roma, spre casele 
noastre, foarte mulțumiți cu dis-
poziția spre a ne rugă mai intens și 
pătrunși de dorul de sfințenie.          

Pentru credincioșii de la 
Roma, care nu au putut veni în pe-
lerinaj, Sfânta Liturghie a fost ce-
lebrată de părintele Gabriel Buboi 

rectorul Colegiului Pontifical Pio 
Romeno împreună cu diaconul 
Marius Câmpean secretar eparhi-
al de Cluj - Gherla, răspunsurile 
la Sfânta Liturghie au fost date de 
patru studenți teologi.

La întoarcere credicioșii, 
foarte mulțumiți, au făcut multe 
propuneri pentru alte pelerinaje. 

La întâlnirea de astăzi s-a 
vorbit și de un posibil pelerinaj la 
Lourdes sau la Ierusalim în Țara 
Sfântă.

P. Serafim Iulian Vescan



17

S âmbătă, 11 iunie 2016, 
Asociația „Inocențiu 
Micu - Klein”, a credin-

cioșilor greco – catolici din Italia, a 
organizat, în colaborare cu Parohia 
Greco – Catolică „Sfinții Trei 
Ierarhi” din Roma, un eveniment 
pentru credincioșii noștri. 

Celebrarea Tainei Sfântului 
Maslu (sau Maslul de obște) a 
început la ora 18.00. În jurul 
Sfântului Altar s-au adunat în ru-
găciune Mons. Ioan Alexandru 
Pop, Coordonator național pentru 
misiunea pastorală a imigranților 
greco-catolici români din Italia, 
părintele Valentin Marcu, preșe-
dinte al Asociației „Inocențiu Micu 
- Klein”, părintele Serafim Iulian 
Vescan, paroh al Parohiei Greco 
– Catolice „Sfinții Trei Ierarhi” 
și părintele Dumitru Simionca. 
A participat și diaconul Marius 
Cîmpean, secretar al Episcopiei 
de Cluj – Gherla. În cadrul cele-
brării, răspunsurile au fost date de 

un grup de studenți ai Colegiului 
Pontifical Pio Romeno din Roma, 
Cristea Daniel, Bonțe Cristian și 
Molnar Norbert.

Sfântul Sacrament al Maslului 
a fost urmat, la ora 20, de confe-
rința cu titlul “Care e planul lui 
Dumnezeu asupra iubirii umane?”, 
susținută de Prof. Dr. Oana Goția. 
Așa cum se poate deduce din titlu, 
tema conferinței a fost iubirea 
și expunerea modului prin care 
această virtute este simțită, trăită 
și experimentată. Interacționând 
cu credincioșii, prezentând învăță-
turile prezente în Sfânta Scriptură, 
dar și poziția Magisteriului, Prof. 
Oana Goția i-a captivat pe cei pre-
zenți, transformând conferința 
într-o veritabilă Lectio Divina. 

La finalul conferinței, organi-
zatorii au mulțumit celor prezenți 
și au oferit Prof. Oana Goția un dar 
simbolic, o icoană a Maicii Sfinte, 
în semn de recunoștință pentru 
frumoasa expunere și colaborare. 

Iubirea lui Dumnezeu – expresie a Milostivirii
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Apoi, a avut loc o agapă frățească, 
pregătită cu multă iubire de cre-
dincioasele parohiei „Sfinții Trei 
Ierarhi” - de unde nu au lipsit anu-
mite preparate tipice romanești -, 
prilej de a petrece timp împreună, 

atât pentru credincioși, cât și 
pentru preoții noștri.

Ioan-Ștefan Dumitraș, 
Biroul de Presă Asociația
“Inocențiu Micu - Klein”
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„Veniți să ne bucurăm de 
Domnul și să strigăm lui Dumnezeu, 
Mântuitorului nostru!” (Ps. 94,1)

           

Astăzi, 08 mai 2016, 
în cea de-a doua 
duminică după 

Învierea Domnului, dedicată 
Sfântului Apostol Toma, Asociația 
”Inocențiu Micu-Klein” a credin-
cioșilor greco-catolici români din 
Italia a organizat o celebrare litur-
gică în Bazilica Sfântului Petru din 
Vatican.

Devenită o tradiție lunară, 
Sfânta Liturghie a început la ora 
8:00 și a fost prezidată de preșe-
dintele Asociației, Pr. Valentin 
Marcu, iar răspunsurile au fost 
date de către doi dintre studenții 

seminariști ai Colegiului Pontifical 
Pio Romeno din Roma, Daniel 
Cristea și Ioan - Ștefan Dumitraș.

În cuvântul de învățătură s-a 
aprofundat puterea și importanța 
credinței, părintele Valentin ci-
tându-l pe Sfântul Apostol Pavel: 
”Credința e dovedirea lucrurilor 
nevăzute”. Ideea apropierii de 
Cristos prin credință a rezonat în 
inimile credincioșilor prezenți, îm-
binându-se armonios cu frumoa-
sele melodii specifice acestei peri-
oade liturgice din ritul bizantin.

Virtutea credinței, cale către 
mântuire, a fost întărită la sfârșitul 
celebrării cu un moment de rugă-
ciune comunitară la mormântul 
Sfântului Petru din catacombele 
vaticane.

Dumnezeiasca Liturghie greco-catolică în 
Bazilica Sfântul Petru din Vatican
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C olegiul Pontifical Pio 
Romeno a găzduit în 
după-amiaza zilei de 

05.05.2016 prezentarea volumului 
„Persecuție și rezistență – Vasile 
Cesereanu, un preot greco-catolic 
în Dosarele de urmărire de către 
Securitate”, organizată împreună 

cu Accademia di Romania din 
Roma.

În cuvântul de bun venit 
Părintele Gabriel Buboi, Rectorul 
Colegiului a evocat figura preotu-
lui Vasile Cesereanu în contextul 
Romei. Apoi, doamna Daniela 
Crăsnaru, Director de programe 

Prezentare de carte la Colegiul Pontifical 
Pio Romeno din Roma

Rănile-ți ca Toma, Doamne nu le văd:
Dar ca și el Domn și Dumnezeu Te 
cred.
 Dă-mi credință vie, dă-mi ca să sperez,
 Și-n iubire-aprinsă, Ție să-Ți urmez.

  Plagas, sicut Thomas, non intueor;
 Deum tamen meum te confiteor.
 Fac me tibi semper magis credere,
 In te spem habere, te diligere.

Din imnul medieval „Adoro 
Te devote” scris de Sf. Toma de 
Aquino (1225 - 1274).

Daniel Cristea și 
Ioan - Ștefan Dumitraș

Sursa:www.bru-italia.eu
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S eria de trei confe-
rințe pe tema milos-
tivirii susținute de 

părintele Mihály Szentmártoni 
S.J, profesor la Universitatea 
Pontificală Gregoriana, a luat 
sfârșit astăzi, 10.05.2016.

Triada meditațiilor a 
devenit o tradiție, acesta 
fiind al doilea an în care în 
lunile martie, aprilie și mai, 
Colegiul nostru beneficiază 
de prezența părintelui Mihály 
Szentmártoni pentru colocvii 
și conferințe.

Dorim să mulțumim pe 
această cale părintelui profe-
sor, colaborator și prieten al 
Colegiului, pentru atașamen-
tul și dăruirea față de comuni-
tatea noastră.

Sursa: www.pioromeno.com

Conferință la Colegiul Pontifical Pio Romeno

al Accademia di Romania, a subliniat 
importanța apariției cărții, evidențiind 
caracterul josnic al delatorilor, oameni 
care pândeau, urmăreau și scriau 
despre semenii lor, fiind, culmea plătiți 
pentru asta.

Doamna Ruxandra Cesereanu, 
scriitoare și poetă, a evocat parcursul 
afectiv și științific al publicației, deta-
liind conținutul acesteia. A intervenit 
Doamna Eugenia Șarvari, iar seara 
s-a încheiat cu mărturia domnului 
Domițian Cesereanu, fiul Părintelui 
Vasile.

Cartea a apărut la Editura Școala 
Ardeleană din Cluj și cuprinde docu-
mente obținute de la CNSAS, precum și 
documente din patrimoniul familiei.

Liviu Ursu
Sursa: www.pioromeno.com
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Lettera pastorale di Pasqua, di Sua 
Beatitudine il Cardinale Lucian, 

Arcivescovo Maggiore della Chiesa Greco-
Cattolica Romena. S.B. parla del significato 
della Pasqua, partendo dalla prospettiva 
giudaica e poi percorre in breve l'intera vita 
e attività di Gesù, che culmina con il momen-
to della morte e risurrezione, per accentua-
re l'importanza e il significato della divina 
Liturgia, celebrata ogni Domenica, ogni 
giorno, "per ricordarci che Dio è riuscito a 
trasformare il momento più buio della nostra 
storia in un momento di luce". Viene inserito 
anche un breve racconto di P. Boilă, di pia me-
moria, il quale, essendo in prigione assieme 
al Beato Mons. Vladimir Ghika, durante il 
periodo comunista, gli chiede:"Monsignore, 
quando saremmo liberi?" e realizza proprio 
in quell'istante "l'assurdo e l'inutilità di una 
simile domanda" perché "si rende conto che 
stava parlando all'uomo più libero al mondo". 

Le donne mirofore trovano la tomba vuota. 
Un giovane vestito di bianco aspetta vicino 
alla tomba. Egli non è "nudo come Adamo, 
sta proclamando il nuovo tempo, un tempo 
in cui il Padre Celeste dona una veste nuova 
all'uomo, il vero figlio prodigo della creazione 
di Dio; un vestito nuovo come segno di pace, 
capace di togliere le pietre che coprono tutte le 
tombe della nostra vita". La notte di Pasqua "è 
una notte che segna il passaggio dalla morte 
alla vita del Figlio di Dio e di noi assieme a 
Lui...". 

S. B. chiude la lettera mandando i suoi 
auguri di Pasqua assieme a S.E. Claudiu Pop, 
Vescovo della Curia Arcivescovile Maggiore.

Nel suo articolo P. Serafim Vescan Iulian 
ci parla dei doni dello Spirito Santo: 

Sapienza, Intelletto, Consiglio, Fortezza, 
Scienza, Pietà e Timore di Dio.  "Essi sono 
disposizioni permanenti che rendono l'uomo 
docile a seguire le mozioni dello Spirito Santo. 
[...] Essi completano e portano alla perfezione 
le virtù di coloro che li ricevono. Rendono i 
fedeli docili ad obbedire con prontezza alle 
ispirazioni divine." (Catechismo della Chiesa 
Cattolica, n. 1830-1831).

La Domenica dopo Pasqua, che nel rito 
bizantino è dedicata a San Tommaso, 

nella Parrocchia "I Santi Tre Gerarchi" di 
Roma  è stata organizzata una festa. La divina 
Liturgia la celebrarono il parroco P. Serafim 
Vescan e P. Valer Sician arciprete di Umbria e 
Toscana aiutati dal diacono Marius Cîmpean, 
segretario diocesano di Cluj-Gherla. Le ri-
sposte alla Liturgia le hanno date gli studenti 
del Collegio Pio Romeno: Radu-Vlad Pupăză, 
Norbert Molnar, Emanuel Gavrilaş e Cristian 
Bonţe. Dopo la santa Liturgia ci fu il con-
corso di gastronomia romena „Româncuţa 
în bucătărie” (IV edizione) e un programma 
artistico.

Domenica 15 maggio 2016 in occasio-
ne delle Pentecoste, seguendo il ca-

lendario Gregoriano, fu organizzata per la 
XXV-ma volta la Festa del Popoli a Piazza San 

Giovanni in Laterano. Alle 12:00 cominciò la 
santa messa nel rito romano che ebbe come 
primo celebrante il vescovo Guerrino di Tora. 
Concelebrarono decine di sacerdoti venuti 
da tutto il mondo. I fedeli greco-cattolici 
romeni, quest'anno, hanno intonato un canto 
religioso durante la santa messa. Poi, dopo la 
santa messa, rappresentati della Parrocchia 
e Associazione "I Santi Tre Gerarchi" hanno 
cantato dei canti tradizionali romeni dal 
centro del Paese e hanno ballato due danze 
dalla Transilvania.

Una delle Domeniche scorse, la 
Parrocchia "I Tre Santi Gerarchi" ha 

organizzato un pellegrinaggio al santuario 
francescano di Verna, luogo dove il 14 settem-
bre 1224, Sant Francesco di Assisi ricevette 
le stigmate. Partenza alle 08:00 da Flaminio, 
Roma. Al pellegrinaggio ha partecipato un 
gruppo di 44 persone. Durante il viaggio con 
il pullman, furono recitate preghiere, intonati 
canti religiosi e espresse delle meditazioni. A 
Varna, alle 12, fu celebrata la divina Liturgia, 
e poi i pellegrini pranzarono insieme. Dopo 
pranzo, furono visitate le Cappelle e il Sasso 
Spicco.

L '11 giugno 2016, L'Associazione 
“Inocenţiu Micu - Klein”, dei fedeli 

greco-cattolici romeni in Italia in collabora-
zione con la Parrocchia "I Tre Santi Gerarchi" 
di Roma hanno organizzato un evento per i 
fedeli, consistendo nella celebrazione del sa-
cramento dell’unzione dei malati e una confe-
renza sostenuta dalla Prof. Oana Goţia avendo 
come titolo "L'Amore di Dio-espressione di 
Misericordia". L'unzione dei malati fu celebra-
ta da Mons. Ioan Alexandru Pop Coordinatore 
nazionale per la missione pastorale degli im-
migranti greco-cattolici romeni in Italia, P. 
Valentin Marcu, presidente dell'Associazione 
ante nominata, P. Serafim Vescan, parroco e 
P. Dumitru Simionca. Partecipò anche il dia-
cono Daniel Marius Cîmpean segretario dio-
cesano di Cluj-Gherla. In seguito  si organizzò 
un'agape fraterna.

L '8 maggio 2016, l'Associazione 
“Inocenţiu Micu - Klein”  dei fedeli 

greco-cattolici romeni in Italia ha organiz-
zato una celebrazione liturgica nella Basilica 
di San Pietro in Vaticano. La santa Liturgia 
è cominciata alle 8:00 e fu presieduta da P. 
Valentin Marcu. Le risposte furono date da 
due studenti del Collegio Pontificale Pio 
Romeno di Roma, Daniel Cristea e Ioan - 
Ştefan Dumitraş.

P resentazione del libro „Persecuție 
și rezistență – Vasile Cesereanu, un 

preot greco-catolic în Dosarele de urmărire 
de către Securitate” organizzata il 5 maggio 
dal Pontificio Collegio Pio Romeno assieme 
all'Accademia di Romania a Roma.

Conferenza al Pontificio Collegio Pio 
Romeno di P. Mihály Szentmártoni S.J, 
Professore Emerito della Pontificia Università 
Gregoriana, il 10 maggio.

Riassunto per gli amici italiani
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Programul Parohiei și Asociației „Sfinții Trei Ierarhi” 
Flaminia– Roma Nord

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

 
- 9:00 - 10:00 - Utrenie sau Acatist;  
-  10:00 - 12:00 - Sfânta şi  Dumnezeiasca 

Liturghie; 
-  12:00 - 13:00 - Parastase şi  a lte rugăciuni;  
-  Spovedanii  -  în t impul Utreniei şi  după Sfânta 

Liturghie; 
-Sfântul maslu - în pr ima Duminică din f iecare 

lună, la orele 12
 
 În t impul săptămânii,  în f iecare zi,  se 
celebrează în parohia San Valentino - v ia 
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 Asociației:
- Conferinţe pe teme de actualitate spre folosul 
credincioşilor  
- Cateheză cu tinerii şi pregătire pentru Sfânta 

Împărtăşanie solemnă      
- Cateheză pentru Sacramentul Botezului şi a Căsătoriei 
- Pelerinaje religioase pe meleagurile Italiei  

 Știri din viața Parohiei și Asociației găsiți la adresa:

     www.bru-italia.eu — Roma Nord 
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