


Sărbătoarea copiilor în Parohia Roma Nord

Cu ocazia Zilei Internaţionale a copilu-
lui, credincioşii parohiei noastre “Sfinţii 
Trei Ierarhi, Vasile, Grigore şi Ioan”, au 
organizat un frumos program pentru 
a sărbători această zi în data de 3 iunie 
2018.
Programul a început cu primirea Arhi-
episcopului Gianfranco Girotti, cu pâine 
şi sare, de copii după care a urmat Sfânta 
Liturghie prezidată chiar de Excelenţa 
Sa. Episcopul este prietenul românilor, a 
mai fost în parohia noastră, a fost chiar 
şi în România, şi va mai merge şi în luna 
septembrie pentru beatificarea unei 
franciscane. Ne-am bucurat să îi avem în 
mijlocul nostru şi pe domnul Ambasa-
dor al României pe lângă Sfântul Scaun, 
dr. Liviu Petru Zăpârţan, împreună cu 
soţia sa, domnul vice-consul Ionuţ Urs, 
reprezentaţi din partea primăriei Roma, 

dar şi preşedintele Federaţiei românilor 
în Italia, şi responsabili ai altor asociaţii.
La masa Sfântului Altar au concelebrat 
şi părintele Ioan Pop, părintele paroh 
Serafim Iulian Vescan, şi pr. diacon Dan 
Pisuc. La predică, Preasfinţia Sa a luat 
cuvântul şi a făcut referire la duminica 
tuturor sfinţilor, mai exact s-a oprit 
asupra sfinţeniei, iubirii şi carităţii. La 
strană au cântat trei dintre studenţii 
români de la Colegiul Pontifical Pio Ro-
meno, Moldovan Radu, Boroş Emanuel 
şi Raimondo Rupp.
La momentul Sfintei Împărtăşanii, 
s-au împărtăşit mulţi copii, iar apoi 
Preasfinţia Sa le-a împărţit tuturor copi-
ilor, colacul cu sare cu care a fost primit 
când a ajuns la parohie. Prima parte a 
zilei s-a încheiat cu o agapă fraternă 
bogată cu mâncăruri tradiţionale 
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româneşti. După aceasta, a început un spectacol pentru copii şi realizat de copii. 
Au fost prezenţi atât copii români, italieni cât şi sud-americani. În teatrul paro-
hiei, domnul ambasador a luat cuvântul, urmând apoi domnul vice consul să ne 
transmită mesajul domnului ambasador al României, domnul George Bologan. La 
final toţi copii au primit dmplome de participare şi cadouri.
Deoarece suntem în anul centenarului, am jucat şi Hora Unirii cu toţi cei prezenţi 
şi împreună cu oficialităţile.Cea de-a doua parte a programului artistic a fost 
susţinută de către artişti, cântăreţi de mare valoare precum Nae Leonard, Eugen 
Pătrăşcanu.
La final, părintele paroh a mulţumit tuturor celor prezenţi, tuturor celor care s-au 
impliat în organizarea sărbătorii, oficialităţilor prezente, apoi a anunţat pelerinajul 
pe 9 iunie la Colevalenţa, numit şi micul Lourdes din Umbria, iar pe 17 iunie pel-
erinaj la Santissima Trinita, Valdepietra şi a anunţat cea dea treia emisiune de spiri-
tualitate, artă, istorie şi cultură, pe care o conduce în fiecare miercuri seara de la 
20-21 la RomIT, canal 817, 635.
                       P. Vescan Serafim Iulian
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Particularitățile și parcursul evoluției istorice a 
Liturghierului de la Blaj în lumina structurii Utre-

niei, Vecerniei, şi  Sfintei Liturghii
(Continuare partea II-a)

Folosirea cuvintelor slave și grecești atât 
în Liturghierele de la biserica greco-
catolică Română de Blaj cât și anumite 
Liturghiere de la Biserica ortodoxă 
Română evidențiază bine că  evoluția 
istorică e adoptarea alfabetelor, care a 
avut un rol important în oficializarea 
limbajului bi-
sericesc. bine 
că  evoluția 
istorică e 
a d o p t a r e a 
alfabetelor, 
care a avut un 
rol important 
în oficializar-
ea limbajului 
bisericesc. 
Memoria ne 
amintește că 
înainte de 

Timotei Cipariu mare reprezentant al 
școlii latiniste în Transilvania, și acela 
care reținea că lexicul limbii române ar 
trebui să conțină numai cuvinte de orig-
ine latină, cartea care cuprinde laudele în 
ritul bizantin, deci, Orologhion, se nu-
mea Ceaslov (Catea Orelor în cirilică), 
exact așa cum astăzi se numește în bi-
serica Ortodoxă Română. 

Ar trebui să conțină numai cuvinte 
de origine latină, cartea care cu-
prinde laudele în ritul bizantin,deci, 
Orologhion, se numea Ceaslov (Catea 
Orelor în cirilică), exact așa cum 
astăzi se numește în biserica Ortodoxă 
Română.

Cuvântul ,,ceas,, este 
de origine slavă și s-a 
tradus în română cu 
,,orologhion,,. Vom 
presta atenția în ceea 
ce urmează pe o altă 
particularitate care 
reiese din studiul 
comparat pe structu-
rile teologice –literare 
ale edițiilor Liturghi-
erului de Blaj.. În 
acest sens un cuvânt 
cu totul particular în 

textele liturgice este cuvântul ,,lege,,.  El 
în interiorul Anaforei Sfântului Ioan 
Gură de Aur, trebuie să se înțeleagă ca 
și ,,aleanță,,. Așadar în toate edițiile 
Liturghierelor de Blaj forma de ,,lege,, 
tinde să exprime acelașilucru. Problema 
majoră consistă în faptul că greșindu-se 
traducerea corectă, se schimbă automat 
adevăratul sens. Pentru a face un pic de 
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lumină în ceea ce am menționatluăm în 
considerare raconto instituzionale din 
Anafora Sfântului Ioan Gură de Aur 
deci ,,luați mâncați toți..., beți toți...,,. 
Aceste cuvinte instituționale exprimă 
după Sinoptice ( Mt. 26,28, Ulc. 14, 
24, Jc. 22,20) noua aleanță în baza  cui 
Isus Hristos este unicul mediator între 
Dumnezeu și oameni. Mai precis în 
baza a cui Liturghierul este medierea lui 
Dumnezeu în Hristos pentru îndum-
nezeirea noastră. Cuvântul ,,aleanță,, în 
toate edițiile Liturghierului de Blaj este 
înlocuit cu cuvântul ,,lege,, adică sensul 
de ,,aleanță,, a fost îmbrăcat cu cuvân-
tul lege. Cuvântul grec ,,diatichi,, având 
antenatul ebraic ,,berit,, (pact, aleanță) 
se traduce nici mai mult nici mai puțin 
cu ,,aleanță sau pact,, . În ce privește 
studiul comparativ pentru  o biserică 
ca în unele ediții lipsesc semnele tipi-
conale de exemplu acele semne (+) 
care de la edițiile 1756 până la 1931nu 
se mai găsesc, de exemplu la ,, Și fă din 
această pâine (+)...cinstit trupului Cris-
tosului tău,,  de exemplu în Liturghierul 
din 1870 nu există. În ediția Liturghi-
erului din 1870 lipsește pagina cu 
rugăciunea Anvonului. Alte probleme 
tehnice ar fi, lipsa uficiului diaconiei în 
ediția din 2014, lipsa indicelui în cărțile 
1870 și 1931. Un lucru neobișnuit că în 
Liturghierul din 1870 se încep Sfintele 
Liturghii una după alta (Sf. Ioan și Sf. 
Vasile) fără Utrenie sau Vecernie, pro-
scomidie, sau cel puțin alte explicații. 
În ceea ce privește Liturghierele din 

1713, 1931, 1936 menționăm prezența 
rugăciunilor pentru binecuvântarea 
salciei și rugăciunea strugurilor pentru 
data de 6 august în cărțile din  1713 și 
1996. În Edițiile din 1931 și 1996 întâl-
nim rugăciuni de binecuvântare a ra-
murilor de Flori, rugăciunea recoltei, la 
Înălțarea Sfintei Cruci, rugăciuni care 
se citesc în fiecare Post, rugăciunea 
Domnului nostru Isus Hristos pentru fii 
sufletești la Luminata Zi a Învierii Lui. 
În ce privește Liturghierele din 1931 și 
1996  conține indicații necesare pen-
tru preot privind modul cum trebuie 
să celebreze dacă este cazul de două 
sau trei Liturghii în aceași biserică și pe 
același altar din motive bine întemeiate. 
O altă învățătură particulară în ediția 
din 1996 și absentă în edițiile din 1713, 
1870, 2014, 1931 este învățătura despre 
pregătirea și conservarea Agnețului și 
Adunare de Antifoane, Tropare și Con-
dace.
În Liturghierul din 1870  lipsesc Utre-
nia, Vecernia, Liturghia Înaintea 
Sfințitelor, precum și toate indicațiile 
sau precizările care apar în alte 
liturghiere. În ediția din 1756, la ecte-
nia mare apare ,,Stăpâna noastră,, în 
loc de ,,Doamna noastră,, deci la tra-
ducerea din grecește ar fii  mai corect 
,,stăpână,, (Teotocos). În Liturghierul 
din 1870  lipsesc Utrenia, Vecernia, 
Liturghia Înaintea Sfințitelor, precum și 
toate indicațiile sau precizările care apar 
în alte liturghiere.
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În ediția din 1756, la ectenia mare apare 
,,Stăpâna noastră,, în loc de ,,Doamna 
noastră,, deci la traducerea din grecește 
ar fii  mai corect ,,stăpână,, (Teotocos). În 
Liturghierele din 1756 și 1807 referitor 
la ectenia mare la cele 12 cereri nu este 
între ele răspunsul ,,Doamne îndură-te 
spre noi,, nu vine menționat. Referitor 
la pomenirea autorităților locale gasim 
în diferite forme în Liturghiere ceea ce 
înseamnă că evoluția uniformizării li-
turgice era în examinare. La fel și amin-
tirea Papei, Arhiepiscopului, Episcopu-
lui este diferit în evoluție. Interesant la 
pomenirea împăratului nu apare numai 
,,drept credinciosul domn,, ci și formula 
,,ortodox și drept credincios împărat și 
rege apostolic,,.  În anul 1996, 2014, în 
ectenia mare apare ,,pentru autoritățile 
și oștirea țării noastre,,. În ultimele 
ediții ale Liturghierului apare în actenie 
,,pentru casa aceasta,, iar în altele ,,...
pentru biserica aceasta” , ...Domnului 
să ne rugăm,,, în unele apare ,,capetele 
noastre, Domnului să le plecăm,, iar în 
altele ,,capetele voastre Domnului să le 
plecați,, (2014). 
Ca să vedem unde este problema tre-
buie să ne uităm în Codicele Bizantin 
Barberini grec 336, din al VIII lea secol, 
și Codicele Bizantin Constantinopo-
litean din al XI- lea secol. Din punct de 
vedere teologic liturghia, când diaconul 
celebrează împreună cu preotul Sacra-
mentele, Laudele, acesta face legătura 
între altar și comunitatea în rugăciune, 
iar când nu este diacon preotul este me-

diatorul, în același timp reprezentantul 
adunării și reprezentantul lui Dumne-
zeu. Și într-un caz și altul se evidențiază 
figura  și poziția ,,ministrului,, în 
celebrări arătându-se ca o ipostază de 
mediere la lumină, este vocea bisericii 
și a mirelui ei în persoana lui Hristos 
Isus Sacramental și mâna Mirelui  Hris-
tos spre Mireasa Biserica, pentru aceea 
Mirele spune miresei ,,capetele voastre 
Domnului să le plecați,,. Nu uităm căci 
preotul distribuie sacramentele dar și el 
le primește, de exemplu, Euharistia. 
Deci, când el celebrează Laudele, 
lăudând și rugându-se lui, rugăciune el 
care merge la Hristos, mirele său la care 
sunt aduse laudele zicând ,,capetele no-
astre Domnului să le plecăm,, .
Logica teologică liturgică este de fapt 
că preotul lucrează în celebrările litur-
gice ale Sacramentelor ca și Mire, deci, 
Hristos Sacramental și ca și Mire în 
celebrările liturgice ale Laudelor, vedem 
aceasta la rugăciunea îmbrăcării Stiha-
rului: ,,Bucurase-va sufletul meu întru 
Domnul că m-a îmbrăcat în veșmântul 
mântuirii și cu haina veseliei m-a aco-
perit, ca unui mire mi-a pus cunună 
și ca pe o mireasă m-a împodobit cu 
podoabă,,.         
 Liturghierul din 1870 putem să 
spunem că este foarte sărac sau mai pre-
cis lipsesc toate precizările și indicațiile 
de preparare a preotului pentru Sfânta 
Liturghie. De exemplu expresia ,,porți 
împărătești,, să zicem ele se numesc așa 
porțile centrale ale iconostasului sunt 
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porți sfinte, nu regale, pentru că porțile regale erau porțile bisericii pe unde intra 
împăratul câte odată la Constantinopol de aici se poate ipotiza că ceea ce este astăzi 
numim cu adevărat conștienți sau nu porțile regale ca și porți ale iconostasului și 
nu ca și porți ale intrării în biserică, să aibă simbolul porțile intrării în împărăția 
lui Dumnezeu, intrarea în Sfânta Sfintelor, trecând pe perdeaua care simbolizează 
Corpul lui Hristos, citim în Epistola către Evrei a Sf. Apostol Pavel cap 10,20 ,,pe 
calea cea nouă și vie pe care pentru noi a înnoit-o, prin catapeteasmă. Adică prin 
trupul Său,,. 
Va urma...
       Pr. Serafim Iulian Vescan







Festivalul concurs ,,Româncuța în bucătărie,, 
ediția VII a în parohia Roma Nord

În data de 28 octobrie 2018 parohia 
Sfinții Trei Ierarhi a găzduit cea dea VII 
a diție a concursurul de artă, creație și 
fantezie în bucatarie, ,,Româncuța în 
bucătărie,,.
Programul a început de dimineață cu 
Sfânta Liturghie de la ora 10, prezidată 
de pr paroh Serafim Iulian Vescan, 
împreună cu pr. Lucian Lechințan. 
Părintele rector Gabriel Buboi a ținut 
cuvantul de învățătură la momentul 
predicii Răspunsurile la liturghie au fost 
date de un grup de 6 studenți de la Co-
legiul Pontifical Pio Romeno din Roma.
de 6 studenți de la Colegiul Pontifical 
Pio Romeno din Roma. După închei-
erea programului religios am coborât în 
teatrul parohiei unde am avut parte de 

o agapă fraternă bogată în specialități 
tradiționale românești pentru cei aprox-
imativ 300 de participanți. 
A doua parte a zilei s-a deschis cu 
prezentarea bucatelor tradiționale pre-
parate pentru concurs a celor 11 con-
curente și a unui concurent. Pentru con-
curs s-a pregătit o gamă  foarte vastă, de 
la aperitive îmbietoare, la sarmale cu 
mămăligă și smântână, coșul cu  poale-
n brâu, deliciosul cozonac cu nucă, 
prăjiturile copilariei (nuci, caise rumene 
și parfumate) dar și un tort aniversar. 
Cele douăsprezece concurente au fost 
apreciate jurizate, dar și premiate.
După concurs a urmat un frumos pro-
gram artistic susținut de interpreți de 
muzică populară românească, precum 
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Ionica Stan, Nae Leonard, Eugen Pătrășcanu, Vasile David, Ricu Fabrizio, Denisa 
Dana, și alții.Ne-am bucurat să avem în mijlocul nostru și pe cei de la postul de 
televiziune RomIt, astfel evenimentul nostru a putut fi urmărit și de cei care nu au 
reușit să ajunga.Au fost prezenți și cei de la ziarul Emigrantu și Rotalianul, care au 
publicat articol despre eveniment.
La finalul evenimentului părintele paroh Serafim, a mulțumit tuturor celor care 
au fost prezenți, în ciuda vremii urate de afară, tuturor celor care s-au implicat în 
orgnizarea acestui eveniment, întregii parohii care răspunde mereu pozitiv, şi    a 
facut anuntul pentru data de 10 noiembrie cand  în parohia noastra vor veni epis-
copii romani greco’catolici impreuna cu domnul ambasador al Romaniei pe langa 
Sfantul Scaun, pentru prezentari de cărți. 
                            Pr. Serafim Iulian Vescan

12      Croce e Risurrezione No 4 (77), Agosto- Settembre-Ottombre  2018
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Pelerinaj la Sf. Rita

 În data de 30 septembrie 2018, la ora 
8 dimineata am plecat din Flaminio un 
numar de 53 de credincioși din parohia 
Sfinții Trei Ierarhi de pe via Flamina, 
în pelerinaj la Sfanta Rita la Cascica. 
În drum spre mănăstire am avut parte 
de un program religios cu cantece şi    
rugăciuni. La ora 12 .00 am celebrat Sf. 
Liturghie acolo, în biserica inferioara 
unde se gaseste şi  miracolul euharis-
tic. Raspunsurile la slujba religioasă au 
fost date de credinciosii parohiei. După 
încheierea oficiului liturgic a urmat o 
agapă fraternă, urmănd ca la ora 15 să 
se deschidă portile manastirii. Atunci  
am putut intra şi  noi, impreuna cu un 

ghid care ne-a explicat istoricul acestui 
loc sfant, şi  ne-a aratat şi   acea vita de 
vie, care la origini a fost doar   un lemn 
uscat, insă Miracolul s-a produs când 
Sfanta Rita a făcut ascultare și l-a udat la 
îndemnul superioarei mănăstirii. 
La intrare în cele doua camere ale ma-
nastirii au fost aduse multe obiecte din 
camerei sfintei, deoarece nu se putea 
urca sus în mănăstire din cauza  cu-
tremurului de acum doi ani. 
  Sfânta  Rita este şi sfânta imposibilităților, 
şi  este căutată de intreaga lume pentru 
viata pe care a avut-o  şi  minunile pe 
care le face. 
                  Maria Moldovan
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Pelerinaj la Collevalenza
În 22 septembrie am pornit cu un au-
tocar de 50 de persoane la Collevalenza 
sau Picolo Lourdes sau Santuarul Madre 
Speranza. 
Pe drum spre acest loc minunat am 
pornit cu cantece și rugăciuni. Odata 
ajunsi acolo am vizionat un film  de-
spre istoricul locului. Apoi am celebrat 
o Sfântă Liturghie unde au participat 
oameni din toata lumea.Apoi ne-am 
pregătit sufletește pentru a putea face 
baie în apele miraculoase. La ora 15. 00 
ne-am adunat toți şi am plecat în proce-

 -siune pentru îmbăierea în aceste ba-
zine,
special amenajate exact ca și la Lourdes. 
La finalul programului religios am mân-
cat toți împreună, împărțind frațește, 
moment de comuniune, prilej pentru a 
lega prietenii, a socializa. 
După această zi minunată și plină de 
încărcătură spirituală, ne-am întors 
fericiti spre casele noastre din Roma, 
împărtășind pe drum impresii, conclu-
zii.  
            Maria Moldovan
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Îndemnul Episcopilor catolici privind 
Referendumul din 6-7 octombrie

Noi, Episcopii de ambele rituri ai Bi-
sericii Catolice din România, reuniți 
la Șumuleu Ciuc în sesiunea plenară 
de toamnă a Conferinței Episcopale 
Române (CER), salutăm plini de 
speranță decizia de declanșare a Refer-
endumului ce va avea loc în zilele de 6 
și 7 octombrie 2018 pentru revizuirea 
Constituției Românie.” Astfel începe 
îndemnul dat publicității astăzi, la 
finalul sesiunii CER desfășurată la 
Șumuleu Ciuc.
Se amintește apoi că actualul Referen-
dum este rodul unei inițiative demarată 
încă din anul 2015 de Coaliția pentru 
familie din care fac parte și Asociația 
Familiilor Catolice Vladimir Ghika și 
Acțiunea Catolică din România. Miza 
este înlocuirea actualei formulări 
a articolului 48, aliniatul 1, din 
Constituție: „Familia se întemeiază pe 
căsătoria liber consimțită între soți”, 
cu formularea: „Familia se întemeiază 
pe căsătoria liber consimțită între 
un bărbat și o femeie, pe egalitatea 
acestora și pe dreptul și îndatori-
rea părinților de a asigura creșterea, 
educația și instruirea copiilor”.Epis-
copii spun despre inițiativă că „își 
propune să înlăture orice echivoc cu 
privire la termenul ‘soți’, precizând că 
numai uniunea liber consimțită între 
un bărbat și o femeie se poate consti-

tui în căsătorie. Precizarea este în dep-
lin acord cu învățătura Evangheliei, 
dar și în spiritul tradiției neamului 
românesc, motiv pentru care Biserica 
Catolică a susținut încă de la început 
inițiativa venită din partea laicatului și 
a unui mare număr de cetățeni.”
Îndemnul continuă: „Constituția are 
menirea de a sta la baza unei legislații 
adecvate în domeniul familiei în care 
să fie tutelate drepturile fiecăruia și 
să fie respectată natura lucrurilor în 
tradiția creștină; termenul căsătorie 
neputând fi utilizat decât pentru a 
defini realitatea uniunii stabile și de-
schise la viață dintre un bărbat și o fe-
meie (cf. Scrisoare deschisă din 04 mai 
2017). De aceea, reafirmăm necesi-
tatea acestei precizări în Constituția 
țării noastre, prin modificarea ar-
ticolul 48, aliniatul 1. În documen-
tul Amoris Laetitia, dedicat familiei 
din zilele noastre, Papa Francisc ne 
încurajează să apărăm căsătoria între 
un bărbat și o femeie ca temei al fami-
liei naturale și să nu ne fie teamă în a 
o promova, cu riscul de a contrazice 
sensibilitatea actuală ori curentele de 
gândire la modă (cf. nr. 35). În acest 
sens, noi, toți Episcopii romano-
catolici și greco-catolici din România, 
vă îndemnăm să susțineți modificarea 
articolului 48 din Constituție prin 
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prezența la vot în ziua Referendumului. De asemenea vă îndemnăm călduros 
să faceți cunoscut acest eveniment acasă, la muncă, în grupurile de prieteni și 
cunoscuți, și, ca formă de apostolat, să promovați participarea la vot.”

     Sursa: https://www.catholica.ro
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Exorciștii despre Halloween: Nu este un joc nev-
inovat, ci un proiect împotriva creștinismului

O cifră de afaceri care, în timpuri de 
criză economică, depășește 250 de 
milioane de euro și implică până la 17 
milioane de italieni. Este sărbătoarea 
de Halloween în cifrele furnizate 
de Confersercenti pentru 2017. Și 
tendința nu pare să o ia invers. Dar 
este numai un fenomen comercial 
sau, în spatele nopții vrăjitoarelor, se 
ascunde ceva mai mult?
„Halloween face parte dintr-un 
proiect mai vast, susținut puter-
nic de mass-media care nu este 
atât comercial, cât cel de a induce 
opinia publică, îndeosebi pe copii, 
pe adolescenți și pe tineri, să fa-
miliarizeze cu mentalități oculte și 
magice, străine și ostile credinței și 
culturii creștine. Vor ca să dispară 
viziunea creștină despre viață și să 
ne întoarcem la cea păgână”, afirmă 
pr. Francesco Bamonte, președinte 
al Asociației Internaționale a 
Exorciștilor (AIE). „Experiența mea, 
ca aceea a altor exorciști, arată că 
sărbătoarea Halloween inclusiv tim-
pul care o pregătește, este de fapt 
pentru unii tineri un moment privi-
legiat de contact cu realități sectare 
sau legate oricum de lumea ocult-
ismului, cu consecințe chiar grave 

nu numai pe planul spiritual, dar 
și planul integrității psiho-fizice.” 
În mintea celor mai tineri, explică 
pr. Bamonte, Halloween „imprimă 
cel puțin urâțenia. Și imprimând 
în copii urâțenia, gustul oribilu-
lui, al deformării, al monstruosului 
pus la același nivel cu frumosul, îi 
orientează într-un fel spre rău. În cer, 
unde domnește numai bunătatea, 
totul este frumos. În iad, unde se 
respiră numai ură, totul este urât.” 
Conform exorcistului, „copiii au ne-
voie de frumusețe, nu de urâțenie, 
pentru că au nevoie de bunătate, nu 
de răutate. Și frumusețea îi ajută să 
discearnă între ceea ce este bun și 
ceea ce este rău”. La aceste aspecte tre-
buie să reflecteze „mamele, tații, ed-
ucatorii și mai ales cei care continuă 
nu numai să susțină că Halloween 
este un joc nevinovat, ci chiar acuză 
de obscurantism pe cei care îi scot în 
evidență puternica valență negativă. 
Sunt obscurantiști cei care aduc la 
cunoștința noilor generații pe marii 
binefăcători ai omenirii, care sunt 
sfinții, în a căror privire se reflectă 
frumusețea cerului, sau cei care 
antrenează noile generații la cultura 
morții, desacralizează simbolurile 
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credinței creștine și exaltă macabrul 
și demoniacul?” Este bine cunos-
cut de acum, susține președintele 
exorciștilor, conform experienței 
sale de slujire, că „sărbătoarea Hal-
loween este în calendarul ocultiștilor, 
al vrăjitorilor și al adepților satanei, 
una dintre «sărbătorile» cele mai 
importante, motiv de mare bucu-
rie că mintea și inimile atâtor copii, 
adolescenți, tineri și nu puțini adulți, 
chiar dacă din joacă și distracție, 
sunt îndreptate spre macabru, spre 
demoni, spre vampiri, spre fantome, 
spre vrăjitorie, spre sicrie, spre cra-
nii, spre schelete și spre derâderea 
zeflemitoare și sinistră a momen-
tului cel mai important și decisiv al 
existenței unei ființe umane, care 
este cel al decesului său. În plus, 
puțin știu că adepții satanei, în noap-
tea aceea, în rituri perverse realizate 
de ei în cinstea sa, îi oferă jocurile și 
«energiile» tuturor celor care, chiar 
și din distracție, tot după înțelegerea 
sataniștilor, evocă implicit cu acea 
sărbătoare lumea întunericului.” 
Toate acestea nu înseamnă că aceia 
care sărbătoresc Halloween vor avea 
experiențe negative, însă „pentru 
adepții celui rău cu siguranță este 
motiv de mare satisfacție că atâția 
copii, adolescenți, tineri și adulți, în 
noaptea aceea sunt orientați nu spre 

minunata lumină și frumusețe a lui 
Dumnezeu, ci într-un anumit fel 
spre lumea răului. Ei sunt convinși 
că în acest mod se întărește puterea 
celui rău în societate și în ei înșiși”.
Și pr. Aldo Buonaiuto, de la Ser-
viciul Anti-secte din Comunitatea 
„Papa Ioan al XXIII-lea”, avertizează 
cu privire la seducția Halloween-
ului: „Matricea ezoterică o face 
periculoasă. Nu este vorba despre o 
sărbătoare laică, așa cum este adesea 
prezentată, ci mai degrabă despre un 
eveniment religios în sens negativ, o 
operațiune de păgânizare ce reușește 
să se camufleze în spatele aparentu-
lui caracter inofensiv”. Pr. Buonaiuto 
amintește că „rădăcinile Hallow-
een-ului se află în festivitatea celtică 
Samhain, în timpul căreia erau 
făcute adevărate rituri care aveau și 
jertfe umane și care foloseau pentru 
a atrage bunătatea duhurilor rele. 
Pentru executarea acestor ritualuri 
macabre, erau purtate păști și erau 
făcute invocații. Elemente care se re-
propun și astăzi având convingerea 
că este vorba numai despre un joc 
nevinovat. Din păcate nu este deloc 
așa.” Astăzi „partea obscură” a Hal-
loween-ului este ținută ascunsă pen-
tru a nu strica „jucăria” comercială 
care s-a creat: „Datoria părinților, ed-
ucatorilor, a mass-media și a noastră 
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a preoților este aceea de a ne angaja intens în parohii și în școli pentru ca să iasă 
la iveală componenta anticreștină a acestui fenomen, fără teama de a fi etichetați 
ca bigoți, ci având mereu ca busolă a propriei acțiuni zilnice înrădăcinarea în 
Adevăr.” Copiilor, conclude pr. Buonaiuto, „în opoziție cu distracția periculoasă și 
fără conținut oferită de Halloween, trebuie prezentată cu convingere și credibilitate 
frumusețea mesajului creștin, deci valorile carității, solidarității și sfințeniei”.
             Sursa: https://www.catholica.ro
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Riasunto per i nostri amici italiani

In occasione della giornata internazio-
nale del bambino i fedeli della nostra 
parrocchia ,,Santi tre Gerarchi Basilio, 
Gregorio e Giovanni” hanno organiz-
zato un bel programma per festeggiare 
questo giorno, il 3 giugno 2018. Il pro-
gramma è cominciato con l’accoglienza 
dell’Arcivescovo Gianfranco Girotti a 
cui è seguita la celebrazione della San-
ta e Divina liturgia in rito bizantino, 
presieduta da Sua Eccellenza. La pri-
ma parte del giorno è stata chiusa con 
un’agappe fraterna, ricca con i cibi tra-
dizionali romeni. Dopo di che ha com-

minciato uno spettacolo per i bambini 
e fatto dai bambini. E stato un giorno 
pieno di gioia di meraviglia, di giovi-
neza, di colore, di callore,  tutto grazie a 
Dio.ricca con i cibi tradizionali romeni. 
Dopo di che ha comminciato uno spet-
tacolo per i bambini e fatto dai bambi-
ni. E stato un giorno pieno di gioia di 
meraviglia, di giovineza, di colore, di 
callore,  tutto grazie a Dio. 
Siamo andati questo estate in due pel-
leggrinaggi, uno a Santa Rita di Cascia, 
e una al Santuario di Madre Speranza a 
Collevalenza. Questi momenti ci aiuta 
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tanto per crescere spiritualmente, oltre 
che colleghiamo nuove amicizie, e stia-
mo insieme, o condividiamo un pranzo 
insieme. 
Domenica, 28 ottobre 2018, la parroc-
chia rumena Santi Tre Gerarchi Basilio, 
Gregorio e Giovanni, ha organizato la 
settima edizione del concorso d’arta e 
creazione nella cucina,  ,,La donna rom-
ena în cucina,,. Il programma ha comin-
ciato dalla mattina alle 10 con la Divina 
Liturgia presidata dal padre paroco 
Serafim Iulian Vescan e padre. Lucian 
Lechintan e padre Gabriel Buboi. Nel-
la seconda parte del giorno  sono stati 
presentati tutti i cibi preparati spe cial-
mente per il concorso, dal 11 donne e

un maschio. È stata presentata una 
gamma vasta di antipasti, involtini, le 
torte, altri tipi di dolci, polenta tradizio-
nale con carne, etc. Alla fine, questi con-
corenti sono stati giudicati poi premiati. 
Nel ultimo articolo dove ci raconta 
padre Serafino, sulle particolarita del 
Liturghikon di Blaj, în questa seconda 
parte, parla sulle differenze tra le tutte 
edizioni del Liturghicon, ma anche sul 
fatto quando il sacerdote fa parte della 
comunione o rapresenta il Dio, o si po 
dire anche quando è nella postura di 
sposo o sposa.
                        
            Pr. Serafim Iulian Vescan

Cruce Și Înviere, Nr.4 (77), AUGUST-SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE 2018              20










