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Preoţia şi Sfânta Liturghie 
Multe titluri i se dau preotului mai ale 

pentru că el slujeşte Dumnezeiasca 
Liturghie. Într-adevăr, preotul la altar 
este mijlocitorul între Dumnezeu şi 
oameni şi, prin Isus Hristos, Care se 
jertfeşte prin mâinile sale, el aduce Lui 
Dumnezeu, timp de o oră sau două, mai 
multă închinare şi mulţumire decât îi vor 
aduce toţi îngerii şi sfinţii, în toată 
veşnicia. Tocmai pentru aceasta, 
potrivit P.R.C. Kaas O.S.S.R. (Prêtre et 
Apôtre, n. 197), tot raiul aşteaptă cu 
mare dor Sfânta Liturghie a preotului, 
spre a oferi lui Dumnezeu împreună 
cu el jertfa aceasta vrednică de 
închinare. 

Sfântul Ioan Vianney, sfântul paroh 
de Ars (Franţa) afirma: „Puneţi 
împreună toate faptele bune şi nu veţi 
ajunge niciodată în vrednicia Sfintei 
Liturghii. Sfânta Liturghie este opera 
lui Dumnezeu, celelalte sunt faptele 
oamenilor. Însăşi mucenicia este o 
nimic în comparaţie cu Sfânta 
Liturghie. Căci pe când mucenicia este 
jertfa unui om, Dumnezeiasca 
Liturghie este jertfa ce o aduce 
Dumnezeu Însuşi Fiul Său pentru 
mântuirea lumii. În mucenicie jertfa 
este mărginită, la Sfânta Liturghie este 
jertfa nemărginită, nesfârşită, 
dumnezeiască…”. Altă dată acelaşi Sfânt 
spunea: „ Dacă am înţelege ce este 
Sfânta Liturghie, am muri”. 

Preotul după spusele Sfântului 
Dionisie Aeropagitul este omul cu totul 

dumnezeiesc. Iar Sfântul Toma de 
Aquino îl numeşte „alt Hristos”. 
Constituţiile Apostolice îl socotesc 
„Dumnezeu pământesc”. 

Rolul preotului la Altar ni-l arată 
foarte bine Preotul Jean-Jacques Olier în 
tabloul pe care l-a pictat în capela  

Seminarului Saint Suplice din Paris. Se 

vede aici un altar înălţat între Cer şi 
purgator. Lângă altar un preot stând în 
picioare ridică Sfintele Daruri, Trupul şi 
Sângele Lui Isus Hristos, care trimit spre 
ceruri, spre pământ şi spre focul 
purgatorului raze sclipitoare de slavă, 
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milostivire şi de binecuvântare. Tatăl cel 
veşnic priveşte din ceruri cu plăcere 
Sfânta Euharistie, îngerii şi sfinţii 
contemplă în extaz de fericire şi de 
admiraţie pe Hristos, care ascultând 
chemarea preotului vine şi se jertfeşte 
pe altar. El, mai presus de Iosua care a 
oprit soarele pe cer, e mai presus şi 
decât Sfânta Fecioară Maria. Ea, cu 
vorbele ei, a coborât pe Isus pe pământ 
numai odată, la Bunavestire, pe când 
preotul face aceasta ori de câte ori 
celebrează Dumnezeiasca Liturghie. 

Sfântul Alfons de Liguori a scris: 
„Pentru a mântui pe oameni, ar fi fost de 
ajuns o rugăciune, o lacrimă a Lui Isus; 
pentru a face un preot a trebuit numai 
puţin decât moartea Omului-Dumnezeu. 
Căci fără această moarte, preotul nu ar fi 
putut jertfi la Sfânta Liturghie Trupul şi 
Sângele Lui Isus Hristos”. 

Sfântul paroh de Ars zicea: „fără 
preot nu folosesc la nimic binefacerile lui 
Dumnezeu. Ce te faci cu o casă plină de 
aur, dacă nu ştie cine să deschidă uşa? 
Preotul are cheile comorilor cereşti; el 
este economul lui Dumnezeu, 
administratorul bunurilor Lui”. 

Sfântul Francisc de Assisi a lăsat scris 
în testamentul său: „Domnul mi-a dat şi 
îmi dă încă şi acum atâta încredere în 
preoţii care trăiesc după rânduiala 
Sfintei Biserici romane, încât dacă m-ar 
şi prigoni, pentru caracterul lor preoţesc, 
tot aş alerga la ei. Şi dacă aş avea atâta 
înţelepciune precum Solomon… şi aş găsi 
în parohii sărmani preoţi, nu aş predica 
împotriva voinţei lor în bisericile în care 
slujesc. Pe aceştia şi pe toţi preoţii din 

lume îi cinstesc şi vreau să-i iubesc ca şi 
pe stăpânii mei. Nu vreau să mă 
gândesc la nici o greşeală a lor, pentru 
că mă gândesc la fiul lui Dumnezeu şi 
mă port astfel pentru că în lumea 
aceasta nu am nimic din Fiul lui 
Dumnezeu decât Trupul şi Sângele Lui 
Preasfânt, pe care ei îl consacră şi îl 
primesc şi doar ei îl împărtăşesc şi 
credincioşilor. Trebuie să respectăm, de 
asemenea, şi pe toţi teologii şi pe aceea 
care ne împărtăşesc Cuvântul lui 
Dumnezeu, ca pe aceia care ne dau 
spirit (duh) şi adevăr”. 

Iată un fapt care ne este povestit de 
Pelbarto din Ordinul Sfântului Francisc 
de Assisi. Un ţăran era foarte evlavios şi 
ţinea la Sfânta Liturghie ca la un lucru 
deosebit de important. Când auzea 
clopotul sunând pentru Sfânta Liturghie, 
lăsa boii şi plugul şi mergea să ia parte la 
Sfânta Jertfă. Aşa făcea din tinereţea lui. 
Într-o zi pe când se trudea să ajungă la 
biserică pe un drum greu, îşi spuse: 
acum sunt bătrân şi nu mai pot să fac 
ceea ce făceam în tinereţe şi cred că 
Dumnezeu nu se va supăra dacă nu voi 
mai face drumuri de acestea pentru a fi 
de faţă la Sfânta Liturghie. Mă voi duce 
acasă, dar când voi fi la câmp, mă voi uni 
doar în duh (spirit) cu preotul care 
liturghiseşte şi voi rămâne la munca 
mea. În timp ce era frământat de acest 
gând, auzi zgomotul unor paşi. se uită în 
jur şi văzu un înger cu braţele pline de 
trandafiri roşii. Îngerul era atât de 
frumos încât ţăranul crezu că vede pe 
Dumnezeu şi îi spuse: – O, Doamne, cum 
vi Tu la mine, strigă ţăranul căzând în 
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genunchi. – Eu nu sunt Dumnezeu, ci 
îngerul tău păzitor. – Dar ce înseamnă 
toate acestea? – Pentru fiecare pas pe 
care îl faci în drum spre biserică 
înfloreşte câte un trandafir. Eu îi culeg 
pe toţi şi îi duc în cer. Priveşte câţi am 
cules astăzi, pe urma ta. Te sfătuiesc deci 
să nu renunţi la planul tău şi să mergi în 
continuare la Sfânta Liturghie. Dacă vei 
rămâne statornic până la moarte şi vei 
merge regulat la Sfânta Liturghie, îţi voi 
împodobi tronul tău ceresc cu aceşti 
trandafiri. Zicând acestea îngerul se făcu 
nevăzut. 

 
Bătrânul, fericit la culme, începu să 

plângă, sărută pământul, unde i se arătă 
îngerul şi binecuvânta pe Dumnezeu 
pentru această binefacere. Şi nu-şi putea 
lua gândul de la această vedenie 
cerească. Frumuseţea îngerului, 
parfumul trandafirilor îi răpiră sufletul, 
încât se credea ajuns în rai. 

 
Pământul nu mai avea pentru el nici 

un farmec şi nu după mult timp muri 
răpus mai mult de dorul cerului decât de 
puterea suferinţelor. 

 
În anul 1263 un preot din Bolsena, 

dieceza de Orvieto (Italia) se lăsă dus în 
ispita îndoielii după ce rosti cuvintele 
prefacerii, de puterea acestora asupra 
pâinii. „Nu-i adevărat. Isus Hristos nu 

este aici de faţă. Eu nu văd nimic, nu 
simt nimic, nu observ nici o schimbare pe 
altar, această ostie nu este decât pâine 
azimă cum a fost şi înainte de rostirea 
cuvintelor ”. aşa se gândea el în sinea lui. 
Totuşi urmă Liturghia ca de obicei ridică 
spre adorare Sfânta Pâine. În acel 
moment începu a picura din păine, ca o 
ploaie de vară lină, din nor. La această 
minune spaima preotului fu de 
neînchipuit. 

 
Cu mâinile întinse ţinând Trupul 

Domnului în sus, el contemplă această 
ploaie misterioasă. Lumea din biserică 
observă şi ea minunea: „O Sânge scump, 
Sânge dumnezeiesc de ce curgi? Sânge 
preasfânt stropeşte şi inimile noastre; 
sfinţeşte-le, curăţeşte-ne de păcate, 
coboară îndurarea dumnezeiască asupra 
noastră ” şi cu mare căinţă de păcate îşi 
bătea fiecare pieptul. 

 
Strigătele poporului treziră în sfârşit 

preotul din contemplare, care coborî cu 
greu Trupul; Sfânta Ostie însă nu găsi 
decât cu greu un loc uscat unde să o 
pună pe corporalul udat de Sânge. 

 
Atunci i se deschiseră ochii, îşi 

recunoscu greşeala, se căii şi săvârşi 
Sfânta Liturghie mai departe cu atâtea 
lacrimi încât a trebuit să se oprească de 
mai multe ori…  
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După cuminecare îndoi 
corporalul potrivit obiceiului, 
hotărându-se să nu divulge 
minunea petrecută. La sfârşitul 
Sfintei Liturghii poporul foarte 
mişcat, veni să-l întrebe ce se 
întâmplase şi dacă era adevărat 
ceea ce văzuseră cu toţii. 
Preotul arătă corporalul plin de 
Sânge. Poporul căzu din nou în 
genunchi şi cu lacrimi şi suspine 
ceru mila cerului. 

Vestea acestei minuni atrage 
multă lume la Bolsena. Însuşi 
Papa Urban al IV-lea aflase de 
cele petrecute şi porunci 
preotului să ducă corporalul 
pătat de Sânge la Orvieto unde 
se afla atunci Papa. Preotul 
veni, arătă corporalul, şi la 
vederea petelor de Sânge 
Sfântul Părinte Papa şi 
Cardinalii prezenţi căzură în 
genunchi şi îl sărutară cu multă 
evlavie. 

 
Papa Urban al IV-lea porunci să se 

ridice acolo o biserică mare în cinstea 
Preasfântului Sânge şi ceru să se ţină o 
procesiune în ziua în care se serbează 
aniversarea minunii. Corporalul sfânt se 
mai păstrează şi astăzi în catedrala din 
Orvieto. 

 
Ceea ce se întâmplase la Bolsena 

acum câteva veacuri în urmă, se 

întâmplă în fiecare zi la Dumnezeiasca 
Liturghie, în toate bisericile unde aceasta 
se slujeşte. Când preotul ridică darurile, 
Sângele Preasfânt a lui Isus cade ca o 
ploaie mântuitoare nu pe Altar, ci pe 
inimile, pe sufletele celor care sunt de 
faţă, astfel, credincioşii sunt curăţaţi şi 
sfinţiţi. 

 
Al vostru Părinte Spiritual  

SERAFIM VESCAN IULIAN 
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Duminica Vameşului şi a Fariseului (Lc 18,10-14),  

 

 

Iubiţi credincioşi, 
 
Suntem din nou în 

casa Domnului, în ziua 
Domnului, când noi 
creştinii, îl celebrăm, îl 
sărbătorim pe Cel care 
a fost mort şi care este 
viu, şi care de fapt este 
motivul bucuriei 
noastre şi în acelaşi 
timp motivul nădejdii 
noastre pentru că dacă 
noi creştinii nu avem 
speranţa aceasta, a 
unei vieţi veşnice şi 
fericite împreună cu 
Dumnezeul nostru 
atunci toată viaţa 
noastră şi toată munca 
noastră şi toate 
lucrurile pe care le 
facem sau nu le facem 
în această viaţă nu au nici un rost. 
Dar dacă rămânem în speranţă 
această a învierii atunci toate 
lucrurile pe care le facem în viaţă au 
un plus, şi chiar şi lucrurile mai puţin 
plăcute lui Dumnezeu pot să capete 
un sens în măsura în care avem de la 
ce să ne întoarcem, adică de la cele 
rele, avem de ce să ne pocăim, avem 

de ce să ne pară rău şi avem pentru 
ce să cerem iertare lui Dumnezeu.  

Altfel toată viaţa noastră se arată 
a fi fără gust. Vedeţi, acesta este 
rostul duminicii. 

 
De aceea Sfinţii Părinţi din cele 

mai vechi vremuri, deja din perioada 
Sfinţilor Apostoli, au stabilit ca prima 
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zi a săptămânii, şi nu ultima aşa cum 
avem noi impresia (aşa cum credem 
că duminica ar fi ultima zi a 
săptămânii), să fie duminica, zi în 
care Domnul nostru Isus Hristos a 
înviat. 

 

Dragii mei, în acelaşi timp, această 
duminică este o duminică specială 
întrucât cu ea începe o perioadă 
foarte importantă din anul liturgic, 
anul bisericesc, este vorba despre 
perioada Triodului care 
durează nu mai puţin de 
zece săptămâni, se încheie 
de fapt această perioadă cu 
Sâmbăta Mare şi Sfântă, de 
fapt ultima duminică care 
încheie tot acest mare 
program bisericesc sau 
liturgic este Duminica 
Învierii. 

 
Această duminică se 

numeşte Duminica 
Vameşului şi a Fariseului, 
întrucât, de fapt toate 
duminicile de acum înainte 
vor avea un titlu în funcţie 
de pericopa evanghelică pe care o 
citim. Toată perioada Triodului e 
compusă din patru duminici 
pregătitoare şi şase duminici de post 
propriu zis care cuprinde cele şapte 
săptămâni ale Postului Mare şi Sfânt. 
Asta înseamnă că avem patru 

duminici pregătitoare pentru post şi 
încă şase duminici pregătitoare, de 
post, pentru Sfintele Paşti. 

 
Aceste patru duminici 

pregătitoare la Sfântul Post sunt: 
Duminica Vameşului şi a Fariseului cu 
care începe perioada aceasta a 
Triodului, şi vă explic imediat ce 
înseamnă Triodul, pentru că nu 
numai preoţii sunt proprietarii celor 

sfinte şi dumneavoastră trebuie să 
cunoaşteţi şi să ştiţi din ce ne rugăm 
şi ce facem noi aici în biserică. Prin 
urmare prima este Duminica 
Vameşului şi a Fariseului, apoi este 
Duminica Fiului risipitor, a treia este 
Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi şi a 
patra duminică pregătitoare, întrucât 
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de fapt deja luni este începutul 
Postului Mare, este Duminica 
izgonirii lui Adam din Rai, întrucât la 
vecernie se citeşte partea aceea în 
care proto-părinţii noştri, înaintaşii 
noştri Adam şi Eva au fost scoşi afară 
din Eden. 

 
Dragii mei, vedem că de fapt 

primele trei duminici pregătitoare se 
referă la nişte tematici foarte 
speciale pentru noi creştinii întrucât 
prima dintre ele începe cu tematica 
rugăciunii, este exact pericopa pe 
care aţi auzit-o astăzi. 

 
 

Cum trebuie creştinul să se roage? 
Ce înseamnă de fapt rugăciunea în 
viaţa unui creştin? Şi ştim fiecare 
dintre noi că rugăciunea este 
legătura noastră cu Dumnezeu, acel 
fir roşu. Sau dacă vreţi telefonul 
nostru mobil pentru a-L apela pe 
Dumnezeu este rugăciunea. Mulţi 
dintre noi avem impresia că 
rugăciunea trebuie să însemne cereri 
după cereri şi că rodul rugăciunilor de 
fapt este obţinerea a ceea ce noi 
cerem în rugăciune. 

 
Dar dragii mei, în realitate dacă 

Dumnezeu este cel mai înalt bine pe 
care noi îl putem avea atunci însăşi 
rugăciunea este rodul cel mai înalt al 
rugăciunii întrucât în rugăciune noi 

ne punem faţă în faţă cu Dumnezeu 
şi nu numai atât ci ne unim cu 
Dumnezeu. Cine se alipeşte de 
Dumnezeu, spune Sfântul Apostol 
Pavel, devine un singur duh cu El, şi 
dacă noi devenim un singur duh cu 
Dumnezeu nu avem chiar realitatea 
cea mai nemărginită din câte pot 
exista? 

 
Vedeţi rodul rugăciunii este 

rugăciunea. Dar aceasta este ca şi o 
pasăre care are două aripi, o pasăre 
care se înalţă din inima noastră 
înspre Dumnezeu. Ea trebuie să aibă 
ca şi orice pasăre două aripi, iar una 
din acestea, şi mai exact aripa 
dreaptă se numeşte milostenia, iar 
aripa stângă se numeşte postul 
întrucât, dragii mei, fără post şi fără 
milostenie rugăciunea noastră a 
creştinilor nu ajunge în faţa lui 
Dumnezeu. Vă voi explica de ce. 

 
Se ne ocupă acum de evanghelia 

care a fost citită astăzi. Evanghelia ne 
prezintă doi oameni: vameşul şi 
fariseul care se duc în faţa lui 
Dumnezeu, la Templu din Ierusalim, 
să se roage. Ştiţi că fariseii erau nişte 
oameni foarte pioşi, tot timpul 
respectau Legea, respectau 
poruncile, respectau toate 
prescripţiile legale, evreii şi astăzi au 
613 prescripţii culese din tot Vechiul 
Testament şi trebuie să le respecte 
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pe toate până la extrem, sunt extrem 
de rigorişti. 

 
Aceşti farisei au inventat aceste 

613 porunci care se numesc 
miţvot (prescrieri, porunci) şi 
astăzi un evreu la 13 ani trebuie să 
devină un bar miţva (fiul poruncii), 
atunci copilul devine matur, când 
poate citii Legea din Cartea Sfântă. 
Iar vameşii în poporul lui Israel 
erau nişte   persoane urâte de 
toată lumea întrucât erau dintre fii 
poporului lui Israel, dar îi vămuiau pe 
fraţii lor izraeliţi pentru Imperiu 
Roman, şi evident erau cei mai urâţi 
oameni din întreaga Palestină din 
timpurile acelea. Aceşti doi oameni 
se prezintă în faţa lui Dumnezeu să se 
roage. 

 

Să analizăm puţin atitudinile lor 
pentru a vedea cum să ne rugăm dar 
în acelaşi timp cum să nu ne rugăm 
dacă vrem ca Dumnezeu să audă 
rugăciunea noastră. Acest fariseu se 
duce în faţa lui Dumnezeu şi ni-l 
descrie Mântuitorul aşa: Fariseul 
stând, adică stând în picioare, cu 
coloana vertebrală bine îndreptată, 
noi românii avem nişte formule 
frumoase pentru oamenii aceştia mai 
ales pentru militari, adică „cei care au 
înghiţit scândura”. 

 

Fariseul stând în faţa lui 
Dumnezeu cu multă îndrăzneală, şi 
ascultaţi ce rugăciune face pentru a 

vedea dacă vă place: „Dumnezeule îţi 
mulţumesc că nu sunt ca şi ceilalţi, 
răpitori, nedrepţi, adulteri sau ca 
acest vameş”. Imaginaţi-vă ce aţi face 
dacă eu m-aş pune aici în faţa 
dumneavoastră şi aş face rugăciunea 
aceasta: „Doamne îţi mulţumesc că 
nu sunt ca aceştia sau ca acela”, ce 
atitudine aţi avea dumneavoastră ca 
şi oameni darămite Dumnezeu care a 
pus chipul Său sfânt în fiecare om şi 
care şi-a dat viaţa pentru fiecare 
păcătos de pe pământul acesta? Ce 
faceţi dumneavoastră dacă vine un 
cerşetor şi vă cere cu trufie şi dacă-i 
daţi vă spune: păi asta-mi dai? Cum 
reacţionaţi dumneavoastră la un 
asemenea om? De obicei îl scoateţi 
afară pe uşă, şi merită. Ei, bine dragii 
mei, cam aşa acţionează acest 
fariseu, în rugăciunea sa îl judecă pe 
aproapele său, nu-şi vede ale lui, nu 
se smereşte, nu-şi recunoaşte 
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adevărul aşa cum este, să vadă că în 
realitate, precum ne spune Isus 
Hristos: „nici voi, nici părinţii voştri n-
aţi putut respecta Legea” pentru că 
toate prescripţiile acestea este 
imposibil să fie respectate, credeţi-
mă dacă veţi citi Mishna şi Talmud, 
cărţile care descriu datoriile unui 
evreu, atât sunt de amănunţite încât 
este de fapt imposibil să le respecţi în 
totalitate. Şi totuşi el nu-şi vede 
căderile lui, ci el nu face altceva 
decât ca în faţa lui Dumnezeu să-l 
judece pe aproapele. Noi ştim foarte 
bine că exact cum judecăm noi aşa 
vom fi şi judecaţi, cu ce măsură 
măsuraţi cu aceea veţi fi măsuraţi. 

 
Fariseul termină judecata 

aproapelui trecând în altă fază a 
rugăciunii sale. Să-mi spuneţi 
dumneavoastră cum se numeşte 
această fază. „Plătesc, postesc de 
două ori pe săptămână, dau zeciuială 
din toate câte câştig…”. Ce e aceasta? 
Laudă. Şi noi românii avem din nou 
un proverb care zice: „Lauda de sine 
nu miroase a bine”. Toată rugăciunea 
acestui om nu este nici o cerere 
smerită în faţa lui Dumnezeu, nu este 
nici o mulţumire (Doamne îţi 
mulţumesc că mi-ai dat atâtea de 
multe, îţi mulţumesc că mi-ai dat 
câştig pentru aţi putea da zeciuiala, 
iţi mulţumesc că nu am ulcer la 
stomac ca să pot posti). Doamne tu 

vezi cum sunt eu, văzând cât sunt eu 
de treabă, cât sunt deasupra tuturor 
celorlalţi, cât de mult postesc, ce om 
deosebit sunt, Tu, Doamne, eşti 
obligat să-mi dai un răspuns, 
înţelegeţi cum face fariseul? Această 
rugăciune, dragii mei, este greşită. 

 
Şi noi creştinii avem în noi un 

fariseu, atenţie în fiecare dintre noi, 
în lăuntrul nostru există un mic 
fariseu care are tendinţa aceasta de a 
înjosi cumva, măcar în lăuntrul dacă 
nu cu vorba sau cu fapta pe fratele 
nostru. Şi uneori nici la rugăciune nu 
ne dă pace fariseul acesta. 

 
Dar din fericire, dragii mei, în noi 

există şi un vameş şi acel vameş este 
de fapt conştiinţa noastră, care ne 
arată cine suntem, care ne spune 
adevărul vieţii noastre, pentru că 
smerenia, dragii mei nu este să ne 
ploconim, nu este să ne cernim 
feţele, să stăm cu capul plecat, 
galbeni la faţă şi negrii pe lângă ochi. 
Ci smerenia înseamnă un lucru foarte 
simplu: să ne vedem pe noi înşine 
exact aşa cum suntem, nici mai puţin, 
nici mai mult, cu toate calităţile şi 
defectele noastre. Şi mai mult decât 
atât să recunoaştem în fraţii noştri 
aceleaşi lucruri. Aceasta înseamnă 
smerenia, adevăr, dragii mei, căci de 
aceşti adoratori are nevoie Tatăl, de 
adoratori în Spirit şi în adevăr. 
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Să vedem cum se roagă vameşul. 
Vameşul departe stând, dragii mei, adică 
nu aici în faţă precum stau eu acum, ci 
acolo undeva în spate, recunoscând: 
„Doamne, eu sunt departe de Tine…”. 
Nu voiai nici ochii să şi ridice la cer, 
precum spune una din rugăciunile 
noastre: „Doamne nu sunt vrednic nici 
ochii să privesc la înălţimea cerului” 
Stând departe  fiindcă el se simţea şi 
într-adevăr departe de Dumnezeu, nici 
ochii nu îndrăznea să ş-i ridice la 
Dumnezeu, şi stând cu capul plecat îşi 
bătea pieptul cu pumnul şi zicea: 
„Dumnezeule fii milostiv mie 
păcătosului”. Observaţi aici atitudinea 
lui, nu începe ca şi fariseul: „uită-l şi pe 
făţarnicul acela” ar fi putut să o spună, 
probabil chiar l-a auzit pe fariseu 
rugându-se şi spunând: „nu-s ca şi 
vameşul”. Însă el nu se uită la ceilalţi, nu 
condamnă acest vameş pe ceilalţi. Nici 
nu se laudă ci vede cât de înalt este 
Dumnezeu faţă de pământul pe care a 
ajuns el să fie prin păcate, nu 
îndrăzneşte nici privirea să o ridice la cer 
şi cere milostivirea lui Dumnezeu. Ce 
face vameşul, dragii mei? Îl laudă pe 
Dumnezeu recunoscând şi spunând: 
„Dumnezeule!” iar apoi îşi arată micimea 
sa implorând iertare: „miluieşte-mă pe 
mine păcătosul”.  

 
Aceasta rugăciune, dragii mei, a unui 

vameş, a unui dispreţuit, a devenit 
rugăciune preferată a tuturor monahilor 

din toate vremurile, şi astăzi dacă veţi 
merge la Athos sau Metheore sau ori 
unde aţi merge în lumea monastică, 
între călugări, cei care practică sfânta 
isihie, cei care se înalţă într-adevăr până 
la vederea lui Dumnezeu cu rugăciunea 
spun această rugăciune: „Doamne Isuse 
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-
mă pe mine păcătosul!”. 

 
Dragii mei, aţi auzit troparul: „Să nu 

ne rugăm cu făţărnicie ca şi fariseul” căci 
zice Mântuitorul la sfârşitul pericopei: 
„Cine se înalţă pe sine se va smeri, şi cine 
se smereşte pe sine se va înălţa de către 
Dumnezeu” pentru că 
tot Sfânta Scriptură spune: „Dumnezeu 
celor mândrii le stă împotrivă”, dragii 
mei, Dumnezeu însuşi, nu diavolul, nu 
lumea. 
 
Precum zice Sfânta carte Dumnezeu 
celor mândri le stă împotrivă, adică le dă 
toate planurile peste cap. Poate să 
funcţioneze un timp, dar noi cunoaştem 
atâtea personaje din acestea publice, de 
pe canalele de televiziune, şi ni se pare: 
„Doamne ce bine le merge”, să nu 
credeţi, să nu credeţi că n-aţi vrea să fiţi 
în pielea lor. Şi după aceea aflaţi, tot de 
la aceste canale de televiziune, câtă 
mizerie există în viaţa acelor oameni. 

 
Dumnezeu celor trufaşi le stă 

împotrivă dar zice: „celor smeriţi le dă 
har”.  
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Aşadar dragii mei, am învăţat astăzi 
că rugăciunea unui creştin trebuie să fie 
în primul rând smerită, adică trebuie să-
şi vadă adevărul său, nu trebuie să se 
uite păcatele altora, că în această 
rugăciune nu trebuie să se laude lui 
Dumnezeu, crezând că El 
habar n-are şi că trebuie 
să-I explice cum stau 
lucrurile. Zicea Sfânta 
Tereza de Calcuta: „Dacă 
vrei să-L faci pe 
Dumnezeu să râdă 
spune-I ce trebuie să 
facă”. Noi nu trebuie să-I 
explicăm lui Dumnezeu 
ce trebuie să facă, El deja 
ştie. Isus Hristos ne-a 
învăţat cum trebuie să 
ne rugăm, cu puţine 
cuvinte simple dar 
sincere, spuse din inimă 
şi recunoscându-ne 
micimea şi nimicul nostru în faţa lui 
Dumnezeu, atunci Dumnezeu pleacă 
urechea Sa şi ne aude. Dar dragii mei o 
să vedeţi dacă ajută Dumnezeu că 
această rugăciune nu poate fi făcută şi 
nu se înalţă la cer chiar dacă o facem cu 
toată smerenia fără post şi milostenie. 

De aceea, când vom vorbi de fiul 
risipitor veţi vedea că problema lui 
fundamentală pe lângă neascultare a 
fost lipsa lui de post, lipsa lui de 
înfrânare, că asta înseamnă postul 
înfrânare. Doamne dă-mi tot ce ai, tată 

dă-mi jumătate din avere, a plecat şi ce-a 
făcut cu averea? A consumat-o, a 
distrus-o toată cu desfrânatele, cum 
spune Sfânta Carte. Adică a trăit în lipsă 
de înfrânare şi asta l-a dus la 
îndepărtarea de Dumnezeu. Şi vom 

vedea dacă recitim 
această pericopă că şi 
noi fiecare ne 
asemănăm cu el, si 
din fericire avem şi 
noi un Tată la care să 
ne întoarcem. 

Iar duminica de 
după va fi cea a 

Înfricoşătoarei 
Judecăţi în care vom 
vedea pe ce criterii 
ne judecă Dumnezeu. 
Nu vă va întreba dacă 
ştiţi teologie, nu vă 
va întreba dacă aţi 
citit Scriptura sau 

dacă cunoaşteţi catehismul pe de rost, 
nici măcar dacă ştiţi poruncile ci mi-a 
fost foame şi mi-ai dat să mănânc, mi-a 
fost sete şi mi-ai dat să beau acestea, 
dragii mei, se numesc faptele milei 
creştine. Deci a treia duminică va fi 
vorba despre milostenie, iar în a patra 
duminică vom vedea de ce trebuie să ne 
trudim pe pământul acesta şi de ce 
trebuie să transpirăm până ajungem la 
viaţă. Amin 

 
Diacon Gabriel-Marian Marincaş 
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Vizita pastorală 
 a PS Florentin Crihălmeanu şi a Mons. Guerino di Tora 

Zi de mare sărbătoare 
duminică 7 februarie 2010 
pentru credincioşii comunităţii 
greco-catolice din Roma – 
Euclide, prilejuită de prezenţa 
PS Florentin Episcopul Greco-
Catolic de Cluj-Gherla, aflat la 
Roma împreună cu întreg corul 
episcopal catolic din România 
cu ocazia vizitei ad limina 
Apostolorum, şi a noului 
episcop auxiliar al sectorului 
Roma Nord Mons. Guerino di 
Tora, la invitaţia păstorului 
comunităţii, pr. Serafim Vescan. 
Totodată printre invitaţi s-au numărat 
Mons. Pierpaolo Felicolo, reprezentant 
al fundaţiei Migrantes de la Vicariatul 
Romei şi Don Leandro Fanlo c.m.f., 
paroh al bisericii „Preasfânta Inimă a 
Mariei” din cartierul Parioli – Roma pe 
lângă care a fost activată comunitatea 
greco-catolică românească, împreună cu 
un grup de preoţi şi seminarişti de la 
Colegiul Pontifical „Pio Romeno”, 
precum şi Dl. Eugen Terteleac, 
preşedintele Asociaţiei Românilor din 
Italia. 

Înainte de începerea Dumnezeieştii 
Liturghii, înalţii oaspeţi au fost 
întâmpinaţi după datina strămoşească 
cu pâine şi cu sare. În cuvântul de 
învăţătură rânduit la Duminica 
Înfricoşătoarei Judecăţi, Eparhul de Cluj-
Gherla amintind cuvintele Cardinalului 
de sfântă pomenire Iuliu Hossu: 

„Credinţa noastră este viaţa noastră”, i-
a îndemnat pe credincioşi la o mai 
profundă conştientizare a importanţei 
timpului petrecerii pe pământ, timp 
care se cuvine a-l trăi în credinţă şi în 
aşteptarea Judecăţii celei Drepte, cu 
încredere în Îndurarea Milostivă a lui 
Dumnezeu.  

Totodată, înalţii oaspeţi au primit din 
partea comunităţii frumoase icoane, ca 
semn de preţuire şi de împreună 
rugăciune în dragoste, în slujirea lui 
Dumnezeu şi a aproapelui. 

După Sf. Liturghie a urmat celebrarea 
slujbei parastasului pentru cei răposaţi, 
iar în continuare, pr. Serafim Vescan a 
invitat ierarhii, clericii şi întreaga 
comunitate la o agapă frăţească cu 
bucate tradiţionale româneşti, într-o 
atmosferă cordială de dor şi nostalgie 
după plaiurile natale, în timpul căreia a 
fost prezentat un program de cântece, 



2010 ianuarie - februarie Cruce şi Înviere  

 

16 

poezii şi povestioare, cu dorinţa de a 
păstra mereu vie memoria adevăratelor 

şi înălţătoarelor tradiţii româneşti.  
Pr. Cristian Crişan 

Câteva gânduri pentru zilele ce vin 

Aflându-ne în preajma începutului 
Postului Mare, vom încerca să medităm 
unor gânduri scrise de Monseniorul 
Vladimir Ghika. Să nu ne vom opri doar 
la o simplă meditaţie, să încercăm pe cât 
posibil să trăim în viaţa de fiecare zi 
aceste învăţături. 

Dumnezeu şi-a deschis gura ca să 
spună: „Să se facă lumină!” şi s-a făcut 
Lumină. – Acelaşi lucru s-a petrecut 
uneori şi în sufletul tău. – Dacă alteori 
însă această gură – totuşi atât de 
apropiată şi dătătoare de har – părea să 
se fi închis făcând loc întunericului cu 
aceiaşi forţă cu care a făcut lumină, nu te 
teme. Dimpotrivă, lasă bucuria să te-
mbete… Buzele se-nchid când vor să 
sărute… Repetă dimpreună cu Cântarea: 
„Sărutul gurii Tale mi l-ai dat”. Pentru a 
săruta buzele se-nchid. 

O mare şi sfântă speranţă nu poate 
exista fără multă credinţă şi multă iubire. 

Avem în zilele noastre, tot atâţia idoli 
câţi erau în Panteonurile de demult. 
Doar că ai noştri sunt imateriali şi, ca 
atare, mai greu de răsturnat şi de 
sfărâmat decât înaintaşii lor; - În plus, ei 
seamănă mai degrabă cu fiinţa spirituală 
care ne ticseşte sufletele cu formele şi 
prestigiile lor ca să ne rătăcească, în felul 
ei, şi mai mult. 

Cea mai potrivită cale de a-i sărbători 
pe sfinţi: aceea de-a le semăna. De ce n-
am încerca să trăim ca ei, fie şi numai o 
zi, de ziua lor, în acea zi consacrată şi 

binecuvântată de Biserică, în care sunt 
„de gardă” pentru a ne ajuta? 

Doamne, adu-ţi aminte de cei pe 
care-i uit şi de care ar trebui să-mi 
amintesc. Fă ca această amintire, 
dumnezeieşte evocată în Tine, să 
preţuiască mai mult decât uitarea mea. 

Cel ce nu ştie să-L caute pe 
Dumnezeu pretutindeni, riscă să nu-L 
recunoască nicăieri. 

În cele mai întunecate perplexităţi 
ale sale şi din adâncul său, sufletul îl 
întreabă pe Dumnezeu: ”Doamne, ce 
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vrei? Ce vrei de la mine? Ce vrei să fac? 
Cum ai vrea să descopăr ceea ce vrei de 

la mine? …”. La toate acestea, un singur 
răspuns: „Te vreau”. 

Pentru ca toţi să fie una 

„Şi mă rog nu numai pentru ei, ci şi 
pentru cei ce vor crede în Mine prin 
cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie una, 
cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi eu în Tine; 
ca, şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea 
să creadă că Tu M-ai Trimis” (Io 17,20-
21). 

Pornind de la rugăciunea 
Mântuitorului, 
fiecare dintre noi 
are misiunea de a 
contribui la 
realizarea acestei 
unităţi de credinţă 
în sânul Bisericii şi 
în lume. Celebrarea 
Sfintei Liturghii este 
expresia cea mai 
profundă a acestei 
unităţi; de aceea 
împreună cu 
Părintele Serafim 
Iulian Vescan, 
Părintele Diomid, 
Părintele Cristian 
Crişan şi Părintele Diacon Gabriel 
Marincaş alături de un grup de 
seminarişti de la Colegiul Pontifical Pio 
Romeno am celebrat Dumnezeiasca 
Liturghie pentru unitatea creştinilor în 
biserica Naşterii din via Galia şi la 
invitaţia Monseniorului Pietro Figurani, 
Directorul biroului Migrantes din cadrul 
Vicariatului Romei. 

Ne-am adus aminte cu bucurie 
strigătul poporului adunat pentru 
celebrarea Sfintei Liturghii de către 
Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea 
când a vizitat România, este acel strigăt: 
„Unitate, Unitate!” izvorât din sufletele 
celor care îşi doresc realizarea acestei 
unităţi. 

La fiecare Dumnezeiască Liturghie 
cerem: „Unirea credinţei şi împărtăşirea 
Sfântului Spirit cerând, pe noi înşine şi 
unul pe altul şi toată viaţa noastră lui 
Hristos Dumnezeu să o dăm”. Dar cât de 
conştienţi suntem de aceste cuvinte, şi 
cât de mult luptăm pentru unitatea 
dintre noi şi apoi cu cei din afara 
comunităţilor noastre. Poate nu de 
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puţine ori ne lăsăm pradă dezbinării, 
uitând că Domnul însuşi vrea ca noi 
să fim uniţi între noi.  

Liturghia celebrată la invitaţia 
Monseniorului Pietro Figurani, să 
devină pentru noi fiecare un imbold 
pentru implicarea noastră activă în 
realizarea unităţii pe care 
Mântuitorul o cere, şi în care fiecare 

dintre noi se va regăsi ca fiind frate 
întru Hristos cu semeni lui. 

Mulţumim celor care ne-au invitat 
rămânând uniţi în rugăciune în 
Domnul nostru Isus Hristos. 

 

Zamfir Ioan RUSU

Per i nostri amici italiani 
Il sacerdozio e la Divina Liturgia è 

il titolo della riflessione di Padre 
Serafino. L’articolo parla della dignità 
del sacerdote a partire dalla 
celebrazione della Divina Liturgia. 
“Tutto il paradiso aspetta con 
desiderio la Santa Mesa da parte del 
sacerdote, perché insieme a lui offra 
a Dio questo sacrificio degno di 
gloria”. “Se potessimo capire che 
cos’è la Santa Messa moriremo”. 
Secondo il Pseudo Areopagita il 
sacerdote è l’uomo del tutto 
divinizzato, e Toma di Aquino lo 
chiamo “alter Christus”. O Sant 
Alfonso ha affermato al riguardo del 
sacerdozio: “Per salvare l’umanità 
basterebbe una preghiera o una 
lacrimi di Gesù; per fare il sacerdote 
è stata necessaria la morte del Dio-
Uomo. Perché senza questo sacrificio 
il sacerdote non poteva sacrificare 
alla Divina Liturgia il Corpo e il 
Sangue di Gesù Cristo”. Secondo il 

Santo Parroco d’Ars il sacerdote è 
l’amministratore dei beni divini, è 
l’economo di Dio. 

Cercando di rinforzare la coscienza 
dell’importanza della partecipazione 
alla Divina Liturgia, racconta un fatto 
che ha nel suo centro un contadino 
semplice, che ogni giorno sin dalla 
sua giovinezza, lasciava il suo lavoro 
e andava alla Santa Messa. Ma alla 
vecchia voleva rinunciare a questa 
buona abitudine, e pensava di non 
andare più, perché è faticoso andare 
e ritornare, poi le forze hanno 
diminuito. Mentre così pensava, vide 
un angelo che gli disse: io sono il tuo 
angelo custode e raccolgo ogni rosa 
che nasce con ogni tuo passo fatto 
per arrivare alla celebrazione della 
Divina Liturgia. Se resterai fedele al 
tuo impegno io mi impegno di 
adornare il tuo trono celeste con 
queste rose che io raccolgo.  Preso da 
una gioia forte, l’anziano benediva il 
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Signore e ringraziava per questa sua 
benevolenza. 

Per lo stesso scopo si racconta 
anche il miracolo eucaristico 
dell’anno 1263 di Bolsena, diocesi di 
Orvieto, ma alla fine dell’articolo 
Padre Serafino lo mette in 
collegamento con quello che succede 
ad ogni Divina Liturgia. Quando il 
sacerdote alza i Doni, il Sangue 
Preziosissimo di Cristo non cade 
come una pioggia sull’altare, ma 
nelle anime dei fedeli, e così loro 
sono purificati e santificati. 

L’articolo di Padre Cristian Crişan è 
un reso conto della festa del 7 
febbraio quando la nostra comunità 
ha avuto la grande gioia di avere 
come ospiti e celebranti della Divina 
Liturgia due vescovi: la Sua Eccellenza 
Florentin Crihălmeanu, vescovo di 
Cluj-Gherla, Romania; e la Sua 
Eccellenza Guerino di Tora, vescovo 
ausiliare di Roma Nord. Con la 
presenza Padre Cristian Crişan e 
Padre Vasile Gorzo dal Collegio 
Pontificio Pio Romeno di Roma, Padre 
Diomid, che aiuta in parrocchia da 
parecchio tempo, e da Padre Diacono 
Gabriel Marincaş. La celebrazione è 
stata animata col canto dai 
seminaristi dello stesso Collegio 
Pontificio. È stato presente anche il 
Signor Eugen Terteleac, presidente 
dell’Associazione dei Romeni che si 
trovano in Italia. L’omelia tenuta 

dalla Sua Eccellenza Florentin ha 
iniziato dalle parole di un nostro 
vescovo: “La nostra fede è la nostra 
vita” ed ha esortato tutti di vivere la 
fede testimoniandola ovunque con il 
coraggio dei primi cristiani. La 
predica della Sua Eccellenza Guerino 
di Tora, una persona impegnata per il 
bene degli immigranti essendo stato 
direttore del Caritas Diocesano, un 
amico dei romeni perché ha visitato e 
ha conosciuto il nostro popolo, ci ha 
esortato di testimoniare la nostra 
fede. Alla fine dei tempi il Signore ci 
domanderà se abbiamo aiutato i 
nostri prossimi, se siamo stati 
testimoni della Sua misericordia. 
Dopo la preghiera per i defunti ha 
seguito un’agape fraterna in cui 
abbiamo condiviso la gioia di stare 
insieme, cantando dei canti che ci 
hanno ricordato le nostre terre. Alla 
fine di tutto Padre Serafino ha 
ringraziato alle Loro Eccellenze, e a 
tutti gli ospiti per la loro venuta nella 
nostra comunità e a tutti i fedeli che 
radunandosi da tutte le parti sono 
venuti per partecipare alla Divina 
Liturgia e per fare di questa giornata 
una vera e propria festa. 

La Domenica del Fariseo e del 
Pubblicano (dal Vangelo secondo 
Luca capitolo 18, 10-14) rappresenta 
la trascrizione dell’omelia tenuta dal 
nostro Diacono Gabriel Marincaş. 
Questa è una delle domeniche che 
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preparano il periodo della Grande e 
Santa Quaresima. La parabola ci 
mette davanti due tipologie di 
uomini che si entrando nel Tempio 
pregano in modi totalmente diversi. 
Analizzandoli cerchiamo di vedere 
quale sarebbe la vera preghiera 
secondo il Vangelo. La vera preghiera 
non significa giudicare i nostri 
prossimi, o vantarci con le nostre 
realizzazioni, ma seguendo la 
preghiera umile del pubblicano ci 
riconosceremo così come siamo noi 
con le nostre debolezze, con i nostri 
difetti ma anche con le nostre 
qualità. La preghiera del pubblicano 
si può sintetizzare in queste parole: 
“Signore, abbi pietà di me il 
peccatore!”. Concludendo per primo 
la preghiera cristiana deve essere 
permeata dall’umiltà. 

“Perché tutti siano una cosa sola” 
è l’articolo che fa nota della Divina 
Liturgia celebrata per l’unità dei 
cristiani nella chiesa della Natività 
per invito di Mons. Pietro Figurani, 
Direttore dell’Ufficio Migrantes preso 

il Vicariato di Roma. L’unità nella 
diversità è una delle caratteristiche 
della Chiesa Cattolica, un’unità a cui 
noi dobbiamo contribuire a 
realizzare. Anche la Divina Liturgia di 
Giovanni Crisostomo preghiamo per 
questa unità: “Chiedendo l’unità 
della fede e l’unione nello Spirito 
Santo, affidiamo noi stessi, gli uni gli 
altri, e tutta la nostra vita a Cristo 
Dio”. Ringraziamo al Mons. Pietro 
Figurani per l’invito e per 
l’accoglienza piena di carità fraterna 
ritrovandoci sempre uniti nella 
preghiera davanti al nostro Signore. 

Alcuni pensieri per i tempi che 
verranno sono dei pensieri di Mons. 
Vladimir Ghika, che sono degli spunti 
forti di riflessione che suscitano 
l’interesse della meditazione. Non ci 
fermeremo solo alla meditazione, ma 
cercheremo di vivere nella nostra 
quotidianità questi consigli nati da 
una relazione profonda con Dio. 

 

Zamfir Ioan RUSU 

 

Parohiile romanesti din Italia au un sit propriu: 

www.bru-italia.eu  

Parohia noastra este indicata cu ROMA NORD 

http://bru-italia.eu/
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10 02.2010: Vizita ad limina, moment de aprofundare a vocaţiei de 
păstori 

În contextul desfăşurării la Roma a 
vizitei ad limina a Episcopilor catolici 
din România, Episcopul greco-catolic 
de Cluj-Gherla, PS Florentin 
Crihălmeanu, a transmis de la Roma 
pentru BRU.ro corespondenţe în care 
prezintă ce înseamnă la modul 
general vizitele ad limina, şi în 
particular această a patra vizită ad 
limina a episcopatului catolic din 
România de după 1990. 

O vizită ad limina, “ca semn 
palpabil al colegialităţii episcopale şi 
al comuniunii apostolice, se 
desfăşoară de fapt pe trei 
dimensiuni: o dimensiune sacră, care 
include caracterul de pelerinaj la mormintele Apostolilor Petru şi Pavel şi de fapt, 
toate rugăciunile pe care le facem împreună, celebrările liturgice din aceste zile; o 
altă dimensiune personală ce se realizează în timpul audienţei private cu Pontiful 
Roman, urmaşul Sfântului Petru; şi o a treia dimensiune colegială, oferită de 
rugăciunile, colocviile şi schimburile de idei pe care Episcopii le au, în cadrul vizitelor 
pe care le săvârşesc la diferitele Congregaţii şi Consilii ale Curiei Romane”. 

“Pentru noi”, continuă PS Florentin, “este un moment de rugăciune, un moment 
de aprofundare a vocaţiei noastre de păstori ai Bisericii din România, este un 
moment de aprofundare a colegialităţii episcopale cu Episcopii din lumea întreagă şi 
în primul rând cu Episcopul Romei, capul văzut al Bisericii Catolice. De asemenea, 
Euharistia – Sfintele Liturghii pe care le vom celebra în aceste zile – ca Sacrament al 
unităţii, ne pune în comuniune cu întreaga linie a Pontifilor Romani, cu întreaga 
succesiune apostolică, începând de la Petru, din acest loc al martiriului care a 
devenit în timp şi o capitală a credinţei catolice, Roma… Încredinţăm în rugăciuni, 
celor de acasă, aceste zile cu totul deosebite în care se iau decizii importante pentru 
viitorul Bisericii Catolice de rit latin şi de rit oriental, sau Greco-Catolice, din 
România”. 
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22 ianuarie 2010: Anul european împotriva sărăciei: contribuţia 
Bisericilor din întreg continentul 

Şi bisericile europene participă şi contribuie cu un document la Anul european al 
luptei împotriva sărăciei şi excluziunii sociale care va fi lansat în mod oficial în cursul 
unei conferinţe, la Madrid. 

Comisia „Biserică şi Societate” din cadrul Conferinţei Bisericilor Europene (Kek) a 
elaborat o contribuţie pentru Anul european 2010. 

„Obiectivul său – se citeşte într-un comunicat preluat de agenţia SIR – este acela 
de încuraja instituţiile europene, statele membre şi alte părţi interesate să ajungă la 
o înţelegere cât mai realistică a motivelor care duc la sărăcie şi excludere socială, şi 
nu doar referitoare la persoanele direct interesate, ci la nivelul întregii societăţi”. 

„În concepţia creştină, sărăcia şi excluziunea socială sunt fenomene 
multidimensionale, nu doar bazate pe factori economici, dar şi pe factori care 
interesează toate dimensiunile vieţii şi implică nu doar individul, ci întreaga 
comunitate”, explică Rüdiger Noll, director al Comisiei Kek. 

Activităţile prevăzute de biserici în cadrul Anului european 2010 vor fi apoi 
conexate la problematica migratorie potrivit proiectului în conjuncţie cu proiectul 
iniţiat de Conferinţa Bisericilor Europene împreună cu Comisia Bisericilor pentru 
Migranţi în Europa cu tema „Migraţii 2010 – răspunsul Bisericilor europene la 

migraţii 2010”. 
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 Programul Bisericii 
Duminecă: 

 8:40 – 9:50 – Utrenie sau Acatist 

 10:00 – 11:30 – Sfânta Liturghie 

 11:40 – 13:00 – Părăstase şi alte rugăciuni 

 Spovedanii – în timpul Utreniei şi după Sfânta Liturghie 

 Sfântul Maslu – în prima duminică din fiecare lună, la orele 12 

Alte activităţi: - Conferinţe pe teme de actualitate spre folosul credincioşilor 
 Pelerinaje organizate în diferite locuri din Italia 

 12:00 – Cateheză cu tinerii şi pregătire pentru Sfânta Împărtăşanie solemnă 

 12:00 – Cateheză pentru Botez sau pentru Cununie 

În timpul săptămânii Părintele Serafin Vescan poate fi găsit în Biserica mare, în 

următorul program: 

 8:00 – 8:30 – Spovedanii 

 8:30 – 9:10 – Sfânta Liturghie (zilnic) 

 Joi, 16:00 – 17:00 – slujba Paraclisului 

 Vineri, 16:00 – 17:00 – Calea Crucii 

 Duminică seara, 18:20 – 20:50 – Spovedanii 
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