
De unde am pornit? 
D’onde siamo partiti? 

Unde am ajuns? 
Dove siamo arrivati? 

Capela / Oratorio  
CORPUS DOMINI 

via Beato Pellegrino, 38, PADOVA  

Cum se ajunge?  

    Cu autobusul n° 11, din str. 

Giotto, se ajunge pe str. Beato 

Pellegrino 38. 

    Sau pe jos, din piaţa 

Mazzini, în aprox. 5 min. 

Come si arriva? 

    Prendendo l’autobus n° 11, 

da via Giotto, si arriva in via 

Beato Pellegrino 38. 

    Oppure a piedi, da p.zza 

Mazzini, in cca. 5 min. 

Capela  
Corpus Domini 

Via Beato  
Pellegrino n.38                                                                                                                                                                           

În a 4a duminică  
a fiecărei luni:/ 

Ogni 4a domenica del mese: 
Cappella 

Arciconfraternita - 
Basilica del Santo 

În r i t  b izantin, 
c e l e b r â n d  d u p ă 
r â n d u i e l i l e  ş i 
calendarul Bisericilor 
G r - C a t o l i c e  ş i 
Ortodoxe. 

Celebriamo in rito 
bizantino, rispettando 
le tradizioni ed il 
cale n da ri o  d e l l e 
C h i e s e  G r e c o -
C a t t o l i c h e  e d 
Ortodosse. 

În fiecare Duminică 
de la orele 10.00. În 
sărbătorile mari, peste 
săptămână, la orele 
18.30. 
La Bazilica Sf.Anton 
(în a 4a duminică a 
lunii) de la 10.30, în 
C a p e l a 
Arhiconfraternităţii. 

Ogni domenica dalle 
10.00. Durante la 
settimana, solo nelle 
grandi feste, dalle 
18.30. 
Presso la Basilica di 
S.Antonio (nella 4a 
domenica del mese) 
dalle 10.30, presso la 
C a p p e l l a 
dell’Arciconfraternita. 

Parroco –P.Aetius Pop  

Cell. 3498273615  
P. Cristian Sabău 
Cell: 3461796071 

Ipodiacono Giuseppe  Munarini  

Cell: 3493586861; e-mail: giuseppe.munarini@virgilio.it 



  După Revoluția din România din decembrie 1989  Biseri-

ca Română Unită a fost recunoscută din nou prin lege și are 

aceleași drepturi ca și celelalte culte recunoscute de către Statul 

Român. 

    

 Comunitatea greco-catolică din Padova a avut primul 

preot în anul 2004, apoi din 2006 până la anul curent, comuni-

tatea a avut preoți, fără întrerupere.  Se celebrează Sfânta Litur-

ghie în fiecare Duminică și în sărbători. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brevi note sulla Chiesa Romena Unita greco-cattolica 
 

L’Unione degli ortodossi di Transilvania con Roma 

ebbe luogo tra il 1697-1701. Il Metropolita Atanasie Anghel 

assieme a 36 protopopi (arcipreti)  firmò l’atto di Unione nel 

1700. La Chiesa Romena Unita con Roma ha conservato la 

tradizione ed il calendario liturgico bizantino, riconoscendo 

però come Capo della Chiesa il Papa di Roma. 

 

Grazie a quest’apertura all’Occidente, numerosi 

studenti hanno studiato teologia ed altre discipline a Vienna, 

Roma ed a Budapest. L’alfabeto latino, che usiamo oggi, si 

deve ai grandi Corifei della Scuola di Transilvania: Petru Ma-

ior, Samuil Micu Klein e Gheorghe Sincai. 

Scurt istoric al Bisericii Române Unite 
 

     Unirea ortodocșilor din Transilvania cu Roma a 

avut loc între anii 1697-1701. Mitropolitul Atanasie An-

ghel împreună cu cei 36 de protopopi au semnat actul 

Unirii în anul 1700. Biserica Română Unită cu Roma și-a 

păstrat tradiția și calendarul Bisericesc, totodată 

recunoscându-l ca și cap al Bisericii pe Papa de la Roma. 

 

   Datorită acestei 

deschideri către Occident, 

numeroși studenți au stu-

diat teologia și alte disci-

pline la Viena, Roma și 
Budapesta. Alfabetul latin 

pe care îl folosim astăzi se 

datorează Marilor Corifei 

ai Școlii Ardelene: Petru Maior, Samuil Micu Klein și 
Gheorghe Șincai.  

 

    Până în anul 1948 Biserica greco-catolică din 

Transilvania era majoritară în această regiune, dar toto-

dată în  relații bune cu toate cultele. În Constituția Ro-

mâniei  acest cult religios ocupa un loc de cinste alături 

de cel ortodox.. 

 

   În anul 1948 cultul greco-catolic este abolit prin 

lege confiscându-i-se toate bunurile. Episcopii greco-

catolici au fost închiși în închisori alături de numeroși 
preoți și de  alți intelectuali, considerați dușmani ai po-

porului. În închisorile de la Aiud, Jilava, Pitești, 
Căldărușani, Sighetul Marmației și multe altele au suferit 

și au murit foarte mulți oameni  care nu au vrut să 

renunțe la credință sau nu au fost de acord cu utopia 

comunismului. Șapte dintre cei doispezece episcopi au 

Fino al 1948 la Chiesa greco-cattolica di Trans-

ilvania era maggioritaria in questa regione e sempre in 

buone relazioni con le altre confesssioni. Nella 

Costituzione Romena questa confessione aveva un posto 

d’onore accanto a quella ortodossa. 

Nel 1948, la 

confessione greco-

cattolica fu abolita 

per legge e le furono 

confiscati tutti i beni. 

I vescovi greco-

cattolici furono 

imprigionati assieme a numerosi sacerdoti ed 

intellettuali, considerati „nemici del popolo”. Nelle 

prigioni di Aiud, Jilava, Piteşti, Căldăruşani, Sighetul 

Marmaţiei ed in molti altri luoghi di detenzione, 

soffrirono e morirono molte persone che non vollero 

rinunciare alla fede o non furono d’accordo con l’utopia 

del comunismo.  Sette tra i dodici vescovi morirono in 

queste carceri terribili. 

Dopo la Rivoluzione della Romania del 

Dicembre 1989, la Chiesa Romena Unita greco-cattolica 

fu riconosciuta nuovamente dalla legge con gli stessi 

diritti delle altre confessioni riconosciute dallo Stato 

Romeno.  

La comunità greco-cattolica di Padova ha avuto 

il suo primo sacerdote nel 2004 poi, dal 2006,  fino a 

quest’anno, la comunità ha avuto senza interruzioni 

sacerdoti,  che celebrano  la Santa Liturgia ogni 

Domenica e nelle feste.  

Puteţi accesa alte informaţii pe: 

E’ possibile accedere ad altre informazioni  

su di noi: 
www.bru-italia.eu 

www.egco.ro 

www.bru.ro 

www.pastoralemigranti.diocesipadova.it 

http://www.bru-italia.eu/
http://www.egco.ro/
http://www.pastoralemigranti.diocesipadova.it/

