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Înt[r i r ea ce lo r  c e  
n[d[jduiesc  spre  Tine ,  

în t[re \ t e ,  Doamne,  
Bise r i ca Ta, pe care  o  
a i  câ\ t igat  cu scump 

sânge l e  T[u! 
Catavasiile Întâmpin[rii

Cântarea a 3-a

P R I MU L  H R AM  A L  P A R O H I E I  D E  L A  L U C C A  
 

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu şi pentru 
rugăciunile Sfântului Cuviosului Părintelui nostru Antonie 
cel Mare, DUMINICĂ, 22 IANUARIE 2006, a avut loc la Lucca 
prima slujbă ortodoxă în limba română la care a participat 
un arhiereu. În mijlocul comunităţii româneşti de aici a fost 
prezent Prea Sfinţitul Siluan, Episcop Vicar pentru Italia al 
Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi 
Meridionale. 

Provincia Lucca, una dintre cele mai importante ale 
Regiunii Toscana, se bucură de o prezenţă românească 
numeroasă. Tocmai de aceea, începând cu Paştile anului 
2005, prin purtarea de grijă a Înalt Prea Sfinţitul Iosif şi prin 
împreună lucrarea Prea Sfinţitul Siluan s-a înfiinţat în 
capitala acestei provincii, oraşul Lucca, o parohie ortodoxă 
românească cu hramul Sfântul Antonie cel Mare, prăznuit la 
17 ianuarie. Sărbătoarea din duminica ce a trecut a fost - 
putem spune - cea mai mare binecuvântare pe care a 
primit-o până acum tânăra noastra parohie, pentru că în 
această zi ne-am putut ruga împreună cu Prea Sfinţitul 
Siluan, care a săvârşit o slujbă înălţătoare. 

Deşi în biserica noastră este destul de frig, aceasta 
nu a fost o piedică cei peste 200 de creştini prezenţi, dornici 
să-şi plece genunchii alături de cel care păstoreşte Biserica 
Ortodoxă Română în Italia. Între cei prezenţi s-a numărat şi 
primarul oraşului, domnul Pietro Fazzi, care a asistat la 
întreaga slujbă. 

În cuvântul de învăţătură, Prea Sfinţitul Siluan a 
făcut referire atât la viaţa Sfântului Antonie cel Mare, cât şi 
la datoria de a fi pururea mulţumitori faţă de Dumnezeu 
pentru binefacerile revărsate asupra noastră, idee născută 
din comentariul la pericopa evanghelică a Duminicii. Deşi 
contextul vieţii actuale nu permite multor oameni să poată 
încerca imitarea vieţii Sfântului Antonie, dispoziţia de a-i 
vedea pe toţi semenii noştri într-o lumină favorabilă este 
accesibilă tuturor şi poate fi mântuitoare într-o lume în care 
este ceva foarte obişnuit să-i criticăm pe alţii. 

Primul cetăţean al oraşului a luat şi el cuvântul, 
subliniind importanţa cunoaşterii reciproce şi cerând 
românilor să nu pregete să se comporte natural faţă de el, 
indiferent de locul unde s-ar întâlni, în primărie sau pe stradă. 
Dovedind cunoştinţe de istorie bisericească, Pietro Fazzi a 
făcut referire la istoricul act din 1964, care i-a avut coautori pe 
patriarhul Atenagora şi pe papa Paul VI, exprimându-şi 
dorinţa de a urma în calea deschisă de aceştia. 
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La sfârşitul slujbei, Prea Sfinţitul a 
binecuvântat pe cei prezenţi, oferindu-le 
iconiţe. 

După slujbă a urmat o agapă frăţească 
cu bucate tradiţionale româneşti, la care au 
participat alături de români şi reprezentanţi ai 
Curiei Catolice din Lucca: Arhiepiscopul Italo 
Castellani şi don Mauro Lucchesi, vicarul 
pentru ecumenism, prin a căror bunăvoinţă 
comunităţii noastre i-a fost cedată prin 
comoidat o biserică în cetatea Lucca, biserică 
ce urmează a fi renovată, şi în care sperăm să 
putem intra cât mai curând. Pentru această 
biserică se lucrează deja în România un 
iconostas. Gestul celor doi episcopi şi al 
primarului de a-i saluta personal pe toţi cei 
prezenţi a fost foarte apreciat. 

După masă a urmat o conferinţă a Prea 
Sfinţitului referitoare la Ortodoxie, în care s-a 
pus accent pe importanţa sincerităţii în 
dialogul ecumenic, sinceritate care implică 
afirmarea cu tărie a ceea ce suntem şi în ce 
credem. De asemeni, s-a menţionat şi faptul că 
Prea Fericitul Teoctist, patriarhul Bisericii 
noastre a fost unul dintre conducătorii Bisericii 
care a insistat pentru reluarea dialogului cu 
Biserica Catolică, dialog care a avut de suferit 
în urma Consiliului II Vatican. 
 Împreună cu părintele paroh, întreaga 
comunitate a mulţumit Prea Sfinţitului pentru 
împreuna slujire, nutrind speranţa că parohia 
din Lucca îl va avea în mijlocul ei cât mai des. 

Pr. paroh Liviu-Octavian Marina-Fiţ 
 

C O M U N I T A T E A  R O M Â N E A S C ~  D I N  N O R D U L  A N G L I E I  Î { I  S Ã R B ~ T O R E { T E  
S F Â N T U L  O C R O T I T O R

DUMINICĂ, 22 IANUARIE, parohia româneasca din Mirfield, West Yorkshire, şi-a serbat 
sfântul ocrotitor, Sfântul Macarie cel Mare (prăznuit la 19 ianuarie). La slujba săvârşită de părinţii 
Constantin Popescu şi Dumitru Catarig au participat credincioşi veniţi din mai multe oraşe din 
partea de nord şi de mijloc a Angliei (Leeds, Bradford, York, Preston, Manchester, Sheffield, 
Birmingham şi Stafford). 

În calitate de invitaţi au participat şi gazdele noastre de la Mirfield, părinţii din 
comunitatea anglicana House of the Resurrection. Sfânta Liturghie s-a săvârşit în română şi în 
engleză, fapt care a bucurat atât pe invitaţii , cât şi pe credincioşii din familiile mixte. 

La sfârşitul slujbei s-a sfinţit o icoană a Sfântului Macarie cel Mare, după care a urmat o 
agapă frăţească. 

A consemnat Parintele Constantin Popescu 

Parohia Sfantul Macarie cel Mare, Mirfield, Anglia 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 S L U J B A  H R A M U L U I  P A R O H I E I  S F Â N T U L  I E R A R H  F R U C T U O S U S  -   
O  M A R E  S Ã R B ~ T O A R E  D U H O V N I C E A S C Ã  

Credincioşii români din Parohia ortodoxă română din Tarragona (Spania) au avut nespusa 
bucurie ca în zilele de 21-22 ianuarie 2006, cu ocazia hramului Parohiei – Sfântul Ierarh Fructuosus 
- să poposească în mijlocul lor Întâistătătorul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale 
şi Meridionale, Înalt Prea Sfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif. 

Sosit la Tarragona în seara zilei de 21 ianuarie, Înalt Prea Sfinţia Sa a fost întâmpinat de 
către Părintele Paroh Vasile Băltăreţu, care l-a însoţit la lansarea cărţii "Tarragona – paleocreştina", 
eveniment care a avut loc în sediul Primăriei oraşului. I-au fost adresate cuvinte de întâmpinare 
atât de către reprezentanţii Asociaţiei Culturale Sfântul Fructuosus cât şi de către reprezentanţii 
Primăriei.  

În aceeaşi seară, la orele 20, Înalt Prea Sfinţitul Iosif a participat la slujba solemnă din 
Catedrala oraşului, unde a fost întâmpinat cu multă căldură de către Arhiepiscopul Catolic Jaume 
Pujoll, precum şi de un sobor de preoţi şi diaconi, şi de credincioşii aflaţi în Catedrală.  

La sfârşitul slujbei, Părintele Mitropolit Iosif a înmânat Arhiepiscopului Jaume Pujoll 
Crucea Patriarhală din partea Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, ca semn de preţuire şi 
recunoştinţă pentru sprijinul acordat Comunităţii Ortodoxe Române din Tarragona.  
 Tot în aceeaşi seară, după slujba de la Catedrală, în saloanele Hotelului Husa Imperial 
Tarraco din Tarragona, a avut loc Adunarea Festivă a Asociaţiei Culturale Sfântul Fructuosus, la 
care a fost invitat şi Înalt Prea Sfinţitul Iosif, însoţit de către Părintele Paroh Vasile Băltăreţu, 
membru al acestei Asociaţii. Cu această ocazie, Înalt Prea Sfinţiei  Sale i-a fost înmânată Diploma 
de Membru de Onoare al Asociaţiei. 

A doua zi, duminică, 22 ianuarie, peste 300 de credincioşi români din această zonă a 
Cataluniei s-au bucurat de dumnezeiasca Liturghie arhierească şi de mângâietorul cuvânt de folos 
al ierarhului lor. 

La sfârşitul sfintei Liturghii toţi credincioşii au primit binecuvântarea arhierească şi s-au 
închinat cu smerenie şi evlavie la moaştele Sfântului Fructuosus, aduse la această sărbătoare de la 
Catedrala din Tarragona.  

Cu siguranţă, zilele de 21-22 ianuarie 2006 vor rămâne înscrise în istoria Parohiei Sfinţii 
Ierarhi Calinic de la Cernica şi Fructuosus de Tarragona, dar mai ales în inimile credincioşilor, care, 
deşi departe de ţară, au înţeles încă o dată că credinţa şi tradiţiile strămoşeşti nu se pierd. Însă noi 
trebuie să încercăm să le păstrăm neîntinate, şi să le transmitem celor care vin după noi. 

Preot Paroh Vasile Băltăreţu 
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 MART I R I U L  S F Â NTU LU I  I E R A R H  F RUCTUO SU S  D E  L A  T A R R A G O N A  

  După ce i-a mângâiat pe fraţi, cei trei 
au păşit cu bărbăţie şi bucurie către martiriu, 
devenind asemănători cu Anania, Azaria şi 
Misael (Daniel 3, 24-50), întru care strălucea 
Treimea cea de o fiinţă. În picioare, în focul cel 
pământesc, Tatăl era prezent, Fiul îi mângâia, 
şi Duhul Sfânt înconjura flăcările.  
 Când focul a ars funiile care legau 
mîinile lor, Fructuosus a rămas stăruitor în 
rugăciune; înălţându-şi mâinile şi lăudând pe 
Dumnezeu cu bucurie, şi-a plecat genunchii, 
încrezător în Înviere.  
 Nu au lipsit nici obişnuitele minuni ale 
lui Dumnezeu: cerurile s-au deschis şi cei 
prezenţi au văzut cum Fructuosus şi diaconii săi, 
primind cununa muceniciei urcau către cer.  
 Guvernatorul Emilian însă nu s-a 
învrednicit să vadă minunea, nu putea desluşi 
nimic, în timp ce soldaţii îi spuneau: Vino şi 
vezi cum cei pe care azi i-ai condamnat se ridică 
acum la ceruri. 
 Creştinii erau confuzi şi mâhniţi, nu 
pentru că-l compătimeau pe Fructuosus, ci 
pentru că le lipsea păstorul. Totuşi, la căderea 
nopţii au coborât în amfiteatru, luând cu ei vin 
ca să stingă corpurile încă fumegânde. S-au 
străduit apoi să adune toată cenuşa ce se găsea 
acolo. Domnul nu a pregetat să-şi arate 
bunătatea şi să-i întărească în credinţă pe 
creştinii rămaşi fără păstor.  
 După martiriul său, episcopul 
Fructuosus s-a arătat credincioşilor săi şi le-a 
cerut stăruitor să dea pământului cenuşa, pe 
care din dragoste aceştia o adunaseră.  
 Îmbrăcaţi în haina dreptăţii, Episcopul 
Fructuosus şi diaconii săi s-au arătat mai apoi 
guvernatorului Emilian, spunându-i că în 
zadar i-a despărţit de trupuri, căci ei sunt 
acum victorioşi, în ceruri. 
 Oh, fericiţilor martiri, curăţaţi precum 
aurul preţios, acoperiţi de scutul credinţei şi 
coiful mântuirii, purtând cununa care nu se 
vestejeşte! Oh, fericiţilor martiri, care v-aţi 
câştigat un loc în ceruri la dreapta lui Hristos, 
spre slava lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi Duhul 
Sfânt! Amin! 
(Traducere în limba româna – d-na Rodica 
Puşcaş, preşedinta Comitetului Parohial al 
Parohiei Ortodoxe Române “Sfinţii Calinic şi 
Fructuosus”) 
 

 

Pătimirea Sfinţilor 
Martiri episcopul 
Fructuosus, 
dimpreună cu 
diaconii Augurius si 
Eulogius, martirizaţi 
la Tarragona în 21 
ianuarie, în timpul 
împăraţilor Valerian 
şi Galian (259). 
 
În timpul guvernării 

lui Emilian şi Bassus, duminică, 16 ianuarie, 
au fost arestati episcopul Fructuosus, 
dimpreună cu diaconii Augurius şi Eulogius. 
 Ajunşi la destinaţie, cei trei au fost 
întemniţaţi. Episcopul Fructuosus era bucuros 
şi sigur de chemarea sa, rugându-se neîncetat.  
Peste şase zile, vineri, 21 ianuarie, cei trei au 
fost chemaţi la judecată de către guvernatorul 
Emilian. 
 Întrebaţi de ce nu respectă porunca 
împăratului, şi de ce nu se închină 
dumnezeilor lor, cei trei au mărturisit că sunt 
creştini şi că cinstesc pe Unul Dumnezeu, 
Împăratul Cel adevărat, Făcătorul cerului şi al 
pământului.  
 Guvernatorul Emilian a poruncit atunci 
ca cei trei să fie arşi de vii pe rug. 
În timp ce Fructuosus şi diaconii săi erau duşi 
în amfiteatru, poporul adunat - creştini şi 
necreştini - se întrista şi se mâhnea de soarta 
lui Fructuosus, care era pentru ei întruparea 
episcopului desăvârşit, mărturisit de 
Apostolul Pavel în Duhul Sfânt (1Tim. 3, 2-7; 
Tit 1, 7-9). Din această cauză, chiar şi soldaţii, 
conştienţi de slava cea veşnică care-i aştepta 
pe cei trei, mai mult se bucurau decât se 
întristau. 
 În picioare, în pragul amfiteatrului, 
grăbindu-se să primească coroana care nu se 
veştejeşte niciodată, nicidecum căindu-se sau 
suspinând, Fructuosus, inspirat de Duhul 
Sfânt a luat cuvântul, adesându-se celor 
apropiaţi: Niciodată nu o să vă lipsească păstorul, 
nici făgăduinţa Domnului; nici acum, nici în 
viitor. Ceea ce vedeti astăzi este o simplă slăbiciune 
trecătoare. 
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Î N F I I N[AREA UNE I  NO I  M ITROPOL I I  Î N  TRANS I LVAN IA 

Reunit în şedinţă plenară de lucru, în zilele 
de 17-18 ianuarie 2006, sub preşedinţia Prea 
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât: 
- menţinerea statutară a Mitropoliei Ardealului, 
având sediul la Sibiu; 
- titulatura nou înfiinţatei Mitropolii din 
Transilvania este Mitropolia Clujului, Albei, 
Crişanei şi Maramureşului, având sediul la Cluj-
Napoca.  

Pentru a sublinia unitatea spirituală şi 
integritatea administrativ-bisericească a 
Transilvaniei, Sfântul Sinod a hotărât ca noua 
Mitropolie să ocupe locul al patrulea în dipticele 
Bisericii Ortodoxe Române, după Mitropolia 
Ardealului. 

Titulatura şi întinderea teritorială a noii 
Mitropolii din Transilvania vor fi supuse spre 
hotărâre Adunării Naţionale Bisericeşti. 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, ca garant al unităţii Bisericii, a hotărât ca 
ierarhii din cele două mitropolii să se întrunească 
periodic, cel puţin de trei ori pe an, pentru a 
elabora şi aplica un plan comun de cooperare 
permanentă la nivel pastoral şi social. 

 

Conform  Comunicatului de presă  Nr. 371 din 18 
Ianuarie 2006 al 

 BIROUL DE PRESĂ ŞI COMUNICAŢII 

AL PATRIARHIEI ROMÂNE 

 

 

Cuvânt filocalic
  

• A zis un oarecine, fericitului Arsenie: 
cum noi din atâta înv[@[tur[ \i 
în@elepciune, nimic nu avem, iar ace\ti 
@[rani \i egipteni au dobândit atâtea fapte 
bune? Zis-a avva Arsenie lui: noi din 
înv[@[tura lumii nimic nu avem, iar ace\ti 
@[rani \i egipteni, din ostenelile lor au 
dobândit fapte bune. 
• Un frate l-a rugat pe avva Arsenie, ca 
s[ aud[ cuvânt de la el. |i i-a zis lui 
b[trânul: pe cât î@i este cu putin@[, 
nevoie\te-te ca lucrarea ta dinl[untru s[ 
fie dup[ Dumnezeu \i s[ biruiasc[ 
patimile cele dinafar[. 
• Zis-a iar[\i: de vom c[uta pe 
Dumnezeu, se va ar[ta nou[ \i de-L vom 
@ine pe El, va r[mâne cu noi! 
Patericul egiptean, Pentru Avva Arsenie

A C T U A L I T Ã [ I  

 Între 24 şi 27 IANUARIE a avut loc la Roma prima 
din cele trei etape ale celei de-a Treia Adunări 
Ecumenice Europene (EEA3), organizată de 
Consiliul Conferinţelor Episcopale Europene 
(CCEE) şi de Conferinţa Bisericilor Europene 
(CEC). Tema Adunării este “Lumina lui Hristos 
luminează tuturor. Speranţă pentru înnoire şi 
unitate în Europa”. La întâlnire au participat 150 
de reprezentanţi a 40 de biserici, 34 de Conferinţe 
Episcopale şi mai bine de 50 de mişcări şi 
organizaţii ecumenice, veniţi din 44 de ţări. Din 
partea Bisericii Ortodoxe Române a participat o 
delegaţie condusă de Înalt Prea Sfinţitul Daniel, 
Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, care în cea de-
a doua zi a lucrărilor a susţinut o conferinţă cu 
titlul Scopuri şi teme ale celei de-a treia Adunări 
Ecumenice Europene. Înalt Prea Sfinţia Sa a vorbit 
despre Hristos ca lumină, subliniind dimensiunea 
trinitară şi consecinţele misionare pentru creştinii 
din Europa. Ce-a dea doua etapă a celei de-a treia 
Adunări  va avea loc în Germania, la Wittenberg-
Lutherstadt între 15-18 FEBRUARIE 2007. În final, va 
avea loc Adunarea propriu-zisă, la Sibiu, România 
(4-8 SEPTEMBRIE 2007), cu participarea a 3000 de 
delegaţi. În aceeaşi perioadă vor avea loc întâlniri 
în mai multe oraşe europene, oriunde este posibil. 
(Extras din Comunicatul de Presă al Consiliului 
Conferinţelor Episcopale Europene, publicat la 
Geneva) 

 MIERCURI, 25 IANUARIE, odată cu slujba 
Vecerniei s-a încheiat săptămâna de rugăciune 
pentru unitatea creştinilor. Conform tradiţiei, 
slujba Vecerniei a fost săvârşită de către papa 
Benedict al XVI-lea, în Bazilica San Paolo fuori le 
Mura, împreună cu reprezentanţi ai tuturor 
Bisericilor. La această vecernie au asistat: Înalt Prea 

Sfinţitul Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, 
Înalt Prea Sfinţitul Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, 
Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Abrudan, Pr. Michael Tiţa, 
Consilier Patriarhal, relaţii externe, Pr. Viorel Ioniţă de 
la Geneva, prezenţi la Roma cu ocazia lucrărilor 
pregătitoare pentru cea de-a Treia Adunare 
Ecumenică Europeană care va avea loc la Sibiu. Din 
partea Bisericii Ortodoxe Române din Italia au fost 
prezenţi Prea Sfinţitul Siluan, Pr. Traian Valdman şi 
Pr. Constantin Bălăucă. 
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Tel:  0033/(0)164915924 fax: 0033/(0)164912683; e-mail: mitropolia@wanadoo.fr 
 

Prea Sfinţitul Siluan, Episcop vicar pentru Italia 
                          V i c a r i a t u l    I t a l i e i 

Casa Canonica, Via Gavedo nr. 6; 54020 Groppoli/Mulazzo (MS), Italia 
Tel / fax: 0039 0187 850 343;   email: vicariatul_ortodox_roman_it@yahoo.com 

Prea Sfinţitul Marc, Episcop vicar 
 

     Biserica Saint-Joseph Bordeaux  (58-60 rue Paul Louis Lande, 33000 Bordeaux) 
 

     62 rue Mazarin, 33000 Bordeaux , tel.  0033 (0)557959096;  mobil: 0033 (0)6 64 49 32 77 

• DUMINICĂ, 22 IANUARIE, săvârşeşte slujba hramului în parohia Sfântul 
Calinic şi Sfântul Fructuosus de la Tarragona (Pr. Vasile Băltăreţu). 
• SÂMBĂTĂ, 28 IANUARIE, săvârşeşte vecernia în parohia Sfânta Parascheva şi 
Sfântul Martin din Paris (Pr. Noël Tanazac), şi susţine conferinţa cu titlul 
Boală şi vindecare, suferinţă şi înviere. 
• DUMINICĂ, 29 IANUARIE, săvârşeşte dumnezeiasca Liturghie în parohia 
Sfânta Genoveva şi Sfântul Martin din Paris (Pr. Noël Tanazac). 

• DUMINICĂ, 22 IANUARIE, săvârşeşte slujba hramului în parohia Sfântul 
Antonie cel Mare de la Lucca (Pr. Liviu-Octavian Marina-Fiţ), şi susţine o 
conferinţă despre Biserica Ortodoxă Română în Italia. 

• DUMINICĂ, 29 IANUARIE & LUNI, 30 IANUARIE & JOI 2 FEBRUARIE slujeşte 
sfânta liturghie la reşedinţa episcopală de la Gavedo. 

• DUMINICĂ, 5 FEBRUARIE, slujeşte în reşedinţa episcopală din Gavedo. 

•  SÂMBĂTĂ, 21 IANUARIE, săvârşeşte dumnezeiasca Liturghie la Saintes. 
• DUMINICĂ, 22 IANUARIE, slujeşte la reşedinţa episcopală din 
Bordeaux. 
• JOI, 2 FEBRUARIE, săvârşeşte sfânta Liturghie la reşedinţa episcopală 
din Bordeaux. 
• DUMINICĂ, 5 FEBRUARIE, săvârşeşte sfânta Liturghie în parohia de 
la Nîmes (Pr. Jean-Marie Vastet). 
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