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Tuturor Cucernicilor Preoti, Persoanelor Consacrate si Credinciosilor
din Arhidieceza de Bucuresti, in pregdtire pentru celebrarea Adventului 2020
Har voua si pace de la Dumnezeu, Tatal nostra, si de la Domnul Isas Cristos!

SCRISOARE PASTORALA

Cucernici Confrati in preotie,
Dragi Persoane Consacrate,
lubiti Frati si Surori in Cristos,

Cu timpul Adventului se deschide pentru intreaga Biserica un nou an liturgic: este
timp de har, este anotimpul liturgic al asteptarii, este drumul caracterizat de acea Speranta
care este o Persoana, insusi Isus Cristos. Este un drum care ne solicita la o atitudine de
veghe si la rugaciune, tocmai ceea ce este mai necesar in acest timp dificil de pandemie, in
care nu numai ca trebuie sa maintain in speranta, dar si cu speranta. avand datoria
crestineasca de a o arata celor care nu o mai vad. De speranta, in fond, avem nevoie noi
toti, cei care foarte usor riscam sa cedam ispitei descurajarii si neincrederii.
1. Speranta in timp de pandemie
De cateva luni traim in continua nesiguranta si teama din cauza pandemiei de
coronavirus, ne temem pentru sanatatea noastra si a celor dragi, suntem ingrijorati de
viitor. In aceste luni marcate de pandemie, de distantarea intre noi, de teama care ne
cuprinde pe toti, ca nu cumva sa ne imbolnavim, timpul Adventului este o ocazie
deosebita pentru a recupera speranta: Adventul ne spune ca Mantuitorul Isus vine sa ne
viziteze chiar si in acest moment dureros din istoria noastra, El vine sa ne consoleze cu
prezenta sa, ne aduce o mangaiere care nu este momentana sau partiala, dar capabila sa
reaprinda in noi. in ciuda durerii care ne asalteaza, posibilitatea sperantei: nu suntem
pierduti, El isi da viata pentru noi, pentru a ne salva. In acest Advent vrem sa trezim din
nou aceasta certitudine care da speranta.
In timp ce pregatesc aceasta Scrisoare pastorala, nu se stie inca bine cum vom
celebra Sfantul Craciun. Sars-CoV-2 se raspandeste si se inmulteste rapid, amenintand tot
ceea ce structureaza viata noastra de zi cu zi si chiar viata bisericeasca.
9

9

1

9

t AUREL PE RCA
Arhiepiscop Mitropolit de Bucuretpi

Acest coronavirus „ataca” chiar si calendarul: dupa blocarea Pastelui, acum
ameninta si sarbatoarea Craciunului. Am avut deja diferite avertismente din partea
autoritatilor statului ca anul acesta va fi „un altfel de Craciun”, redus la celebrarea lui in
atmosfera placuta a familiilor noastre: acest aspect ar fi unul foarte benefic pentru unitatea
familiilor noastre. Si va fi, speram, un Craciun celebrat in bisericile noastre cu respectarea
normelor sanitare.
Craciunul este sarbatoarea celebrarilor in biserici, a colindelor, a frumoaselor
traditii, care aduna laolalta grupuri de copii, de tineri sau de adulti, pentru a canta bucuria
venirii lui Cristos in lumea noastra; este sarbatoarea scumpa copiilor, dar si celor mai
mari, pentru schimbul de daruri; de aici rezulta un interes comercial pentru salvarea
Craciunului, o retea comerciala care risca sa ne saraceasca si mai mult decat a fost in stare
sa faca COVID-19 pentru multe persoane.
In aceste timpuri cenusii, Craciunul trebuie sa revina sa fie lumina in intunericul
zilelor noastre. Ne este teama de boala si de moarte - este de inteles ne este teama de
saracie, care inainteaza cu repeziciune si ataca si familiile noastre. Ne este teama sa stam
impreuna, sa ne apropiem unii de altii... Dar adevaratul spirit al Craciunului se poate
salva...
Daca in acest Advent vom intelege ca asteptam si dorim un Dumnezeu care isi tine
fagaduinta de a ne fi aproape in persoana Fiului sau Isus, care s-a facut om „pentru noi si a
noastra mantuire”, daca privind la Isus vom invata sa speram intr-un Dumnezeu vrednic de
incredere si intr-un prieten adevarat, care nu a pus distante intre noi, chiar daca suntem
contaminati foarte tare de virusul egoismului, al pacatului. al lipsei de atentie fata de El si
fata de fratii nostri. daca vom invata sa avem o privire noua, tocmai pentru ca Dumnezeu,
primul, in persoana lui Isus care vine, este cu noi - Emanuel -, ne priveste cu mila,
iubindu-ne cu slabiciunile noastre, invitandu-ne sa iesim din ele cu ajutorul Lui, atunci
Craciunul nu numai ca va fi salvat, dar ne va salva si pe noi!
2. Adventul - timpul lui Dumnezeu
Cat de mult doresc sa ne pregatim bine in acest timp de Advent, pentru ca
sarbatoarea Craciunului sa ne salveze cu adevarat! Pentru aceasta, Biserica ne pune la
dispozitie timpul Adventului. ca sa ne pregatim pentru sarbatoarea Nasterii lui Cristos.
Adventul este un timp potrivit ca sa primim chemarea Bisericii. pentru a intra in
timpul lui Dumnezeiu astfel ca ritmurile timpului nostru, timpul cronologiei sa devina
timpul mantuirii, timpul potrivit, pentru ca este locuit permanent de Dumnezeu: ,,Si
Cuvantul s-a facut trup. Si a locuit intre noi!”. Numai astfel zilele noastre, pline de tot felul
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de dificultati, temeri. preocupari, nesiguranta, daca sunt „locuite” de Dumnezeu,
dobandesc un sens si daca ii permitem sa intre in ele, nu ne vom mai simti abandonati, dar
primiti si iubiti ca adevarati fii ai lui Dumnezeu.
Timpul Adventului este perioada in care suntem chemati sa ne pregatim inima si sa
o educam pentru a-L astepta, ca Domnul sa poata „locui intre noi”. El a intrat deja in
istorie, intrupandu-se in sanul Fecioarei Maria, si noi, in amintirea venirii sale, il asteptam
cu bucurie si mare grija. De-a lungul celor patru saptamani care ne conduc spre Craciun.
Liturgia si Cuvantul lui Dumnezeu sunt o chemare constanta pentru a trai cateva atitudini
esentiale specifice crestinului: asteptarea vigilenta si plina de bucurie, speranta si
convertirea.
Cu siguranta, suntem gata sa traim acest timp al Adventului intr-un climat mai
dificil din cauza restrictiilor pandemiei, dar ma indrept spre Sfintiile Voastre, dragi
Confrati Preoti, dragi Persoane Consacrate si spre Dumneavoastra, iubiti credinciosi,
pentru a va incuraja sa gasiti ocazii pentru a va deschide inima spre Domnul care vine,
prin rugaciunea personala si in familie, prin participarea la Sfanta Liturghie, prin
ascultarea Cuvantului lui Dumnezeu si prin devotiuni traditionale specifice Adventului.

3. Maria - poarta pentru a intra in Advent
In ritmurile Anului liturgic, Adventul este timpul marian prin excelenta. O
aminteste foarte frumos Sfantul Papa Paul al Vl-lea in Marialis Cultus'. ,,Credinciosii, care
traiesc cu ajutorul liturgiei spiritul Adventului, considerdnd inefabila iubire cu care
Fecioara Mama l-a asteptat pe Fiul ei, sunt invitati sa o ia drept model pe Maria si sa se
pregateasca pentru a merge in intdmpinarea Mdntuitorului care vine, veghind in
rugaciune si tresaltdnd in cdntari de lauda
Timpul Adventului are, asadar, ca icoana pe Preacurata Fecioara Maria. Sfantul
Parinte Papa Francisc a subliniat ca „ Maria este calea pe care insusi Dumnezeu a
pregatit-o pentru venirea Fiului sau in lume”, „revelarea misterului, cuprins in tacere
pentru vesnicie” (Rom 16,25) datorita „da”-ului ei umil si plin de curaj. Prezenta
solemnitatii Neprihanitei Zamisliri in timpul Adventului face parte din misterul pe care
acesta il celebreaza: Maria este prototipul omenirii rascumparate, rodul cel mai sublim al
venirii rascumparatoare a lui Cristos. Si in acest timp forte, figura Fecioarei este prezentata
tocmai ca icoana a asteptarii plina de incredere si de veghe, a disponibilitatii atente si
concrete la Misterul lui Dumnezeu.
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In acest drum liturgic si bisericesc, la care pornim odata cu Prima Duminica din
Adventul anului 2020 spre sarbatoarea Craciunului, sa ne lasam calauziti de Maria: ea este
Poarta care ne permite sa intram in timpul Adventului, pentru a-1 locui si a-1 trai in
credinta; ea este cea care, cu „da”-ul ei, 1-a primit in sanul ei pe Fiul lui Dumnezeu, Isus,
Domnul si Fratele nostru. si doreste sa ne faca si pe noi locuinta a lui Dumnezeu si
martorii sai in lume, intr-un mod deosebit in aceasta perioada complicate de pandemie.
Vazand ca suntem din nou constransi sa ne izolam pentru a evita raspandirea
virusului Sars-CoV-2, va indemn sa gasiti un timp pentru trairea Adventului, reflectand
asupra marelui mister mantuitor al lui Dumnezeu: Dumnezeu s-a Incut om, s-a intrupat,
pentru ca omul sa devina Dumnezeu.
4. Celebrarea liturgica a Adventului
La 10 octombrie anul acesta, am deschis Ciclul pastoral trienal 2020-2023 si am
propus spre reflectie si aprofundare tema Liturgiei si a sacramentelor.
Liturgia este o mare scoala, pentru ca ne ajuta sa redescoperim actiunea lui
Dumnezeu. care este mai importanta decat cea a omului. Aceasta este necesara, dar este
numai un raspuns, o consecinta a lucrarii lui Dumnezeu.
Liturgia este cu adevarat spatiul in care este posibil sa respiram aceasta
prezenta/absenta a Mantuitorului Cristos: odata terminata misiunea sa istorica, El este
„obiect” al memoriei liturgice (anamneza) si, in acelasi timp, al invocarii sale permanente
(epicleza).
Orice celebrare liturgica nu este numai o amintire sau simpla memorie a unui
eveniment trecut, dar este si memorial, adica prezenta sacramentala a evenimentului. Si
mai precis, ceea ce noi credem ca a avut loc in timp, se face prezent in „astazi”-ul liturgiei,
permitand. astfel, celui care participa la ea, sa nu fie doar o amintire psihologica a
evenimentului. dar un contact esential cu ceea ce este amintit si care este Incut prezent prin
puteren sacrnmentului. Aceasta prezenta cere o primire plina de iubire, pe care crestinul o
realizeaza prin virtutea teologala a caritatii, care il face sa traiasca ceea ce se celebreaza in
rit, cu participarea oferirii propriei persoane. Primirea plina de iubire a ceea ce Fatal a
Incut pentru omenire in Cristos determina crestinul sa traiasca intr-o atitudine de iubire
totala ceea ce se celebreaza, daruindu-se la randul sau. cu Isus, lui Dumnezeu Tatal.
Orice celebrare nu este numai amintire si prezenta sacramentala a unui eveniment
trccut, dar si o anticipare si chezasie a acelei intalniri definitive cu Cristos glorificat, care
va avea loc atunci cand El se va intoarce sa incheie istoria. Asadar, fiecare celebrare este
4

t AUREL PERCA
Arhiepiscop Mitropolit de Bucuresti

plina de o tensiune de speranta a intalnirii definitive, este o aspiratie continua spre Cristos
care se intoarce. Fiecare celebrare este o reinnoire cu putere si iubire a acelei invocatii „Vino, Doamne Isuse - Maranatha" (Ap 22,17), cu care se incheie Sfanta Scriptura.
Astfel, Adventul devine o adevarata celebrare liturgica si devine fundament al
valentei sale spirituale. Stim ca liturgia este o mare scoala de viata. Vechiul dicton lex
orandi, lex credendi, care s-ar putea traduce: „ceea ce spun in rugaciune este ceea ce
trebuie sa cred in viata”, ramane un adevar fundamental in viata fiecarui crestin. Atunci
liturgia devine cu adevarat fons el oilmen, punct de sosire si punct de piecare al intregii
vieti crestine.
Adventul este, asadar, timpul in care comunitatea crestina canta sensul sacramental
al intregii sale actiuni liturgice: „Moartea ta o vestim, Doamne, si invierea ta o
marturisim, pdna cdnd vei veni”.
5. Cateheze si initiative pentru timpul Adventului
Pentru intelegerea sensului liturgiei, propun ca in timpul Adventului, in fiecare
duminica sau atunci cand va fi participare mai numeroasa din partea credinciosilor, sa
prezentati catehezele pe care vi le trimitem odata cu aceasta Scrisoare pastorala si care au
fost pregatite de Oficiul pentru Pastorala Liturgica si Sacramente si Oficiul Pastoral pentru
Cateheza.
Temele catehezelor pentru accst Advent sunt urmatoarele:
1. Ce este liturgia?;
2. Participarea activa la liturgie;
3. Arta de a-i sluji Domnului;
4. Cuvantul lui Dumnezeu in liturgie.
In timpul Postului Mare vor fi propuse alte cateheze, care vor prezenta alte aspecte
ale liturgiei.
Nu ma indoiesc ca la nivel de comunitati parohiale, la nivel de familii si la nivel
personal, vor fi diferite initiative, de altfel, cunoscutc practicilor noastre locale, dar
indraznesc sa le reamintesc si sa sugerez unele noi, tinand cont de situatia actuala de
pandemie, care impiedica multi credinciosi sa fie prezenti in biserici, la diferite celebrari:
- sa se prezinte catehezele liturgice in fiecare duminica, iar daca exista participare
mai numeroasa de copii si tineri, sa li se prezinte si lor, in mod adaptat, aceste cateheze;
- sa se cante rugaciunea „Ingerul Domnului” la sfarsitul fiecarei Sfinte Liturghii;
- in fiecare zi, recomand o mica omilie sau predica tematica;
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- sa se trimita zilnic o mica reflectie adaptata credinciosilor care nu pot participa la
liturghie si au telefoane cu aplicatia WhatsApp;
- sa se faca Novena la solemnitatea Neprihanitei Zamisliri si apoi Novena de
Craciun;
- sa se incurajeze rugaciunea comunitara si cea din familie: recitarea Rozariului si a
Coronitei Divinei Indurari;
- in bisericile parohiale, unde este obiceiul pregatirii coroanei de Advent, este bine
sa se urmeze un ritual al aprinderii lumanarilor in ajunul duminicilor din Advent, care se
va repeta si la Liturghia duminicala. Pe site-ul Arhiepiscopiei, arcb.ro, se poate descarca
un material care poate fi folosit pentru acest rit;
- incurajarea actelor de caritate: pentru toti credinciosii nostri nu va trebui sa
lipseasca, in pregatirea pentru celebrarea Craciunului, angajarea la caritate. Se pot face
diferite actiuni de colectare a unor bunuri pentru a ajuta familiile nevoiase. Papa Francisc,
spunea in ziua de 15 noiembrie din acest an, cu ocazia Zilei Mondiale a Saracilor, ca noi,
crestinii „ nu trebuie sa ne gdndim numai la ceea ce vom primi de Craciun, dar ce anume
vom da si noF‘,
- bisericile sa fie deschise pentru rugaciune personala, deoarece face bine
credinciosilor sa poata gasi momente de liniste in fata Preasfantului Sacrament;
- persoanelor bolnave, in varsta sau tematoare de a nu contracta COVID-19, li se
poate recomanda sa urmareasca Liturghiile care se transmit din Catedrala Sfantul Iosif in
fiecare duminica, la ora 8:00, pe TVR2 sau pe site-ul Arhiepiscopiei, sau Liturghiile care
sunt transmise zilnic de Maria TV din catedralele din Bucuresti si Iasi, dupa programul
care este anuntat. Nicio transmisiune „in direct” nu poate inlocui participarea personala la
Liturghie, dar cine nu poate participa fizic, poate rezerva un timp pentru Liturghia online,
poate intr-o camera linistita si cu o lumanare aprinsa sau cu o icoana preferata, facand si
impartasania spirituals;
- transmisiunile „Ora Catolica” pot fi de mare ajutor tuturor categoriilor de
credinciosi, doua transmisiuni pe saptamana fiind rezervate catehezelor pe terne liturgice;
- sustinerea activitatilor misionare prin incurajarea Cutiei sperantei.
Ma gandesc, in special, la persoanele pentru care aceasta perioada de restrictii
marcheaza o situatie dificila din mai multe puncte de vedere, chiar din perspectiva
sanatatii mintale. Multi oameni se lupta psihologic, altii se lupta fmanciar si multe alte
familii se intristeaza anul acesta din cauza problemelor economice. Oamenii au nevoie de
speranta. Adventul este un timp al sperantei. In calitate de crestini, este de datoria noastra
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sa intindem mana si sa firn solidari prin rugaciuni si actiuni concrete. Cristos este
intotdeauna cu noi. Mesajul lui Cristos este unul al sperantei - o speranta care vine de la
Dumnezeu.
Va doresc tuturor sa traiti timpul Adventului cu maxima intensitate si sa ajungeti la
sarbatoarea Nasterii lui Cristos cu convingerea ca Fiul lui Dumnezeu, devenit Fiul
Omului, cu daruirea Duhului Sfant. ne invata si face posibil ca noi, fiii oamenilor, sa traim
zilele noastre ca fii ai lui Dumnezeu.
Inchei Scrisoarea mea pastorala cu rugaciunea Colectei propusa in Prima Duminica
din Advent: „Dumnezeule atotputernic, te rugam, intareste vointa credinciosilor tai,
pentru ca iesind cu fapte de dreptate in intdmpinarea lui Cristos care vine, sa se
invredniceasca a sta de-a dreapta lui in imparatia cerurilor”.
Este urarea pe care o fac tuturor pentru acest Timp liturgic care ne sta inainte,
invocand asupra tuturor binecuvantarea Domnului.

Data la Bucuresti, Anul Domnului 2020, in ziua de 25 noiembrie,

Mitropolit de Bucuresti

7

