
«Surrexit Christus spes mea« 
 

Nu vă temeţi, că ştiu că pe Isus cel răstignit Îl căutaţi. 

Nu este aici; căci a înviat precum a zis! 

 (Matei 28, 5-6) 

 

Bucureşti, Paşti 2015 

 

 

 
Lăudat să fie Isus Cristos! 

 

 Domnul, care a învins păcatul şi moartea, cu glorioasa sa înviere ne deschide porţile 

paradisului. Acesta este sensul Sfintelor Paşti şi în solemna sărbătoare doresc să vă adresez urările 

cele mai călduroase şi mai cordiale de pace şi bine în Domnul Înviat.  

Bucuria pascală este şi mai mare deoarece Domnul binecuvântează Biserica sa cu 

Magisterul luminos al Papei Francisc, Succesorul apostolului Petru. În Enciclică „Lumen fidei” 

prezintă Bisericii şi lumii mesajul său de iubire şi pace: fraternitate, rugăciune, milostivire, 

umilinţă, îndeamnă la a construi şi a merge cu bucurie. 

Toţi catolicii din România se roagă cu fervoare ca lumina lui Cristos cel Înviat să lumineze 

întotdeauna Pontificatul Sfântului nostru Părinte. Ca reprezentant al Papei Francisc în Romania şi 

Republica Moldova, doresc să vă transmit în aceste Sărbători de Paşti, binecuvântarea lui, pentru 

ca Domnul să vă întărească credinţa catolică şi să puteţi fi întotdeauna martori ai valorilor creştine 

în Europa şi în lume, în societate şi în familii. Într-o lume ca a noastră, tulburată de conflicte, 

nedreptăţi, crize economice, terorism, războaie, lumina lui Cristos Înviat să fie sursa de speranţă 

pentru toţi.  
Sfânta sărbătoare a Invierii Domnului nostru Isus Cristos să Vă aducă lumina cea neînserată 

şi veşnică în sufletul Dumneavoasta şi al celor dragi. Nuntiatura Apostolica in România este alături 

de toţi şi de fiecare în aceste momente sfinte, cu gândul la alese împliniri şi fericire în numele Celui 

care a zis: “Pacea Mea las vouă, pacea Mea dau vouă”! Fie ca această primăvară să înflorească în 

sufletele noastre şi să ne îndemne la binele spre care ne-a chemat Fiul Lui Dumnezeu întrupat! 

În timpul acestei sărbători Pascale trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu pentru pace în 

Ucraina, pentru progresul spiritual şi material din Romania şi în Republica Moldova. Fie ca Mama 

Cerească să vegheze asupra prezentului şi viitorului nostru. Ne încredinţăm mijlocirii sale, pentru 

ca prin rugăciunea ei să susţină credinţa noastră, să ne alimenteze speranţa şi să facă activă 

caritatea noastră în favoarea celor mai săraci şi abandonaţi. 

Doresc să vă mulţumesc pentru urările de bine pe care mi le-aţi trimis, urări pe care vi le 

fac şi eu din toată inima cu ocazia Sfintelor Paști, care sunt centrul anului liturgic și al vieţii 

Bisericii. 

 Cu sentimente de recunoştinţă şi iubire în Cristos, vă adresez cea mai sinceră urare de un 

Paşte bun şi sfânt. 

Cristos a înviat! 

 

 

 
+ Francisco-Javier Lozano 

                         Nunţiu Apostolic 


