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Intervju
Msgr. Cesare Lodeserto
Predsednik fundacije Regina Pacis

Msgr. Cesare Lodeserto
je italijanski duhovnik
fidei donum, ki vrsto let
deluje v Moldaviji in bo
predstavil razloge za
srečanje.

Zakaj to srečanje?
Odločili smo se, da predstavimo knjigo približno po enem letu od izvolitve papeža Frančiška. Iz cerkvenega
vidika je bilo to obdobje polno čustev, tudi zaradi papeževih odločitev, saj je na simbolni ravni približal verne
in neverne k osrčju Cerkve. Zato nas navdušuje in opogumlja razmišljati o njegovih dejanjih, predvsem pa
o papeževem dialogu z najmanjšimi. Ob tem se zavedamo, da je tudi danes, kljub krizam sodobnega časa,
dialog Cerkve s svetom odprt in ima svojo prihodnost.
Zakaj v Trstu?
Trst je za Italijo mesto na meji in dolgo časa je bil prehodna točka za migrante, predvsem Moldavce, ki so
našli v Italiji delovne priložnosti. Naj spomnim, da je v Italiji prisotnih nekaj manj kot dvesto tisoč moldavskih
migrantov. Poleg tega se je septembra lani v Trstu začela pobuda med tržaško škofijo in Katoliško Cerkvijo v
Moldaviji z naslovom Mission Moldova s ciljem, da bi pomagali temu vzpenjajočemu vzhodnemu narodu.
Dan po predstavitvi knjige se bo odvijal simpozij pod naslovom Evropska in krščanska Moldavija, ki ima kot
cilj razpravljati o stanju v tej vzhodni državi in o njeni politični evoluciji.
Kaj se je spremenilo od septembra do danes v Vasilejevem življenju?
Nič! Dan po svojem povratku iz Rima se je vrnil v šolo, kot vsi ostali otroci. Vasile je razumel pomen srečanja
s papežem in to je takoj posredoval svojim prijateljem. Istočasno smo mu kot vzgojitelji skušali posredovati
občutek za odgovornost. Naredil pa je lep korak: postal je ministrant v Katoliški Cerkvi, kljub temu, da je ostal
mali pravoslavček.
Kaj je pomenilo za Vasileja srečanje s papežem? In kaj za moldavsko katoliško skupnost ter za
Republiko Moldavijo?
Ko ponovno pogledam podobe iz tistega srečanja, pomislim na Jezusova srečanja z ljudmi. Dogodki, bogati z
milostjo in navdušenjem, ki so vedno ustvarjali lepoto čudeža. Mi nismo gospodarji zgodovine, pač pa je to
Božja Previdnost, ki piše strani vedno novega evangelija. Zato trdim, da je bilo tisto srečanje nova stran v knjigi
evangelija. Papež Frančišek je vse od začetka svojega pontifikata nakazoval jasna sporočila evolucije Cerkve
in mi smo ga prosili, da bi po njemu poimenovali menzo za reveže v mestu Chisinau. Pristal je in v manjšinsko
katoliški državi smo s ponosom izobesili papeževo fotografijo ter napis ”Socialna menza papeža Frančiška”.
Moldavci so začeli spoznavati tega človeka, ki se je vrnil v soj žarometov ob srečanju z malim Vasilejem. Vse
to je za lokalno prebivalstvo pomenilo, da smo živa in prisotna Cerkev, ki je zaljubljena v to čudovito vzhodno
deželo in je sposobna ovrednotiti malega človeka, ki je prepogosto ponižan in zavržen.

Kateri izzivi so pred Katoliško Cerkvijo?
Izziv poti … izumil sem ”župnijo na poti”, ki se morda
lahko zdi pastoralna sramota, a se je izkazalo za uspešno,
saj v tej državi cesta predstavlja radost in žalost, uspeh
in upanje. Zato je za duhovnika, kot sem jaz, bivanje na
cesti radost in povečuje strast za srečanje z bližnjim.
Njega moraš ljubiti, ne glede na to, kdo je, ne glede na
to, kaj počne, kajti on je dar, ki ti ga Jezus pošilja. Mi
duhovniki tega čudnega Vzhoda smo na isti cesti in na
istih stopinjah kot On. Izziv so reveži, življenje, družina,
otroci. Izziv je ta ”jug sveta”, ki pa se v tem primeru
nahaja na Vzhodu.

Katoliška Cerkev v Moldaviji: po poti najmanjših!
Zavzemanje Katoliške Cerkve v Moldaviji je imelo vedno jasno določene
cilje, kljub skromnemu številu vernikov. Prvo mesto zavzema skrb za
najmanjše, saj ti predstavljajo skupaj s starejšimi najbolj ranljivo skupino.
Zato so zaživeli konkretni in redni projekti pomoči, kot so vrtci v glavnem
mestu Chisinau in v predmestnih župnijah, centri za sprejem v hišah za
mladostnike z ulice, oratorij, poklicna izobrazba, socialno in zdravstveno
varstvo, kulturne počitnice in drugo.

Pastoralno delo ki ga je začrtal škof glavnega mesta Chisinau msgr. Anton
Cosa je vstopilo v kraje trpljenja in v srca tistih najmanjših, ki trpijo.
Nastali so projekti stalne prisotnosti znotraj edinega zavoda za prestajanje
kazni mladostnikov v državi, ki vključujejo tudi poklicno in šolsko
izobraževanje. Ob tem se izvajajo tudi drugi programi, ki jih podpirajo
evropske cerkvene skupnosti, kot na primer vzgojne in prostočasne
dejavnosti za zaprte matere, da jim na tak način omogočijo stike s svojimi
otroki.
Katoliška Cerkev je uvedla številne dejavnosti družinske mediacije in
psihološke podpore, saj se je 25 % moldavskega prebivalstva odselilo v
tujino in zato so v porastu primeri ločenega življenja staršev, ko si otroka
lastita eden ali drug starš.
Biti ob najmlajših zahteva strast in usposobljenost, poleg tega, da moraš
odgovarjati Evangeliju najbolj ubogih. Katoliška Cerkev v Moldaviji
je poklicana, da odgovori na krik nedolžnih tako, da prevzame svojo
odgovornost in nadomesti vlogo države tam, kjer je le-ta pomanjkljiva.

Moje ime je Vasile …

Zgodba malega Moldavca, ki je srečal papeža
Za otroka iz Vzhoda je vse zelo težavno, saj mu ni dano, da bi lahko izgovoril besedi
mama in oče. Zato je nekega dne Vasile zapisal ”Dragi papež Frančišek …”
V Vasilejevem pismu papežu sta dve trditvi, ki ga zaznamujeta tako kot ostale sirote
v njegovi deželi: ”vzeli so mojo mamo …” ter ”tudi jaz želim reči, da imam očeta”.
To je zgodba malega Vasileja in zgodba ostalih moldavskih otrok, ki jim je zgodovina
preprečila normalno družinsko življenje.
Nekega večera je moldavska televizija omogočila
Vasilejevi mami, da je spregovorila o
nezmožnosti za skrb za svoja otroka zaradi
revščine. To je bila zgodba Vasileja in
njegove sestre Marije. Brezupen klic
matere je uslišal nek katoliški misijonar
v Moldaviji, ki je že drugo jutro sprejel
malčka v varno hišo za otroke z ulice v mestu
Chisinau. Na žalost je bila malo za tem mama
obeh otrok brutalno umorjena, oče pa je umrl že
pred časom pod težo alkoholizma.
Varna hiša Regina Pacis je postala za oba otroka novi dom in družina, tako da sta se
lahko postopoma privadila na normalno življenje v šoli in obšolskih dejavnosti, ki jih
ponuja ustanova.
Nekega dne je Vasile želel poslati pismo papežu Frančišku, kakor je v njem sam zapisal,
oddaljenemu in njemu nerazumljivemu liku. Obenem pa je morda tudi s pomočjo
misijonarjevih pripovedi razumel, da je ta mož lahko pomemben za njegovo življenje.
Pismo papežu Frančišku, kot številna druga, ki jih pišejo razni evropski otroci, je našlo
posebno mesto pri papeževem srcu, vse do lanskega srečanja, 4. septembra.
Čudovito snidenje med dvema različnima načinoma, kako biti velik v tem svetu. To je
bil praznik prijateljstva, najlepši trenutek pa je bila gesta, ko je Vasile izročil papežu
Frančišku okrog vratu lesen križ, ki ga je izdelal sam.
Vasile se je po srečanju s papežem vrnil v Moldavijo poln čustev, hkrati pa je skušal
razumeti, kaj naj bi zanj pomenilo biti Ambasador otrok iz evropskega obrobja.
To so vprašanja, ki spodbujajo osebno rast in v življenju tega malčka puščajo možnost
upanja za prihodnost.
Nihče ne bo vrnil mame in očeta Vasileju, ki sta ju odnesla človeška zloba in tok zgodovine,
ampak sedaj se zaveda, da ga ima nekdo rad, mu pomaga rasti, odkrivati lastno vrednost
in samospoštovanje. Tako bi moralo biti tudi za vse ostale otroke iz Vzhoda, saj je papež
Frančišek z objemom Vasileja objel vse otroke.

Program

Petek, 14. in sobota, 15. marec
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Petek, 14. marec 2014

		Moderira: g. Mario de Stefano
18.00		

Pozdrav: msgr. Anton Cosa, škof škofije Chisinau

Pozdrav namestnika generalnega tajnika Sveta evropskih škofovskih konferenc (CCEE) g.
Michel Remery

Projekcija posnetka, ki ga je pripravila Associazione Enzo B. iz Torina v sodelovanju s
fundacijo Regina Pacis iz Moldavije.
Prispevek tržaškega škofa, nadškofa msgr. Giampaola Crepaldija na temo
Papež Frančišek in otroci sveta

Sobota, 15. marec 2014
09.00		
09.15		
		

Pozdravni nagovor tržaškega škofa, nadškofa msgr. Giampaola Crepaldija
Izkušnja življenja v Moldaviji
Moderira g. Mario de Stefano

		Moldavski migracijski pojav
		
Antonio Polosa, vodja delegacije OIM v Moldaviji
		Vsakdanje srečanje z reveži
		
Ile Zabica, Fundacija Regina Pacis v Moldaviji

		V službi najmanjših
		
Vasile Tarita, Associazione Enzo B. v Moldaviji
		”Sporočam vam, kar sem videl”
		
Luca Tedeschi, Associazione Mission Moldava
10.30		

Odmor za kavo

10.45		
		

Okrogla miza na temo Evropska in krščanska Moldavija
Moderira: Alfonso Luzzi

		Moldavija in proces evropske integracije
		
Victor Lutenco, vodja Pisarne za odnose z diasporo pri moldavski vladi

		Krščanske korenine v procesu integracije
Luca Volonte’, generalni direktor fundacije Novae Terrae, Milano-Ginevra, Chain Human
Dignity Institute, Rim

13.00		

15.30		
		

Kako kristjani delujemo med zapostavljenimi
Carlo Costalli, predsednik Movimento Cristiano Lavoratori (Krščansko združenje
delavcev)
Odmor

Zavzemanje Katoliške Cerkve za Moldavce
Moderira: g. Mario de Stefano

		Moldavska prisotnost v Italiji
		
msgr. Giancarlo Perego, predsednik Fondazione Migrantes
		Projekt Cerkve v službi naroda
		
msgr. Anton Cosa, škof škofije Chisinau
17.00 		
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