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Il Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE) include le attuali 33 Conferenze Episcopali Europee, 
rappresentate dai loro Presidenti, dagli Arcivescovi del Lussemburgo e del Principato di Monaco, dall'Arcivescovo di 
Cipro dei Maroniti, dal Vescovo di Chişinău (Rep. Moldova), dal Vescovo eparchiale di Mukachevo e dall’amministratore 
apostolico d’Estonia. L’attuale presidente è il Cardinale Péter Erdő, Arcivescovo di Esztergom-Budapest, Primate 
d'Ungheria, i Vicepresidenti sono il Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova, e Mons. Józef Michalik, 
Arcivescovo di Przemyśl, Polonia. Il Segretario Generale del CCEE è Mons. Duarte da Cunha. Il Segretariato ha sede a 
San Gallo (Svizzera). www.ccee.eu 

 

Copii Europei vorbesc Papei Francisc 
Povestea micului Vasile continuă 
 
În cadrul unei întâlniri despre O Moldovă europeană și creștină micul Vasile, 
ambasadorul copiilor din periferiile Europei, va interveni pentru a povesti viața și 
întâlnirea lui cu Papa Francisc de pe 4 septembrie 2013.  
 
În urma unei inițiative a Consiliului Conferințelor Episcopale din Europa (CCEE) în care 
s-a dorit să se aducă omagiu Papei Francisc prin vocea copiilor europeni, micul Vasile, 
orfan din Moldova, a scris o scrisoare Papei Francisc. 
 
„Dragă tată Francisc, sora mea mi-a spus că trebuie să te chem „Papa” deoarece 
ești o persoană importantă, dar eu nu știu ce înseamnă „Papă” și prin urmare o să 
te chem tată. ... Mama mea nu mai trăiește, pentru că oameni răi i-au făcut rău. ... 
Papa Francisc, te rog, îmi trimiți o fotografie de a ta, ca să o pun unde dorm și să 
pot spune și eu că am un tată?...”  
 
Nu știa pe atunci Vasile că ar fi primit nu doar fotografia ci l-ar fi întâlnit chiar pe 
Sfântul Părinte: o întâlnire care ar fi schimbat viața acestui mic ortodox moldovean. 
 
Mărturia lui Vasile va fi dată în cadrul Întâlnirii O Moldovă europeană și creștină. 
Angajamentele de după acordul de la Vilnius între Moldova și Uniunea Europeană 
promovat de Mission Moldova, o mișcare de persoane, valori, idei, programe cu 
respectarea principiilor evanghelice și a doctrinei sociale a Bisericii catolice pentru 
susținerea Moldovei. Povestea lui Vasile va fi prezentată cu un clip video realizat de 
Asociația Enzo B. din Torino vineri, 14 martie, la ora 18:00. Întâlnirea Mission Moldova 
se desfășoară sâmbătă, 15 martie, începând cu ora 9:00. Ambele evenimente vor avea 
loc la Impact Hub din Trieste (Via di Cavana 14). 
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Cu această ocazie va fi prezentată ediția moldavo-italiană a volumului Copiii din Europa 
vorbesc Papei Francisc. Edițiile italiano-engleză și portughezo-engleză sunt disponibile 
la CCEE cu costul de 5 euro bucata (plus cheltuielile de expediere). Există posibilitatea 
de a comanda cartea și pe site-ul www.ccee.eu. 
 
Atașăm Dosarul în italiană și engleză al întâlnirii cu un interviu al directorului Casei-
Familia Regina Pacis care îl găzduiește pe Vasile precum și informații despre motivele 
acestei întâlniri, locul, situația Bisericii în Moldova și viața micului Vasile. 
 
Dosarul conține dealtfel întreaga scrisoare a lui Vasile către Papa Francisc împreună cu 
câteva informații biografice și o broșură despre activitățile Bisericii catolice în Moldova. 
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