
CALEA DES VÂR IRII
Revist  de spiritualitate i de cultur  cre tin  a Societ ii

„EPISCOP DR.  IOAN SUCIU”
Anul XXI Nr. 3 (236) martie 2014

sfÂntul iosif

P
ri

n 
ru

g
ci

un
e 

i 
cr

ed
in

 s
pr

e 
ci

ns
te

a 
al

ta
re

lo
r;

 s
 n

e 
ru

g
m

 p
en

tr
u 

be
at

if
ic

ar
ea

 e
pi

sc
op

il
or

 g
re

co
-c

at
ol

ic
i, 

m
or

i 
în

 f
ai

m
 d

e 
m

ar
ti

ri
 s

ub
 r

eg
im

ul
 c

om
un

is
t



2 - CALEA DES VÂR IRII - nr. 3 martie 201

La 8 decembrie 1870, Papa Pius al IX-lea l-a proclamat în chip solemn pe 
Sfântul Iosif Patron al Bisericii Universale, recomandând tuturor catolicilor s  i 
se adreseze cu încredere ca unui mare sfânt, ocrotitor în via  i în ceasul mor ii, 
model în rug ciune i credin . ,,El poate s  ne ajute - spun Sfântul Bernard i 
Sfântul Tereza de Avila - în toate nevoile noastre spirituale i vremelnice i ne 
acord  ajutorul s u mai presus de a tept rile noastre”.

 În limba ebraic  Iosif înseamn  bel ug, spor, nume care este i un simbol al 
bog iei de haruri su  ete ti cu care a fost înzestrat.

 Sfântul Iosif este una din marile  guri ale Vechiului Testament, subliniaz  
Papa Benedict al XVI-lea în opera sa Isus din Nazaret. Este omul care tr ie te 
într-o rela ie vie cu cuvântul lui Dumnezeu [...] Legea devine pentru el în 
mod spontan <evanghelie>, veste bun  pentru c  el o cite te cu o deschidere 
personal , iubitoare fa  de Dumnezeu i înva  astfel s  o în eleag  i s  o 
tr iasc  din interior”. Aceast  credin  face s   e numit ,,cel drept”.

 În evenimentele prin care trece Sfânta Familie, Iosif nu ac ioneaz  ,,din 
proprie ini iativ , ci conform cu indica iile pe care le prime te din nou în vis de 
la îngerul lui Dumnezeu” - e vorba de fuga în Egipt i de întoarcerea în P mântul 
f g duin ei. Ascultarea este una din marile virtu i, Sfântul Augustin ne spune c  ea 
valoreaz  mai mult decât toate virtu ile. Sfântul Iosif este un exemplu de practicare 
a cestei virtu i.

 A tr it la Nazaret, unde Isus, sub privirile sale de tat  i purt tor de grij  i 
ale Mariei, a crescut ,,în în elepciune i în har”.

 În 1621 Papa Grigore al XV-lea a declarat ziua de 19 martie s rb toare de 
porunc  în ritul latin. In calendarul nostru greco-catolic este comemorat la aceea i 
dat : ,,Sfântul Iosif, Patronul Bisericii Universale”, f r  s   e îns  s rb toare de 
porunc .

 Întotdeauna, dar mai ales în aceast  lun  închinat  Sfântul Iosif s  sporim 
evlavia c tre acest mare Sfânt. O zi din s pt mân  îi este închinat : miercurea. 
S -l cinstim în mod deosebit atunci, s  asist m la Sfânta Liturghie, s  ne rug m 
i s  facem fapte bune în cinstea lui. De altfel,  ecare zi din s pt mân  are o 

semni  ca ie: lunea este închinat  Sfânta Tereza a Pruncului Isus, mar ea, Sfântul 
Anton, joia, S  ntei Euharistii, vinerea apar ine Preas  ntei Inimi a lui Isus, iar 
sâmb ta Preas  ntei Fecioare.

 În lumea de azi asist m la dezorganizarea familiei, evlavia fa  de Sfântul 
Iosif poate s  ajute, Sfânta Familie r mâne un model înalt pentru familiile cre tine.

 ,,S  nte Iosife, în cursul acestei luni, revars  asupra noastr  cele mai 
îmbel ugate binecuvânt ri!”

 Luna martie, luna Sfântului Iosif
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Lectura spiritual  e de mare ajutor pentru rug ciune. Sfântul 
Ieronim spune: ,,Nu ve i vedea niciodat  o persoan  dedat  cu slujba lui 
Dumnezeu f r  s -i plac  s  citeasc ”. Într-o scrisoare adresat  Sfântul 
Eustochium, îi spune: ,,Somnul s  nu te g seasc  decât citind i s  nu 
adormi decât cu Sfânta Scriptur  în mân ”. În sfâr it, to i s  n ii ne-o 
recomand , iar experien ele ne arat  în destul folosul,  indc  istoria e 
plin  de convertirile minunate ce le-a lucrat Dumnezeu prin acest mijloc.
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Predicatorul osândirii 
sau

So  smele satanei
Tat l minciunii i P rintele 

p catelor bate drumul vie ii noastre 
al turi de noi. Nu m nânc , nu bea, 
nu doarme, numai nu se umile te, d  
târcoale bisericu ii su  etului nostru s  
vad  pe cine s  piard , s  vad  cum s  
intre în ea.

A zis Sf. Fecioar  P rintelui E. 
Lamy:

- ,,Ai grij , el merge pe urmele 
tale”.

Nu l-a v zut oare Sf. Bernandin 
în scaunul m rturisirii, venit ca s  
restituiasc  p c tosului ru inea - ca s  
nu  e sincer, ci s  os -, ru inea pe care 
i-a furat-o când l-a îndemnat la p cat.

Cu adev rat, trebuie s  spunem 
cu Sf. Ioan Bosco: ,,Pân  ce munce te, 
s  nu ne odihnim nici noi”.

Iat  un îndemn de-al satanei: 
,,Nu te mai ruga i eu voi înceta de-a te 
mai nec ji. Când un su  et nu se roag , 
socot c -mi apar ine cu siguran ”. 
(P rintele Lamy).

S -i r spundem: ,,Ne vom ruga 
neîncetat”.

- ,,Ascunde i totul. Min i i în 
Sfânta M rturisire cât pute i!” (Prin 
gura unei tinere îndr cite).

Iar noi s  plec m fruntea i 
genunchii i s  desfacem foile negre 
ale p catelor.

Satana se îngroze te de 

rug ciune i m rturisire. S  nu-i 
ascult m pove ele.

Satana, silit, a spus i adev ruri:
- ,,Ah! Dac  a  avea i eu o 

Sfânt  Fecioar  Maria, nu a  mai   
diavol”.

Noi o avem: s  nu pierdem 
comoara acestui îndemn silit, s  ne 
s  n im prin Sf. Fecioar  Maria.

 
 Episcop Ioan SUCIU
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(continuare în pag. 6)

Opera ,,Isus din Nazaret” a lui 
Joseph Ratzinger - Benedict al XVI-
lea, o trilogie, cum o numeam în cele 
dou  prezent ri anterioare, ,,Isus din 
Nazaret” i ,,Isus din Nazaret. De 
la intrarea în Ierusalim la Înviere”, 
se încheie cu acest al treilea volum, 
,,Isus din Nazaret. Copil ria’, Ed. 
ARCB, 2013. În Cuvânt înainte, 
autorul ne aduce o explica ie: ,,Nu 
este al treilea volum, ci un fel de 
mic  <anticamer  > la cele dou  
volume precedente despre  gura 
i mesajul lui Isus din Nazaret”. O 

l murire imediat  a Papei d  cititorului 
imaginea cuprinsului: cartea este o 
interpretare a Evangheliilor lui Matei 
i Luca, despre copil ria lui Isus, 

interpretare realizat  printr-un dialog 
cu exege i din trecut i de azi.

Cardinalul Gianfranco Ravasi 
semneaz  ,,Prefa  la edi ia în 
limba român ”, un ghid al lecturii 
,,Evangheliilor copil riei”, în care 
autorul prefe ei distinge dou  
m rturisiri de credin  cre tin : 
,,originea istoric  davidic ”, 
mesianic , a lui Isus din Nazaret i 
z mislirea feciorelnic  prin lucrarea 
Spiritului Sfânt. 

Evangheliile analizate, disting, 
la Luca, pe Maria, vestirea i na terea 
lui Ioan Botez torul i a lui Isus , 
iar la Matei, fuga i întoarcerea din 
Egipt, pe Magi.

Pentru în elegerea corect  a 

operei, Cardinalul explic  cititorilor 
semni  ca ia celor patru chei adoptate 
de Papa: prima, Na terea lui Isus se 
situeaz  într-un timp istoric databil, 
nu mitic, a doua, leg tura dintre istorie 
i profe ie (cuvinte în a teptare), a 

treia, cititul trebuie s   e c l uz  
pentru tr ire i a patra, adev rata 
cheie hermeneutic  pune în eviden  
expresia lingvistic  ca instrument 
interpretativ relevant. In dialogul în 
jurul Evangheliilor, Papa apeleaz  i la 
un necredincios, e vorb  de scriitorul 
i  lozoful francez existen ialist Jean 

 ,,Isus din Nazaret. Copil ria”
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(urmare din pag. 5)

(continuare în pag. 7)

- Paul Sartre, autorul unuia din cele 
mai impresionate tablouri a Na terii 
Domnului. 

Con inutul operei este cuprins 
în patru capitole: 1. ,,De unde e ti 
tu?” (Io. 19,9), 2. ,,Vestirea na terii 
lui Ioan Botez torul i a Na terii 
lui Isus”, 3. ,,Na terea lui Isus la 
Betleem” i 4. ,,Magii de la R s rit 
i fuga în Egipt”, capitole urmate 

de ,,Epilog: Isus în Templu la 
doisprezece ani”, Bibliogra  e, Index 
de referin e biblice i Index de nume.

Primul capitol se deschide direct 
cu întrebarea ,,De unde e ti tu?” pus  
de Pilat la interogatoriul lui Isus. Pentru 
a   condamnat la moarte, sub acuza ia 
c  ,,se d duse” Fiul lui Dumnezeu, 
acuzatorii se îndreapt  spre un singur 
r spuns: lemnarul,  ul Mariei, ,,un om 
printre ceilal i”, ,,unul ca noi”.

La toate întreb rile cât i la cele 
dou  care se ridic  st ruitor: ,,Cine 
este Isus?” i ,,De unde vine?” r spund 
cele patru Evanghelii. Evanghelia lui 
Matei începe cu arborele genealogic 
al lui Isus, în timp ce Luca îl a eaz  la 
începutul activit ii Sale publice. Matei 
d  greutate celor dou  nume: Avraam 
i David, care r spund la întrebarea 

,,de unde vine?” Avraam pre  gureaz  
ceea ce ,,trebuie s  vin ”, urma ul 
s u prin care ,,se vor binecuvânta 
toate neamurile p mântului”. Istoria 
începe cu Avraam, dar merge c tre 
Isus i, privit  în întregul ei, la 
 nalul Evangheliei, Matei pune în 

eviden  ,,universalitatea misiunii 

lui Isus”. David este modelul unei 
domnii ve nice, prin f g duin a dat  
i împlinit  peste genera ii - timpul 

duce la Cristos Rege i la tronul S u 
ve nic. Genealogia se încheie cu o 
femeie:Maria, în realitate, ,,un nou 
început”, care ,,relativizeaz ” toat  
genealogia,c ci copilul z mislit de 
Maria, smerita fecioar , este de la 
Spiritul Sfânt. Originea lui Isus, chiar 
determinat , r mâne un mister, în 
sensul propriu, Dumnezeu este Tat l.

Dac  Matei, în genealogia sa, 
urc  de la r d cini spre în l ime, la 
Luca prezentarea este invers , coboar  
pân  la Adam, dar amândoi au comun 
întreruperea genealogiei la Iosif, care 
este doar tat l ,,juridic’’ al lui Isus, iar 
Isus este un nou Început.

Evanghelistul Ioan, în Prologul 
Evanghelie sale, pe lâng  r spunsul 
s u, de  ne te i identitatea celor care 
sunt ai Lui: ,,La început era Cuvântul 
i Cuvântul era la Dumnezeu i 

Cuvântul era Dumnezeu [...] i 
Cuvântul s-a f cut trup i i-a 
a ezat cortul între noi (Io, 1-14). Isus 
este însu i ,,începutul”, El vine de la 
Dumnezeu i este Dumnezeu, explic  
Papa, iar cei care L-au primit sunt  ii 
S i. i Sfântul P rinte conchide: ,,Isus 
asum  în sine întreaga omenire, 
întreaga istorie a omenirii, i-i d  o 
nou  direc ie, decisiv , spre un nou 
mod de a   om” (Joseph Ratzinger-
Benedict al XVI-lea, ,,Isus din Nazaret. 
Copil ria”, Ed. ARCB, 2013, p.28).
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Capitolul al II-lea trateaz  
comparativ vestirile na terii lui Ioan 
Botez torul i a lui Isus. Na terea lui 
Ioan Botez torul, cel care va preg ti 
poporul pentru venirea Domnului, 
,,se situeaz  deci în lungul ir 
al acelora care s-au n scut 
din p rin i nerodnici, datorit  
interven iei miraculoase a acelui 
Dumnezeu pentru care nimic nu 
este cu neputin ” (Op. cit., p. 18). 
Zaharia, tat l Botez torului, prime te 
vestea în Templu,  ind preot. Maria 
din Nazaretul necunoscut, i ea o 
necunoscut , smerit  i discret , 
prime te vestea adus  de Îngerul 
Gabriel, în casa ei simpl , în toat  
umilin a în care va veni Fiul lui 
Dumnezeu, semnul gr untelui de 
mu tar, spune Papa.

Cu urarea Îngerului adresat  
Mariei: ,,Bucur -te!” începe ,,în 
sens propriu” Noul Testament, se 
poate vorbi de acum de o teologie a 
bucuriei, darul Spiritului Sfânt, cuvânt 
fundamental ca sens în întreaga vestire 
cre tin , dar i în via a cre tin . 

Maria este un temperament 
interiorizat, prime te tulburat , dar nu 
însp imântat , vestea despre copilul pe 
care îl va z misli de la Spiritul Sfânt, se 
gânde te, caut  s  în eleag  Cuvântul lui 
Dumnezeu i accept : ,,Fie mie dup  
cuvântul t u” (Luca 1,38). De-acum 
ea va trebui s - i continue calea ,,care va 
trece prin multe întunecimi”, dar vederea 
l untric  a lui Dumnezeu îi va da putere.

Acela i eveniment, Matei, 
în Evanghelia sa, îl relateaz  din 
perspectiva Sfântului Iosif. Dup  
ce evoc  legile ebraice privitoare la 
logodn  i c s torie, ia o decizie care-l 
face pe evanghelist s -l numeasc  ,,om 
drept” , ceea ce trece de decizia luat , 
cuvântul având sensul de ,,credincios”, 
om care,,tr ie te într-o rela ie vie cu 
cuvântul lui Dumnezeu”. Acest dar 
al Sfântului Iosif explic  capacitatea 
de a discerne în visul avut mesajul lui 
Dumnezeu: ,,Iosife,  ul lui David, nu 
te teme s  o iei la tine pe Maria ca 
so ie, c ci copilul care s-a z mislit 
în ea este de la Duhul Sfânt” (Matei 
1,20). Din acest moment ,,este i 
Iosif implicat în misterul Întrup rii 
lui Dumnezeu”, subliniaz  Sfântul 
P rinte. El este cel care va da copilului 
numele de Isus - nume ce înseamn  
mântuire - a a cum a indicat Îngerul în 
visul avut, pentru c  ,,El va izb vi pe 
poporul s u de p catele lui” (Matei 
1,21). Iertarea p catelor? Misiunea lui 
Isus, desigur, nu s-a potrivit a tept rii 
imediate a oamenilor.

Dup  o analiz  a na terii 
feciorelnice între mit i adev r istoric, 
problematic  prezent  în Antichitate, 
trecând prin relat rile celor mai 
de seam  exege i, se dovede te 
puterea creatoare a lui Dumnezeu: 
,,Isus cel n scut din Maria este cu 
totul om i cu totul Dumnezeu”. 
Papa încheie capitolul subliniind 
adev rul din Crezul de la Calcedon, 
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sco ând în eviden  c  ,,z mislirea i 
na terea lui Isus din Fecioara Maria 
constituie un element fundamental 
al credin ei noastre i un semn 
luminos de speran ” (Op.cit., p.75).

Cadrul istoric i teologic al 
relat rii Na terii lui Isus în Evanghelia 
dup  Luca ocup  primele pagini din 
capitolul al III-lea: Isus s-a n scut într-un 
timp determinat, la Betleem, în vremea 
lui Caesar Augustus, când a avut loc 
cunoscutul recens mânt. Credin a este 
legat  ,,de aceast  realitate concret ’’, 
dar, dup  Înviere, ,,spa iul temporal 
i geogra  c este dep it”, devine larg 

deschis tuturor oamenilor.
În Noaptea cea Sfânt  în care s-a 

n scut Isus, dominant  devine leg tura 
Cerului cu P mântul prezent  în lauda 
comun  adus  lui Dumnezeu prin 
cântecul îngerilor; ,,Gloria in excelsis 
Deo et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis”. Bucuria pentru 
Mântuitorul n scut au adus-o, pentru 
prima dat , la ieslea cea umil , p storii.

Pentru Luca aducerea la 
Templu a lui Isus este hot râtoare, 
ca prim n scut, Isus este oferit 
lui Dumnezeu Tat l s u. Profe ia 
b trânului Simeon privitoare la 
Isus este amplu comentat  de autor: 
,,este pus spre c derea i ridicarea 
multora din Israel, ca semn c ruia 
i se va zice împotriv ”, iar mamei, 
îi face o prezicere personal : ,,prin 
însu i su  etul t u va trece o sabie”. 
Desigur, împotrivirea fa  de Fiul s u, 
Crucea, ,,frânge” inima Mamei, dar, 

spune cu am r ciune Papa, aceast  
împotrivire str bate întreaga istorie i 
azi o vedem în toat  desf urarea.

,,Magii de la R s rit”, despre 
care vorbe te capitolul al IV-lea, sunt 
situa i în Evanghelia lui Matei imediat 
dup  Na terea lui Isus, totul într-un 
cadru istoric i geogra  c determinat: 
domnia lui Irod i Betleemul, locul 
de na tere al regelui David. Se tie c  
Matei înf i eaz  evenimentele din 
via a lui Isus în leg tur  cu Vechiul 
Testament - metoda de lucru i a Papei 
-, dar i la oamenii în afara Israelului 
circula prevestirea unui Mesia a teptat. 
Astfel, Papa aminte te profe ia 
p gânului Balaam: ,,Îl v d, dar nu 
acum; îl z resc, dar nu de aproape. 
O stea se ive te din Iacob; un sceptru 
se ridic  din Israel” (Op. cit., p.110). 

Cuvântul mag are diferite 
sensuri, pozitive i negative: în elept, 
 lozof, astrolog, vr jitor, sunt câteva. 

Evanghelistul Matei eviden iaz  ca 
i tr s turi în elepciunea religioas  
i  lozo  c , for  ,,care îi porne te 

pe oameni la drum”în c utarea 
adev rului, în cazul Magilor din 
Evanghelie semni  ca ia este drumul 
spre Cristos. Magii în elep i din 
Evanghelia lui Matei st pâneau 
,,dinamica dep irii de sine”, c utau 
pe Dumnezeu cel adev rat, c utau 
noul-n scut, ,,rege al iudeilor”. i 
Papa ne face aten i, ,,ace ti oameni 
sunt predecesori, precursori, c ut tori 
ai adev rului, din toate timpurile”. Ei 
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reprezint  începutul mi c rii omenirii 
spre Cristos.

Fenomenul stelei str lucitoare 
de la Betleem, care îi c l uze te pe 
Magi, este ast zi explicat tiin i  c, 
dar mai mult, este i o realitate a 
cosmosului care vorbe te oamenilor 
despre Cristos într-un limbaj mai 
greu de descifrat. Tulburarea lui 
Irod, tulburarea Ierusalimului la 
vestea na terii unui presupus rege 
mesianic fac trimitere la misterul 
Crucii. Închinarea Magilor i darurile 
aduse Pruncului divin sunt expresia 
recunoa terii Regelui-Dumnezeu.

Fuga în Egipt i întoarcerea, 
uciderea copiilor nevinova i de c tre 
Irod sunt amplu tratate de c tre Papa 
Benedict. Papa analizeaz  relat rile 
celor mai de seam  exege i despre 
situa ii similare: teama de pierderea 
puterii, înl turarea presupu ilor 
adversari, uciderea pruncilor, anterioare 
Na terii lui Isus, motive larg r spândite, 
i deta eaz  istoria vie ii lui Isus-

Dumnezeu de istoriile obi nuite.
Un loc deosebit îl are Sfântul 

Iosif care prime te de la Înger porunc  
în vis, tie s  asculte i s  discearn . 
La întoarcere, observând c   ul lui 
Irod, Arhelau, cunoscut prin cruzime, 
domne te în Iudeea, renun  la Betleem i, 
ajutat de Înger, ia drumul spre Nazaretul 
Galileei, dovad  c  originea galileean  a 
lui Isus este din voin  divin . 

,,Epilog: Isus în Templu la 
doisprezece ani” sunt doar câteva 
pagini dense care încheie volumul 

prezentat. Nu este vorb  numai de 
povestirea întâmpl rii cu pierderea lui 
Isus la înapoierea de la Ierusalim f cut  
de evanghelistul Luca , ci de sensurile 
adânci explicate, cu r sfrângeri 
asupra întregului con inut al c r ii. 
Cunoscutul teolog Rene Laurentin 
vede în cele trei zile de c utare a lui 
Isus o ,,aluzie subtil  la cele trei zile 
dinte Cruce i Înviere”. R spunsul 
lui Isus la îngrijorarea p rin ilor este 
impresionant: nu trebuia s   e copilul 
în casa Tat lui s u? Deci nu Iosif 
este tat l -  lia ia divin  este clar . 
Este în Templu pentru c  ,,trebuie”, 
e vorba ascultarea sa de  u. Greu de 
în eles, dar Maria, Mama lui, ,,p stra 
toate acestea în inima sa”. De-acum 
imaginea Mariei este asociat  cu 
Biserica ,,care p streaz  cuvântul lui 
Dumnezeu în inima sa i îl transmite”.

Papa Benedict ne atrage aten ia: 
,,Cuvintele lui Isus sunt mereu mai 
mari decât în elegerea noastr . Tot 
mereu ne dep esc în elegerea”. Dar 
ele trebuie primite de noi ca s  le d m 
via . Întâmplarea petrecut  în Templu, 
când copilul avea doisprezece ani, 
spune Papa, ne deschide poarta spre 
Isus prin Evanghelii, spre o mai adânc  
cunoa tere a credin ei i a tr irii ei.

 În întregul ei, opera ,,Isus din 
Nazaret” este o cale prin care Papa 
emerit Benedict al XVI-lea ne ajut  
s  ,,p im încrez tori spre viitor”, cu 
toat  lumina lui Cristos în su  et.

 Otilia B LA
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PAGES BILINGUES
Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie, Blaj 

Jorge Mario Bergoglio este lu Pape le 13 mars 2013. Premier évêque de 
Rome argentin, il est l’ancien archevêque de Buenos Aires. On le surnomme 
le pape des pauvres car il se bat pour les plus démunis et pour la paix avec le 
même volonté que Saint François d’Assise.

Depuis le début de son ponti  cat, il est dans l’action et prend des 
décisions a un rythme soutenu a  n de redynamiser les catholiques et les 
chrétiens. Il a montre son courage dans son propre pays en luttant contre le 
dictature, il fait prévue du même courage lors dièses allocutions ou il exhorte 
les chrétiens a devenir des ,,révolutionnaires’’ et a ne pas se replier sur eux-
memes. Il évoque la vraie révolution, celle ,,qui change en profondeur le 
cœur de l’homme […] qui transforme véritablement la vie’’.

Il multiplie les actions inédites et concrètes, parmi lesquelles: 
- une heure d’adoration eucharistique planétaire simultanée le dimanche 

2 juin 2013, de 15 h a 16 h (temps universel).
Le thème de ce rassemblement inédit était ,,Un seul Seigneur, une 

seule foi’’. Le Pape François avait choisi deux intentions de prière: une pour 
l’Eglise pour qu’elle soit  dele a la Parole et a son annonce et une autre pour 
le monde, notamment ,,pour tous ceux souffrent’’.

- une journée de jeune et de prière ,,pour la paix en Sirye, au Moyen 
- Orient et dans la monde’’ le 7 septembre 2013 en union ave toutes les 
religions.

 - la consécration du monde au Cœur Immaculé de Marie le 13 octobre 
2013.

,,Femmes Internationales Mur-Brises’’

“C’est ce que derange qui fait vivre”
Cardinal Alexandru Todea

Le Pape Francois en action!
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PAGINI BILINGVE
Asocia ia ,,Prietenii Bisericii Greco-Catolice Române”, Blaj

Jorge Mario Bergoglio a fost ales Pap  la 13 martie 2013. Primul 
Episcop argentinean al Romei este fostul Arhiepiscop de Buenos Aires. I 
se spune Papa s racilor deoarece se lupt , asemenea Sf. Francisc de Assisi, 
pentru cei mai nevoia i i pentru pace.

De la începutul ponti  catului s u, Papa Francisc este în ac iune i ia 
decizii într-un ritm sus inut pentru a redinamiza pe catolici i pe cre tini.

Papa i-a demonstrat curajul în ara sa luptând împotriva dictaturii. 
A f cut proba curajului s u în alocu iunile sale în care a îndemnat pe 
cre tini s  devin  ,,revolu ionari” i s  nu se retrag  în ei în i i. A explicat 
adev rata revolu ie, aceea,, care schimb  în profunzime inima omului […] 
i-i transform  cu adev rat via a”.

A îmbog it ac iunile inedite i concrete, printre care:
 - o or  de adora ie euharistic  planetar , simultan , duminic , 2 iunie 

2013, de la 15 h la 16 h (timp universal).
Tema acestei celebr ri inedite era: ,,Un singur Domn, o singur  

credin ”. Papa Francisc a ales dou  inten ii de rug ciune: una pentru 
Biseric  pentru ca ea s   e  del  Cuvântului i vestirii sale i alta pentru 
lume, mai ales ,,pentru to i cei care sufer ”.

 - o zi de ajun i rug ciune,, pentru pacea în Siria, Orientul Mijlociu i 
în lume”, la 7 septembrie 2013, în unire cu to i cei de bun voin  i cu toate 
religiile.

 - consacrarea lumii la Inima Imaculat  a Mariei, la 13 octombrie 2013.

Traducere Ligia DOMU A

,,Ceea ce ne deranjeaz  ne face s  tr im”
Cardinal Alexandru Todea

Papa Francisc în ac iune!
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În anul 1973, am asistat la un curs 
de iconogra  e al profesorului de istoria 
artei I.D. tef nescu, acesta r mânând 
prin erudi ia, cultura i bog ia de nuan e 
pe care le oferea, înso ite de o bucurie 
i de o senin tate admirabile, un model 

pentru orice tân r. Cursul se încheia cu 
întreb ri la care Profesorul r spundea cu 
umor i încântare c  reu e te s  trezeasc  
interesul unor tineri pasiona i de art . La 
un moment dat i s-a pus întrebarea dac  
a fost uimit sau ocat vreodat , iar el a 
r spuns prompt c  o întâlnire cu maestrul 
Caragiale, în tinere e, i-a provocat 
aceast  stare. Profesorul poveste te c  la 
19 ani ai s i a fost invitat s  participe la o 
petrecere într-o podgorie a unei rudenii, 
 ind avizat c  va   de fa  i marele 

scriitor. Conoscându-i opera, tân rul 
se a tepta la un spectacol de veselie, al 
c rui protagonist trebuia s   e,  re te, 
marele autor comic.

Prima uimire pe care o încearc  
este aceea c  invitatul de onoare era mai 
degrab  discret, t cut, râzând cumva din 
polite e la glume, dar neadjudecându- i 
deloc ipostaza de prim-solist.

Rugat  ind, la un moment dat, 
s -l înso easc  pe maestru, care trebuia 
s  plece pe drumul cam de doi kilometri 
printre vii spre a ajunge la gar , tân rul se 
sperie la gândul c  nu va putea între ine 
o conversa ie cum s-ar   cuvenit cu I.L. 
Caragiale. În elegând parc  încurc tura 
sa, scriitorul devine vorb re , simpatic, 
încurajându-l pe tân r s - i dep easc  
emo ia. Este a doua umire.

Fascinat de ceea ce i se povestea, 
tân rul î i d  seama c  a încurcat calea 
ajungând la o intersec ie unde se a  a o 
cruce de piatr  i un copac. Stânjenit, 
îl roag  pe maestru s  a tepte acolo 
pân  se va dumiri care e calea bun . 
Pleac  spre a cerceta împrejurimile. 
Întorcându-se, tr ie te cea de-a treia 
uimirie. Caragiale era în genunchi în 
fa a crucii, plonjat într-o atitudine de 
profund  concentrare pe care tân rul 
n-ar   putut s  o asocieze cu imaginea 
pe care o avea despre scriitor.

Mai târziu, când a citit cartea 
acestuia, Nihil sine Deo, a în eles 
cât de umitoare este întâlnirea dintre 
credin  i crea ie la marele scriitor. 
I.D. tef nescu m rturise te c  una 
dintre rug ciunile cuprinse în articolul 
care d  titlul volumului  a r mas pentru 
el un text pe care l-a rostit în momente 
de cump n : „Adu- i aminte din când 
în când, omule, de clipele crunte 
ale primejdiei prin care a fost înalt  
porunc  s  treci i ridic  laud  i 
mul umire lui Dumnezeu. S - i  e zi de 
mare rug ciune ziua când voia Tat lui 
nostru care este în ceruri a fost s  te 
ierte pe tine i pe ai t i de durerea lumii 
acesteia de jos. Nu uita în diminea a 
zilei aceleia s  zici din fundul su  etului: 
Doamne! În primejdie de pieire c lca 
piciorul meu i tu, bunule, ai poruncit 
s  se ridice stavil  între mine i moarte. 
Doamne, auzi-m  i m  mântuie te!”

Petronela MOLDOVAN

Trei uimiri fa  cu I. L. Caragiale
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Într-o rug ciune pe care nu a 
creat-o Sfântul Francisc, dar o rostea, 
sunt cuvintele: ,,Din iubire, pentru 
iubire”. El cerea în aceast  rug ciune 
lui Dumnezeu s -l lase s  moar  ,,prin 
iubirea Iubirii Tale, c ci i Tu ai murit 
din iubire pentru iubirea mea”.

În gândirea Sfântului Francisc 
exist  o coresponden  între 
dragostea lui Dumnezeu pentru 
oameni i dragostea oamenilor pentru 
Dumnezeu. Dumnezeu este Iubire i 
moartea lui Isus pe Cruce este m rturia 
acestei iubiri pentru noi. Acestei 
Iubiri, noi nu-i putem r spunde 
decât iubindu-L pe Dumnezeu i pe 
aproapele nostru ca pe noi în ine. 
Sfântul Francisc nu ov ie când 
a  rm  c  trebuie s   m, din credin  
i iubire, în serviciul lui Dumnezeu i 

al Bisericii: ,,în serviciul Iubirii Tale, 
iar altceva s  nu dorim, pentru ca 
s -l iubim pe aproapele nostru ca 
pe noi în ine i cu toat  puterea s -i 
conducem pe to i la iubirea Ta” (A. 
Rotzetter, W. Van Dijk, T. Matura, 
,,Francisc de Assisi - Un început i ce 
r mâne din el”, Colec ia revistei Arca, 
Arad, 1994, p.128).

În via a noastr  plin  de osteneli, 
iubirea d ruit  semenului nostru ne 
revine în su  et sub chipul bucuriei 
binelui înf ptuit: deschiderea pentru 
el al unui drum spre Dumnezeu. 

Francisc i orice su  et 
franciscan în eleg omul ca  ind 
subiect al iubirii: a iubi ca om ,,în 
iubirea cu care Dumnezeu iube te’’.

 Pe când lucra în pr v lia tat lui 
s u, a intrat un cer etor care a cerut 
poman  ,,per amorem Dei’’. Nu-l 
observase, i-au r mas îns  în auz 
cuvintele; dar ce voiau s  spun  ele? 
,,Pentru iubirea cu care Dumnezeu 
ne iube te, pe mine i pe tine, î i cer 
poman ! A alergat dup  cer etor i 
i-a d ruit ,,fructul milosteniei” i, 
de atunci, niciodat  nu a mai refuzat 
o astfel de cerere, motivând: ,,nu ne 
este îng duit refuzul de a   subiect 
al iubirii, de a   o persoan  care este 
de  nit  prin iubire; la fel, nu ne este 
îng duit nici refuzul de a ne l sa 
integra i în dinamica iubirii pe care 
o are Dumnezeu pentru lume” (Op.
cit., p.130). 

Datorit  acestei iubiri, omul 
poate suporta ce este de nesuportat: 
,,oprim rile, suferin ele, robia”, c ci 
,,iubirea lui Dumnezeu a trecut prin 
toate acestea, pentru noi oamenii” 

Sfântul Francisc ne uime te 
necontenit; cu cât ne apropiem 
mai mult de el, cu atât mai mult 
ne descoper  c i prin care putem 
încerca s  devenim mai buni. ,,A 
iubi pe aproapele” este o porunc  i 

,,Pentru iubirea cu care Dumnezeu ne iube te...” 

 Sfântul Francisc de Assisi
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forma concret  de realizare dat  de 
Sfântul Francisc ne este posibil : s  
ne comport m în a a fel, încât s -l 
ducem ,,pe aproapele” spre Dumnezeu 
- desigur, anterior, se presupune o 
munc  serioas  cu noi în ine. Greu 
lucru! i iubirea d ruit  trebuie s  
îmbrace haina bucuriei!

Iubirea i bucuria franciscan  
m-au uimit în m rturisirea f cut  de 
P rintele-profesor Eloi Leclerc în 
cartea ,,Le solei se leve sur Assisie’’ 
(Soarele se ridic  peste Assisi), mi-a 
trebuit un efort de gândire ca s  le 
în eleg - cartea a fost prezentat  în 
revista noastr  în urm  cu câ iva ani.

Eloi Leclerc este preot 
franciscan, scriitor i profesor de 
 lozo  e. În timpul celui de al Doilea 

R zboi Mondial, când Fran a a fost 
ocupat  de Germania nazist , Eloi 
Leclerc, c lug r franciscan, era 
student la Filozo  e, la Carrieres-
sous - Poissy, unde franciscanii erau 
retra i. C lug rii franciscani au fost 
deporta i In Germania într-un lag r 
de munc  i de acolo, mai departe, la 
Buchenwald. Superiorul franciscan nu 
s-a putut împotrivi,dar în r ul deja atât 
de cuprinz tor, spera ca franciscanii 
s   e o prezen  încurajatoare pentru 
francezii i cre tinii deporta i. 

Din momentul deport rii, Eloi 
Leclerc m rturise te c  a coborât 
în infern i c  nu avea cu sine alt 
suport decât credin a, spiritualitatea 
franciscan  i pe Sfântul Francisc a 
c rui ocrotire a sim it-o în  ecare clip . 

Acestei perioade din via  îi datoreaz  
scrisul, destinul de scriitor ale c rui c r i 
trateaz  st ruitor, pe de-o parte motivul 
tragediei umane, iar pe de alt  parte, 
spiritualitatea franciscan  i chemarea 
la fraternitate i iubire între oameni, 
fraternitate i iubire în leg tur  direct  cu 
 gura luminoas  a S r cu ului din Assisi.

În primul capitol al c r ii autorul 
descrie c l toria ,,condamna ilor” spre 
,,necunoscut” (Buchenwald), c l torie 
care a durat 21 de zile, de la 7 la 28 
aprilie. Au fost închi i în vagoane pentru 
animale, f r  hran , umili i i brutaliza i, 
departe de condi ii igienice, bolnavi, 
încât pân  s  ajung  la lag r, foarte mul i 
mureau. Nazi tii care îi înso eau nu aveau 
alt scop decât s  le tearg  con tiin a, 
s -i lipseasc  de demnitatea uman , de 
respect i de dreptul la via . Autorul î i 
aminte te c  era cuprins de nelini te, se 
vedea destinat unei mor i lente într-o lume 
st pânit  de for  i brutalitate. În jurul 
lui, muribunzii, des  gura i de suferin , 
cu ultimele i cel mai slabe reac ii, cereau 
în oapt , zadarnic, ap . Din când în când 
solda ii SS intrau în vagoane ca s  scoat  
trupurile celor mor i. i ca s   e i mai 
aspr  suferin a, o ploaie rece s-a a ternut 
peste ei sentimentul de abandonare în 
mâinile s lb ticiei omului era deplin.

Totu i, o str lucire interioar ,  rav  
la început, s-a f cut sim it . În vagon mai 
erau patru c lug ri franciscani, unul dintre 
ei tr ia ultimele clipe, când, spontan, a 
izbucnit ,,Cântecul fratelui Soare’’. Îl 
cântau cei trei franciscani lâng  cel care 
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,,pleca”. ,,A fost un gest nebunesc din 
partea noastr ! Cum puteam cânta 
un astfel de cântec într-un astfel de 
moment?” se întreab  i azi autorul. 

i tot el ne d  r spunsul; ,,Atunci, 
era singurul limbaj potrivit la lipsa 
de m sur  în care tr iam. Vocile 
noastre, mai mult optite, se în l au 
ca un su  u fragil. Nu era decât 
un  r de voce strivit de zgomotul 
ro ilor de tren i de destin. Dar era 
cântecul universului. Noi cântam 
splendoarea crea iei, lumina, via a, 
marea fraternitate cosmic  i 
uman ”:

,,L udat s   i Tu, Dumnezeul 
meu, cu toate creaturile...’’

,,Da! Cum puteam cânta un 
cântec al luminii într-o situa ie atât 
de disperat  în care omul nu era mai 

mult decât o juc rie a destinului? (Eloi 
Leclerc, ,,Le solei se leve sur Assisie”, 
Descalee de Brouweer, 1999, p.27).

În adev r, omul era atât de 
slab!! Dar o for  invizibil  îl sus inea. 
Aceasta cânta în ei. A fost un moment 
unic, un fel de vizit  din Înalt. O raz  
de soare str lucitoare. În tragedia în 
care erau, cum se explic  brusc acel 
cânt de pace, de iertare i de bucurie, 
,,Cântecul fratelui Soare?’’ Aceast  
întrebare l-a urm rit pe Eloi Leclerc 
toat  via a.

Cu siguran , este secretul 
Sfântului Francisc. Îl putem 
descoperim doar cunoscându-i via a, 
dar nu într-o în irare cronologic  de 
evenimente, o cunoa tere numai din 
exterior, ci, dincolo de el, p trunzând 
în bog ia l untric  a su  etului s u. 
Atunci vom   în fa a unui adev r care 
ne va surprinde: de i Francisc vine 
spre noi din Evul Mediu, este uimitor 
de actual ast zi. Sfântul Francisc ne 
face s  în elegem c  integrându-ne în 
universul crea iei lui Dumnezeu, vom 
reg si elanul originar, drumul spre 
Creator i iubirea pentru El i oameni. 
Pe acest drum vom deveni mai buni, 
mai fraterni iar întâlnirea cu Isus 
Cristos ne va îndumnezeii via a i vom 
  imagine a lui Dumnezeu în lume.

Atunci,  ecare gând i atitudine 
a noastr  va avea motivarea: ,,Pentru 
iubirea cu care Dumnezeu ne 
iube te”.

Otilia B LA
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Sanctuarul Madonei Negre de la 
Czestochowa, loc sfânt de pelerinaje, 
se ridic  pe o colin  de calcar, care mai 
p streaz  urmele unui vechi castel. 
Numele aminte te prenumele slav al 
celui care a fost fondatorul: Czestoch. 

Sanctuarul face parte dintr-
un complex de construc ii sacre, 
dar i de locuin e. Întregul complex 
este înconjurat de parcul Jasna Gora 
(Muntele luminat), întins pe tot 
cuprinsul colinei, care, în secolele 
trecute, avea numeroase forti  ca ii 
destinate s  opreasc  invazia 
inamicilor. Localitatea este men ionat  
în documente din 1220.

Din 1384 Sanctuarul are 
una din cele mai pre ioase Icoane 
Miraculoase a S  ntei Fecioare, Mama 
lui Dumnezeu. Bazat  pe tradi ie, 
legenda poveste te c  Icoana ar   fost 
pictat  de Sf. Evanghelist Luca chiar 
pe o mas  din casa Sf. Familii.

În 1430 husi ii au ocupat 
Sanctuarul i, dup  legend , au furat 
Icoana. Cum caii refuzau s  mi te 
c ru a cu lucrurile furate, printre care 
i Icoana Mariei, husi ii au aruncat 

Icoana. Unul dintre ei i-a f cut pe 
fa  Mariei dou  t ieturi cu sabia, dar 
când s  o fac  pe a treia , a murit pe 
loc. Cicatricile se v d bine pe obrazul 
drept al Preacuratei.

 Sanctuarul de la Jasna Gora 
i Icoana Miraculoas  a S  ntei 

Fecioare sunt foarte iubite de polonezi 
i pelerini, care, prin mijlocirea 

Preacuratei , primesc haruri deosebite, 
adev rate miracole. Totodat , 
polonezii iubesc aceast  ,,Icoan  
F c toare de Minuni” i dintr-un 
sentiment patriotic, deoarece Sfânta 
Fecioar , în decursul secolelor, a 
ap rat ara de mul imea invadatorilor, 
Czestochowa  ind în felul acesta i 
simbolul libert ii, independen ei i 
unit ii na ionale.

Spre acest loc sfânt, 
Czestochowa, a urcat Papa Ioan Paul 
al II-lea pentru câteva zile, 4-6 iunie 
1979,  ind a teptat de peste un milion 
de oameni.

Adresându-se mul imii, Papa 
abia reu ea s - i st pâneasc  emo ia: 
,,Ar   fost de neconceput ca primul 
Pap  polonez din istorie s  nu   
venit la Jasna Gora. Cum s  nu   
venit la <acest sanctuar al marilor 
speran e>, unde <,,de atâtea ori am 
optit Totus Tuus în rug ciunea 

mea>, înaintea Icoanei Mariei? 
Cum s  nu   venit s  ascult b taia 
inimii Bisericii i a patriei, în inima 
Mamei?”

i Papa a continuat s  spun  

Papii secolului al XX-lea

 Papa Ioan Paul al II-lea (V)

 ,,Nou  zile care au schimbat lumea”
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c  Jasna Gora este, ,,sanctuarul 
na iunii”, aici se aude ,,ecoul vie ii 
întregii na iuni r sunând în Inima 
Mamei i Reginei ei”. Dac  cineva 
vrea s  cunoasc  Polonia i ce sunt 
cu adev rat polonezii, trebuie s  
vin  la Jasna Gora. La începutul noii 
epoci a deschiderii de c tre Conciliul 
Vatican II, polonezii s-au consacrat 
Mariei cerând ,,libertatea Bisericii 
în Polonia i în lume’’. Papa dorea 
acum s  încredin eze iar i Biserica 
Mamei lui Cristos:,,Consimt ca eu 
s  încredin ez toate acestea Mariei. 
Consimt ca eu s  le încredin ez într-
un mod nou i solemn. Sunt un om 
în care pute i avea încredere. Aici 
am înv at s   u astfel’’.

Apoi a urmat un timp numai al 
Papei. Singur, în fa a Icoanei Madonei 
Negre, a r mas adâncit în rug ciune. 

Obliga iile îns  îl rechemau: întâlnirea 
cu delega iile diecezei Czestochowa i 
cu bolnavii. Cu mult  c ldur  le-a vorbit 
acestora despre suferin , amintindu-le 
c  exist  ,,o singur  realitate în care 
suferin a este transformat  în mod 
esen ial, i aceasta este Crucea lui 
Cristos. Pe Cruce, Fiul lui Dumnezeu 
a realizat mântuirea lumii”. i ,,prin 
acest mister, crucea pe care  ecare 
om o poart  pe umerii s i, câ tig  o 
demnitate de neconceput din punct de 
vedere uman”.

Era deja timpul Sf. Liturghii. Pe 
colina Jasna Gora era a teptat de 6.000 
de credincio i. (va urma)

Bibliogra  e
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Mesajul Sfântului P rinte Papa Francisc 
pentru Postul Mare 2014

Iubi i fra i i surori,
Cu ocazia Postului Mare v  ofer 

câteva re  ec ii, ca s  poat    de folos 
pentru drumul personal i comunitar 
de convertire. M  inspir din expresia 
sfântului Paul: “C ci voi cunoa te i 
harul Domnului nostru Isus Cristos, 
care, pentru voi, de i era bogat, s-a f cut 
s rac pentru ca, prin s r cia lui, voi s  
v  îmbog i i” (2 Cor 8,9). Apostolul se 
adreseaz  cre tinilor din Corint pentru 
a-i încuraja s   e genero i în a-i ajuta pe 
credincio ii din Ierusalim care se a   în 
necesitate. Ce ne spun nou , cre tinilor 
de ast zi, aceste cuvinte ale sfântului 
Paul? Ce ne spune nou invita ia la 
s r cie, la o via  s rac  în sens 
evanghelic? Harul lui CristosÎnainte 
de toate ne spun care este stilul lui 
Dumnezeu. Dumnezeu nu se reveleaz  
cu mijloacele puterii i bog iei lumii, 
ci cu acelea ale sl biciunii i s r ciei: 
“De i era bogat, s-a f cut s rac…”. 
Cristos, Fiul ve nic al lui Dumnezeu, 
egal în putere i glorie cu Tat l, s-a 
f cut s rac; a coborât în mijlocul nostru, 
s-a apropiat de  ecare dintre noi; s-a 
despuiat, s-a “golit”, pentru a se face 
în toate asemenea nou  (cf. Fil 2,7; Evr 
4,15). Este un mare mister întruparea lui 
Dumnezeu! Îns  motivul pentru toate 
acestea este iubirea divin , o iubire 
care este har, generozitate, dorin  de 
apropiere, i nu ezit  s  se d ruiasc  
i s  se jertfeasc  pentru creaturile 

iubite. Caritatea, iubirea înseamn  a 

împ rt i în toate soarta celui iubit. 
Iubirea ne face asem n tori, creeaz  
egalitate, d râm  zidurile i distan ele. 

i Dumnezeu a f cut asta cu noi. De 
fapt, Isus “a lucrat cu mâini omene ti, 
a gândit cu minte omeneasc , a voit 
cu voin  omeneasc , a iubit cu inim  
omeneasc . N scut din Maria Fecioara, 
s-a f cut cu adev rat unul dintre noi, 
asem n tor nou  întru toate, în afar  de 
p cat” (Conciliul Ecumenic al II-lea din 
Vatican, Constitu ia pastoral  Gaudium 
et spes, 22).

Scopul lui Isus de a se face s rac 
nu este s r cia în ea îns i, ci – spune 
sfântul Paul – “…pentru ca, prin s r cia 
lui, voi s  v  îmbog i i”. Nu este vorba 
de un joc de cuvinte, de o expresie cu 
efect! Este în schimb o sintez  a logicii 
lui Dumnezeu, logica iubirii, logica 
întrup rii i a crucii. Dumnezeu n-a 
f cut s  cad  peste noi mântuirea de sus, 
ca pomana celui care d  o parte din ceea 
ce-i prisose te cu pietism  lantropic. Nu 
aceasta este iubirea lui Cristos! Atunci 
când Isus coboar  în apele Iordanului i 
este botezat de Ioan Botez torul, nu face 
asta pentru c  are nevoie de poc in , 
de convertire; face asta pentru a sta în 
mijlocul oamenilor, care au nevoie de 
iertare, în mijlocul nostru al p c to ilor, 
i pentru a lua asupra sa greutatea 

p catelor noastre. Aceasta este calea pe 
care a ales-o pentru a ne consola, a ne 
mântui, a ne elibera de mizeria noastr . 
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Ne uime te c  apostolul spune c  nu am 
fost elibera i prin intermediul bog iei 
lui Cristos, ci prin intermediul s r ciei 
sale. i totu i sfântul Paul cunoa te bine 
“inefabila bog ie a lui Cristos” (Ef 
3,8), “mo tenitor al tuturor lucrurilor” 
(Evr 1,2).

A adar, ce este aceast  s r cie 
cu care Isus ne elibereaz  i ne face 
boga i? Este tocmai modul s u de a ne 
iubi, faptul de a deveni aproapele nostru 
asemenea samariteanului milostiv care 
se apropie de acel om l sat pe jum tate 
mort pe marginea drumului (cf. Lc 10,25 
u). Ceea ce d  adev rat  libertate, 

adev rat  mântuire i adev rat  fericire 
este iubirea sa de compasiune, de 
duio ie i de împ rt ire. S r cia lui 
Cristos care ne îmbog e te este faptul 
de a deveni trup, faptul de a lua asupra 
sa sl biciunile noastre, p catele noastre, 
comunicându-ne milostivirea in  nit  a 
lui Dumnezeu. S r cia lui Cristos este 
cea mai mare bog ie: Isus este bogat în 
încrederea sa nem rginit  în Dumnezeu 
Tat l, în încredin area în orice moment 
Lui, c utând mereu i numai voin a sa 
i gloria sa. Este bogat a a cum este 

un copil care se simte iubit i îi iube te 
pe p rin ii s i i nu se îndoie te o clip  
de iubirea lor i de duio ia lor. Bog ia 
lui Isus este faptul de a   Fiul, unica sa 
rela ie cu Tat l este prerogativa suveran  
a acestui Mesia s rac. Atunci când Isus 
ne invit  s  lu m asupra noastr  “jugul 
s u pl cut”, ne invit  s  ne îmbog im 
din aceast  “s r cie bogat ” a sa i 
“bog ie s rac ”, s  împ rt im cu el 
Spiritul s u  lial i fratern, s  devenim 

 i în Fiul, fra i în fratele primul n scut 
(cf. Rom 8,29). (...)

Iubi i fra i i surori, acest timp 
al Postului Mare s  g seasc  întreaga 
Biseric  dispus  i preocupat  s  
m rturiseasc  tuturor celor care tr iesc 
în mizeria material , moral  i spiritual  
mesajul evanghelic, care se rezum  în 
vestirea iubirii Tat lui milostiv, gata s  
îmbr i eze în Cristos  ecare persoan . 
Vom putea face asta în m sura în care 
vom   conforma i lui Cristos, care s-a 
f cut s rac i ne-a îmbog it cu s r cia 
sa. Postul Mare este un timp potrivit 
pentru despuiere; i ne va face bine s  
ne întreb m de care lucruri putem s  ne 
priv m cu scopul de a ajuta i a îmbog i 
pe al ii cu s r cia noastr . S  nu uit m c  
adev rata s r cie doare: n-ar   valabil  
o despuiere f r  aceast  dimensiune 
peniten ial . Nu am încredere în pomana 
care nu cost  i care nu doare.

Spiritul Sfânt, gra ie c ruia 
“[suntem] ca ni te s raci, de i 
îmbog im pe mul i, ca unii care nu 
au nimic, de i st pânim toate” (2 Cor 
6,10), s  sus in  aceste propuneri ale 
noastre i s  înt reasc  în noi aten ia i 
responsabilitatea fa  de mizeria uman , 
pentru a deveni milostivi i f c tori 
de milostivire. Cu aceast  dorin , 
asigur rug ciunea mea pentru ca 
 ecare credincios i  ecare comunitate 

eclezial  s  parcurg  cu rod itinerarul 
Postului Mare i v  cer s  v  ruga i 
pentru mine. Fie ca Domnul s  v  
binecuvânteze i sfânta Fecioar  Maria 
s  v  p zeasc .

Sursa: http://www.magisteriu.ro/
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Sera  mul

R pit de farmecul iubirii s  nte,
Francisc, ca i o stea de diminea ,
Se urc  rev rsând lumin  i via
În haosul de patimi, de morminte.

Iar lumea-ntreag -n calea lui m rea
De Crainic, de Apostol, de P rinte
Se înnoie te-n inim , în minte

i la iubirea Crucii se dezghea .

Chemarea lui prin veacurile grele
A str b tut i-n veci nu se va stinge,
Noroade-n juru-i vor iubi, vor plânge.

El, Sera  m din tron de stele,
Va rev rsa mereu în omenire
V p i de via  nou , de iubire.

 
Ioan M. Gârleanu, ,,Boabe de t mâie”


