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Sunt doar câteva zile de la canonizarea de c tre Papa Francisc a celor doi 
mari Ponti  : Papa Ioan al XXIII-lea i Papa Ioan Paul al II-lea. Apropiindu-ne 
de ace ti mari s  n i, ne vom aminti din nou ce loc important a avut Preacurata în 
via a personal  i în ponti  catul lor.

Angelo Giuseppe Roncalli, Papa Ioan al XXIII-lea, a avut o devo iune 
particular  pentru Sfânta Fecioar  de la Lourdes. An de an mergea în pelerinaj la 
Lourdes. Papa Pius al XII-lea, în 1958, i-a rezervat Cardinalului Roncalli bucuria 
de a-l reprezenta la Lourdes, la consacrarea Bazilicii subterane ,,Sf. Pius al 
X-lea’’, a c rei solemnitate coincidea cu centenarul apari iilor S  ntei Fecioare în 
acel loc sfânt. Cardinalul a cuprins în acest act iubirea pentru Preacurata, pentru 
Sf. Bernadetta i Pius al X-lea. În predica inut  în fa a mul imii de pelerini, a 
f cut-o prezent  pe Bernadetta prin cuvinte greu de egalat: ,,Ne place s -l d m 
exemplu pe acest copil s rac i necunoscut lumii, dar privilegiat de Dumnezeu 
i devenit mesagerul Cerului. Ceea ce este slab în lume, iat  c  Dumnezeu 

a ales s -i dea putere”. Dar lumea nu a sesizat un fapt uimitor: în acel an, abia 
la câteva luni de la pelerinajul s u la Lourdes, dup  moartea lui Pius al XII-lea, 
conclavul l-a ales Pap  chiar pe Angelo Roncalli, preotul i Cardinalul devotat 
Fecioarei de la Lourdes.

Papa Ioan Paul al II-lea, tim, a avut o mare devo iune pentru Preacurata, 
emblema aleas  pentru ponti  catul s u, ,,Totus Tuus’’ (cu totul al t u), a fost 
inspirat  din doctrina Sf. Louis-Marie Grignon de Monfort. Prin aceast  deviz  
Papa a în eles, ca i Sf. Grignon de Monfort, a se consacra lui Cristos prin mâinile 
Mariei, mijloc e  cace de a tr i promisiunile f cute la Botez. Toat  via a Papa i-a 
fost recunosc tor Sf. Grignon de Monfort pentru bog ia operei sale, ,,Tratat 
despre adev rata evlavie c tre Preasfânta Fecioar  Maria”. În 1996, înaintat 
în ani i bolnav, Papa a mers în pelerinaj la Saint-Laurent-sur-Sevre i s-a rugat 
la mormântul Sfântului care i-a descoperit spiritualitatea marian  i l-a înv at s  
o iubeasc  pe Maria.

Cardinalul Santos Abril y Castello, Arhiepiscopul Bazilicii Papale,,Sfânta 
Maria cea Mare’’ din Roma, poveste te c  tot atunci, dup  alegere, Papa i-a spus: 
,,A  vrea s  fac mâine o scurt  vizit  la Maica Domnului ca s  încredin ez 
ocrotirii sale ponti  catul meu’’. De atunci Papa a fost de apte ori la Bazilic ; 
Sfânta Fecioar  îi este c l uz , ea îi d  ,,o lumin  de inspira ie în activitatea sa”.

E luna mai, luna Preas  ntei Fecioare! S  urm m exemplul Papilor no tri 
i, în acest timp binecuvântat, s  ne rug m Preacuratei, s  o cinstim i s -i facem 

cunoscut  iubirea pentru noi.

 Luna mai, luna Preacuratei
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S U M A R

Se poveste te c  într-o zi, pe drumul Barcelonei, doi bie i c lug ri 
mergeau pe jos, cum le era obiceiul, i cu sacul în spate. Unui ran, 
întâlnit în cale,  indu-i mil  de starea în care se g seau, s-a oferit s  
le duc  el sacul. Spre surprinderea lui, omul a v zut c  îndat  ce au 
sosit la un han, c lug rii s-a retras i s-au rugat. De la un timp,omul 
se retr gea i el, îngenunchea i a f cea ca ei. Întrebat ce face, omul a 
spus: ,,Doamne, ace ti oameni sunt s  n i, iar eu sunt hamalul lor; ce 
fac ei, aceea vreau s  fac i eu. Iat  ce dau eu Domnului!’’
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,,Nu putem ajunge oare la Dumnezeu prin 
sim urile noastre?’’

Christos care a dictat cu 
1600 de ani mai înainte venirea 
Sa i via a Sa, dicteaz , pân  la 
cap tul veacurilor, istoria vie ii 
Sale în Biseric . S  nu privim pe 
Isus Christos ca acel care a fost, 
ci cunoscându-L bine, a a cum a 
fost, s  tim c  El e Acela care 
este, El e ast zi i mâine unul 
i acela i; aceea i m rturisire de 

prezen  a lui Dumnezeu pe care 
o g sim în chip v dit în via a 
s  n ilor.

 S  c ut m ca pentru noi 
Christos s   e Acel Cineva, care 
se impune vie ii, inevitabil i 
de  nitiv. S -L întâlnim în inima 
noastr .

 Dintre to i oamenii mari, 
El e singurul iubit i pentru El 
s-a jert  t tot ce se poate jert  : 
Dragostea pentru El.

 Ucenicii sunt fanatici? 
Dac  vre i sunt fanaticii unei 
iubiri, ai iubirii fa  de Christos. 
Ei nu lupt  pentru ideea abstract ; 
 e c  sunt copii, c  sunt fecioare, 

c  sunt femei sau b rba i, tineri 
sau b trâni, sclavi sau liberi, regi 

sau cer etori, ei se deslu esc prin 
dragostea fa  de Isus i moartea, 
pentru ei, este o moarte binevenit . 
Aceasta este caracteristica cre tin .

 Eu nu sunt adeptul unei 
doctrine, eu sunt adeptul unei 
persoane. Esen a credin ei mele 
este credin a în El, în ce a spus 
El, în ce a f cut El, în ce a promis 
El. Via a mea cre tin  este s -L 
iubesc i iubindu-L S -L copiez.

Episcop Ioan SUCIU
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(continuare în pag. 6)

Au fost înscri i în rândul 
s  n ilor la 27 aprilie, în duminica 
Divinei Milostiviri, în urm  cu abia 
câteva zile. Papa Francisc a celebrat 
consacrarea în Pia a Bazilicii San 
Pietro, în fa a câtorva milioane 
de credincio i veni i acolo din 
toat  lumea. Dac  avem în vedere 
milioanele de catolici i necatolici 
care au urm rit solemnitatea la 
televizor, tim c  aceast  consacrare 
a f cut înconjurul lumii. 

Ace ti doi mari Ponti   au 
deschis noi orizonturi Bisericii de 
azi i au marcat istoria lumii. Papa 
Ioan al XXIII-lea a deschis Conciliul 
Ecumenic Vatican II, iar Papa Ioan 
Paul al II-lea a f cut s  se clatine 
sistemul comunist i s  cad  Cortina 
de Fier care desp r ea arti  cial 
Europa.

Amândoi au fost bine cunoscu i 
i iubi i în timpul vie ii lor. Dar i in 

România: Papa Ioan Paul al II-lea ne-a 
vizitat ara în 1999; vizita i persoana 
sa au fost raze de lumin  necunoscute 
pân  atunci celor mai mul i de la noi. 
Ioan Paul al II-lea iubea România 
i Biserica Greco-Catolic  pentru 

care se ruga în  ecare zi. Studen ilor 
greco-catolici de la Roma le spunea 
cu admira ie c  ,,sunt urma i de 
martiri, c  românii sunt cre tini de 
la începuturile Bisericii’’.

Ioan al XXIII-lea (1881-

1963),  ind numit în 1925 Vizitator 
Apostolic în Bulgaria, a fost de 
multe ori România, în 1930 a 
vizitat M n stirea ortodox  de la 
C ld ru ani. ,,Printr-o ironie a 
sor ii, parc , acest sfânt loca  avea 
s  devin  în 1949 lag r pentru 
Episcopii greco- catolici i loc de 
consacrare, în clandestinitate, a 
episcopilor Tit-Liviu Chinezu i 
Ioan Cherte ” (Cristian Grigore, 
,,Ioan al XXIII-lea: Amintiri din 
patria fratelui Ieremia Valahul”, în 
,,Actualitatea cre tin ’’, publica ie 
a Arhiepiscopiei Romano-Catolice 
de Bucure ti, anul XXV, nr.4/2014, 
p.16).

Papa cuno tea persecu ia la 
care era supus  Biserica Catolic  de 
la noi i nota în scrierile sale: ,,În 
România catolicii trec prin ceasul 
încerc rii, permis de Providen ...”

Ioan Paul al II-lea i-a schi at 
un portret de neuitat: ,,De la Papa 
Ioan al XXIII-lea, r mâne în 
amintirea tuturor imaginea unui 
chip zâmbitor i a dou  bra e larg 
deschise c tre lumea întreag . Câte 
persoane nu au r mas oare cucerite 
de simplitatea sa su  eteasc , 
îngem nat  cu o vast  experien  
în ceea ce prive te oamenii i 
lucrurile! Noutatea pe care el 
adus-o nu privea atât doctrina , 

Ioan al XXIII-lea i Ioan Paul al II-lea
 S  n i ai Bisericii Catolice
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(urmare din pag. 5)

cât, mai degrab , modul de a o 
prezenta; era nou stilul de a vorbi 
i de a ac iona, era ceva nou valul 

de simpatie cu care el i-i apropia 
pe oamenii simpli i pe cei puternici 
ai lumii’’ (,,Au spus despre Papa 
Ioan al XXIII-lea”, în ,,Actualitatea 
cre tin ”, Bucure ti, anul XXV, nr. 
4/2014, p.12).

În 1944 a fost numit Nun iu 
apostolic în Fran a, unde, pentru 
calit ile sale, a fost pre uit i stimat în 
mediul diplomatic. Pentru bun tatea 
su  etului s u, lumea întreag  i-a spus 
Papa cel Bun.

Ales Pap , tiindu-i-se vârsta - 
avea 77 de ani -, s-a crezut c  va   
un Pap  de tranzi ie. Mo tenirea unui 
Pap  nou ales este întotdeauna grea, 
dar i-a f cut fa . Papa Pius al XII-
lea a condus Biserica pân  în pragul 
lumii moderne. De-acum trebuia 
gândit i lucrat pentru prezen a 
Bisericii în aceast  lume modern  
- era o necesitate imediat . La trei 
luni dup  alegerea sa, la 25 ianuarie 
1959, Ioan al XXIII-lea a anun at 
deschiderea Conciliului Vatican II, 
deschidere inaugurat  solemn la 11 
octombrie 1962. 

Papa Ioan Paul al II-lea (1920-
2005) a avut unul dintre cele mai 
lungi ponti  cate - 26 de ani-, al treilea 
ca durat  în istoria Papilor. Este greu 
s  not m num rul Enciclicilor, a 
Scrisorilor apostolice, a beati  c rilor, 
canoniz rilor, a audien elor i a 
vizitelor f cute în rile lumii. 

Jean-Claude Perisset, fost 
Nun iu Apostolic în ara noastr , 
ne-a l sat o imagine vie a Sfântului 
P rinte: ,,...mai r sun  strig tul 
lansat în ziua inaugur rii 
ponti  catului s u: <S  nu v   e 
fric ! Deschide i larg por ile în 
fa a lui Cristos, în fa a puterii 
sale mântuitoare... deschide i-i 
grani ele statelor i sistemelor 
politice i economice, ale vastelor 
domenii ale culturii, civiliza iei i 
dezvolt rii. S  nu v   e fric !> Iar 
Biserica, spunea în continuare Papa 
Ioan Paul al II-lea, exist  pentru a 
predica vestea cea bun  a iubirii 
profunde a lui Dumnezeu pentru 
oameni. Providen a a f cut ca Ioan 
Paul al II-lea s  treac  pragul în cel 
de al treilea mileniu cre tin, dar nu 
singur, a trecut acel prag împreun  
cu Biserica i credincio ii s i.

Prin canonizarea Papei Ioan 
al XXIII-lea i a Papei Ioan Paul 
al II-lea în aceea i zi, 27 aprilie 
2014, Dumnezeu ne-a dat doi s  n i 
a c ror via  a fost contemporan  
cu a noastr . Credin a i s  n enia 
este deci posibil  în lumea noastr . 
Trecând peste statutul lor special, 
drumul perfec iunii cre tine poate 
  al nostru, al tuturor. S  încerc m! 
i de-acum s  ne rug m acestor doi 

mari s  n i i s  le cerem ocrotire i 
ajutor.

 O.B.
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Umorul inteligent ne ajut  s  trecem altfel peste momente di  cile. Se spune, 
de exemplu, c  una dintre glumele preferate ale Papei Ioan Paul al II-lea despre criza 
din estul Europei era aceea care oferea ca posibile dou  solu ii: una realist  i alta 
miraculoas . Solu ia realist  era ca Maica Domnului de la Czestochowa s  apar  
deodat  cu to i îngerii i s  n ii i s  inspire imediat o rezolvare; solu ia miraculoas  era 
ca toate na iunile s  coopereze.

Se poveste te c  Angelo Roncalli, viitorul Pap  Ioan al XXIII-lea, pe când 
era Nun iu la Paris, în timpul unei recep ii, s-a întâlnit cu Rabinul- ef al Fran ei, cu 
care a început s  converseze. Trebuind s  treac  într-o alt  sal , pentru dineu, rabinul 
l-a invitat pe Nun iu s  mearg  înainte. ,,Nu. Mai întâi Vechiul Testament”, a spus 
Roncalli invitându-l pe rabin s  intre primul. Într-o sear  mergând s  viziteze un prieten 
internat în ,,Spitalul Spiritului Sfânt’’, din apropierea Vaticanului, Ioan al XXIII-lea 
a fost întâmpinat de superioara c lug ri elor care administrau institu ia. Emo ionat , 
s-a prezentat: ,,S  nte P rinte, sunt superioara Spiritului Sfânt’’. ,,Ferice de 
dumneavoastr ! Eu sunt doar Vicarul lui Cristos!’’

Pentru a ie i din situa ii stânjenitoare sau di  cile, Ioan al XXIII-lea apela de 
multe ori la o glum . Supraponderal  ind, glumea adesea pe seama acestui lucru, 
îns  uneori era pus de al ii în situa ii mai pu in pl cute. Imediat dup  alegerea lui de 
Pap , s-a retras pentru a se preg ti s  ias  la balconul Bazilicii Sf. Petru. Trebuia s  
se îmbrace cu ve mintele de pap  care, conform tradi iei, se preg tesc dinainte în trei 
m suri: mic , medie i mare. Cea mai mare m sur  îns  s-a dovedit a   strâmt  pentru 
noul Pap , a a încât aghiotan ii au început s  se agite în jurul lui cu ace i bolduri, 
încercând s -i aranjeze cât de cât ve mintele. ,,E clar c  cei de la croitorie nu m  
voiau pap ”, a spus Roncalli zâmbind. Alt dat , cu ocazia unei vizite într-o parohie 
din Roma, o femeie a exclamat: ,,Vai, cât e de gras!” Papa s-a întors spre ea i i-a spus 
cu blânde ea-i caracteristic : ,,Doamn , trebuie s  în elege i un lucru: Conclavul nu 
este un concurs de frumuse e!

În perioada când trupul Papei Ioan Paul al II-lea î i ar ta tot mai mult sl biciunea, 
la o întâlnire cu mai mul i Episcopi, a intrat în sal  mi cându-se cu di  cultate. Când 
s-a oprit, i-a privit i a zis zâmbind în col ul gurii: ,,Eppur si muove!” (,, i totu i se 
mi c ” - cuvintele lui Galileo Galilei).

Ast zi, nu de pu ine ori trece drept amuzant ceea ce este vulgar, lipsit de respect 
i r ut cios, chiar cinic sau prostesc. Umorul s  n ilor, umorul s n tos, chiar i cel 

ironic – atunci când se ironizeaz  pe sine, dar nu sarcastic -, exprim  un mod de a se 
privi pe sine i întâmpl rile din jur. Cine nu are sim ul umorului ar trebui s -l cear , 
urmând îndemnul Papei Francisc: ,,Doamne, d -mi sim ul umorului”.

Din ,, Actualitatea cre tin ”, publica ie a Arhiepiscopiei Romano- Catolice de 
Bucure ti, anul XXV, nr.4/2014, p.19).

,,Doi Papi cu sim ul umorului”
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(continuare în pag. 9)

A venit la noi din localitatea 
Bad Deutsch - Altemburg (Austria), 
localitate cu credincio i care îi 
p streaz  amintirea i, împreun  cu 
Dieceza de Ia i, se preg tesc pentru 
beati  carea, la 17 mai, a celui care 
este i al lor, Episcopului Martir 
Anton Durcovici. 

Provenea dintr-o familie 
modest -- tat l, Francisc, a fost 
zidar, iar mama, Maria, casnic . 
Cum Francisc a murit tân r, la 36 de 
ani, Maria a fost pus  în fa a multor 
greut i. Un ajutor nesperat a venit 
pentru mam  i cei doi copii din 
partea unei m tu i, care locuia la 
Ia i, unde avea un restaurant. Acolo 
a lucrat un timp Maria ca s - i poat  
cre te copiii.

La Ia i cei doi fra i au început 
coala Primar  a Parohiei Romano-

Catolice; aici au înv at limba 
român .

Maria Durcovici s-a stabilit 
de  nitiv la Bucure ti, unde copiii au 
urmat coala Arhiepiscopal ,, Sfântul 
Andrei”, condus  de ,,Fra ii colilor 
Cre tine” -educa ia catolic  a copiilor 
a fost cu deosebire în aten ia mamei. 
Tot la Bucure ti Anton a urmat 
Seminarul mic (liceul), la absolvirea 
c ruia a fost trimis la Roma pentru 
continuarea studiilor.

A urmat Colegiul,, De 
Propaganda Fide”, reu ind s  
st pâneasc  nu numai disciplinele de 
specialitate, dar, în paralel, i o vast  
cultur . A vorbit curent mai multe 
limbi europene: româna, germana, 
franceza, italiana i maghiara. Prin 
statutul de viitor preot catolic, a 
cunoscut perfect latina.

S-a întors în ar  cu dou  
doctorate, în  lozo  e i teologie, i 
cu licen a în drept canonic.

În 1910 a fost s  n it preot la 
Roma.

În ar  a fost profesor de 
religie la Liceul ,,Sf. Iosif ’’ din 
Bucure ti, rector la ,,Institutul 
Teologic Romano-Catolic” din Ia i 
i a îndeplinit mai multe func ii în 

Arhidieceza de Bucure ti.
La 5 aprilie 1948 a fost 

consacrat Episcop romano-catolic de 
Ia i. În aceast  calitate a desf urat o 
munc  pastoral  istovitoare pentru a 
înt ri credin a în su  etele amenin ate 
de ateism.

Arhiepiscopul romano-catolic 
de Bucure ti, Alexandru Cisar,  ind 
înl turat for at din func ie, Sfântul 
Scaun îi încredin eaz  Episcopului 
Durcovici conducerea Arhiepiscopiei 
de Bucure ti.

Episcopul Anton Durcovici,
Martir al Bisericii Catolice din România

1888-1951
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(urmare din pag. 8)

La 26 iunie 1949 a fost arestat i 
pân  în momentul mor ii a trecut prin 
suferin e neînchipuite. În Închisoarea 
din Sighet, unde via a p mânteasc  i s-a 
sfâr it, ajunsese aproape un schelet. A 
încurajat îns  pe de inu ii din apropierea 
lui: ,,Duce i crucea Mântuitorului care 
S-a r stignit pentru p catele noastre, 
c ci va veni i ziua Învierii”, le spunea 
conving tor. A fost izolat într-o celul  
în frig i întuneric, f r  mâncare i ap . 
Preo ii din celulele vecine au auzit un 
timp cuvintele Episcopului, rostite în 
latin : ,,Antonius, Episcopus! Orate 
pro me ut non di  ciare: moriror 
fame et siti, da mihi absolutionem, 
Antonius moribundus! (Anton, 
Episcopul, ruga i-v  pentru mine ca s  
nu cedez. Mor de foame i de sete... D -
mi dezlegarea. Anton în agonie!).

În noaptea de 10 decembrie 
1951 a murit i trupul i-a fost aruncat 
într-o groap  comun  din ,,Cimitirul 
S racilor”.

Papa Francisc a autorizat 
Congrega ia pentru Cauzele S  n ilor 
s  promulge decretul de recunoa tere 
a martiriului Episcopului Anton 
Durcovici. Beati  carea a avut loc, 
sâmb t , 17 mai 2014, ora 11.00, la 
Ia i, în cadrul Sf. Liturghii o  ciate de 
Cardinalul Angelo Amato.

,,Atotputernice Dumnezeule, 
f  ca s  n enia vie ii i t ria 
martiriului Episcopului Anton 
Durcovici s  iradieze în inimile 
noastre...”

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

 Mère Teresa, cette héroïne, cette sainte: visage tendu, yeux secs. 
Elle n’a pas le droit de perdre une parcelle de ses forces dans la douceur 
stérile des larmes. En elle, il n’ y a pas de pitié, au sens sentimental. La 
pitié, c’est la forme malingre de l’amour. Elle est l’amour.

,,Je ne soigne jamais des foules, mais seulement une personne. Si 
je regardais les foules, je ne commencerais’’.

,,Ce que importe, c’est individu. Je crois a l’approche de personne 
a personne. L’amour est un fruit toujours de saison. La plus grande 
maladie n’est pas la lèpre, mais le sentiment de ne pas être accepte. Le 
plus grand  éau est bien l’oubli du prochain, surtout quand le prochain 
est le Christ lui-même’’.

,,Ce qui inspire l’action de Mère Teresa n’est-ce point cette 
intelligence de l’essentiel et cette vue directe des hommes et des faits, 
devant lesquelles Paul VI s’écrire; <Le bien existe. Le bien est ef  cace. 
Quel réconfort! Quelle espérance!’’

Mere Teresa de Calcutta

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

,,Amour sans frontière’’
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PAGINI BILINGVE
Asocia ia ,,Prietenii Bisericii Greco-Catolice Române”, Blaj

Maica Tereza, aceast  eroin , aceast  sfânt : fa a întins , ochii obosi i. 
Nu- i permite s  piard  nimic din puterile sale în emo ia inutil  a 
lacrimilor . Nu manifest  mil  în sens sentimental - mil , aceast  form  
fragil  de iubire. Ea este iubirea. 

,,Eu nu îngrijesc niciodat  mul imile, doar o singur  persoan . Dac  a  
privi mul imile, nu a  începe niciodat ”.

,,Ceea ce intereseaz  este persoana. Eu cred în apropierea persoanei de 
persoan . Iubirea este întotdeauna un fruct al timpului. Cea mai grav  
boal  nu este lepra, este sentimentul de a nu   acceptat. Cea mai mare 
nenorocire este uitarea celui de lâng  tine, mai ales când acesta este 
Cristos însu i”.

,,Ceea ce inspir  ac iunea Maicii Tereza nu este decât în elegerea 
inteligent  a esen ialului i aceast  vedere direct  a oamenilor i a 
faptelor, despre care Paul VI scria: <Binele exist . Binele este e  cace. 
Ce reconfortant! Ce speran !”

Maica Tereza de Calcutta

Traducere Ligia Domu a

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

,,Iubire f r  frontiere’’
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Versurile din volumul de poezii 
pe care îl prezent m, volum editat cu 
ocazia Centenarului na terii autorului, 
PSS Iuliu Hir ea, ,,Rorate, Caeli” 
(ISA.45,8), Ed. Universit ii din 
Oradea, 2014, au ajuns la noi pentru 
c  a a a voit Dumnezeu, care nu numai 
c  a creat lumea, dar o protejeaz  
,,c l uzind-o cu o blând  îng duin  
dup  propria sa viziune a adev rului, 
frumuse ii i binelui’’. Altfel este de 
neîn eles cum aceste versuri au sc pat 
de perchizi ii i con  sc ri - avem în 
gând manuscrisele ,,Bibliei’’, despre 
care nu tim nimic, opera critic  
proiectat  i lucrat  de Preas  n ia Sa. 
O tain  înv luie i salvarea operelor 
,,Cruci de gratii’’ a PSS Ioan Ploscaru 
(creat  i  xat  în memorie) i 
,,Credin a noastr  este via a noastr  
- Memoriile Cardinalului Dr. Iuliu 
Hossu’’.

,,Iuliu Hir ea i scrisul ca 
misiune sacramental ”, cuvântul 
introductiv, apar ine Domnului Ioan 
Moldovan.

Referindu-se la biogra  a 
Preas  n iei Sale, Ioan Moldovan pune 
în eviden  destinul preotului greco-
catolic în regimul totalitar-ateist, a 
preotului r mas  del Bisericii sale 
interzise: arestarea i închisoarea 
de exterminare. Supravie uitorii, 
cu domiciliul for at, au fost 

supu i anchetelor, perchizi iilor i 
supravegherii permanente. Episcopii 
din clandestinitate, care lucrau pentru 
supravie uirea Bisericii Române Unite 
cu Roma, desigur, i PSS Iuliu Hir ea, 
au tr it deplin acest calvar. Credin a i 
rug ciunea i-au dat putere Episcopului 
în acest calvar de durata întregii 
vie i. Suferin ei i-a dat îns  chipul 
rug ciunii, o rug ciune a inimii sau 
poezie. Rug ciunea-poezie constituie 
con inutul volumului: ,,o carte de 

,,Rorate, Caeli”
- Picura i, Ceruri, rou  -

(Foto: www.ebihoreanul.ro)
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(urmare din pag. 12)

înv tur  religioas ’’, spune Domnul 
Moldovan, form  de slujire preo easc .

,,Episcopul dr. Iuliu Hir ea 
(1914-1978) - biogra  a unui 
m rturisitor”, textul Domnului 
Silviu Sana, schi eaz  momentele mai 
semni  cative din via a Preas  n iei 
Sale. Informa iile erau necesare pentru 
a-l face cunoscut pe Preas  n ia Sa 
celor mul i care nu l-au tiut din cauza 
persecu iei Bisericii.

Subtitlul c r ii, ,,Autoportret 
literar’’ scoate în eviden  
particularitatea volumului: pagini 
biogra  ce care îl reprezint  pe autor. 
Dar dincolo de momentele biogra  ce 
i în leg tur  cu ele este prezen a 

credin ei, a rug ciunii propriu-zise i a 
poeziei.

Literatura universal  este 
posesoarea unor valoroase poezii-
rug ciune a misticilor, cunoscutele 
poezii mistice (de  nite prin tr irea 
misterului). Acestea sunt create, în 
general, în urma unei ascensiuni 
spirituale care a dus la o deta are de 
senzorial, de lumea exterioar , uneori în 
urma unui travaliu chinuitor - noaptea 
întunecat  a su  etului -, pân  s  se 
ating  unirea su  etului cu Dumnezeu. 
Cei mai mari i foarte cunoscu i s  n i i 
poe i mistici sunt Sf. Francisc de Assisi 
(1181-1226), Sf. Ioan al Crucii (1542-
1591), Sf. Tereza de Avila (1515-
1582) i Sf. Tereza a Pruncului Isus 
(1873-1897). La noi, poet mistic este 
Episcopul Martir Ioan Ploscaru (1911-
1998), a c rui canonizare o a tept m 

împreun  cu a tuturor Episcopilor 
Martiri din anii persecu iei Bisericii 
noastre Greco-Catolice. 

De-a lungul istoriei Europei 
cre tine, poezia religioas  (de  nit  
prin în elegerea misterului), creat  de 
clerici, între care îl g sim i pe Sf. Papa 
Ioan Paul al II-lea, sau laici, este foarte 
bogat , toate epocile i toate curentele 
literare au cultivat-o; motivul religios îl 
g sim inclusiv la postmoderni ti. 

Volumul ,,Rorate, Caeli’’ 
 xeaz  locul autorului în cadrul acestei 

poezii religioase în literatura noastr , 
dar i în literatura universal , unde 
g sim apropieri între PSS Iuliu Hir ea 
i poe ii catolici: Paul Claudel, Charles 

Peguy, Umberto Saba i al ii.
Un loc distinct al Preas  n iei 

Sale se datoreaz  m rturisirii credin ei 
catolice prin anii mul i de închisoare, 
credin  m rturisit  i în volum prin 
versurile: ,,Fac parte din Istoria 
cre tin ,/Din epoca de adev r i har/ 
Ce a-mbr cat p mântul în Lumin / 

i l-a-nfr it sub sceptru de Pescar/ 
(Con tiin a), i prin ,,Testament”. 

Capitolele care alc tuiesc 
cuprinsul volumului sunt: ,,Divina 
Liturghie’’, ,,Ora de închinare”, 
,,Calea Crucii’’, ,,Sfântul Rozar’’, 
,,Regina Scripturilor”, ,,Jertfe pe 
mun i”, ,,Pastorale”, la care se adaug  
trei texte distincte: ,,S  învingi i tu!, 
,,Noi nu murim’’ i ,,Testament’’, 
pagin  care încheie lucrarea.

Deschizând volumul, noi cititorii 
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(continuare în pag. 16)

ne g sim la prima întâlnire cu autorul: 
un pas f cut în via a Preas  n iei Sale, 
dorin  men ionat  prin cuvintele: 
,,Cu gîndul la Mama i la duminicile 
copil riei mele”. Primului pas îi vor 
urma al ii, îl vom urma pe Preas  n ia 
Sa în multele momente de durere, în 
cele rare de bucurie i în rug ciune, 
întregul c r ii  ind ,,De rug  pun i/ 
Din efemer/ C tre Cer”, i, în acela i 
timp, o tainic  chemare la credin .

,,Divina Liturghie’’, prima 
secven  din volum, se deschide cu 
,,Ziua Domnului’’, un adev rat poem 
liric prin care autorul se adreseaz  
sensibilit ii cititorului c ruia îi 
aduce în fa  imaginea duminicilor 
din satul s u natal, izvorul credin ei 
sale. Chema i de cântecul clopotelor, 
credincio ii se îndreapt  spre biseric : 
,,Spre Altarul sfînt, în pîlcuri,/P esc 
cre tinii rar,/Ale Scripturii tîlcuri/ 
S  le aud  iar; S-asiste cu credin / 
La Jertfa Noii Legi/ Primindu-L, în 
Fiin ,/Pe DOMNUL Firii-ntregi!” 

De-acum preotul este în prim-
plan; în versurile din ,,Prefacerea 
darurilor’’, versuri cu accente de imn, 
este cuprins tot ce este Sf. Liturghie: 
reînnoirea celor mai însemnate mistere 
ale vie ii i mor ii Domnului. Înainte 
de Prefacere, ,,R sun  de-osanale/
L ca ul cel s  n it./Venind într-ale 
Sale/ Isus este primit! La Prefacere, 
la cuvintele preotului, Pâinea i Vinul 
se transform  în Trupul i Sângele 
Domnului nostru Isus Cristos. Adev rul 
de credin  este trans  gurat în versuri: 

,,CRISTOS se frînge,/De-a pururi 
i deplin/ Sub forme f r  sânge/ De 

pîine i de vin’’.
,,Cuminecarea” contureaz  

momentul sfânt al împ rt irii, când 
,,Zidirea se-n  oar /De ve nicul 
mister/C  DUMNEZEU coboar /
În piepturi care pier/F clii ce 
lumineaz  devin ace ti cre tini./În 
ei CHRISTOS troneaz / i nu mai 
poart  spini.

De-acum se schimb  discursul 
liric, ca i Umberto Saba care cu 
onestitate se dezv luia pe sine în 
poezie, ,,î i aducea via a lui pe tav ’’ 
înaintea cititorului, Episcopul retr ie te 
 orul credin ei i promisiunea dat  lui 

Isus , atunci, demult, în biserica din 
satul s u; ,,În fa a MAICII SFINTE/
plecând genunchiul meu/Cerutu-
i-am  erbinte/S  luminez i eu! i 
mul umindu-i lui Isus pentru c  i-a 
f cut cetate ,,în pieptul meu de lut”, î i 
d ruie te via a Lui, Celui Atotputernic: 
,,S rmana mea  in /Deplin i-o 
d ruiesc./În timp i-n ve nicie/St pîn 
s -mi  i de-acum,/O, Tu, Merinde 
vie/A Ve nicului Drum!’’

Rug ciunea acoper  un num r 
însemnat de pagini, secven ele: ,,Ora 
de închinare’’,, Calea Crucii’’ i 
,,Sfîntul Rozar’’.

,,Ora de închinare”, o or  
de Adora ie a Sfântului Sacrament, 
nu este o rug ciune personal , la ea 
Episcopul invit  Cerul i P mântul: 
îngerii i su  etele celor mântui i, este 
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în rug ciune i Sfânta Fecioar : ,,Din 
Sfânta slav  cea de sus,/Coboar  
PREACURATA,/S  st m la rug  cu 
ISUS/În Taina Adorat .’’

Adora ia Euharistic  urmeaz  
 rul vie ii lui Isus, în medita ii pentru 
 ecare sfert de or , dup  alc tuirea 

invariabil : Ador  pe Isus, d -i cheile 
locuin ei tale; Mul ume te-i pentru 
tot ce i-a dat; Plânge- i p catele la 
picioarele Sale ca Magdalena i Cere 
tot ce vei voi.

În rug ciunea sa Episcopul 
mul ume te în numele credincio ilor 
Atotputernicului Dumnezeu c  ne-a 
dat-o pe Preacurata: ,,Mul umimu-

i, Îndurate,/C  la bine i nevoi,/
Ruga MAICII PREACURATE/
Ne cuprinde i pe noi (Isus la Cana 
Galileii). 

Personal, mul ume te pentru 
via  i harul preo iei: ,,Î i mul umesc 
anume,/Aici lâng  Altar,/C  m-ai 
adus pe lume/ i m-ai chemat la Har.’’ 
Biserica este întotdeauna în rug ciunea 
Preas  n iei Sale, cum este i durerea 
pentru Biserica sa interzis . Ar vrea s  
vad  unit  Biserica a a cum a creat-o 
Cristos când a încredin at-o lui Petru: 
,,Pa te, Petre, a Mea Turm /Cu al 
Meu Cuvânt i Har,/Pân -n Ziua 
de pe urm /Ap rând al Meu Altar/ 
Bântuind mereu furtuna/Mul i din 
Turm  s-au pierdut. DOAMNE, f -
ne TU iar Una/Cum eram la început’’ 
(Isus dup  Înviere).

În ,,Calea Crucii’’, pe drumul 
celor paisprezece sta iuni, urmându-L 

pe Isus, Episcopul î i une te durerea 
pentru Biserica sa prigonit  cu 
suferin ele Domnului i-I cere putere 
pentru a- i împlini datoria; ,,Orbilor 
m  f  vedere,/Celor slabi toiag i 
scut,/Sprijin celor ce-au c zut,/
Lacrimilor mângâiere (Isus ajutat în 
purtarea Crucii). Cere ca prin Patimile 
mântuitoare ale lui Cristos, Biserica, 
credincio ii i el, preotul, s   e d rui i 
cu haruri: ,,D -ne su  ete curate,/S  n i 
ne d  pentru c  po i, /Soroce te-ne 
pe to i/S  tr im în demnitate’’ (Isus 
este dezbr cat de hainele sale). 

Secven a treia, ,,Sfîntul Rozar’’, 
începe printr-o invoca ie adresat  
Sf. Fecioare: ,,Tu prime te-m , 
FECIOARA,/ i-ascultând smeritu-
mi grai/În via a mea coboar /Cu 
 in a Ta de Rai’’. În toate cele cinci 

mistere, în medita iile versi  cate, 
încredin ându-se Mariei, nevoia 
personal  a Episcopului de a   sus inut 
i ap rat domin . Pe calea perfec iunii 

spirituale, Fecioara îi este ideal i 
sprijin: ,,O, înal -m  cu Tine,/
Ca din har s  nu mai cad’’. Chipul 
,,Celei Fericite de popoare’’, în l at  
la Cer, este greu de cuprins în cuvinte: 
,,V d cum SOARELE i-e hain ;/
Luna pare-a- i   covor;/Stelele, în 
chip de tain ,/ i-s cunun  de popor’’ 
(Maria este încoronat  în Ceruri). Cu 
implorarea iubirii Preacuratei ,,Peste-
ai mei i Omenire’’, se încheie Sfântul 
Rozar.

,,Regina Scripturilor’’ este 
(continuare în pag. 16)
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o pies  marian  în trei tablouri care 
are în centrul ei pe Maria. Este un 
,,mister cre tin’’, specie literar  foarte 
cultivat  în Occidentul Evului Mediu, 
o îmbinare de recitare i cântec.

În construc ia operei, Episcopul 
a dorit s  încheie  ecare secven  cu 
,,un memento” - o idee, o concluzie, 
un îndemn sau o invoca ie. Astfel, 
prima secven  se încheie cu o 
rug ciune: ,,Puternicule Dumnezeu,/
Binecuvânt  satul meu/Pe acei 
oameni buni,/Acele dragi morminte/
De mame s  nte/ i de cucernici  i i 
str buni’’.

,,Pastorale’’, ultimele versuri 
din volum, sunt o suit  de rug ciuni 
adresate Preacuratei, cu referiri 
directe la condi ia sa de Episcop al 
unei Biserici interzise i la via a sa 
personal  mereu în primejdie. Nevoia 
de ocrotire pentru credincio i i 
Episcop o încredin eaz  Fecioarei: 
,,Sub milostiva- i ocrotire,/M  ia pe 
mine i pe-ai mei,/ÎMP R TEAS  
PESTE FIRE,/Ce s  ne  i 
Ad postire, /De-a pururi po i, de-a 
pururi vrei”. Gândul libert ii pentru 
Biserica sa prigonit  este continuu. i 
poate cea mai tulbur toare poezie este 
aceea în care î i vede ,,turma’’ i pe 
sine în libertate: ,,M  v d, MAICU A 
MEA, întors acas ,/În rug  adâncit 
în fa a Ta,/Cu p rul nins de 
vremi, cu fruntea grea,/Cu trupul 
îmbr cat din nou în ras ./Te-aud 
chemând i-n jurul T u se-adun ,/

Pornindu-se din mun i i v i [...] 
S rmana Turma mea, M ICU  
BUN ./ Mul imi f r  de num r se 
desfat /La masa lui CHRISTOS 
i-a MAMEI LUI,/ i fericit pe 

lume nimeni nu-i/Precum sînt eu, 
M ICU  PREACURAT !’’

,,Testament” este ultima 
pagin  a volumului prezentat i 
ultimele cuvinte ale Preas  n iei Sale 
scrise în spital, con tient c  se a   
înaintea ,,plec rii”. Nu mai putea   
închis în celul  cu gratii, calvarul 
era sfâr it. Gândurile i dorin ele 
ultime sunt pentru noi, credincio ii 
Bisericii Greco-Catolice. ,,Haitei de 
lupi atei”, i-a dat iertarea, iar nou , 
binecuvântarea sa. Ar dori ca s  nu 
se tearg  din con tiin e timpul greu 
al p storirii sale, ,,ca nici urm  s  
r mân , din tot ce am fost p stor’’. 
Ne-a l sat s  n enia sa i rug mintea: 
,,s  nu uita i c  face i parte din 
Biserica Greco-Catolic , întemeiat  
de Petru pe temelia Romei’’.

i totu i, deasupra tuturor 
suferin elor îndurate o via  de om 
de Preas  n ia Sa, multe cuprinse în 
volum, speran a i încrederea în bine 
nu lipsesc, titlul ales de Preas  n ia Sa 
m rturise te triumful adev rului i al 
drept ii; ,,S  picure Cerurile de Sus 
i s  ploaie norii neprih nirea! S  se 

deschid  p mântul, s  dea din nou 
mântuirea i s  ias  izb virea!

Otilia B LA

(urmare din pag. 15)
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C O N  T I I N  A 

Fac parte din  I s t o r i a  cre tin , 
Din epoca de adev r i har (Jo.1,17 )
Ce a-mbr cat p mîntul în Lumin

i l-a-nfr it sub sceptru de Pescar. 

Fac parte din Istoria cre tin , 
Din TURMA CEA CU NUME GLORIOS,
Din num rul acelor ce se-nchin
DUMNEZEIRII DOMNULUI CHRISTOS. 

Fac parte din Istoria cre tin ,
Din Tab ra de S  n i i de Eroi,
Din Îngerii în trup, care - prin tin -
Î i taie drum spre Via a de Apoi.

Fac parte din Istoria cre tin , 

Din Mreaja cu pe ti r i i cu pe ti buni, 

Din arina-ncercat  de neghin ,
Din Arca biciuit  de furtuni.

Fac parte din Istoria cre tin
Cu tot ceea ce am, i pot, i sunt:
Deschide-mi drum, M icu  de har plin ,
Prin viforul de patimi ce-l înfrunt !

M ICU  i STEA

Cobori de m  ia 
La FIUL DIVIN;
      Îndreapt  spre Cer
      Pe to i care pier
      În lumea de chin. 

De dup  z ri,
R zbat chem ri.
     ”Iat -m  vin”,
       R spunde lin
       Un glas stins;

Peste plângeri
Se-aud Îngeri
     Cântând senin:
     ”AMIN ! AMIN ! 
       A ÎNVINS ! ”

9. M A R T I R U L

Ajuns-am de-acum,
La cap t de drum,
Cu trupul meu slab;
      Deschise t rii,
      Sub bol i de vecii
      M  cheam  degrab.

V d rari ti de Rai-
Ce-ntrec gând i grai
De trudnice min i;
      Îl v d pe CEL SFÂNT,
      În  slav  i cânt,
      Domnind peste gin i.

Azi, marele Crez
Cu vrednic Botez
De sînge-l s  n esc;
 Pe-al CRUCII Altar,
   Via a în dar
   Cu drag mi-o jertfesc. 

Poezii scrise de 
Episcop Iuliu Hir ea
în ultima perioad

a vie ii sale.
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La 6 iunie, înainte de a pleca 
de la Czestochowa, Papa a celebrat 
o Sf. Liturghie la care au luat parte 
numero i muncitori de la minele de 
c rbuni din apropiere. Erau îmbr ca i 
în costumele lor tradi ionale care 
atr geau privirile: pelerine negre cu 
nasturii aurii, iar pe cap, p l rii negre 
împodobite cu pene albe.

În cuvântul s u, Papa le-a cerut 
s  nu se lase ,,sedu i de tenta ia de a 
crede c  omul se poate reg si pe sine 
însu i respingându-L pe Dumnezeu 
i sco ând rug ciunea din via a lor, 

devenind doar un muncitor care 
se în eal  pe sine însu i c  ceea ce 
produce poate s -i acopere nevoile 
inimii’’ (George Weigel, ,,Martor al 
speran ei”, Biogra  a Papei Ioan Paul al 
II-lea, Galaxia Gutenberg, 2007, p.368).

De la Czestochowa, seara, 
Papa a plecat la Cracovia, unde era 
a teptat de o mul ime imens : ,,a 
fost o revenire acas  cu adev rat 
triumfal ”. De aici aplecase la Roma, 
la 20 octombrie, cu un an înainte.

A intrat în Cracovia într-un 
automobil deschis, ,,trecând prin 
fa a mul imii entuziaste, din care 
pe mul i îi botezase, prin fa a 
familiilor c rora le-a binecuvântat 
c s toria sau c rora le-a îngropat 
p rin ii. Când recuno tea o  gur  
în mul ime, îi f cea semn i o saluta” 
(Op.cit.p.369).

Totul p rea neschimbat, chiar 
fosta camer  era a a cum o l sase, 
doar un buchet cu  ori proaspete 
amintea prezentul.

Autorit ile erau tot mai 
nelini tite. Sim eau apropiatul sfâr it? 
Era de necrezut, lumea a preg tit pentru 
Karol Wojtyla ,,un adev rat festival 
papal de strad ” str zile din apropierea 
Arhiepiscopiei, cât timp a fost Papa la 
Cracovia, erau pline de lume, tinerii, 
liceenii, studen ii i muncitorii erau pe 
acoperi uri. Noaptea, la ie irea Papei 
în balcon, au început s  scandeze: ,,El 
Papa! El Papa! El Papa, sto lat! (S  
tr ie ti o sut  de ani!). Papa nu le-a 
putut vorbi atunci, era r gu it. Lumea 
a început s  cânte i a a a f cut i în 
nop ile urm toare. Când Papa a ie it 
s  r spund  mul imilor, s-a urcat pe 
pervazul ferestrei. Pentru siguran , 
mâini necunoscute îl ineau de sutan . 
Zâmbind lumii i amintirilor, Papa a 
început s  vorbeasc  glumind: ,,Când 
eram arhiepiscop nu a trebuit s  m  
urc pe pervazul ferestrei, iar când 
m-am aplecat pe fereastr , nimeni nu 
m-a inut de sutan ”. Continuând s  
glumeasc , Papa a spus: ,,Este destul 
de r u s   i Pap  la Roma. Dar ar 
  i mai r u s   i Pap  la Cracovia, 

petrecându- i tot timpul la fereastr , 
f r  s  ai timp nici s  dormi, nici s  
gânde ti”. În ziua urm toare sosirii 
sale la Cracovia, Papa s-a dus în 
pelerinaj la Kalvaria Zebrzydowska.

(va urma)

Papii secolului al XX-lea

 Papa Ioan Paul al II-lea (VII)
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ngenunchea i, cu inima deschis  
i ochi înl crima i, putem la picioarele 

dragi ale R stignitului s   m plini de 
IUBIRE I RECUNO TIIN . Este 
pozi ia celor TREI MARII, iar undeva 
în Fran a, lâng  Paris, este o biseric  
mare i frumoas , închinat  lor. Este 
pozi ia de smerenie i umilin  a 
omului în fa a Divinului, este pozi ia 
în care se primesc cele mai multe 
HARURI de SUS.

Mul i oameni s  n i i-au 
început convertirea la picioarele 
unui R stignit. Sfântului Francisc 
din Assisi îi vorbe te Cruci  xul din 
bisericu a San Damiano, când nu era 
sigur de misiunea lui în via : “Mergi 
i repar  Biserica Mea, care e pe 

punctul de a se pr bu i”.
Un alt Cruci  x îi vorbe te 

S  ntei Margareta de Cortona: “- 
S r cu a Mea, ce vrei de la Mine?”

“- Nimic altceva decât pe Tine, 
Doamne Isuse Cristoase.”

“- Tu e ti a Treia lumin  oferit  
Ordinului de fericitul meu Francisc. 
Deoarece, în Ordinul Fra ilor Minori 
el era Prima; în Ordinul Clariselor, 
fericita Clara este a Doua; i tu 
în Ordinul peniten ilor, a Treia” ( 
Legenda c.11.n9).

Sfânta Tereza de Liseux este 
reprezentat  mereu cu un Cruci  x 
în bra e i majoritatea s  n ilor au 
trecut pe la coala Cruci  xului unde 
au meditat îndelung la Patimile 
Domnului Isus Cristos.

LA PICIOARELE R STIGNITULUI

i noi suntem invita i s   m 
s  n i, i noi suntem chema i de EL 
la picioarele Crucii Sale!

Numai la picioarele Crucii lui 
Isus putem  i sp la i de p catele 
noastre prin apa i sângele Lui, 
care  i azi curge din Preasfânta 
Inim  R nit , putem s -L ridic m 
de pe Cruce i s -L inem în bra e 
oferindu-L întregii omeniri. 

Astfel, a stat Preasfânta Mam  
cu iubitul Fiu în bra e, plin  de Pietate, 
cu inima ei sfâ iat  de durere lipit  de 
inima  celui mai curat i nevinovat om 
de pe p mânt, str puns  de suli . 

Î i mul umim, Isuse scump, 
pentru iubirea i jertfa Ta nem rginit  
fa  de noi i de lumea întreag . Te 
iubim i dorim s  consacr m ara 
noastr  la cele dou  inimi care bat 
împreun : Inima Ta Preasfânt  i 
Inima Îndurerat  a Mariei.

O.M.G.
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Prin pomi e ciripit i cânt,
V zduhu-i plin de-un ro u soare

i s lciile-n alb   oare -
E pace-n cer i pe p mânt.
R su  ul cald al prim verii
Adus-a zilele-nvierii.

i cât e de frumos în sat!
Cre tinii vin t cu i din vale

i doi de se-ntâlnesc în cale
Î i zic ,,Cristos a înviat!

i râde-atâta s rb toare
Din chipul lor cel ars de soare.

i-un vânt abia cl tinitor
opte te prin v zduh cuvinte;

E glasul celor din morminte,
E zgomotul zbur rii lor!

i pomii frunzele- i scoboar
C  Duhul Sfânt prin aer zboar .

E lini te. i din altar
Cântarea-n stihuri repetate
Departe pân -n v i str bate

i clopotele cânt  rar;
Ah, Doamne! S  le-auzi din vale
Cum râd a drag i plâng a jale!

Biserica pe deal mai sus,
E plin  ast zi de lumin ,
C -ntreaga lume este plin
De-acela i gând, din cer adus;
În fapta noastr  ne e soartea

i via  este tot, nu moartea.

Pe deal se suie-nceti or
Neveste tinere i fete,
B trâni cu iarna vie ii-n plete;
 Si-ncet , în urma tuturor
Vezi ov ind câte-o b trân
Cu micul ei nepot de mân .

Ah, iar în minte mi-ai venit
Tu, mama micilor copile.
Eu tiu c  i-n aceste zile
Tu plângi pe-al t u copil dorit!
- La zâmbet cerul azi ne cheam ,
Sunt Pa tile! Nu plânge, mam .

George Co buc, din volumul 
,,Poe i în rug ciune” - Pr. Ioan 

Georgescu, Blaj, 2005.

La Pa ti


