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Anul Vie ii Consacrate a fost gândit în contextul celor 50 de ani de la 
Conciliul Vatican II i cu ocazia anivers rii a 50 de ani de la publicarea decretului 
conciliar ,,Perfectae caritatis” despre reînnoirea vie ii consacrate.

În acest timp de har, spune Sfântul P rinte Francisc, Ordinele c lug re ti 
trebuie ,,S  priveasc  trecutul cu recuno tin ”, ,,S  tr iasc  prezentul cu 
pasiune” i ,,S  îmbr i eze viitorul cu speran ”.

Pentru întreaga Biseric  Catolic  i pentru  ecare Eparhie sunt alc tuite 
programe cuprinz toare de ac iuni pentru întregul An. Privite doar inten iile, 
re inem o unitate de activit i în cuprinsul întregii Biserici Catolice: un lan  
mondial de rug ciuni între m n stiri, întâlniri interna ionale la Roma, organizarea 
Expozi iei interna ionale ,,Via a consacrat  - Evanghelia în istoria uman ”, Congres 
interna ional despre teologia vie ii consacrate: ,,Reînnoirea vie ii consacrate în 
lumina Conciliului i perspective de viitor” etc.

Cea de a XIX-a ,,Zi Mondial  a Persoanelor Consacrate” a fost s rb torit  în 
toat  Biserica Catolic , la Oradea de c tre Biserica Catolic  de ambele rituri, romano-
catolic i greco-catolic, la M n stirea franciscan  ,,Maica Domnului”, sâmb t , 31 
ianuarie, în prezen a celor doi Episcopi, P.S.S. Laszlo Bocskei i P.S.S. Virgil Bercea.

Deschiderea s-a f cut prin procesiunea cu lumân ri aprinse, simbolul luminii 
prin care c lug rii i c lug ri ele sunt prezen i în lume. Centrul întregii s rb tori a 
fost Sfânta Liturghie arhiereasc  de la ora 10.00, celebrat  de P.S.S. Virgil Bercea. 
În predic , Preas  n ia Sa a numit persoanele consacrate ,,m rturisitori ai bucuriei”, 
,,lucr tori ale i i trimi i în Biseric  i lume”, ,,lucr tori ai bucuriei, ai Evangheliei în 
zilele noastre”. 

De i ast zi sunt mai pu in numeroase, voca iile nu vor lipsi din Biseric ; 
,,sem n tori” pentru Vestea cea Bun , care treze te con tiin ele i deschide su  etele 
spre credin  i valorile umane tot mai mult uitate, vor   mereu. Suntem tenta i 
s  spunem ca i Cardinalul Henri de Lubac: ,,Atunci când (Biserica) pare s  dea 
semen de oboseal , o discrete germinare îi preg te te noi prim veri, i în ciuda 
tuturor di  cult ilor pe care le acumul m, s  n ii vor ap rea mereu”.

Pr. Mihai V t m nelu O.F.M. Conv. a f cut o prezentare a începuturilor vie ii 
consacrate i a adus câteva m rturii ale unor consacra i din zilele noastre. Sr. Ligia 
Man a vorbit despre ,,Maria, modelul vie ii consacrate”.

S rb toarea de la M n stire s-a încheiat cu un moment cald de apropiere 
între persoanele consacrate i laici - C lug ri, c lug ri e i laici, o realitate pentru 
Anul Vie ii Consacrate despre care vom vorbi în num rul viitor.

Via a Consacrat : Recuno tin , Pasiune, Speran
,,A tept ca s  trezi i lumea”. Papa Francisc 
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Sfântul Vasile cel Mare spune despre c lug ri i c lug ri e: ,,Ce 
i-ar putea omul închipui mai pl cut, mai fericit i mai vrednic de 

admirat, decât a vedea persoane din diferite neamuri, unite prin aceea i 
disciplin , încât par a   un singur su  et?”

Acela i lucru îl spune i Sfântul Bernard: ,,Suntem cum trebuie 
s   m cât  vreme tr im într-o des vâr it  unire unii cu al ii, uneltirile 
dinafar  nu ne vor putea face nici o pagub , dimpotriv , ele vor 
contribui la binele i la înaintarea noastr ”.
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 Pentru con tiin
,,Cei buni încep întotdeauna…”  Sf. Toma de Aquino

Poate am mole it prea mult 
în vacan , ne-am ,,oxidat” su  etul, 
l-am f cut s  p leasc  i s  se 
încovoaie în nelucrare i dezam gire, 
poate l-am în bu it în p cat. Timp 
pierdut. Energii risipite, ideal uitat! 
Poate am fost un dezertor din lag rul 
spiritului marian: eu, cel consacrat 
prin onoarea i cuvântul meu, lui 
Cristos i Fecioarei, poate mi-am 
c lcat cinstea i mi-am necinstit 
angajamentele.

Poate vacan a s    fost pentru 
mine un rânjet satanic, aruncat peste 
programul su  etesc i am cedat 
acestei tactici a iadului.

E urgent  ,,o reîncepere”, e 
necesar  ,,oblirea” mea.

Aici sunt lunile cu ritmul lor, 
lunile de coal  i de carte.

Reîncepe rug ciunea vie, 
personal , c tre un Isus viu, personal. 
Reîncepe lectura meditat ; reîncep 
cuminec rile, reîncepe asisten a de 
onoare la Sfânta Liturghie.

Reîncepe o via  mai energic , 
mai orânduit , mai generoas , mai 
l untric , mai pe fa . Se poate c - i 
lipse te o lovitur  de început, o bun  
m rturisire.

Ridic -te! Credincios nu este 
acela care nu cade, ci acela care nu- i 
zide te o hurub  în locul unde a c zut, 
acela care nu face pact cu pr bu irea 

lui moral .
A c dea e omenesc. A te ridica e 

cre tinesc.
Fii cre tin!
Execut  acest efort moral de 

ridicare, de îndreptare.
Georges Claude, profesor de 

la Sorbona, î i începu cursul, mai 
acum doi ani cu vorbele: ,,Am adus 
la biruin  un mare fapt tiin i  c. Am 
ajuns s  pun la dispozi ia omului un 
nou i formidabil mijloc de putere i 
vitez . i totu i, admir de-o sut  de ori 
mai mult la aproapele meu, cel mai mic 
act moral”.

Acest as al tiin ei vorbe te 
pentru voi, i vorbe te cum v  vorbesc 
i eu în edin ele mariane. Strânge i 

mereu volanul, aten ie la viteza vie ii; 
îndrepta i f r  istov, ridica i f r  preget, 
ridic  mereu, începe mereu.

Lucrurile mici sunt cele care fac 
o via  mare; îndrept rile neluate în 
seam  de al ii te refac pe tine.

Ac iunile de normalizare, de 
revenire la matca vie ii curate, la ordine, 
ac iunile acestea te mântuiesc pe tine, 
ac iunile acestea mici care pre uiesc 
mai mult decât orice descoperire 
tiin i  c , deoarece sunt descoperirea 

virtu ii spirituale în tine.
Nu dezn d jdui, începe mereu!

Episcop Ioan SUCIU
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(continuare în pag. 6)

Maria Rosa Mystica
,,Ne dorim ca în anii urm tori, 

Preasfânta Fecioar  Maria s   e 
venerat  i onorat  de to i cre tinii sub 
acest titlu: Rosa Mystica”, cerea, la 21 
noiembrie 1964, Papa Paul al VI-lea.

Papa Ioan al XXIII-lea, înainte 
de deschiderea Conciliului Ecumenic 
Vatican II, a îndemnat Biserica s  se 
roage pentru succesul Conciliului la 
Rosa Mystica.

Ce a determinat pe Papii 
secolului al XX-lea, începând cu Pius 
al XII-lea, s - i pun  toat  încrederea 
în ajutorul S  ntei Fecioare, numind-o 
Rosa Mystica, introducând i 
recomandând astfel o nou  devo iune 
marian  în Biseric ?

Totul a pornit de la apari iile 
S  ntei Fecioare unei vizionare, Pierina 
Gili, asistent  medical  în spitalul din 
Montichiari, o localitate din nordul 
Italiei. Apari iile Preacuratei au avut loc 
de-a lungul mai multor ani, la diferite 
intervale, din 1947 pân  în 1976.

Privite cu aten ie mesajele 
Preacuratei, în apari iile de la 
Montichiari Sfânta Fecioar  continu  
mesajul de la Fatima, cerând rug ciunea 
Rozarului i peniten  pentru p catele 
lumii i p c to i.

La prima apari ie, în prim vara 
anului 1947, Sfânta Fecioar  s-a ar tat 
Pierinei într-o camera din spital. Era 
îmbr cat  într-o rochie violet  i purta 
pe cap un voal alb; era foarte trist  
i avea ochii în lacrimi. Sânul era 

str puns de trei s bii mari. Pierinei i-a 
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(urmare din pag. 5)

(continuare în pag. 7)

cerut rug ciune i poc in .
A doua apari ie a avut loc câteva 

luni mai târziu, la 13 iulie. Acum era 
într-o rochie alb  împodobit  cu trei 
tranda  ri, unul alb, altul ro u, iar altul 
galben,  ecare având o semni  ca ie, 
tranda  rul alb, spiritul rug ciunii, cel 
ro u, spiritul de sacri  ciu, iar cel galben, 
spiritual peniten ei i al convertirii. 
Preacurata i-a spus Pierinei: ,,Eu sunt 
Mama lui Isus i Mama tuturor. 
Domnul m-a trimis s  aduc în lume o 
nou  m rturie de dragoste marian  
pentru toate Ordinele i institutele 
religioase, b rba i i femei, precum 
i pentru preo i, promisiunea de a 

proteja Ordinele care m  vor venera 
în mod special, cre terea voca iilor în 
aceste Ordine i a s  n eniei printre 
slujitorii Domnului”.

Sfânta Fecioar  a cerut ca ziua 
de 13 a  ec rei luni s   e s rb torit  
ca o Zi Marian , iar 13 iulie, în  ecare 
an, s   e zi de S rb toare în cinstea 
ei, Rosa Mystica. Cu îndemnul de a 
reg si credin a i morala, s-a încheiat 
aceast  apari ie.

A treia apari ie a fost în capela 
spitalului, la 22 octombrie 1947. 
Vizionara nu era singur , era mult 
personal, erau i medici. Fecioara a 
spus Pierinei: ,,M-am pus mijlocitoare 
între Fiul meu Divin i omenire, mai 
ales pentru su  etele consacrate”. 

i a continuat s  vorbeasc  despre 
p catele lumii care îl r nesc pe Cristos. 
În numele tuturor, Pierina a mul umit 
Preacuratei care, la dispari ie, a 

încheiat: ,,Tr ie te din dragoste!”
Urm toarea apari ie a fost în 

16 noiembrie 1947. Fecioara a spus 
Pierinei: ,,Domnul nostru nu mai 
poate vedea atâtea p cate grave 
vrea s  trimit  un potop de pedepse, 
dare eu am intervenit. El este iar i 
milostiv, de aceea cer rug ciune i 
peniten ”. Pierina a r spuns a  rmativ, 
iar Fecioara a cerut preo ilor un apostolat 
pentru a opri p catele oamenilor. A 
continuat spunând: ,,Oricine se va ruga 
în acest scop va primi binecuvântarea 
i harurile mele”.

La 22 noiembrie 1947 Doamna 
a ap rut Pierinei în Bazilica din 
Montichiari i a cerut din nou rug ciune 
i poc in : a accepta în  ecare zi micile 

cruci în spiritual peniten ei. Înainte de 
a pleca, a spus c  la 8 decembrie va 
ap rea din nou i atunci va   ora de 
har, adic  vor avea loc convertiri mari 
prin Ea i multe inimi vor   atinse de 
Harul divin. 

Înainte cu o zi, la 7 decembrie, 
a ap rut Pierinei tot în Bazilic  i i-a 
spus: ,,Aici doresc s   e venerat  
Rosa Mystica, cu devotement pentru 
Inima mea”. Pierinei i-a m rturisit un 
secret urmând s  o anun e când acel 
secret va putea   f cut cunoscut.

În ziua de 8 decembrie, în 
Bazilic  au fost preo i i credincio i, 
se rugau Rozarul. Fecioara a ap rut pe 
o scar  alb . Rochia era împodobit  
cu trei tranda  ri, unul alb, altul ro u 
i altul galben. A zâmbit i a spus: 
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(urmare din pag. 6)

,,Eu sunt Neprih nita Z mislire, 
sunt Maria plin  de har, Mama 
Fiului meu divin Isus”. Coborând 
câteva trepte, a continuat: ,,Prin 
venirea mea la Montichiari doresc 
s   u cunoscut  sub numele de 
Rosa Mistyca. Este dorin a mea 
ca în  ecare an la 8 decembrie, la 
amiaz  , s   e celebrate Ora de Har 
pentru lume. Multe haruri spiritual 
i trupe ti se vor primi prin aceast  

devo iune. Domnul nostru Isus va 
trimite mil  pentru omenire. Papa 
Pius al XII s  fac  cunoscut Ceasul de 
gra ie în întreaga lume. Dac  cineva 
nu va putea merge la biseric , dar 
se va ruga acas  la amiaz , va primi 
harurile. Cei care au p c tuit vor 
avea c in , vor g si scara cereasc  i 
se vor bucura de protec ie i har prin 
Inima mea”. În urm  i-a ar tat Pierinei 
Inima i a zis: ,,Uit -te la aceast  
Inim  care iube te omenirea atât de 
mult, dar i se r spunde cu p cate, 
îns  eu pot ob ine mil  prin aceast  
Inim ”. Pierinei i-a spus c  va reveni 
atunci când va   f cut cunoscut secretul.

Pierina s-a retras într-o m n stire 
i dup  19 ani, în duminica de dup  Pa ti, 

la 17 aprilie 1966, în Fontanelle, la 2-3 
km de Montichiari, Fecioara a ap rut 
inându- i promisiunea. Acolo era o 

fântân , apa c reia Preacurata a atins-o 
de dou  ori cu mâinile i a spus: ,,Fiul 
meu divin m-a trimis aici pentru a 
d rui puterea vindec rii acestei ape. 
Vreau ca bolnavii s  vin  la acest loc 
miraculos, s  cear  mai întâi iertare 

pentru p cate, apoi s  foloseasc  apa 
cu încredere i dragoste. Pelerinii 
s  duc  apa i acas  pentru scopuri 
pioase i vindec ri”.

Dup  cum a fost descris  Sfânta 
Fecioar  de vizionar , s-a f cut o 
medalie i s-a sculptat o statuie.

Mons. Abato Francesco Rossi, 
vicarul din Montichiari (1949-1971) 
este sigur de autenticitatea viziunilor. 
Papa Pius al XII a primit-o în audien  
pe Pierina i a binecuvântat-o.

Statuia ,,Maria Rosa Mystica” 
este ast zi în multe biserici, în jurul 
ei sunt întotdeauna persoane în 
rug ciune. i ,,Maria Rosa Mystica” 
- Tranda  rul Tainic – le prime te cu 
dragoste.

Ne desp r im greu de imaginea 
Mariei Rosa Mystica; este între noi 
a a cum a dorit s   e în gândul, inima 
i via a noastr . Chipul sfânt e numai 

iubire i în elegere, haina alb , pân  
la p mânt, are peste ea o mantie tot 
alb , tivit  cu auriu. Mantia coboar  
de pe cap i pe piept are prin i cei trei 
tranda  ri în cele trei culori amintite: 
alb, ro u i galben. Mâinile îi sunt 
împreunate în rug ciune i in între 
ele un Rozar.

Printr-un miracol, pentru c  
refuz s  spun întâmplare, statuia 
,,Maria Rosa Mystica” este acum i în 
familia noastr . Sim im c  a a a trebuit 
s   e. i Preacuratei îi sim im grija i 
ocrotirea.

Otilia B LA
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În post i rug ciune...
Motto: ,,Dup  ce a postit patruzeci de zile i patruzeci de nop i, în cele din 

urm  i s-a f cut foame” (Mt. 4,2).

Exist  o zi din calendar, Miercurea Cenu ii pentru ritul latin i prima zi 
din Post pentru ritul greco-catolic, care marcheaz  ca o poart  intrarea în Postul 
Mare.

În ,,Mesajul Sfântului P rinte Papa Benedict al XVI-lea pentru Postul Mare 
2009” , acest Post ,,constituie un drum de cel mai intens antrenament spiritual”. 

i Sfântul P rinte aminte te cele trei practici de poc in  în preg tirea pentru 
Învierea Domnului: rug ciunea, pomana i postul.

Textele pascale ne spun c  postul: ,,alung  nelegiuirile, spal  orice 
vin , celor c zu i în p cat le red  nevinov ia i celor întrista i bucuria, stinge 
du m niile, aduce în elegerea, frânge silnicia” (Vestirea Solemn  a Învierii).

Sfânta Scriptur  i tradi ia cre tin  ne înva  c  valoarea postului const  în 
evitarea p catului. Noul Testament stigmatizeaz  atitudinea fariseilor: respectarea 
cu scrupulozitate a prescrierilor impuse de Lege, în timp ce inima este departe de 
Dumnezeu.

Sfântului P rinte ne cere s  renun m la egoism i s  ne deschidem inima 
spre Dumnezeu i aproapele. Pentru familie i comunitate, s  aib  întâietate 
Sfânta Liturghie i Sfânta Euharistie, rug ciunea, iubirea i reculegerea. În acest 
climat de poc in , înso i i de Preacurata, s  tr im Postul Mare.

Noi, greco-catolicii, începem, dar i continu m postul i rug ciunea. Ca 
r spuns la proiectul de lege 368/2007, care ,,urm re te o nou  des  in are a 
Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic ”, I. P. S. Lucian, Arhiepiscop 
Major, a cerut întregii noastre Bisericii ajun i rug ciune în 11 februarie 2009, 
ziua primei apari ii a S  ntei Fecioare la Lourdes. Nedrept ile continu  s  
loveasc  Biserica Român  Unit  cu Roma. Postul Mare  ind un timp de s  n enie 
i de rug ciune, s  unim în aceste zile rug ciunea noastr  pentru Biserica Greco-

Catolic  cu toate rug ciunile rostite, în suferin ele închisorilor, de Episcopii i 
preo ii greco-catolici, ca: ,,S  le d ruiasc  Domnul tuturor celor ce au gre it, 
poc in  adev rat  i p rinteasc  iertare...”. Având libertate de la Revolu ia din 
1989, dar f r  s  ni se recunoasc  drepturile: ,, F , Doamne, s  rodeasc  comoara 
scump  a anilor petrecu i aici, împreun  cu Tine, s  rodeasc  îmbel ugat pentru 
rena terea Bisericii noastre, ren scut  în durerile marii încerc ri...” (,,Memoriile 
Cardinalului Dr. Iuliu Hossu”, p.65 i 356).
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Poem
Oamenii sunt adesea neîn eleg tori,
ira ionali i egoi ti,
Cu toate acestea, iart -i!

Dac  e ti bun, oamenii te pot acuza
de egoism i inten ii ascunse…
Cu toate acestea,  i bun!

Dac  ai succes, po i câ tiga prieteni
fal i i du mani adev ra i…
Cu toate acestea, caut  succesul!

Dac  e ti cinstit i sincer, oamenii
te pot în ela…
Cu toate acestea,  i cinstit i sincer!

Ceea ce construie ti în ani, al ii pot 
d râma într-o zi…
Cu toate acestea, construie te!

Dac  g se ti lini tea i fericirea,
oamenii pot   gelo i…
Cu toate acestea,  i fericit!

Binele pe care îl faci azi, oamenii
îl vor uita mâine…
Cu toate acestea, f  bine!

D -i lumii tot ce ai mai bun i
poate nu va   niciodat  de ajuns…
Cu toate acestea, d -i lumii tot ce ai mai bun!

La urma urmei, este între tine i Dumnezeu…
N-a fost niciodat  între tine i ei, oricum.

Maica Tereza de Calcutta
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PAGES BILINGUES
Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie, Blaj 

J’ai voulu faire partager ma joie au prêtre qui avait célèbre, il 
parlait français. Il n’en sembla pas émus plus que ca. Je demandais si 
se pouvais trouver la paroisse un lieu pour dormir. Il me dit qu’il allait 
trouver quelqu’un qui s’occuperait de moi. Je me garai dans un coin 
du cloître que je pense être celui de la cathédrale. On allait et venait 
autour de moi, sans prête attention a ce vagabond?..., ce pèlerine?..., 
ce mendiant? allez savoir.

Des soutanes noires, j’ai même cru en apercevoir une lisère violet 
s’engouffraient dans des salles laterals, pour aller dîner sans doute, 
donc pas question de se laisser distraire par un malotrus. Finalement 
une famille de bons pratiquants, très certainement vint dans ma 
direction accompagne d’un prêtre. Je m’adressai a eux. Le monsieur 
tout d’abord  t semblant de ne pas comprendre alors qu’il s’exprimait 
très bien en français. Je me dit que je ne pouvais dormir ici, qu’il 
me suf  sait de continuer mon chemin de prendre le pont neuf et que 
de l’autre cote je trouverais beaucoup établissement spécialement 
conçus pour accueillir des gens comme moi et pas chère du tant. Je le 
remerciai chaleureusement et nous fîmes un bout de chemin ensemble, 
chacun sus son trottoir. De l’autre cote de Tisza s’entend un zone très 
plaisante de parcs et de grandes avenues bordées d’hôtels 4 et 5 étoiles. 
Je demande a l’un des très rares passants ou se trouve le terrain de 
camping.

(a suivre)

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

Chers amis,
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PAGINI BILINGVE
Asocia ia ,,Prietenii Bisericii Greco-Catolice Române”, Blaj

Am dorit s  împ rt esc bucuria mea preotului care celebrase 
Liturghia, el vorbea franceza. Dar nu p rea prea emo ionat. L-am 
întrebat dac  la parohie nu se putea g si un loc de dormit. Mi-a spus c  
merge s  g seasc  o persoan  care se va ocupa de mine. M  voi ad posti 
într-un col  al M n stirii, m  gândeam c  va   ceva asem n tor celui 
de la Catedral . 

În jurul meu era un du-te-vino, f r  ca nimeni s  dea aten ie 
acestui Vagabond?... Pelerin?... Cer etor? Da i-v  seama…

Între sutanele negre, am crezut c  z resc i ceva violet, care s-a 
pierdut în s lile laterale, desigur, pentru cin , deci nu era potrivit s  se 
distreze cu un b d ran ca mine.

În sfâr it, o familie de practican i, ne-ndoielnic, venea în direc ia 
mea înso it  de un preot. M-am adresat lor. De la început, domnul p rea 
c  nu în elege nimic, dar apoi a vorbit foarte bine în francez . Mi-au 
spus c  nu puteam dormi aici, c  e su  cient s -mi continui drumul i s  
trec podul nou de cealalt  parte a Tisei, unde voi g si multe locuri de 
cazare pentru persoane ca mine, i nu prea scumpe. Le-am mul umit 
c lduros i am f cut o bucat  de drum împreun ,  ecare pe trotuarul 
s u.

De cealalt  parte a Tisei se întinde o zon  pl cut  de parcuri i 
de mari bulevarde m rginite de hotele de 4 sau 5 stele. Eu am întrebat 
unde pot g si campingul.

(va urma)

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

Dragi prieteni,
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Dragi cititori, v  propunem 
începând cu acest num r al revistei 
„Calea Des vâr irii”, drumul, calea 
c tre des vâr irea spiritual  oferit  de 
sfântul spaniol  Josemaria Escrivá de 
Balaguer.

Ap rut  la Madrid în 1939, 
aceast  carte micu  ca format, dar de 
o mare valoare, tradus  în nenum rate 
limbi i tip rit  în milioane de 
exemplare este ceea ce însu i Sf. 
Josemaria ne spune în „Cuvânt înainte 
al autorului”:

„Cite te f r  grab  aceste 
sfaturi.

Mediteaz  cu luare aminte 
aceste cuget ri,

sunt lucruri pe care i le spun 
la ureche,

dest inuindu- i-le ca prieten, 
ca frate,

ca p rinte.
i aceste dest inuiri Dumnezeu 

le ascult .
Nu- i voi povesti nimic nou.
Î i voi r scoli amintirile,
pentru a trezi câte un gând
care s  te r neasc :
i astfel s - i îmbun t e ti 

via a
i s  te îndrep i pe drumuri de 

rug ciune
i de Iubire.
i s  reu e ti s   i un su  et de 

dreapt  judecat ”.
Dumnezeu a lucrat în inima 

acestui  u al S u, n scut la 9 ianuarie 
1902 la Barbastro, Spania, chemând-o 
spre Iubire i d ruire înc  din 
adolescen . La 15-16 ani, Josemaria 
Escrivá se hot r te s  devin  preot. 
În 1918 începe studiile ecleziastice 
la Seminariul Logroño, apoi la 
Seminariul Sf. Francisc de Paola din 
Zaragoza. Tot la Universitatea din 
Zaragoza a studiat Dreptul Civil. 
Slujirea sacerdotal  a început-o în 
parohia Perdiguera, continuând-o 
în Zaragoza. În 1927 se mut  la 
Madrid, unde î i concentreaz  toat  
aten ia asupra celor s raci, lipsi i de 
ocrotire din cartierele periferice i în 
special asupra bolnavilor incurabili i 
muribunzilor din spitale.

A preluat misiunea de capelan 
la „Patronato de Enfermos”, oper  
social  a „Doamnelor Apostolice a 
S  ntei Inimi” i a fost profesor la o 
academie universitar .

În anul 1928 Dumnezeu îl 
cheam  la o misiune special  – 
realizarea unei asocia ii – care este de 
fapt un drum nou în credin  a celor 
mul i în scopul mântuirii. Josemaria 
Escrivá a fondat astfel „Opus Dei”, 
chemând persoane din toate clasele 
sociale s  caute s  n enia, s  practice 
apostolatul prin s  n irea la locul 
de munc , în mijlocul lumii, f r  
schimbarea st rii.

 În 1934 este numit Rector 
al Patronatului S  ntei Elisabeta. 

Sfântul Josemaria Escrivá: DRUM (CAMINO)
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Ca preot, îndeplinindu- i misiunea 
sacerdotal  în timpul r zboiului civil 
spaniol, i-a riscat serios via a pentru 
salvarea su  etelor, atât la Madrid cât 
i la Burgos.

În 1943 fondeaz  Societatea 
Sacerdotal  a S  ntei Cruci, legat  
de Opus Dei, iar în 1946 se mut  la 
Roma unde r mâne tot restul vie ii, 
desf urând o activitate complex . A 
fost consultant al Comisiei Ponti  cale 
pentru interpretarea autentic  a 
Codului de Drept Canonic i al 
S  ntei Congrega ii a Seminariilor 
i Universit ilor; Prelat de onoare 

al Sanctit ii Sale; Academician „ad 
honorem” al Academiei Ponti  cale 
Romane de Teologie i mare Cancelar 
al Universit ilor din Navarra (Spania) 
i Piura (Peru). 

A murit în 1975, dup  o via  
oferit  lui Dumnezeu, pentru Biseric  
i Papa, pentru convertirea cât mai 

multor su  ete.
Sfântul P rinte Ioan Paul al II-

lea l-a canonizat în 6 octombrie 2002.
A scris c r i de spiritualitate 

spre luminarea cât mai multor oameni 
într-un stil simplu, direct, m rturisind 
„Adev rul” pe care l-a cunoscut prin 
har ceresc.

În timpul vie ii i-au ap rut 
volumele: „Drum”, „Sfântul rozariu”, 
„Cristos e cel ce trece”, iar postum: 
„Prieteni ai lui Dumnezeu”, „Calea 
Crucii”, „A iubi Biserica”, „Brazda 
i Forj ” i volumul de interviuri 

acordate presei „Convorbiri cu Mons. 

Escrivá de Balaguer”.
„DRUM” - este o carte pe 

care însu i autorul ne îndeamn  
„s  o punem în cât mai multe mâini 
 indc  astfel se va lipi de multe inimi  

divina noastr  nebunie  de a vorbi 
cu Cristos”. Aceasta a fost i dorin a 
mea, dup  ce am început s-o citesc, 
s-o împ rt esc cu cât mai mul i din 
cei pe care-i cunosc. S  nu m  bucur 
doar eu de acest dar.

Încerc s  v  trezesc 
curiozitatea enumerând capitolele 
sale: CARACTER, ÎNDRUMARE, 
RUG CIUNE, SFÂNTA CUR IE, 
INIM , MORTIFICARE, 
POC IN , EXAMEN DE 
CON TIIN , HOT RÂRI, 
SCRUPULE, PREZEN A 
LUI DUMNEZEU, VIA  
SUPRANATURAL , MAI MULT 
DESPRE TR IREA INTERIOAR , 
LÂNCEZEAL , STUDIU, 
FORMARE, PLANUL SFINTENIEI 
TALE, IUBIREA DE DUMNEZEU, 
DRAGOSTE FR EASC , 
MIJLOACELE, FECIOARA, 
BISERICA, SFÂNTA LITURGHIE, 
ÎMP RT IREA SFIN ILOR, 
DEVO IUNI, CREDIN , 
SMERENIE, ASCULTARE, 
S R CIE, DISCRE IE, BUCURIE, 
ALTE VIRTU I, FR MÂNT RI, 
LUPTA INTERIOAR , SFÂR IT 
DE VIA , VOIN A LUI 
DUMNEZEU, PREAM RIREA 
LUI DUMNEZEU, PROZELITISM, 
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LUCRURI M RUNTE, TACTIC , 
COPIL RIE SPIRITUAL , VIA  
DE COPIL RIE, CHEMARE, 
APOSTOLUL, APOSTOLATUL, 
PERSEVEREN .

Începem, în acest num r s  
v  prezent m câteva din aceste 
bijuterii de esen  de har. La capitolul 
„CARACTER” - suntem, chiar de la 
început „sf tui i” spre împlinirea prin 
formare, zi de zi, a menirii noastre:

„1. Via a ta s  nu  e stearp . 
Fii de folos. Las  ceva în urma ta. 
Lumineaz  cu candela credin ei i 
a iubirii tale. terge, cu via a ta de 
apostol, dâra vâscoas  i murdar  pe 
care au l sat-o sem n torii necura i 
ai urii. i aprinde toate drumurile 
de pe p mânt cu focul lui Cristos pe 
care-l por i în inim ”.

Sfaturile pe care Sf. Josemaria 
Escrivá ni le d  sunt simplu de împlinit. 
Ne cere seriozitate, cump tare, 
senin tate, gravitate, lectura S  ntelor 
Scripturi, ne recomand :

„11. Voin . – Energie. - 
Exemplu. - Ceea ce trebuie f cut 
se face..... F r  ezitare.... F r  
ocoli uri.....

12. Înt re te-te în fa a 
obstacolelor. Harul lui Dumnezeu 
nu- i va lipsi: ‚inter medium montium 
pertransibunt aquae !’ - vei traversa 
mun i !.

13. Ce conteaz  c  pentru 
moment trebuie s - i mic orezi 
activitatea dac  apoi, ca un resort 

ce a fost comprimat, vei ajunge 
incomparabil mai departe decât ai  
visat ?

14. Nu- i pierde energia i 
timpul, care sunt de la Dumnezeu, 
azvârlind cu pietre în câinii care te 
latr  pe drum. Dispre uie te-i.

15.  Nu- i l sa treburile de azi 
pe mâine.

16. S   i unul din mul ime? 
Tu...la gr mad  ? Dar te-ai n scut 
pentru a   un conduc tor ! Printre 
noi nu- i au locul cei mediocri. 
Smere te-te i Cristos te va  în  c ra 
din nou cu Iubire”.

Ne vorbe te Sf. Josemaria de 
acest „foc al lui Cristos” care este 
în noi, care ne face s   m ceea ce 
Dumnezeu a gândit pentru  in a 
noastr  i pentru a realiza acest vis 
al Lui, noi trebuie s  tim s  trudim. 
Zilnic. Acest minunat îndreptar care 
este cartea „DRUM” - ne va   o 
lumin  pe cale.

„39. Ruga i-v  s  nu vreau s  
m  mul umesc niciodat  cu ceea ce 
este u or de  f cut”. - Eu m-am rugat. 
Acum r mâne ca tu s  te str duie ti 
s  împline ti aceast  frumoas  
inten ie. 

40. Credin , bucurie, 
optimism. - Dar nu nechibzuin a de a 
închide ochii în fa a realit ii”.

Mirela FILIMON

Drum, Edi ia a II-a retradus  dup  a III-a 
edi ie spaniol , Galaxia Gutenberg, 2011
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Invita ie:

Întâlnirea Eparhial  a Familiilor
Dragii mei,
„Viitoarea evanghelizare depinde în mare parte de Biserica domestic ”, 

spunea Sfântul Pap  Ioan Paul al II-lea, iar Exorta ia apostolic  Familiaris consortio 
(49) a  rm : „Familia cre tin  este inclus  în a a m sur  în misterul Bisericii, încât 
ia parte, în felul ei, la misiunea de mântuire proprie Bisericii.

În plus, între 4 i 25 octombrie 2015 a va avea loc la Roma cea de-a XIV-a 
Adunare General  Ordinar  a Sinodului Episcopilor, convocat de Papa Francisc, pe 
tema Voca ia i misiunea familiei în Biseric  i în lume.

Atunci când o familie tr ie te unitatea i comuniunea, devine o r spânditoare 
a comuniunii S  ntei Treimi i a leg mântului dintre Cristos i Biseric , a c rui 
imagine ea este.

inând cont de acestea, împreun  cu p rintele Mihai Tegze  i cu p rintele 
Mihai V t m nelu, am dorit pentru Eparhia noastr  o întâlnire a familiilor. Prin 
urmare, v  invit m la întâlnirea Eparhial  a Familiilor care va avea loc la M n stirea 
Maica Domnului din Oradea, duminic  22 martie 2015.

Ne dorim ca aceast  prim  întâlnire a familiilor din Eparhia de Oradea s   e 
un prilej de comuniune i de har în Domnul.

+ Virgil BERCEA
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Privind în urm  o via  de om, am 
g sit potrivit pentru Doamna Profesoar  
Viorica Lascu câteva cuvinte care i-au 
conturat întregul drum, izvorul lor  ind 
credin a: ,,A îndrepta fa a oamenilor 
c tre Dumnezeu , a le ap ra  in a de 
triste e, de urât i de disperare i a-i 
înv a s  tr iasc  bucuria”.

Credin a este un dar. Odat  
primit , este tr it  i m rturisit , na te în 
su  et dorul perfec iunii i încredin area 
total  în voia lui Dumnezeu care ne 
înso e te în toate momentele vie ii.

Primirea acestui ,,dar” o asociez 
imaginii dintr-un tablou: un sfânt 
franciscan st  în genunchi cu mâinile 
goale întinse în fa a lui Dumnezeu ca 
s  primeasc  ,,darul credin ei”. Doamna 
Viorica Lascu a avut ,,ceasul” ei pentru 
,,dar”, de care a avut grij  ca s  nu devin  
un ,,talant” îngropat. i nu a devenit.

Model de via  cre tin  de-a 
lungul întregii vie i,  del  Bisericii sale 
Greco-Catolice, Doamna Profesoar  
Viorica Lascu a fost în mijlocul ei în anii 
mul i ai rezisten ei. Lumina Micii Rome, 
bog ia ei spiritual  i cultural  s-au vrut 
stinse în 1948, dar intelectualii Blajului 
i absolven ii colilor din Blaj - Fântâni 

ale darurilor - au preluat toat  aceast  
lumin , i-au dat via  i au transmis-o 
genera iilor noi. T ria credin ei acestora, 
printre care este i Doamna Lascu, a fost 
a a de mare, încât chiar i în tragedia pe 
care o tr ia Biserica noastr , ea era la 

In memoriam  Doamna Profesoar  Viorica Lascu
1919-2015

aceea i în l ime. Erau genera iile formate 
de S  n ii Martiri ai Bisericii noastre, Ioan 
Suciu i Alexandru Todea.

Sunt deci multe motive care l-a 
determinat pe Papa Ioan Paul al II-lea, în 
2003, s -i acorde Doamnei Viorica Lascu 
titlul de ,,Cavaler al Ordinului Sfântului 
Silvestru, Pap ”, iar pe Papa Francisc, 
în 2013, s -i atribuie distinc ia ,,Crucea 
pentru Biseric  i Pontif”.

Doamna Viorica Lascu a fost 
 ica preotului greco-catolic Alexandru 

Borza, profesor la Universitatea din Cluj, 
întemeietorul Gr dinii Botanice din Cluj. 
Familia Doamnei era din Blaj i avea în 
urm  genera ii de preo i i intelectuali 
devota i Bisericii Greco-Catolice.

Profesoar  universitar , a predat 
italiana la Universitatea Babe -Bolyai. 
Peste timp, unul din fo tii s i studen i 
m rturise te cum Doamna i-a dest inuit 
c  înainte de a- i începe cursurile, optit, 
î i binecuvânta studen ii. Cunosc toare 
profund  a valorilor umaniste, a tiut s  
le prezinte tinerilor, poate uneori chiar 
i f r  cuvinte, i s -i ajute, prin ele, s  

descopere noble ea spiritului. Aceste 
valori valabile în orice timp sunt 
sprijin în efortul de a discerne Binele 
de R u i Adev rul de Minciun . 
Odat  ajun i aici, orizonturi noi li se 
deschideau tinerilor în fa , urâtul i 
cenu iul vie ii putea   dep it.

În timp ce ne erau închise 
bisericile, Episcopii i preo ii ne erau 
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prin temni e, Doamna Profesoar  
Lascu era mereu deschis  speran ei, îl 
f cea vizibil pe Cristos Împ r ia Sa i 
Biserica Unit ”, pentru c  prin ceea ce 
suntem în societate, suntem imaginea 
Bisericii noastre.

De la m rturisitoare a credin ei 
în vremurile nedreptei persecu ii, dup  
ob inerea libert ii Bisericii în 1989, 
Doamna Profesoar  s-a angajat în munca 
nespus de grea a rezidirii Bisericii. Nu i-a 
privit vârsta niciodat , lucra cu entuziasm 
tineresc, cu d ruire total . Ar   dorit s -i 
vad  uni i pe to i greco-catolici în efortul 
de a repune Biserica în dreptul de a- i 
îndeplini misiunea data de Dumnezeu, 
f r  a întâmpina la  ecare pas obstacole 
omene ti. Doamna vorbea de o datorie 
de con tiin  a  ec rui greco-catolic, de 
imposibilitatea de a sta deoparte, chiar i 
bolnavii putând s - i ofere suferin ele lui 
Dumnezeu, pentru Biseric .

Mi-e greu su  etul când scriu 
despre Doamna Viorica Lascu, ne-a 
fost apropiat  familiei. În urm  cu 
mul i ani, în clandestinitatea Bisericii, 
P rintele Alexandru Borza ne-a botezat 
pe unul dintre copii. Nu s-a r mas doar la 
Sacrament, Doamna Lascu îi privea via a 
i se bucura pentru reu itele profesionale, 

se bucura i era fericit  tiindu-l  u al 
Bisericii Greco-Catolice: ,,Nu putea   
altfel, e botezat de tat l meu!”, obi nuia 
s  spun .

Mai în urm  cu un an i ceva 
Doamna a dorit s  tie câte zile a tr it, 
atunci b iatul nostru a f cut calculul, au 

fost 33.969 de zile!!! Zeci de mii de zile 
de credin , de rug ciune, de cons  n ire 
la Inima Preacuratei,  ind marianist , 
de iubire i de munc  pentru Biserica 
Greco-Catolic . i pentru oameni. 
Blând  i bun , Doamna Lascu visa la o 
societate f r  invidie, ur , nedreptate i 
violen . Singurul adev r pentru o via  
frumoas  i cinstit , spunea Doamna , 
este tr irea Evangheliei. 

Doamna Profesoar  Viorica Lascu 
s-a sim it legat  de mica noastr  revist , 
,,Calea des vâr irii”, citea în întregime 
 ecare num r i, un timp, a scris articole 

pentru noi, iar când nu a mai scris, avea o 
îndrumare i un cuvânt bun de încurajare.

S-a stins din via  la 27 ianuarie, 
cu câteva zile în urm . Blajul i-a primit 
 ica ca s  a tepte acolo, între S  n ii 

lui, ziua mare a Învierii. Rug ciunile 
P.S.S. Florentin Crih lmeanu i-au 
înso it drumul de la Cluj la Blaj, unde, 
în Catedral  P.S.S. Claudiu Pop i PSS. 
Mihai Fr il  au o  ciat serviciul religios 
al înmormânt rii în prezen a Eminen ei 
Sale Cardinal Lucian Mure an.

Mons. Vladimir Ghica ne 
îndeamn  c  atunci când ne cople e te 
dorul de cei ,,pleca i”, îi putem reg si 
în rug ciune: ,,Fie ca to i cei care ar 
avea nevoie de mine s  m  aib  în chip 
nev zut - prin rug ciune - al turi de ei”.

O facem i noi: ,,Cu s  n ii 
odihne te, Cristoase, su  etul adormitei 
servei Tale i umbra mor ii o preschimb  
în zorii mântuirii”.

Otilia B LA
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Vizita triumfal  a Papei Ioan 
Paul al II-lea în Polonia a convins chiar 
i pe cei care nu se voiau convin i c  

prin persoana noului Pap , pe scena 
lumii, a ap rut o nou  i puternic  for .

În primul s u an de ponti  cat 
Papa Ioan Paul al II-lea a f cut schimb ri 
importante în ceea ce prive te rela ia 
Papalit ii cu lumea i puterile lumii.

La 2 octombrie 1979 Ioan Paul 
al II asist  la cea de-a 34-a Adunare 
General  a O N U. În tot timpul zborului 
Papa a lucrat asupra discursului - avea 
dou  variante, în una Cardinalul Casaroli 
a pus în parantez  critica la adresa URSS 
i a altor ri comuniste, tot în parantez  

erau puse i problemele referitoare la 
drepturile omului i libertatea religioas , 
Cardinalul sus inând c  aceste probleme 
puteau   discutate pe cale diplomatic . 
Papa a refuzat aceast  variant  care ar   
lipsit discursul s u de esen . 

Ioan Paul al II-lea a ales varianta 
Pr. Schotte, în care adev rurile erau spuse 
direct, chiar mai mult, la intrarea în sediul 
ONU a cerut ca însu i P rintele s -i duc  
textul - mesajul era clar: ,,Sfântul P rinte 
dore te ca dumneavoastr  s -i duce i 
textul”. În felul acesta Papa a transmis un 
semnal c tre Curia Roman : ,,sfaturile 
directe, deschise sunt acceptate oricând 
în ponti  catul s u, dar cu problema 
drepturilor omului i a libert ii 
religioase nu e de glumit” (George 

Weigel, ,,Martor al speran ei - Biogra  a 
Papei Ioan Paul al II-lea-1920-2005”, 
Galaxia Gutenberg, p. 385).

Cu Rozarul în mâini, Papa a vorbit 
la Organiza ia Na iunilor Unite limpede; 
cu o for  interioar  data de credin , a 
vorbit despre drepturile fundamentale 
ale omului, inclusiv libertatea religioas , 
a oferit o nou  putere catolicismului i a 
pus în aten ie importan a ecumenismului.

Dac  vizita Papei în Polonia a 
îngrijorat profund puterea comunist  
din URSS i Europa de Est, motivele 
îngrijor rii se arat  acum tot mai 
evidente, orizontul dinspre R s rit 
începea s  se lumineze, speran a 
libert ii avea deja temei.

Cuvântul Papei - discursuri, 
predici, interven ii -, cuvântul de la 
audien ele generale de miercuri, toate 
str bat p mântul. Radio Vatican, Europa 
Liber  , BBC, i altele îl fac cunoscut, 
îl reiau, îl transmit i îl retransmit. 
,,Solidaritatea” clandestin  din Polonia 
g se te în vorbele Papei încurajarea 
necesar , chiar i atunci când Papa 
vorbe te doar despere libertate. P rintele 
Popieluszko în predicile sale critic  
regimul comunist, Biserica Catolic  din 
Polonia a devenit purt toarea de cuvânt 
a libert ii, Lech Walesa atrage privirile 
lumii, cu deosebire a Estului, i face 
posibil  reg sirea speran elor pierdute. 

Papii secolului al XX-lea
 Papa

Ioan Paul al II-lea (XIV)
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Observatorii de atunci au remarcat, 
remarc  i cei de ast zi c  alegerea de 
Pap  a lui Karol Wojtyla a marcat o 
r scruce în istoria lumii.

La 1 decembrie 1989 Ioan 
Paul al II-lea îl prime te la Vatican 
pe Mihail Gorbaciov, reprezentant 
al umanismului ateu, care dorea 
s  vorbeasc  cu cel mai important 
reprezentant al umanismului cre tin. 
Gorbaciov nu se apropia cu nimic de 
r ceala liderilor sovietici stalini ti, 
nu avea în  c rarea revolu ionar  a 
bol evicilor. La intrarea în Vatican, 
George Weigel încearc  s -i p trund  
gândurile: ,,Poate c  în acel moment 
Gorbaciov însu i începuse s  se 
îndoiasc  de posibilitatea reformei 
comunismului. Poate c  începuse 
s  în eleag  c  nu poate s  existe o 
perestroika (restructurare) autentic , 
f r  o mai mare glasnost (deschidere), 
c ci o mai mare deschidere ar 
  însemnat sfâr itul pozi iei de 

monopol pentru partidul comunist” 
(Op.cit.,p.667).

Intrarea în Vatican a lui 
Gorbaciov era un moment istoric i, 
con tient de aceasta, nu prea era în 
apele lui. Imaginile televizate surprind 
disconfortul, tensiunea i nesiguran a. i 
Papa era implicat emo ional. S-au retras 
în biblioteca papal  doar ei doi. Papa 
se întreba: ,,Cine este acest om? În ce 
crede? Cum î i justi  c  credin ele?

Gorbaciov î i aminte te c  
Papa i-a vorbit despre ,,crezul s u 

european” i despre convingerea în c  
noua Europ  ,,de la Urali la Atlantic”, 
trebuie s  revin  normalitatea.

Nu peste mult timp Gorbaciov 
avea s  a  rme: ,,Nimic din ceea ce 
s-a întâmplat în Europa de Est, 
spunea Mihail Gorbaciov, în 1992, în 
decursul ultimilor doi ani, n-ar   fost 
posibil f r  acest Pap , f r  marele 
rol - chiar politic - pe care l-a jucat 
pe scena interna ional”.

La rândul s u, Papa i-a schi at 
portretul lui Gorbaciov: ,,P strez o 
amintire foarte puternic  i exacta a 
întâlnirii mele cu Mihail Gorbaciov, 
când a venit aici, în vizit . Cred c  
este un om principial i foarte bogat 
din punct de vedere spiritual. Un 
personaj charismatic, care a avut, 
f r  nici o îndoial , o in  uen  
hot râtoare asupra evenimentelor 
din Europa de Est. Nu se declar  
credincios, dar am vorbit despre 
marea importan  pe care o atribuia 
rug ciunii, dimensiunii interioare 
a omului. Cred c , într-adev r, 
întâlnirea noastr  a fost ursit  de 
c tre Providen ” (Jean-Bernard 
Raimond, ,,Ioan - Paul II, un Pap  
în inima istoriei”, Prietenii C r ii, 
Bucure ti, 2000, p.165).

În elesul istoric al întâlnirii 
dintre Papa Ioan Paul al II-lea i Mihail 
Gorbaciov nu- i va pierde niciodat  
importan a. Mai trebuie re inut ceva: 
în Papa Ioan Paul al II-lea, Mihail 
Gorbaciov a cunoscut ,,un preot care a 
îndeplinit i rolul de om de stat, iar nu 
un om de stat devenit preot”. (va urma)
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Jocul Pollyannei, sau... îndemn la bucurie
Pollyanna este eroina c r ii cu acela i 

nume de Eleanor H. Porter, una din cele mai 
renumite scriitoare americane de la începutul 
sec. XX.

Lec ia de via  pe care ea ne-o d  ne este 
de mare folos  ec ruia dintre noi. 

Feti a Pollyanna, c reia-i murise mama 
când era foarte mic , este crescut  de tat l 
ei, preot, în bucurie su  eteasc , dar s r cie 
material . H inu ele i juc riile, chiar mâncarea 
erau asigurate din pachetele pe care Asocia ia 
Doamnelor Caritabile i le oferea. Odat , când 
Pollyanna î i dorea foarte mult o p pu , a 
primit un colet care con inea o pereche de 
cârje. Dezam girea pân  la lacrimi a feti ei ,l-a 
f cut pe bunul s u tat  s  inventeze JOCUL. Acest joc avea s  fericeasc  
toate personajele c r ii, i, dac  dorim s -l juc m, i-l vom juca bine, poate s  
ne ajute i pe noi s  ne bucur m în momentele grele.

Tat l i-a explicat feti ei c  trebuie s   e bucuroas   indc  nu are 
nevoie de acele cârje. El i-a mai spus c  vor juca de acum un joc. Când vor 
  nec ji i, nemul umi i de situa iile în care se a  , s  caute imediat motivul 

pentru care s  se poat  bucura  indc  el exist . Dumnezeu ne-a cerut în 
S  ntele Scripturi de 800 de ori s   m bucuro i i s  ne veselim, iar dac  
El s-a ostenit s  ne spun  de atâtea ori acest lucru ar trebui s -l i facem. 
Feti a Pollyanna a r mas orfan  i de tat l ei la vârsta de 9 ani i a ajuns s   e 
crescut  de o m tu  ursuz .

Cum a reu it ea s   e mereu vesel , entuziast  i s -i umple de bucurie 
pe to i cei din jur,r mâne s  descoperi i citind cartea aceasta fermec toare. 

M.M.F.


