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,,Anul Sfânt al Milostivirii Divine” a fost prilejuit de împlinirea, la 8 
decembrie 2015, a 50 de ani de la închiderea Conciliului Ecumenic Vatican II.

La 8 decembrie a.c., în Bazilica San Pietro, Papa Francisc va prezida 
deschiderea Por ii S  nte, care va r mâne deschis  pân  la închiderea Anului 
Sfânt extraordinar, în Duminica solemnit ii ,,Cristos Regele Universului” din 
20 noiembrie 2016.

La 13 decembrie se vor deschide ,,Por ile” în toate Diecezele din lume, se 
vor deschide i în Sanctuare.

La 11 aprilie 2015, Papa Francisc a înmânat Bula Papal  a Anului Sfânt 
celor patru bazilici papale din Roma i mai multor reprezentan i ai Bisericii de 
pe toate continentele.

,,Într-un moment de mari schimb ri sociale, Biserica este chemat  s  
ofere cu o for  mai mare semnele prezen ei i apropierii de Dumnezeu”, a 
spus Papa, explicând motivele care stau la baza ,,Anului Sfânt al Milostivirii”.

Papa a vorbit despre ,,violen a nemaiauzit ” pe care o îndur  foarte mul i 
cre tini în timpurile noastre. Si aceste timpuri au nevoie de o Biseric , semn i 
instrument al milostivirii lui Dumnezeu Tat l. Papa a continuat: ,,Anul Sfânt 
va trebui s  p streze vie dorin a de a ti s  capt m numeroasele semen ale 
blânde ii pe care Dumnezeu o ofer  omului i mai ales celor care sunt în 
suferin , sunt singuri i abandona i, i chiar f r  speran a de a   ierta i 
i de a se sim i iubi i de Tat l.Un an Sfânt, ca s  sim im puternic  în noi 

bucuria de a   fost reg si i de Isus, care ca Bunul P stor a venit s  ne caute 
pentru c  eram r t ci i. Un Jubileu pentru a sim i c ldura iubirii Sale când 
ne ia pe umerii S i ca s  ne duc  din nou la casa Tat lui”.

În cursul ,,Anului Sfânt” se vor lua mai multe ini iative pentru o diversitate 
de ac iuni în întreaga Biseric . Credincio ii vor   ajuta i de Biseric  s  în eleag  
ce este blânde ea i s  experimenteze blânde ea milostivirii divine. In Postul 
Mare vor   trimi i în biserici ,,Misionarii Milostivirii”, preo i care vor ierta i 
p catele a c ror dezlegare este rezervat  Scaunului Apostolic, se vor acorda 
indulgen e.

În parohii se vor organiza ,,Misiuni populare”. Fiecare Diecez  este 
chemat  s  aib  un program bine gândit i bogat pe durata întregului ,,An Sfânt”.

,,Aminte te- i, Doamne, de îndurarea i milostivirea Ta, pentru c  ele 
sunt din ve nicie” (Ps. 25,6).

Anul Sfânt al Milostivirii Divine
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S U M A R

Sfântul Bonaventura spune c  nimic nu e mai r u decat cearta în discu ii. 
Gre eala cea mai mare este a celui care începe s  contrazic , el aprinde focul. De 
obicei lucrurile care duc la ceart  sunt de pu in  însemn tate, dar tulbur  pacea i 
dragostea în familie, în prietenie i în comunit i.

Spiritul contrazicerii este un spirit r u, trebuie sc pat de el. Cu bun tate i 
blânde e trebuie ar tat adev rul celui care gre e te. Dac  nu reu im, întâmpinând 
înc p ânare f r  m sur , cel pu in nu se va ajunge la ceart .
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,,Mama Pâinii Euharistice”
Mare har e s  po i purta talazurile 

de lumin  desprinse din adev rurile 
ve nice. Lumina mult  adeseori e 
cruce mare i adev rul limpede, mare 
povar !Dumnezeu împarte harurile 
Sale în m sura în care g se te su  etul 
preg tit. Fiecare su  et î i are chemarea 
proprie, chemare mai sublim  la unele 
su  ete predilecte. Harurile acestea sunt 
puhoi de lumin  i spini de lumin  
a eza i în jurul capului lor. Odat   indu-
i descoperit  chemarea, neurmând-o, 

faci mai mult r u ca i atunci când n-ai 
ti nimic de ea, n-ai avea nici un dar. 

Prin urmare, sau urmezi chem rii, sau 
cazi în mâinile drept ii divine.

Tu, su  et consacrat lui 
Dumnezeu, e ti chemat s  te r stigne ti 
împreun  cu Mirele t u; s  te r stigne ti 
pe crucea realit ii, nu a iluziei. Pentru 
a r spunde chem rii noastre, s  cerem 
ajutor Aceleia care a stat sub Crucea lui 
Isus i L-a întov r it pe drumul Crucii.

,,Congrega ia Maicii Domnului”, 
pe prima pagin  a biogra  ei sale, are scris 
numele Mariei, ca surorile din aceast  
congrega ie s - i fac  pelerinajul prin 
lume al turi de aceast  Mam .

Din mijlocul închisorii unde zace 
s rmanul su  et omenesc, z re te o rari te 
de Cer, pe Maria. ,,Vr jm ie voi pune 
între tine i femeie” (Genez  3,15), care 
va mângâia, va mântui neamul i natura 
întregului neam omenesc. De aceea Maria, 
dup  gândul lui Dumnezeu, e Icoana 
mângâierii celor mântui i, n dejdea celor 

ce i-au surpat su  etele din lumin , în 
întuneric, mângâiere adev rat  i n dejde 
trainic , deoarece vine de la Dumnezeu. 
Cand esti lâng  Aceea care a zdrobit capul 
arpelui i în bra ele Ei, de cine s  te temi?

Pe prima pagin  a su  etului st  
o f g duin : surâsul S  ntei Fecioare, 
ajutor în crucile vie ii.

Din ceasul nenorocirii p catului, 
din momentul când a izbucnit sentin a i 
dreptatea lui Dumnezeu, ni s-a descoperit 
i mila, bun tatea Lui, prin Sfânta 

Fecioar . Pe verso-ul hârtiei noastre de 
osând , Dumnezeu a pus Icoana S  ntei 
Fecioare. Ea este de straj  lâng  mine 
în pelerinajul vie ii mele de încerc ri i 
lupt . Tu, inim  înfrânt , cu lacrimi de 
poc in  în ochi, nu dispera, c ci ai un 
locu or de sc pare, pe Maria. Dumnezeu 
în calitate de Tat , trimi ându-ne în 
lume, ne-a d ruit i o Mam . Maria este 
o Mam  i pentru p c to i, c ci ni s-a 
promis înc  înainte de venirea lui Isus.

Promi ându-ne-o, Dumnezeu parc  
ne zice: ,,Eu sunt drept i v  pedepsesc, dar 
mi-am v rsat su  etul i mila în Maria, în 
Inima Ei. Dac  Eu pedepsesc, Ea iart ”.

Dumnezeu a promis-o pe 
Maria, de parc  nu s-a putut st pâni 
s  nu comunice aceast  mare bucurie. 

i oare, în ner bdarea Sa, de ce i-a 
rezervat dreptatea i mila asupra unei 
femei, tocmai când noaptea era mai 
neagr , atât de neagr , încât puteai t ia 
în noapte cu cu itul?  (va urma)

Episcop Ioan SUCIU
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,,Exerci ii spirituale”
Cartea ,,Exerci ii spirituale” 

a P.S.S. Ioan Suciu a ap rut recent 
în Editura Surorilor Lauretane 
sub îngrijirea teologului Ciprian 
Vestemean.

,,Argument”, prima pagin  a 
volumului, apar ine tân rului teolog, 
pagin  în care explic  istoria i 
con inultul c r ii.

Volumul cuprinde medita iile 
P.S.S. Ioan Suciu inute la ,,Exerci iile 
spirituale” ale c lug ri elor din 
Congrega ia ,,Maicii Domnului” de la 
Blaj, între 22-31 august 1947. 

Pentru redactare s-a folosit 
textul original, ,,manuscrisul” g sit 
într-o bibliotec  particular . Textul a 
mai fost publicat ca anex  în cartea 
Doamnei Victoria Man-Nicolae, 
,,Episcopul Ioan Suciu, Apostol al 
iubirii”, ed. a II-a, Ed. Via a –Cre tin , 
Cluj-Napoca, 2003. Avantajul c r ii 
de fa  const  în faptul c  textul apare 
într-un volum singular, în felul acesta 
putând   mai u or i un instrument 
de lucru, cu atât mai mult, cu cât 
semni  ca iile medita iilor sunt actuale. 
,,Sim im cum ni se adreseaz  direct, 
actual, i cuvintele lui sunt la fel de 
fulger toare spiritual ca i în acel 
moment în care au fost rostite”, ne 
m rturise te dl. Ciprian Vestemean.

Volumul con ine o sumar  
biogra  e a P.S.S. Ioan Suciu, 21 de 
medita ii, deci dou  medita ii pentru 
 ecare zi a Exerci iilor spirituale, 

Anexa - ,,File din istoria Congrega iei 
Surorilor Maicii Domnului”, text 
scris de Sr. Leti ia CMD, i se încheie 
cu ,,Rug ciune pentru beati  carea 
Episcopilor greco-catolici martiri”.

Medita iile sunt alese cu grij , 
urmeaz  un  r logic care leag  cele 
10 zile de reculegere i angajeaz  
c lug ri ele pe un drum spiritual 
în accensiune, din prima zi, de la 
,,Medita ie”, la ultima zi, care se 
încheie prin cuvântul Episcopului 
despre Preacurata, ,,Sfânta Fecioar ”.

Citite ,,medita iile” P.S.S. 
Ioan Suciu destinate c lug ri elor, 
descoperi c  departe de a   adresate 
numai persoanelor consacrate, se 
adreseaz  tuturor celor care doresc s  
urmeze drumul perfec iunii spirituale.

,,Medita ie”, primul cuvânt al 
Preas  n iei Sale, explic  importan a 
,,reculegerii i a t cerii”; doar în t cere 
se poate auzi cuvântul lui Dumnezeu. 
Timpul destinat t cerii creeaz  spaim  
diavolilor, pentru c  primul pas al 
lor, când vor s  st pâneasc  un su  et, 
este s -l îndep rteze de momentele 
de lini te. În ,,t cere i lini te”, o 
cercetare a con tiin ei ne dezv luie 
adesea i cele mai mici p cate ce 
apas  su  etul.

P.S.S. Ioan Suciu ne aminte te 
c  pornind pe drumul perfec iunii, 
Isus ne cere s  nu ne mai preocupe 
trecutul cu p cate, s -L avem în fa  
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(continuare în pag. 7)

numai pe El, cel ce iart  tot i iube te 
su  etele care, prin aceast  c utare, 
se vor uni cu El - unirea cu Cristos 
este sensul perfec iunii. Cum se poate 
atinge perfec iune? Întrebarea pus  de 
Episcop, r spunsul tot al Episcopului: 
,,Întâi s  vrei, apoi s  vrei i în urm  
s  vrei”.

Preas  n itul întârzie câteva 
momente ca s  le vorbeasc  Surorilor 
despre statutul lor, despre voca ie. 
Medita ia care dezbate tema este 
,,Voca ia”. Statutul ales, via a 
consacrat , înseamn  dorin a de 
perfec iune, adic  unirea cu Isus 
prin practicarea virtu ilor cre tine ti. 
Fiecare c lug ri  trebuie ,,s   e un 
potir în care s  nu încap  decât 
iubirea lui Isus”. Modelele oferite 
de Preas  n ia Sa sunt Sf. Ioan Bosco 
i Sf. Tereza de Lisieux, c lug ri a 

carmelitan  care i-a g sit locul în 
Biseric  în iubire: ,,Da, mi-am g sit 
locul în Biseric  i acest loc, o 
Dumnezeule, Tu mi l-ai dat. În Inima 
Bisericii voi   Iubirea”, spunea 
Sfânta Tereza, Iubirea cuprinde toate 
voca iile, este totul.

,,Dumnezeu i prezen a Sa” 
este medita ia prin care se înva  
cum se face primul pas, cum se urc  
prima treapt  pe drumul perfec iunii. 
Preas  n ia Sa a vorbit Surorilor despre 
Dumnezeu care ne este mai aproape 
decât ne închipuim, este în  ecare 
din noi, ,,este mai aproape decât ne 
suntem noi în ine”, El ne s  n e te 

via a, lucreaz  în su  etul nostru ,,ca 
s  formeze în el tot mai des vâr it 
chipul lui Christos”.

Spre Dumnezeu avem o singur  
cale: Isus , iar nou  ni se cere s  
 m icoana Lui: alter Christus - alt 

Cristos. Cum putem  ? Tr ind via a 
i gândurile lui Isus ca s  ajungem 

s  putem spune: ,,Nu tr iesc eu, ci 
Isus Christos tr ie te în mine”. 
,,Alter Christus” este medita ia prin 
care urc m înc  o treapt  pe calea 
des vâr irii ajuta i de Preas  n ia 
Sa. Cum obi nuia, Preas  n ia Sa 
apeleaz  la o pilde, iat  una: Murind 
o c lug ri , bate cam furioas  la 
poarta Raiului pentru c  Isus nu a 
recunoscut-o sub numele de Sora 
Evlavia. Nu renun , încearc  de mai 
multe ori sub diferite nume: Peniten a, 
Caritatea etc., totul e îns  zadarnic. 
Obosit , încearc  s  ghiceasc  gândul 
Mântuitorului. ,,Cine e acolo?”, 
întreab  Isus. Doamne, Isuse, Tu 
e ti! Nu mai sunt eu! ,,De-acum po i 
intra!”, i-a spus Isus deschizându-i 
poarta Raiului.

A a cum la Prefacere, Pâinea 
i Vinul se transform  în Trupul i 

Sângele Domnului, a a ne va schimba 
Isus prin harul S u. 

În ,,Lep darea de sine. 
Morti  carea”, Preas  n ia Sa a 
vorbit c lug ri elor despre Crucea lui 
Cristos. Acceptarea suferin ei pentru 
Cristos este o tr s tur  a Congrega iei. 
Din nou modelul de urmat este Sf. 



CALEA DES VÂR IRII - nr. 9 septembrie 2015 - 7

(continuare în pag. 8)

(urmare din pag. 6)

Tereza a Pruncului Isus, a c rei via  
scurt  a fost o neîntrerupt  suferin , 
acceptat  îns  cu bucurie. Superioarei 
îi explica: ,,Maic , merg tot pe cruci, 
sunt foarte fericit ”.

Strâns legat  de suferin  este 
umilin a. Modul cum a în eles-o 
Episcopul i cum a prezentat-o o 
g sim în medita ia ce-i poart  chiar 
numele: ,,Umilin a”. Ce este smerenia 
a  m din via a lui Isus, via  cu trei 
trepte de umilin : coborârea din 
Cer în iesle, din iesle pe Cruce, de 
pe Cruce în Euharistie. Bernadetta 
Soubirous, vizionara Preacuratei la 
Lourdes, ne d  o lec ie despre ce 
este umilin a. Întrebat  dac  nu se 
mândre te cu faptul c  i s-a ar tat 
Sfânta Fecioar , a r spuns: ,,Eu nu 
sunt decât o simpl  m tur  de care 
s-a servit Sfânta Fecioar  pentru 
a cur i pu in p mântul, iar locul 
m turii, dup  ce i-a ispr vit rolul, 
este s  stea dup  u ”.

Privind pu in în urm , sunt 
urcate deja câteva trepte spre 
des vâr ire prin: prezen a lui 
Dumnezeu în su  et, imita ia lui 
Isus, morti  care i umilin . Dar 
treptele continu , continu m i noi s  
mergem spre perfec iune.

Medita ia ,,Dragostea 
dumnezeiasc ” începe cu citatul 
cunoscut din Apostolul Ioan: ,,Atât 
de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
încât i pe Fiul S u, Unul n scut L-a 
dat pentru mântuirea ei”. Iubirea e 

cheia ce explic  totul. Ceea ce a f cut 
Dumnezeu pentru noi a f cut din 
iubire. Intre iubirea lui Dumnezeu i 
iubirea noastr  este o mare deosebire, 
noi iubim ceva pentru c  este frumos, 
perfect. Iubirea lui Dumnezeu este 
creatoare: ,,Dumnezeu nu iube te 
su  etul pentru c  este frumos, ci 
pentru c  El îl face frumos”.

Iubirea lui Isus pentru noi se 
remarc  prin câteva etape: Crearea. 
L-a creat pe om, Întruparea, 
Euharistia i R scump rarea. De 
aici se na te datoria s -l iube ti pe cel 
iubit de Dumnezeu, în limbajul nostru 
este aproapele.

,,Credin a” este medita ia 
în care Episcopul Ioan Suciu 
explic  ce însemneaz  a crede. A 
crede este a primi i a accepta Sf. 
Evanghelie, adev rurile de credin , 
,,a te identi  ca cu Isus în gânduri i 
vorbe, fapte, aprecieri m suri; a- i 
însu i în elepciunea lui Dumnezeu 
i a vedea cu ochii Lui toate 

întâmpl rile, lumea, lucrurile”.
Credin a poate   eroic , 

încrederea de asemenea. Dac  în 
mul imea evenimentelor tr ite 
descoperi iubirea lui Isus, înseamn  c  
ai încredere. ,,Speran a-încrederea-
Abandonarea” este medita ia prin 
care înv m despre încredere. Sfatul 
Episcopului Suciu este s  nu  m 
niciodat  tri ti sau descuraja i, orice 
s-ar întâmpla, ,,c ci toate intr  în 
planurile iubirii lui Dumnezeu” i 
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s  nu uit m ,,c  toate încerc rile lui 
Dumnezeu au un scop, o  nalitate 
bun , c ci toate lucreaz  opera 
t cut , ascuns , grav , nep truns  
lucrare de iubire, unde diavolul nu 
poate face nimic”.

Dou  medita ii sunt 
destinate iubirii:  ,,Calit ile 
iubirii” i   ,,Roadele iubirii 
comp timimitoare”.

Iubirea noastr  fa  de 
Dumnezeu se cere s   e strâns legat  
de Cruce i de sacri  ciu. ,,Dragostea 
ce nu asud  sânge i nu este 
parfumat  cu suferin  este o iluzie 
i fantezie, i ni se pare c  iubim 

pe Dumnezeu pân  la martiriu”. 
Oare Preas  n ia Sa avea imaginea 
martiriului în al c rui prag era?

Pe baza experien ei 
confesionlului, Episcopul Ioan 
Suciu ne vorbe te despre iubirea 
penitent . O au acei credincio i care-
i v d mereu p catele, se acuz  i 

sunt foarte nefericiti pentru c  l-au 
sup rat pe Dumnezeu i nici nu au 
încredere în iertare. Preas  n ia Sa 
ne cere ca dup  o spovad  bun  s  
privim spre Dumnezeu Îndur torul 
cu toat  încrederea, s   m siguri 
c  suntem ierta i. S  nu uit m de 
iubirea lui Isus pentru noi, în aceast  
iubire este iertarea; în suferin  i-a 
dat via a pentru noi pe Cruce, a iubit 
suferind, cum ar putea s  nu ne ierte?. 
Iubirea noastr  fa  de El este i ea 

îndurerat , comp timitoare. Aceast  
iubire are o misiune, opre te p catul, 
na te devo iunea pentru întoarcerea 
p c to ilor i, la unele su  ete alese, 
face s  apar  Stigmatele lui Isus.

 Vorbind despre dureri, 
Preas  n ia Sa ne cere s  ne rug m i 
oferim oboselile i suferin ele pentru 
semenii no tri care sunt în nevoi, 
pentru convertirea lor. S  credem în 
lucrarea ascuns  a lui Dumnezeu i 
,,s   m pescuitori de su  ete”, s  
 m misionarii lui Isus. De la iubirea 

penitent , am ajuns astfel la iubirea 
transformatoare, am ajuns misionari.

În ascensiunea noastr  spre 
perfec iune, am mai urcat înc  trei 
trepte: ne-am înt rit credin a, am 
cunoscut iubirea comp timitoare i 
am devenit misionarii lui Isus.

Urm toarele trei medita ii sunt 
destinate în mod special Surorilor: 
,,Iubirea extatic . Votul s r ciei”, 
,,Votul castit ii” i ,,Votul 
ascult rii”, dar îndemnuri pentru 
o via a cre tin  se g sesc su  ciente 
i pentru laici. Pentru persosnele 

consecrate votul s r ciei este 
separarea de lume, votul casit ii, 
desp r irea de trup, iar votul ascult rii 
este separarea de tine însu i, ca s  po i 
spune ca Sf. Francisc: ,,Dumnezeul 
meu i Totul meu!”

Persoanele consacrate care 
renun  la iubirea p mânteasc  pentru 



CALEA DES VÂR IRII - nr. 9 septembrie 2015 - 9

(urmare din pag. 8)

Cristos devin ,,mame” ale multor 
su  ete, iar preotul este ,,p rinte”, 
nume simbolice, purt toare de atâta 
bine pentru oameni.

,,Ispitele”, o medita ie 
care intereseaz  pe orice cre tin. 
Dumnezeu îng duie ispita, ne spune 
Preas  n ia Sa, pentru un bine mai 
mare, ,,ispita veri  c  su  etul în 
fa a noastr  i a lui Dumnezeu”. 
Via a spiritual  e foarte u oar  f r  
încerc ri, dar ,,betonul armat al 
încerc rilor” îi d  rezisten a. Ispita 
este purgatorul nostru prin care ne 
descoperim punctele slabe, este i 
o cale de isp ire. Exist  o leg tur  
între ispite i s  n enie, ,,primul 
semn al su  etului sfânt e ispita, 
mai lung  sau mai scurt . Virtutea 
întru neputin e se dovede te”. Dup  
ce trece ispita, spune Episcopul, 
,,r mâi ca o stânc  sp lat  de valuri 
turbate”.

,,Lâncezeala” i ,,Defectul 
dominant” analizeaz , prima, 
posibilitatea prin care poate ajunge 
su  etul în starea de mole eal , când 
este ,,c ldicel”, f r  p cat de moarte, 
dar acceptând ,,mici” gre eli care 
treptat îl pot pierde. 

O înclinare înspre r u exist  
în noi, se datoreaz  urmei l sate 
de p catul originar. Cu ajutorul 
p rintelui nostru spiritual trebuie s  
ne descoperim defectul dominant, 
i nu este u or, adeseori ia forma 

virtu ii, sunt necesare sinceritatea, 

r bdarea i morti  carea, urmate de 
cercetarea con tiin ei, m rturisire 
i Sfânta Împ rt anie.

Am mai urcat câteva trepte pe 
calea perfec iunii: lupta împotriva 
ispitelor, dep irea st rii de 
mole eal  su  eteasc , înt rirea 
credin ei prin cunoa terea de sine i 
prin primirea Sf. Taine.

Ceea ce am l sat ca s   e o 
bucurie a su  etului ajuns pe o culme 
în drum spre perfec iune, culme 
de unde i se dechid noi orizonturi 
pentru un nou urcu , este c  Isus i 
Preacurata au fost cu noi. Ceea ce este 
Sfânta Fecioar  în drumul nostru spre 
în l imi, Preas  n ia Sa ne explic  în 
dou  medita ii: ,,Sfânta Fecioar , 
model de suferin ” i în ,,Sfânta 
Fecioar ”. Surâsul S  ntei Fecioare 
ne este ajutor în înaintarea noastr  
spiritual  i în crucile vie ii. Spune 
Preas  n ia Sa: ,,Pe verso-ul hârtie 
noastre de osând , Dumnezeu a 
pus Icoana S  ntei Fecioare. Ea este 
de straj  lâng  mine în pelerinajul 
vie ii mele de încerc ri i lupt ”.

Ca s  cunoa tem toate aceste 
în l imi spirituale, citind cartea 
,,Exerci iile spirituale”, l-am avut 
lâng  noi pe Preas  n ia Sa Ioan Suciu, 
i-am auzit cuvântul de alt dat  i ne-
am amintit de încrederea ce a avut-o 
în noi, tinerii de atunci, i-am sim it 
s  n enia i bucuria de a   iar i cu noi.

Cu umilin  i recuno tin , îi 
mul umim, 

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

Quand j’ai reussi a le faire, je n’etais pas loin de la frontier 
autrichienne que l’on annonce 1 km a l’avance. Le km etant franchi 
on ne trouve plus rien qui ressemble a un poste frontier sauf ce bar 
ou le panneau ,,Change” demeure encore, mais point de bureau pour 
changer les dernier forints qui me restant.

En  ne, je suis en Autriche. Bientot, Wien et j’aurai fait la moitie 
de mon parcours. Il ne me restera plus que l’Autriche jusqu’a Linz.

Le Allegmagne en remontant le Danube jusqu’a sa source ou 
du moins l’endroit ou il prend son nom au km 0 a Donaueschingen, 
puis traversanta 1100 m et gagner Mulheim pour passer le Rhin et je 
me retrouver en France, ou des amis m’ attendaient al’autre bout du 
pont.

(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

Când am reu it s  m  reîncadrez pe pist , nu eram departe de 
frontiera austriac , un km în fa . Kilometrul  ind str b tut, nu am 
g sit nimic care s  semene cu un post de frontier , în afar  de un bar, 
unde a  ul ,,Schimb valutar”, era înc  r mas, dar i un birou pentru 
a putea schimba ultimii forin i care îi mai aveam .

În  ne, sunt în Austria. În curând, Viena, i eu aveam deja f cut  
jum tate din distan .

Nu-mi va r mâne prea mult din Austria pân  la Linz.
Germania urcând pân  la izvorul Dun rii, mai pu in locul în care 

î i ia numele, la km 0, la Donaueschinger, apoi traversând P durea 
Neagr , mai am 1100 de metri i ajung la Mulheim ca s  trec Rinul 
i s  intru în Fran a, unde prietenii mei m  a teptau la cel lalt cap t 

al podului.
(va urma)

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

Dragi prieteni,



12 - CALEA DES VÂR IRII - nr. 9 septembrie 2015

(continuare în pag. 13)

În articolul cu acela i titlu, din 
,,Calea des vâr irii”, iulie-august 
a.c., se men iona rolul important 
pentru Ordin, pe care l-a avut Sf. 
Bonaventura (1218-1274), c lug r 
franciscan, superior general al Fra ilor 
Minori, episcop i cardinal, teolog i 
 lozof, care a impus posesia c r ilor 

în îns i natura Ordinului. ,,Regula 
impune imperativ fra ilor autoritatea 
i propov duirea în cadrul slujbei 

religioase în termeni pe care nu-i 
g sim, credem, în nici o alt  regul . 
A adar, dac  ei nu trebuie s  spun  
vorbe oarecare, ci Cuvântul divin, ei 
nu-l pot cunoa te pe acesta din urm  
dac  nu citesc, ei nu pot citi dac  nu 
au c r i, este deci clar c  a avea c r i 
face parte din perfec iunea regulii 
exact ca i propov duirea” (Jacques 
Le Goff ,,Sfântul Francisc din Assisi, 
Ed. Polirom, 2000, p.149).

Se sublinia în articol aceast  
nou  atitudine în Ordin, diferit  fa  
de începuturi, dar cu urm ri valoroase 
de atunci, pân  azi i cu perspective 
pentru viitor.

Sf. Bonaventura este  ul unui 
medic cu ascenden  nobil . S-a 
n scut la Bagnorggio în apropiere de 
Orvieto.

În 1243 a devenit c lug r 
franciscan; superiorii i-au remarcat 
inteligen a sclipitoare cu care era 
înzestrat i l-au trimis s  studieze la 
Paris. A fost coleg cu dominicanul Sf. 
Toma de Aquino, dar, spre deosebire 

de acesta, ca i teolog punea accentul 
mai de grab  pe abordarea afectiv  
a tainelor divine, nu pe cea pur 
ra ional . ,,Dac  vrei s  tii cum are 
loc (mi carea su  etului în Dumnezeu), 
întreab  harul, i nu tiin a, dorin a, i 
nu intelectul, suspinul rug ciunii, i 
nu entuziasmul cititului, mirele, i nu 
maestrul, pe Dumnezeu, i nu omul, 
cea a, i nu seninul, nu lumina, ci 
focul care în  c reaz  întreaga  in  
i o cufund  în Dumnezeu”, sus inea 

Bonaventura. Oricum, Sf. Toma de 
Aquino i Sf. Bonaventura sunt cei 
mai mari teologi ai Evului Mediu.

Din 1235 a urmat în cadrul 
Universit ii din Paris ,,Facultatea de 
Arte Liberale” i din 1243 ,,Facultatea 
de Teologie”.

În 1253 a devenit Magistru 
al colii franciscane din Paris, iar 
din 1257, într-o perioad  de criz , 
Magistru general al Ordinului 
Franciscan. 

Bonaventura a ap rat cu 
fermitate idealurile franciscane i 
a impus Ordinului studiul, posesia 
de c r i i de cl diri (spre deosebire 
de începuturi). Studiul i predarea 
în universit i le considera foarte 
importante pentru franciscani datorit  
rolului lor în ansamblul Bisericii. Prin 
studiu orizontul preo ilor cap t  mari 
dimensiuni i la nivel de dieceze i 
parohii aceast  bog ie spiritual  i 
cultural  se r sfrânge în tr irea vie ii 

Atitudinea Ordinului Franciscan fa  de tiin
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cre tine a credincio ilor, sus inea Sf. 
Bonaventura. i continua s  a  rme 
c  preo ii cu instruire de  cient  i 
insu  cient educa i nu pot face fa  
unei bune pastora ii.

Bonaventura a fost adeptul 
modera ilor, a impus idealurile de 
simplitate i s r cie cump tat .

În calitate de Magistru general a 
vizitat Fran a, Germania i Anglia, dar 
oriunde a fost, a respins onoarea. Când 
a fost creat Cardinal de c tre Papa 
Grigore al X-lea, mesagerii acestuia, 
care îi aduceau mesajul Suveranului 
Pontif, l-au g sit sp lând vasele sub 
un copac din curtea m n stirii. Le-a 
cerut s  a tepte i s -i aga e bereta de 
Cardinal de o creang  pân  î i termin  
lucrul.

La al doilea Conciliul de la 
Lyon (1274), Conciliu care avea ca 
scop reunirea Bisericii Apusene cu 
Biserica R s ritean , Bonaventura 
a avut rol important încredin at de 
Papa Grigore al X-lea - Sf. Toma de 
Aquino murise pe drum spre Conciliu. 
R spunderea istoric  îi revenea Sf. 
Bonaventura, care a reu it s  conving  
de datoria reunirii pe Patriarhul 
Constantinopolului i întreaga 
delega ie - Unirea s-a f cut!

Sf. Bonaventura a murit 
îns  la scurt timp, la 15 iulie, i 
înmormântarea lui la Lyon p rea 
un triumf: lâng  sicriu erau Papa cu 
delega ii s i de la Conciliu i Patriarhul 
de la Constantinopol cu delega ia sa la 
acela i Conciliu al reunirii Bisericilor. 

Sf. Bonaventura nu a mai apucat s  
vad  cum Constantinopolul a repudiat 
unirea atât de greu câ tigat . Din 
p cate, unirea de la Lyon a fost doar 
temporar realizat .

Sf. Bonaventura s-a remarcat 
în domeniul teologic i administrativ, 
a avut func ii importante, dar nu i-au 
atins personalitatea i caracterul, 
a r mas mereu acela i om distins, 
amabil, cu mult  disoponibilitate 
pentru cei care îl solicitau.

Din opera sa scris  re inem 
câteva titluri: ,,Legenda Maior” (Via a 
Sfântului Francisc), lucrare aprobat  
ca o  cial ;

Tratatul ,,De perfections 
evangelicae” (Despre des vâr irile 
evanghelice);

Opera ,,Comentariu la Cartea 
Sentin elor lui Petru Lombardul”, în 
patru volume în care Bonaventura 
cuprinde întreg câmpul teologiei 
scolastice, tratânnd despre Dumnezeu, 
Trinitate, Crea ie i c dere, Intrupare 
i Inviere, Gra ia i Judecata de Apoi.

La Paris a inut mai multe 
conferin e, din care amintim ,,Despre 
cele zece precepte” i ,,Despre cele 
apte daruri ale Spiritului Sfânt”.

A fost canonizat de Papa Sixtus 
al IV-lea, în 1482 i declarant Doctor 
al Bisericii în 1588.

Sf. Bonaventura este considerat, 
dup  Sf. Francisc, al doilea întemeietor 
al Ordinului Franciscan.

O.B.
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REPREZENT RI ALE SFINTEI TREIMI ÎN 
OCCIDENT

II a Sfânta Treime în pictur ,
fresc  i sculptur

Am r mas surprins cât de bogat  
a devenit colec ia mea de imagini 
privind ”Reprezentarea S  ntei treimi 
în art ”. Determinarea unui criteriu 
de ordonare a imaginilor în vederea  
prezent rii s-a dovedit di  cil . 
Deoarece unanimitatea m-a speriat 
mereu, pute i lini ti i s  v  exersa i 
creativitatea c utând pe Internet cu 
cuvântul cheie: Sfânta Treime în art  
(Trône de Grâce, Throne of Mercy, 
Gnadenstuhl). Scrie i doar în limba 
str in  în care citi i f r  greutate. 
Accesarea în române te nu d  
totdeauna rezultatele a teptate. Eu voi 
începe cu tema ”Tronul compasiunii” 
i voi prezenta  atât picturi, cât i 

sculpturi. Regret c  nu am g sit vitralii 
cu aceast  tem , dup  cum regret c  
nu am reu it s  g sesc o imagine cu 
o rezolu ie satisf c toare pentru o 
tapiserie  amand  din sec. XVI care 
prezint  un Tron al Compasiunii în 
varianta ”Pieta”.

II a 1 Tronul compasiunii în 
pictur , fresc  i sculptur

 Tronul compasiunii pictat de 
Masaccio – În biserica Santa Maria 
Novella, Floren a

Fresca a fost executat  de 
pictorul Tommaso di Ser Giovanni di 
Simone (1401 – 1428), primul pictor 

mare al Quatrocento-ului, perioad  
a Rena terii Italiene. Masaccio este 
o versiune umoristic  a cuvântului 
Maso, prescurtare a numelui 
Tommaso, însemnând ”stângaci”. 

Fresca este pictat  în tehnica 
tromp l’oeil, o tehnic  ce creaz  iluzia 
optic  de tridimensionalitate, dac  
observarea se face dintr-o anumit  
direc ie. De aceea, fresca având 
în l imea de 667 cm i l imea de 
317 cm a fost plasat  pe linia u ii de 
intrare. În fa a frescei a fost plasat  o 
”teras ” folosit  ca altar, care crea o 
band  alb  între sec iunile superioar  
i inferioar  ale frescei înt rind astfel 

iluzia de profunzime.
Picioarele acestui altar (reale 

sau iluzorii) precum i jocul de umbre 
i lumini creau iluzia unei cripte situat  

sub mas , în care se a   un ”mormânt” 
cu un schelet. Figurile pictate (Sfânta 
Fecioar  i Apostolul Ioan, precum i 
so ii familiei comanditare a frescei) 
sunt apropiate de m rimea natural . 
Apari ia Fecioarei i a lui Ioan în 
fresc  nu era în epoca aceea (sfâr itul 
sec. XIV i începutul sec. XV), ceva 
neobi nuit în Italia. Nici asocierea 
Treimii cu un mormânt nu era f r  
precedent. F r  precedent este doar 
faptul c  Masaccio a combinat toate 
aceste elemente.

Identi  carea donatorilor nu a 
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reu it, totul a r mas la nivelul unor 
ipoteze. Mormântul cu cadavrul este 
un sarcofag în care este depus un 
schelet. Pe peretele situat deasupra 
scheletului este sculptat  inscrip ia: 
”IO FUI GIA QUEL CHE VOI 
SIETE E QUEL CH’IO SONO VOI 
ANCO SAERTE” (Odat  am fost 
ceea ce voi sunte i acum i sunt ceea 
ce ve i   i voi).

Acest ”memento mori” 
subliniaz  faptul c  pictura inten iona 
s   e o lec ie pentru privitori. 
La nivelul simplu al în elegerii, 
adresându-se  credin ei din sec. 
XV, trebuia s  sugereze oamenilor 
c  deoarece to i vom muri, numai 
credin a în Treime i în sacri  ciul lui 
Cristos poate s  ne ajute s  dep im  
cu bine existen a noastr  vremelnic . 
O alt  interpretare, mai so  sticat , 
spune c  scheletul este o referire la 
Adam, al c rui p cat a adus oamenilor 
moartea, deci ar   un avertisment c  
via a este trec toare. Fresca ar sugera 
deci c  numai prin credin a în Treime 
moartea poate   învins . Spiritul Sfânt 
este  gurat ca un porumbel alb, între 
capul Fiului i al Tat lui. Combina ia 
dintre Treime, Moarte i C derea 
în p cat este interpretat  de unii ca 
o transpunere a Capelei Golgota 
din biserica Sfântului Mormânt din 
Ierusalim. Desigur, po i accepta sau 
nu aceast  interpretare. Mie nu mi 
s-a p rut c  fresca seam n  cu capela 
Golgota redat  mai jos.

Pictura Sfânta Treime de 

Pesellino, pentru Compania S  ntei 
Treimi din Pistoia, Italia

Francesco di Stefano, zis i 
Il Pesellino, sau Francesco Peselli 
(Floren a 1422 – 1457) este un pictor 
miniaturist al colii  orentine. R mas 
orfan la cinci ani, este ini iat în pictur  
de bunicul matern Giuliano Pesello, al 
c rui atelier îl mo tene te, dup  ce a 
fost elevul lui Fra Filippo Lippi.

Comanda retablului o prime te 
în 1453, dar moare înainte de 
terminarea lui, pictura  ind  nisat  
de Filippo Lippi. Tabloul se a   azi la 
National Gallery din Londra.

Pesellino a fost i un pictor 
renumit de ”cassone” (l zi de zestre) 
pe care le ilustra cu subiecte din 
legende vechi sau pove ti. Multe 
dintre ele sunt p strate la Muzeul 
Gardner din Boston.

Un Tron al Compasiunii pictat 
de Colijn de Coter

Tabloul pictat la Bruxelles de 
c tre Colijn de Coter în perioada 
1510-1515, era panoul central al unui 
triptic comandat de biserica Saint-
Denis din localitatea Saint-Omer 
situat  în Fran a în departamentul Pas-
de-Calais. Compozi ia este puternic 
in  uen at  de o lucrare mai veche a 
lui Robert Campin (care era cunoscut 
ca pictor sub numele de Me terul 
Flamand), tot un Tron al Compasiunii 
pictat între 1430-1435, a  at azi la 
Petersburg în Rusia.  

Grupul central este format din 
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Dumnezeu-Tat l, reprezentat ca o 
persoan  în vârst , care sus ine corpul 
lui Cristos-Fiul, luat de pe cruce. 
Spiritul Sfânt, în chip de porumbel 
este plasat între cele dou  capete, 
completând Treimea cereasc . Tat l 
poart  tiara care con ine referin ele 
ponti  cale i imperiale. Lividitatea 
corpului Mântuitorului atrage 
privirile. Redarea  gurilor este plin  
de realism. Fa a Tat lui este ridat , 
plin  de triste e, iar  gura lui Isus 
are o paloare cadaveric . Detaliile 
pliurilor i ale obiectelor din imagine 
contrasteaz  cu caracterul supranatural 
al reprezent rii. Acest Cristos 
monumental st  în bra ele Tat lui ca 
i când nu ar avea greutate. El pare 

c  prive te la rana din coast  i face 
parc  gestul de a o deschide cu mâna 
dreapt . Acest gest, al Mântuitorului 
care spare c  a dep it moartea, invit  
pe credincios în spiritul unei devo iuni 
moderne la o medita ie individual  
asupra realit ii suferin ei de pe 
cruce, o medita ie asupra Patimilor 
i a R scump r rii. De-o parte i de 

alta a Tat lui, doi îngeri Îmbr ca i în 
verde i galben prezint  instrumentele 
Patimilor, lancea, cuiele (în stînga) i 
crucea (în dreapta).

Un Tron al Compasiunii
pictat de El Greco

Biserica Santo Domingo el 
Antiguo din Toledo avea un retablu 
impun tor care con inea apte pânze 
pictate i cinci sculpturi încadrate de 

o structur  arhitectonic  ornat  de 
coloane i frontoane. Partea superioar  
a retablului era dedicat  S  ntei Treimi, 
dogma central  a cre tinismului. 

El Greco prime te comanda 
în septembrie 1577. Dumnezeu 
Tat l este reprezentat ca o persoan  
mai în vârst  decât Fiul. El îl ine 
în bra e pe Fiul S u mort. Aceast  
pictur  reprezint  de fapt un Tron al 
Compasiunii-Pieta. Isus luat de pe 
cruce poart  stigmatele jertfei Sale. 
Porumbelul care-l simbolizeaz  pe 
Spiritul Sfânt este plasat pe un fond 
auriu, a a cum o cere tradi ia icoanelor 
care-L reprezint . Îngeri i sera  mi 
încercuiesc scena. Lumina pare c  
vine de la corpul lui Isus, de la Tat l 
i porumbel. Pictura i aranjamentul 

au fost folosite i de Albrech Dürer în 
gravurile i picturile sale.

Adora ia S  ntei Treimi
de Albrecht Dürer 

Este vorba despre un retablu 
pictat de Dürer, nu de gravura sa 
inspirat  de tabloul lui El Greco. 
Lucrarea a fost comandat  în 1508 de 
c tre un comerciant bogat, Matthäus 
Landauer din Nüremberg  pentru o 
capel  închinat  S  ntei Treimi i 
tuturor S  n ilor. Capela se a  a într-o 
institu ie de ajutor pentru doisprezece 
artizani care nu mai puteau s  se 
între in  cu munca lor. Aceast  cas  de 
caritate a fost ridicat  de Landauer i 
Erasmus Schiltkrot în 1501. Landauer 
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i-a sfâr it zilele în aceast  cas .
Retablul avea panouri  xe i 

era inclus într-o construc ie proiectat  
tot de Dürer, care în partea superioar  
avea o sculptur  în lemn prezentând 
Judecata de Apoi. Pictura prezint  
Treimea cu Dumnezeu Tat l inând un 
cruci  x pe care Isus este înc  în via . 
Deasupra lor, într-un nor luminos este 
Spiritul Sfânt în chip de porumbel. 
Treimea este înconjurat  de cete de 
îngeri i cheruvimi înv lui i în nori. 
Dumnezeu Tat l poart  o coroan  
imperial  i are o mantie colorat  în 
verde pe care o in îngerii. Artistul a 
pictat o mul ime de s  n i, b rba i i 
femei, a  a i în Ceruri. Ei vin din cele 
dou  p r i, condu i de Fecioara Maria 
(în stînga noastr , în dreapta Tat lui) i 
de Ioan Botez torul în dreapta. Într-un 
alt registru, mai jos, se a   o mul ime 
mare de b rba i i femei împ r it  în 
dou  cete: în stânga ei sunt condu i 
de Pap ,  ind oameni ai Bisericii, iar 
în dreapta sunt condu i de Împ ratul 
Sfântului Imperiu Roman,  ind vorba 
de oamenii importan i ai societ ii. 
În extrema dreapt  apare o regin  
enigmatic  având fa a acoperit  
în întregime cu un voal care-i las  
vizibili doar ochii.

Partea inferioar  este ocupat  
de un peisaj cu dealuri, mun i i un 
lac. Totul este sc ldat de lumina 
diafan  a aurorei. În dreapta se a   
un autoportret al lui Dürer care 
poart  semn tura sa i inscrip ia: 
ALBERTUS DURER NORICUS 

FACIEBAT ANNO A VIRIGINIS 
PARTU 1511. 

Enumerarea i prezentarea 
picturilor de tipul Tronul Compasiunii 
poate continua, îns  aranjamentul se 
repet  cu mici varia iuni. De aceea voi 
continua cu prezentarea unor sculpturi 
având acela i aranjament, al Tronului 
Compasiunii.

Un Tron al Compasiunii sculptat pe 
portalul principal al bazilicii

Saint Denis
Numele bisericii aba iale din 

localitatea Saint Denis, o suburbie 
a Parisului situat  cam la 5 km, se 
leag  de abatele Suger, reformatorul 
m n stirii i mai ales al arhitecturii 
bisericii aba iale. Abatele Suger poate 
  considerat ini iatorul construc iei 

primei biserici gotice din lume. 
Portalul într rii principale a bisericii 
(sec. XII) trateaz  în timpanul por ii 
tema Judec ii de Apoi. Pe una dintre 
arcadele timpanului, în mijloc, se a   
o interesant  reprezentare a Tronului 
Compasiunii.

Aranjarea pe vertical  a Treimii 
este respectat , dar Isus Cristos este 
reprezentat de un miel, ”Mielul lui 
Dumnezeu care ridic  p catele lumii.” 
Reprezentarea Mielului este înso it  
de regul  de Instrumentele Pasiunii. 
Aici este vizibil  doar crucea. Spiritul 
Sfânt este situat deasupra Tat lui, care 
poart  pe cap o ”aur ” cu o cruce.

(va urma)
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Papa Ioan Paul al II-lea a 
mi cat întreaga Biseric  atunci când 
i-a reamintit chemarea sa universal  
pentru s  n enie. Sunt foarte multe 
beati  c rile i canoniz rile f cute 
în timpul ponti  catului s u. În 
primii dou zeci de ani de ponti  cat 
a beati  cat 805 de persoane i a 
canonizat 205, dep ind cu mult tot ce 
înscrie istoria Papilor pân  la el.

Au fost multe ocaziile când 
Papa a vorbit lumii despre s  n enie. 
Esen ialul din ceea ce este gândirea 
Papei se poate rezuma astfel: nu 
Biserica ,,face” s  n i. Cu atât mai 
mult Papa. Biserica recunoa te c  
Dumnezeu este cel care s  n e te.

Papa Ioan Paul al II-lea era 
convins c  Dumnezeu dore te s  
existe cât mai mul i s  n i i c  poate 
  sfânt orice persoan  botezat , orice 

credincios din Biseric , s  n enia nu 
este privilegiul preo ilor, c lug rilor 
i c lug ri elor.

Papa ne-a explicat c  idealul 
suprem al s  n eniei este martiriul, 
,,prin care cel a c rui via  a coincis 
în totalitate cu Adev rul i o ofer  în 
totalitate, printr-un act de sacri  ciu 
de sine, plin de iubire”.

Mereu Papa a amintit c  secolul 
al XX-lea a fost cel mai mare secol 
al martirajului din istoria Bisericii. 
Au fost multe m rturii de credin , 

poate multe necunoscute. Ioan Paul 
al II-lea a vorbit lumii la Jubileul 
2000 despre Episcopii Martiri ai 
Bisericii Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolic . La Coloseum s-a 
auzit rostit de Pap  numele Sfântului 
nostru Episcop Ioan Suciu.

O luminoas  chemare spre 
s  n enie, spunea Papa, a avut-o 
c lug rul i preotul franciscan 
Maximilian Kolbe, care a privit 
în inima întunericului modern, 
,,oferindu- i propria via  în locul 
altui om la Auschwitz, sprijinindu-i i 
ajutându-i pe colegii lui de celul  s -
i primeasc  moartea în demnitate i 

cu speran ”.
La 10 octombrie 1982 a avut loc 

canonizarea lui Maximilian Kolbe. Pân  
s  se ajung  aici au avut loc mai multe 
întâlniri între teologii i exper ii din 
,,Congrega ia pentru cauza S  n ilor”, 
care considerau c  Maximilian Kolbe 
este sfânt, dar nu martir, de i Papa Paul 

Papii secolului al XX-lea
 Papa

Ioan Paul al II-lea (XIX)
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al VI-lea, la beati  carea lui Kolbe, 
în 1971, a a  rmat c  este ,,martir 
al milei”. În sensul tradi ional al 
cuvântului, martir este cel care- i d  
via a din cauza ,,odium  dei” (urii fa  
de credin ). Pân  în diminea a zilei 
de 10 octombrie se punea întrebarea 
dac  va   declarat sfânt ca martir sau 
nu, chiar dac  moartea sa a fost cu 
adev rat eroic .

Diminea a, Ioan Paul al II-lea 
a ie it îmbr cat în ornate de culoare 
ro ie, culoarea liturgic  simbolic  a 
martirilor. A f cut parte din comisia de 
exper i, cuno tea în profunzime toate 
discu iile anterioare. În predica sa a 
declarat: ,,…în virtutea autorit ii 
mele apostolice am decretat c  
Maximilian Maria Kolbe, care ca 
urmare a beati  c rii sale a fost 
venerat ca duhovnic, s   e de acum 
înainte venerat,de asemenea, i ca 
un martir”.

Decizia Papei a creat un 
moment important, din punct de 
vedere teologic. Sfântul Maximilian 
Kolbe a fost în adev r, un martir 
<urât în mod sistematic ca persoan  
uman >, echivalentul contemporan 
al lui <odium  dei>, criteriul istoric 
pentru calitatea de martir”.

La trei luni de la canonizarea lui 
Kolbe, la 25 ianuarie 1983, Ioan Paul 
al II-leaa emis Constitu ia apostolic  
,,Divinus Perfectionis Magister” 
(St pânul Divin al Perfec iunii), prin 
care au fost revizuite total procedurile 
de canonizare.    (va urma)

 S  ne rug m împreun  

Cu to i fra ii i surorile Carmelului, cu 
toate genera iile care au pream rit-o 
pe Sfânta Fecioar  Maria, Regina 
Carmelului:

Pentru umilin a Preacuratei i 
pentru docilitatea fa  de cuvântul 
T u,

Pentru bucuria i pentru 
lucrarea, în ea, a Spiritului Sfânt,

Pentru Copilul pe care L-a 
purtat

i L-a culcat în iesle,

Pentru darul adus la Templu
i ascultarea Legii,

Pentru prezen a sa la Cana, 
pentru rug ciunea sa senin , 

Pentru credin a în încerc ri, 
pentru puterea în drumul Calvarului,

Pentru bucuria din diminea a 
Pa telui,

i pentru c  este mama noastr ,

F  ca rug ciunea sa matern  
s  vin  în ajutorul nostru; ajut -ne, 
Doamne!

Amin!



Apari iile S  ntei Fecioare la 
Montichiari sunt un mare har i ajutor 
pentru Biserica noastr  în zilele de ast zi. 
Preacurata a cerut înnoirea spiritual  a 
preo ilor i, prin ei, a credincio ilor.

Montichiari, în române te 
,,Mun ii lumino i”, este un or el 
din nordul Italiei, la poalele Alpilor, 
unde începe valea fertil  a Padului, iar 
Fontanelle este o comun  dependent  
de or el. Pe o coast  de deal se ridic  
biserica San Pancrazio.

Pierina Gilli, vizionara, s-a 
n scut la Montichiari la 3 august 1911. 
În 1947 era in  rmier  în spitalul din 
localitate. Prima data Sfânta Fecioar  
i s-a ar tat într-o camera din spital 
în primavera anului 1947. Sfânta 
Fecioar  era foarte frumoas , purta 
un ve mânt violet i un v l alb pe cap, 
dar era trist  i avea ochii în lacrimi 
care picurau pe p mânt. Pieptul îi era 
str puns de trei s bii mari. Preacurata 
a spus trei cuvinte: RUG CIUNE. 
POC IN . ISP IRE.

A doua apari ie a avut loc 
la 13 iunie 1947. Maica Domnului 
s-a ar tat Pierinei tot la spital, într-o 
duminic  diminea . De data aceasta 
era îmbr cat  în alb, iar în locul celor 
trei s bii avea trei tranda  ri: unul alb, 
unul ro u i unul auriu.

Pierina a rugat-o: ,,Fi i bun  s -
mi spune i cine sunte i”. Preacurata 
i-a r spuns: ,,Sunt Mama lui Isus i a 
voastr  a tuturor”. Dup  o mic  pauz , 
a continuat: ,,Domnul nostru m  trimite 
ca s  aduc o nou  devo iune marian  

tuturor a ez mintelor de b rba i i de 
femei, tuturor Ordinelor religioase, dar 
i preo ilor de mir. F g duiesc acestor 

a ez minte, acestor Ordine religioase 
i preo ilor de mir care m  vor cinsti în 

mod deosebit, ocrotirea mea deosebit , o 
în  orire a voca iilor religioase, sc derea 
voca iilor false i o mare s  n enie a 
slujitorilor lui Dumnezeu. Doresc ca 
ziua de 13 a  ec rei luni s   e inut  ca 
o zi marian , f cându-se rug ciuni de 
preg tire în cele 12 zile dinainte”.

Sfânta Fecioar  a avut o 
expresie de bucurie i a promis c  
în acea zi va da bel ug de haruri 
preo ilor, Ordinelor religioase i 
a z mintelor care o vor cinsti. 

A continuat: ,,Mai doresc ca 
Rosa Mystica - Tranda  rul Tainic - s  
 e s rb torit  în  ecare an la 13 iulie”.

Sfânta Fecioar  i-a exprimat 
durerea pentru îndep rtarea persoanelor 
consacrate de chemarea lor, mai ales 
dup  r zboi.

Tot la aceast  apari ie Preacurata 
a explicat semni  ca ia celor trei s bii i 
a celor trei tranda  ri.
- Prima sabie, pierderea voca iilor 
sacerdotale i religioase; - Faptul c  
exist  preo i i personae consecrate care 
tr iesc în starea p catului de moarte; 
- Exist  preo i si personae consecrate 
care comit tr darea lui Iuda, î i pierd 
credin a;  - Tranda  rul alb, spiritul 
rug ciunii;  - Tranda  rul ro u, spiritul 
isp irii i acceptarea sacri  ciului; - 
Tranda  rul auriu, spiritul poc in ei.

(va urma)

,,Maria Rosa Mystica” 


