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În calendarul nostru greco-catolic î i are ziua ei stabilit : ,,Sfânta Tereza a 
Pruncului Isus”, 1 octombrie; aceea i notare este i în calendarul romano-catolic, cu 
men iunea ,,comemorare obligatorie”. i totu i Sfânta Tereza a Pruncului Isus i a 
S  ntei Fe e devine tot mai mult o necunoscut  în Biserica noastr , de i modelul ei de 
via  cre tin , drumul spre perfec iune este accesibil tuturor, i drumul spre s  n enie.

Papa Pius al XI-lea a ridicat-o la cinstea S  ntelor altare în 1925, a  rmând c  
este ,,cea mai mare Sfânt  a timpurilor moderne”, în 1927 a proclamat-o Patroana 
principal  a Misiunilor, al turi de Sf. Francisc Xaveriu, Papa Ioan Paul al II-lea a 
declarat-o, la 19 octombrie 1997, Doctor al Bisericii.

Mesajul principal al Sf.Tereza, c lug ri  carmelitan , este cel al Evangheliilor, 
dup  care î i conducea via a, dar mesajul cerea curaj i sacri  ciu. A dorit s  mearg  
pe urmele lui Isus, se considera ,,un mic penel pe care Isus l-a alea pentru a- i picta 
imaginea în su  ete”. Simplitatea natural  a Terezei, frumuse ea i înf i area pl cut  
atr gea lumea, încât spiritualtatea ei a fost preluat  i cunoscut  în timp ce era înc  în 
via . A dorit s  devin  sfânt , dar, comparându-se cu s  n ii, a constatat c  ,,între ei 
i mine este deosebirea dintre un munte uria  al c rui pisc se pierde în ceruri, i  rul 

de nisip neînsemnat, strivit sub pa ii trec torilor”. F r  s  se descurajeze, i-a c utat 
o cale a ei care s  o duc  la Cer, ,,o cale mica, un drum întins, o cale mica, cu totul 
nou …”. Scara abrupt  a des vâr irii, prin care s  ajung  la Isus ne  indu-i accesibil , 
avea nevoie de un ascensor, doar tr ia într-un secol al inven iilor! Mica Tereza a 
descoperit c  ,,ascensorul” care trebuia s  o urce la Cer erau bra ele lui Isus.

În acela i timp, i-a g sit locul în Biseric  i bucuria o m rturise te lui Isus: 
,,O, Isuse, Iubirea mea, mi-am g sit în sfâr it voca ia. Voca ia mea este IUBIREA! 
În Inima Bisericii voi   Iubirea!” Ar   dorit s   e o misionar , nu era îns  cu putin , 
dar ,,zelul unei carmelite trebuie s  aprind  lumea”, i Tereza va sus ine preo ii i 
misionarii prin rug ciuni i jertfe, pentru c  ,,simplii preo i au o misiune care uneori 
este la fel de grea ca i a Apostolilor ce predicau necredincio ilor”.

Sim indu- i aproape sfâr itul, face o m rturisire tulbur toare: ,,Cât a    de 
nefericit  în Cer dac  nu a  aduce mici bucurii pe p mânt celor pe care îi iubesc! [...] 
Dac  bunul Dumnezeu îmi îndepline te dorin ele, atunci Cerul meu se va petrece pe 
p mânt pân  la sfâr itul lumii.Intr-adev r , doresc s -mi petrec Cerul f când bine pe 
p mânt”. i continu  promi ându-ne s  fac  s  cad  pe p mânt ,,o ploaie de tranda  ri”.

La ob inerea libert ii Bisericii noastre, preo ii vârstnici ne spuneau despre 
,,ploaia de tranda  ri” dat  de Sf. Tereza Bisericii Greco-Catolice în cei mai grei ani 
ai suferin ei.

SfântaTereza, roag -te pentru noi!

Sfânta Tereza de Lisieux, o Sfânt  uitat ?
1873-1897
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S U M A R

Sfântul Vasile zice c  semnele principale ale dragostei 
adev rate sunt evidente atunci când relele i nepl cerile, ce-l 
ajung pe aproapele, ne întristeaz  la fel cum ne-ar fi ajuns pe noi 
în ine, i când bucuriile aproapelui, ne bucur  la fel, dup  cum 
zice Apostolul în ,,Scrisoarea c tre romani”: ,,Bucura i-v  cu cel 
ce se bucur  i plânge i cu cel ce plânge”.
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,,Misionarii nev zu i”
Su  etul nostru e Chipul lui 

Dumnezeu prins în rama trupului, 
cutreierând p mântul ca s -l s  n easc  
i s -l ridice, t mâie sfânt , în fa a 

Creatorului. De Sus, din Împ r ia 
lui Dumnezeu, s-a dat  ec rui su  et 
un nev zut tovar , din leag n la 
mormânt, Îngerul p zitor.

El ne este paznic, el ne este 
judec tor. Gândurile pline de lumin , 
entuziasmul saturat cu foc, remu carea 
ce te întoarce la bine, de la el pornesc.

El vede ce nu vedem, tie ce nu 
tim, mereu în apropierea noastr , cu 

nesfâr it  delicate e fa  de libertatea 
noastr , cunoscând m re ia noastr , ne 
ap r  de pr pastia cea de foc a iadului.

Cât de pre ios e su  etul nostru 
când cel din urm  cer etor înve mântat 
în mizerie i zdren e este ,,gardat” 
exclusiv de unul din acela ce mergea 
asemenea coloanei luminoase înaintea 
evreilor, care înt ri pe Ilie în spaima 
sa, un înger ca cel ce inu focul s  nu 
ard  pe tinerii arunca i în cuptor, ca 
acel ce închise gura leilor în fa a lui 
Daniil, p zi i de un înger ca acela ce în 
Gr dina Getsemanilor înt ri pe însu i 
Cristos Dumnezeu!

Ce suntem noi, în realitate, ca s  
 m ocroti i de astfel de f pturi? St  scris 

s  nu uit m ospitalitatea, de team  s  nu 
 e printre cei lipsi i unul dintre îngeri. 

Nu a zis oare dintr-odat  vagabondul 
care înso i pe Tobie ,,Eu sunt Rafael?”

Al treisprezecelea s rac ajuns la 

masa celor 12 s raci ai Sfântului Grigore 
Marele nu s-a ar tat oare a   un înger? 
El ne ap r  împotriva diavolului. Acesta 
se arat  într-o zi S  ntei Margareta de 
Cortona ca s  o însp imânte i s  o 
descurajeze. Dintr-odat  îi ap ru Îngerul 
p zitor i-i zise: ,,Fiica mea, nu- i pierde 
curajul. Eu sunt al turi de tine, eu, 
Îngerul p zitor al su  etului t u, pentru 
c  este locuin a sfânt  a lui Dumnezeu”.

El este îndrum tor. Fericita 
Ermelinda p r si ora ul natal ca s  
g seasc  într-un s tule  lini tea necesar  
slujbei lui Dumnezeu. O persoan  din 
sat avu gând r u asupr -i i hot rî s-o 
r peasc . În aceast  primejdie îi ap ru 
Îngerul p zitor i-i zise: ,,Fugi de-aci, 
copil , fugi!” Îi indic  locul unde i 
r mase pân  la moarte f r  prihan . El 
este eliberator. Simon Petru a fost prins 
i închis. Patru cete de câte patru osta i îl 

p zeau, legat  ind el cu dou  lan uri. i 
iat  Îngerul Domnului a venit i i-a zis: 
,,Scoal  degrab, încinge-te, îmbrac -
i haina i vino dup  mine”. A a a fost 

eliberat Petru din temni a lui Irod.
S  rug m zilnic, des, pe Îngerul 

nostru ca s  ne înt reasc  s  ap r m 
Chipul Domnului dintru noi.

S  ne p str m cura i în ochii 
acestui prieten.

Cur enia ne face asemenea lui, i 
ne strânge în prietenie cu el, Misionarul 
nev zut al lumii su  etului nostru.

Episcop Ioan SUCIU
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(continuare în pag. 6)

,,Marianistul”
În anul 1932 ap rea la Blaj primul 

num r al revistei ,,Marianistul” sub 
direc ia Pr. Ioan Suciu, Episcopul i 
Martirul de mai târziu.

Revista se adresa elevilor 
din colile Blajului i din colile 
confesionale greco-catolice din 
Ardeal, cu prec dere celor care f ceau 
parte din ,,Congrega ia Marian ”.

P rintele Suciu a fost ,,inima 
i su  etul tineretului”, apostolatul 

s u a fost închinat tinerilor c rora 
le f cea cunoscute valoril cre tine, 
modelându-le caracterul. În ajutor îi 
era Sfânta Fecioar  i modelul vie ii 
Ei, de aceea întregul efort pentru a 
forma tineri des vâr i i este închinat 
Ei: ,, ie, Regin  a lumii create, Sf. 
Marie, închin m aceast  râvn  a 
noastr , ie, izvor al Binelui i Maic  
a Luminii”.

În 1934 ,,Marianistul” î i 
înceteaz  apari ia, l sând loc revistei 
,,Tinerimea nou ”, care p streaz  
speci  cul marianist, dar ofer  o 
dimensiune mai larg  i o mai mare 
varietate a subiectelor tratate în 
articole. Revista se adreseaz  i 
studen ilor, întregului tineret greco-
catolic.

La distan  de 83 de ani, reapare, 
la Blaj, ,,Marianistul” - Publica ie a 
Reuniunilor Mariane, Serie nou , 
Anul 1-2015. 

Noua apari ie a ,,Marianistului” 
este un omagiu adus Episcopului 

Martir i Sfânt Ioan Suciu de c tre 
genera iile care i-au urmat i care i-au 
preluat i i-au urmat îndemnurile.

Directorul onori  c al revistei 
este P.S.S. Claudiu Pop, redactorul-
ef, Angela Groza, iar secretarul de 

redac ie, Ioan Moldovan. Din Colegiul 
de redac ie face parte Pr. Ioan F rca , 
P rintele spiritual al ,,Reuniunii 
Matiane”, la nivel de Arhidiecez  
Major , o parte din Preo ii spirituali 
ai Reuniunilor Mariane din Eparhii i 
Doamnele pre edinte ale Reuniunilor 
Mariane.

Din articolul-program, ,,Un nou 
început”, cititorul a   c  reeditarea 
revistei se datoreaz  sentimentului de 
pre uire pentru jertfele înainta ilor, 
printre care este i Episcopului Martir 
Ioan Suciu, de numele c ruia se leag  
prima serie a revistei, i a ata amentului 
fa  de Biserica Român  Unit  cu 
Roma, Greco-Catolic , al celor care 
au lucrat ca s  apar  seria a II-a, i a 
membrilor Reuniunii Mariane.

,,Rolul i   importan a 
Reuniunii  Mariane nu  s-a 
diminuat”, articol din primele pagini, 
cuprinde cuvintele de încurajare 
ale Eminen ei Sale Cardinal Lucian 
Mure an, cuvinte care fac leg tura 
între trecutul i prezentul Reuniunii 
Mariane i se încheie cu binecuvântarea 
Eminen ei Sale: ,,Binecuvântez 
în numele S  ntei Treimi i prin 
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(urmare din pag. 5)

(continuare în pag. 7)

mijlocirea Preacuratei Mame i 
Fecioare Maria, i sus in apari ia 
Buletinului pentru to i cinstitorii 
N sc toarei, ,,Marianistul”.

Dou  alte articole: ,,Istoricul 
revistei <Marianistul>”, al 
Doamnei Claudia Oancea-Raica i 
,,Episcopul Ioan Suciu, <p rintele > 
Marianistului”, al Doamnei Angela 
Groza, con in informa iile necesare 
pentru a stabili leg tura dintre cele dou  
edi ii ale revistei. Redactorul primei 
edi ii, PSS Ioan Suciu, se adresa direct 
tinerilor mariani ti cu inten ia de a le 
forma caracterul i comportamentul 
potrivit moralei cre tine, valori 
spirituale care îl fac pe om s   e ,,om”. 
Evlavia pentru Sfânta Fecioar  se 
reg se te, ca o permanen , în  ecare 
num r al revistei, not  speci  c  i 
în ,,Tinerimea Nou ”, sprijin în 
,,tr irea Adev rului, a Binelui i a 
Frumosului”, a  rm  autoarea primului 
articol. Doamna Angela Groza, prezint  
câteva momente esen iale din via a 
Episcopului, descoperind str dania 
Preas  n iei Sale de a merge mai departe 
în modelarea su  etelor, deschizându-le 
calea perfec iunii, idealul s  n eniei. 
Tr s tura fundamental a revistelor din 
trecut const  în puternicul rol formativ.

Seria nou  a ,,Marianistului” 
reia obiectivele din trecut, i caracterul 
formativ, doar c  cititorii c rora se 
adreseaz  sunt adul ii c ror  le-a lipsit 
Biserica timp de 40 de ani. Suntem 
deci în situa ia unui nou început.

Am încercat s  înscriu articolele 
în câteva secven e, iat  rezultatul: 
1. Evlavia c tre Sfânta Fecioar  
Maria; 2. Din activitatea Reuniunilor 
Mariane; 3. P rin i spirituali; 4. 
Confesiunea unui marianist; 5. Via a 
cre tin ; 6. Rug ciunea; 7. Recenzii.

În articolul ,,Despre adev rata 
evlavie c tre Preasfânta Fecioar  
Maria, în viziunea Sf. Ludovic Maria 
Grignon de Monfort”, Doamna 
Maria Cri an realizeaz  o sintez  a 
lucr rii ,,Tratat despre adev rata 
evlavie c tre Preasfânta Fecioar ” 
a cunoscutului autor, c ruia Papa Ioan 
Paul al II-lea îi datoreaz  evlavia fa  
de Preacurata, dup  cum m rturise te: 
,,Atunci am în eles (dup  lectura 
c r ii) c  nu puteam exclude pe 
Maica Domnului din via a mea f r  
s  neglijez voin a S  ntei Treimi”.

Re inem câteva idei ale Sf. 
Ludovic Maria Grignon de Monfort, 
idei legate de evlavia c tre Preacurata: 
a avea o evlavie sincer , interioar , 
fa  de Sfânta Fecioar , reînnoirea 
promisiunilor de la Botez, apostolat 
pentru Împ r ia lui Cristos, apostolat 
pentru a face cunoscut  pe Maria i 
devo iunile mariane, cons  n irea la 
Sfânta Fecioar , încredin area deplin  
Mamei noastre cere ti, urmarea 
virtu ilor Mariei, statornicia. Totodat , 
autorul ne face aten i la gre elile ce 
trebuie evitate: tendin a de a critica 
mereu, evlavia exterioar , ipocrizia i 
evlavia ocazional , inconstan a.
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Articolul domnului I. 
M geru an, ,,Fecioara Maria, Maica 
Luminii”, prezint , rezumativ, via a 
Preacuratei i locul Ei deosebit în 
istoria omenirii.

,,Din activitatea Reuniunii 
Mariane - Baia Mare” - Lucia-Maria 
Ghi a, ,,Urmarea Maicii Domnului” 
- Monica Culea, ,,Raport de activitate 
al Reuniunii Mariane ,,Adormirea 
Maicii Domnului” - Angela Groza 
i ,,Centenarul Reuniunii Mariane 

din Eparhia de Oradea” - Otilia 
B la , sunt patru articole ale celor 
patru pre edinte eparhiale: pentru 
Maramure , Cluj-Gherla, Blaj i 
Oradea. Con inutul articolelor aduc 
la zi cititorilor informa ii despre 
obiectivele Reuniunii Mariane, ast zi, 
despre spiritualitatea marianist , 
tematica bogat  a întrunirilor, 
ac iunile caritative i puterea 
rug ciunii Sf. Rozariu, cu bobi ele 
care reprezint  ,,sc rile noastre spre 
Cer”. În toate textele via a marian  
este în leg tur  imediat  cu via a 
Bisericii Catolice de pe tot cuprinsul 
p mântului i cu via a Bisericii 
noastre Greco-Catolice, pentru ca 
apostolatul Reuniunii Mariane dore te 
s  r spândeasc  Împ r ia lui Isus 
Cristos în su  ete i în lume. Eparhia 
de Oradea cuprinde un spa iu mai 
larg al vie ii Mariane, îmbin  trecutul 
cu prezentul i aduce în paginile 
revistei atmosfera de s rb toare a 
100 de ani de rug ciune i apostolat 

i perspective pentru apostolatul de 
viitor, în care Reuniunea Marian  îl va 
face cunoscut pe Cristos într-o lume 
tot mai secularizat , dar i pe Sfânta 
Fecioar , ,,prin care cre tinismul 
se umple din nou de bun tate i ne 
devine apropiat, g sind într-adev r 
din nou, prin Mam ,u a de intrare” 
(Papa Benedict al XVI-lea).

Doamna Iulia Boieriu, în 
articolul ,,Sfântul Iosif, Patronul 
spiritual al Reuniunii Mariane 
<Adormirea Maicii Domnului> 
din Blaj”, realizeaz  un emo ionant 
portret al Sf. Iosif ,,care s-a bucurat 
a avea al turi ani de-a rândul 
Fecioara Maria i Isus”. Pentru c  
Isus nu-i refuz  nimic, Reuniunea 
Mariana are în acest mare i discret 
Sfânt, un ajutor permanent, adev r 
pe care ni-l aminte te i Sf. Tereza a 
Pruncului Isus: ,,Nu-mi aduc aminte 
s -l   rugat vreodat  pentru ceva pe 
Sf. Iosif, f r  a   câ tigat lucrul pe 
care l-am cerut”.

Dou  articole sunt închinate 
personalit ilor care sus in spiritual 
via a ,,Reuniunii Mariane”: ,,Papa 
Ioan Paul al II-lea, un cinstitor 
demn de urmat al Preacuratei 
Fecioare Maria” - Elena Moldovan, 
i ,,Dasc lii no tri - P rintele 

Bernard Stef A. A. - Pr. Ioan F rca . 
Doamna Moldovan reu e te s  
cuprind  momentele cruciale din 
via a Suveranului Pontif, ca s   xeze 
în câteva cuvinte locul acestui mare 
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Pap  în istoria secolului al XX-lea i 
trecerea în cel de al III-lea mileniu 
cre tin: ,,omul care a schimbat cursul 
istoriei; a tr it el însu i îndemnul 
pe care l-a dat lumii în prima sa 
cuvântare de Pontif Suveran: < 
Deschide i larg por ile inimii lui 
Cristos. Numai El tie ce este în 
inima omului! NU V  TEME I!>” 
Parafrazând, putem prelua îndemnul: 
Veni i spre Maria, veni i în Reuniunea 
Marian ! Nu v  teme i!

Pr. Ioan F rca  schi eaz  
portretul P rintelui atât de drag 
mariani tilor, Pr. Bernard Stef. 
Imediat ce Biserica noastr  a fost pus  
în libertate, P rintele s-a prezentat 
la Blajul form rii sale pentru a 
recl di ceea ce a distrus barbaria 
timpurilor, a recl di Blajul spiritual i 
Reuniunea Marian  în toat  Provincia 
Arhiepiscopiei Majore. Ignorând 
,,oboselile anilor”, a lucrat pân  în 
ultimile zile ale vie ii pentru Biseric  
i Reuniunea Marian .

Revista i-a propus s  publice 
în  ecare num r câte ,,o confesiune” 
a unei marianiste sau marianist. 
Seria acestor m rturisiri începe cu 
confesiunea Doamnei profesoare dr. 
Angela Groza, pre edinta Reuniunii 
Mariane pentru Arhidieceza Majora 
Român  Unit  cu Roma, Greco-
Catolic . Din ,,Confesiunea unui 
marianist… Angela Groza”, a  m c  
cea care conduce Reuniunea Marian  
din Biserica noastr  este  ic  de preot 
greco-catolic din apropierea Blajului. 

N scut  în 1951, dup  suprimarea 
Bisericii noastre, a cunoscut credin a 
i miracolul ce poart  numele de Blaj, 

din familie, de la p rin i i din c r ile 
de valoare a  ate în biblioteca de acas . 
Ne întreb m prin ce minune au r mas 
nearse?! Au urmat apoi îndrum torii: 
Pr. Bernard tef, p rintele spiritual, i 
Eminen a Sa Cardinal Lucian Mure an. 
Prin ace ste personalit i, trecutul 
Bisericii Blajului venea s -i aduc , 
pentru a-i cunoa te, pe oamenii s i 
mari, pe Martirii i S  n ii s i, modele 
de credin  i de jertfe. Din 1993 este 
pre edinta Reuniunii Mariane din Blaj, 
iar din 2005, pe întreaga Arhidiecez .

,,Slujirea cre tin ”, articolul 
Doamnei Maria Mucea con ine, 
poate, unul dintre cele mai importante 
imperative pentru cre tinii timpului 
de azi: a nu sta deoparte, indifferent 
de vârst , ci a te implica în tot ce este 
bine pentru om i Biseric , pentru c  
Dumnezeu ne spune despre vârstnici: 
,,aduc roade i la b trânete, sunt 
plini de suc i verzi”.

De i rug ciunea este amintit  
în toate articolele, paginile revistei 
rezerv  loc, în cuprinsul lor, 
rug ciunii propriu-zise. Astfel, este 
publicat  în întregime ,,Rug ciunea 
Sfântului Efrem Sirul c tre Maica 
Domnului”. Doamna Maria Basarab 
semneaz  articolul ,,Acatistul, o 
superb  devo iune c tre Maica 
noastr  cereasc ”, în care descrie 
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speci  cul acestei rug ciuni-imn, mai 
pu in cunoscut , care se cânt  sau se 
recit  stând în picioare.

Cu recenzia c r ii ,,Curajul 
de-a improviza” a PSS Mihai Fr il  
redactat  de Doamna Angela Groza 
i îndemnurile date tinerilor de Pr. 

Cristian Rus, îndemnuri de a nu renun a 
la idealuri, încheiem lectura primului 
num r al ,,Marianistului”. Dar, cum 
am preluat i noi îndemnurile P rintelui, 
,,vis m” deja urm torul num r.

,,Marianistul”, seria nou , 
este la în l imea gândurilor bune ale 
celor care au dorit i au lucrat pentru 
apari ia revistei. În lumea de nega ii 
m runte, ur  i violen  în care tr im, 
,,Marianistul” aduce lumina cereasc  
a S  ntei Fecioare, speran  i 
încredere în bine, dovedind adev rul 
cuvintelor Fericitului Mons.Vladimir 
Ghika: ,,Nu calea conteaz , ci cum 
o parcurgem”.

Cu mijloace pu ine, revista se 
a  rm  ca o valoare, se a  rm  prin 
distinc ie intelectual , siguran , 
echilibru i corectitudinea scrisului. 
Putem a  rma c  de la acest prim 
num r i în viitor revista va îmbog i 
presa noastr  greco-catolic . 

R mânem cu un gând st ruitor, 
cu smerenia cuvenit  îi spunem 
dorin : acolo Sus, în Cerul lui 
Dumnezeu, Preas  n itul Ioan Suciu s  
 e mul umit.

Otilia B LA

Un milion de stele, 
2015

Evenimentul de advocacy Un 
milion de stele, a ajuns în România 
la cea de-a VI-a edi ie. In acest an, 
organiza iile Caritas din România 
au organizat cu aceast  ocazie i o 
strângere de semn turi pentru Peti ia 
DA Servicii Sociale prin care se solicit  
Guvernului României cre terea cu 
0,3% pe an din PIB, pân  în 2020, a 
bugetului alocat serviciilor sociale. În 
Oradea, evenimentul a fost organizat 
de Asocia iile Caritas Eparhial Oradea 
i Caritas Catolica Oradea.

În premier  în 2015 evenimentul 
a fost organizat de c tre Caritas 
Eparhial Oradea i în localit ile: 
Zal u, imleu Silvaniei i Beiu .

Peste 300 de persoane au 
participat în Oradea, al turi de PSS 
Virgil Bercea, (episcopul greco-
catolic de Oradea), PSS László 
Böcskei (episcopul romano-catolic de 
Oradea), angaja ii i voluntarii celor 
dou  organiza ii Caritas. Programul a 
început cu melodiile corului de copii 
de la Catedrala Romano-Catolic  din 
Oradea, dup  care elevii Liceului 
Greco-Catolic Iuliu Maniu au 
organizat un FlashMob intitulat „Caut 
o lumina”, îndemnându-i pe to i cei de 
fa  s  semneze peti ia. Finalul a fost 
dat de Asocia ia cultural  i umanitar  
Resonnance care a preg tit un concert 
de pianina cu participarea d-nei 
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Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie, Blaj 

,,Les Revelation de la venerable Marie Agreda nous rapportent une 
rencontre emouvante entre Jesus et Marie: Jesus s’agenouille devant Marie 
et lui demande de lui donner sa benediction maternelle, et Marie, faible 
creature, refuse. Elle s’agenouille, elle-meme, devant Jesus et le supplie de 
lui donner la benediction divine. Alors Jesus renouvelle sa priere et Marie 
doit, la premiere, benir Jesus pour recevoir ensuite sa benediction.La joie de 
Jesus, c’est d’etre le Fils de cette Mere, qu’il a choisie lui-meme.

C’est un fait historique que le visage du Christ palit chaque fois que 
Marie disparait.Y a-t-il au monde une foi qui soit aussi attaché a la devotion 
mariale que la foi catholique? Y a-t-il, de l”Orient a l”Occident, une confesion 
dans laquelle le nom de Jesus soit aussi grand que dans l’Eglise Catholique 
mariale?

Le Vierge suscite le premier miracle; elle accomplit le premier chemin 
de croix; le premiere, dans sa nostalgie de la vie eternelle, elle baise les 
blesures de Jesus; elle est la celebrant solitaire de la premiere Vigile Pascale; 
solitaire, elle attend le matin de la Resurrection”.

Cardinal Joseph Mindszenty, ,,La Mere - Miroir de Dieu”, Ed. Mame, 1953, p.205.
(a suivre)

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

Jesus et Marie
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Asocia ia ,,Prietenii Bisericii Greco-Catolice Române”, Blaj

Viziunile venerabilei Maria Agreda ne vorbesc despre o întâlnire 
emo ionant  dintre Isus i Maria: Isus îngenuncheaz  înaintea Mariei i o 
roag  s -I dea binecuvântarea matern , i Maria, creatur  fragil , refuz .
Ingenuncheaz  ea îns i în fa a lui Isus i îl implor  s -i dea binecuvântarea 
divin . Atunci Isus i i reînnoie te rug mintea i Maria trebuie, prima, s -L 
binecuvânteze pe Isus, pentru a primi apoi binecuvântarea Lui. Bucuria lui 
Isus era de a   Fiul acestei Mame, pe care El însu i a ales-o.

Este un adev r istoric c  fa a lui Isus p le te ori de câte ori dispare 
Maria.Mai este în lume o credin  care s   e astfel legat  de devo iunea 
marian  ca i credin a catolic ? Se a  , de la R s rit la Apus, o credin  în 
care numele lui Isus s   e a a mare ca i în ac iunile mariane din Biserica 
Catolic ?

Maria a f cut primul miracol; Ea a urcat primul drum al Crucii; cu 
dorul vie ii eterne, Ea a fost prima care a s rutat r nile lui Isus; în singur tate, 
Ea a fost prima care a s rb torit Liturghia Pascal ; în singur tate a teptând 
Diminea a Învierii”.

Cardinal Joseph Mindszenty, ,,Mama - Oglinda lui Dumnezeu”, Ed. Mame, 1953, p.205.
(va urma)

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

Isus i Maria
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Cum s-a v zut în num rul 
trecut al revistei, tiin a i cartea 
au devenit precump nitoare în 
formarea clericilor franciscani, 
cotitur  marcat  de Sf. Bonaventura. 
În sfâr it, cu Roger Bacon (1214-
1294) - nu trebuie confundat cu 
Francis Bacon (1561-1626) sau cu 
pictorul Francis Bacon (1909-1992) 
- i cu Raimundo Lulli (probabil 
1232-1262), nu se mai poate vorbi 
de existen a unei contradic ii între 
tiin  i spiritualitatea franciscan . 

Roger Bacon este englez, 
a studiat filozofia i tiin ele la 
Oxford. De i l-a atras filozofia 
i a devenit un bun cunosc tor al 

lui Aristotel i Platon, s-a dedicat 
tiin ei, mai ales fizicii.

Între 1237-1245 a studiat la 
Paris, centrul vie ii culturale de 
atunci. În 1240 intr  în Ordinul 
Franciscan, iar peste cinci ani 
revine la Oxford, unde continu  s  
studieze matematica i astronomia 
i, în paralel, filologia, geografia i 

medicina.
Roger Bacon este unul dintre 

cei mai mari filozofi ai Evului 
Mediu, dar i o personalitate în 
tiin e. În concep ia sa tiin a se 

sprijin  pe trei coloane: matematic , 
observa ie i experiment. De la 
Roger Bacon a r mas afirma ia: 
,,F r  experien  nu se poate 
cunoa te nimic temeinic. Exist  
dou  maniere de a ajunge la 

cunoa tere: prin ra ionament i prin 
experien ”. Bacon considera c  
singura metod  de cunoa tere este 
experimental - este printre primii 
promotori ai tiin ei experimentale, 
dar ,,nu f r  revela ia divin ”.

A fost sus inut de Papa 
Clement al IV-lea la ini iativa 
c ruia a scris una din importantele 
sale opere: ,,OpusMajus”.

Din acela i Ev-Mediu este 
de re inut i numele franciscanului 
ter iar Edmondo (Raimundo) Lulli 
(1232-1262), filozof, teolog i 
scriitor, rafinat intelectual . Este 
originar din Palma de Mallorca 
(Spania), cunoscut ca apostol 
printre musulmani,c rora le-a f cut 
cunoscut  Evanghelia lui Cristos. 

inutul natal se remarca prin 
prezen a a trei culturi: catalan , 
evreiasc  i musulman . Datorit  
acestei realit i, Raimundo Lulli 
este printre ini iatorii dialogului 
inter-religios.

Se poate afirma c  Edmondo 

Atitudinea Ordinului Franciscan fa  de tiin
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Lulli a fost un convertit. A avut cinci 
viziuni în care i-a ap rut Isus, a fost 
profund mi cat, a urmat convertirea 
în care au avut un rol important i 
o predic  a Sf. Francisc de Assisi 
i un pelerinaj la Sanctuarul de la 

Santiago de Compostela.
A studiat filozofia, teologia 

i medicina, a renun at la via a 
u oar  pe care o ducea,a rennun at 
la familie i a devenit misionar laic, 
str b tând Europa pân  departe, în 
Armenia, dar i Africa de Nord. 

În 1295 devine, la Assisi, 
ter iar Franciscan.

A scris 243 de lucr ri i opere 
literare în catalan ; este considerat 
creatorul literaturii catalane.

Papa Pius al IX-lea l-a 
beatificat în 1847.

În Evul Mediu franciscanii se 
remarc  prin prezen a lor în marile 
spa ii intelectuale. Facultatea 
de Teologie a Universit ii din 
Paris era polarizat  de Catedrele 
Ordinului Dominican i a Ordinului 
Franciscan, iar Universitatea 
din Oxford reunea Ordinele 
Dominican, Franciscan, Carmelitan 
i Augustinian.

În acel timp religia nu era 
considerat , ca ast zi, un accesoriu 
neglijabil, era la baza form rii 
intelectuale a omului i a omului 
ca,,om”, iar Ordinul Franciscan 
a avut o contribu ie distinct  în 
aceast  direc ie.

O.B.

Lavinia Drago  (pianista i directoarea 
asocia iei) i a d- oarei Maria Alice 
Poenariu, cursanta Resonnance i 
elev  la Colegiul Na ional de Art  
„Ion Vidu” din Timi oara.

Le mul umim cu aceast  ocazie 
partenerilor din Oradea: Episcopia 
Român  Unit  cu Roma Greco-
Catolic  din Oradea, Episcopia 
Romano-Catolic  din Oradea, Liceul 
Greco-Catolic Iuliu Maniu din Oradea, 
Asocia ia cultural  i umanitar  
Resonnance, Sinton Expert, Superior 
Audio, Digi 24 Oradea, Cotidianului 
Crisana, Radio Maria si Radio Vocea 
Evangheliei, precum i partenerilor din 

imleu Silvaniei: Prim ria Ora ului 
imleu Silvaniei, Colegiul Na ional 

Simion B rnu iu, Colegiul Tehnic 
Iuliu Maniu i Asocia ia Copiilor cu 
Autism – Dawn, anse Egale.

Pentru cei ce nu au semnat 
Peti ia Da Servicii Sociale, i doresc 
s  o fac , îi invit m pe site-ul http://
www.petitieonline.com/da_servicii_
sociale .

Acest eveniment a fost 
organizat în cadrul Proiectului 
„ONG-uri mai puternice împreun ! 
Lobby i advocacy pentru crearea 
de oportunit i egale pentru ONG-
urile furnizoare de servicii sociale 
în accesarea  nan rilor publice”, 
 nan at prin granturile SEE 2009 – 

2014, în cadrul Fondului ONG în 
România.

Raluca NAOM
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Istoria Sfântului Rozariu

Originea Sf. Rozariu se a   în 
Evul Mediu, este o rug ciune izvorât  
din dragostea cre tinilor fa  de Sfânta 
Fecioar  Maria. Istoria Rozariului 
este legat  de numele Sf. Dominic 
(Dominic de Guzman) - 1170-1221. 
O tradi ie foarte veche a  rm  c  Sf. 
Dominic i s-a ar tat Preacurata i i-a 
propus s  adauge la rug ciunea ,,Tat l 
nostru” i ,,Salutarea Îngereasc ”, 
formând Rozariul de ast zi, coroan  
de roze spirituale, la început din 15 
,,decade” i un ,,Tat l nostru”, iar 
din 2002, de când Papa Ioan Paul al 
II-lea a ad ugat ,,Misterul de lumin ”, 
pe lâng  ,,Misterul de bucurie”, 
,,Misterul de durere” i ,,Misterul de 
m rire”, stabilite de Papa Pius al V-lea 
(1566-1572), în secolul al XVI-lea, 
avem 20 de decade.

La începutul secolului al XII-
lea, rug ciunea ,,Bucur -te, Marie…” 
(Vestirea Îngerului) era r spândit  
în tot Occidentul. Partea a doua a 
fost introdus  în jurul anului 1483. 
,,Rozariul Preas  ntei Fecioare 

,,Legat nemijlocit de taina Mariei exist  i Rozariul, o 
 rug ciune cu totul aparte a Bisericii Catolice. Este un fel de litanie 
 care se roste te, mister cu mister, cu ajutorul unui irag de m rgele 

 în irate pentru rug ciune; ea începe cu semnul crucii (ca înv tur  
 de credin ) i continu  cu trei ,,Ave Maria” pentru cele trei virtu i 

 divine: credin a, speran a i iubirea (ca înv tur  de via ); urmeaz  
 cele trei grupe de câte cinci ,,mistere”, care-o unesc pe Maria cu 

 Isus i care redau în esen , într-o form  concentrat , Noul 
 Testament în ansamblul lui”.

 Peter Seewald 
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Maria” a cunoscut o larg  
r spândire, în secolul al XV-lea era 
bine cunoscut în Biserica Catolic , în 
forma propus  de Dominic de Prusia, 
cu 50 de ,,Bucur -te…” i o referin  
la un pasaj din Evanghelie.

Dominicanul Alberto da 
Castello, în 1521, a adus modi  c ri 
rug ciunii, dându-i o form  apropiat  
de Rozariul tiut de noi, el a introdus 15 
pasaje din Evanghelii pentru medita ii 
i rug ciunile  nale. Esen a structurii 

actuale a Rozariului a realizat-o Papa 
Pius al V-lea i a comunicat-o Bisericii 
prin bula ,,Consueverunt Romani 
Ponti  ces”.

Recitarea cu evlavie a Sf. 
Rozariu a fost o arm  puternic  
împotriva ereziei albigenze - albigenzii 
eretici din regiunea Albi (Fran a), de 
unde i numele sectei r spândit  i 
în Europa. Erezia se caracteriza prin 
doctrina celor dou  principii: Binele 
i R ul. În concep ia sectei universul 

material este opera Diavolului.
Papa Pius al V-lea, fost 

membru al Ordinuui Dominican a 
încurajat o  cial recitarea Sfântului 
Rozariu,încât a devenit rug ciunea 
universal  a cre tin t tii catolice.

Sf. Rozar a fost promovat de 
Papi ca rug ciune de venerare a S  ntei 
Fecioare Maria. Papa Leon al XIII-lea 
(1910-1903) a avut o evlavie deosebit  
pentru Preacurata i Rozarul Ei i s-a 
str duit s -l fac  tot mai cunoscut, 
iubit i practicat în Biseric , personal, 
i-a dedicate 22 de documente. În 1883 

a stabilit ca ,,toat  luna octombrie 
din anul respectiv i în viitor s   e 
consacrat  i dedicat  Fecioarei 
Cere ti a Rozarului”.

În ,,Testamentul” s u, Pius 
al X-lea (1835-1914) a scris despre 
Rozar: ,,Dup  rug ciunea liturgic , 
Rug ciunea Rozariului este cea 
mai frumoas  dintre toate, cea 
mai bogat  în haruri, cea care îi 
place mai mult Preas  ntei Fecioare 
Maria”.

În timpul nostru, Papa Ioan Paul 
al II-lea r mâne neuitat pentru evlavia 
particular  fa  de Preacurata, evlavie 
atât de puternic , încât întregul s u 
ponti  cat l-a pus sub ocrotirea Mamei 
noastre Cere ti. Sunt emblematice 
cuvintele d ruirii totale: ,,Totus tuus” 
(Sunt cu totul al t u, Marie).

Papa Benedict al XVI-lea ne 
vorbe te despre Rozariul în via a 
sa personal , de faptul c  urmeaz  
modelul de rug ciune al p rin ilor 
s i care îndr geau foarte mult 
aceast  devo iune marian . Rozariul 
,,îmi îng duie s  m  lini tesc, 
m  consoleaz , m  elibereaz , 
permi ându-mi mie ca om s  m  
rog foarte simplu, iar ceea ce m  
rog s  se interiorizeze dincolo de 
orice element intelectual, intrând 
prin balansul su  etului în cuvinte”, 
m rturise te Sfântul P rinte.

Cunoa tem iubirea Papei 
Francisc pentru Preacurata i Sf. 
Rozar. În orice biseric  intr , pa ii îl 
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duc în fa a statuii Preacuratei, unde, 
în t cere, se roag  câteva minute. 
Anul acesta, în martie, a fost în 
vizit  la ,,Sanctuarul S  ntei Fecioare 
a Rozariului” de la Pompei. Vizita 
a încheiat-o cu o rug ciune a lui 
Bartolo Longo c tre Sfânta Fecioara, 
din care red m  nalul: ,,Rozariul 
binecuvântat al Mariei, leg tur  
dulce care ne une te cu Dumnezeu, 
 r de iubire care ne face frati, nu 

vom renun a la tine niciodat . 
In mâinile noastre vei   arm  de 
pace i de iertare, steaua drumului 
nostru. Al t u va   ultimul s rut al 
vie ii ce se stinge, care ne va cufunda 
într-o und  de lumin , în vederea 
Maicii iubite i a Fiului divin, dor i 
bucurie a inimilor noastre. Cu Tat l 
i cu Spiritul Sfânt”.

Biserica îi dedic  S  ntei 
Fecioare a Rozariului o întreag  lun , 
luna octombrie.

,,Sfânta Fecioar  Maria, Regina 
Rozariului” este s rb torit  în ziua de 
7 octombrie, comemorare obligatorie 
în Biserica Romano-Catolic , 
men ionat  i în Biserica Greco-
Catolic , în calendar, cu aceea i 
denumire: ,,Sf. Fecioar  Maria, 
Regina Rozariului”. Comemorarea a 
fost instituit  de Papa Pius al V-lea 
pentru a aminti victoria ob inut  în 
1571 la Lepanto împotriva  otei 
turce ti. La început s-a numit ,,Sfânta 
Maria a Biruin ei” i era s rb torit  
în prima duminic  din octombrie. 
Pius al X-lea, în 1913, a stabilit ca 

zi de  nitiv  a comemor rii ziua de 7 
octombrie.

Celor ce au o evlavie particular  
pentru Sfânta Fecioar  i se roag  
Sf. Rozariu, Preacurata le-a promis 
multe daruri. Amintim câteva din 
promisiunile S  ntei Fecioare: se vor 
bucura de protec ia Preacuratei to i 
cei care vor recita Sf. Rozariu, din 
mila Domnului vor în  ori virtu ile 
în su  etele lor, vor birui ispitele i 
vor g si pacea interioar , vor ob ine 
ajutor pentru su  etele din Purgatoriu, 
vor ob ine darurile cerute, nu vor muri 
f r  Sf. Sacramente.

Otilia B la
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Un Tron al Compasiunii în 
altarul principal al bisericii S  ntei 
Treimi din Angers

Biserica a fost fondat  în a 
doua jum tate a sec. XI de c tre 
stare a m n stirii Notre-Dame-de-
la-Charité, m n stire pentru tinerele 
nobile. Deoarece vechea biseric  
devenise prea mic  pentru c lug ri e 
i localnici, ea a fost ref cut . În sec. 

XII se de  nitiveaz  forma care va 
rezista (cu unele modi  c ri) timpului. 
În forma de azi, altarul principal 
posed  un Tron al Compasiunii 
sculptat în piatr  policrom . Este o 
sculptur  rar  care trateaz  misterul 
Treimii, realizat  în sec. XIX.

Compozi ia este într-o stare 
bun , respect  structura clasic , pe 
vertical , inclusiv locul porumbelului 
care-l reprezint  pe Spiritul Sfânt, 
conform Filioque. Se vede îns  faptul 
c  sculptura a fost realizat  într-o alt  
epoc  decât sec. XII în care vechea 
biseric  aba ial  a fost transformat .

Un Tron al Compasiunii 
atipic, din sec. XV

Compozi ia este executat  
de Hans Multscher din Ulm, unul 
dintre cei mai importan i sculptori 
ai goticului târziu, în jurul anului 
1430, din alabastru pictat. Sculptura 
îl prezint  pe Isus mort, sus inut 
de un înger în fa a Tat lui care are 
mâna dreapt  ridicat  în semn de 

binecuvântare (?). Spiritul Sfânt 
în chip de porumbel se a   între 
capetele Tat lui i a Fiului. Talentul 
sculptorului se re  ect  în tensiunea 
care rezult  din privirea Tat lui 
i pozi ia trupului lui Isus mort. 

Privind grupul statuar î i vin în 
minte cuvintele Mântuitorului din 
Evanghelia dup  Luca: ”P rinte, în 
mâinile tale dau duhul meu.” 

Inscrip ia de pe spatele grupului 
statuar atest  faptul c  el s-a g sit în 
castelul Sandizell din Ingolstadt din 
secolul XV pân  în anul 1928 când a 
fost vândut. Istoria traseului urmat de 
grup pân  la castelul Sandizell este 
complicat  i nu are relevan  pentru 
valoarea operei ci, eventual pentru 
p strarea grupului în bune condi ii.

Tron al Compasiunii din 
Austria de sud, sculptor necunoscut

Este o sculptur  în lemn, pictat, 
realizat  în jurul anului 1520, care a 
ajuns în Austria cu ajutorul muzeului 
Städel din Frakfurt am Main.  
Dumnezeu Tat l, purtând tiara papal , 
este îndurerat de moartea Fiului s u. 
În multe Tronuri ale Compasiunii 
mai vechi, pe fa a Tat lui nu se 
poate citi durerea. Tat l îl ”prezint ” 
privitorului pe Fiul s u ca un preot 
care prezint  credincio ilor ostia la 
liturghie. i a a cum ostia nu este 
manevrat  cu mâinile neînvelite, 

REPREZENT RI ALE SFINTEI TREIMI ÎN ART
Partea I (II)
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mâinile cu care Tat l îl ine pe Fiu de 
subsiori, sunt acoperite cu es tura 
mantiei Sale pe care o sus in i doi 
îngeri. 

Un înger din stânga sus ine 
crucea pe care a fost r stignit Isus. 
Porumbelul care-l simbolizeaz  
pe Spiritul Sfânt se a   deasupra 
bra ului stâng al lui Isus, între Tat l 
i un înger.

Lucrarea dup  care s-a inspirat 
sculptorul a fost o gravur  în lemn 
realizat  de Albrecht Dürer în 1511. 
Gra  ca gravurii a fost simpli  cat , 
iar personajele au fost redistribuie 
în spa iu. Stilul lucr rii se apropie 
de stilul unui grup de sculptori din 
Austria care a lucrat probabil i în 
Viena. A a se explic  ”repatrierea” 
lucr rii.

Tron al Compasiunii, sculptor 
necunoscut, sec. XVI

Aceast  sculptur  în lemn pictat 
este conservat  în biserica Notre-
Dame d’Etampes,  ind o m rturie 
a artei religioase din sec. XVI în 
aceast  regiune. Reprezentarea este 
centrat  pe episodul R stignirii, 
bazat pe versetul din Evanghelia lui 
Luca: ”P rinte, în mâinile tale dau 
duhul meu”.

Dumnezeu Tat l are o tiar  
i este îmbr cat într-o mantie ro ie. 

Tr s turile fe ei sale sunt ale unui 
patriarh în vârst , cu o barb  bogat . 
Este reprezentat ezând i sus ine 
crucea lui Isus cu ambele mâini. 

Sfântul Spirit este reprezentat de un 
porumbel situal între capetele celor 
doi. 

În încheierea segmentului 
”sculpturi reprezentând Sfânta 
Treime în aranjamentul Tronul 
Compasiunii”, voi insera dou  piese 
despre care nu am g sit prea multe 
informa ii, dar care m-au cucerit 
prin expresivitatea lemnului i 
transluciditatea  lde ului.  

Se poate b nui c  lucrarea a 
fost executat  în lemn pictat, dup  
urmele de culoare care au str b tut 
veacurile. Dumnezeu Tat l sprijin  
crucea cu o mân , iar cu dreapta îl 
binecuvânteaz  pe Isus.

Ultimele dou  imagini sunt 
preluate de pe un site care se 
intituleaz   Hodie Mecum Eris 
in Paradiso (http://hodiemecum.
hautetfort.com/about.html) care 
prezint  noti e hagiogrefice 
destinate celor care vor s  urmeze 
exemplul vie ilor sfin ilor din 
calendar. Cum în fiecare an 
calendarul prezint  pentru multe 
zile al i i al i sfin i (exceptând 
zilele fixe, permanente) site-ul este 
o comoar  de informa ie. Imaginile 
sunt cu rol de decor, nu se d  nici o 
referin  asupra subiectului imaginii 
deoarece aceste imagini frumoase 
au doar rolul unor înso itori adecva i 
unei lecturi pl cute. Vizita i site-ul 
i nu ve i fi dezam gi i.  (va urma)

Ioan SORAN
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Dup  canonizarea lui 
Maximilian Kolbe i dup  ce Ioan 
Paul al II-lea a emis Constitu ia 
apostolic  ,,Divinus Perfectionis 
Magister” (St pânul Divin al 
Perfe iunii), la 25 ianuarie 1983, 
au fost revizuite toate procedurile 
de canonizare.

S-a discutat mult despre 
sfin i i sfin enie. Fiecare 
persoan  este chemat  la sfin enie 
i, dac  urmeaz  aceast  chemare, 

poate deveni sfânt, recunoscut 
sau nerecunoscut. Uneori voca ia 
pentru sfin enie este cu totul 
deosebit , întrupând scopul lui 
Dumnezeu în Biseric . Marii 
fondatori de Ordine religioase 
sunt exemple de sfin i. Alteori, 
sfin enia apare mult mai natural, 
,,atunci când o mam , un tat , un 
preot, o c lug ri , un episcop, 
un pap , un artist, un om de 
tiin  î i tr iesc voca ia într-un 

mod exemplar, f r  s  fie în mod 
obligatoriu un deschiz tor de 
drumuri” (George Weigel, ,,Martor 
al speran ei” - Biografia Papei 
Ioan Paul al II-lea-1920-2005, 
Galaxia Gutenberg, 2007, p.5015).

Întotdeauna exist  noi 
aspect ale chem rii lui Dumnezeu 
pentru sfin enie. Sfin ii sunt 
modele pentru cre tini, le arat  

cum pot ajunge i ei la sfin enie.
Biserica decide dac  o persoan  
este un sfânt sau o sfânt . Pân  
la Ioan Paul al II-lea greutatea 
cea mai mare era a celor care 
sus ineau ,,cauza” persoanei 
propuse pentru canonizare.Veneau 
i contraargumentele ,,avocatului 

diavolului”, era un adev rat 
proces. Din aceast  confruntare se 
ajungea la decizie. 

Ast zi, confruntarea i 
,,avocatul diavolului” au fost 
elimina i, teologii sunt cei care au 
rolul principal . Ei au în vedere 
biografia candidatului, prezentat  
de c tre un grup de speciali ti, 
,,colegiul prezentatorilor”. S-a 
p strat procedura de a se da 
m rturie despre candidat, dar sub 
forma unui seminar tiin ific, nu a 
unui tribunal. Noile proceduri au 
urmat ideile Conciliului Vatican 
II asupra pluralit ii formelor de 
sfin enie.

Experien a pastoral  l-a 
înv at pe Ioan Paul al II-lea c  
,,sfin ii se afl  peste tot în jurul 
nostru, iar el s-a gândit c  Biserica 
trebuie s -i ridice pe mul i dintre 
ei, la rangul de dovezi ale bog iei 
vie ii, chiar i într-un context 
înfrico tor, dramatic”.

(va urma)

Papii secolului al XX-lea
 Papa

Ioan Paul al II-lea (XX)
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A patra apari ie a 
S  ntei Fecioare a avut 
loc la 16 octombrie 1947. 
Frumoasa Doamn  s-a 
ar tat din nou Pierinei 
în Biserica parohial  - 
Catedrala din Montichiari 
-, unde erau de fa  mai 
multe personae, printre 
care câ iva preo i. Ea 
spuse: Domnul nostru Isus 
Cristos, Dumnezeiescul 
meu Fiu, este s tul de 
multele p cate grave 
ale oamenilor împotriva 
s  ntei cur tii”. Dup  o 
scurt  oprire, continu : 
,,Ar   vrut s  trimit  un potop de 
pedepse…” i se opri din nou cateva 
clipe, apoi spuse: ,,Am intervenit ca 
s  se îndure înc  o dat . De aceea 
cer rug ciuni i poc in  pentru 
isp irea acestor p cate”.

Pierina r spunse ,,da” la 
aceste dorin e exprimate de Sfânta 
Fecioar .

Convorbirea continu : ,,Îi rog 
st ruitor pe to i preo ii s  avertizeze 
cu mult  caritate pe oameni s  nu 

mai comit  aceste p cate. Voi da 
harurile mele tuturor acelora care 
vor conlucra la isp irea unor astfel 
de p cate”.

Pierina întreb : ,,Vor   atunci 
ierta i?”

Sfânta Fecioar  a r spuns: 
,,Da, în m sura în care nu se vor 
mai repeata”.

i, cu aceste cuvinte, Sfânta 
Fecioar  se îndep rt .

(va urma)

,,Maria Rosa Mystica” 


