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La ultima congrega ie general  a celei de a XIV-a adunare a Sinodului 
Episcopilor, sâmb t , 24 octombrie 2015, Papa Francisc a autorizat publicarea 
,,Raportului  nal” (Relatia  nalis).

Directorul S lii Vaticane de Pres , Frederico Lombardi a prezentat 
,,Raportul  nal”. Raportul cuprinde 94 de paragrafe i a fost votat de P rin ii 
Sinodali,  ecare paragraf în parte, cu majoritate, aceasta însemnând 177 de voturi 
din 265.

La Sinod, Biserica Catolic  din România a fost reprezentat  de c tre P.S.S. 
Petru Gherghel, Episcop al Diecezei de Ia i, i de P.S.S. Mihai Fr il , Episcopul 
greco-catolic al Eparhiei ,,Sfântul Vasile cel Mare” de Bucure ti.

Dou  paragrafe au fost votate la limit , paragrafele care se refer  la situa iile 
di  cile, e vorba de familiile r nite sau în situa ii iregulare din punct de vedere 
canonic pentru disciplina Bisericii. Aici intr  convie uirile, c s toriile civile, 
divor a ii rec s tori i(civil) i modul în care se poate realiza o apropiere de ace tia.

Din ,,Raportul  nal” se degajeaz  o atitudine pozitiv  i primitoare, s-a 
avut în vedere reforma proceselor de recunoa tere a nulit ii matrimoniale. S-a 
subliniat doctrina insolubilit ii c s toriei sacramentale în eleas  ,,nu ca un jug 
de purtat, ci ca un dar al lui Dumnezeu, adev r întemeiat de Cristos i în leg tura 
Sa cu iubirea de Biseric ”.

S-a avut în vedere atitudinea de primire a familiilor r nite. Nu se 
men ioneaz  accesul la Sfânta Împ rt anie a divor a ilor rec s tori i civil, dar 
ei nu sunt excomunica i. P storii de su  ete sunt îndemna i la discern mânt cu 
privire la analiza situa iilor complexe ale familiilor. Nu trebuie uitat  milostivirea 
lui Dumnezeu. În situa iile de convie uire, îndemnul trebuie s  conduc  spre 
c s torie pentru o familie în lumina Evangheliei.

Persoanele care se declar  homosexuale nu trebuie discriminate, dar 
Biserica se împotrive te uniunii între persoane de acela i sex.

Pentru persoanele refugiate i familii dezbinate, Biserica recomand  
ospitalitatea.

Alte re  ec ii privesc femeia, îndemnat  s  sus in  în familie voca iile 
pentru preo ie, copiii abandona i, nevoia de adop ie, i vârstnicii care transmit 
credin a în familii - ocrotirea lor.

Se men ioneaz  umbrele care în epoca noastr  ating familiile: fundamentalismul 
politic-religios, con  ictele, s r cia i nesiguran a locului de munc .

Deasupra tuturor, r mâne frumuse ea familiei întemeiat  prin c s toria 
dintre un b rbat i o femeie, familie, lumin  a lumii.

,,Familia, lumin  a lumii: Raportul  nal al
Sinodului Episcopilor 2015”
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S U M A R

Toma de Kempis poveste te c  un preot sfânt, mergând spre o m n stire, 
pe drum a întâlnit un om care se ducea în aceea i direc ie. Continuând s  mearg  
împreun , omul i-a spus c  la Sfânta Liturghie, timp de un an, nu a v zut Sfânta 
Pâine. La început a crezut c  i-a sl bit vederea, s-a apropiat de altar, dar situa ia era 
neschimbat . La spovad  a recunoscut c  avea în su  et mare ur  pentru un vecin i 
nu era capabil s -l ierte. Preotul i-a explicat c  împietrirea inimii nu-l las  s  vad  
Sfânta Pâine, i-a cerut s  ierte, apoi i-a dat dezlegarea. Omul a în eles, a iertat i a 
v zut din nou Sfânta Pâine în mâinile preotului.
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Popasul durerii
Durerile noastre cre tine 

nu sunt de sine st t toare. Ele 
se urzesc întotdeauna în jurul 
n dejdii. Ne oprim, le privim i 
sub cer continu m drumul nostru, 
lini ti i în n dejde.

Este primul popas al durerii 
în inima noastr , prin moartea 
nea teptat  a P rintelui Vasile 
Suciu, îndrum torul ascuns al 
,,Tinerimei Nou ”. Câte sugestii, 
câte corecturi, câte îndrept ri de-
ale lui nu au înfrumuse at paginile 
revistei noastre! Ne-am oprit în 
fa a acestei dureri, am luat-o în 
bra e, am s rutat-o pe frunte. De 
sus ne va asista cu rug ciunile i 
inspira iile lui.

Al doilea popas al durerii: 
Isus cel c zut pe p mânt -,,dolce 
Cristo in terra” -, cum nume te 
Sfânta Ecaterina de Siena pe Papa, 
a trecut la cele ve nice (Papa Pius 
al XI-lea, n.n.). În paginile revistei 
noastre an de an i-am consacrat 
gândurile i inima noastr . 
Binecuvântarea trimis  cu un rar i 
pre ios autograf o sim im în su  et 
to i cei care lucr m la aceast  
revist , e dat  tuturor cititorilor, 
tuturor sprijinitorilor revistei.

Este destul s  citim în fug  
chiar numai titlurile mari ale 

ziarelor ce au scris cu ocazia mor ii 
Papei ca s  ne convingem c  el 
reprezint  con tiin a lumii întregi.

Aceast  Con tiin  a  
Omenirii s-a format pe culmi aprige 
de Alpi, între c r ile bibliotecilor, 
în contact cu su  etele.

Vie i sârguincioase, Vie i 
eroice, intra i întru Împ r ia 
Domnului nostru Isus. Durerea 
noastr  a în  orit în n dejde.

Episcop Ioan SUCIU
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(continuare în pag. 6)

Ioan Paul al II-lea - Karol Wojtila
,,În mâinile Domnului”

Însemn ri personale - 1962-2003
Cartea a ap rut în Editura 

Humanitas în cursul acestui an. O idee 
bun  a Cardinalului Stanislaw Dziwisz 
face ca s  avem în mâinile noastre 
pagini cu gândurile personale ale 
Papei Ioan Paul al II-lea, s -l avem din 
nou aproape, s -i primim îndemnurile 
bune, s -i cunoa tem lumina din su  et 
i drumul sfânt al vie ii.

Din ,,Testamentul” Papei a  m 
c  însemn rile acestea intime trebuiau 
arse, dar Cardinalul Stanislaw Dziwisz, 
care i-a fost secretar i cel mai apropiat 
colaborator i care l-a înso it zeci de 
ani, timp în care a v zut ,,caietele” 
pe biroul Sfântului P rinte, nu le-a 
distrus. Cardinalul a considerat c  cel 
mai potrivit lucru era s  la prezinte 
Congrega iei pentru Cauza S  n ilor în 
vederea beati  c rii Suveranului Pontif. 
În ,,Cuvântul introductiv”, care îi 
apar ine, Cardinalul Stanislaw Dziwisz 
aduce explica iile necesare.

Decizia Papei din ,,Testament” 
e f r  echivoc: ,,Nu las în urma 
mea nici o proprietate care s  
 e administrat . Obiectele de uz 

cotidian va rog s  le distribui i dup  
cum crede i. Însemn rile personale 
s   e arse. Rog ca aceste chestiuni 
s   e supravegheate de p rintele 
Stanislaw, c ruia îi mul umesc pentru 

colaborarea i ajutorul lui de-a lungul 
atâtor ani. Toate celelalte mul umiri 
le port în inim  în fa a lui Dumnezeu, 
 indc  e greu s  le exprim aici” (Ioan 

Paul II, Testament, 6 III 1979).
i totu i, not rile au r mas 

neatinse. Potrivit Cardinalului, 
însemn rile Papei sunt ,,o cheie” pentru 
a-i în elege spiritualitatea, adic : rela ia 
cu Dumnezeu i semenii, dar i cu el 
însu i. În acela i timp, dezv luie i for a 
sa interioar , a preotului care se tie 
slujitor al lui Cristos pentru o via .

,,Taina însemn rilor spirituale 
ale p rintelui Carol Wojtyla - Ioan 
Paul II”, textul Pr. Jan Machniak, 
prezint  o analiz  a însemn rilor 
Papei, cuprinse în dou  ,,caiete”, care, 
în ansamblul lor însumeaz  ,,re  ec ii 
asupra tr irilor interioare, decizii, 
rug ciuni, cuget ri i considera ii 
cu privire la propriul progrese 
spiritual (Papa Ioan Paul II - Karol 
Wojtyla, ,,În mâinile Domnului” - 
Însemn ri personale - 1962-2003, 
Humanitas, 2015, p.7).

Primul ,,caiet” începe cu anul 
1962; Papa î i ordoneaz  însemn rile 
potrivit tr irilor spirituale, nu dup  
cronologia obi nuit . ,,Caietul” 
cuprinde perioada care a urmat dup  
consacrarea de Episcop auxiliar de 
Cracovia i se încheie la sfâr itul 
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(urmare din pag. 5)

(continuare în pag. 7)

primilor ase ani de ponti  cat.
Al doilea ,,caiet” cuprinde 

însemn rile din perioada anilor 1985-
2003. În ambele ,,caiete” locul important 
îl ocup  zilele de reculegere i medita iile. 
Carol Wojtyla folose te pentru zilele 
de reculegere metoda igna ian , care 
impune o tem  pentru re  ec ii i lecturi 
spirituale; acestei metode i-a r mas 
credincios întreaga via . Însemn rile ne 
prezint  o persoan  ordonat  i organizat . 
Cristocentrismul este o tr s tur  speci  c , 
spre Cristos î i concentreaz  aten ia, ca 
via a sa s  o re  ecte pe a lui Cristos. 
Sfânta Liturghie zilnic  i Sfânta 
Euharistie sunt o intrare într-o rela ie 
personal  cu Dumnezeu în Sfânta 
Treime: Tat l, Fiul i Spiritul Sfânt.

Însemn rile au ca tr s tur  
important  spiritualitatea marian  
bazat  pe teologia Sfântul Ludovic-
Maria Grignion de Monfort, faptul nu 
surprinde, de vreme ce este cunoscut  
evlavia cu totul deosebit  a Sfântului 
P rinte pentru Preacurata. Observa iile 
personale ale Papei alterneaz  cu cele 
generale, devenind o not  speci  c  
întregii lucr ri.

Treptat, jurnalul Papei are 
însemn ri tot mai scurte i scrisul mai 
neregulat, di  cult ile sunt tot mai 
evidente pân  când scrisul lipse te, 
luându-i locul suferin a.

Sfântul P rinte i-a scris 
însemn rile în limba polonez , dar i 
în latin  i italian .

Volumul se deschide prin 
,,Recollctio (inter.)” - Reculegere 

(l untric ) 1962.
Tot ce crede, tot ce este se a   

cuprins în ,,m rturisirea” care-l de  ne te 
i care str bate cele mai bine de 500 

de pagini ale c r ii, centrul spre care 
graviteaz  întregul con inut: ,,M  simt 
întru totul în mâinile Domnului”.

Acel ,,totus Tuus” (al t u în 
întregime), cunoscuta emblem  a 
ponti  catului s u, prime te o explica ie 
în plus: ,,Când orice problem  <a 
mea> o încredin ez Mariei, o pot 
rezolva, ce-i drept, nu f r  riscuri 
[…] Totu i la un moment dat trebuie 
s  renun i la calculele omene ti i s  
con tientizezi într-un fel sau altul 
dimensiunile divine ale oric rei 
probleme di  cile” (Op.cit., p.18).

Însemn rile exprim  un spirit de 
gândire liber; pentru noi, cei din Est, 
mai pu in obi nuit în acel timp, când 
constrângerile, cenzura , autocenzura i 
cititul printre rânduri func ionau deplin. 
Întâlnirea exprim rii libere a ideilor, 
întâlnirea cu su  etul curat al preotului 
i al omului, readau cititorului, chiar 

dup  ani, încrederea în bine, uitat  sau 
pierdut , i o imens  bucurie. Întâlnirea 
cu teologul,  lozoful, poetul i omul cu 
vast  cultur  umanist  spore te bucuria. 

Amintirile de la ceremonia 
hirotonirii de preot, al acelui moment 
unic i sfânt al s u i al  ec rui preot 
,,pentru ca tot ce vor   binecuvântat 
s   e binecuvântat i tot ce vor   
consacrat s   e consacrat i s  n it”, 
aduc în prim plan ,,preotul”. Dar totul 
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a fost ,,cum trebuie”, spune Sfântul 
P rinte, doar atunci când,la prima Sfânt 
Liturghie, a sim it o mare smerenie 
fa  de lucrarea de R scump rare a lui 
Cristos, care înal  pe om.

Gândirea preotului i a 
Episcopului contureaz  prima parte a 
lucr rii, iar cea a preotului i a Papei, 
partea a doua.

În medita ia sa, Episcopul Karol 
Wojtyla prive te lumea i omul de azi 
i de totdeauna, omul dependent de 

Creator, omul supus legilor vie ii i 
omul  in  spiritual . Rela ia dintre 
Dumnezeu i om îi este în aten ie, 
Dumnezeu ca iubire a Binelui i 
respingere a R ului – Binele (totalitatea 
valorilor) este s dit de Dumnezeu în om. 
Chiar i atunci când Binele pare exterior 
lui Dumnezeu, î i are modelul în El.

Un loc aparte o are Jertfa de 
R scump rare a lui Cristos, act al iubirii 
i al d ruirii, care în l  i mântuie te pe 

om. Valoarea suferin ei din via a omului 
este pus  în lumin , pentru c , legat  de 
o cauz , ,,face pentru aceast  cauz  
mai mult decât toate eforturile”.

Virtu ile teologale, credin a , 
iubirea i speran a, primesc uneori 
i în elesuri noi. În credin  exist  i 

perioade de ,,cenu ”, în care trebuie 
inut  aprins  lumina credin ei i a 

iubirii. Speran a, spune Episcopul, 
con ine ceva din credin  i din iubire. 
În speran  trebuie s  se doreasc  ceea 
ce ne propune Dumnezeu în Revela ie. 
Speran a se îndreapt  spre Dumnezeu 

i este încredin at  lui Dumnezeu, cu 
convingerea c  Cel Atotputernic va 
ajuta. 

 Aten ia Episcopului cuprinde 
întreaga lume de azi, r ul ei: respingerea 
lui Dumnezeu, a Bisericii, ateismul, cel 
mai mare r u al lumii contemporane, 
p catul i lupta cu p catul, r zboaiele, 
relativismul, dar existen a binelui divin, 
a Bisericii, Trupul Mistic al lui Cristos. 

 Ca întotdeaun, i azi Cristos i 
Biserica ,,contribuie în acela i timp la 
împlinirea personalit ii umane”. O 
preocupare deosebit  se observ  pentru 
laici, iar documentele Conciliului 
Vatican II îi sunt sprijin.

Paginile în care re  ecteaz  asupra 
misiunii Episcopului ne descoper  o 
alt  latur  a lui Karol Vojtyla, PREOT, 
EPISCOP i OM. Se înva  a   Episcop, 
sus ine Papa, se înva  la ,,Inima lui 
Isus prin Inima Mariei”. Episcopul, 
,,Vicarul lui Cristos”, îl înlocuie te pe 
Cristos pe p mânt, este îndrum torul. 
Voca ia sa este generozitatea i curajul. 
Totdeauna, în slujba tuturor, cu o 
mare capacitate de iubire universal , 
dar mai ales pentru preo i. Fa  de 
p c to i trebuie s  aib  inima deschis , 
s  accepte umilin a, dar în timp s  
ac ioneze ferm i s  cread  în izbânda 
Harului. Niciodat  s  nu capituleze în 
fa a r ului i a încerc rilor.

Episcopul este ,,omul suferin ei”, 
tie c  va r spunde în fa a lui Dumnezeu 

pentru credincio ii s i. De fapt, a   
cre tin, include suferin a care devine 
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condi ie a maturit ii spirituale. 
Aceast  maturitate spiritual  este elul 
Episcopului pentru credincio ii din 
Diecez , dar i elul personal, având 
cu to ii de parcurs cunoscutul drum al 
perfec iunii. Rug ciunea este mereu 
prezent ,  e în cuvântul Papei,  e prin 
rug ciuni create de Sfântul P rinte 
însu i, care dore te ca aceast  leg tur  
cu Dumnezeu s   e atât de puternic , 
încât via a în sine (armonie, lupt , 
dezvoltare spiritual  i aspira ie spre 
fericire) s  devin  o rug ciune.

Concluzia este exprimat  
clar: ,,Nu exist  i nu poate exista 
Episcop f r  fr mânt ri”. În clipele 
de triste e i de ap sare, încrederea în 
Sfânta Fecioar  este sprijin puternic, 
Episcopul r mâne pentru totdeauna un 
,,alter Cristus” care va lucra pe toate 
c ile pentru propria mântuire i pentru 
mântuirea credincio ilor s i.

Partea a doua începe direct cu 
însemnarea: ,,În data de 16 X am fost 
ales. ” i imediat noteaz  cu durere: 
,,Prietenul meu drag, Episcopul Andrzej 
Deskur a suferit un atac celebral.”

Însemn rile propriu-zise se 
deschid cu ,,Zilele de reculegere” - 
Roma, ,,Prima duminic  a Postului 
Mare - 1979”. Sunt însemn ri ample 
care dep esc dimensiunile spa iului 
din paginile anterioare, Polonia-Roma. 
Acum Papa gânde te pentru Biserica 
Universal  i cuvântul ,,universal” este 
frecvent. Apare ceva nou: Rug ciunea 
,,Angelus”.

Revine medita ia despre 

,,cheile” lui Petru, care confer  putere 
Episcopului i Papei, dar îi i sus in, 
punându-le în fa  mari responsabilit i.

Conferin ele pentru aceste ,,Zile 
de reculegere” se remarc  printr-un 
con inut atât de bogat, încât sintetizeaz  
via a spiritual  a Bisericii Catolice i a 
 ec rui credincios în parte, aspirând 

perfec iunea, având i r spunsul la 
chemarea omului la fericire, fericire 
atins  prin unirea cu Dumnezeu.

Sunt 22 de conferin e, imposibil 
de re inut aici chiar i titlurile lor, oricum, 
cititorul le va g si în volum. Câteva 
titluri not m totu i: ,,A te deschide 
pentru Cristos”, ,,Cristos tr ie te în 
noi - noi tr im în Cristos”, ,,Chemare 
pentru s  n enie”, ,,Chemare pentru 
apostolat”, ,,Cristos tr ie te în 
Biseric ”, ,,Cristos i lumea”, ,,Maica 
Domnului”, ,,Crucea” etc.

Fa  de însemn rile anterioare, 
cu aceea i tematic , apar observa ii noi 
sau mai complexe, toate cu referiri la 
contemporaneitate, cum sunt ,,Biserica” 
i ,,Preotul”. ,,Sunt o mo tenire de la 

Domnul Cristos-Bunul P stor”, spune 
Papa, amintind preo ilor c  este, ca 
i ei preot, i prime te în mâinile sale, 

la Sfânta Liturghie, Trupul i Sângele 
lui Cristos, Sfânta Euharistie, care le 
s  n e te deopotriv  via a, atât a lor, cât 
i a credincio ilor. Continu  punând în 

eviden â datoriile mari care stau în fa a 
preo ilor a c ror prezen  în comunitate 
trebuie s  se fac  puternic sim it  prin 
d ruirea lor f r  reserve. Ordinele 
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c lug re ti se bucur  de mult  pre uire, 
Papa a  rm  c  sunt foarte necesare 
în Biseric , unde ,,întru câtva ele 
formeaz  coloana vertebral ”.

Sfântul P rinte vorbe te 
despre iubirea Bisericii, despre 
armonia dintre preo i i laici, care, 
împreun , ,,cl desc” Biserica. Îi 
este în aten ie apostolatul laicilor, 
chema i ca i Apostolii s  mearg  
pân  la ,,cap tul p mântului”, 
evanghelizând. Se remarc  orientarea 
potrivit documentelor Conciliului 
Vatican II în înnoirea Bisericii pentru 
ca ea, la rândul ei, s  reînnoiasc  fa a 
p mântului. Papa apreciaz  Zilele 
Mondiale ale Tineretului i alte 
componente recente care schimb  
istoria: importan a dialogului i a 
ecumenismului i efortul pentru 
unitatea Bisericii.

Sfântul P rinte întârzie mult 
asupra paginilor care înscriu martiriul 
Bisericii din timpurile noastre.Cristos 
a avut în trecut martori credincio i, 
gata s  moar  pentru El, i Papa îl d  
exemplu pe Sfântul Thomas Morus. 
Dar are i ast zi: sunt martirii secolului 
al XX-lea. Via a a cerut în secolul 
trecut i cere i în acesta a   martorul 
lui Cristos, cu pre ul martiriului ,,alb” 
sau ,,ro u”, spune Papa, readucând în 
pagini suferin ele preo ilor i cre tinilor 
din multele închisori din lume.

Adeseori, în însemn ri, pentru 
cre terea în credin  a omului de 
azi, Papa ofer  drumuri de urmat: 

imita ia lui Cristos, via a i virtu ile 
S  ntei Fecioare i s  n ii. Sunt în gândul 
i inima Papei s  n ii pe care Biserica 

noastr  Greco-Catolic  din trecut i-a 
f cut cunoscu i i foarte iubi i: Sfântul 
Francisc de Assisi, Sfântul Anton de 
Padova, Sfântul Bernard, Sfântul Toma 
de Aquino, Sfântul Igna iu de Loyola, 
Sfântul Francisc de Sales, Don Bosco, 
Sfântul Ioan al Crucii, Sfânta Tereza de 
Avila, Sfânta Tereza de Lisieux, iar din 
zilele noastre: Sfânta Tereza a Crucii, 
Sfântul Maximilian Kolbe i Maica 
Tereza de Calcutta. 

Desigur, dinamismul lumii 
globalizate în care tr im, provoc rile 
ei, pun neîncetat Biserica în situa ia s  
ia atitudini i decizii. Siguran a c  de 
acolo de unde este Papa, unit cu Cristos, 
nu calculele omene ti se impun, ci cele 
divine, ne dau un sentiment lini titor. 
În Învierea lui Cristos este speran a în 
dep irea oric rui r u din lume, pentru c  
Domnul Cristos ,,a acceptat moartea i a 
înviat pentru noi to i, f r  excep ie”. 

Prezentarea c r ii ,,În mâinile 
Domnului” - Însemn ri personale - a 
Papei Ioan Paul al II-lea nu poate nici 
cuprinde, nici reda bog ia spiritual  a 
operei, este doar o invita ie la lectur . 
Este o carte care nu se închide, r mâne 
mereu deschis , se recite te sau se recitesc 
pagini, pentru c  apropierea de acest Sfânt 
P rinte ne-ar putea trezi speran a c  ar   
cu putin  cândva s  spunem i noi, cu 
aceea i credin  i inim  curat , ,,Suntem 
în mâinile Domnului”.

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

Une Soeur introduit les visiteurs dans une grande salle ou s’alignent des lits 
de camp aux carreaux portatifs, a l’allure de civieres. La lumiere est tamisee par des 
fenetres aux carreaux colores.

Deux rangees de moribonds se font face sur des contreforts; une troiseime, 
on contrebas, les separe.

La Soeur explique: ,,Pour venir ici, il faut etre a l’article de la mort. Voyez ces 
homes, ces femmes, des comateux ou semi-comateux. Loursque nous les trouvons 
dans cet etat, vite un coup de telephone a la municipalite; une ambulance, et les 
voice au < mouroir>”.

,,Ceux qui sont inconscients, nous les prenons aussitot. Parfois, ceux qui 
restent conscients refusent Certains viennent spontanement, pour mourir en paix. 
Le terme de <mouroir> n’est pas trop fort, continuons la visite, vous comprendrez 
mieux.

Ce sont des gens sans foyer, sous-alimentes que lea hopitaux submerges 
ne peuvent recevoir. Depuis que la maison est ouverte plus de 30.000 personnes 
ont ete recueillies. Sur ce nombre, la moitie sont morts dans les heures qui ont 
suivi leur arrivee; les autres ont survecu - mais pour quelle miserable existence! 
L’etablissement possede deux salles de 72 lits chacune.Dans l’une, les homes, dans 
l’autre, les femmes”.

On va del’un a l’autre. Sont-ils encore vivants? On sent etreint par tant 
douleur.

Un silence impressionnant, trouble parfois par une melodie furieuse et 
desesperee, un hurlement de chien al’agonie. Il a perdu la raison”, dit la Seur. ,,Quoi 
d’etonnant? Ces gens n’ont connu que la rue, les broussailles, le ruisseau. Ils ont 
dormi dans leurs execrements, leurs vomissures”. Puis s’etablit un silence de mort.

,,Ils ont vecu comme des animaux, reprend quelqu’’un, mais ici, ils meurent 
comme des anges”. (a suivre)

Georges Gorree - Jean Barbier, ,,Amour sans frontier, Mere Teresa de 
Calcutta”, Ed. Centurion, 1977, p. 11. 

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

Etablissement pour moribonds abandonnes
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Asocia ia ,,Prietenii Bisericii Greco-Catolice Române”, Blaj

O Sor  introduce pe viztatori într-o sal  mare unde sunt aliniate 
paturi speciale cu aspect de targ . Lumina se strecoar  slab prin ferestrele 
vopsite.

Dou  rânduri de muribunzi sunt fa  în fa , al treilea, mai jos, le 
separ .

Sora explic : ,,Cine vine aici trebuie s   e muribund. Vede i ace ti 
b rba i, aceste femei în com  sau semicom . Atunci când îi g sim în 
aceast  faz  terminal , un telefon la Municipalitate, o ambulan  i iat -i 
aici.

Pe cei incon tien i, îi primim imediat. Uneori, cei con tien i refuz . 
Unii vin în mod  resc ca s  se sfâr easc  în pace. Cuvântul < a muri> nu 
le pare dur. S  continu m vizita, ve i în elege mai bine.

Ace tia sunt oamenii f r  c min, subalimenta i pe care spitalele 
supraaglomerate nu-i pot primi. C minul este deschis pentru mai bine 
de 30.000 de persoane care au i fost aduse. Din acest num r jum tate 
se sfâr esc în orele care urmeaz  imediat dup  sosirea lor; ceilal i 
supravie uiesc, dar pentru ce existen  mizerabil ! C minul are dou  s li 
cu 72 de paturi  ecare. Într-una b rba ii, în alta, femeile”.

O t cere impresionant  tulburat  uneori de un strig t furios i 
disperat, ca un urlet al unui animal în agonie. ”Nu mai este con tient”, 
spune Sora. ,,Extraordinar?! Ace ti oameni nu au cunoscut decât strada, 
m r cinii, mocirla. Au dormit în excrementele i vomit rile lor”. Apoi 
s-a l sat o lini te adânc .

,,Ei au tr it ca ni te animale, dar aici mor ca îngerii”. (va urma)

Georges Gorree - Jean Barbier, ,,Iubire f r  frontiere - Maica Tereza 
de Calcutta”.

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

Un c min pentru muribunzii abandona i



12 - CALEA DES VÂR IRII - nr. 11 noiembrie 2015

(continuare în pag. 13)

În Evul Mediu Ordinul 
Franciscan cunoa te mai multe tipuri 
de activit i intelectuale. Precursorii 
Rena terii citesc literatura antic  greco-
roman , citesc pe Ovidiu, îi cunosc 
opera, îl studiaz  pe Cicero.

Secolele XIII i XIV reprezint  
epoca marilor scolastici (scolastica 
deriv  din cuvântul latin ,,schola” - 
coal , înseamn  tendin a din  lozo  e 
i teologie, tendin  care a început în 

perioada tardiv  a Evului Mediu pentru 
a explica fenomenele supranaturale ale 
Revela iei cre tine cu ajutorul ra iunii), 
sunt secole în care Ordinul Francisca se 
a  rm  cu oameni de mare valoare.

Unul dintre ei este olandezul 
Henri de Herp (Harphius) - n. probabil în 
1420-d.1477. A fost c lug r franciscan 
i scriitor mistic. Opera sa ,,Oglinda 

perfec iunii” se remarc  prin originalitate 
i in  uen . A fost tradus  în peste 20 de 

limbi i a avut ecou deosebit în T rile de 
Jos, Fran a, Italia i Spania. 

O in  uen  tot la fel de însemnat  
au avut-o scrierile i predicile sale, de 
asemenea traduse i r spândite.

Pentru studiul Bibliei, la Paris, în 
1744, franciscanii deschid ,,Academia 
Clementin  a Capucinilor din Paris”. 
În cadrul Academiei Biblia se studia pe 
baza unor principii noi de critic . Efectul 
muncii franciscanilor este dovedit de 
cele 28 de volume care au putut s  apar  
,,gra ie experien ei , lini tii i lucr rii 
discrete a credin ei i harului”.

Su  ul Ordinului Franciscan 

s-a f cut sim it în întreaga Biseric  
i continu  s  se simt  i în perioada 

contemporan .
În secolul trecut, una dintre cei 

mai însemnate personalit i franciscane, 
c lug r, preot, medic, psiholog i om de 
tiin , a fost Agostino Gemelli (18 ian. 

1878-15 iulie 1959). 
Imediat dup  atentatul din Pia a 

San Pietro, grav r nit, Papa Ioan Paul al 
II-lea a fost internat la Spitalul ,,Gemelli” 
din Roma. Ori de câte ori s-a pus problema 
unui tratament, Sfântul P rinte era 
internat în acela i spital. Când se sim ea 
mai bine, se ruga în Capela Spitalului 
,,Gemelli”. Uneori, în zilele mai bune , 
ap rea la geamul Spitalului ,,Gemelli” 
ca s   e în leg tur  cu credincio ii, s -i 
binecuvânteze sau s  se roage împreun .

Cine este Agostino Gemelli?
Numele s u de botez a fost 

Edoardo. S-a n scut la Milano într-o 
familie înst rit . Agostino este numele 
ales la intrarea în Ordinul Franciscan. A 
studiat Facultatea de Medicin  la Pavia, 
dar tot acolo s-a indep rtat de credin  i 
de Biseric , devenind agnostic, atras de 
mi carea socialist  a timpului. Sub aceste 
in  uen e, a devenit anticlerical.

Serviciul militar l-a f cut la Spitalul 
,,Sfântul Ambrozie” din Milano. Acolo a 
cunoscut un preot cu via  sfânt , pe Pr. 
Domenico Pini. Prin tot ce era, P rintele 
Domenico l-a tulburat profund; lui, 
acestui preot îi datoreaz  convertirea. În 
anul 1903 a intrat în Ordinul Franciscan, 

Atitudinea Ordinului Franciscan fa  de tiin
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iar în 1908 a fost hirotonit preot.
A fost medicul care s-a luptat 

pentru via a bolnavilor, medicul care 
st tea la c p tâiul lor, dar, în acela i timp, 
a fost i preotul care lupta s  vindece 
r nile su  ete ti ale pacien ilor s i. 

Agostino Gemelli s-a remercat 
i ca cercet tor în pshihologie, 

psihanaliz  i neuropshiatrie. 
A studiat natura miraculoas  a 
vindec rilor de la Lourdes i a f cut 
cunoscut în lumea tiin i  c  medical  
adev rul miracolelor de la Lourdes, a 
vindec rilor inexplicabile tiin i  c.

Sub patronajul Papei Benedict 
al XV-lea, în 1921 a luat na tere 
Universitatea Catolic  ,,Sfânta Inim ” 
din Milano, ac iune la care Gemelli a avut 
o mare contribu ie. A fost rectorul acestei 
Universit i, profesor de psihologie i 
psihanaliz  modern . Papa Pius al XI-
lea l-a numit Pre edinte al ,,Academiei 
Ponti  cale de Stiin e” i i-a încredin at 
mai multe cercet ri: în 1939 a condus 
studiul Giulgiului din Torino, în zilele mai 
apropiate de noi a f cut parte din comisia 
de medici care a analizat stigmatele 
Sfântului Padre Pio, dar Pr. Gemelli a 
fost foarte rezervat i neîncrez tor, de i a 
recunoscut via a de s  n enie a lui Padre 
Pio. La recomandarea sa, a fost alc tuit  
o comisie de speciali ti în teologie, 
medicin  i psihologie pentru a analiza 
,,cazul Padre Pio”. În urma cercet rilor, 
Vaticanul i-a formulat atitudinea f r  s  
in  seama de rezerva Pr. Gemelli.

,,Visul su  etului s u” a fost s  
deschid  i la Roma o Universitate 

Catolic  dup  modelul celei de la 
Milano, cu o ,,Facultate de Medicin  i 
Chirurgie” i un ,,Spital Universitar”. 
Visul s-a realizat în 1958, când a în  in at 
,,Facultatea de Medicin ” din Roma i 
Spitalul care îi poart  numele.

La S rb toarea Senicentenarului 
celor dou  mari institu ii, Papa Benedict 
al XVI-lea nu numai c  a participat, dar 
a fost persoana care a recunoscut i a 
a  rmat înalta calitate de specialitate i 
îngrijire a bolnavilor interna i - pentru 
personalul încadrat ,,chipul omului 
suferind  ind însu i chipul lui Cristos”.

Preotul i medicul Agostino 
Gemelli a st pânit i o vast  cultur  
umanist , a editat i a condus reviste. 
Cele mai cunoscute sunt ,,Jurnalul de 
Filozo  e neo-scolastic ” (1909) i 
,,Via  i gândire” (1914).

P rintele Gemelli a avut o 
activitate foarte bogat , se num r  i 
printre pionierii angaj rii laicilor în 
misiunea Bisericii.

Ca preot franciscan, a fost 
preocupat de spiritualitatea franciscan , 
inclusiv în perioada contemporan . 
A scris numeroase pagini despre 
universul de via  franciscan, pagini 
în care a demonstrat vitalitatea 
Ordinului Franciscan în zilele noastre 
i perspectivele de viitor.

Prin via a sa, P rintele i medicul 
Agostino Gemelli ne încredin eaz  c  
Sfântul Francisc este printre noi, lucreaz  
în continuare pentru Biseric  i oameni 
i ne înva  cum se poate merge ast zi pe 

urmele lui Cristos.
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REPREZENT RI ALE SFINTEI TREIMI ÎN ART
Partea I (II)

II a2 Sfânta Treime în slav  i 
Sfânta Treime participând la 

Încoronarea Fecioarei  

Sfânta Treime în slav  pictat  de 
Hendrick van Balen

Exist  în pictur  o mare 
varietate de compozi ii prezentând 
Sfânta Treime în slav . Aceste picturi 
 gureaz  o Sfânt  Treime plasat  în 

Ceruri, înconjurat  de îngeri. Atmosfera 
acestor picturi este mai relaxat . Tat l 
i Fiul se a   la o oarecare distan , 

între ei este porumbelul Spiritului 
Sfânt. Trebuie remarcat faptul c  de 
regul  apare i globul p mântesc la 
picioarele Treimii, iar Tat l, sau Fiul, 
uneori amândoi binecuvânteaz  lumea 
de la picioarele lor. Nu mai apare tiara 
pe capul Tat lui, probabil datorit  
faptului c  Treimea se a   în ceruri, 
dup  cum nici coroana de spini pe 
capul Fiului. Tat l are sceptrul puterii, 
Fiul poart  stigmatele Patimilor 
prin care noi am fost r scump ra i. 
Cam asta este atmosfera în tabloul 
realizat de Hendrick van Balen, un 
pictor  amand n scut la Antwerpen 
(Anvers) în 1575 i decedat în acela i 
ora  în 1632. 

1. A fost un pictor in  uent 
în vremea sa, a c l torit în Italia în 
1590 i a fost conduc torul diverselor 
bresle ale pictorilor din Anvers. Era 

manierist i specialitatea sa erau 
scenele mitologice pictate în maniera 
lui Jan Breughel. A fost profesorul lui 
Van Dyck. A avut 11 copii, dintre care 
trei au profesat pictura.

Sfânta Treime în slav  fresc  de 
Luca Rossetti da Orta

Fresca se a   în biserica San 
Gaudenzio din Torino. Dumnzeu 
Tat l este reprezentat ca un personaj 
mai b trân decât Fiul, poart  un 
sceptru în mâna stâng , pe cap are o 
aureol  triunghiular , iar cu dreapta 
binecuvânteaz  P mântul. 

Isus Cristos are i el un sceptru 
în mâna stâng , iar cu mâna dreapt  
prezint  P mântul Tat lui. Isus are 
stigmatele R stignirii, iar în spatele 
lui se vede crucea. Spiritul Sfânt, în 
chip de porumb î i desf oar  aripile 
deasupra Tat lui i Fiului. În dreapta 
sunt câ iva îngeri, iar în stânga 
jos apare un personaj misterios, o 
femeie care are privirea a intit  spre 
Dumnezeu Tat l. Poate   eventual 
Fecioara Maria. Un comentariu 
credibil al frescei nu am g sit.

Încoronarea Fecioarei pictat  de 
Enguerrand Quarton

Pictorul era francez, originar din 
dieceza de Laon, Picardia, o regiune 
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nordic  a Fran ei. Numele s u picard 
era Charreton sau Charretier, dar a fost 
latinizat ulterior în Provence, devenind 
Carton, sau Quarton. Se poate b nui 
c   ind aproape de zona  amand , 
a cunoscut bine arta pictorilor Van 
Eyck, Campin i Van der Weyden, 
lucru demonstrat de opera sa.

Tabloul a fost pictat pentru 
un retablu al bisericii S  ntei Treimi 
din Villeneuve-les-Avignon, care 
apar inea unei m n stiri. Destina ia 
ini ial  a bisericii a fost cea de capel  
funerar  pentru Papa Inocent VI, al 
aselea pap  din Avignon. Pictura a 

fost executat  pe un panou din lemn 
de nuc, având l imea de 2,20 m, iar 
în l imea 1,83 m. Azi este p strat în 
muzeul localit ii. Tabloul prezint  
Încoronarea Fecioarei de c tre 
Sfânta Treime în mijlocul Cur ii 
celeste: îngeri, apostoli, martiri, 
s  n i, i ”inocen i” (copii deceda i, 
dar boteza i). 

Partea inferioar  a tabloului 
arat  lumea terestr : Roma i 
Ierusalimul, situate de-o parte i de 
alta a unui Isus cruci  cat. În partea 
stâng , într-un registru inferior 
Romei i Ierusalimului putem vedea 
Purgatoriul de unde ies su  etele celor 
ale i, iar în dreapta este Infernul. 
Compozi ia acestui panou de altar 
(retablu) aminte te de aranjamentul 
unui timpan al unei biserici gotice.

Reprezentarea Treimii este 
surprinz toare: Tat l i Fiul sunt 
reprezenta i cu  guri identice, iar 

aripile porumbelului ce-l simbolizeaz  
pe Spiritul Sfânt ating gura lor. 
Culorile îmbr c mintei Fecioarei pun 
în valoare persoana ei ca Fecioar  
a milei, care protejeaz  cu poalele 
hainei pe cei mai slabi.

Imaginea Romei seam n  cu 
Avignonul înconjurat de forti  ca ii. 
Cetatea roman  este identi  cabil  
prin imaginea care evoc  liturghia 
Sfântului Grigore (pap ) în biserica 
unei m n stiri din Roma. Pentru a 
simboliza Ierusalimul, pictorul a 
desenat o cetate forti  cat  cu turnuri 
acoperite de acoperi uri în bulb. În 
extremitatea dreapt  este pictat  i o 
Înviere.

Încoronarea Fecioarei pictat  de 
Michel Sittow i Juan de Flandes

Pictorii au lucrat la curtea 
reginei Castiliei, Isabela Catolica, 
între 1496 i 1504. Michael Sittow 
(1469 – 1525), cunoscut ca Maestrul 
Michiel, Michel, sau Miguel Sittow 
provenea din Reval (azi Tallinn, 
Estonia) i s-a format în tradi ia 
picturii  amande timpurii. Cea mai 
mare parte a vie ii i-a petrecut-o ca 
pictor portretist la cur ile  Isabelei de 
Castilia, a Habsburgilor din Spania i 
în Flandra. A fost unul dintre cei mai 
însemna i pictori  amanzi.

Juan de Flandes (1460 – 1510) 
era originar din Flandra, dar s-a stabilit 
în Spania, unde în 1496 apare la 



16 - CALEA DES VÂR IRII - nr. 11 noiembrie 2015

(continuare în pag. 17)

(urmare din pag. 15)

curtea Isabelei de Castilia. Împreun  
cu Sittow au executat 47 de panouri, 
toate cu acela i format. Nu se tie 
ce destina ie  nal  trebuiau s  aib  
aceste panouri. Se presupune c  
ar   fost destinate unui retablu cu 
vole i, închinat vie ii lui Cristos  i 
glori  c rii Fecioarei. Colec ia s-a 
dispersat la moartea reginei, în 1505.

Fecioara st  îngenunchiat  pe 
un ”covor” de plante înconjurat de 
nori. Este îmbr cat  într-o rochie 
lung , cu mâneci i o mantie lung  
inut  de trei îngeri. Doi îngeri se 

preg tesc s  o încoroneze. În fa a 
ei, a eza i pe un tron supraîn l at 
de o platform , se a   Dumnezeu 
Tat l i Fiul, iar deasupra lor 
planeaz  Spiritul Sfânt. Tema 
încoron rii Fecioarei este inspirat  
de anumite texte din Psalmi i de 
Cântarea Cânt rilor. Tema nu se 
g se te în Noul Testament.  Acest 
tip de reprezentare apare în a doua 
jum tate a sec. XII. Exist  tablouri 
în care Fecioara este încoronat  de 
Isus Cristos, sau în prezen a Lui 
de c tre un înger. Prezen a Treimii 
la încoronare devine frecvent  
abia în sec. XV i se generalizeaz  
în secolul urm tor. Originalitatea 
picturii rezid  în pozi ia oblic  a 
personajelor i dinamismul pe care-l 
confer  acestea. Tot ansamblul este 
sc ldat într-o lumin  difuz , subtil , 
care d  impresia unei profunzimi 
deosebite.

Încoronarea Fecioarei, o pictur  
de Vélasquez

Pictura conservat  azi la 
muzeul Prado, a fost destinat  
altarului din apartamentele reginei 
Isabella de Bourbon, so ia regelui 
Filip IV de Spania. Aranjarea 
personajelor este f cut  într-un 
triunghi imaginar cu vârful în jos, 
ceea ce d  compozi iei senza ia de 
echilibru i armonie a liniilor.

Personajul principal este 
Fecioara Maria, fa a c reia este 
reprezentat  cu ochii pleca i, nasul 
drept i buzele  ne. O expresie de 
modestie, de venera ie i emo ie se 
degaj  din  gura ei. Compozi ia, atât 
prin organizarea ei, cât i prin culori, 
aminte te de o inim . Mâna dreapt  
a Fecioarei îndreptat  spre inim  
înt re te aceast  idee i îndeamn  la 
pietate. 

Aceast  form  de inim  i 
naturale ea personajelor, elementele 
cele mai originale ale pânzei, dup  
unii comentatori pot   puse în 
leg tur  cu devo iunea Inimii s  nte 
a Mariei i a lui Isus dezvoltat în 
Biserica catolic  de Sfântul Francisc 
de Sales începând cu anul 1611.

În dreapta celui care prive te 
se a   un Dumnezeu Tat l, 
reprezentat ca o  in  în vârst  cu 
o mare demnitate având un glob 
în mân . La stânga sa se a   Isus 
Cristos, cu plete lungi, inând în 
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mâna stâng  un sceptru. Tat l i 
Fiul sunt în pozi ie de încoronare 
a Fecioarei cu o ghirland  de 
 ori. Tronul ei este sus inut de 

îngeri. Între capetele Tat lui i 
Fiului, la aceea i în l ime, se a   
Porumbelul din corpul c ruia se 
r spândesc în toate direc iile raze, 
dintre care câteva ajung i pe p rul 
Mariei prin coroan .

Deoarece nu mi-am propus 
prezentarea exhaustiv  a tablourilor 
sau sculpturilor  care au tangen  
cu reprezentarea S  ntei Treimi, m  
opresc aici cu exemplele privind 
Sfânta Treime în slav  i Sfânta 
Treime participând la Încoronarea 
Fecioarei. Voi continua cu tema Sf. 
Treime în reprezentare triandric  
încercând s  prezint pe scurt 
câteva exemple oferite de pictur , 
mozaic i sculptur . Ca un corolar, 
vor apare i câteva exemple de 
”Treimi trifrons”, adic  un trup 
i trei capete. Astfel cred c  se va 

încheia scurta incursiune în aria 
occidental  a Europei. Dup  un 
timp de re  ec ie, m  voi str dui 
s  fac o incursiune cu tematica 
prezentat  în zona occidental  i în 
aria r s ritean  a lumii cre tine. Va 
  mai greu din cauza informa iei 

reduse pe care o de in în prezent 
i din cauza unei sensibilit i 

nedisimulate pentru arta Europei 
Occidentale.

Ioan SORAN

Toamna
Rainer Maria RILKE

Cad frunzele, cad de departe, parc  

s-ar ve teji în ceruri gr dini îndep rtate;

cu gesture de negare cad mereu.

i cade-n nop i adânci p mântul

de lâng  stele în singur tate.

Noi to i c dem. Mâna de colo cade.

i altele, i toate, rând pe rând.

Dar este Unul care ine-n mân

c derea asta, nesfâr it de blând.

Traducere
Alexandru Philippide
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Dac  reformarea procedurilor 
de de beati  care i canonizare a fost 
u or în eleas  i acceptat , nu tot a a 
s-a întâmplat cu instituirea ,,prelaturii 
personale”, o inova ie a Papei pentru 
mi carea Opus Dei

Opus Dei a fost fondat  în 
1928 în Spania de c tre preotul sfânt 
al Bisericii, Josemaria Escriva de 
Balaguer (1902-1975).

Josemaria Escriva Balaguer s-a 
n scut într-o familie cu mare credin . 
Copil de doi ani, a fost foarte bolnav, 
diagnostic f r  sc pare: meningit . La 
ultima vizit , medicul a spus p rin ilor 
categoric: ,,Nu va trece noaptea!”. 
P rin ii s-au rugat neîncetat, mama 
a promis S  ntei Fecioare c , dac  îi 
va salva copilul, va face un pelerinaj 
la Sanctuarul din Torreciudad, un 
loc pierdut în mun i. Credin a i 
rug ciunea p rin ilor au salvat via a 
copilului. Peste un an, mama i-a inut 
promisiunea i, la Sanctuar, i-a oferit 
copilul Preacuratei.

În iubirea familiei, în credin  i 
rug ciune prin care erau uni i p rin ii 
i cei cinci copii, a crescut Josemaria. 

Era înc  destul de mic atunci când 
a v zut pe z pad  urmele pa ilor 
descul i ai unui c lug r. A sim it 
spontan c  Dumnezeu îi cere ceva: 
gândul de a deveni preot s-a cristalizat. 
A urmat Teologia i Dreptul luându- i 

doctoratul la ambele discipline.
Ideea de a crea Opus Dei s-a 

n scut din dorin a de a r spândi 
chemarea la s  n enie în mijlocul lumii 
prin munca profesional  bine f cut  i 
slujind pe ceilal i. În întreaga lume, 
mi carea a ajuns la 80.000 de membri 
laici i 2000 de preo i. 

Structura Opus Dei este 
compus  din trei categorii de membri: 
a. ,,numerarii”, laici celibatari, b rba i 
i femei, care tr iesc în centrele Opus 

Dei, activând în cadrul profesiei lor, b. 
oblati, celibatari care tr iesc în afara 
centrelor i c. supernumerarii, b rba i 
i femei c s tori i, care au o via  de 

familie i o profesie normal . ,,Opera 
“  nan eaz  Universit i la Roma, în 
Spania i în America Latin . Direc ia 
spiritual  a membrilor este asigurat  
de preo i. Tot ei sunt cei care conduc 
via a spiritual  din campusurile 
universitare i din centrele Opus Dei, 
i evanghelizarea unde este nevoie sau 

preg tesc educa ia celor defavoriza i.
Operei Opus Dei i s-au adus 

multe critici i învinuiri: c  ar   fost 
favorabil  lui Franco, cât  vreme 
ea au avut rol în tranzi ia Spaniei 
spre democra ie. Este privit  ca o 
mi care conservatoarew, de i Opus 
Dei pune accent pe importan a laicilor 
în Biseric , una din temele-cheie la 

Papii secolului al XX-lea
 Papa

Ioan Paul al II-lea (XXI)
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Conciliul Vatican II. Pân  la urm , 
criticile sunt manifest ri ale invidiei 
omene ti fa  ceea ce este valoros. O 
astfel de împotrivire au cunoscut-o în 
istorie i iezui ii.

Cardinalul Karol Wojtila 
a simpatizat mi carea Opus Dei, 
pre uind ideea de s  n ire prin locul 
de munc  i prin profesiune, membrii 
ei p strând i  ind ata a i valorilor 
apostolice.

Opus Dei i-a cerut Papei s   e 
recunoscut  drept prelatur  personal , 
ceea ce juridic înseamn  c  este 
recunoscut  ca o Diecez  mondial , 
nelegat  de un teritoriu, e  cien a 
preo ilor  ind mai mare în absen a 
frontierelor. Au fost persoane chiar 
din Curie, au fost i Episcopi care 
s-au opus cererii, dar , la 28 noiembrie 
1982, Papa Ioan Paul al II-lea a semnat 
Constitu ia apostolic  prin care Opus 
Dei a devenit prima prelatur  personal  
a Bisericii.

Cititorii care doresc s -l cunoasc  
mai de aproape pe fondatorul mi c rii 
Opus Dei îi pot citi din lucr rile traduse 
în limba român : Drum, un bestseller 
al spiritualit ii, Forja i Prietenii lui 
Dumnezeu - predici.

Dup  moartea P rintelui 
Josemaria Escriva Balaguer, 
s-au observat cazuri de vindec ri 
miraculoase prin rug ciuni care îi erau 
adresate. În 1992 a fost beati  cat de 
c tre Papa Ioan Paul al II-lea, iar în 
anul 2002 a fost canonizat. (va urma)

S  ne rug  împreun

Rug ciune pentru 
su  etele din Purgatoriu

O Isuse al meu apleac -te 
asupra acestor s rmane su  ete din 
Purgatoriu i f  s  r sune acele 
dulci cuvinte: ,,Veni i, iubi ii 
mei, deoarece iarna a trecut i 
a sosit prim vara cea ve nic !” 
Deschide-le acele bra e, care au 
îmbr i at pe cruce lumea toat , 
atrage-le la Inima Ta i f -le loc în 
acea ran  sfânt , ca s  se bucure 
pentru totdeauna de fericire i s  
uite cu des vâr ire durerile lor.

Te rug m, Doamne, s  
binevoie ti s  permi i ca aceste 
su  ete s  ne r spl teasc  cu paza 
i cu ajutorul lor. Amin.



Colectivul redac ional
Director: prof. Otilia B LA
Secretar de redac ie: Pr. Olimpiu TODOREAN
Tehnoredactare computerizat : Pr. Olimpiu Todorean

Adresa: Redac ia CALEA DES VÂR IRII
Str. Gen. Magheru, 3/5 - ORADEA -3700 (BH)

Apari ia a cincea a avut loc la 
22 noiembrie 1947, în Catedrala din 
localitate. Pierina nu era singur , 
erau mai multe persoane venite 
pentru rug ciune. Sfânta Fecioar  
i-a cerut Pierinei s  fac  de patru ori 
semnul crucii pe pardoseal  - un act 
de umilin  i de isp ire.

Coborând, Fecioara a spus: 
,,Cobor în acest loc pentru c  aici 
vor   mari convertiri”. Continu  
cu triste e: ,,În prezent, tocmai 
cre tinii italieni îl jignesc extrem de 
mult pe Domnul nostru Isus Cristos, 
Fiul meu dumnezeiesc, prin p cate 
contra s  ntei cur ii. De aceea 
Domnul nostru cere rug ciune i o 
mare disponibilitate pentru jertf  i 
poc in ”.

Pierina a întrebat: ,,Ce 
trebuie s  facem pentru a împlini 
aceast  cerin  de rug ciune i 
poc in ?” Fecioara a r spuns 
cu mult  blânde e: ,,Rug ciune”. 

i dup  câteva clipe de t cere: 
,,Poc in , adic  acceptarea tuturor 
micilor cruci zilnice“. Apoi a 
f cut o f g duin  solemn : ,,La 8 
decembrie, la amiaz , voi ap rea 

din nou aici i va   un ceas al 
harului”.

Pierina Gilli întreb : ,,Spune-
mi, te rog, ce înseamn  un ceas al 
harului?” Iar Preacurata a r spuns: 
,,Ceasul de har va însemna mari i 
numeroase convertiri”. Se opri din 
nou câteva clipe, apoi continu : 
,,Su  etele în sprite, reci ca marmora 
aceasta, vor   atinse de harul divin 
i vor redeveni credincioase i 

iubitoare de Dumnezeu”.
În aceast  împrejurare Sfânta 

Fecioar  i-a anun at Pierinei venirea 
sa apropiat . Celelalte apari ii au 
avut loc aproape întotdeauna pe 
nea teptate. (va urma)

,,Maria Rosa Mystica” 


