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La Roma, în Bazilica San Pietro, Papa Francisc a prezidat deschidera Por ii 
S  nte la 8 decembrie, iar la 13 decembrie va   deschis  Poarta Sfânt  a Bazilicii 
,,Sfântul Ioan din Lateran” i tot atunci, Poarta Sfânt  a Bazilicii ,,Sfântul Paul 
din afara zidurilor”. Cum Papa Francisc dore te ca acest Jubileu Sfânt, eveniment 
extraordinar pentru via a Bisericii noastre Catolice s   e tr it ,,la Roma la fel 
ca în biseicile locale”, tot la 13 decembrie vor   deschise Por ile S  nte în toate 
Catedralele din întreaga lume i în Sanctuare. 

Nou , tuturor catolicilor, Papa Francisc ne cere ca în cursul Jubileului ,,s  
tr im i s  m rturisim milostivirea”, s -i d m milostivirii forme concrete, având 
în fa  cuvintele din Evanghelie: ,,Fi i milostivi precum Tat l vostru este milostiv” 
(Luca 6,36). Agenda Sfântului P rinte pentru Jubileu a fost gândit , încheiat  i 
comunicat  în toate Diecezele i Eparhiile din lume pentru o bun  coordonare i 
evitarea suprapunerilor.

Evenimentele tragice din lume, i le avem în fa  pe cele care au însângerat 
Parisul în ultimile zile, ne-au cutremurat su  etele, ne-au risipit senin tatea cu 
care a tept m chiar S rb toarea Bucuriei, Cr ciunul, Cr ciunul din Anul Sfânt al 
Milostivirii. Cerul se va deschide iar i ca s  auzim (pentru a câtea oar ?) cântarea 
îngereasc : ,,M rire întru cei de Sus lui Dumnezeu i pe p mânt pace i între 
oameni bun  învoire!”

Timpul nu ne-a oferit r gazul s  c ut m felurite modalit i prin care s  d m 
via  milostivirii, cum ne cere Sfântul P rinte, dar ne pune în genunchi în fa a ,,ieslei 
s  nte” ca s  cerem Pruncului Divin s  nu mai  e ur  i r zboaie între oameni, ,,s  
nu existe nici team , nici s r cie, nici viclenie”, s  coboare pacea pe p mânt. i 
tot acolo, tot în fa a ,,s  ntei iesle”, s  ne privim nelini tea din su  et i s  cerem 
aceluia i Prunc Divin, s  ne dea curajul s  tr im bucuria Cr ciunului. Steaua Nop ii 
S  nte rispe te negurile ca lumina Fiului lui Dumnezeu întrupat, care a fost n scut 
în staulul din Betleem, s  ajung  în inima, în familiile i în Bisericile noastre.

Sfântul P rinte Francisc cere familiilor ca dup  deschiderea ,,Por ii S  nte”a 
Anului Sfânt al Milostivirii, s - i deschid  i ele ,,Por ile Milostivirii”, în primul 
rând ca s  intre Isus ,,Eternul sens al lumii a venit cu adev rat la noi,încât poate 
  atis i privit”, a venit, S-a d ruit pe Sine i ne-a dat din nou via . S -I aducem i 

noi un dar: darul credin ei. Papa Benedict al XVI-lea ne-a înv at o rug ciune scurt  
pe care s  o rostim în Noaptea Sfânt : ,,Cred, Doamne, alung -mi necredin a!” 
De-acum Isus ne va lumina gândul i inima, vom ti s  d m str lucire S rb torii 
Na terii Domnului i vom ti s  facem s  ajung  aceast  str lucire la cei din jurul 
nostru.

,,Cr ciun fericit!”

Cr ciunul în Anul Sfânt al Milostivirii
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S U M A R

Dac  vre i s  p stra i dragostea în sufletele voastre, dac  
vre i s  r mâne i într-o des vâr it  unire cu fra ii vo tri, feri i-
v , mai ales, zice Sfântul Augustin, s  da i curs b nuielilor în 
mintea voastr . Sfântul Bonaventura le nume te cium  ascuns , 
dar foarte primejdioas , care gone te pe Dumnezeu departe de 
noi i sfâ âie dragostea pentru cei apropia i nou .
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,,S  preg tim leag nul inimii”
Tinere, cuget : în luna 

aceasta avem recunoa terea 
public  a Cur eniei fecunde: 
Neprih nita Z mislire a S  ntei 
Fecioare i Na terea lui Isus: 9 i 
25 decembrie. Re  ecteaz  pu in.

Mii de ani Dumnezeu 
i-a preg tit pe oameni ca s -L 
primeasc  pe Cristos. Si nu a 
venit Isus decât într-un Chivot 
f r  de p cat: în Fecioara Maria. 
Cur enia este leag nul Lui. Tot 
ce nu este curat respinge pe Isus. 
Tot ce este curat atrage pe Isus.

Lumea era murdar , se 
t r g na în p cate vâscoase. Ea 
nu a putut s -L primeasc . Zice 
Scriptura: ,,nu aveau loc în cas ”, 
de aceea ,,L-au pus în iesle”. 
Oamenii nu au loc pentru Isus 
Domnul. i tu, tu ai loc pentru 
Isus în su  etul t u? Nu este decât 
un loc în tine pentru El, locul 
cur eniei. Preg te ti tu locul 
acesta?

Isus se va na te în su  etul 
t u când tu te vei îmbr ca în 
virtutea Fecioarei Maria. Trebuie 
s  ai în tine din su  etul Mariei 
ca s  po i   leag n al Regelui 
regilor. Isus nu vine decât unde 
întâlne te pe Maria Neprih nit .

Cinstea c tre Sfânta Maria 

Neprih nit  e cinstea c tre Tronul 
viu al lui Isus, pe care voim s -L 
preg tim noi, ca primirea ce i-o 
facem s   e demn  de El. Numai 
Fecioara e demn  de Isus. Numai 
su  etul îmbr cat în haina de 
nunt  a virtu ilor ei e vrednic de 
Isus. Tinere, înv luie-te în cea 
conceput  f r  de p cat. A a se 
va face Cr ciun în inima ta.

Episcop Ioan SUCIU
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(continuare în pag. 6)

Literatura i franciscanismul

Sfântul Francisc este poetul 
care în crea ia sa a împ cat 
omenescul cu divinul prin Cântarea 
fratelui Soare i prin alte scrieri, 
mai ales cunoscuta ,,lauda” a 
poeziei italiene, ,,care exprim  
sufletul franciscan care se 
închin  lui Dumnezeu cu c ldura 
inimii contemplative înduio at  
în fa a s r ciei ieslei sau a mor ii 
violente a lui Cristos, precum i 
cu bucuria luminii Pa telui”.

Sfântul Francisc nu a scris mult: 
,,Regulile I i II”, prima nu a primit 
aprobarea Papei, reugulile  ind 
prea severe. Amintim în continuare 
,,Scrisorile”, ,,Rug ciuni” 
(Laudes), ,,Îndemnurile”, ,,Laud  
virtu ilor”, ,,Omagiul Preacuratei 
Fecioare”, ,,Testamentul”, scrise 
în limba latin  sau în dialectul 
umbrian, i capodopera ,,Cântarea 
fratelui Soare”. 

Sfântul Francisc tr ia 
fericirea de a descoperi necontenit 
frumuse i în natur  i în via a sa de 
toate zilele, minun ii ce oglindeau 
frumuse ile infinite ale Crea iei lui 
Dumnezeu, sentiment sim it intens 
pân  în ultima clip  a vie ii.

Prin 1224, Francisc i-a dat 
seama c  i se apropie sfâr itul. A mai 

tr it înc  doi ani în mari suferin e, 
f r  s  se plâng  m car o singur  
data. Tot în anul 1224, con tient 
de starea grav  în care se g sea, a 
scris o scrisoare c tre credincio i 
în care î i exprim  hot rârea de a- i 
îndeplini datoria pân  la sfâr it: 
,,Fiindc  sunt slujitorul tuturor, 
sunt obligat s -i slujesc pe to i, 
s  devin pentru to i mesagerul 
cuvintelor înmiresmate ale 
Domnului” (Bernard Sese, Paul 
Aymard, Pierre Riche, Michel 
Feuilet, ,,Vie ile Sfin ilor Augustin, 
Benedict, Bernard, Francisc 
din Assisi, Ioan al Crucii”, Ed. 
Humanitas, Bucure ti, 1996, p. 
272).

Dup  15 august din acel 
an, Francisc s-a retras pentru 
reculegere în s lb ticia p durilor, 
într-o pe ter . Primii biografi ai 
Sfânatul Francis plaseaz  aici, la 14 
septembrie - Ziua Crucii - miracolul 
stigmatelor. Stigmatele le va purta 
pân  la moarte ,,fiind încununarea 
sublim  a unui drum exemplar: 
Fancisc s-a str duit mereu s -
i modeleze via a dup  cea a lui 

Isus” (Op. cit. p.274).
Înapoiat la Assisi, probabil 

,,Marele lirism al dragostei, în general cre tinesc i 
 uman,care, pentru prima oar  dup  Evanghelie, se 

 a  rm  în lume, este italian i franciscan…”
 P. Gemelli



6 - CALEA DES VÂR IRII - nr. 12 decembrie 2015

(urmare din pag. 5)

(continuare în pag. 7)

la sfâr itul lunii martie, începe 
s  compun  poemul ,,Cântarea 
fratelui Soare”, cunoscut i sub 
denumirea ,,Cântecul creaturilor”. 
Este poemul care îndrept e te pe 
speciali ti s  afirme c , prin el, 
poezia italian  debuteaz  cu ,,o 
minune”. Ernest Renan (1823-1892, 
filolog, filozof, istoric i scriitor 
francez) sus ine c  este ,,cea mai 
frumoas  poezie religioas  de la 
Evanghelii încoace”.

În poem se reg se te una din 
tr s turile ese iale ale mesajului 
franciscan: ,,suferin a, durerea, 
sup r rile de toate felurile nu 
trebuie doar s  fie îndurate 
în deplin  senin tate, dar i 
preschimbate în bucurie de 
fiecare clip ”. Aceast  bucurie este 
consisten a îns i a poeziei. i ea a 
fost creat  în cele mai dramatice 
momente din via a Sfântul 
Francisc, când, bolnav, dup  o 
noapte petrecut  în Capela ,,Sfântul 
Damian”, de la marginea ora ului 
Assisi, se g sea într-o colib , din 
apropierea m n stirii Clarei, culcat 
pe p mântul gol, în frig, aproape 
f r  putere. În adânc  smerenie, s-a 
adresat Atotputernicului Dumnezeu 
aducându-i laude Lui i crea iei 
sale, fratelui Soare, surorii Luna 
i surorilor Stele ,,fratelui Vânt i 

surorii Apa, fratelui Foc i surorii, 
maica noastr  râna:

,,Prea înalte, Atotputernice, 

Doamne,
ale Tale sunt laudele, m rirea 

i închinarea
i toat  binecuvântarea.

Doar ie, Prea Înalte, i se 
potrivesc anume

i nici un om nu-i vrednic s  
Te cheme pe nume.

L udat s  fii, Domnul meu, 
împreun  cu toate f pturile Tale,

mai întâi cu domnia-sa fratele 
Soare:

el este ziua pe care Tu o 
aprinzi pentru noi.

i e frumos, i str lucind cu 
mare splendoare

În elesul T u, prea înalte, îl 
poart ”.

Versurile sunt asem n toare 
versetelor biblice, se succed într-
un ritm impresionant care aminte te 
litania. Cromatica este bogat , 
nuan at  , în versuri g sim i 
st lucire, i lumin , i senin, i nori, i 
întuneric. Epitetele sunt numeroase, 
adesea în suit . Astfel, apa este ,,a a 
de trebuin  i umil , nepre uit  
i cast ”, iar focul este acela ,,prin 

care tu luminezi adânc în noapte/
Cel mai frumos i neastâmp rat, 
vânjos i puternic”. Poezia Sfântului 
Francisc mi c  imagina ia cititorului 
i-i deschide su  etul ca s  primeasc  

mesajul bucuriei.
Iubirea pentru creaturi este o 

iubire subordonat  lui Dumnezeu, 
Sfântul Francisc nu a fost un panteist, 
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(urmare din pag. 6)

nu vedea natura divinizat , ci vedea 
în ea amprenta lui Celui Atotputernic. 
F pturile cântate în poem sunt 
chemate s  ia parte la pream rirea 
lui Dumnezeu, Ziditorul Universului. 
În adevar, Sfântul Francisc a fost 
,,menestrelul” lui Dumnezeu.

Se a  rm  c  acest poem-imn 
al Sfântul Francisc are un caracter 
apostolic prin faptul c  este scris 
în italian , nu în latin . Alegerea 
Sfântului Francisc a fost gândit , tia 
c  lumea avea nevoie pentru evlavie 
de un astfel de cântec. 

Peste un an, adaug  o strof  
nou  - strofa iert rii: ,,Laud  ie, 
Doamne al meu, pentru cei care iart  
iubindu-te/ i suport  nenorociri i 
tulbur ri,/Ferici i cei ce suport  în 
pace/ i de tine, Preaînalte, vor   
încorona i”.

Starea s n t ii degradându-se, 
Sfântul Francisc simte cât de aproape 
este sfâr itul i, sub acest sentiment, 
încheie poemul în care a cântat 
impresionant dragostea de via , cu 
su  etul lini tit în fa a pasului care 
avea s -l treac  spre via a ve nic .

Pl m dit  din bucurie, 
,,Cântarea fratelui Soare” poart  
pân  azi i va purta peste veacuri 
mesajul Sfântului Francisc de pace i 
iubire, de împ care a omului cu sine 
însu i, a oamenilor între ei, cu to ii 
a  a i pe acela i drum, ,,la cap tul 
c ruia se a   Dumnezeu”.

O.B.

POVE TI 
DE  CR CIUN: 

POVESTEA  SALVIEI
Imagina i-v  c  sunte i într-o 

sear  de decembrie cu mama sau 
bunica,  în vremurile copil riei. 
Mama sau bunica treb luie te prin 
cas , iar copiii cer s  li se spun  
o poveste. O  poveste de Cr ciun, 
doar suntem în Postul Cr ciunului! 
Povestitoarea prive te fe ele âncilor 
i începe...

Era pe vremea regelui Irod, 
când s-a n scut Pruncul Isus. Au 
venit cei Trei Crai de la R s rit, s-au 
închinat lui Isus i i-au adus daruri, 
ca unui viitor Împ rat. Dup  plecarea 
Crailor, un înger i s-a ar tat în vis 
lui Iosif i i-a spus s -L ia pe Prunc 
i pe Mama Lui i s  fug  pentru a 

sc pa de osta ii lui Irod care i-a pus 
în gând s -l ucid  pe Isus. A a se face 
c  în timp ce osta ii lui Irod ucideau 
pruncii, crezând c  a a îl vor ucide 
i pe Isus, Iosif, Maria i Pruncul 

încercau s  se salveze pe c r rile 
mun ilor Iudeii, fugind spre Egipt. 
Iosif mergea înainte i când a v zut 
un sat s-a dus s  cear  ospitalitate 
pentru Maria i micul Isus. Dar 
oamenii acelui sat nu au vrut s -i 
ofere lui Iosif i fugarilor nici ajutor, 
nici ad post, nici m car o vorb  bun . 
Maria îl a tepta pe Iosif pe marginea 
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drumului, al ptând Pruncul, în timp 
ce acesta a dus asinul s -l adape la o 
fântân  din apropiere. El nu a auzit 
strig tele care se apropiau i nici 
zgomotul galopului cailor solda ilor 
lui Irod. Maria era îngrozit . Unde s  
se ascund ?  Nu era în apropiere nici 
o grot , nici un palmier unde s  caute 
un ad post. Maria a v zut în apropiere 
doar o tuf  de tranda  ri, unde un 
boboc se preg tea s  se deschid . 

- Tranda  r, frumosule 
tranda  r, spuse biata Mam , 
desf oar - i petalele i ascunde-l pe 
acest Prunc pe care solda ii vor s -l 
omoare! 

Dar tranda  rul i-a încruntat 
bobocul care-i servea drept nas i a 
spus: 

- Treci drumul repede femeie, 
pentru c  solda ii m  vor atinge i 
s-ar putea s -mi strice frumuse ea. 
Cere-i cactusului-stea de acolo. El 
are destule  ori s  te ascund . 

- Cactusule, cactus amabil, l-a 
rugat fugara cu copil, desf - i  orile 
i frunzele i ascunde-l pe acest copil!

Dar cactusul nici nu a spus de 
ce o refuz , ci i-a zis doar:

- Pleac , treci drumul 
cer etoareo. Nu am timp s  te ascult. 
Sunt prea ocupat s  fac  orile mele s  
se deschid . Du-te i vezi salvia care 
este aproape. Ea n-are altceva mai 
bun de f cut decât poman !

- Ah, salvie, bun  salvie, 

desf oar -te, în  ore te i ascunde 
pe acest nevinovat de cei ce vor s -l 
ucid  pe el i pe mama lui a implorat 
nefericita femeie, pe jum tate moart  
de foame i fric .

i salvia s-a r s  rat i a în  orit 
atât de mult încât a acoperit terenul 
i a f cut un ad post bun pentru a-l 

ascunde pe Fiul lui Dumnezeu i pe 
Mama lui. În curând solda ii au sosit cu 
zgomot mare, dar nu au observat nimic 
i au plecat. Când nu a mai fost nici un 

pericol, Maria a ie it cu Pruncul din 
ad postul verde i plin de  ori. 

- Salvie, salvie sfânt , î i 
mul umesc mult! i te binecuvântez 
pentru fapta ta bun  de care de acum 
înainte o s - i aminteasc  to i!

Când i-a g sit Iosif, acesta abia 
putea s  in  pasul cu m g ru ul care 
s-a întremat dup  o por ie bun  de 
mâncare pe care i-a dat-o un om bun. 
Maria a înc lecat din nou m g ru ul 
strângând în bra e Pruncul sc pat de 
primejdie. Iar arhanghelul Mihail a 
coborât din înaltul Cerului pentru a-i 
înso i i a le ar ta drumul bun pentru 
a ajunge în Egipt.

De atunci se face c  tranda  rul 
are spini, cactusul-stea (Helicodiceros 
muscivorus) are  ori urât mirositoare, 
în timp ce salvia are atâtea virtu i 
vindec toare. i de atunci a r mas în 
Provence i zic toarea: ”Cel care nu 
a folosit salvia nu- i aduce aminte de 
Fecioara Maria.”
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Cu ani în urm  am avut norocul s  v d probabil cel mai vechi Pom de Cr ciun 
din lume, care s-a p strat, asem n tor icoanei de la altarul principal al Bisericii 
Chrsitkindl din Steyr.

Povestea Pomului începe în anul 1694. Pe atunci Steyr primise un nou 
gardian de turn i dirijor, care suferea de epilepsie, de ,,boala c derii”, cum o 
numea, deschis, cronica.

În Melk, de unde venea el, 
deprinse adorarea copilului Isus.

Acum el a pus în scorbura unui 
brad de m rime mijlocie o imagine a 
S  ntei Familii, inându- i acolo slujba 
i sim indu-se înt rit i consolat. Pe 

urm  a   de o imagine a copilului Isus, 
care aduse vindecare unei c lug ri e 
paralizate.

El ob inu pân  la urm  o copie 
 del  a acesteia: un copil Isus de 

cear , care poart  într-o mân  crucea 
i în cealalt  coroana de spini. Îl duse 

pe acesta la pom, î i inu slujba în 
fa a lui i sim i puterea vindec toare 
izvorând de acolo.

Treptat, oamenii au a  at de 
acest lucru; începur  s  vin  în 
pelerinaj la copilul Isus din pom. Ei 
au reu it, împotriva ezit rii conducerii 
biserice ti de la Passau, s - i impun  

dorin a de a construi în jurul acestui pom o bisericu . Astfel, în 1708, s-au pus 
bazele bisericii Christkindl, care a fost construit  de cei mai cunoscu i constructori 
austrieci ai timpului dup  modelul bisericii Santa Maria Rotonda din Roma. Ea 
a devenit, într-un fel,o cup  pre ioas  pentru pomul din care crescuse altarul i 
tabernacolul: pomul înc  îl mai poart  pe micul Isus de cear , care,  ind înconjurat 
de aureol  i de raze, este f g duin  i speran  pentru oameni.

Joseph Ratzinger - Papa Benedict al XVI-lea,
,,Binecuvântarea Cr ciunului”.

POMUL VIE II
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PAGES BILINGUES
Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie, Blaj 

En ces jours-la,parut un edit de l’empereur Auguste, ordonnant de 
recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu loursque Quirinius 
etait gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville 
d’origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville Nazareth en Galilee, pour monter 
en Judee, a la ville de David appellee Bethleem, car il etait de la maison et 
de la decendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son epouse, 
qui etait enceinte. Or, pendant qu’ils etaient la, arriverent les jours ou elle 
defait enfanter. Et ell emit au monde son  ls premier-ne; elle l’emmailllota 
et le coucha dans une mangeoire car il n’y avait pas de place pour eux dans 
la salle commune.

Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans 
les champs pour garder leurs troupeaux. L’Ange du Seigneur s’approcha, 
et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumiere. Ils furent saisis d’une 
grande crainte, mais l’Ange leur dit: ,,Ne craignezpas, car voice que je viens 
vous announcer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple: 
Aujourd’hui vous est ne un Sauveur, dans la ville de David.Il est le Messie, 
le Seigneur. Et voila le signe qui vous est donne: vous trouverez un nouveau-
ne emmaillote et couche dans une mangeoire”.

Et soudain, il y eut avec l’Ange une troupe celeste innombrable qui 
louait Dieu en disant: ,,Gloire a Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la 
terre aux homes qu’il aime. (Lc 2,1-14). 

“C’est ce que derange qui fait vivre”
Cardinal Alexandru Todea
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PAGINI BILINGVE
Asocia ia ,,Prietenii Bisericii Greco-Catolice Române”, Blaj

i a fost în zilele acelea, a ie it un ordin de la Cezarul August s  se 
înscrie toat  lumea. Aceast  conscrip ie s-a f cut când domnea în Siria 
Cirineu. i mergeau to i s  se înscrie,  ecare în ora ul s u. Suitu-s-a i 
Iosif din Galileea, din ora ul Nazaret, în Iudeea, în ora ul lui David ce 
se cheam  Betleem, pentru c  era din casa i din neamul lui David, s  
se înscrie cu Maria, logodit  lui,  ind ea îns rcinat . i  ind ei acolo, 
s-au împlinit zilele ei s  nasc . i a n scut pe  ul s u întâiu n scut i l-a 
înf at, i l-a pus într-o iesle, pentru c  nu aveau loc în casa de oaspe i.

i erau p stori în inutul acela priveghind i inând str ji lâng  turma 
lor. i iat  un înger al Domnului a st tut lâng  ei, i m rirea Domnului a 
str lucit împrejurul lor, i s-au înfrico at foarte mult. i le-a zis îngerul: 
,,Nu v  teme i, c ci iat  v  vestesc bucurie mare, care va   la tot poporul: 
Vi s-a n scut ast zi mântuitor, care este Cristos Domnul în ora ul lui 
David. i acesta v  va   semnalul: a  a-ve i un prunc înf at, culcat în 
iesle”.

i îndat  s-a ar tat împreun  cu îngerul mul ime de oaste cereasc  
l udând pe Dumnezeu i zicând: ,,M rire lui Dumnezeu întru cele de 
sus, i pe p mânt pace, între oameni bun  învoire” (,,Noul Testament”, 
în traducerea dr. Ioan B lan, Episcop de Lugoj, 1935-1958). (va urma)

,,Ceea ce ne deranjeaz  ne face s  tr im”
Cardinal Alexandru Todea
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Preas  ntei Fecioare Maria, 
I-a sosit timpul s -L nasc  pe 
Isus, Mântuitorul nostru, dar 
iat  c  Familia Sfânt  e în ora ul 
Betleem, în loc str in, far  o 
cas , f r  un leag n, lipsi i de 
condi iile optime  venirii pe lume 
a unui copil, în plin  noapte. 
Si mai presus de toate, Cerul, 
care în urm  cu câteva luni, i-a 
vorbit Imaculatei Fecioarei i 
prin lucrarea Spiritului Sfânt 
i acceptul ei, L-a z mislit pe 

Fiul Lui Dumnezeu, acum tace. 
Desigur, Domnul putea interveni 
în rezolvarea acestei probleme 
di  cile, printr-un singur cuvânt 
sau gest, dar nu a facut-o.

Tân ra familie c uta s la , dar 
în zadar, parc  li s-au închis toate 
por ile, nu era loc în ora  pentru ei.

Iat , în afara ora ului un grajd 
p r sit i înfrigurat devine ad postul 
Familiei S  nte i locul unde se na te 
micu ul Rege. Fecioara Maria Îl 
înfa  i-L culc  în iesle, pe paie. 
Doar iubirea din Inimile Mamei 
Fecioare i a Sfântului Iosif, par 
a-L înc lzi pe cel mai sfânt Copil de 
pe p mânt. El doarme i viseaz  pe 
Tat l i Imp r ia Sa, care nu e din 
aceast  lume. 

Tu, Comoar  a Cerului, înc  de 
la na tere te-ai confruntat cu s r cia. 
De i, sub înf i are de copil pentru 

a ne înv a umilin a i simplitatea, 
e ti Dumnezeu in  nit. De i micu  i 
fragil, e ti nemuritor i ve nic.

Tu, d t tor de via , ai prins 
via . Împ rat al slavei, universul 
r mâne mut la auzul scâncetului 
T u.

Cerul este în s rb toare, 
îngerii duc vestea cea bun  a na terii 
Mântuitorului unor p stori ce se 
a  au în acel inut, str juind în noapte 
turma lor. F r  a sta pe gânduri, au 
mers în grab  s  se închine Lui. Isus 
„era de-al lor”, c ci „S-a n scut 
cu mieii”, urmând a   P stor. S-au 
întors pream rind pe Dumnezeu i 
devenind astfel m rturisitori ai Lui 
Isus.

M I C U U L  R E G E
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Magii, venind din r s rit, 
poposesc la Ierusalim cerând 
informa ii despre Regele nou n scut 
al iudeilor. Ei s-au l sat condu i 
de tiin , intui ie i de însu i 
Dumnezeu, prin semnul venit de 
Sus, steaua c l uzitoare. S pt mâni 
sau poate luni de zile au urmat 
lungul  pelerinaj f r  a se da b tu i 
în fa a greut ilor, în dorin a lor de 
c utare a Regelui Mântuitor.

Magii l-au a  at. Desigur, 
trecând pragul s la ului, au p it 
într-o atmosfer  sublim . tim cât 
ne însenineaz  un copil, zâmbim în 
fa a nevinov iei i dr g l eniei lui.

 Cu siguran , Pruncul Isus 
transmitea ni te tr iri speciale, 
cople ea cu harurile Lui, fascina cu 
privirea Sa divin  i acea pace atât 
de mult dorit ,   la S  nta Familie 
se a  a în surplus. Erau ferici i  
s  i se închine Lui, iar darurile 
simbolice, pe care I le-au f cut, 
Îi atest  regalitatea. Ei au devenit 
m rturisitori ai Lui Isus, dar regele 
Irod i întreg Ierusalimul,  în loc s  
se bucure  cu magii, s-au cutremurat 
la a  area acestei ve ti. Irod refuz  
pe noul Rege de team  ca s  nu-i ia 
tronul. Nu numai c  nu-L caut , dar 
tulburarea i se tranform  în gânduri 
criminale. Planul lui a e uat prin 
interven ia Cerului, magii au fost 
în tiin a i în vis de pericolul ce-l 
reprezenta Irod i au schimbat calea 
lor la întoarcere.

Dumnezeu Tat l ne-a d ruit 
cel mai frumos cadou pe care l-a 
primit omenirea.

Na terea Ta ,Isuse, a fost 
începutul misterului salv rii noastre. 
Tu e ti alfa i omega.

Bucuria ne inund  su  etul 
la gîndul c  nu e ti numai Rege al 
iudeilor, ci al lumii întregi.

Ai împ rt it via a noastr , 
de i ne erai Creator. Ne sim im mici 
în fa a m re iei Tale dumnezei ti. 
Vrem s  cre tem în iubirea fa  de 
Tine.

Ai venit în lume aducînd 
speran a. Fii modelul tuturor copiilor 
i nu numai. Înva -ne, Te rug m, 

copil ria spiritual .
Tu e ti adev rata frumuse e 

i iubire. Mântue te-ne prin 
nevinov ia Ta! Binecuvinteaz -ne 
cu mânu ele divine!

Ne înclin m în fa a Ta, a celui 
mai drept, mai iubitor  i puternic 
Rege. E ti st pânul nostru i st pânul 
timpului.

Vrem s  avem întotdeauna 
bucuria mare a p storilor, care 
au primit vestea na terii Tale, i 
dorin a magilor de-a Te c uta i a- i 
recunoa te regalitatea. Te-ai n scut 
s  r mâi cu noi, vrem s  câ tig m 
gra ia Ta.

Rege al Cerului i al 
p mântului, nu vrem s  te primim 
în frigul lipsei de iubire, ci în ieslea 
cald  a su  etelor noastre!

Silvia  PANTI
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S rb toarea Cr ciunului
azi i acum asezeci de ani

În mod hot rât, anul acesta 
Cr ciunul cade prost. Campania 
electoral  cu l turile ei deversate pe 
toate canalele de comunicare, al turi 
de agresiunea comer ului care elimin  
pur i simplu subiectul S rb torilor, 
Na terea Mântuitorului, nu vor 
îndemna la medita ie i reculegere 
i nici nu vor favoriza atmosfera de 

mister în care ar trebui s  vin  Mo  
Cr ciun...  

Dac  st m i ne gândim, bietul 
Mo  Cr ciun nu o duce prea bine nici 
la începutul copil riei mele fericite la 
umbra tancului sovietic. Atunci Mo  

Cr ciun era eliminat în mod o  cial 
de c tre Mo  Geril  i nu era vorba de 
 ne uri ca în eliminarea de azi. Privi i 

pe ”Tân rul Mu chiulos Mo  Geril ” 
din  gur , ap rut în ziarul Na iunea 
din 25 decembrie 1947 pentru a 
pre  gura transform rile comuniste 
ale României. Eliminarea Regelui 
era ”programat ”, iar împreun  cu el 
trebuiau s  dispar  i alte persoane 
sau simboluri. 

A a se face c  Geril  l voinic 
are deja în mân  NOUA ISTORIE A 
ROMANIEI, pantaloni muncitore ti 
i rezultatul unui imperativ davai 

ceas i dotarea lui Mo  Cr ciun... 
Cât despre daruri, ei bine ele 
nu erau daruri pentru Mo  Ajun 
(24 decembrie), sau Cr ciun (25 
decembrie). Darurile le aducea Mo  
Geril  la uzin  sau birouri înaintea 
Revelionului, ”la cump na anilor”! 
Darurile aduse de Cr ciun, v  las s  
le admira i în imaginea urm toare.

Mo  Geril , fost Mo  Cr ciun, la 25 
decembrie 1947 în Republica Popular  

România, fost  România



CALEA DES VÂR IRII - nr. 12 decembrie 2015 - 15

(urmare din pag. 14)

(continuare în pag. 16)

Cu toate acestea, secretul 
lui Polichinelle – ast zi s-a n scut 
Cel f r’ de-nceput – mobiliza toate 
resursele i imagina ia pentru ca în 
casele oamenilor credincio i s  poat  
fi creat  magia S rb torii Na terii 
Mântuitorului, a Na terii Pruncului 
fragil care trebuia protejat, ap rat 
chiar de semenii no tri îns rcina i 
cu stârpirea opiului pentru popor. 
Solidaritatea uman  a celor din 
comunit ile rurale, sau de la 
ora e, f cea posibil  fronda contra 
m surilor “regimului democrat 
popular”. Azi poate pare incredibil 
faptul c  oamenii de atunci, din anii 
‘40 - ‘50 puteau s rb tori Cr ciunul 
în plin r zboi sau plin  democra ie 
popular , c  atât ei cât i copiii lor 
se gândeau la na terea lui Isus, la 
S rb toarea Speran ei, la Mântuire, 
de i în jur bântuia ura contra 
inamicului, apoi a du manului de 
clas , ura contra suportului moral al 
unei mari p r i din popula ia acelei 
Românii: Credin a. Mântuirea 
vestit  de Prunc era mai dorit  ca 
oricând, Speran a ne înt rea inimile 
i ne ajuta s  ne bucur m.

Se colinda, lumea voia ( i 
reu ea) s  fie vesel , uli ele satului 
meu în ziua de Ajun i în seara 
de Cr ciun r sunau de colinzi. 
Repertoriul colind torilor era variat, 
iar colind torii aveau de multe ori 
inspira ia s  aleag  colinda potrivit  
casei în curtea c reia intrau. La noi, 
la casa p rin ilor, o nimereau destul 

de bine. 
Încet, încet, elanul spiritual 

al acelor zile s-a ve tejit, satele 
s-au depopulat, Biserica oficial  
”s-a dat pe brazd ”, a devenit ceva 
destul de asem n tor cu o institu ie 
prestatoare de servicii ”ciudate în 
situa ii ocazionale”: nun i, botezuri, 
înmormânt ri, sfin ire de firm , 
tractor, terenuri de fotbal...

Azi, la ora , nu cred c  
procentul celor care tiu ce 
anume se s rb tore te de Cr ciun 
dep e te 40%. Pe vremea când 
prin metrou veneau colind tori în 
grup cu  ”Deschide u a, cre tine”, 
am scos o bancnot  echivalent  cu 
10 Lei de azi i i-am spus celui care 
cânta c  o prime te dac  poate s -
mi spun  ce s rb torim de Cr ciun. 
Eu am r mas cu bancnota i din 
cauza sfintei mânii a c l torilor 
din vagon (”c  mi-am b tut joc de 
bietul copil”) am coborât la prima 
sta ie deoarece ceata revolta ilor se 
îngro a i se tot apropia...

Prin urmare, cercul s-a închis 
în ”mod natural”. Ce voiau tovar ii 
s  stârpeasc  în anii ‘40 - ‘50 prin 
for , azi dispare treptat în urma 
asediului tehnologiei, comer ului 
a a zis capitalist, relativismului 
moral i îndobitocirii lumii cu 
mijloacele de comunica ie care 
nu respect  normele de decen  
minim .

Am vizitat site-ul http://
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felicitari.ele.ro/Craciun/ s  v d 
i eu la felicit ri de Cr ciun cum 

arat  azi ur rile pentru o s rb toare 
care avea odinioar  drept motiv de 
bucurie Na terea Mântuitorului. 
Din cele 42 de felicit ri nici una nu 
f cea m car aluzie la Na terea Lui 
Isus. Iar ur rile nu se îndep rtau 
prea mult de cea extras  al turi: De 
Cr ciun fii mai bun! / De Cr ciun 
s  v  distra i, / S  v  iubi i, / S  
cânta i, / S  fi i ferici i, / S  v  
bucura i, / Multe cadouri s  primi i!  
Iar cele 42 de felicit ri erau printre 
cele mai decente! În unele felicit ri 
sau ur ri era vorba chiar de ”magia 
S rb torilor” care- i este accesibil  
dac  deschizi o sticl  de Coca Cola 

În mod cert exist  i azi, 
ca i acum ase decenii, oameni 
care a teapt  S rb toarea Na terii 
Mântuitorului preg tindu- i sufletul 
s  în eleag  misterul Mântuirii. Vor 
fi i anul acesta brazi în jurul c rora 
se va cânta O, ce veste minunat . 
Vor mai fi oameni care vor citi 
Evanghelia lui Matei (2,11) i vor 
vrea s  fie al turi de magii de la 
r s rit care ”intrând în cas , au 
v zut pe prunc împreun  cu Maria 
mama lui, i c zând la p mânt s-au 
închinat lui, i deschizând visteriile 
lor i-au adus lui daruri: aur, t mâie 

i smirn .” i vor fi i dintre aceia 
care se vor întreba: Ce pot oferi eu 
Pruncului? i ferici i vor fi aceia 
care vor avea ceva de spus i oferit. 
S  nu fim tri ti. Nu num rul celor 
care merg într-o anumit  direc ie 
determin  corectitudinea direc iei 
aceleia. Nu h rm laia petrecerii 
de n ate i mul imea bucatelor te 
fac s  fii vesel i fericit. Fericirea 
are alte surse, bucuria alte motive.  
 Azi motivul bucuriei 
noastre este Na terea Pruncului i 
Speran a Mântuirii.

Din cer Cuvântul
Din cer Cuvântul
În trup se arat
Noaptea din lume
Noaptea din lume
Zi se face-ndat  Cristos se na te,
Domnul coboar , 
Îngerii cânt , 
Magii îl ador .
P stori alearg , 
Ieslea o-nconjoar ,
Mari minuni se întâmplar .

S RB TORI FERICITE I 
PLINE DE HAR!

Ioan SORAN
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Despre fericirea Cr ciunului
Pare cel mai  resc lucru s  

a tep i,s  preg te ti i s  tr ie ti 
Cr ciunul ca pe o promisiune de 
fericire. A a am fost înv a i de 
c tre p rin ii no tri, care trecuser  
prin multe, chiar prin experien a 
crud  a r zboiului, p rin ii no tri 
cu adev rat crescu i în credin , 
speran  i iubire. M  întreb, oare mai 
putem noi supravie ui amenin rii 
cu declan area st rii de fric , cu 
panica care ni se propune pentru a 
  învin i din start, pentru a deveni 

manevrabili într-o lume a con  ictelor 
i dezastrelor provocate, putem oare 

supravie ui f r  de… CR CIUN?
Cr ciunul, ca împlinire a marii 

promisiuni de a nu   l sa i singuri, 
de a primi un Mântuitor, Cr ciunul 
ca eveniment fericit,  indc  este 
vorba de o na tere, de venirea pe 
lume a unul copil, care poate st pâni 
lumea i poate tr i, dac  o dorim, în 
inima noastr  ca o lumin  nutrind 
fericirea dup  care  in a noastr  
înseteaz . Care este aceast  fericire 
pe care Isus, lumina lumii, o poate 
nutri în noi? Suntem atât de diferi i, 
dar materialitatea care s  ne acopere 
dorin a de fericire pare s   e simplu 
de de  nit, oamenii dragi, casa i 
masa... s n tatea, libertatea i …? 
Putem  ecare completa lista, dar 
cel mai simplu ne este s  ne l s m 

în voia LUI, a Pruncului Isus, s -L 
întreb m pe El ce L-ar face fericit, 
 ind convin i c  cea mai mare 

însu ire a Sa, este IUBIREA i 
MILOSTIVIREA. Dialogul cu El, 
gestul simplu de a observa nevoia 
celui de lâng  noi i de a chiar 
ac iona, de a-l ajuta cu bucurie, 
nu obliga ie sau dezgust, t ria de 
a nu c dea în capcana achizi iilor 
furibunde ce ni se propun…, bucuria 
de a ierta i iubi, de a vedea c  Isus 
este aici, Preacurata i Sfântul Iosif 
ne sunt al turi, prin tot ce simt c  
fac bine i îmi înc lze te inima…e 
Cr ciunul meu!

Maria-Mirela FILIMON
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În ponti  catul Papei Ioan Paul 
al II-lea sunt i perioade mai pu in 
luminoase pentru Biserica de pe cuprinsul 
p mântului, perioade în care Papa a fost 
solicitat în mod deosebit. O astfel de 
perioad  a început în America Latin , 
unde, dup  1970, a luat na tere i s-a 
r spândit ,,teologia eliber rii”. Biserica 
Catolic  era pus  în fa a unor probleme: 
au ap rut idei teologice false care au 
c utat s  in  uen eze via a Bisericii. În 
Nicaragua, San Salvador i Guatemala 
,,Biserica Popular ”, sprijinit  de puterea 
politic , încerca s  înlocuiasc ,, Biserica 
institu ional ”. În Cuba persecu ia 
Bisericii era continu .

Diviz rile i violen ele din 
societate erau tot mai accentuate, la 
24 martie 1970, Arhiepiscopul Oscar 
Romero din San Salvador a fost ucis în 
biseric , chiar în fa a altarului.

Situa ia din Nicaragua era îns  
mai grav  decât cea din San Salvador. În 
1983 era prev zut  în agenda Papei vizita 
în America Cental . Pentru Biserica din 
Nicaragua a fost momentul s -l invite 
pe Sfântul P rinte s  viziteze ara, cu 
speran a c  ,,prezen a Sfântului P rinte 
va lucra în folosul Bisericii i pentru 
binele poporului nostru”.

Vizita Papei în Nicaragua acelui 
timp r mâne o pagin  trist  din istoria 
pelerinajelor Papei Ioan Paul al II-lea. 
Revolu ionarii sandin ti care aveau i 

doi preo i în guvern, au f cut tot ce a 
fost posibil ca s  împiedece vizita Papei. 
Sfântul P rinte a fost îns  prev z tor 
când a numit Nun iu apostolic pe unul 
dintre cei mai buni diploma i ai s i, pe 
Arhiepiscopul Andrea Cordero Lanza 
di Montezemolo. Sosirea Papei la 
Managua a creat numeroase nelini ti: 
Sfântul P rinte era a teptat la aeroport de 
întregul guvern sandinist. Nimeni nu tia 
cum va reac iona Papa în fa a celor doi 
preo i-mini tri.Calm, salutând membrii 
guvernului, Papa i-a spus preotului-
ministru Ernesto Cardenal, cu voce 
blând  i prietenoas : ,,Reglementeaz -
i situa ia fa  de Biseric !” Dar nici 
d’Escoto i nici Cardenal nu au f cut 
acest lucru, nu au p r sit guvernul.

Sfânta Liturghie s-a celebrat de 
c tre Sfântul P rinte într-un parc din 
Managua, unde se putea utiliza pentru 
altar o scen  existent  i folosit  pentru 
manifesta iile publice sandiniste, cu 
portretele lui Marx, Lenin i a altor 
revolu ionari. Oricât Nun iul a cerut 
construirea unei platforme pentru 
altar, r spunsul a fost întotdeauna un 
refuz categoric. Cum înainte de sosirae 
Papei portretele au fost luate, totul 
p rea c  merge spre în elegere. Când 
s  înceap  Sfânta Liturghie, portretele, 
improsp tate, erau acolo. Nun iul era 
nelini tit, dar Sfântul P rinte l-a calmat: 

Papii secolului al XX-lea
 Papa

Ioan Paul al II-lea (XXII)
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,,Nu- i  e team . Când vom   pe 
scen  împreun  cu to i Episcopii, 
nimeni nu le va b ga în seam ”.

Surprizele au continuat: 
puterea politic  a hot rât s  
instaleze, în paralel cu Radio 
Vatican”, un al doilea sistem de 
transmitere prin radio, motivând c  
este un sistem de rezerv  în caz de 
urgen , în realitate era un sistem de 
bruiaj. Credincio ii care î i aveau 
prev zute locurile în apropierea 
scenei-altar erau plasa i undeva 
departe, toate locurile din fa   ind 
ocupate de agitatori sandini ti. 
În timpu S  ntei Liturghii, to i 
ace tia ridicau bra ul stâng cu 
pumnul strâns, strigând: ,,Puterea 
poporului!” În timpul predicii, când 
Papa a vorbit despre imposibilitatea 
existen ei unei ,,Biserici Populare”, 
sta ia de bruiaj a acoperit tot spa iul 
cu zgomot. Atunci Papa a ie it mai 
în fa , a ridicat cârja papal  mult 
deasupra capului, mi când-o, ca s  
 e v zut de credincio ii s i a  a i la 

mare dep rtare.
În aceea  noapte, Papa a 

ajuns în Costa Rica, unde a fost 
primit cu mult  dragoste i a r mas 
urm toarele nou  zile. La un an 
de la pelerinajul Papei în America 
Central , alegerile preziden iale 
din Salvador au fost castigate de 
democra ia cre tin .

(va urma)

La 7 decembrie, Sfânta Fecioar  a 
ap rut din nou în Biserica din localitate; erau 
de fa  câteva persoane i P rintele spiritual 
al vizionarei.

Sfânta Fecioar , Rosa Mystica, purta 
o mantie alb , inut  în dreapta de un b ie el, 
iar în stânga de o feti , amândoi îmbr ca i 
în alb.

Sfânta Fecioar  a spus Pierinei: 
,,Mâine îmi voi ar ta Inima Neprih nit , atât 
de pu in cunoscut  de oameni”. Apoi, dup  o 
întrerupere, a continuat: ,,La Fatima, am cerut 
s  se r spândeasc  devo iunea consacr rii 
la Inima mea, iar la Bonate, ca aceast  
devo iune s  p trund  în familiile cre tine”. 
Dup  o pauz  mai lung , a mai spus: ,,Aici, 
la Montichiari, îmi exprim dorin a ca evlavia 
cerut  fa  de Rosa Mystica s   e unit  cu 
cea fa  de Inima mea Neprih nit  i tr it  
mai profund în a ez mintele religioase i 
Ordinile m n stire ti, pentru ca su  etele 
consecrate s  ob in  de la Inima mea de 
Mam  haruri sporite. Sfânta Fecioar  i-a 
împ rt it Pierinei un secret, precizând c  o 
va anun a când va trebui descoperit. Pierina 
a întrebat-o pe Preacurata cine sunt copiii 
de lâng  Ea. Sfânta Fecioar  i-a r spuns: 
,,Iacinta i Francesco. Ei vor   al turi de 
tine în toate necazurile tale. Si ei au suferit 
mult, m car c  erau cu mult mai mici decât 
tine. Iat  ce doresc eu de la tine: simplitate i 
bun tate, ca i a acestor copii”.

Sfânta Fecioar  î i întinse bra ele în 
semn de ocrotire, î i ridic  ochii spre Cer i 
î i lu  r mas-bun prin cuvintele:,,Lodato sia 
di Signore!”, ,,L udat s   e Domnul!”

,,Maria Rosa Mystica” 
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