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Despre rug ciune

,,Binecuvântat este Dumnezeu, care nu îndep rteaz  mila Sa de la noi !”



Nu putem s  
ne mântuim dac  nu ne cunoa tem 
pe noi în ine.

,,Si te ignores, non te salvaris”,

s  facem pe exploratorul 
inimii noastre,

un 
criminal sfânt 
ratat,



Divina Comedia,

,,luminile 
Floren ei”,
,,cel mai mare pictor al lumii”.

Vita 
Nuova Divina Comedia.

,,ce-
i deschide bra ele  ului risipitor”,

,,un monument nemuritor”.

Summa

Divinei Comedii,
Paradis

,,str b tuse lumea cu 

,,…Vorbesc de Dante, ce necunoscut e acestei lumi nedrepte, 
intrigante,  Ce doar pe drep i refuz  s -i salute”. 



ochi limpezi i ageri”,

,,peste dou  sute de mii de pelerini 
[…] Dac  n-a fost înfr irea spiritua l 
la care se a tepta Bonifaciu, a fost totu i 
o manifestare de credin  cre tin  i a 
ajutat la strângerea leg turilor între 
oameni…”,

,,Dac  
plec eu, cine r mâne? Dac  r mân, 
cine va pleca?

,,generos, nobil, 
comp timitor, duios, indulgent, 
reveren ios, dar i violent, orgolios, 
nehot rât, înc p ânat, aspru”,

,,A fost a adar acest poet al nostru de 
statur  mijlocie i dup  ce ajunsese la o 
vârst  matur , mergea pu in încovoiat, 
i mersul lui era solemn i lini tit […] 

Chipul lui era prelung i nasul acvilin, 
iar ochii mai mult mari decât mici, 
f lcile mari,iar buza de jos era împins  
deasupra celei de sus; i culoarea era 
brun  , iar barba i p rul, negru i des, 
i totdeauna chipul îi era melancolic i 

gânditor…”

Vita Nuova

Divina Comedia.
Vita Nuova

dulcele stil nou, 

Divina Comedie,

,,po i privi cerul i stelele 
din orice loc de pe p mânt”.



,,o cale a su  etului c tre Dumnezeu”.
,,Vre i s  v  

salva i su  etul? Veni i cu mine în lumea 
cealalt ; acolo vom înv a din gura celor 
mor i  lozo  a moral , tiin a mântuirii”

Divina Comedie

Infernul, Purgatoriul i 
Paradisul,

Commedia,

Divina

Trattatello in laude di Dante.

Infernului.

Infern Purgatoriu
Paradisului

,,r t cea”

,,asaltul patimilor”,

,,Doamna”

Infernul

,,Lasciate ogni 
speranza, voi ch’entrate!”



Infern,

,,ce-n via  nici r u, nici bine n-au c tat 
a face”.

,,cu trei ru e 
r stignit în tin ”,

,,s l luie te diavolul, nem surat de 
mare, cu trei capete i trei perechi de 
aripi de liliac”

Purgatoriul ,,împ r ia-n 
care se spal  omul de p cat, s   e de 
Ceruri vrednic i de-a lor chemare”. 

,,pe al c in elor meleag” 

,, i to i culegem dup  vin  rod, 
i cazna noastr  e amar  foarte”,

,,Nevoi i-v  s  intra i pe 
u a cea strâmt . C ci v  spun c  mul i 
vor c uta s  intre i nu vor putea”

,,Te-oi pomeni de m-oi întoarce odat  
pe-al vie ii drum ce duce la mormânt”.

,,Zorind pe cât aveam puteri din 



 re, s  facem spor c r rii, când, 
deodat/ sim ii un tremur, ca de-o 
pr bu ire,/ trecând prin deal” i 
peste tot Purgatoriul r sun  cântecul 
îngerilor: ,,M rire întru cei de Sus lui 
Dumnezeu… 

,,vom z ri tot ce ni-e sfânt în 
lume prin credin ”.

Infern
Purgatoriu

Paradis

,,Fecioar , Maic  a 
Domnului i  ic / soroc nestr mutat 
al vrerii s  nte,/ce mai presus de 
 in  te ridic  […] Tu facl  e ti de 
mil  i-ndurare/ aici între noi, iar pe 
p mânt fântân / de doruri i n dejdi 
izb vitoare”. 

,,de a   
dat lumii pe autorul uneia dintre cele 
mai mari capodopere ale literaturii 
universale”,

Divina Comedie













pe p mânt,
Biserica 

lupt toare.

Biserica triumf toare 
(raiul)

Biserica 
suferitoare,

(Purgatorul).

(Iadul),

s  ne preg tim ve nicia.

semenii no tri.

muribunzi.



”A muri îmi pare acum cel mai u or 
lucru, pentru un su  et devotat Sfântului 
Iosif.’’

drept patronul unei mor i 
bune,

su  etele 
oamenilor dragi

Regina Purgatoriului.
Îndur toare Mam  

Cereasc , coboar - i 
privirea c tre s rmanele 
su  ete din Purgator i las  
s  picure asupra lor roua 

binef c toare, care le u ureaz  
suferin a. Unind rug cinea noatr  cu 
a Ta, pentru a deveni mai puternic , 
prezint-o, te rug m, Fiului T u, 
supremul Judec tor, pentru a elibera 
su  etele din aceast  dureroasa 
închisoare. Deschide apoi por ile 
Raiului, pentru ca ele s  poat  înainta 
cu umilin , ca sa- i potoleasc  
dorin a az toare de a vedea fa a Lui 
Dumnezeu i a-L sluji apoi cu bucurie 
i pio enie o întreag  ve nicie. Amin!



,,Lumea de dincolo ne vorbe te, ne 
spune c  exist  diferen  între a   
umili, plini de iubire, buni, milo i, 
loiali i one ti i a   mândri, reci, r i, 
cruzi, tr d tori, lipsi i de onestitate”. 

pentru isp ire, suferin ele noastre 
din via  valoreaz  mai mult decât 
cele din Purgator. Su  etele plâng 
ocaziile când nu au facut binele pe 
care-l puteau face i v d roadele pe 
care aceste fapte le-ar   adus.



Papii secolului al XX-lea



,,Care este scopul profund al 
experien ei tale?” Maria Simma 
r spunde: ,,Dumnezeu a îng duit ca 
prin apostolatul meu i al i oameni 
s  în eleag  clar, c  via a noastr  
pe p mânt ne este folositoare doar 
pentru a câ tiga Raiul. Scopul vie ii 
noastre este s   m buni unii cu al ii i 
f când astfel s  intr m în comuniune 
cu Dumnezeu acum, aici i apoi în 
ve nicie. Din acest punct de vedere 
via a devine tot mai pre ioas  pentru 
 ecare dintre noi, a a cum devine 

tot mai absurd  pentru cei care 
fac altceva cu ea. Astfel în elegem 
cât de mare este IUBIREA LUI 
DUMNEZEU pentru noi i cât de 
frumoas  poate s  devin  via a când 
facem totul al turi de El. Ceea ce eu 
v d ar trebui s  ofere oamenilor o 
clar  i de  nitiv  orientare a vie ii 
lor, dac  doresc s  împlineasc  voia 
lui Dumnezeu i s  aib  parte de 

frumuse ea pe care El o ofer .
Str duie te-te mereu s -l aju i 

pe cel de lâng  tine,arat  binele pe 
care aproapele t u îl face, nu gre elile 
sale. F  binele pân  ai timp.

,,Într-un cuvânt, ce 
ai înv at în ace ti ani, din aceast  
experien ?

S -L iubesc pe 
Dumnezeu cu toat  puterea mea!”




