
nasterea domnului

P
ri

n 
ru

g
ci

un
e 

i 
cr

ed
in

 s
pr

e 
ci

ns
te

a 
al

ta
re

lo
r;

 s
 n

e 
ru

g
m

 p
en

tr
u 

be
at

if
ic

ar
ea

 e
pi

sc
op

il
or

 g
re

co
-c

at
ol

ic
i, 

m
or

i 
în

 f
ai

m
 d

e 
m

ar
ti

ri
 s

ub
 r

eg
im

ul
 c

om
un

is
t

,





Despre rug ciune

,, ine i ca sigur c  dac  Domnul nu v  ia spiritul rug ciunii, nu va lua 
nici mila Sa”, ne spune Sfântul Augustin. Desigur, pentru ca mila Lui s  nu ne 
p r seasc , nici noi s  nu p r sim rug ciunea.

Iar Sfântul Ioan Gur  de Aur ne aminte te c  prin rug ciune su  etul nostru 
se s  n e te i noi suntem mai aproape de Dumnezeu.





Despre prietenia cu Dumnezeu;

La Na terea 
Domnului;

Despre nevolnicia f rniciei; 
Omenia la români - Partea Bisericii 
Române Unite la 1 Decembrie 1918;

Migra ii i 



mo teniri;
De ce caracterele sfâr esc în vremea 
concediilor;

Citind vremurile prin credin ;

Pentru cei pleca i;

Nu exist  Biseric  f r  
ascez .







La Na terea 
Domnului

La Pa ti ,







Povestirea apar ine scriitoarei 
suedeze Selma Ottiliana Lavisa 
Lagerlof (20 noiembrie 1858-16 
martie 1940), supranumit  ,,Regina 
literaturii suedeze”. A fost prima 
femeie care a primit ,,Premiul Nobel 
pentru Literatur ” (1904) i prima 
femeie din ,,Academia Suedez ” 
(1909).

,,Noaptea Sfânt ” face parte 
din volumul ,,Legende despre 
Isus”(1904). În s  n enia i farmecul 
Cr ciunului, a scris volumul de 
povestiri ,,Cartea de Cr ciun”.







„Na terea Ta, Cristoase, 
Dumnezeul nostru, r s rit-a lumii 
lumina cuno tin ei”.







Papii secolului al XX-lea



Târziu în noapte,
Ninge cu petale din  orile dalbe.
În pe tera sfânt ,
Din cer, picur  lini te

i inund  p mântul
Cu mister de iubire.
Cristos se na te
Dintr-o Fecioar  unic ,
Preacurata Maria!

Trei magi din R s rit
Nu- i a   odihna i se avânt
În limpezi dep rt ri,
Ca s  p trund  taina str lucitoarei stele.
Lumina ei n v le te 
În umila pe ter  rece.
Uimi i, îl a   în iesle
Pe Fiul Celui ce este.
Cu închin ciuni îi ofer  tâlcuitoare 
Daruri rege ti, de profet i arhiere ti.

P storii î i las  oile
În grija îngerilor.
Purta i cu aripi de bucurie mare
Ajung în umilin  la Pruncul Mesia.
Copilul veste te întâia diminea  
De er  nou .
Mama îl mângâie,
Iosif vegheaz  o mare Comoar !

Sose te Cr ciunul…
Stropi de lumin  î i fac loc
Prin ploaia de lini te.
Se risipe te lunga noapte,
P mântul prime te 
C ldura iubirii.
Se aud colindele…
Te v d, Isuse, în leag n mic i dr g la ,
Cu steaua în frunte.
Ai cunun  de raze

i plângi cu lacrimi de rou .
Cerul deschis î i surâde,
Îngerii cânt  i Te încânt
Cu clinchet de clopo ei.
Simt o bucurie de copil inocent…

Cresc deodat  cu Tine.
Tu r mâi f r  de p cat,
Eu m  îmboln vesc,
Su  etul meu s-a schimbat.
Tu suferi, suferi nevinovat.
Accep i moartea
Ca s  renasc la via .

Suferin a Ta m  cople e te,
Moartea Ta m  cutremur .
Mi-e dor de Tine
Nu-mi g sesc lini tea
Unde Te voi a  a?
S  m  preg tesc de drum lung ca magii
Sau ai r mas aproape de mine
În nimicnicia mea?
Am început s  înv  umilin a p storilor

i s -mi maturizez su  etul
În su  et de copil.
Mi-am înt rit inima cu iubire.
Isuse, dac  ai ti c  acum i eu 
Mi-a  da via a pentru Tine,
Te-ai mai na te odat ?

Târziu în noapte,
Ninge cu petale din  orile dalbe.
În pe tera sfânt ,
Din cer, picur  lini te

i inund  p mântul
Cu mister de iubire.
Cristos se na te
Dintr-o Fecioar  unic ,
Preacurata Maria!



DE S RB TOARILE CR CIUNULUI I DE ANUL NOU DORIM

PSS VIRGIL BERCEA, PREO ILOR,

ORDINELOR C LUG RE TI,

PROFESORILOR, COLABORATORILOR I CITITORILOR


