SĂPTĂMÂNA SPIRITUALITĂŢII
„Să fim sfinți și neprihăniți în fața lui în iubire”
(Ef 1,4)
Chemarea la sfințenie
28 aprilie - 5 mai 2019
Săptămâna spiritualităţii
Ucenicul lui Cristos se îngrijeşte de viaţa sa spirituală favorizând dimensiunea interioară a vieţii.
Viaţa spirituală este făcută din tăcere, ascultare, rugăciune, sacramente, comuniune, misiune etc.
Acesta este motivul pentru care în fiecare an Acțiunea Catolică propune Săptămâna
spiritualității, un timp în care să avem o atenție mai intensă față de viața spirituală.
Săptămâna spiritualităţii are obiectivul de a-i ajuta pe membri să intensifice viaţa spirituală
punându-l pe Cristos în centrul vieţii lor.
Săptămâna spiritualităţii are loc în a doua săptămână din Timpul Pascal.
OBIECTIVUL SĂPTĂMÂNII SPIRITUALITĂȚII 2019: Reflecție asupra chemării la sfințenie în
vederea trăirii acesteia în contextul propriu fiecărui membru al Acțiunii Catolice
Papa Francisc a încredințat Bisericii, în luna martie a anului 2018, Exortația apostolică Gaudete
et exsultate despre chemarea la sfințenie în lumea contemporană. Aceasta ne va fi călăuză pentru
a reflecta asupra acestei teme pornind de la premisa oferită de Sfântul Părinte în deschiderea
documentului: „Domnul cere totul și ceea ce oferă este viața adevărată, fericirea pentru care am
fost creați. El ne vrea sfinți și nu se așteaptă să ne mulțumim cu o existență mediocră, diluată,
inconsistentă.”
În continuare, oferim câteva propuneri de aprofundare a temei sfințeniei:

I. Papa Francisc și îndemnul la sfințenie
1. Sfinții „de la ușa vecină”
Îmi place să văd sfințenia în poporul lui Dumnezeu răbdător: în părinții care-i cresc cu atâta
iubire pe copiii lor, în bărbații și în femeile care lucrează pentru a duce pâine acasă, în bolnavi,
în călugărițele bătrâne care continuă să zâmbească. În această statornicie pentru a merge
înainte zi de zi văd sfințenia Bisericii militante. Aceasta este de atâtea ori sfințenia „de la ușa
vecină”, a celor care trăiesc aproape de noi și sunt o reflexie a prezenței lui Dumnezeu, sau,
pentru a folosi o altă expresie, „clasa de mijloc a sfințeniei”. (Exortația apostolică Gaudete et
exsultate, nr. 7)


Care sunt sfinții de la a ta „ușă vecină”?



Ești atent să contempli lucrarea lui Dumnezeu în persoanele din jurul tău?

2. Sfințenie și pentru tine
Toți suntem chemați să fim sfinți trăind cu iubire și oferind fiecare propria mărturie în ocupațiile
de fiecare zi, acolo unde se află. Ești o consacrată sau un consacrat? Fii sfânt trăind cu bucurie
dăruirea ta. Ești căsătorit? Fii sfânt iubind și îngrijindu-te de soțul tău sau de soția ta, așa cum
a făcut Cristos cu Biserica. Ești un muncitor? Fii sfânt îndeplinind cu onestitate și competență
munca ta în slujba fraților. Ești părinte sau bunică sau bunic? Fii sfânt învățându-i cu răbdare
pe copii să-l urmeze pe Isus. Ai autoritate? Fii sfânt luptând în favoarea binelui comun și
renunțând la interesele tale personale. (Exortația apostolică Gaudete et exsultate, nr. 14)


Cum te poți sfinți în viața de fiecare zi?



Care sunt cele mai mari „provocări” zilnice pe calea sfințeniei?

3. Binele făcut aproapelui
Am putea crede că îi dăm gloria lui Dumnezeu numai cu cultul și rugăciunea sau numai
respectând unele norme etice – este adevărat că primatul îi revine relației cu Dumnezeu - și
uităm că criteriul pentru a evalua viața noastră este înainte de toate ceea ce am făcut altora.
Rugăciunea este prețioasă dacă alimentează o dăruire zilnică de iubire. Cultul nostru este
plăcut lui Dumnezeu când purtăm în el propunerile de a trăi cu generozitate și când lăsăm ca
darul lui Dumnezeu pe care-l primim în el să se manifeste în dedicarea pentru frați. (Exortația
apostolică Gaudete et exsultate, nr. 104)


Te străduiești să te sfințești prin binele pe care îl faci aproapelui?



Ce înseamnă pentru tine „să te dăruiești”?

4. Sfințenia din cele mai mici detalii
Discernământul este necesar nu numai în momente extraordinare, sau când trebuie rezolvate
probleme grave, sau când trebuie să se ia o decizie crucială. Este un instrument de luptă pentru
a-l urma mai bine pe Domnul. Ne este de folos mereu: pentru a fi capabili să recunoaștem timpii
lui Dumnezeu și harul său, pentru a nu irosi inspirațiile Domnului, pentru a nu lăsa să cadă
invitația sa de a crește. De multe ori asta se joacă în lucrurile mici, în ceea ce pare irelevant,
pentru că mărinimia se revelează în lucrurile simple și zilnice. Este vorba de a nu avea limite
pentru măreție, pentru ceea ce este cel mai bun și cel mai frumos, dar în același timp a ne
concentra asupra a ceea ce este mic, asupra angajării de astăzi. De aceea, le cer tuturor
creștinilor să nu neglijeze să facă în fiecare zi, în dialog cu Domnul care ne iubește, o sinceră
cercetare a cugetului. În același timp, discernământul ne conduce la recunoașterea mijloacelor
concrete pe care Domnul le predispune în misteriosul său plan de iubire, pentru ca să nu ne
oprim numai la intențiile bune. (Exortația apostolică Gaudete et exsultate, nr. 169)


Ești obișnuit să „cântărești” deciziile, acțiunile, gesturile tale pentru a înțelege dacă sunt
conforme cu voința lui Dumnezeu?



Ești recunoscător lui Dumnezeu pentru binele pe care îl revarsă în viața ta chiar și în cele
mai mici lucruri?

5. Fecioara Maria, model de sfințenie
Doresc ca Maria să încoroneze aceste reflecții, pentru că ea a trăit ca nimeni altul fericirile lui
Isus. Ea este cea care tresălta de bucurie în prezența lui Dumnezeu, cea care păstra toate în
inima sa și care s-a lăsat străpunsă de sabie. Este sfânta printre sfinți, cea mai binecuvântată,
cea care ne arată calea sfințeniei și ne însoțește. Ea nu acceptă ca atunci când cădem să
rămânem la pământ și uneori ne poartă în brațe fără a ne judeca. A conversa cu ea ne mângâie,
ne eliberează și ne sfințește. Mama nu are nevoie de atâtea cuvinte, nu are nevoie să depunem
efort mare pentru a-i explica tot ceea ce ni se întâmplă. E suficient să șoptim iar și iar: „Bucurăte, Marie…”. (Exortația apostolică Gaudete et exsultate, nr. 176)


Care sunt „învățăturile” pe care Sfânta Fecioară Maria ți le oferă pentru a înainta pe
drumul sfințeniei?



Cât de des o invoci pe Fecioara Maria pentru a te ajuta să crești în sfințenie?

II. Încurajare, urmare, imitare
Sfinții care au ajuns deja în prezența lui Dumnezeu mențin cu noi legături de iubire și de
comuniune. Atestă asta cartea Apocalipsului când vorbește despre martirii care mijlocesc: „Am
văzut sub altar sufletele celor care au fost înjunghiați pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru
mărturia pe care o dăduseră, și au strigat cu glas puternic: «Până când, Stăpâne, tu care ești
sfânt și vrednic de crezare, nu vei face dreptate?»” (6,9-10). Putem spune că „suntem
înconjurați, conduși și călăuziți de prietenii lui Dumnezeu. […] Nu trebuie să duc singur ceea ce
în realitate n-aș putea duce niciodată singur. Ceata sfinților lui Dumnezeu mă ocrotește, mă
susține și mă poartă”. (Exortația apostolică Gaudete et exsultate, nr. 4)

Viețile sfinților sunt o încurajare pentru noi și un imbold pentru a le urma modelul și a le imita
virtuțile. În sensul acesta pot fi urmărite câteva idei pentru a ne lăsa „atinși” de parfumul
sfințeniei.
1. În această săptămână citește viața unui sfânt!
2. Vizionează un film care redă viața unui sfânt!
3. Meditează asupra modelului sfântului tău preferat! Dacă încă nu ai unul, este timpul
potrivit să îl găsești!
4. Roagă-te mai intens la fericiții din România! Sigur îi cunoști!
5. Citește biografiile episcopilor martiri care vor fi beatificați la Blaj de către Papa Francisc!
Le poți găsi aici: https://papafrancisclablaj.ro/episcopii-greco-catolici-martiri/

III. Acțiunea Catolică, școală de sfințenie
Din familia Acțiunii Catolice fac parte numeroși sfinți, fericiți, venerabili și slujitori ai lui
Dumnezeu. Găsești mai multe detalii pe pagina de internet: http://www.fondazionesantiac.org/

