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Rozariul este rugăciunea care însoțește viața mea,
…este rugăciunea inimii mele.
Papa Francisc

L

una octombrie este închinată,
apostolică Rosarium Virginis Mariae
conform tradiției, rugăciunii
(2002), când spune că această
Sfântului Rozariu, o rugăciune
rugăciune s-a dezvoltat în mod
profund cristologică, așa cum
progresiv în al doilea mileniu, sub
amintea Sfântul Ioan Paul al II-lea,
inspiraţia Duhului lui Dumnezeu.
o rugăciune care „concretizează
Cel care a stabilit în mod
în sine profunzimea întregului
oficial modalitatea de rugăciune a
mesaj evanghelic, constituind un
Rozariului, pe care o avem și astăzi,
fel de compendiu al acestuia. În el
a fost un călugăr dominican, Sfântul
răsună rugăciunea Mariei, veșnicul
Pius al V-lea, printr-un document
ei Magnificat, pentru opera
papal din 1569: Consueverunt
Întrupării mântuitoare, începută
Romani Pontifices. Tot el a fixat
în sânul ei feciorelnic, ca și cum leși sărbătoarea Reginei Sfântului
ar primi din înseși mâinile Maicii
Rozariu la 7 octombrie, în amintirea
Mântuitorului”.
victoriei armate de la Lepanto
Cel care a stabilit ca luna
(7 octombrie 1571), atunci când
Sfântul Dominic primind Rozariul, Murillo, 1638
octombrie să fie în mod deosebit
creștinătatea era ameninţată. Pius al
dedicată rugăciunii Sfântului Rozariu a fost Papa Leon al V-lea era convins că „nu forţa, nici armele, nici comandanţii,
XIII-lea, în anul 1883, prin enciclica Supremi apostolatus. ci Rozariul Sfintei Fecioare ne-a făcut victorioși”.
În respectiva enciclică, Suveranul Pontif subliniază
Imaginea tradiţională a Sfintei Fecioare, Regina Sfântului
extraordinara eficacitate a acestei rugăciuni făcută cu Rozariu o reprezintă pe Maria ţinându-l în braţe pe Pruncul
devoțiune, prin mijlocirea Sfintei Fecioare, pentru a fi Isus, iar cu cealaltă mână dându-i Sfântului Dominic un
ocrotiți de orice rău care ar putea amenința creștinătatea și rozariu. Această semnificativă icoană ne sugerează că de
însăși omenirea.
fapt Rozariul ne-a fost dat de Maica Domnului pentru a-l
Aminteam în numărul trecut al revistei noastre îndemnul contempla pe Isus și, meditându-i viaţa, să-l iubim și să-l
Sfântului Părinte Papa Francisc de a ne ruga pentru pace în urmăm cu mai mare fidelitate.
lume, subliniind că pacea este darul Domnului, dar și rod al
În apariţiile sale, Sfânta Fecioară Maria a recomandat
rugăciunii. Rozariul este o „rugăciune orientată spre pace”, rugăciunea Sfântului Rozariu, iar celor trei păstorași
pentru că atunci când ne rugăm Rozariul, îl contemplăm pe vizionari de la Fatima li s-a prezentat ca Sfânta Fecioară a
Cristos, principele păcii. «Făcându-ne să ne fixăm privirea Rozariului.
asupra lui Cristos, Rozariul ne face și făuritori ai păcii în
Contemplarea lui Cristos prin rugăciune și meditaţie are
lume. Prin caracteristica sa de cerere insistentă și comună, în Maria un model. Privirea Sfintei Fecioare este îndreptată
în sintonie cu invitaţia lui Cristos de a ne ruga „mereu, fără asupra fiecăruia dintre noi. Și privirea ei este aceea de
a ne descuraja” (Lc 18,1), el ne permite să sperăm că și astăzi Mamă, deci cu iubire și gingășie. Așa l-a privit pe Fiul ei
poate fi câștigată o „luptă” atât de grea ca aceea a păcii» Isus în toate momentele vieţii sale, momente de bucurie, de
(Ioan Paul al II-lea, Rosarium Virginis Mariae, nr. 40).
lumină, de durere, de slavă – așa cum medităm în misterele
Chiar dacă tradiția populară atribuie originea rugăciunii Sfântului Rozariu.
Rozariului Sfântului Dominic (1170-1221), fondatorul
Rozariul este o rugăciune pentru pace, dar și o rugăciune
Ordinului Dominicanilor, cercetările istorice mai recente a familiei și pentru familie. „Familia care este unită în
vorbesc de o devoțiune care s-a conturat în timp. Același rugăciune, rămâne unită. Sfântul Rozariu, printr-o veche
lucru îl sugerează și Sfântul Ioan Paul al II-lea în scrisoarea tradiţie, s-a dovedit în mod deosebit a fi o rugăciune care

Actualitate
reunește familia. Membrii acesteia, îndreptându-și cu
adevărat privirea spre Isus, redobândesc și capacitatea de
a se privi în ochi din nou, pentru a comunica, pentru a fi
solidari, pentru a se ierta reciproc, pentru a o lua de la capăt
cu un legământ de iubire reînnoit de Duhul lui Dumnezeu”,
spunea Sfântul Ioan Paul al II-lea (RVM, 41).
Cardinalul Newman a definit Rozariul „un crez devenit
rugăciune”, și cel care se roagă cu credință știe că nu vorbește
în zadar, că nu încredințează vântului cuvinte sau gânduri,
ci este conștient că este în prezenţa lui Dumnezeu. Și este
important să ne amintim că Rozariul nu este propriu-zis o
rugăciune adresată Mariei, ci o rugăciune cu Maria. Deci,
nu este o rugăciune mariană, ci o rugăciune cristologică.
Misterele pe care le propune spre meditare pun în centru
un singur personaj: pe Isus Cristos. Rozariul ne permite

să-l privim, să-l contemplăm pe Fiul lui Dumnezeu cu ochii
Mariei. De mână cu Maria parcurgem viaţa lui Isus.
Suntem în luna octombrie, luna Sfântului Rozariu. Este
frumos obiceiul din bisericile noastre de a ne ruga Sfântul
Rozariu înainte de Sfânta Liturghie; este o pregătire pentru
celebrarea misterelor pe care le medităm prin rugăciune. Să
purtăm rugăciunea Rozariului în familiile noastre, făcând
din Rozariu, după exemplul Papei Francisc, rugăciunea
inimii noastre.
Sfântă Fecioară, Regina Sfântului Rozariu, roagă-te
pentru noi.
Cornel DAMIAN
Episcop auxiliar de București

Familia și educația tinerilor în atenția episcopilor catolici din România
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S

-a încheiat Sesiunea de toamnă a Conferinţei
Episcopilor din România (CER), desfășurată la
Timișoara în perioada 2-4 septembrie 2014.
Lucrările s-au deschis oficial marţi 2 septembrie
prin Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în Catedrala
Romano-Catolică „Sf. Gheorghe” din Timișoara.
La lucrări, alături de cei 14 episcopi romano-catolici
și greco-catolici, a participat ÎPS Francisco-Javier
Lozano, Nunţiu Apostolic în România și Republica
Moldova, și PS Anton Coșa, Episcop de Chișinău
(Republica Moldova).
În plenul lucrărilor, episcopii au discutat pe marginea
documentului Instrumentum Laboris pregătit în
vederea Adunării Generale Extraordinare a Sinodului
Episcopilor de la Roma, ce va avea loc în perioada 6-19
octombrie 2014. La acest eveniment va participa ÎPS
Ioan Robu și PS Mihai Frățilă.
S-au stabilit unele evenimente din calendarul noului
an pastoral, cum ar fi activitățile Bisericii Catolice din
România dedicate Anului Vieții Consacrate, stabilirea
etapelor pregătitoare pentru Întâlnirea Națională a
Tinerilor Catolici de la Cluj din 2015 și a Zilei Mondiale
a Tinerilor de la Cracovia din anul 2016.
A fost analizată și publicația Secretariatului de Stat
pentru Culte, „Statul și Cultele religioase”. Au fost
abordate și diverse teme din sfera educației catolice,

subliniindu-se importanța Olimpiadelor de religie și
în general a dezvoltării și sprijinirii unui învățământ
catolic în România, în toate formele sale. În același
timp au fost dezbătute și teme cu caracter liturgic,
social și administrativ, printre care s-a numărat și Legea
nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane
și serviciile funerare, în vigoare de la 09.10.2014, act
normativ pe care CER îl contestă. Din acest motiv
episcopii au dispus înaintarea unei scrisori adresate
Guvernului României, cerând amânarea aplicării
acestei legi până la adoptarea unor modificări și
completări, de rigoare.
În ziua de miercuri, 3 septembrie, episcopii au făcut
o vizită la Sanctuarul Maria Radna unde s-au rugat
pentru Biserică și pentru ţară precum și pentru pacea
în Ucraina, Irak și Siria. În sensul acesta episcopii
au semnat o scrisoare adresată PF Sale Sviatoslav
Shevchuk, arhiepiscop major de Kiew-Halyc și
comunităților creștine din Irak.
Următoarea întrunire a Conferinței Episcopilor se
va desfășura în perioada 6-8 mai 2015, la Satu-Mare,
în cadrul Episcopiei romano-catolice.
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