
27 septembrie – Papa Francisc împreună cu Superiorul General l-a 

sărbătorit pe Sf. Vincențiu la capela Sf. Marta 

  

  

 

 

 

,,Să recunoaștem sărăcia spirituală, să ne rugăm 

atunci când ne  confruntăm cu această sărăcie spirituală, șă fim aproape de oamenii care 

suferă timpuri grele de tristețe și sărăcie spirituală." Acestea sunt cele trei haruri  pe care le 

cerem Domnului a spus Papa Francisc în comentariul lecturilor din ziua de 27 septembrie, în 

timpul Liturghiei de dimineață, la Sf. Marta. 

În cuvântul său Papa a subliniat că sărăcia spirituală este un fapt care se poate întâmpla 

oricui: o persoană poate fi mai puternică, alta mai slabă… Dar această stare sufletescă 

întunecată, fără speranță, plină de neîncredere, de invidie ne face să trăim fără să vedem 

lumina de la capătul tunelului. ,,Sărăcia spirituală – a explicat el- ne face să ne simțim 

sufletul zdrobit”… 

 Papa a spus ,,când starea noastră sufletească este într-o tristețe prelungită, până când nu mai 

avem suflu, trebuie să înțelegem,, că ,,se întâmplă 

tuturor,,. Ne invită să înțelegem ce se întâmplă cu 

inima noastră, cum să trecem peste momentele 

grele cum ar fi: boala, pierderea unei persoane 

dragi. Liturghia de azi ne arată cum să ne 

comportăm când trăim sărăcia spirituală, atunci 

când suntem fără nici o speranță. 

Psalmul 87 ne oferă soluția: ,,Să ajungă înaintea 

Ta rugăciunea mea; pleacă urechea Ta spre ruga 

mea, Doamne,, Primul lucru pe care trebuie să-l facem este rugăciunea, ,,O rugăciune 

puternică, puternică,puternică,, spune Papa Francisc. ,,Doamne, Dumnezeul meu   mântuirii 

mele, strig zi și noapte înaintea Ta,, versurile  sunt pătrunzătoare. Pe scurt este o rugăciune  

care ,,bate la usă cu multă forță,, 

Papa a făcut observația că ori de câte ori ne simțim fără putere, Dumnezeu însuși ne învață 

cum să ne rugăm atunci când ne este greu. Să ne rugăm în cele mai dificile momente, cele 
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mai întunecate, când ne simțim părăsiți…să ne rugăm ca un copil, ne îndeamnă Papa 

Francisc… 

Papa Francisc a continuat:,,Domnul să ne ajute: în 

primul rând, să recunoaștem  sărăcia noastră 

spirituală, momentele în care ne aflăm  în 

întuneric, fără speranță, și ne întrebăm de ce; în al 

doilea rând să ne rugăm cum ne învață acum 

lecturile liturgice și  Psalmul 87 în momentul când 

suntem în deznădejde - ,,rugăciunea mea înaintea 

ta, Doamne,,. În al treilea ,, Când mă apropii de o 

persoană care suferă,,, fie din cauza unei boli sau alt motiv,dar care într-adevăr se află în 

suferință sufletescă: tăcere,, Tăcere, a concluzionat el, plini de dragoste, să fim în preajma lor 

cu multe mângâieri, Cuvintele câteodată nu pot ajuta și chiar pot face rău,, 

  Papa Francisc a oferit această zi de sărbătoare, sărbătoarea liturgică a Sf. Vincențiu  de 

Paul, comunității Surorilor Casei - care au fost "fondate" de   sfântul francez și a cărui "viață 

urmează calea care le-a fost trasată: a face caritate " 

 

Ana Doboș 
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