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Sărbătoare: 31 ianuarie
S-a născut în 16 august 1815 la Becchi, 
Castelnuovo d’Asti, Piedmont, Italia, este 
fiul venerabilei Margaret Bosco. Tatăl lui a 
murit când avea doi ani. 
A fost hirotonit în 1841. A fost catehet al 
orfanilor, a fondat “Salezienii lui Don 
Bosco”; a întemeiat “Fiicele Mariei, 
Ajutorul creștinilor” în 1872 și “Uniunea 
Cooperatorilor Salezieni” în 1875. 
Oratoriul săi “Sf. Francisc de Sales a ajuns 
să adune 300 de băieți.
A hrănit orfanii fără adăpost, i-a educat, 
i-a învățat să citească, să scrie și să 
găsească un loc de muncă. 
A propus un nou sistem educativ: 
Sistemul Preventiv. 
A murit în 31 ianuarie 1888 la Torino și a 
fost beatificat de Papa Pius al XI-lea în 
1929 și canonizat în 1934.

https://catholicsaints.info/saint-john-bosco/patrons-of-the-piedmont-italy




August 9
Edith Stein (1891-1942) l-a respins pe 
Dumnezeu din viața ei la vârsta de 14 
ani. Mai târziu a captivat-o lectura vieții 
Sf. Tereza de Avila, când a început o 
călătorie spirituală care a condus-o la 
botez în 1922. Doisprezece ani mai 
târziu a devenit carmelitană, luând 
numele de Sf. Teresa Benedicta a 
Crucii. Se născuse într-o familie 
proeminent iudaică, care abandonase 
iudaismul. A fost o studentă eminentă a 
lui Edmund Husserl. Teresa Benedicta 
a murit în camera da gazare la 
Auschwitz în 9 August 1942. 
Sf. Papă Ioan Paul al II-lea a beatificat-
o pe Teresa Benedicta în 1987 și 12 ani 
mai târziu a canonizat-o.





Sărbătorit: 4 august
Parohul de Ars s-a născut la Dardilly în sudul 
Franței. Copilăria și tinerețea  le petrecea 
lucrând pământul și păstorind oile și vitele. 
În anul 1815 este sfințit  preot la vârsta de 29 
de ani.  Dar nu i se dă  dreptul de a spovedi, 
considerându-l  inapt. De aceia  îl trimite  la 
Ars, un sat mic, care număra 230 de 
locuitori.  
Când a  intrat în sat, la Sfânta Liturghie erau 
3  persoane.  Iar cârciumele erau pline.  El se 
ruga mult, și  stătea ore întregi în adorație 
pentru  întoarcerea oamenilor la Sf. 
Liturghie. După 10 ani, s-a întâmplat 
contrariul, cârciumele erau goale, Biserica 
era plină.  
Spovedea și 15 ore  într-o zi. 
A murit la vârsta de 73 de ani, în ziua de 4 
august 1859.  În  1925 Papa Pius al XI-lea l-a 
ridicat la cinstea  sfintelor altare și l-a 
proclamat  “patron al clerului” și “patron al 
parohilor”.



* Marșul pentru Viață: 25 martie, Bunavestire



Sărbătorită: 5 mai
Iudita de Prusia (sec. XIII) a fost căsătorită 
la vârsta de cincisprezece ani cu un tânăr 
nobil bogat. Ea a încercat să fie o bună 
soție creștină. Iudita a fost deosebit de 
generoasă cu săracii. Iudita l-a convins pe 
soțul ei să trăiască mai simplu, pentru a 
avea mai multe posibilități să ajute pe 
săraci astfel.
Soțul Iuditei a murit subit în timpul unui 
pelerinaj în Țara Sfântă. Tânăra văduvă și-a 
crescut copiii singură. După ce copii ei au 
crescut, ea și-a urma glasul inimii, și-a 
împărțit averea și a trăit ca eremit. S-a 
mutat în Prusia unde nimeni nu o cunoștea. 
Și-a petrecut timpul în rugăciunii și având 
grijă de călătorii care treceau pe la coliba 
ei. S-a rugat îndeosebi pentru convertirea 
necredincioșilor și pentru creștinii nou 
botezați ca să-și păstreze credința.

 A murit de febră în 1260.





Sărbătorită: 24 iulie
S-a născut în  secolul al IV-lea la Bolsena.
Cristina , o tânără de 11 ani , de o 
extraordinară frumusețe, a fost închisă într-un  
turn. Tatăl voia  să o constrângă pe Cristina 
să renunțe  la religia creștină. 
Deoarece Cristina  rămânea neclintită  în 
credință, tatăl o dă pe mâna judecătorilor și 
aceștia  o supun  la diferite  torturi 
îngrozitoare. Fiind plină de răni  este aruncată 
în închisoare, dar aici 3 îngeri  îi redau  
sănătatea.  Judecătorii apoi leagă o piatră  
grea de gâtul  copilei și o aruncă în apă; dar 
piatra, susținută de îngeri, plutește pe apă și 
Cristina iese la mal. Apoi este arsă pe un 
grătar înroșit , aruncată în ulei  înfierbântat, 
lăsată între șerpi veninoși, la urmă i se taie 
sânii și limba;  la urmă  cu două lovituri de 
suliță îi iau viața Cristinei.  
Astfel ea câștigă coroana martiriului în 
grădinile cerului.





Patroana copiilor abuzați și a victimelor 
violului
Sărbătorită: 6 iulie
S-a născut la  Corinaldo , în Italia, în anul  
1890 dintr-o  familie săracă, fiind al treilea din 
șase copii. 
Își ajuta mama la treburile  casei, era 
evlavioasă și asiduă la rugăciune. În anul 1902 
a fost ucisă , la vârsta de 12 ani de 
Alessandro  cu 14 lovituri de pumnal, luptând 
să-și apere  curăția . 
A mai supraviețuit 20 de ore la spital, fiind 
supusă unei intervenții chirurgicale fără 
anestezie. Întrebată fiind, dacă își iartă 
agresorul,a răspuns: “Da, pentru iubirea lui 
Isus îl iert și vreau ca el să fie cu mine în 
Paradis.”
Alessandro a fost condamnat la 30 de ani de 
detenție. Atunci când a ieșit din închisoare a 
mers direct la mama Mariei să ceară iertare și 
a dat mărturie la procesul de canonizare din 
1950 despre sfințenia ei. 





Sărbătorită: 23 august
S-a născut în Lima din Peru în aprilie 1586 
și a murit în 24 august 1617; a fost 
canonizată în 12 aprilie 1671; sărbătoarea 
ei este în 23 august.
A făcut vot perpetuu de feciorie. A putut 
să intre în Ordinul terțiar Dominican; a 
ales clauzura și contemplația într-o colibă 
din grădina familiei, unde a avut o viață de 
austeritate și asceză severă. A purtat 
regulat o coroană de spini, a postit, a 
dormit doar câteva ore pe noapte, s-a 
autoflagelat și a avut viziuni cu diavolul. 
Cu toate acestea a fost foarte devotată 
față de cei bolnavi și înfometați, având 
grijă de ei.
La înmormântarea ei a fost cinstită public 
și multe miracole s-au raportat după 
moartea ei. 
Este Patroana Americii de Sud, a Indiei și 
a Filipinelor.





Sărbătorit: 28 septembrie
Este și cunoscut sub numele de Thimo, 
Theodinarus sau Theodmarus. 
S-a născut într-o familie bavareză 
nobilă, a devenit călugăr benedictin la 
Mănăstirea Niederaltaich. 
Era un renumit pictor, gravor, sculptor 
și artist în metal. 
În 1077 a devenit abate la mănăstirea 
Sf. Petru din Salzburg, Austria. 
În 1090 a fost sfințit Ahiepiscop de 
Salzburg. 
A luat parte la Conciliul din Piacenza în 
1095.
În 1097 a fost închis și exilat din cauza 
loialității față de Papa Grigore al VII-
lea. 
A participat la Cruciada din 1101 și a 
fost capturat la Ascalon, apoi torturat și 
martirizat în Corozain pentru că a 
refuzat să apostazieze și să 
îmbrățișeze Islamul.





Marele Martiraj din Genna  (Nagasaki)
10 septembrie
În 1615 Șogunatul Tokugawa a interzis 
Creștinismul în toată Japonia. 
Apollonia a făcut parte dintre martirii din 
Genna  din Arhidieceza de Nagasaki, 
Japonia. A fost născută în Hirado, era 
membră a Confraternității Rozariului și de 
origine nobilă.  Și-a crescut nepotul 
misionar și a cooperat cu el pentru a-i 
întâmpina pe misionarii  persecutați. 
Pentru aceasta a fost martirizată - arsă de 
vie - în 10 sept. 1722 în Nishizaka, 
Japonia. 
Trupul ei, precum și trupurile martirilor, a 
fost făcut cenușă și aruncat în mare de 
gărzi pentru a preveni venerarea lui ca 
relicvă.
A fost numită Venerabilă în 1866 de către 
Papa Pius al IX-lea și declarată Fericită cu 
un an mai târziu.





Sărbătorit: 1 august
Născut nobil, Alfons a fost un copil 
minune, de aleasă educație, obținând 
doctoratul în drept la doar 16 ani. La 
vârsta de 21 de ani a avut propria sa 
firmă de avocatură și a fost unul dintre 
cei mai renumiți avocați din Napoli. 
A fost hirotonit preot la 29 de ani, a 
fost un predicator și confesor iubit și 
scriitor. A fondat ordinul femeilor 
Redemptoriste în 1730 și Congregația 
Preasfântului Mântuitor în 1732.
În 1872 a fost sfințit episcop în dieceza 
Sf. Agata de Goti, mai tărziu s-a retras 
din motive de sănătate. 
A fost numit Doctor al Bisericii în 1871 
de Papa Pius al IX-lea.
A fost beatificat în 1816 și canonizat în 
1839;  este  Patronul  confesorilor,  al 
teologilor și al vocațiilor.





Serva  lui  Dumnezeu,  Teresa  Neumann, 
este  o  mistică  germană  născută  la 
Konnersreuth  în  1898  într-o  familie 
catolică  foarte  săracă.  Vroia  sa  devină 
misionară în Africa dar a avut un accident 
teribil  la  vârsta  de  20  de  ani,  în  urma 
căruia  a  rămas paralizată  la  picioare  și 
oarbă.  Într-o  zi  a  primit  o  vindecare 
miraculoasă în prezența părintelui Naber. 
Pentru a vreme a dus o viață normală dar 
în 1926 a primit stigmatele lui Cristos pe 
care  le-a  purtat  până  la  moartea  ei, 
trăind  de  atunci  fără  nici  o  altă  hrană 
decât din sfânta Euharistie timp de 36 de 
ani, până la moartea ei.
În  fiecare  joi,  ziua  în  care  a  început 
patima Domnului, până duminica a avut 
sângerări puternice din rănile mâinilor, a 
picioarelor și din coastă. 
Procesul de beatificare a fost deschis în 
2005  de  Ludwig  Mueller,  Episcop  de 
Regensburg.





Fiind candidat la preoție și sfințit 
diacon în Dieceza de Münster, Karl 
Leissner a lucrat cu tinerii în ciuda 
interdicților naziste. 
A fost arestat în 1940 și dus la Dachau 
und i s-a declanșat o tuberculoză 
fatală. La sfârșitul anului 1944 a ajuns 
un episcop francez de Clermont-
Ferrand, Gabriel Piguet, prizonier în 
lagăr, care a celebrat în mod secret 
hirotonirea preoțească a lui Karl 
Leissner. 
Atunci când lagărul Dachau a fost 
eliberat în 29 aprilie 1945, Pr. Karl 
Leissner a fost bolnav de moarte și a 
murit după trei luni într-un sanatoriu 
lângă München. 
A fost beatificat de Papa Ioan Paul al 
II-lea în 1996.





Învățătura apostolică are trei părți, întrucât 
botezul este dat „în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al 
Sfântului Spirit” (Mt 28, 19). Încă din antichitate această 
structură a fost contestată de eretici, care au deviat de 
la ea, fie într-o parte fie în alta. 

Astăzi dogma trinitară - deși miezul religiei 
creștine - este considerată de mulți superfluă, arbitrar 
formulată, inconcludentă, inutilă și periculoasă pentru 
mișcarea de regăsire a unității neamului omenesc, care 
ar trebui reconstituită doar în jurul eticii creștine - a unui 
așa zis mesaj al iubirii nediscriminante care ar fi fost 
propovăduit de Cristos - și nu pe temelia dogmelor 
cristologice și trinitare. 

Marii eretici întodeauna au fost convingători 
pentru că propuneau o formă elevată de creștinism, 
aparent superioară celei susținute de apostolii pescari și 
ucenicii lor iliterați, marginalizați de oamenii de cultură ai 
vremii. Episcopii fideli tradiției apostolice simțeau însă 
diferit. 

Sf Irineu al Lyonului scria încă din sec II: "Unii 
oameni lasă adevărul la o parte… și construiesc 
drumuri credibile pentru mințile fără experiență, care 
cad în plasa lor… Acești oameni falsifică cărțile lui 
Dumnezeu, printr-o falsă interpretare a cuvintelor 
Revelației și răstoarnă credința multora sub pretenția 
unei învățături superioare… Ei au răpit pe mulți, căci 
pe dinafară se îmbracă în haină de oaie și fiindcă 
limbajul lor seamănă cu al nostru - dar sentimentele 
lor sunt diferite (...) 

Iată vocea Mamei Biserică, învățătoarea 
omenirii. Iată învățătura Sfintei Maici Biserica și 
modul ei de a o preda, simplu, tripartit, clar, 
despărțind 
cu precizie lumina 
de întuneric!
(Din cateheza duminicală, 
Pr. Valentin Danciu)



Mișcarea internațională pro-life (pro-
vita) organizează ‘Marșul anual 
pentru Viață’al cărui scop este 
demonstrația împotriva practicii 

avorturilor și a politicilor de 
pruncucidere care schilodesc și 

decimează națiunile; aceste Marșuri 
se adresează societății întregi și mai 

ales guvernelor și conducătorilor 
politici care întrețin și perpetueză 

avorturile prin legi favorabile.
Legea este cea care modelează 

conștiința unei națiuni!
“Când se înmulţesc cei 

drepţi, poporul se bucură, dar când 
conduce un vinovat, poporul geme.” 

Prov.29.2
“Când se înmulţesc cei vinovaţi, se 
înmulţeşte vinovăţia, iar cei drepţi 
vor vedea căderea lor.” Prov. 29.16



ă

ă

ă

ă

ă

ă


