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R: Sfinte Eugen du-ne la Cristos prin încercările vieţii!
- Având o inimă care cuprindea toată lumea ai trimis
misionari în cele mai îndepărtate graniţe ale
pământului. R/
-

Chemat să slujeşti ca episcop de Marsilia, ai fost
aproape de inima poporului lui Dumnezeu. R/

-

Ai recomandat membrilor congregaţiei tale, înainte
de a muri, să-şi arate reciproc caritate şi să
muncească cu zel pentru mântuirea oamenilor. R/

-

Ai fost proclamat sfânt al Bisericii pentru binele
celor în dificultate. R/

-

Eşti mediator pe lângă Tatăl ceresc în numele
familiilor care îndură încercări de tot felul şi cărora
le vii în ajutor. R/

Să ne rugăm
Dumnezeule atotputernic şi iubitor, Tu l-ai condus pe Sf.
Eugen de Mazenod prin suferinţele şi provocările unei
familii dezmembrate către o viaţă de sfinţenie. Prin
mijlocirea lui binecuvântează copiii şi tinerii familiilor
distruse. Întăreşte soţii în lupta pentru unitatea lor.
Dăruieşte-le înţelegere, răbdare, iubire şi curaj pentru a
depăşi problemele vieţii.
Îţi cerem toate acestea prin Cristos Mântuitorul şi Domnul
nostru. Amin.
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Sf. Eugen de Mazenod
Datele biografice
Eugen de Mazenod s-a născut în
Franţa, la Aix en Provence, în
1782. După ce a cunoscut exilul în Italia, la întoarcerea în
patrie, a fost impresionat de
necesităţile urgente ale
Bisericii, răvăşită de Revoluţia Franceză. Sfinţit preot
în 1811, îşi desfăşoară slujirea
în oraşul său natal alături de
săraci şi tineri, şi în curând, în
1816, se simte chemat să
adune în jurul său câţiva
preoţi pentru a trăi împreună
ca fraţi şi a se consacra predicării misiunilor populare.
Au fost începuturile Congregaţiei Misionarilor Oblaţi
ai Mariei Imaculate, aprobate
de Sfântul Părinte Leon al
XII-lea în 1826. Devenit
episcop de Marsilia în 1837,
Sf. Eugen a lucrat fără oboseală la dezvoltarea Bisericii
sale diecezane şi a răspuns
chemării episcopilor din ţări
îndepărtate, trimiţându-şi
confraţii săi în lume. Păstor

înflăcărat de Isus Cristos şi
slujitor necondiţionat al Bisericii, a murit la 21 mai 1861.
În România moaştele lui
sunt păstrate la Mănăstirea
romano-catolică Sf. Eugen la
Mărăcineni (Argeş).
Rănile biografice
11 ani de exil în Italia, de la 9
ani în condiţii precare, dar
mai ales cuprins de frică.
Apoi despărţirea de mamă şi
soră care se întorc în Franţa
pentru a recupera averea
confiscată de către stat. Situaţia se înrăutăţeşte când
mama sa cere divorţul pentru a-şi administra bunurile.
Eugen depune toate eforturile pentru a accepta. Calea
birocratică cea mai scurtă,
dar apăsătoare, care deschide în sufletul său o lungă
aşteptare a zilei în care părinţii lui s-ar fi împăcat. Niciodată! Motivele materiale
primează asupra iubirii şi
asupra eforturilor lui Eugen.
Episcopul şi fondatorul,
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Prieten şi mijlocitor
formează un luptător în mulSf. Eugen cunoaşte suferinte situaţii, mai ales cu sine
ţa familiei dezbinate, a imiînsuşi şi cu defectele sale.
grantului rătăcit, a nevinovaPersonalitatea foarte putertului prigonit, a celui bogat
nică, este defectul cel mai
care a pierdut totul, a celui
mare. Ţine la ceilalţi până la
singuratic, a tânărului plictia-i trage după el şi nu neagă
sit, a omului care a
nevoia de afecţiune
eşuat în proiectele
din partea lor. Se
sale şi suferinţa ta.
izbeşte de refuz, cu21 mai
Vrea să-ţi fie prieten
noaşte singurăta este ziua
şi să te conducă la
tea, experimenteacomemorării
Mântuitorul!
ză pacea omului
Sf. Eugen este şi midrept. La baza şi la
a Sf. Eugen
jlocitor pentru că ţi-l
înălţimea vieţii sale
poate aduce pe Crieste Isus cel Răstistos ca Prieten şi Răscumpăgnit. Îl primeşte ca Mântuitor
rător. De aceea să-l rugăm zial său şi vede orice întâmplacând:
re prin ochii Săi, recunoscându-i prezenţa.
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R: Sfinte Eugen du-ne la Cristos prin încercările vieţii!
- În exil ai fost lipsit de instruire, dar Dumnezeu ţi l-a
pus alături pe don Bartolo Zinelli ca să-ţi conducă
paşii. R/
-

Când părinţii tăi s-au despărţit, ai pierdut din
fragedă copilărie căldura şi iubirea maternă, însă ai
fost binecuvântat cu ocrotirea Mamei Cereşti. R/

-

Nereuşind să-ţi împaci părinţii ai trăit o mare
dezamăgire. R/

-

Trăiai în singurătate, iar în floarea tinereţii nu se
vedea niciun viitor luminos experimentând depresia
unei tinereţi inutile. R/

-

Când te-ai întors în ţara ta la 20 de ani, ai fost asaltat
de toate comodităţile vieţii mondene, dar imediat ţiai dat seama că nu sunt decât vanitate. R/

-

L-ai întâlnit pe Cristos Răstignit în acea Vinere Mare
şi te-ai trezit învăluit de iubirea Mântuitorului. R/

R: Sfinte Eugen du-ne la Cristos prin încercările vieţii!
-

Tu care ai fost bogat şi fericit când te-ai născut, dar
ai fost lovit de suferinţă şi sărăcie încă din copilărie.
R/

-

La picioarele crucifixului în acea Vinere Mare, ţi-ai
dat seama de planul minunat pe care Dumnezeu îl
avea cu tine. R/

-

În faţa terorilor Revoluţiei franceze ai fugit în exil
pentru a-ţi salva viaţa. R/

-

Ţi-ai dăruit viaţa în slujba Bisericii, iar preoţia ai
dedicat-o slujirii tinerilor si celor părăsiţi. R/

-

Ai pierdut totul în exil, dar providenţa divină te-a
susţinut în mod miraculos. R/

-

Din iubire pentru cei săraci ai fondat congregaţia
Misionarilor Oblaţi ai Mariei Imaculate. R/

