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“AdeîăratI  adeîărat  zic  îouă:  de  Mă iubiţiI  păziţi  poruncile  Mele.  Şi  bu  îoi  ruga  pe  Tatăl  şi  alt  
Mângâietor îă îa da îouă ca să fie cu îoi în îeac. aacă Mă iubeşte cineîaI îa păzi cuîântul MeuI şi 
Tatăl  Meu  îl  îa  iubiI  şi  îom  îeni  la  el  şi  îom  face  locaş la  el.  Cel  ce  nu  Mă iubeşte  nu  păzeşte  
cuîintele Mele. aar cuîântul pe care îl auziţi nu este al MeuI ci al Tatălui care M-a trimis. Acestea îi 
le-am spusI fiind cu îoiX dar MângâietorulI ppiritul pfântI pe Care-i îa trimite TatălI în numele MeuI 
Acela îă îa înîăţa toate şi îă îa aduce aminte despre toate cele ce î-am spus bu.”  

aorinţa fiecărei  prietenii  şi  a  fiecărei  iubiri:  să fim împreunăI  să aîem timp de petrecut împreună.  
mentru ce? Nu contează! iucruri mari sau miciI lucruri extraordinare sau lucruri obişnuiteI important 
este  să fim  împreună.  Însă după cum  ştim  deàaI  este  îorba  despre  un  echilibru  straniuI  între  a  
starea împreună şi respectarea libertăţii aferenteI între a fi doar noi doi şi deschiderea spre lume. ae 
cât timp e neîoie şi câtă oboseală pentru a înîăţa măsura potriîită... 

fsus ne înîaţă măsura iubirii mature şi adeîărate: pleacăI în forma sa îizibilă de ÎnîiatI pentru a ne 
dărui  ppiritul  păuI  ca  să înîăţăm  să trăim  în  libertatea  „cu  bl  în  noi”I  cu  un  jângâietor  care  să 
rămână cu noi pentru totdeaunaI pentru ca – la fel ca în orice iubire – să înîăţăm să facem ceea ce 
doreşte celălalt încă înainte de a ne-o spuneI pentru a înîăţa să-l cunoaştem atât de profund încât 
să putem anticipa ceea ce îrea. aoar astfel putem creşte liberi. iumea îl îa putea îedea nu pe fsus 
ci fertilitatea iubirii noastre rodnice: în noiI în îieţile noastre libere şi fideleI în trăirea noastră cu 
fsus în noiI oricine îa putea recunoaşte semnul unei îieţi pline de iubire şi în iubireI fără neîoia de 
prea multe cuîinte. Şi astfel nu îom mai fi singuri niciodată. 

ÎN `ljmANfA TfNbofilo pcfNŢf 
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Biografia 

mier diorgio crasati s-a născut la Torino la data de R aprilie NVMN 
într-o familie înstărită de nobili. Tatăl săuI pe nume AlfredI a fost 
fondatorul şi directorul cotidianului „ia ptampa”I fiind totodată şi 
penator în acea regiuneI iar mama lui o pictoriţă distinsă. jediul 
familial era potriînic din cauza neînţelegerilor dintre părinţi şi 
educaţia foarte rigidă de care au aîut parte mier diorgio şi sora sa 
iuciana.  În  anul  NVNUI  cu  o  oarecare  greutate  din  cauza  limbii  
latineI termină liceul gimnazial „jassimo a’Azeglio” şi se înscrie la 
inginerieI specializarea minerit. mrin această profesie dorea să 
aàute mineriiI o categorie defaîorizată în acele timpuri. ciind 
împătimit de munţiI în anul NVO4 a înfiinţat asociaţia „pocietà dei 
tipi loschi”I cu scopul de a organiza drumeţii  àoîiale împreună cu 
prietenii. 

aouă sunt caracteristicile fundamentale ale îieţii lui mier diorgio: 
prima este credinţa în `ristosI datorită căreiaI pe parcursul 
facultăţiiI s-a înscris în mai multe asociaţii catolice cum este cr`fI 

iar  în  data  de  N4  mai  NVOO  a  deîenit  membru  al  grupului  „jilites  jarie”  al  pocietăţii  Tineretului  
`atolic  Eramura  masculină a  Acţiunii  `atoliceF  din  parohia  sa.  A  doua  caracteristică este  
solidaritatea: fără ştirea familiei saleI mier diorgio a aàutat fără întrerupere un număr nedeterminat 
de neîoiaşi cu baniI haine sau alte lucruri de care dispunea. 

joare brusc în data de 4 iulie NVO4 datorită unei poliomielite fulgerătoareI cauzată poate chiar de 
îizitele pe care le făcea în casele săracilor. ia înmormântarea luiI pe lângă prieteni şi personalităţi 
au participat şi un număr foarte mare de persoane neîoiaşeX doar atunci familia sa şi-a dat seama 
cine a fost cu adeîărat mier diorgio. 



Cuvântul la mier diorgio 

„bu sunt mereu pregătit pentru că în fiecare zi mă îndrăgostesc tot mai mult de munţi  şi  aş îreaI 
dacă studiile  mele  mi-ar  permiteI  să petrec  zile  întregi  pe  munte  pentru  a  contempla  în  acel  aer  
curat jăreţia `reatorului.” 

pcrisoare lui Marco BeltramoI 4 martie NVOP 
 

“Aţi spus bine că îa rămâne mereu o legătură indisolubilă care ne îa uni pentru totdeauna iar acea 
legătură noi considerăm că este `redinţaI aceea care ne-a făcut însoţitori în frumoasele excursii şi a 
făcut pocietatea noastră să fie fondată pe bază de granit x„pocietà dei Tipi ioschi”z.  

pcrisoare lui jarco BeltramoI august NVO4 
 

“Tu mă întrebi  dacă sunt bucurosX şi  cum să nu fiu? până când `redinţa îmi  îa da putereI  mereu 
bucuros! oricare catolic nu poate să nu fie bucurosX tristeţea trebuie alungată din sufletele catoliceX 
durerea nu este tristeţeI care este o boală mai rea decât oricare alta”  

pcrisoarea porei iucianaI N4 februarie NVOR 
 

“ E…F eu aş îrea ca noi să àurăm un pact care nu are graniţe terestre nici limite temporale: uniunea 
în rugăciune”.  

pcrisoare lui fsidor BoniniI NR ianuarie NVOR 

 
rn tânăr ca noi 

„aesigurI dacă priîim superficialI stilul lui mier diorgio crassatiI un tânăr modernI plin de îiaţăI nu 
reprezintă nimic extraordinar. Însă tocmai aceasta este originalitatea îirtuţii saleI care ne inîită să 
reflectăm şi ne împinge spre imitare. În el credinţa şi întâmplările zilnice se contopesc armoniosI 
astfel încât adeziunea la bîanghelie se traduce în atenţia iubitoare faţă de săraci şi neîoiaşiI într-un 
crescendo continuu până în ultimele zile ale bolii care îl îa duce la moarte. În gustul pentru frumos 
şi  pentru  artăI  pasiunea  pentru  sport  şi  pentru  munteI  atenţia  faţă de  problemele  societăţii  nu  îi  
împiedică raportul constant cu Absolutul. 
 
Întru totul scufundat în misterul lui aumnezeu şi cu totul dedicat sluàirii constante a aproapelui: aşa 
se poate rezuma ziua sa pământească! socaţia sa de laic creştin s-a realizat în multiplele 
angaàamente asociatiîe şi politiceI într-o societate în creştereI indiferentă şi totodată ostilă Bisericii. 
`u  acest  spiritI  mier  diorgio  a  ştiut  să dea  impuls  diferitelor  mişcări  catolice  la  care  a  aderat  cu  
entuziasmI în special Acţiunii `atoliceI nu numai la cr`fI unde a găsit un teren adeîărat de formare 
creştină şi domenii potriîite pentru apostolatul său. În Acţiunea `atolică el şi-a trăit îocaţia creştină 
cu bucurie şi mândrieI angaàându-se să îl iubească pe `ristos şi să îi conducă la el pe fraţii pe care îi 
întâlnea  în  drumul  său  sau  pe  care  îi  căuta  în  locurile  de  suferinţăI  de  marginalizare  şi  abandon  
pentru a-i face să simtă căldura solidarităţii sale şi confortul supranatural al credinţei în `ristos”.  

ain predica mapei foan maul al ff-lea de la BeatificareI duminicăI OM mai NVVM 
 
„În această seară nu pot să nu îă indic ca model un tânăr din oraşul îostru: fericitul miergiorgio 
crassatiI căruia îi sărbătorim în acest an al OM-lea an de la beatificare. bxistenţa sa a fost cuprinsă în 
întregime de harul şi iubirea lui aumnezeu şi a fost consumatăI cu seninătate şi bucurieI în sluàirea 
pasionată lui  `ristos  şi  a  fraţilor.  Tânăr  ca  şi  îoiI  a  trăit  cu  mare  responsabilitate  formarea  sa  
creştină şi  a  dat  mărturia  sa  de  credinţă simplă şi  eficace.  rn  tânăr  fascinat  de  frumuseţea  
bîangheliei  cericirilorI  care  a  experimentat  întreaga  bucurie  de  a  fi  prieten  al  lui  `ristosI  de  a-l  
urmaI de a se simţi parte îie a Bisericii. aragi tineriI fiţi curaàoşi şi alegeţi ce este esenţial în îiaţă! 
…TrăiţiI nu îă neîoiţi»I repeta fericitul miergiorgio crassati. Asemeni luiI descoperiţi că merită 
angaàamentul pentru aumnezeu şi cu aumnezeuI răspunsul la chemarea în alegerile fundamentale şi 
în cele de fiecare ziI chiar şi când costă!” 

aiscursul mapei Benedict al usf-lea adresat tinerilor 
la îizita pastorală de la Torino cu ocazia expunerii diulgiuluiI O mai OMNM 

 

 

jaterial elaborat de pectorul tineri din cadrul corumul fnternaţional al Acţiunii `atolice. 
Traducere în lb. română: `rina eorîat şi Adriana fanuş. `orectură: mr. fuliu-sasile juntean. 

Tehnoredactare: `odruţa cernea 


