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?ku te teme, mică turmă, pentru că i-a plăcut Tatălui îostru să îă dea împărăţia. sindeţi ceea ce
aîeţi şi daţi de pomană; faceţi-îă pungi care nu se înîechesc, comoară nepieritoare în ceruri, unde
hoţul nu se apropie, nici molia nu o roade. Căci unde este comoara îoastră, acolo îa fi şi inima
îoastră.
Să fie mijlocul îostru încins şi luminile aprinse, iar îoi fiţi asemenea oamenilor care-şi aşteaptă
stăpânul să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă de îndată ce îine şi bate la uşă. cericiţi acei
serîitori pe care stăpânul îi găseşte îeghind atunci când se întoarce! Adeîăr îă spun, se îa încinge, îi
îa aşeza la masă şi, îenind, îi îa serîi. cie că îa îeni la miezul nopţii, fie că îa îeni spre dimineaţă
şi-i îa găsi astfel, fericiţi îor fi! pă ştiţi aceasta: dacă stăpânul casei ar şti ora la care îine hoţul, nu
ar lăsa să i se spargă casa. ciţi şi îoi pregătiţi pentru că ciul lmului îa îeni la ora la care nu îă
aşteptaţi?.
Atunci metru a zis: ?aoamne, pentru noi spui parabola aceasta sau pentru toţi?? aomnul i-a spus:
?Cine este administratorul credincios şi înţelept pe care stăpânul îl pune peste serîitorii săi ca să le
dea porţia de hrană la timpul potriîit? cericit este serîitorul acela pe care stăpânul său îl îa găsi
astfel atunci când se îa întoarce! Adeîărat îă spun că îl îa pune peste toate bunurile sale. aar dacă
acel serîitor spune în inima lui: «ptăpânul meu întârzie să îină» şi începe să-i loîească pe serîitori şi
serîitoare, să mănânce, să bea şi să se îmbete, stăpânul serîitorului aceluia îa îeni în ziua în care el
nu se aşteaptă şi la ora pe care nu o ştie, îl îa pedepsi aspru şi îi îa face parte printre cei
necredincioşi. Acel slujitor care cunoaşte îoinţa stăpânului său, dar nu a pregătit şi nu a făcut după
îoinţa lui, îa primi multe loîituri; cel care nu a cunoscut, dar a făcut lucruri care merită loîituri, îa
primi puţine; cui i s-a dat mult, mult i se îa cere, iar cui i s-a încredinţat mult, i se îa cere şi mai
mult”.

bste foarte diferită experienţa pe care o trăim atunci când credem că hotărâm asupra lucrurilor
noastreI asupra a ceea ce ne-am câştigat ori a ceea ce ne priîeşteI sau atunci când credem că
hotărâm la ceîa care oricum nu este al nostruI însă ne-a fost dat spre administrare şi gestiune;
posesia este diferită de administrare. puntem mai liberi dacă ceea ce se pune în joc nu este al nostru
şi adeseaI paradoxalI suntem mai atenţi şi inteligenţiI mai puţin compromişi din punct de îedere
emoţional.
fsus ne înîaţă că pentru a-l urma şi a rămâne cu bl trebuie să ştim înainte de toate că suntem
administratorii şi nu posesorii lucrurilorI inclusiî al îieţii noastre. Acest fapt are două consecinţe
directe: pe de-o parte putem cu adeîărat să nu ne tememI deoarece adeîăratul patron al îieţilor
noastre are grijă de ele precum de ceea ce este al săuI şi este un patron puternic şi milostiîI capabil
să facă binele pe care îl doreşte pentru noi; pe de altă parte ni se cere să fim îigilenţiI atenţi şi
inteligenţiI treji. Acesta este de fapt sarcina noastră: să ţinem ochii deschişiI aşteptând ca aomnul
lumii şi al îieţilor noastre să facă ceea ce poate şi îreaI pentru a trăi clipaI ocaòia faîorabilăI âairos-ul
de har. Ne sunt date multeI în dar şi spre administrare: ne îa fi cerut mult mai mult.
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`redincioşii laici omorâţi – doar din cauòă că erau creştiniI în timpul oăòboiului
`iîil ppaniol ENVPS-NVPVF – au fost cu òecile de mii şi printre ei s-a identificat un
grup care aparţinea Acţiunii `atolice: între ei s-a remarcat tânărul crancisc de
maula `astellò y Aleu. p-a născut în NV aprilie NVN4 în Alicante – familia lui de
origine catalană se afla acolo din cauòa serîiciului tatălui – şi imediat după ce
s-a născut a fost dus de către mama sa la ileidaI în `ataloniaI împreună cu cei
doi fraţi ai săiI din cauòa morţii tatălui. crancisc a fost eleî la şcoala craţilor
jarianişti şi mai apoi la institutul de chimie al feòuiţilor din Barcelona. A fost
student uniîersitar la lîiedo EpturiasFI participând la actiîităţile politice a
ieòuiţilorI în special la „cederaţia tinerilor creştini din `atalonia”I ramură a
Acţiunii `atolice ppaniole. Terminând studiile în ştiinţele chimieiI a lucrat în
complexul chimic „`ross” din ileidaI unde s-a logodit cu jaria melegn. `hemat
fiind la satisfacerea serîiciului militarI s-a aflat în mijlocul eîenimentelor tragice
ale răòboiului ciîil tocmai iòbucnit. A fost întemniţat în noaptea dintre ON şi OO
iulie NVPS de către miliţienii republicaniI iar în OV septembrie a aceluiaşi an a
fost judecat de către Tribunalul popularI unde a subliniat cu îoce clară şi cu
credinţă neclintită: „aacă a fi catolic este un delictI sunt cu siguranţă un
delincîentI iar dacă aş aîea o mie de îieţi de dat lui aumneòeu i le-aş da de o
mie de oriI la fel cum bl nu precupeţeşte nici un efort pentru a mă apăra”. A fost
îngropat în „cosa `omùn de los jartires” Edroapa `omună a jartirilorF la ièrida.
foan maul al ff-lea l-a beatificat în martie OMMN împreună cu alte OPO îictime ale aceleiaşi persecuţii.

`uvântul lui crancisc..._____________________________________________________________

ain prima dintre cele trei scrisori pe care crancisc le-a scris seara de dinaintea execuţiei capitale
„Tocmai au citit condamnarea mea la moarte. Nu am fost niciodată mai liniştit ca acum. punt sigur că
în această noapte îoi fi împreună cu părinţii mei din ceruri. Acolo îă îoi aştepta. mroîidenţa lui
aumneòeu a îrut să mă aleagă pe mine ca îictimă a greşelilor şi a păcatelor înfăptuite de către noi.
Mă duc la moarte cu bucurie şi seninătate. Niciodată nu am mai aîut aşa multe posibilităţi de
mântuire ca acum. jisiunea mea în această îiaţă s-a terminat. Îi ofer lui aumneòeu suferinţele
acestei ore”
purorii: „jariaI săraca mea soră! lricumI tu îei fi curajoasă şi nu te îa răni această loîitură a îieţii.
aacă aumneòeu îţi îa da fiiI dă-le un sărut din partea meaI din partea unchiului care îi îa iubi din
cer. l îmbrăţişare afectuoasă cumnatului meu. pper ca el să te susţină în această îiaţă şi să ştie să
mă înlocuiască …”
iogodnicei: „Nu pot să fiu trist pentru moartea mea. l bucurie stranieI intensăI interioară şi puternică
mi-a inîadat pe deplin. Aş îrea să-ţi scriu o scrisoare tristă de despărţire însă nu pot. punt inundat de
gânduri aleseI precum un sentiment de dlorie … Aş fi îrut să-ţi îorbesc despre cât de mult te-am
iubit şi despre gingăşia pe care o simţeam faţă de tineI despre cât de fericiţi am fi putut fi. Însă
pentru mine toate acestea sunt pe locul doi. soi face un pas măreţ. rn singur lucru îreau să-ţi spun:
căsătoreşte-te dacă poţi. ain ceruriI eu îoi binecuîânta căsătoria şi urmaşii tăi. Nu îreau ca tu să
plângiI nuI nu îreau. Trebuie să fii mândră de mine. Te iubesc. Nu mai am timp să-ţi scriu mai
multe”.

pfântul mărinte spune...

„bste edificatoare mărturia celorlalţi martiriI printre care aceea a lui crancisc AleuI de douăòeci şi doi
de aniI chimist de profesie şi membru al Acţiunii `atoliceI careI conştient de graîitatea momentuluiI
nu s-a ascunsI ci şi-a oferit tinereţea ca jertfă de iubire lui aumneòeu şi fraţilorI lăsând trei scrisoriI
exemplu de tărieI generoòitateI seninătate şi bucurieI scrise cu câteîa clipe înainte de a muri surorilor
saleI directorului său spiritual şi logodnicei sale. `âte exemple de seninătate şi speranţă creştină!”
foan maul al ff-leaI mredica de la iiturghia pentru beatificare, NN martie OMMN

