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• s-a născut pe 7 decembrie 
1935 la Nisiporești, iar pe 8 
decembrie a fost botezată la 
Hălăucești;

• 1942 – 1946: frecventează 
școala primară din sat;

• 1943: primește prima 
împărtășanie; 

• 15 iunie 1944: primește 
sacramentul mirului;

• 1950 (1951): devine terțiară 
franciscană;

• 24 august 1958: moare 
martiră, apărându-și curăția.

22 septembrie

Beatificarea

la Nisiporești

Veronica Antal, fecioară și martiră



Veronica Antal, 
fecioară și martiră

Tunica de culoare albastră: dorința de cer, de
sfințenie, manifestată în trăirea cu seriozitate și
responsabilitate a credinței.

Mantia albă-aurie: puritatea inimii și a sufletului;
Veronica în glorie, înveșmântată în Înviere, în
lumina înțelepciunii divine, se bucură de fericirea
veșnică.

Tau-ul franciscan: semnul celor mântuiți, semnul
ocrotirii puternice împotriva răului; terțiară
franciscană.

Rozariul în mâna stângă: devoțiunea față de
Maica Domnului, arma cu care a luptat și l-a învins
pe cel rău.

Crinul alb: simbolul curăției, uitarea de sine și
îmbrățișarea totală a voinței lui Dumnezeu.

Ramura de palmier: simbolul martiriului; Veronica
a fost ucisă cu 42 lovituri de cuțit din ură față de
credință.
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CHILIA INIMII – DRUMUL SLUJIRII



discreție – încredere
optimism/speranță

sensibilitate – fidelitate
speranță (înviere)

onoare – pudoare
frumusețe feminină



CREDINȚĂ

Ce cuvinte vă vin în minte când vă gândiți la credință?



DAR  

ȘI  HAR

Abando-
nare

încredere

Răspuns 
dat 

Cuvântului

A crede nu este un act intelectual, dar este o ADEZIUNE, 
o implicare/angajare cu viața lui Isus; este o angajare care se 
poate face doar cu libertate și din iubire! (Enzo Bianchi)

Credința nu numai că privește la Isus, ci privește din
punctul de vedere al lui Isus, cu ochii săi:
este o participare la modul său de a vedea (LF 18)

Credința nu este un refugiu
pentru oameni fără curaj, 
ci o dilatare a vieții. Ea face 
să se descopere o mare 
chemare, vocația la iubire, 
și asigură că această iubire
este credibilă, că merită să
ne încredințăm ei, pentru
că fundamentul ei se află în
fidelitatea lui Dumnezeu, 
mai puternică decât orice 
fragilitate a noastră
(papa Francisc).



• A înțelege cu inima! (nu cu mintea).
• A se încrede (a risca) pentru a înțelege!
• A-l lăsa pe Dumnezeu să acționeze în 

viața ta! (a-i deschide inima, a-l lăsa să 
intre în viața ta).

Credința

Cum pot să mă încred în Dumnezeu, 
să mă deschid puterii harului lui Dumnezeu? 



Dușmanul nr. 1 al credinței

nu este necredința, incredulitatea, ci frica!

(care te poate paraliza, închide în fața harului,
sau te face să fugi din fața problemelor,
evitând confruntarea, dar făcând alte alegeri
care îndepărtează de Dumnezeu …).

Răspunsul credinței:

Ai aflat har la Dumnezeu! Dumnezeu este cu tine!
- Identific fricile cu onestitate: le dau un nume!
- Nu fug, dar înfrunt cu seninătate provocările 

vieții, cu conștiința că Dumnezeu este prezent 
cu harul său în viața mea! 



Nu vă fie teamă să priviți cu onestitate
la fricile voastre, 

să le recunoașteți așa cum sunt
și să vă confruntați cu ele.



Vă invit pe toți să vă uitați în interiorul vostru și
”să dați un nume” temerilor voastre.

Întrebați-vă: astăzi, în situația concretă în care
trăiesc, cemă neliniștește, care este temerea mea
cea mai mare? Ce mă blochează și mă împiedică
să merg mai departe? De ce nu am curajul de a
face alegerile importante pe care ar trebuie să le
fac?



Să ne vindecăm inima noastră!!!
S-o vindecăm de frică!



Inima este o bogăție care nu se vinde 
și nici nu se cumpără; 
se dăruiește!

(Gustave Flaubert)

Inima euharistică, 
care se frânge, 
se dăruiește!
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Dacă bobul de

grâu care cade în

pământ nu moare,

rămâne singur;

însă dacă moare, 

aduce rod mult.

In 12, 24



Ce pot face cu 
sămânța 

credinței?
Refuz 

Indiferență

Neglijență 

O păstrez așa cum 
am primit-o

O primesc cu recunoștință
O îngrijesc

O fac să rodească



Veronica „împreună cu laptele mamei
va suge de la sânul familiei și pe cel al
credinței, astfel că, abia putându-și
mișca mânuțele, mama, dar în mod
deosebit bunica Zarafina, o vor învăța
rând pe rând să-și facă semnul crucii,
atât de folositoare pentru viața
creștinului, semn care să o apere pe ea
de orice atac al celui rău și să o îndrepte
totdeauna numai spre Creatorul a
toate… Din nou bunica ei, grijulie ca
prima ei nepoțică să crească nu numai în
înțelepciune, ci și în har, o ia deseori în
brațe sau o așază pe genunchii ei, și
începe să o învețe primele rugăciuni, ea
gângurind cuvintele la auzul acelei voci
atât de plăcute”.

Pr. Damian Gheorghe Patrașcu

CREDINȚA PRIMITĂ ÎN FAMILIE



CREDINȚA ȘI FAMILIA
Familia este prima școală 

unde se comunică credința.

„Familia trebuie să continue să fie locul unde
se învață să se perceapă motivațiile și
frumusețea credinței, să se roage și să se
slujească aproapele” (papa Francisc, AL 287).

„Credința este un dar al lui Dumnezeu, primit
la Botez, și nu este rezultatul unei acțiuni
umane, însă părinții sunt instrumente ale lui
Dumnezeu pentru maturizarea și dezvoltarea
sa. De aceea, „este frumos când mamele îi
învață pe copiii mici să trimită un sărut
lui Isus sau sfintei Fecioare Maria. Câtă
duioșie există în acesta! În acel moment inima
copiilor se transformă în loc de rugăciune”
(papa Francisc, AL 287).



mărturie

iubire



Cum ne trăim credința în 
familie?

Prin cine, în mod deosebit, 
am primit acest dar?

Care este relația mea cu 
părinții?





Prietenia cu Isus
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https://www.youtube.com/watch?v=U2SPPOxO9BI



• Cu ce este umplută inima 
mea acum? 

• Ce anume mă împiedică în 
trăirea prieteniei cu Isus?

• Ce sunt invitat să fac pentru 
a mă lăsa inundat de iubirea 
lui Isus?

• Care sunt roadele, 
beneficiile 
prieteniei cu Isus?



Lupul alb și lupul negru



A fost odată un bătrân indian care și-a chemat

nepoții în jurul său pentru a le spune o poveste.

S-au așezat cu toții în jurul focului și apoi bunicul

a început să le spună povestea.

În fiecare dintre noi se află doi lupi: unul alb şi

unul negru, care sunt într-o continuă luptă.



Lupul alb este bun, blând şi inofensiv.

El trăieşte în armonie cu tot ceea ce se găseşte

în jurul lui şi nu se simte atacat atunci când

nimeni n-a avut această intenţie.

Lupul bun luptă doar dacă e corect să o facă

şi când trebuie, pentru a se proteja pe el sau

pentru a-şi apăra familia.

Lupul alb simbolizează bucuria, linistea,

iubirea, speranta, sinceritatea, blandetea,

empatia, adevarul, compasiunea, curajul si

increderea.



Lupul negru, în schimb, este îngrozitor.

El este agitat, mânios, nemulţumit, arogant,

invidios şi temător.

Până şi cel mai neînsemnat lucru îl face să

izbucnească într-o criză de furie.

Se luptă cu toată lumea, tot timpul, fără

niciun motiv. Nu poate gândi limpede,

pentru că lăcomia de a avea mai mult,

mânia şi ura îl copleşesc.

Dar este o mânie inutilă, dragilor, deoarece

această mânie nu va schimba nimic.

El caută ceartă oriunde merge şi de aceea o

găseşte cu mare uşurinţă. Nu are încredere

în nimeni şi nu are prieteni adevăraţi.



Nepoții stăteau tăcuți și înmărmuriți cu

ochii la bunicul lor.

La un moment dat una dintre nepoțele l-a

întrebat:

„Bunicule, care dintre lupi va câștiga?”

Bunicul a zâmbit și nu a spus nimic pe

moment, replicând după aceea:

“Lupul pe care îl hrănesc cel mai des”.



credinciosul necredinciosul

Deschidere
Încredere

Abandonare
Dăruire

Are îndoieli
Vrea probe
Vrea să înțeleagă
Vrea să fie în centru

Sacramente

Cuvânt

Caritate

?

?

Doamne, cred! Vino în ajutorul necredinței mele!

Limba minții
Limba inimii

Limba mâinilor



• Cum se manifestă credinciosul din mine?
• Cum se exprimă necredinciosul?
• Pe cine alimentez mai mult? Cu ce?
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Ești gata să mori pentru credința ta? 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=EBEXmC8TaH4
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Rodul tăcerii este rugăciunea.
Rodul rugăciunii este credința.
Rodul credinței este iubirea.
Rodul iubirii este slujirea.
Rodul slujirii este pacea.

Pune credință în lucrurile mici pe care le faci, 
pentru că în ele să puterea ta.

Sf. Tereza de Calcutta

Toți suntem chemați să fim sfinți 
trăind cu iubire și oferind fiecare propria mărturie 

în ocupațiile de fiecare zi, acolo unde se află.
Această sfințenie la care Domnul te cheamă 

va crește prin mici gesturi. 
(papa Francisc, GE, 14.16)
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Cum pot să-mi 
mărturisesc credința 
la școală, la muncă, 
în familie, mergând 
pe stradă, navigând 
pe net, cu prietenii, 

la distracție, etc? 



FERICIȚI

cei săraci
în duh

cei care 
plâng

cei 
blânzi

cei cărora

le este foame

şi sete 
de dreptate

cei 
milostivi

cei cu 
inima curată

făcătorii
de pace

cei persecutaţi
pentru dreptate

pentru că

a lor este 

împărăţia
cerurilor

pentru că ei 

vor fi 
consolaţi

căci ei 

vor moşteni
pământul

pentru că ei 

vor fi săturaţi.

pentru că ei 

vor afla
milostivire.

pentru că ei 

îl vor vedea
pe Dumnezeu.

pentru că ei 

vor fi numiţi
fii ai lui Dumnezeu.

pentru că

a lor este

împărăţia
cerurilor.

1
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pornind de la trăirea fericirilor



„Să nu vă fie frică să fiți generoși cu Cristos, să

mărturisiți Evanghelia Sa. A duce Evanghelia înseamnă a duce

forța lui Dumnezeu pentru a smulge și a dărâma răul și violența;

pentru a distruge și a doborî barierele egoismului, intoleranței și

urii; pentru a construi o lume nouă. Dragi tineri: Isus Cristos se

bazează pe voi! Biserica se bazează pe voi!” (papa Francisc)



Ce frumos e ca tinerii să fie

„pelerini ai credinței”,

fericiți să-l ducă pe Isus pe orice drum, 
în orice piață,

în orice colț al pământului! 
(papa Francisc, EG 106)


