
Dragi formatori, 
În această perioadă dificilă prin care trece lumea din cauza pandemiei 
Covid 19 și după Paște, permiteți-mi să vă împărtășesc această scurtă 
reflecție.

Poate este timpul să ne oprim și să ne gândim la o lume mai spirituală și 
mai dreaptă, o lume care să ne apropie unul de celălalt.

Un salut afectuos,

                               Maria Luisa Téllez

După Postul Paștelui

Este un moment excepțional pentru noi toți. Zile dificile, cu temeri, vești
tulburătoare și neliniște. Zile în care ne regăsim în disperare, în perspectiva
morții, a singurătății și a închisorii.  

Cu toate acestea, noi, creștinii, trebuie să răspundem cu speranță, în timp ce
îi ajutăm pe cei care au nevoie de noi și îl însoțim pe Domnul în Patimile
Lui.  Acum că Săptămâna Sfântă s-a încheiat,  să  mergem cu El,  oferind
jertfa noastră care, deși este impusă, are diverse răspunsuri, iar a noastră,
cea a creștinilor, va fi acceptarea, responsabilitatea și ajutorul.

Să profităm de acest timp pentru a trăi cu adevărat, să nu ne plângem, să
folosim  telefonul  contactând  mai  întâi  pe  cei  mai  nevoiași,  bolnavii,
bătrânii în singurătate, apoi să trecem la acei prieteni cu care nu am avut
contact , din lipsă de timp sau pur și simplu din lene. Este timpul să iertăm,
să vorbim cu ei, să vindecăm rănile vechi. 

Să  avem  grijă  în  special  de  cei  care  locuiesc  cu  noi,  purtându-ne  cu
dragoste și răbdare. 
Isus și-a dat viața pentru toți oamenii după ce a suferit chinuri groaznice; să
medităm la aceasta, să trăim cu el suferința lui până la moartea pe Cruce,
singurătatea,  supărarea  lui  de  pe  Muntele  Măslinilor,  acceptarea  și
sacrificiul său. 

Să ne uităm la Mama Sa alături de cel răstignit,  să îi simțim durerea și
prețul său pentru mântuirea întregii umanități.
Să ne ancorăm sufletele în Înviere, în speranța de a simți că, după toate
durerile  Patimii  și  ale  morții,  va  veni  ziua  strălucitoare  a  Eliberării  și
Mântuirii. 
Astfel, va veni și ziua îmbrățișărilor cu cei dragi
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Français

Chers délégués de la formation,

En cette période difficile que traverse le monde en raison de la pandémie de
Covid 19 et après Pâques, permettez-moi de vous faire part de cette brève 
réflexion.

Il est peut-être temps de s'arrêter et de réfléchir à un monde plus spirituel et
plus juste, un monde qui nous rapproche les uns des autres.

Une salutation affectueuse,

                               Maria Luisa Téllez

APRÈS LE CARÊME

C'est un moment exceptionnel pour nous tous. Des jours difficiles, avec des
peurs, des nouvelles inquiétantes et de l’angoisse. Des jours de désespoir
face à la menace de la mort, de la solitude et du confinement.

Néanmoins, les chrétiens doivent répondre avec espoir, tout en venant en
aide à ceux qui ont besoin de nous et en accompagnant le Seigneur dans sa
Passion. Maintenant que la Semaine Sainte est finie, marchons avec Lui, en
offrant notre sacrifice qui, malgré qu’il soit imposé, comporte des réponses
diverses, et la nôtre, celle des chrétiens, sera l'acceptation, la responsabilité
et l'aide.

Profitons de ce temps pour vivre vraiment, ne nous plaignons pas, utilisons
le téléphone et  contactons d'abord les plus nécessiteux,  les malades,  les
personnes âgées dans la solitude,  puis passons à ces amis avec lesquels
nous n'avons pas eu de contact, par manque de temps ou simplement par
paresse.  Il  est  temps de  pardonner,  de  leur  parler,  de  guérir  de  vieilles
blessures..

Prenons soin de ceux qui vivent avec nous en particulier, avec amour et
patience.
Jésus a donné sa vie pour tous les hommes après avoir subi de terribles
tourments, méditons la, vivons avec lui sa souffrance jusqu'à la mort sur la
Croix, sa solitude, son angoisse sur le Mont des Oliviers, son acceptation et
son immolation.



Regardons sa Mère aux côtés du crucifié, ressentons sa douleur et son "fiat"
pour le salut de l'humanité tout entière.

Plaçons notre âme dans la Résurrection, dans l'espoir de sentir que, après
toutes  les  douleurs  de  la  Passion  et  de  la  mort,  le  jour  lumineux de  la
libération et du Salut arrive.
Ainsi, le jour des hommages et des funérailles pour nos morts et le jour des
embrassades avec nos proches viendront également.
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English

AFTER LENT

This is a very special time for all of us. Difficult days; with fears,  with
alarming news, with anguish. Days in which we find ourselves in despair at
the prospect of death, loneliness and confinement.

However, the Christian response must be one of hope, of help for those
who need us and that of accompanying the Lord in his Passion. Let us walk
with him, now that Holy Week is over, offering him our sacrifice which,
although imposed, is not a simple one, has different answers and ours, that
of which are Christian, will be acceptance, responsibility and help.

Let's take advantage of this time to really live, let's not complain, let's use
the phone and contact first the most needy, the sick, the elderly in solitude,
to then pass to those friends with whom we had no contact, for lack of time
or simply laziness. It is time for forgiveness, let us talk to them, let us heal
old wounds.

Let  us  take  care  of  those  who  live  with  us  especially,  with  love  and
patience.
Jesus  gave  his  life  for  all  men  after  suffering  terrible  torments,  let  us
meditate on it, let us live with him his suffering until death on the Cross,
his  loneliness,  his  anguish  on the Mount  of  Olives,  his  acceptance  and
immolation.

Let us look at his Mother beside the crucified one, let us feel his pain and
his "fiat" for the salvation of all mankind.



Let us place our soul in the Resurrection, in the hope of feeling that, after
all the pain of the Passion and death, the luminous day of liberation and
Salvation is coming.
And  so,  the  day  of  tributes  and  funerals  for  our  dead  and  the  day  of
embraces with our loved ones will also come*
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