CANONIZAREA FRATELUI SOLOMON LECLERQ (Săptămâna 5)
Luni
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Dragi elevi, aşa cum deja aţi fost informaţi la careul de marţea trecută, în săptămâna

aceasta reflecţiile de dimineaţă vor face referire la ridicarea la cinstea altarelor, duminica viitoare, 16
octombrie, a Fratelui Solomon Leclerq, care şi-a dat viaţa pentru credinţa în Isus Cristos, în timpul
Revoluţiei franceze, mai exact la data de 2 septembrie 1792. Actualul Superior al Congregaţiei Fraţii
Şcolilor Creştine, făcând referire la acest eveniment deosebit pentru întreaga Familie lasalliană afirma
că această canonizare este o binecuvântare pentru noi şi este bine să-i mulţumim Domnului împreună.
Exemplul oferit de Fratele Solomon trebuie să ne determine şi pe noi să-l urmăm pe Isus în fiecare zi,
aşa cum l-a urmat el. Sfântul Ioan de La Salle, în Meditaţia nr. 159, 3, în sărbătoarea sfântului apostol
Bartolomeu scria următoarele cuvinte: „Trebuie să suferiţi un martiriu continuu, nu mai puţin violent
pentru suflet, decât martiriul suferit de Sfântul Bartolomeu – care a fost jupuit de viu - . Trebuie să vă
debarasaţi de propria piele, care este omul cel vechi şi să vă îmbrăcaţi cu spiritul lui Isus Cristos,
devenind făpturi noi.” Numele civil al Fratelui Solomon era: Guillaume Nicolas Louis Leclerq. El s-a
născut la 14 noiembrie 1745, în oraşul Boulogne-sur-Mer, în Franţa. Tatăl său, se numea Francisc
Leclerq iar mama sa Maria Barbara Dupont. Tatăl său, un comerciant deosebit de apreciat în rândul
comercianţilor din Boulogne, a fost şi el elev al Fraţilor Şcolilor Creştine. Guillaume Nicolas Louis a
fost al cincelea copil al Familiei Leclerq. Primele iniţieri în tainele scrisului şi cititului le primeşte în
familie, de la mama sa. De la 12 ani, va intra în colegiul Fraţilor unde îşi continuă studiile în domeniul
comercial, cu gândul de a continua tradiţia din familie. După terminarea studiilor, încearcă să se
iniţieze în acest domeniu, însă Domnul îi rezervă altceva.
Marţi
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Experienţa trăită la Paris, a avut asupra lui efectul unui vaccin, care l-a vindecat pentru

totdeauna de atracţia spre rău şi spre păcat. În acest sens, într-o scrisoare adresată uneia dintre surorile
sale afirma următoarele: „Cred că dacă aş fi rămas la Boulogne, nu m-aş fi hotărât să îmbrăţişez felul
de viaţă în care mă aflu, şi în care, har Domnului, mă simt fericit!” Felul acesta de viaţă, de a fi Frate
al Şcolilor Creştine la început în anul 1767, când, la vârsta de 22 de ani, intră în Noviciatul Fraţilor şi
primeşte numele de Solomon – numele unui martir din primele secole ale creştinismului. Când a intrat
în Noviciat, le spunea părinţilor săi: „Idealul vieţii mele l-am văzut în viaţa pe care o duc Fraţii Şcolilor
Creştine, foştii mei profesori. Vreau să fiu ca ei”. A fost un Frate deosebit de apreciat de ceilalţi. Un
frate de-al său mai mic, pe nume Eustache, care a devenit şi el Frate, a lăsat în scris aceste cuvinte
despre Fr. Solomon: „ Bunul Dumnezeu să-mi dea harul să port haina sfântă pe care am îmbrăcat-o,
până la moarte, şi să fiu un Frate bun asemenea Fratelui Solomon, foarte apreciat de toţi cei care lau cunoscut aici. Voi încerca să calc pe urmele lui”. După terminarea Noviciatului, Fratele Solomon
a îndeplinit mai multe slujirii: profesor de matematică, director al Noviciatului şi econom al mai multor
centre. În anul 1787 a participat la Capitulul General, în calitate de Secretar General şi a fost numit de
către Fratele Superior General Agaton, în calitate de Secretar General al Congregaţiei Fraţii Şcolilor
Creştine. Casa generală a Congregaţiei se afla în Paris, capitala Franţei. În această slujire îl va prinde
Revoluţia franceză, care a izbucnit în anul 1789.

Miercuri
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Revoluţia franceză a adus schimbări fundamentale în Franţa sfârşitului de secol XVIII.

Revoluţionarii francezi, în numele libertăţii, egalităţii şi fraternităţii au trecut la persecuţii dure
îndeosebi împotriva susţinătorilor monarhiei şi a membrilor Bisericii: episcopi, preoţi, călugări şi
călugăriţe. În acest sens, în anul 1789 au confiscat bunurile Bisericii şi un an mai târziu, în 1790 au
defiinţat ordinele călugăreşti, mai puţin cele din domeniile social şi care se ocupau de învăţământ, care
vor fi desfiinţate în 1791. În anul 1790, reprezentanţii revoluţionarilor au proclamat „Constituţia
civilă a clerului”, care prevedea ca episcopii şi preoţii să fie numiţi de popor, fără a mai avea nevoie
de acceptul Papei. Episcopii şi preoţii trebuiau să depună jurământ pe noua constituţie. Cei care refuzau
să depună acest jurământ erau consideraţi ostili patriei. Papa Pius al VI-lea condamnă această
Constituţie prin scrisoarea „Quod aliquantum” atrăgând atenţia celor care au depus jurământul pe noua
Constituţie că riscă să fie excomunicaţi din Biserică. În această atmosferă tensionată, au fost arestaţi
mulţi episcopi, preoţi, călugări şi călugăriţe. Parisul era centrul Revoluţionarilor. De aici porneau spre
Provinciei toate directivele referitoare la mersul Revoluţiei. Fratele Solomon a fost arestat în data de
15 august 1792 şi încarcerat cu alte 190 de persoane în Mănăstirea Carmelitanilor. În ziua de 2
septembrie 1792, pentru că a refuzat să depună jurământul pe Constituţia civilă a clerului a fost
martirizat, prin decapitare. Alături de el au mai fost martirizaţi şi alte 190 de persoane: 3 episcopi şi
mulţi alţi preoţi şi călugări. A fost declarat fericit de către Papa Pius al XI-lea, la 17 octombrie
1926, împreună cu cei 190 de persoane. A fost primul martir din Congregaţia Fraţii Şcolilor
Creştine care a fost declarat fericit, fiind urmat de mulţi alţi Fraţi din Spania, în total numărul
Fraţilor martiri trecând de 140!
Joi
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6
secunde). Din grupul de 191 de persoane care au fost declarate fericite, în anul 1926, singur Fratele

Solomon va fi declarat sfânt, duminică, 16 octombrie. Minunea care a condus la ridicarea Fratelui
Solomon la cinstea altarelor s-a întâmplat în Venezuela. Membrii comisiei medicale ale Congregaţiei
pentru cauza sfinţilor a declarat, la 3 martie 2016 ca inexplicabilă supravieţuirea fetiţei MARIA
ALEJANDRA HERNANDEZ, care a fost muşcată în anul 2007 de un şarpe deosebit de veninos.
Această minune a fost realizată prin invocarea Fericitului Frate Solomon Leclerq. După nouă ani de
analiză şi cercetare această minune a fost acceptată şi aprobată de Sfântul Scaun, deschizându-se
drumul canonizării acestuia. În ziua de 15 august 1792, când a fost arestat redactează o scrisoare lungă
surorii sale Barbara în care printre altele afirma şi următoarele: „De ce să ne plângem când Evanghelia
ne spune să ne bucurăm, când avem ceva de suferit pentru numele său? Să suferim deci cu bucurie
mulţumindu-i pentru crucile şi necazurile ce ni le trimite. Nu ştiu ce mi se va întâmpla în viitor... Îl rog
să mă facă şi pe mine vrednic de a suferi pentru El”. Să-i mulţumim Bunului Dumnezeu pentru
exemplul Sfântului Solomon şi să-i urmăm şi noi exemplul de statornicie în credinţă.

Vineri

Evanghelia duminicii a XXIX-a din Timpul de peste an

