
Viața Sfântului Luigi Orione 

 
La 23 iunie 1872, Giovanni Luigi Orione se naşte la Pontecurone (AL), fiu al lui Vittorio 

Orione, pavator, şi Carolina Feltri, casnică. În ziua următoare este botezat în superba biserică 
parohială Santa Maria Assunta. Dornic să se dedice lui Dumnezeu şi vieţii religiose este atras 
de viaţa săracă şi simplă a lui San Francesco, la 1 septembrie 1885 părăseşte satul natal 
pentru a intra în mânăstirea franciscană de la Voghera. Crede că a ajuns în Rai; dar în 
săptămâna luminată din anul 1886, riscă să moară din cauza unei boli stranii. Spre marea sa 
dezamăgire, în luna iunie a aceluiaşi an, este nevoit să revină acasă. Vreme de câteva luni 
suferă, se roagă şi se face util familiei. Dumnezeu care-l vrea printre ai lui îi deschide un nou, 
neaşteptat, drum. La 4 octombrie , sărbătoarea lui San Francesco, intră ca novice salezian la 
Oratoriul din Valdocco. 

Are norocul de a-l cunoaşte pe don Bosco şi de a-l avea ca duhovnic. La moartea 
sfântului părinte, în graba de a felia pâinea pentru a o împărţi bolnavilor, îşi taie un deget. La 
contactul cu trupul neînsufleţit rana se vindecă imediat: este primul atins de un miracol al lui 
don Bosco. 

Atunci când totul îl făcea să spere la o mare reuşită, împins sufleteşte, încurajat de 
maestrul său în vis, pleacă de la Torino. După mai multe nesiguranţe, precauţii şi aşteptare 
prudentă, la 16 octombrie 1889 intră în seminarul diocezan de la Tortona, ca elev de liceu. 
Nu sunt puţine greutăţile pe care le întâmpină, dar datorită caracterului său puternic şi 
curajos ştie să le înfrunte şi să le transforme într-o oportunitate de crescere spirituală. Deşi 
privit cu neîncredere, luat în derâdere, el răspunde cu bunăvoinţă şi milă. 
Este sărac, nu are bani suficienţi pentru a se întreţine. La 1 ianuarie 1891 i se oferă ocazia să 
câştige câţiva bănuţi ca paznic la dom. Să fii paznic la Dom înseamnă să intri în contact cu 
multe persoane. În urma întâlnirii întâmplătoare cu un tânăr alungat de la şcoala de 
catehism, la 2 martie 1892, începe apostolatul său în favoarea tinerilor. După cum se putea 
prevedea, tinerii sunt din ce în ce mai mulţi pe zi ce trece: este nevoie de un loc în care să 
poată sta împreună, să se roage, să se joace. Episcopul, sensibil la această iniţiativă, pune la 
dispoziţie grădina episcopatului. În luna iulie a aceluiaşi an este inaugurat, în cadru solemn, 
Oratoriul San Luigi. 

Mulţi dintre tineri sunt săraci şi ar putea deveni excelenţi preoţi. Susţinut de 
Providenţă, în ciuda inevitabilelor dificultăţi şi neînţelegeri, la 15 octombrie 1893 deschide 
primul colegiu în cartierul san Bernardino. Deşi încă novice, cu binecuvântarea Episcopului, 
Orione devine fondatorul unei familii religioase care în scurt timp va trece şi dincolo de 
ocean. 

După exact un an, la 15 octombrie 1894, părăseşte împreună cu tinerii săi sediul 
Colegiului şi se mută la “Santa Chiara” în centrul oraşului Tortona. 
Îşi doreşte ca unii dintre elevii săi eminenţi să frecventeze universitatea. Deschide astfel o 
casă pentru studenţi la Torino şi una la Genova. Printre aceştia se remarcă, prin nobleţe de 
spirit şi inteligenţă servitorul lui Dumnezeu don Gaspare Goggi. 

La 13 aprilie 1895, în biserica Episcopatului este uns preot. Acum se poate dedica în 
întregime tinerilor şi familiei sale religiose. Va urma o perioadă de înflorire a iniţiativelor şi 
operelor de caritate. Deja în august 1906 deschide prima sucursală la Mornico Losana. 

Don Orione conştient de importanţa presei, a făcut tot posibilul pentru a avea 
propriile tipografii şi edituri. 

În august 1898 începe publicarea ”Operei divinei Providenţe”. Revista îl va face 
cunoscut şi departe. Vor urma alte publicaţii de excepţie printre care merită amintită 



“Scânteia”. În ianuarie 1929 începe revista “Mater Dei” apreciată de Vatican şi demnă să fie 
menţionată în “Osservatore Romano”. 

În acelaşi an, în luna octombrie, episcopul Blandini îl invită pe don Orione la Noto 
(Siracusa). Sediul Colegiului Episcopal devine primul sediu, în afara diocezei, al Operei lui don 
Orione. 

La Noto are loc o altă premiera, începutul Coloniilor agricole, ca un răspuns, original 
şi interesant, la acea vreme pentru promovarea socială. 

În anii 1901-1902 vor fi înfiinţate colonii agricole şi la Bagnorea, Cegni di Varzi şi la 
Roma, la Nunziatella, la S. Giuseppe, la Balduina, la Santa Maria, la Monte Mario. 
În iunie 1899 deschide la Sanremo, Internatul San Romolo unde-i trimite ca responsabili pe 
cei mai buni preoţi ai săi. 

Având o fire contemplativă, înclinată către o activitate frenetică, simte nevoia unei 
susţineri valide şi sigure. La 30 iulie 1899, în contextul unei vieţi simple şi într-o sărăcie 
demnă de florilegiile lui san Francesco. 

De-abia în 1923 va obţine de la episcop, ca sediu definitiv, Schitul S. Alberto di Butrio 
care, pe lângă frumuseţea fără seamăn, este cunoscut şi pentru că i-a fost adăpost 
pustnicului orb, călugărul Avemaria. 

La 21 martie 1903, Episcopul Monsenior Igino Bandi emite decretul de aprobare 
diocezană a Operei. Don Orione este fondatorul unei familii religiose recunoscute şi primite 
cu drepturi depline în biserica locală. 

La 20 noiembrie 1954, an dedicat Fecioarei Maria, va primi şi aprobarea pontificală a 
Micii Opere a Divinei Providenţe. 

În faţa Bisericii Santa Chiara, se află casa Oblatizia. Este casa pe care Providenţa i-o 
oferă lui don Orione pentru mutarea necesară din mai 1904. 

Ulterior va cumpăra clădirea, care, după ce va fi restructurată, va deveni punctul 
central al întregii Congregaţii. Va fi numită, pe bună dreptate, “Casa mamă”. Aceasta rămâne 
şi astăzi martor şi fidel păstrător a multor fapte extraordinare legate de Don Orione şi de 
faptele sale. 

În anul următor, 1905, în Casa Oblatizia, realizează un vis pe care-l purta în suflet de 
mult timp, deschide prima tipografie. Mulţi tineri vor putea să înveţe o meserie şi să 
privească viitorul cu seninătate. 

Deja în 1904, lui Don Orione îi fusese încredinţată, la Vatican, capelănia Sfintei Anna. 
Don Orione îi ceruse Papei să plece ca misionar în Patagonia. Ca răspuns, Pius al X-lea îi 
încredinţează cartierul Appio de la periferia Romei. 

La 25 martie 1908, zi de Bună Vestire, îşi începe misiunea în acea zonă, transformând 
un mic grajd în biserică. 
Vor trece ani până când în cartier va apărea splendida biserică a Tuturor Sfinţilor, iar la 16 
ianuarie 1938, va fi inaugurată prestigiosa şcoală “San Filippo Neri”. 

La începutul lunii ianuarie 1909, dată tristă şi îndoliată pentru Italia: un cutremur 
distruge oraşul Messina. Don Orione pleacă imediat, la 4 ianuarie, pentru a da o mână de 
ajutor. Nu se menajează, lungeşte zi şi noapte, este prezent peste tot. 

Deschide, pentru orfani şi cei rămaşi fără adăpost, Orfelinatul de la Cassano Ionio 
(Cosenza). 

Este numit, de către Pius al X-lea, vicar general al diocezei Messina. Se va implica atât 
de mult încât va fi nevoit să rămână mai mult timp decât preconizase. De-abia în martie 1912 
poate să plece din Sicilia pentru a reveni la Tortona în familia sa religioasă. 
Doar trei ani mai târziu, în ianuarie 1915, un alt cutremur grav loveşte Italia. Mai târziu, Don 



Orione, va mărturisi că munca extenuantă din acele zile i-a scurtat viaţa cu cel puţin zece ani. 
Scriitorul Ignazio Silone, este unul dintre tinerii salvaţi de don Orione. 
Don Orione doreşte să aibă în jurul său preoţi şi colaboratori generoşi, cu o doctrină solidă şi 
cultivaţi. Este aşadar necesar să se ocupe direct de formarea celor ce doresc să devină 
preoţi, sau să intre în viaţa religioasă. 

În imediată apropiere de Bra (Cuneo) se ridică, ca şi când s-ar afla la un balcon privind 
câmpia de jos, având ca fond Monviso şi Alpii, Vila conţilor Moffa. Este izolază, are foarte 
mult teren, este locul ideal pentru tinerii studenţi la seminar. 

La 8 decembrie 1911 cumpără clădirea şi terenul. Simpatia locuitorilor şi 
disponibilitatea lor, favorizează mutarea în clădirea Noviciatului şi, ulterior, construcţia 
căminului pentru studenţi. 

Pe la Vila Moffa au trecut toţi tinerii aspiranţi novici italieni, au predat cei mai buni 
preoţi ai Congregaţiei, a fost, pentru mulţi ani, casa exerciţiilor spirituale. Este superfluu să o 
spunem, era mereu în sufletul şi a beneficiat de multe vizite ale lui Don Orione. 

La 12 aprilie 1912, depune jurământul în faţa lui Pio X, martori sunt cei doi îngeri 
păzitori. Merită atenţie raporturile lui Don Orione cu Papa. De la Leone al XIII-lea a primit 
încurajări pentru a dezvolta fundaţia şi o binecuvântare aparte pentru ramura eremiţilor. 
Prieten intim al lui Pius al X-lea, primind de la acesta sarcini delicate şi importante. A 
colaborat în mai multe ocazii cu Pius al XI-lea. La 28 octombrie, la Porta san Sebastiano, 
împreună cu o mie de studenţi de la Institutul San Filippo Neri, îl va întâlni pentru ultima 
oară pe Pius al XII-lea. 

Setea sufletelor, dorinţa misiunii, îşi găsesc în sfârşit loc dincolo de ocean. În 
decembrie 1913 pleacă de la Genova, primii săi misionari către Brazilia. În iunie 1921 li se va 
alătura şi va rămâne cu ei până în iulie 1922. 

Este un an marcat de un intens apostolat şi de crearea a numeroase noi fundaţii: la 
Rio de Janeiro, “Casa de Prezervare”; la Puerto Mar del Plata, parohia şi şcoala Sfânta 
Familie; la Buenos Aires, casa de corecţie Marcos Paz. 

Constelaţia operelor continuă: în 1929 Patronatul muncitorilor din Montevideo; în 
1930 o colonie agricola la Floresta; iar în 1932 opera lui san José in Mar del Plata; parohia 
san Carlos la Montevideo în 1934. 

A doua călătorie pe continentul american o va începe la 24 septembrie 1934, pentru 
a reveni în Italia la 24 august 1937. Petrece trei lungi şi intenşi ani departe de fiii săi din Italia. 
Apar ca prin minune alte numerose opere în Brazilia, Argentina, Uruguay. 

Congregaţia nu este formată doar din preoţi, călugări şi eremiţi. Din aceasta fac parte 
şi Micile Surori Vizionare ale Carităţii fondate la 29 iunie 1915 şi Sacramentinele oarbe, 
apărute în 1927. 
 

La 17 aprilie 1965 vor primi aprobarea pontificală şi Misionarele Carităţii. 
La 29 august 1918 promite, alături de popor, să construiască la Tortona un sanctuar 

închinat Madonnei della Guardia. 
La 23 octombrie 1926 este pusă prima piatră; 
la 23 aprilie 1928 încep lucrările, salahori fiind clerici şi preoţi ai Operei; 
la 29 august 1931 are loc inaugurarea solemnă. 
În anii 1919-1921 sunt inaugurate noi instituţii: 
În 1919 Patriarhul La Fontaine îl cheama la Veneţia, pentru a-i încredinţa Institutul 

Manin şi Orfelinatul. Deschide Institutul Sacro Cuore la San Severino Marche. 



În 1920 îi adună la Vila Marco Soranzo din Campocroce la Mirano (Veneţia) pe novici. În 
oraşul Tortona deschide Institutul tehnic Dante Alighieri. 
În februarie 1921, la Institutul Artigianelli la Veneţia, cumpără tipografia şi editura 
“Emiliana”. 

Cercul continuă să se mărească, după Colonia agricolă de la Rafat (Palestina) deschisă 
în septembrie 1921, Congregaţia deschide prima casa în Polonia, în oraşul Zdunska Wola în 
1923, iar în 1925 orfelinatul de la Acandia (Insula Rodos). 

În anii următori, tot în străinătate: în Statele Unite la Jasper Indiana (1934); în Marea 
Britanie la Cardiff şi în Sudul Ţării Galilor opere de asistenţă pentru emigranţi (1935), în 
Albania la Shijak casa pentru asistarea muncitorilor italieni. 

Povestea lui Don Orione este foarte legată de operele de caritate ce poartă numele 
de Piccolo Cottolengo. În 1915 deschide primul Piccolo Cottolengo la Ameno (Novara); În 
1924 îl fondează pe cel de la Genova; în 1933 începe Piccolo Cottolengo la Milano (prima 
piatră va fi aşezată la 7 decembrie 1938); la 18 aprilie 1935 pune prima piatră la temelia 
Piccolo cottolengo din Argentina, la Claypole (Buenos Aires). 

Dar Piccoli Cottolengo nu sunt singurele opere de caritate. La acestea se adaugă, în 
doar câţiva ani şi numai în Italia: Opera Antoniană a Calabriilor (19 martie 1924); Pio Istituto 
del Suffragio la Magreta de Modena (30 iunie 1925); în 1930 Institutul sacro cuore de la Fano 
(Pesaro) şi Institutul san Vittore din Borgonovo (Piacenza); în 1932 casa de odihnă de la 
Pontecurone; în 1933 Villa Charitas la Castello di Tortona; în 1934 colonia Sant’Innocenzo (la 
Calvina) la periferia oraşului Tortona. 

Şi şcolile sunt în sufletul lui Don Orione. Şi nu numai şcolile pentru seminariştii săi, 
pentru orfani, ci şcolile de toate categoriile şi la toate nivelurile. După şcoala Dante Alighieri 
de la Tortona, în 1924 cumpără şi redeschide vechiul Colegiu San Giorgio de la Novi Ligure; în 
1938, după cum am văzut, inaugurează la Roma, şcoala San Filippo Neri (16 ianuarie 1938) şi 
la 11 noiembrie noul Insitut Artigianelli la Alessandria. 

La 15 august 1927 trimite o scrisoare tuturor preoţilor parohi din Italia care va fi 
numită “chestura vocaţiilor”, o căutare umilă şi respectuoasă, de tineri disponibili să-l 
urmeze pe Dumnezeu. Preoţii şi familiile acestora răspund cu generozitate. Numărul crescut 
de cereri îl constrânge, în octombrie 1928, să deschidă un nou seminar la Voghera. Mulţi 
preoţi sunt rezultatul acelei iniţiative. 

La 26 decembrie 1930 realizează la Tortona, unul dintre cele mai frumoase vise, un 
presepio viu. Acelaşi lucru îl va repeta şi la Novi Ligure, la Voghera şi la Bra. Poezie înaltă şi 
sublimă ce-l contemplează pe Dumnezeu care, din dragoste, devine unul dintre noi şi vine să 
locuiască alături de noi. Este o formă simplă şi populară de cateheză; exaltarea bunăvoinţei 
şi umanităţii Domnului Isus Hristos; o invitaţie de a deveni mai buni; un gest concret de 
solidarietate faţă de săracii care sunt ajutaţi cu banii strânşi din donaţii. 

În 1932 după ce cumpără Vila Lomellini şi respectivul parc, deschide la Montebello 
della Battaglia (PV), Institutul San Benedetto, care a fost, vreme de treizeci de ani, sediul 
gimnaziului. 

Mulţi dintre elevii ieşiţi de pe bancile şcolilor Congregaţiei şi-au făcut propria familie; 
sunt muncitori, profesionişti, dar toţi la del de legaţi şi recunoscători lui Don Orione. La 27 
mai 1934, după ce au fost convocaţi la Tortona la un prim Colocviu, au pornit asociaţia 
foştilor elevi. 

Sanatatea este şubredă. Deja în noiembrie 1926 o boală foarte gravă îi pusese viaţa în 
pericol. La 31 martie 1939 este afectat de o criză foarte gravă de angina pectoris, este 



internat în spitalul de la Alessandria. În van îi recomandă medicii să se odihnească şi să se 
menajeze. 

Ultimul său an de viaţă este aproape o sinteză a idealurilor sale: Iisus, Maria, Papa, 
sufletele. 

La 22 ianuarie 1939 susţine cea de-a doua conferinţă la Universitatea catolică din 
Milano pe tema “acolo este Providenţa”. 

La întâi martie binecuvântează şi trimite ultimii misionari în America Latină. 
La 26 mai îşi exprimă toată devoţiunea şi recunoştinţa faţă de Sfânta Maria, prin inaugurarea 
sanctuarului Madonnei lui Caravaggio construit la Fumo (Pavia). 

 
La Genova Molassana deschide Villa santa Caterina pentru femeile nobile decazute, 
având grijă de cele mai mici detalii pentru ca acestea să se simtă în largul lor. 
După cum am amintit, este 28 octombrie, dată a salutului festiv al lui Papa Pius al XII-
lea, la poarta San Sebastiano. 

 
Acesta este epilogul vieţii sale: 

• 9 februarie 1940: o altă criză gravă de angina pectoris îl aduce aproape de moarte. 
Primeşte ultima împărtăşanie, îşi revine, dar de această dată trebuie să se trateze. Cu greu 
acceptă să meargă la San Remo. 

• 6 martie: face ultima vizită la sanctuarul Madonna della Guardia şi la Operele aferente. 
Târându-se, se duce şi la dom şi episcopat pentru a-i aduce un omagiu episcopului. 

• 8 martie: Ultima, ca o prevestire “noapte bună” în Casa Mamă: “nu între palmieri vreau să 
trăiesc şi să mor, ci între săraci care sunt Iisus Hristos”. 

• 9 martie: în căutarea anonimatului, liniştii, dimineaţa devreme, ia trenul către Sanremo. 
Nu se poate mişca, nu poate ieşi dar se poate ruga şi poate scrie; şi se roagă mult. 

• 12 martie: Îi trimite o telegramă de urari lui Papa Pius al XII lea. La 22.45 se întoarce dintr-
o dată la Domnul, suspinând: “Iisus, Iisus, Iisus, mă duc…” 

• După ce este purtat în triumf de la Sanremo la Genova, Milano, Montebello, Voghera, 
Tortona, la 19 martie este îngropat, după cum şi-a dorit, în Criptă, la picioarele Madonnei 
della Guardia. 

La 25 de ani de la moartea sa, cu ocazia deshumării trupului său, se descoperă că era 
încă în perfectă stare de conservare, în vreme ce lemnul sicriului era putred. 

Acum credincioşii îl venerează şi se roagă la el acolo, în frumosul său Sanctuar. Şi 
aceasta a fost dorinţa sa: să-i conducă pe toţi către Iisus, prin Mama sa, Sfânta Maria. 
 


