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Capodopera strălucită a Celui Preaînalt

Pe 15 august este Solemnitatea Adormirea Maicii Domnului. Pentru că Sfânta 
Fecioară Maria este patroana comunității noastre, m-am gândit ca în această lună 
să ne oprim din nou asupra evlaviei către Maica Domnului! 

Evlavia către Sfânta Fecioară Maria a existat întotdeauna în Biserică, dar 
pare să fie caracteristica deosebită a timpurilor actuale. În zilele noastre, Sfânta 
Fecioară şi-a înteţit vizitele făcute Pământului, prin numeroase apariţii. În 
prezent, există peste 50 de localităţi de pe toate meridianele lumii unde Ea s-a 
arătat şi continuă să se arate. În toate aceste apariţii, Regina Cerului cheamă 
sufletele la convertire, la pocăință şi la rugăciune.

Maria, în viaţa sa, a fost cu totul necunoscută. Umilinţa ei a fost atât de 
adâncă încât nu a fost nimic pe acest pământ care ar fi putut s-o stăpânească mai 
mult decât gândul de a rămâne mică şi neînsemnată, atât în faţa ochilor ei, cât şi 
înaintea oricărei făpturi; voia să fie cunoscută numai de Dumnezeu.

Pentru a-i asculta cererile de a o păstra umilă, Dumnezeu a voit ca ea să 
rămână necunoscută oricărei creaturi umane în zămislirea, în naşterea, în 
viaţa, în misterele şi în ridicarea Ei cu trupul la cer.

Dumnezeu Tatăl a consimţit ca Ea să nu facă în viaţa pământească nicio 



minune, cel puţin una care să fie cunoscută; Dumnezeu Fiul a consimţit ca Ea să 
nu vorbească aproape nimic, deşi a făcut-o părtaşă de înţelepciunea sa; Dumnezeu 
Duhul Sfânt a consimţit ca apostolii şi evangheliştii să nu vorbească despre Ea 
decât foarte puţin, doar atât cât era necesar spre a-l face cunoscut pe Cristos, cu 
toate că Ea a fost numită Mireasa credincioasă a Duhului Sfânt.

Referindu-se la Mama lui Dumnezeu, Sfântul Bernardin din Siena spunea: 
„Maria este capodopera strălucită a Celui Preaînalt, a cărei cunoaştere şi 
stăpânire El şi-a rezervat-o pentru sine”. Câte lucruri minunate şi ascunse a 
săvârşit Dumnezeu în Maria, după cum ea însăşi a spus: „Mi-a făcut lucruri mari 
Cel Atotputernic!”

Evlavia faţă de Maria este o latură indispensabilă a vieţii noastre de credință. 
Maria nu a fost doar calea aleasă de Dumnezeu pentru a se face om, ea este şi 
calea noastră pentru a ajunge la Dumnezeu. Credincioșii care au o devoțiune 
deosebită față de Sfânta Fecioară și sunt beneficiari ai unor vindecări sufleteşti 
sau trupeşti sunt dovada faptului că Dumnezeu lucrează şi astăzi prin Maria.

Să încercăm ca în faţa Preacuratei să ne recunoaştem nevrednicia și să regretăm 
lipsa noastră de corespundere față de planul lui Dumnezeu! Să ne străduim ca în 
viața noastră să urmăm exemplul de umilință și de ascultare al Celei pline de har 
în care Domnul a făcut lucruri minunate!

Preot paroh Mihai Mărtinaş

În mijlocul pericolelor, 
al îndoielilor, al dificultăţilor, 
gândeşte-te la Maria, cheam-o pe 
Maria! Iar dacă ai obţinut sprijinul 
rugăciunii ei, nu neglija să mergi 
pe urmele sale. Prin călăuzirea 
sa, nu te vei rătăci niciodată; în 
vreme ce te vei ruga ei, nu-ţi vei 
pierde nicicând curajul; atâta 
timp cât o vei avea în minte, vei 
fi apărat de dezamăgiri; cât timp 
te ţine de mână, nu ai cum să cazi; 
sub protecţia ei nu ai de ce să te 
temi; dacă merge înaintea ta, nu 
vei fi copleşit de oboseală; dacă 
ea îţi dăruieşte favorurile sale, nu 
ai cum să nu-ţi atingi ţelul.

Preasfânta Fecioara Maria, ea singura, şezând între Dumnezeu şi oameni, pe 
Dumnezeu L-a făcut Fiul omului, iar pe oameni îi face fiii lui Dumnezeu.

GĂNDURI DESPRE SFÂNTA FECIOARĂ



MERINDE PENTRU DRUM

Mijlocirea Mariei
Sfânta Brigita avea un fiu cu o viaţă dezordonată. Tânărul a plecat în armată 

și a murit fără spovadă şi împărtăşanie.
Sfânta o întreba pe Maica Domnului de ce a lăsat ca tânărul să moară astfel. 

Și într-o noapte a visat cum înaintea tronului lui Dumnezeu un grup de demoni 
protesta:

- A murit fiul Brigitei și când era 
în agonie ne-am apropiat să-l ispitim. 
Dar a venit Mama lui Isus și ne-a 
alungat de lângă tânăr.

Isus a privit la Maria. Ea i-a          
explicat:

- Fiule, mama acestui tânăr m-a 
rugat atât de mult pentru el, încât am 
considerat o mare datorie să-l însoţesc 
în ceasul morţii sale. Pentru că prin 
apropiere nu era nici un preot, i-am 
inspirat să spună un Act de căinţă. A 
murit rugându-se cu pietate. Mama 
lui s-a rugat mult pentru el.

Atunci Isus a spus demonilor:
- Ceea ce face Mama mea este bun 

făcut! Plecaţi de aici!
Acel vis a umplut-o de pace pe 

Brigita.
Sfânta Brigita, Sfânta Monica sau oricare altă mamă: rugăciunea mame-

lor este puterea cea mai mare care există în lume. Rugăciunea pentru copiii 
ei este o parte esenţială din munca unei mame.

O mamă avea trei copii, de şase, cinci şi trei ani, și-i învăţa mereu să dea 
de pomană. Într-o zi erau la prânz: fiecare mânca o bucată de friptură. Cineva 
bate la uşă. Cel mai mare merge să deschidă: „Mamă, este un sărac care cere 
de mâncare”. „Ce facem?”, întreabă mama. „Îi dăm - spun toţi!”. „Bine: ia 
jumătate din friptura ta, tu jumătate, tu jumătate, şi să-i facem câteva sand-
viciuri”. „Ah nu, mamă, nu!”. „Nu? Tu trebuie să dai din ceea ce este al tău, 
dă din ceea ce te costă”. 

Asta înseamnă implicarea față de cel sărac: eu mă lipsesc de ceva ce este 
al meu pentru a ţi-l da ţie. 

Părinţilor le spun mereu: educaţi-i pe copiii voştri să fie generoşi!
                                                                                   (Papa Francisc)



Programul religios al parohiei 
Sfintele Liturghii sunt celebrate după următorul program:

• de luni până sâmbătă, la orele: 8.00; 18.00.
• duminica, la orele: 9.00; 11.00; 18.00.
• În Sărbătorile de poruncă din timpul săptămânii, la: 9.00; 11.00; 18.00.

 Sfântul Rozariu:
• în fiecare seară, la 17.15
• duminica, la orele: 8.15; 10.15 și 17.15

Adoraţie în faţa Preasfântului Sacrament:
• în fiecare joi, după Sfânta Liturghie de la ora 18.00, pentru o oră,
 rămânem în Adorație euharistică și în rugăciune pentru a ispăși și a repara
 ofensele aduse Preasfintei Inimi a lui Isus și Inimii Neprihănite a Mariei.
• în fiecare primă vineri din lună și duminica, după Sfânta Liturghie
 de la ora 18.00.

Luni, 15 august, în Solemnitatea Adormirea Maicii Domnului, va fi 
hramul comunității noastre. Pentru a ne pregăti cât mai bine pentru sărbătoarea 
hramului, vor fi trei zile cu un program spiritual mai intens. Astfel, vineri, 
sâmbătă și duminică - 12, 13 și 14 august - începând cu ora 17.00, ne vom ruga 
în biserică mai întâi Coroniţa Milostivirii lui Dumnezeu, apoi Rozariul marian; 
vor urma Sfânta Liturghie și o oră de Adorație euharistică.

Hramul este sărbătoarea întregii comunităţi, de aceea este recomandat ca toţi 
credincioşii să se apropie de Sacramentul Spovezii şi de Sfânta Împărtăşanie. 
Credincioşii care, spovediţi fiind, se împărtăşesc, spun rugăciunile după intenţia 
Sfântului Părinte şi participă la sărbătoarea hramului, pot dobândi indulgenţa 
plenară.

Sfânta Liturghie solemnă de hram 
va fi celebrată la ora 18.00.

ANUNȚURI


