
În urma păcatului strămoşesc, su-
fletul creat de Dumnezeu îşi începe 
existenţa în trup sub umbra lăsată 
de greşeala primilor părinţi, umbră 
ce stăvileşte avântul sufletului spre 
cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu 
şi, în acelaşi timp, afectează raporturi-
le normale între suflet şi trup. Această 
umbră face ca sufletul să fie „pătat, 
prihănit, împovărat”; ea este anulată 
de jertfa mântuitoare a lui Cristos, prin 
Taina Botezului. După Botez, sufletul 
omului devine curat, neprihănit, spălat 
de pata păcatului strămoşesc. Această 
„neprihănire” a sufletului i-a fost 
acordată Preacuratei Fecioare Maria 
chiar din clipa conceperii, a zămislirii 
ei de către părinţii Ioachim şi Ana.     
E un privilegiu divin acordat Aceleia ce 
urma să fie mama Răscumpărătorului 
omenirii. Prin acest privilegiu, sufle-
tul Mariei nu a cunoscut nicio piedică 
în avântul spre Dumnezeu şi nici 
tendinţele trupului împotriva spiritului; 
ea nu a săvârşit niciun fel de păcat.

Pe 8 decembrie, în toată lumea catolică se celebrează Solemnitatea 
Neprihănitei Zămisliri a Mariei. Acest adevăr de credință înseamnă că Maria nu 
doar că nu a săvârşit niciun păcat, dar a fost ferită şi de acea moştenire comună 
a neamului omenesc, care este păcatul strămoşesc. Şi aceasta datorită misiunii 
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Fundamentul biblic al acestei dogme se găseşte în cuvintele pe care îngerul 
Gabriel i le-a adresat Mariei: „Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine” 
(Luca 1,28). „Plină de har” este numele cel mai frumos al Mariei, nume pe 
care i l-a dat însuşi Dumnezeu pentru a arăta că ea este dintotdeauna şi pen-
tru totdeauna iubită, aleasă, preferată pentru a primi darul cel mai preţios, 
pe Isus, „iubirea întrupată a lui Dumnezeu”.

Adevărul de credinţă despre Neprihănita Zămislire a fost proclamat de 
Biserică în secolul al XIX- lea, dar istoria devoţiunii Neprihănitei Fecioare Maria 
este mult mai veche. În secolul al IX-lea, această solemnitate era celebrată tot în 
timpul Adventului pentru a însufleţi aşteptarea Fiului lui Dumnezeu, invocând-o 
pe Maria, prima dintre creaturi care l-a primit şi l-a adus în lume.

În 1830, Sfânta Fecioară îi apare Sf. Ecaterina Laboure, încredinţându-i me-
dalia miraculoasă, cu imaginea Neprihănitei zămislită fără de păcat. Această me-
dalie s-a bucurat de o extraordinară preţuire, astfel încât mulţi episcopi i-au cerut 
Papei să proclame ca dogmă acest adevăr care exista deja în inimile creştinilor. 
Astfel, la 8 decembrie 1854, Papa Pius al IX-lea proclama dogma Neprihănitei 
Zămisliri, afirmând că Maria „a fost ferită, printr-un har şi privilegiu spe-
cial al Atotputernicului Dumnezeu, în vederea meritelor lui Isus Cristos, 
Răscumpărătorul neamului omenesc, de orice pată a păcatului originar”.

La 25 martie 1858, în timpul apariţiilor de la Lourdes, atunci când Bernadeta 
îi cere preafrumoasei Doamne să-i spună numele ei, Aceasta îi face cunoscut: 
„Eu sunt Neprihănita Zămislire!”. Referitor la acest eveniment, Vittorio Mes-
sori, cunoscut scriitor catolic italian, afirma: „Putem spune că a fost pentru prima 
dată în istoria Bisericii când Dumnezeu a voit să confirme personal o dogmă 
promulgată de reprezentantul său pe acest pământ”.

Solemnitatea Neprihănitei Zămisliri ne cheamă să contemplăm frumuseţea 
sufletului preacurat al Mariei, dar şi să înţelegem strălucirea suprafirească 
a fiecărui suflet sfinţit prin harul lui Cristos. Și, așa cum spunea Papa Francisc 
într-una din predicile sale, „mesajul sărbătorii Neprihănitei Zămisliri a Fecioarei 
Maria se poate rezuma cu aceste cuvinte: totul este dar gratuit al lui Dumnezeu, 
totul este har, totul este dar al iubirii sale faţă de noi... Să învăţăm de la Maria, 
care a ţinut în mod constant privirea îndreptată spre Fiul şi faţa sa a devenit «faţa 
care se aseamănă cel mai mult cu Cristos»”.

       Preot paroh Mihai Mărtinaş



MERINDE PENTRU DRUM
Privește la iesle!

Într-o clasă, a fost amenajată ieslea de Crăciun. După ce totul a fost aşezat, 
profesorul a întrebat:

- Vă place aşa sau aţi vrea să schimbaţi ceva?
Unul dintre prichindei spuse foarte serios:
- Eu i-aş schimba pe Pruncul Isus şi pe Irod.
- Cum adică i-ai schimba pe Pruncul Isus şi pe Irod? – întrebă profesorul.
- Da – comentă puştiul. L-aş pune pe Pruncul Isus în palat, ca să stea mai 

comod, şi pe Irod în iesle.

Lăudabilă strădanie: ca Isus să stea comod. Sentimentele copilului erau foarte 
umane şi nobile, dar, după cum știm, lucrurile nu s-au petrecut în felul acesta. Isus 
s-a născut într-o iesle, acesta fiind primul gest prin care El a început să ne învețe.

După cum spunea Sf. Augustin, ieslea Betleemului nu este doar locul unde s-a 
născut Isus, ci este prima catedră de unde El învaţă. Isus încă nu ştie să vorbească 
şi deja ţine lecţii magistrale. Pentru a primi aceste lecții, suntem îndemnați, mai 
ales în perioada Crăciunului, să contemplăm ieslea; ne învață foarte multe.

Atunci când lucrurile nu-ţi ies aşa cum ţi-ar fi plăcut, priveşte la iesle!
Atunci când te împiedici de greutăţile vieţii, priveşte la iesle!
Atunci când simţi frigul indiferenţei celorlalți, priveşte la iesle!
Atunci când ţi se pare că toate uşile ţi se închid, priveşte la iesle!
Atunci când te crezi singur şi părăsit, priveşte la iesle!
Priveşte la iesle şi gândeşte-te că acolo se află Fiul lui Dumnezeu, Mama Fi-

ului lui Dumnezeu şi „bărbatul cel drept”, care a ocrotit Familia Sfântă. Privindu-i 
și rugându-i cu încredere, sigur nu vom rămâne dezamăgiți în fața ieslei!



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

• de luni până vineri, la orele: 7.00; 8.00; 18.00.
• sâmbăta, 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 și Coronița milostivirii lui Dumnezeu:
• 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.

Sâmbătă, 17 decembrie, începând cu ora 14.00, va avea loc Con-
certul de Colinde CHRISTUS NATUS EST, susţinut de coruri de tineret 
din parohiile Arhidiecezei. Comunitatea noastră va fi reprezentată la acest 
eveniment de Corul parohiei.

Sâmbătă, 24 decembrie, în Seara de Ajun, la ora 19, Corul parohiei va 
susține un Concert de colinde în biserica parohială.

Sfânta Liturghie 

solemnă din Ajunul 

Crăciunului va fi 

celebrată sâmbătă, 

24 decembrie, 

la orele 20.00. 

Duminică, 25 decembrie, în Ziua de Crăciun vom celebra trei             
Sfinte Liturghii: la orele 9.00; 11.00; 18.00.

După Vacanţa de iarnă, Orele de cateheză vor fi reluate sâmbătă, 14 ianu-
arie, cu copiii şi tinerii, după orarul deja cunoscut, iar cu copiii care se pregătesc 
pentru Prima Sfântă Împărtăşanie, duminică, pe 15 ianuarie 2017.

ANUNȚURI


