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Rugăciunea în familie îi este plăcută Domnului 

Isus ne învață că mântuirea și unirea cu Dumnezeu reprezintă o problemă 
personală și nimeni nu ne poate înlocui în raporturile cu Creatorul; dar El a vrut 
să fim uniți, sprijinindu-ne unii pe alții, întrajutorându-ne în drumul spre ținta 
definitivă: „Dacă doi dintre voi, pe acest pământ, se vor înțelege să ceară vreun 
lucru, îl vor primi de la Tatăl meu care este în ceruri” (Matei 18,19). Foarte 
plăcută îi este Domnului rugăciunea în familie: binecuvântarea mesei, Sfân-
tul Rozariu, rugăciunea de dimineață sau cea de seară. Astfel, Domnul nu va 
fi un străin, întâlnit o dată pe săptămână, duminica, la biserică, ci va fi privit și 
tratat așa cum se cuvine și în mijlocul familiei, deoarece, după cum a spus chiar 
El: „Unde doi sau trei se adună în numele meu, acolo sunt și eu, în mijlocul lor” 
(Matei 18,20).

Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea spunea: „Rugăciunea în familie are drept 
conținut însăși viața familială… Bucurii şi dureri, speranţe şi tristeţi, naşteri, 
aniversări, plecări şi reveniri, alegeri importante şi decisive, moartea cuiva drag, 
toate arată intervenţia iubirii lui Dumnezeu în istoria familiei, ocazii de partici-
pare la sacramente, ocazii de rugăciune şi de încredinţare plină de încredere a 
familiei în mâna lui Dumnezeu, Tatăl nostru din ceruri”.



Rugăciunea în comun conferă o tărie deosebită întregii familii. Ajutorul 
principal care poate fi dat părinților, fraților, copiilor, constă în a ne ruga 
împreună cu ei și pentru ei.

Rugăciunea întărește spiritul supranatural, permițând înțelegerea a tot ce se 
întâmplă în jurul nostru și în sânul familiei și ne învață să ne dăm seama că nimic 
nu este străin de planurile lui Dumnezeu, deoarece, de fiecare dată, El ni se arată 
ca un Tată, spunându-ne că familia este mai mult a Lui decât a noastră, chiar și în 
întâmplările cele mai complicate și dificile. Prezența lui Cristos ne îndeamnă 
să iubim sfânta voință a lui Dumnezeu, iar membrii familiei, departe de a se 
despărți, se unesc mai mult, atât între ei, cât și cu Creatorul lor.

Vacanța și concediile aproape s-au încheiat. Este perioada în care, încet-încet, 
fiecare membru al familiei își reia activitatea și programul său obișnuit. De aceea 
vă îndemn să introduceți în programul dumneavoastră zilnic și „ora” de rugăciune, 
care nu trebuie să dureze neapărat 60 de minute, dar care trebuie să ne înveţe să-l 
iubim și să-l cinstim pe Dumnezeu, dar să-l iubim și pe aproapele, așa cum ne cere 
credința primită la Botez.

Exemplul concret de rugăciune al părinţilor este elementul fundamental 
al educaţiei copiilor la rugăciune: numai rugându-se împreună cu copiii lor, 
tatăl şi mama pătrund în adâncul inimilor fiilor lor, lăsând acolo nişte urme pe 
care întâmplările vieţii de mai târziu nu le vor putea şterge niciodată.

         Preot paroh Mihai Mărtinaş

Pe 4 septembrie, la Roma, Sfântul 
Părinte Papa Francisc a canonizat-o pe 
Maica Tereza de Calcutta. 

Tereza de Calcutta s-a născut la 26    
august 1910 în oraşul Skopje, din Macedo-
nia. La 18 ani a intrat în mănăstire, la Lo-
reto, apoi a plecat în India, la Calcutta, unde s-a îngrijit de cei mai săraci dintre 
săraci şi a fondat Congregaţia Misionarele Carităţii.

Maica Tereza a luptat în favoarea vieţii şi s-a împotrivit cu vehemenţă avor-
tului şi legalizării divorţurilor. În anul 1994, la Washington, în faţa a numeroşi 
oameni de stat, ea afirma că cea mai mare problemă a timpurilor noastre este 
avortul: „Nu ucideţi copilaşii! Le rog pe toate mamele din lume: Dacă nu doriţi 
un copil, daţi-mi-l mie… Eu îl doresc! Aşa am adoptat peste 3.000 de copii în 
Calcutta”. 

La 10 decembrie 1979, la Oslo, i-a fost decernat premiul Nobel pentru  pace. 
A vizitat ţara noastră în 1990 şi în 1992. Surori din Congregaţia Maicii Tereza 
activează în prezent la Bucureşti şi la Bacău.

Exemplul Maicii Tereza de Calcutta ne arată tuturor că sfinţenia nu este un 
lux destinat unei elite, ci o obligaţie firească a fiecăruia dintre noi.

Sfânta Tereza de Calcutta 
(1910-1997)



MERINDE PENTRU DRUM
Din gândurile Sfintei Tereza de Calcutta

Părerea mea este că lumea de azi este întoarsă pe dos şi suferă atât de mult din 
cauză că este tot mai puţină dragoste în casele oamenilor, în viaţa de familie. Nu 
mai avem timp pentru copii, nu ne facem timp pentru ceilalţi, nu ne rămâne timp 
să ne bucurăm unul de altul. Dragostea începe în familie. Dragostea se trăieşte în 
familie şi de aceea lumea de azi are parte de atât de multe necazuri şi suferinţe. Se 
pare că oamenii din ziua de azi sunt într-o goană nebună, dornici de realizări tot 
mai mari, de averi tot mai multe. Părinţii au tot mai puţin timp pentru copii. Soţii 
au tot mai puţin timp unul pentru altul. În casele oamenilor, lucrurile nu sunt aşa 
cum ar trebui şi de aici pleacă problemele care tulbură liniştea omenirii.

Nu uita niciodată că pielea se încreţeşte, părul încărunţeşte, iar zilele se 
transformă în ani, dar ce este mai important se păstrează: forţa şi determinarea ta 
nu au vârstă. Spiritul tău este cel care îndepărtează pânzele de păianjen. Dincolo 
de orice punct de sosire este unul de plecare. Dincolo de orice reuşită este o altă 
încercare. Cât timp trăieşti, simte-te viu! Dacă ţi-e dor de ce făceai înainte, fă-o 
din nou! Nu te pierde printre fotografii îngălbenite de timp, mergi mai departe 
atunci când toţi se aşteaptă să renunţi! Nu lăsa să se tocească tăria pe care o ai în 
tine! Fă astfel ca în loc de milă să impui respect! Când nu mai poți să alergi, ia-o 
la trap! Când nu poţi nici asta, ia-o la pas! Când nu poţi să mergi, ia bastonul! Însă 
nu te opri niciodată!

Dacă îi judeci pe oameni, nu îţi mai rămâne timp să îi iubeşti.

La sfârşitul vieţii nu vom fi judecaţi după câte diplome am primit, după câţi 
bani am făcut sau câte lucruri măreţe am înfăptuit. Vom fi judecaţi după cuvintele 
lui Isus: „Am fost flămând şi mi-aţi dat să mănânc. Am fost gol şi m-aţi îmbrăcat. 
Am fost fără adăpost şi m-aţi primit în casa voastră”.



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.

Odată cu începerea noului an şcolar, vom relua Orele de cateheză, care se 
vor desfăşura astfel: 

• clasele I – IV, sâmbăta, la ora 10.30; 
• clasele V – VIII, sâmbăta, la ora 10.30; 
• clasele IX – XII, sâmbăta, la ora 14.00.

Educaţia intelectuală este 
deosebit de importantă pentru 
formarea şi devenirea oricărei 
persoane, însă nici educaţia 
religioasă nu trebuie să fie 
neglijată. Ea este aceea care 
ne conduce la viaţa veşnică! 
De aceea vă invit să acordaţi  
o atenţie deosebită educaţiei 
religioase şi să nu priviţi întâl-
nirile catehetice şi trăirea vieţii 
de credinţă ca pe o pierdere de 
timp sau ca pe o piedică în realizarea programului de weekend. 

Odată cu deschiderea noului an școlar vom începe înscrierile pentru Prima 
Sfântă Împărtăşanie. Sunt aşteptaţi să se înscrie copiii care încep clasa a 
II-a şi cei mai mari, care nu au primit acest sacrament.

ANUNȚURI


