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Luna martie ne-a adus începutul 
primăverii, începutul Postului Mare 
și, totodată, a redeșteptat amintirile 
legate de mamele noastre, ființele 
care ne-au transmis darul vieții și 
darul credinței. De aceea, m-am 
gândit să readuc în prim plan misi-
unea femeii, a mamei.

În societatea noastră actuală, 
pentru că femeia este implicată 
în nenumărate activități, lucru 
lăudabil, de altfel, există riscul ca 
ea să neglijeze sau chiar să uite pri-
ma şi foarte înalta sa misiune: aceea 
de a fi soţie, mamă, educatoare.

„Femeia, ca născătoare şi ca primă educatoare a omului [...], are o 
specifică precedenţă asupra bărbatului”. Și chiar dacă bărbatul este con-
siderat preotul familiei, se știe bine că cea care veghează la transmiterea 
credinței este, mai ales, femeia. Sfântul Apostol Paul îi spunea ucenicului său, 
Timotei: „Îmi amintesc de credința neprefăcută care este în tine, care a fost mai 
întâi în bunica ta, Lois, și în mama ta, Eunice, și sunt convins că este și în tine” 
(2Timotei 1, 5). Așadar, misiunea primordială a femeii, a mamei, este aceea de a 
educa la credință în primul rând copiii și, de ce nu și soțul, dacă este nevoie.

Papa Francisc, într-una din predicile sale a explicat acest lucru: „Credința 
este un dar al Duhului Sfânt… care ne este transmis prin eforturile mamelor și 
ale bunicilor. Mă întreb: de ce sunt în primul rând femeile cele care trans-
mit credința? Pur și simplu pentru că Isus ne-a fost adus de către o femeie. 
Aceasta este calea aleasă de Isus. El a voit să aibă o mamă: astfel și darul 
credinței este transmis prin femei, după cum Isus a fost adus prin Maria”. 
Dorind parcă să lanseze o provocare pentru femeile creștine, cu aceeași ocazie 



Pontiful a mai spus: „Să ne gândim dacă astăzi femeile au conștiința datoriei de 
a transmite credința”.

Și ar fi minunat să nu lipsească această conștiință, pentru că, până să ajungă 
copilul la pregătirea pentru Prima Împărtășanie sau la orele de cateheză, el trăiește 
deja primii ani în sânul familiei, în brațele mamei care odată cu hrana pen-
tru trup ar trebui să-i transmită și hrana pentru suflet.

De-a lungul timpului, mari oameni de credință au dat mărturie despre rolul pe 
care l-au avut mamele lor în formarea lor creștină. Astfel, Monseniorul d’Hulst, 
fondatorul Institutului Catolic din Paris, spunea: „În ceea ce privește credința 
noastră, deci viața noastră sufletească, mamele sunt totul pentru noi”. Înte-
meietorul Conferințelor Sfântului Vicențiu de Paul, Frederic Ozanam, mărturisea: 
„Pe genunchii mamei am învățat teama de tine, Doamne, și în ochii săi iubirea 
ta!”. Sfântul Ioan Bosco își amintea cu nostalgie: „Când eram mic am învățat 
rugăciunile chiar de la mama mea. Mă punea să îngenunchez împreună cu 
frații mei, dimineața și seara, și, cu toții în cor, recitam rugăciunile”. Iar Sfân-
tul Ioan Maria Vianney mărturisea: „După Dumnezeu, mamei mele îi datorez 

chemarea mea la sfânta preoție”!
Și, asemenea lor, cu siguranță au fost și sunt și astăzi femei care au știut că 

menirea lor de mame creștine este să împreuneze mâinile copiilor, să-i învețe să 
îngenuncheze, să se roage.

Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darul credinței, pe care l-am primit 
în copilărie prin mamele noastre și să ne îngrijim zilnic ca prin rugăciune să 
însuflețim credința noastră, s-o revigorăm. Să-i aducem „mulțumiri Preasfintei 
Treimi pentru fiecare femeie, pentru marile lucruri ale lui Dumnezeu care în isto-
ria generațiilor umane s-au săvârșit în ea și prin ea”.

       Preot paroh Mihai Mărtinaş



MERINDE PENTRU DRUM
Mulțumire ție...
Mulțumire ție, femeie-mamă, care devii sânul ființei umane în bucuria și 

în chinul unei experiențe unice, care te face zâmbetul lui Dumnezeu pentru co-
pilul care vine la lumină, te face călăuza primilor săi pași, sprijinul creșterii sale, 
punctul de referință în drumul vieții care va urma.

Mulțumire ție, femeie-soție, care-ți unești irevocabil destinul tău cu destinul 
unui bărbat, într-un raport de dăruire reciprocă, în slujirea comuniunii și a vieții.

Mulțumire ție, femeie-fiică și femeie-soră, care porți în nucleul familial și 
apoi în ansamblul vieții sociale bogățiile sensibilității tale, ale intuiției tale, ale 
generozității și statorniciei tale.

Mulțumire ție, femeie-muncitoare, angajată în toate domeniile vieții so-
ciale, economice, culturale, artistice și politice, pentru indispensabila contribuție 
pe care o aduci la elaborarea unei culturi capabile să unească rațiunea și sentimen-
tul, la o concepție despre viață mereu deschisă sensului „misterului”, la edificarea 
de structuri economice și politice tot mai bogate ale umanității.

Mulțumire ție, femeie-consacrată, care după exemplul celei mai mari dintre 
femei, Mama lui Cristos, Cuvântul întrupat, te deschizi cu docilitate și fidelitate 
la iubirea de Dumnezeu, ajutând Biserica și întreaga omenire să trăiască în rapor-
turile cu Dumnezeu un răspuns „sponsal”, care exprimă în mod minunat comu-
niunea pe care el vrea s-o stabilească cu creatura sa.

Mulțumire ție, femeie, pentru însuși faptul că ești femeie! Cu percepția 
care este proprie feminității tale, tu îmbogățești înțelegerea lumii și contribui la 
adevărul deplin al raporturilor umane.

(din Scrisoare către femei a Papei Ioan Paul al II-lea)

Femeia deține o bogăție pe 
care bărbatul nu o are:
femeia aduce 
armonia Creației. 
Ea aduce armonia care 
ne învață să mângâiem, 
să iubim cu sensibilitate; 
ea face din lume 
un lucru frumos. 
(Papa Francisc)



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.

Cu Miercurea Cenuşii a început 
Postul Mare, timp al pocăinţei, al iertării 
şi al iubirii, al sobrietăţii şi al evitării ex-
ceselor de orice fel. În această perioadă 
este recomandată renunţarea în benefici-
ul săracilor sau al suferinzilor. De ase-
menea, sunt interzise petrecerile zgomo-
toase. 

Marţea şi vinerea, la ora 17.25, şi 
duminica, la ora 10.25, va fi celebrată 
Calea Sfintei Cruci, devoţiune specifică 
Postului Mare, care ne ajută să medităm 
Patima lui Cristos. 

În zilele de 31 martie, 1 și 2 aprilie, în parohia noastră vor avea loc 
Misiuni populare, cu tema: De la păcat la mântuire prin Jertfa Crucii.                  
Predicator va fi Pr. Iosif Antili, profesor de Exegeză biblică la Institutul Teo-
logic Romano-Catolic „Sfântul Iosif”, din Iași.

Persoanele care doresc să fie solidare cu comunitatea căreia îi aparțin 
și să susțină în mod concret diferite inițiative ale parohiei pot direcționa cei 
2%, ce reprezintă impozitul pe salariu care a fost deja reţinut în fiecare lună 
din anul 2016. Detalii se pot obține la Biroul parohial sau pe site-ul parohiei: 
catolicamd.ro

ANUNȚURI


