
Începutul anului civil coincide cu Solemnitatea Sfintei Fecioare Maria, 
Născătoare de Dumnezeu. Este ca şi cum în noul an am fi întâmpinaţi de Cea 
care este Mama lui Cristos, dar şi Mama noastră, a tuturor. Şi cred că ştim cu 
toţii cât este de plăcut şi de liniştitor să fii primit de o mamă iubitoare, care să te 
însoțească pe un drum necunoscut, aşa cum este orice an nou. Și, așa cum spunea 
Papa Francisc pe 1 ianuarie, „A celebra maternitatea Mariei ca Mamă a lui 
Dumnezeu și Mama noastră la începutul unui an nou înseamnă a aminti o 
certitudine care va însoți zilele noastre: suntem un popor cu o Mamă, nu 
suntem orfani. A celebra sărbătoarea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu 
ne amintește că suntem fii, suntem familie, suntem popor al lui Dumnezeu”.

Dar oare ce ne pregăteşte anul pe care tocmai l-am început: fiecăruia dintre 
noi, familiilor noastre, comunităţii noastre, societăţii, lumii întregi? Siguranţa 
locului de muncă, întemeierea unei familii, realizarea unui proiect important pen-
tru viaţa noastră – toate acestea se vor putea oare realiza? Şi pacea va reuși să-şi 
găsească loc în inimile noastre, în familiile noastre, în ţara noastră şi în lumea 
întreagă? Lipsa sincerităţii şi a bunei înţelegeri va mai distruge oare căsnicii sau 
frumoase relaţii de prietenie? Dreptul la viaţă şi demnitatea omului vor fi respec-
tate mai mult anul acesta decât în trecut?

Câte întrebări și temeri purtăm în inima noastră şi le împărtăşim cu cei 
apropiaţi pentru a putea înfrunta împreună viitorul!? Dar nimeni nu poate să ne 
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Începem noul an cu certitudinea 
că suntem fii, că avem un Dumnezeu 
atât de aproape de noi încât putem să-i 
spunem „Tăticule!”. Nimeni nu trebuie 
să se simtă orfan, singur, părăsit. Să ne 
lăsăm priviți și să-i privim pe ceilalți 
cu dragoste frățească, să-i slujim și să-i 
iubim ca pe noi înșine. Să fim o binecu-
vântare pentru ei prin prezența și prin 
faptele noastre.

Suntem fiii lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că suntem liberi și 
puternici. Să trăim ca oameni liberi, fără ipocrizie, departe de răutate. 
Să alegem adevărul, să iubim fără prefăcătorie. Să avem simplitatea 
copiilor și înțelepciunea bătrânilor. Să dăruim pace și zâmbete, speranță 
și credință. Nimeni să nu plece trist și sărac de la noi. Avem în noi pu-
terea de a face frumoasă viața aproapelui.

Forța cu care am fost înzestrați se vede cel mai bine în Sfânta 
Fecioară. În umilința și credința ei strălucește cea mai mare forță a 
omului: să-l nască și să-l dăruiască omului pe Cristos, Principele păcii. 
Să păstrăm acest adevăr în inima noastră și să medităm la el!

 (paxlaur.com)

dea un răspuns! Trebuie să ne aşternem la drum, să descoperim şi să primim ceea 
ce ne oferă Providenţa pas cu pas, zi după zi.

Dar pe drumul necunoscut al noului an noi nu suntem singuri; avem 
Călăuze sigure și de nădejde. Indiferent cum va fi marea pe care o vom tra-
versa, Isus va fi alături de noi, aşa cum a fost alături de Apostoli pe marea 
Galileei, când a potolit furtuna. Poate că se va preface că doarme, ca să pună la 
încercare credinţa noastră, ca să vadă cât credem în El şi cât ne încredem în El; 
dar El va fi în barca vieţii noastre şi-şi va face mereu simţită prezenţa. Doar că 
nu putem măsura fidelitatea lui Dumnezeu în funcţie de proiectele noastre ─ un 
tată bun nu satisface neapărat toate dorinţele fiilor săi ─ ; dar El va fi cu siguranţă 
alături de noi şi ne va dărui ceea ce avem nevoie pentru fiecare zi. Nu mai mult! 
Ca şi atunci când vechiul Israel trecea prin deşert: cădea mană cât să ajungă pen-
tru o zi, astfel încât poporul să trebuiască să-şi ridice în fiecare zi ochii şi inima 
spre Dumnezeul care îl mântuia.

La începutul drumului prin deşertul noului an, care nu ştim ce ne va aduce, 
vă îndemn să ne înălţăm privirea spre Dumnezeu şi spre Sfânta Fecioară Maria, 
Născătoare de Dumnezeu şi Mamă a noastră. Vă îndemn să primim cu bucurie 
mana pe care Dumnezeu ne-o dă şi să cerem cu încredere, având ochii îndreptaţi 
spre cer, mană pentru fiecare zi a vieţii noastre. Și apelând din nou la cuvin-
tele Papei Francisc din prima zi a acestui an să ne exprimăm această dorință:                 
„Asemenea lui Ioan, căruia Isus i-a încredințat-o de pe cruce pe Maria, 
Mama Sa, și noi vrem să o primim în casele noastre, în familiile noastre, în 
comunitățile noastre, în țările noastre”.

       Preot paroh Mihai Mărtinaş



MERINDE PENTRU DRUM
Ea ne dă curaj

Conrad al III-lea, regele Germaniei, a asediat o cetate aparţinând ducelui 
de Bavaria. Întrucât consecinţele asediului se făceau simţite asupra tuturor lo-
cuitorilor, femeile începură să protesteze spunând că ele nu aveau nimic în comun 
cu bătăliile şi, prin urmare, cereau să li se dea voie să părăsească cetatea luând 
cu ele câte ceva din ceea ce aveau.

Fiindu-i adusă la cunoştinţă dorinţa lor, regele acceptă numaidecât, dar cu 
o condiţie: nimeni să nu ia cu sine mai mult decât poate duce.

Aşa se făcu, însă nu mică i-a fost mirarea lui Conrad când a văzut cum 
femeile ieşeau rând pe rând din cetatea asediată 
ducând în spate pe copiii sau pe soţii lor.

În faţa unei asemenea priveliști, nemaiavând 
cum să dea înapoi, Conrad exclamă:

-  O, de aş avea în armata mea o mie de femei 
ca acestea!

În ceasul durerii, la picioarele crucii lui Cris-
tos, se aflau mai multe femei. Dintre apostoli, era 
doar Ioan. „Mai tenace femeia decât bărbatul şi mai 
credincioasă, în ceasul durerii”. (Drum, 982)

Acolo, lângă Isus, era, desigur, Maria. La fel 
și astăzi: ea se află alături de noi, alături de crucile 
noastre de fiecare zi. Ea este mereu lângă noi ca să ne 
mângâie și să ne dea curaj, aşa cum făceau mamele 
noastre când eram mici și ne simțeam neputincioși.

Mama fiului risipitor

Doi călugări comentau parabola fiului risipitor. Cel mai tânăr spuse:
- Există un lucru care mă surprinde. Se vorbeşte despre toţi membrii familiei: 

despre tată, despre fratele mai mare, despre cel mai mic, despre servitori…, dar 
de ce nu se spune nimic despre mamă?

Călugărul mai bătrân răspunse:
- Eu cred că fiul risipitor nu avea mamă; dacă ar fi avut mamă, nu ar fi plecat 

de acasă.

Noi, creştinii, avem o Mamă. Sfântul Bonaventura spunea că cea de-a noua 
fericire este aceasta: „Fericiţi cei care practică devoţiunea faţă de Preasfânta 
Fecioară, pentru că ei vor avea numele scrise în Cartea Vieţii, spre mântuirea 
veşnică”.

Devoţiunea către Sfânta Fecioară Maria nu presupune doar să o tratăm cu 
iubire, ci înseamnă, înainte de toate, să ne lăsăm dezmierdați de iubirea ei.



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 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.

La 1 ianuarie s-a celebrat a 50-a Zi Mondială a Păcii.

Între 18 – 25 ianuarie se va desfășura Săptămâna de Rugăciune pentru 
Unitatea Creștinilor.

La 11 februarie se va celebra a 25-a Zi Mondială a Bolnavului.

Pe 1 martie va fi Miercurea cenușii, zi cu care va începe timpul sfânt 
al Postului Mare.

Pe 16 aprilie va fi Solemnitatea Învierii Domnului, Paștele.

Pe 13 mai se împlinesc 100 de ani de la apariţiile Sfintei Fecioare Maria la 
Fatima.

Marți, 15 august, Solemnitatea Adormirea Maicii Domnului, va fi hramul 
comunității noastre.

Evenimente în 2017


