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Biserica dedică luna iunie devoţiunii 
faţă de Inima Preasfântă a lui Isus, cel 
mai înalt simbol al milostivirii lui Dum-
nezeu, „care reprezintă izvorul din care 
ţâşneşte mântuirea întregii omeniri”.

„Învăţăcelul iubit al Preasfintei          
Inimi”, așa cum a numit-o însuşi Isus, a 
fost Sfânta Margareta Maria Alacoque, 
o călugăriţă din Paray-le-Monial, care 
între anii 1673-1675 a avut numeroase 
viziuni, în care Isus i-a cerut să fie cin-
stit sub imaginea inimii Sale de carne, 
spunându-i: „Priveşte Inima care i-a 
iubit atât de mult pe oameni... În loc 
de recunoştinţă, primesc din partea 

celor mai mulţi doar nerecunoştinţă”. Isus i-a încredinţat dorinţa sa arzătoare 
de a fi iubit de oameni şi planul său de a-şi arăta Inima cu toate comorile ei de 
iubire şi milă, sfinţire şi mântuire. Mântuitorul și-a arătat și dorința de a se institui 
o sărbătoare în cinstea Inimii Sale, dorință împlinită de Papa Pius al IX-lea, care 
în 1856 a extins această sărbătoare la întreaga Biserică.

Sărbătoarea Preasfintei Inimi este veche de peste 150 de ani, dar devoțiunea 
față de Inima lui Isus a început încă de pe Calvar, când soldatul roman a 
străpuns cu suliţa inima dumnezeiască a lui Isus, o rană din care au ieșit 
sânge și apă, „semnul iubirii milostive a lui Dumnezeu”.

Inima lui Isus este izvor de îndurare pentru toți. Încrezător în acest adevăr, la 
25 mai 1899, Papa Leon al XIII-lea  propunea consacrarea omenirii la Preasfânta 
Inimă a lui Isus. În scrisoarea enciclică Annum Sacrum, Pontiful spunea: „În aces-
te ultime timpuri s-a făcut totul pentru a ridica un zid de despărţire între Biserică 
şi societatea civilă. În constituţii şi în guvernele statelor nu se ţine cont deloc de 



autoritatea dreptului sacru şi divin, cu intenţia de a exclude orice influenţă a reli-
giei în convieţuirea civilă. În acest mod se intenţionează să se smulgă credinţa 
în Cristos şi, dacă ar fi posibil, să fie izolat însuşi Dumnezeu de pe pământ. Cu 
atâta insolenţă a sufletelor, oare trebuie să ne mirăm că mare parte din omenire a 
fost nimicită de această dezordine şi este în prada unei tulburări aşa de grave încât 
să nu mai lase pe nimeni să trăiască fără temeri şi pericole?”.

Cât de actuale sunt aceste cuvinte spuse acum mai bine de 100 de ani! Și 
astăzi, ca în timpul Papei Leon al XIII-lea, se poate observa această intenție de a 
smulge credinţa în Cristos. De aceea noi trebuie să fim prevăzători, să ne înarmăm 
cu cele mai puternice arme care ne întăresc credința. Iar devoțiunea către Prea-
sfânta Inimă a lui Isus este deosebit de puternică, este „unicul remediu pentru 
relele omenirii”, după cum spunea Leon al XIII-lea.

Ce putem face, în acest sens? Devoţiunea faţă de Inima lui Isus se poate mani-
festa prin mai mult acte devoționale. 

Putem așeza în 
casele noastre, la 
loc de cinste, icoa-
na Preasfintei Inimi 
a lui Isus, făcând                   
întronarea familiei, 
adică recunoaşterea 
stăpânirii Inimii lui 
Isus asupra fami-
liei noastre. Putem să 
ne rugăm Litania sau 
Oficiile către Preasfânta 
Inimă a lui Isus. Putem 
să observăm cele nouă prime vineri din lună, spovedindu-ne și împărtășindu-ne, 
practică ce ne ajută să ne formăm o disciplină în viața noastră de credință și în 
primirea sacramentelor. Nu trebuie neglijată Adoraţia în faţa Preasfântului Sacra-
ment, în spirit de reparare a greşelilor şi a ofenselor aduse Inimii Preasfinte.

Așadar, vă îndemn pe toți să vă încredințați Inimii lui Isus și să o iubiți! 
Dacă mă veți întrebați „De ce?”, vă voi răspunde folosind cuvintele unei sfinte, 
Bartolomeea Capitanio: „Inima lui Isus este un abis în care vei găsi orice lu-
cru, dar mai ales ea este un abis de iubire. Dacă eşti într-un abis de lipsuri şi de 
deznădejde, această inimă divină este un abis de mângâieri. Dacă eşti într-un abis 
de ariditate şi de neputinţă, mergi şi aruncă-te în Inima lui Isus Cristos, care e un 
abis de putere şi de iubire. Dacă eşti într-un abis de sărăcie şi despuiat de toate, 
intră în Inima lui Isus, ea e plină de bogăţii. Dacă eşti într-un abis de slăbiciune şi 
de păcate, mergi la Inima lui Isus, ea este un abis de milostivire şi de forţă. Dacă te 
afli într-un abis de ignoranţă şi de întuneric, Inima lui Isus este un abis de ştiinţă şi 
de lumină. Dacă eşti tulburat şi neliniştit, Inima Preasfântă a lui Isus e un abis de 
pace. Dacă ai teamă de moarte, Inima lui Isus e un abis de viaţă nouă şi veşnică”.

Preot paroh Mihai Mărtinaş



MERINDE PENTRU DRUM

Un om în vârstă, muncitor 
într-o fabrică, în fiecare zi, la ora 
gustării, intra în biserica din a-
propiere ca să-l salute pe Dom-
nul. Odată, preotul îl întrebă:

- Ce-i spui lui Isus de fiecare 
dată când vii să-l vezi?

- Eu nu ştiu să mă rog. Îi 
spun doar: „Bună, Doamne! Sunt 
foarte bucuros că mi-ai iertat 
păcatele şi eşti prietenul meu. 
Sunt Ioan, am venit «să fac pon-
tajul». Pe mâine!”.

Într-o zi, omul nu mai apăru. Preotul merge la fabrică și află că bărbatul era 
în spital. Merge la el și infirmierele îi spun că este un bolnav uitat de toți, că nu 
primeşte nicio vizită, dar totuși este mereu bucuros şi fericit.

Când bărbatul află acest lucru, îi spune preotului:
- Se înşală amarnic infirmierele. În fiecare zi, la ceasul când serveam gustarea 

la fabrică, vine un mare Prieten să mă vadă. Se aşază pe pat, mă prinde de mână, 
mă priveşte în ochi surâzând şi-mi spune: „Bună, Ioan! Sunt foarte bucuros că    
ţi-am iertat păcatele şi că eşti prietenul meu. Sunt Isus, am venit «să fac pontajul». 
Pe mâine!”.

Dumnezeu nu se lasă niciodată întrecut în generozitate.

Am venit «să fac pontajul»

Caseta şi bijuteria

O fetiţă de patru anișori o însoţea pe mama sa de multe ori la 
Liturghie. Când mama se întorcea de la împărtăşanie, fetiţa se apropia 
de ea şi-i dădea un pupic.

În primele zile mama nu a spus nimic, dar în ziua următoare, a între-
bat-o:

- De ce îmi dai un pupic atunci când mă întorc de la împărtăşanie?
- Nu este pentru tine, răspunse micuţa. Este pentru Isus pe care-l porţi 

în inima ta.

Este logic să fii atent mai mult la bijuterie decât la caseta în care este 
păstrată. Poate că o anumită persoană nu merită strădania și efortul meu; 
Isus, în schimb, le merită. El merită totul!

Câte lucruri nu s-ar schimba dacă, asemenea fetiţei, l-am vedea pe 
Isus în persoanele de lângă noi!



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, 3 iunie, după Sfânta Liturghie de la ora 18.00, în biserica 
noastră va fi o Veghe de Rusalii: de la ora 19, întreaga comunitate; de la 
ora 20, tinerii parohiei.

Marți, 13 iunie, în sărbătoarea Sfântului Anton, vom celebra trei Sfinte 
Liturghii: la orele 9.00, 11.00 și 18.00. La fiecare celebrare liturgică vom bine-
cuvânta copiii și florile de crin.

În perioada 19 - 25 iunie se va desfășura programul Vara împreună, în 
cadrul căruia copiii cântă, se distrează, se roagă, participă la diferite activităţi 
creative şi recreative, la scenete, jocuri, ateliere.

Pe 29 iunie,  în Solemnitatea Sfinților Apos-
toli Petru și Paul, la Catedrala Sfântul Iosif, din 
București, în cadrul Sfintei Liturghii de la ora 10.30, 
Părintele Diacon Robert Petrișor, fiu al comunității 
noastre, va fi hirotonit preot.

 
Duminică, pe 2 iulie, la ora 11.00, părintele 

Robert va celebra prima Sfântă Liturghie în biserica  
parohială. Să-l însoțim în continuare pe părintele 
Robert cu rugăciunea noastră și să-l rugăm pe 
Dumnezeu să-l ajute să fie un preot bun și sfânt, 
asemenea lui Cristos, Marele şi Veşnicul Preot.

ANUNȚURI


