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An de an, pe 2 noiembrie, celebrăm 
Pomenirea tuturor credincioşilor răposaţi. De 
obicei, în zilele de 1 şi 2 noiembrie, mergem 
la cimitir pentru a participa la binecuvântarea 
mormintelor şi oferim rugăciuni, jertfe şi 
pomeni pentru odihna sufletelor răposaţilor 
noştri. Dar vizita la cimitir, gândurile de 
aducere aminte, rugăciunile pentru cei dragi 
care nu mai sunt printre noi ar trebui să 
fie o atitudine care să nu se limiteze doar la 
această perioadă din an.

Cimitirul este un loc care ne predispune la 
meditație, la rugăciune; este un loc care ne face 
să ne gândim mai mult şi într-un alt fel la viaţă. 
O vizită la cimitir ar putea să ne ajute să fim 
mai înţelepţi, amintindu-ne că nu dispunem 
de „tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de 
moarte”. Astfel, ne-am strădui să folosim mai 
bine calităţile noastre, sentimentele noastre, 
timpul nostru, banii noştri, zilele noastre. 
După o vizită la cimitir ar trebui să ne simţim 
încurajaţi să trăim cu mai multă statornicie şi 
intensitate fiecare clipă a vieţii. 

Şi florile pe care le punem la mormintele celor dragi au o semnificaţie deosebită 
pentru noi. Pentru că, de fapt, ele sunt tot pentru noi, nu pentru cei răposaţi. Florile 
aşezate pe mormânt ne amintesc că din moarte renaşte o viaţă nouă, una mai 
frumoasă, viaţa veşnică.



Să-i pomenim pe răposaţi în noiembrie, dar nu numai!

Pentru a se prezenta în 
fața lui Dumnezeu, după 
moarte, sufletul omului 
trebuie să fie cu desăvârșire 
curat. De aceea, sufletele ce-
lor care mor cu păcate ușoare 
sau nu au ispășit suficient 
pe pământ pentru păcatele 
mari, care au fost iertate prin 
Sacramentul spovezii, se purifică în Purgatoriu pentru a putea intra în 
Paradis. Suferințele celor din Purgatoriu pot fi ușurate și scurtate de cei 
rămași în viață. 

Pe 2 noiembrie, celebrăm Pomenirea tuturor credincioșilor răposați. 
Dar nu trebuie să uităm că pe răposații noștri, care „au mers înaintea 
noastră cu semnul credinţei şi dorm somnul păcii” îi putem ajuta nu doar 
în noiembrie, ci în tot timpul anului, prin rugăciuni, prin Sfinte Liturghii, 
prin posturi, pomeni, indulgențe și prin alte jertfe spirituale. 

Rugăciunea pe care o facem pentru cei răposaţi le este de folos lor, dar şi 
nouă. Ne aminteşte că între noi şi ei prietenia continuă şi dincolo de moarte: 
noi ne rugăm pentru sufletele lor, iar ei, odată ajunşi în bucuria Tatălui, 
mijlocesc pentru noi. În timp ce noi, aici, pe pământ, ne rugăm pentru sufletele 
din Purgatoriu, sfinţii din cer se roagă şi mijlocesc pentru noi. În felul acesta se 
realizează comuniunea între toţi membrii Bisericii. 

Aproape întotdeauna, Pomenirea tuturor credincioşilor răposaţi ne face să ne 
gândim la moarte, moment misterios şi îngrijorător pentru mulţi creştini. Dar, de 
fapt, Pomenirea credincioşilor răposaţi ar trebui să ne întărească nouă credinţa în 
învierea lui Isus Cristos, în existenţa Purgatoriului şi a comuniunii sfinţilor. 

Vă îndemn să vă însuşiţi rugăciunea Sfântului Anselm din Canterbury, pentru ca 
momentul întâlnirii cu Dumnezeu să fie prilej de bucurie:

Mă rog Ţie, Dumnezeul meu, fă-mă să Te cunosc şi să Te iubesc, ca să pot sta 
în Bucuria Ta. Şi dacă aceasta nu e cu putinţă pe de-a întregul în această viaţă, 
ajută-mă măcar să înaintez până-ntr-atât încât Bucuria Ta să mă cuprindă cu 
totul, altcândva; fie ca ce ştiu despre Tine aici să crească atât cât să ajungă la 
împlinire dincolo; fie ca Iubirea de Tine să crească aici, pentru a fi totală dincolo; 
fie ca bucuria mea de-acum să fie uriaşă în speranţă, pentru ca dincolo ea să fie 
totală în fapt! 

Preot paroh Mihai Mărtinaş



MERINDE PENTRU DRUM

O devoţiune bună
O tânără, angajată ca îngrijitoare, avea obiceiul de a oferi lunar o Sfântă 

Liturghie „pentru sufletul care era cel mai aproape de a ieşi din Purgatoriu”. Se 
îmbolnăvi şi trebui să se interneze într-un spital din Paris. Din cauza bolii pierdu 
locul de muncă pe care îl avea.

La ieşirea din spital, complet vindecată, mai avea la viaţa ei doar un franc. Se 
duse la biserica cea mai apropiată şi dădu acel franc unui preot care se pregătea 
să celebreze Sfânta Liturghie, pentru ca să o ofere „pentru sufletul care era cel mai 
aproape de a ieşi din Purgatoriu”.

După Sfânta Liturghie, se duse la o agenţie de locuri de muncă. O primi foarte 
atent un tânăr care îi indică o adresă precisă. Când sosi, stăpâna casei îi spuse:

-  Ce coincidenţă! Tocmai am concediat angajata pe care o aveam pentru că nu 
era de încredere. Dar, cine ţi-a dat adresa mea?

Tânăra, observând un tablou pe unul dintre pereţii salonului, răspunse:
-  A fost tânărul din acel tablou.
Era fiul doamnei, mort cu doi ani în urmă.

Tânăra îi explică obiceiul său de a oferi o Liturghie în fiecare lună şi ce făcuse în 
ziua aceea. Doamna respectivă nu numai că o angajă, dar o şi adoptă ca fiică a sa.

Este o devoţiune bună şi o deosebită faptă de caritate să-i ajutăm pe cei care 
suferă în Purgatoriu. Cu cât îi ajutăm mai mult cu atât mai repede vor fi purificaţi 
şi vor putea să se bucure de Dumnezeu, în Cer. Apoi, din Cer, ne vor răsplăti înmiit 
pentru ajutorul pe care l-am oferit pentru ei.

M-am îngrijit de toate lucrurile în 
timpul vieţii mele, numai de moarte 
nu, şi acum mor cu totul nepregătit.       
(Cezar Borgia, cunoscutul om de stat) 

Adevărata filozofie este gândul la 
moarte, care te ajută să nu păcătuieşti 
şi te ajută să nu te lipeşti de lumea 
aceasta. (Sfântul Vasile cel Mare) 

Omul  trebuie să se angajeze în 
acţiune pentru viaţă, ca şi când ar trăi 
o mie de ani, şi trebuie să fie dezlipit 
de lumea aceasta, ca şi când ar muri 
mâine. (Evagrie Ponticul) 



ANUNȚURI
Duminică, 26 noiembrie, este Solemnitatea Cristos, Regele Universului. În 

această zi, în biserica noastră parohială, Adorația euharistică se va desfășura după 
următorul program:

- de la ora 15.00, tinerii;
- de la ora 16.00, familiile;
- de la ora 17.00, întreaga comunitate.

Pe 3 decembrie este prima duminică din Advent. Cu această zi începe pe-
rioada de pregătire pentru Solemnitatea Naşterii Domnului, Crăciunul. Specifică 
acestui timp este devoţiunea Rorate, pe care o vom celebra în zilele de marți  și  joi, 
dimineața, la ora 7.00, și seara, la orele 18.00.

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

• de luni până vineri, la orele: 7.00; 8.00 și 18.00.
• sâmbăta, la orele 8.00 și 18.00.
• duminica, la orele: 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.

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 joi din lună se face adorație continuă. După Sf. Liturghie 
de la ora 8.00 se expune Sfântul Sacrament până la ora 17.00.
• în fiecare primă vineri din lună, după Sf. Liturghie de la ora 18.00, și
duminica, de la ora 17.30.


