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Sfânta Scriptură ne învață: „Nu iubiți lumea și nici cele ce sunt în lume. Dacă 
cineva iubește lumea, iubirea Tatălui nu este în el. Pentru că tot ce este în lume 
– pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții – nu este de la Tatăl, ci de la lume. 
Dar lumea și poftele ei trec, însă cel care împlinește voința lui Dumnezeu rămâne 
în veci” (1 Ioan 2, 15-17). Și totuși, chiar și noi, creștinii, suntem atât de atașați 
de tot ce este lumesc, de toată poluarea fonică care ne împiedică să auzim glasul 
Domnului.

Cardinalul Carlo Maria Martini spunea că cel mai mare dușman al lui 
Dumnezeu este ZGOMOTUL. Și avea mare dreptate! De dimineața până seara 
și de seara până dimineața, mesaje pe telefon, activitate la calculator, emisiuni la 
televizor și tot felul de alte zgomote ale lumii în care trăim. Dar în acest vacarm, 
tot mai mulți oameni, dacă au posibilitatea, se retrag în afara orașelor, departe 
de aglomerația urbană, în locuri liniștite, pentru a scăpa de zgomotul asurzitor 
al orașelor. De unde această dorință de retragere? Oare, atât de contestatul Dum-
nezeu nu are totuși dreptate? În mod spontan sau inconștient omul îl caută pe 
Creatorul său, caută pacea și liniștea Sa. Iar acest fapt confirmă încă o dată ceea 
ce spunea Sfântul Augustin: „Ne-ai creat pentru Tine, Doamne, şi neliniştită este 
inima noastră până când se va odihni în Tine!”.
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Câți ani am pierdut cu televizorul?
Tentațiile lumii actuale sunt numeroase, iar printre ele, televizorul ocupă un 

loc de cinste. În continuare vreau să vorbesc despre acest mare „fabricant” de 
zgomot și de vid, televizorul. Câți ani am pierdut cu televizorul, timp în care Isus 
aștepta ca acest zgomot să înceteze pentru a ne putea vorbi!?

În casele noastre, aproape fără excepție, televizorul este mereu deschis. Și 
dacă ar fi doar unul, dar sunt două, trei sau ... câte camere are casa sau apartamen-
tul. „Comunicarea” non-stop și în toate modurile alterează, ba chiar împiedică 
comuniunea cu ceilalți. Pretextul pentru care privim la televizor - „Să nu pierdem 
evenimentele majore din lume!” - este oare cel mai corect? Suntem total liberi 
când spunem și facem lucrul acesta? Papa Francisc, într-unul din discursurile 
sale ne întreba: „Încheiem seara cu Domnul sau cu televizorul?”. 

Cineva mărturisea: „Atunci când mă uit seara la televizor, devin goală în inte-
riorul meu. Chiar dacă privesc un simplu telejurnal, cu știri despre cei pentru care 
apoi pot să mă rog, la mine nu merge. De fiecare dată se întâmplă același lucru: 
după ce am urmărit o oră de programe, nu mai pot să mă rog, pentru că inima mea 
s-a împietrit și ceva în mine s-a separat de Dumnezeu, s-a rupt de izvorul meu. 
Așadar, nu mă rog pentru evenimentele de la actualități (așa cum spuneam!), căci 
spiritul meu este tulburat. Atunci m-am întrebat de ce se întâmplă acest lucru? Am 
găsit răspunsul: atunci când mă uit la televizor, spiritul lumii intră în inima mea. 
În momentul în care apăs pe buton, mă conectez în mod deliberat la spiritul lumii, 
spun în mod conștient «Da» spiritului lumii. După aceea, acest spirit începe să 
roadă în mine ce este legat de Dumnezeu și devin tot mai goală în interior”.

Dacă avem curajul să luăm decizia de a renunța la televizor, trebuie să-l 
înlocuim cu altceva: membrii familiei pot comunica mai mult între ei, putem 
să ne umplem inima cu Cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, putem 
să ne rugăm Sfântul Rozariul, putem citi viața unui sfânt etc. Atunci când 
suntem echilibrați într-un domeniu avem tăria să creștem și să putem fi echilibrați 
și în alte domenii. Dacă alegem să ne uităm la televizor, avem nevoie de o mare 
vigilență ca să ne protejăm de Cel Rău, care este foarte activ în unele programe.

Evitați televizorul...
Renunțarea la televizor purifică ambianța în mod incredibil! Să renunți 

la televizor este ca atunci când ai renunța la țigară, la alcool. Dintr-o dată 
te simți curat, ușor, liber! Și ne oferă timp ca să facem altceva: să ne plimbăm, 
să ne împărtășim experiențele, să comunicăm, să citim, să ne rugăm...Ca buni 
creștini, trebuie să renunțăm la pasiunile și la dorințele dezordonate. Trebuie să 
evităm televizorul, mai ales programele nocive, sporturile excesive, folosirea 
irațională a hranei și a băuturii, alcoolul, tutunul... Acesta este un punct foarte 
important într-o regulă de viață autentic creștină.

Am putea închide televizorul în zilele premergătoare marilor sărbători; astfel, 
membrii familiei pot sta împreună și, cu Biblia în mâini, să discute împreună de-
spre textele care se referă la sărbătoare; cu Rozariul în mână să o laude pe Sfânta 
Fecioară. Apoi, pentru zilele de post, dacă nu putem ține post alimentar, putem 
renunța la unele lucruri. Putem renunța la televizor, căci, după ce am privit 



unele programe, suntem neatenți și incapabili să ne rugăm; avem capul plin de 
știri și în inima noastră nu mai este loc pentru Dumnezeu și pentru Mama sa.                               
Este prea mult, prea greu? Dar nu vrem să devenim sfinți?! Atunci, cum?!

Pentru a crește în viața spirituală este important să ne cufundăm în prezența 
lui Dumnezeu prin rugăciune. Prima este rugăciunea și după aceea vine restul!

Cu tot ce am spus până acum, s-ar putea crede că mi-am propus să pun televi-
zorul la zid. Nu! Dorința mea este să îndemn la folosirea dreaptă a mijloacelor 
de comunicare, așa cum este și televizorul, fără ca acestea să aducă prejudicii 
moralității și vieții noastre de credință. Îndemn la folosirea cu prudență a 
mijloacelor de comunicare deoarece acestea „pot atinge și influența nu nu-
mai indivizi izolați, ci mulțimi întregi și toată societatea umană”. Revenind la 
televizor, știu că pentru unii oameni, mai ales pentru cei singuri, acesta repezintă 
poate singura posibilitate de a-i auzi pe semenii lor, este singura „prezență”! Apoi, 
nu negăm faptul că sunt și emisiuni interesante!

Conciliu Vatican II, în Inter mirifica, Decretul asupra mijloacelor de comu-
nicare socială, își exprima speranța că „fiii Bisericii, folosindu-se de aceste mi-
jloace, nu numai că nu vor avea de suferit ci, precum sarea și lumina, vor da sa-
voare pământului și vor lumina lumea. Dincolo de aceasta, Conciliul îi îndeamnă 
pe toți oamenii de bunăvoință, mai ales pe aceia care dirijează aceste mijloace, să 
caute să le folosească numai spre binele societății umane, a cărei soartă depinde 
mai mult, pe zi ce trece, de dreapta lor folosire”.

Și, ca o provocare, vă propun ca atunci când folosiți mijloacele moderne de co-
municare socială - cinematograful, radioul, televiziunea, internetul - să observați 
dacă acestea urmăresc sau dacă ating scopul exprimat în concluzia documentului 
mai sus amintit: „Astfel, precum în capodoperele artistice din vechime, numele 
Domnului să fie slăvit și prin aceste noi invenții, după cuvântul Apostolului: «Isus 
Cristos – cel de ieri şi de astăzi – este acelaşi în veci!»” (Evr 13,8).

Preot paroh Mihai Mărtinaş



ANUNȚURI

Odată cu începerea noului an şcolar vor fi reluate orele de cateheză, care se 
vor desfăşura după următorul program: 

• clasele  I – IV, sâmbăta, de la ora 11.00; 
• clasele V – VIII, sâmbăta, de la ora 11.00; 
• clasele IX – XII, sâmbăta, de la ora 14.00.
Educaţia intelectuală este deosebit de importantă pentru formarea şi devenirea 

oricărei persoane, dar educaţia religioasă trebuie să primeze. Ea este aceea care ne 
conduce la viaţa veşnică! De aceea vă invit să acordaţi atenţie educaţiei religioase 
şi să nu priviţi întâlnirile catehetice şi trăirea vieţii de credinţă ca pe o pierdere de 
timp sau ca pe o piedică în realizarea programului de week-end. 

După 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.

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

• de luni până sâmbătă, 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 Sfânta Liturghie de la ora 18.00, și
duminica, de la ora 17.30.


