
Paştele este cea mai veche şi cea mai importantă sărbătoare a creștinilor, 
când Biserica comemorează Învierea lui Cristos, centrul credinței noastre: 
„Dacă Cristos n-ar fi înviat, zadarnică ar fi credința noastră”, scrie Sfântul Paul. 
Până în secolul al treilea, în istoria Bisericii, Paștele era unica sărbătoare anuală a 
comunității creștine.

Termenul paşte, care provine din ebraicul pesah, înseamnă trecere. Evreii, prin 
trecerea Mării Roşii, au fost eliberaţi, au trecut de la robia egipteană la libertate. 
Era primul pas al Poporului lui Dumnezeu spre Ţara Făgăduinţei. Cristos, prin 
trecerea sa prin suferinţă şi moarte, a eliberat lumea din robia păcatului. 
Astfel, El a introdus noul Popor al lui Dumnezeu în comuniunea de har cu 
Tatăl în Duhul Sfânt. Paştele este, aşadar, motiv de mare sărbătoare pentru 
toți creştinii!

Dar noi, oamenii zilelor noastre, ne confruntăm cu o situație parcă tot mai des 
întâlnită: „criza”. Se vorbește despre criza în familie, criză de credință, de valori, 
criză economică. În acest context, să faci sărbătoare mai este un lucru potrivit?

Paștele, o mare sărbătoare!
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Da! Se poate și trebuie să facem în așa fel încât Paștele să fie o mare sărbătoare! 
Sărbătoare trăită la nivel personal, prin împăcarea cu Tatăl, în Sacramentul Spovezii, 
și prin intensificarea dialogului și a relației personale cu Cristos, și sărbătoare la 
nivel comunitar, participând alături de ceilalți membri ai comunității la celebrările 
pascale. În zilele de Paști se simte, poate mai mult decât în altă perioadă, 
bucuria că aparținem unei comunități!

Dacă am știut să ascultăm și să primim cuvântul lui Dumnezeu în timpul 
Postului Mare, cu invitația insistentă la rugăciune, la caritate și la convertire, după 
moartea și Învierea lui Cristos se deschide pentru noi o lume nouă, vie, plină de 
speranță: este trecerea de la moarte la viață, de la întuneric la lumină; este o trecere 
plină de bucurie, pe care trebuie să o trăim cu intensitate. Mereu! Noi suntem şi 
rămânem constructori ai lucrării lui Isus Cristos! Noi trebuie să muncim încontinuu 
la zidirea noastră personală şi la zidirea comunităţii căreia îi aparţinem! Pentru a 
putea crede, avem nevoie cu toţii de credinţa celorlalţi şi de semnele sale vizibile în 
comunitatea frăţească.

În perioada pascală, trebuie să cântăm împreună Aleluia!, cântarea Celui 
Înviat. Nicio persoană care aparţine comunităţii parohiale nu trebuie să stea 
departe de această mare bucurie. Nimeni dintre cei care spun că sunt creştini nu 
trebuie să treacă pasiv pe lângă evenimentele pe care le celebrăm în aceste zile. 
Nimeni nu trebuie să se priveze de acest mare prilej de sărbătoare!

Paștele este sărbătoarea bucuriei, marea sărbătoare a inimii, pentru că 
Domnul „înviat din morţi, nu mai moare”; El este cu noi „în toate zilele, până la 
sfârşitul lumii!”.

Paștele este explozia iubirii lui 
Dumnezeu, iubirea fiind nucleul central al 
Sărbătorii. Este triumful iubirii și al dăruirii 
de sine!

Paștele este sărbătoarea în care Cristos 
trebuie să vină în inima fiecăruia dintre noi, 
ca să ne umple de iubirea sa și să dea sens 
deplin vieții noastre, adesea cenușii, pentru că 
este lipsită de speranță.

Paștele este sărbătoare comunitară, prin 
proclamarea continuă, către semenii noștri, a 
dragostei Sale. Este sărbătoarea Bisericii, care 
ne invită să trăim cu simplitate și curaj viața 
noastră de fiecare zi, fără să-i uităm pe cei 
care suferă, pe cei săraci, pe cei marginalizați.

Vă îndemn să trăim perioada pascală ca pe 
o mare sărbătoare, pentru că Cel Înviat este cu 
noi, ca să ne dea „o viață nouă”. Harul Celui 
Înviat și infinita sa iubire să umple inimile 
voastre astăzi și întotdeauna. Cristos cel Înviat să fie prezent în toate inimile, dar 
mai ales în acele inimi care au nevoie de „resuscitare” spirituală! 

Pr. paroh Mihai Mărtinaș



Lângă Tabernacol arde în permanență o lampă care marchează prezența reală a 
lui Cristos sub speciile euharistice.

Dacă întrebăm lampa „Ce trebuie să facem pentru a-i fi plăcuți lui Dumnezeu?”,
Lampa ne răspunde: „Eu mă consum și consumându-mă dau lumină; încearcă 

și tu să fii lumină a lumii, un om cu credință. Credința ta să fie așa cum este lumina 
mea: vie, intensă, eficientă. Eu îmi hrănesc flacăra cu untdelemn curat; și tu trebuie 
să-ți hrănești credința cu untdelemnul cel mai curat al faptelor bune. Vai de tine dacă 
acest untdelemn lipsește! Ai fi asemenea fecioarelor neînțelepte din Evanghelie!”.

Și lampa încheie: „Eu mă consum și consumându-mă dau căldură. Oferă-i și tu 
lui Dumnezeu căldura iubirii tale, afecțiunea cea mai sinceră. Eu stau mereu lângă 
Tabernacol. Ard, mă consum zi și noapte. Statornicia este ceea ce mă caracterizează. 
Fii și tu statornic în credință și în practicarea virtuților. În răspunsul meu am încercat 
să cuprind esența vieții spirituale”.

(Qumran.net)

Dacă am urma pentru sănătate aceleași reguli după cum facem pentru religie, am 
fi cu toții țintuiți la pat. Nu ajunge să vorbim despre cât de nevoie este de sănătate. 
Trebuie să facem ceva concret: de exemplu, să ne hrănim, să facem exerciții și să ne 
odihnim. La fel și cu religia. Trebuie să ne hrănim cu adevărul lui Dumnezeu, să ne 
lucrăm mușchii spirituali în rugăciune, să ne mortificăm de acele lucruri care fac rău 
sufletului și să fim scrupuloși în a evita răul moral, așa după cum evităm răul fizic.

(Venerabilul Fulton J. Sheen)

Vă întrebaţi cum arată iubirea? Are mâini pentru a-i ajuta pe alţii. Are 
picioare pentru a se grăbi către cei săraci şi nevoiaşi. Are ochi pentru a vedea 
mizeria şi nevoia. Are urechi pentru a auzi suspinele şi amărăciunile oamenilor. 
AȘA ARATĂ IUBIREA!

(Sfântul Augustin)
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ANUNȚURI

Pe 6 mai, în parohia noastră va avea 
loc Prima Sfântă Împărtăşanie. Este săr-
bătoarea copiilor care se pregătesc pen-
tru acest eveniment, a familiilor lor, dar 
şi a întregii comunităţi. Vă îndemn să-i 
amintiţi în rugăciunea dumneavoastră 
pe copiii care se pregătesc pentru acest 
eveniment important din viața lor de 
credință, pentru ca să poată face o spova-
dă bună şi să-l primească cu vrednicie pe 
Isus în inimile lor.

Pe 13 mai, în sărbătoarea Sfintei Fecioare Maria de la Fatima, vom celebra 
Ziua bolnavului, moment marcat la ora 11.00, printr-o Sfântă Liturghie dedicată 
persoanelor aflate în suferință. Acestea reprezintă o comoară pentru Biserică, pen-
tru că ele pot să ofere suferințele lor zilnice și să le unească cu suferințele lui Cris-
tos pentru întoarcerea păcătoșilor sau pentru diferite nevoi spirituale ale Bisericii. 

Pe 26 și 27 mai, va avea loc o nouă ieșire la Mănăstirea Călugărilor Carmeli-
tani de la Ciofliceni (Snagov). Scopul acestui sfârșit de săptămână împreună este 
acela de a ne cunoaște mai bine și împreună s-o lăudăm pe Sfânta Fecioară, Regina 
lunii mai, chiar în Sanctuarul marian diecezan. Persoanele care doresc să participe 
sunt invitate să se înscrie la Biroul parohial.

Program religios
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 Sfânta Liturghie de la ora 18.00, și
duminica, de la ora 17.30.


