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La Crăciun, l-am adorat pe Fiul 
lui Dumnezeu făcut om, născut din 
Fecioară, la Betleem. An de an, pe 
1 ianuarie, celebrăm Solemnitatea 
Sfintei Fecioare Maria, Născătoare 
de Dumnezeu, ocazie să ne îndreptăm 
privirea spre cea care a fost aleasă să 
fie Mama Fiului lui Dumnezeu. Dar de 
ce era nevoie ca Fiul să se întrupeze?

Prețul răscumpărării
Când Adam și Eva au consimțit la păcat, a avut loc prima „răpire” din 

istoria omenirii: lui Dumnezeu i-a fost „suflată de sub nas” creatura Sa.                
Răpitorul a arătat imediat cum este: mincinos, șiret, prefăcut, însetat de putere, 
ispititor, molipsitor; nu suportă singurătatea în care a căzut, împreună cu „discipolii” 
săi, și atunci vrea să-și lărgească „împărăția”, atrăgându-i pe reprezentanții rasei 
umane, Adam și Eva. Dumnezeu nu se dă bătut în fața acestei înfrângeri 
aparente și-și începe lucrarea sa în mod discret, pentru a-și recăpăta creatura, 
dar prețul pe care va trebui să-l plătească pentru răscumpărarea creaturii sale va fi 
foarte mare. Dumnezeu va trebui să-l trimită pe însuși Fiul său ca să ne răscumpere.

Încercarea de apropiere
Nu putem ști care au fost primele inițiative ale lui Dumnezeu, datorită faptului 

că întreaga istorie este în sine o „inițiativă” de iubire și de comuniune, însă putem să 
le remarcăm pe cele descoperite de El. Se scurg secole întregi de eforturi omenești 
depuse în încercarea de a regăsi acel „paradis pierdut”; seva istoriei mântuirii 
începe să curgă încă din timpurile cele mai vechi, ascunsă încă, dar eficientă.

În orice epocă au existat oameni care au încercat să plătească într-un mod 
oarecare un preț de răscumpărare, „sacrificând” zeilor darurile pământului, animale, 
creaturi nevinovate, pentru a potoli mânia lui Dumnezeu. Dar aceste eforturi nu 



sunt de ajuns. Pentru a vindeca o suferință infinită este nevoie de o dragoste 
infinită. Va veni vremea când, la împlinirea timpurilor, Dumnezeu îl va trimite 
pe Fiul său, născut din Fecioara Maria, ca să răscumpere neamul omenesc. Pentru 
aceasta, Dumnezeu începe să se familiarizeze cu omul, invitându-l și iertându-l; 
încheie alianțe, alege profeți care să vorbescă în numele Lui; se folosește de 
persoane, evenimente, întâmplări istorice etc. Cu Noe, reclădește o omenire nouă; cu 
Abraham, formează un popor; cu Moise, cântă cântul eliberării; cu David, conduce o 
împărăție; prin profeți, îi atenționează pe cei neglijenți asupra pericolului de a privi 
istoria cu prea multă ușurință. La împlinirea timpului, Dumnezeu devine Om. 
Dumnezeu face un Dumnezeu „pentru” oameni, care va fi pentru totdeauna 
Salvator, Răscumpărător, Mântuitor; va fi Emanuel – Dumnezeu cu noi.

Maria din Nazaret, mamă a lui Isus și fecioară
O Mamă fecioară! Este surprinzător! Aparent, cei doi termeni par a se contrazice. 

Din perspectivă omenească, cea care devine mamă își „pierde” fecioria. Dar din 
perspectiva lui Dumnezeu, Maria, pentru a putea fi Mamă a tuturor, trebuia să fie 
Fecioară pentru fiecare. Ne aflăm în fața unuia dintre cele mai uimitoare mistere ale 
credinței, în fața căruia ne plecăm capul. Tocmai pentru că este Fecioară, Maria e 
Mamă prin excelență sau tocmai pentru că e Mama lui Dumnezeu rămâne fecioară 
față de fiecare. Maternitatea și fecioria sunt două fețe ale aceleeași medalii. Au 
fost multe încercări pentru a face mai ușor de cuprins minții noastre acest 
mister, dar o capodoperă, pentru a te bucura de ea, nu trebuie analizată, ci 
contemplată, iar Maria este capodopera „umană” realizată de Dumnezeu.

Mama și Fiul, mereu alături
La naşterea lui Isus, El şi Mama Lui erau împreună, aşa cum au fost împreună 

și pe Calvar, deoarece Cristos şi Mama Sa sunt inseparabili. Maria este aşa de 
unită cu Isus pentru că a avut cunoaşterea Inimii Lui, cunoaşterea credinţei, hrănită 
de experienţa maternă şi de legătura intimă cu Fiul Său. Preasfânta Fecioară este 
femeia credinţei, care i-a făcut loc lui Dumnezeu în inima sa, în proiectele sale. 
Speranțele și preocupările, recunoștința și problemele: tot ceea ce se întâmpla în 
viață devenea, în inima Mariei, rugăciune, dialog cu Dumnezeu. Și ea face așa 
și pentru noi: păstrează bucuriile și desface nodurile vieții noastre, ducându-le la 
Domnul. 

Pentru DA-ul ei, pentru permanenta ei disponibilitate, vă îndemn ca acum, 
la început de an, să-i adresăm Sfintei Fecioare Maria, Născătoare de Dumnezeu, 
recunoștința noastră, spunându-i: „Mulțumim, o, Sfântă Mamă a Fiului lui 
Dumnezeu, Isus, Sfântă Născătoare de Dumnezeu! Mulțumim pentru umilința 
ta care a atras privirea lui Dumnezeu; mulțumim pentru credința cu care ai 
primit Cuvântul său; mulțumim pentru curajul cu care ai spus Iată-mă!, uitând 
de tine, fascinată de Iubirea Sfântă, făcută una cu speranța sa. Mulțumim, 
o, Sfântă Născătoare a lui Dumnezeu! Roagă-te pentru noi, pelerini în timp; 
ajută-ne să mergem pe calea păcii! Amin”. (Papa Francisc)

Sfânta Fecioară Maria, Născătoare de Dumnezeu, Maica lui Cristos, Maica 
Bisericii și Regină a Păcii să ne ocrotească și în acest an în care tocmai am intrat! 
Ea să ne fie sprijin şi călăuză în fiecare zi a vieții noastre!

Preot paroh Mihai Mărtinaş



Mândria de „a nu fi” mândru

Un preot tânăr a fost trimis la o parohie nouă. Acolo s-a întâlnit cu un sacristan în 
vârstă, cu mulţi ani de slujire în slujba Bisericii. Atunci când sacristanul l-a salutat 
şi i-a urat bun-venit tânărului preotului, acesta i-a spus foarte solemn:

 - Don Manuel, orice lucru care nu vă place la mine și orice vi se va părea că nu 
este bine, să-mi spuneţi fără nicio reţinere! Să-mi atrageţi atenţia foarte clar, pentru 
că punctul meu forte este umilinţa.

Cel cu adevărat umil nu doar nu ştie că este astfel, dar nici măcar nu crede 
așa ceva despre sine. Mândria este un duşman foarte periculos. Creşte chiar şi 
cu loviturile pe care i le dăm. Cineva se poate umfla de orgoliul de a crede că 
nu este orgolios. Și acesta este orgoliu, chiar dacă este mai rafinat!

Totul lasă urme!

Odată, demult, trăia 
un om, care avea un fiu 
tare neascultător; acesta îi 
făcea tot felul de necazuri. 
Bietul om ajunsese să se 
gândească cu teamă la 
ziua care urma... Într-una 
din zile, i-a venit o idee: 
să bată câte un cui în tocul 
uşii pentru fiecare greşeală 
pe care o făcea fiul său. Nu 
după mult timp, tocul uşii 
s-a umplut de cuie, încât 
părea un arici. Atunci, omul 
l-a chemat pe fiul său şi i-a 
spus: 

– Am bătut câte un cui, pentru fiecare greşeală a ta! 
Fiul s-a speriat văzând mulţimea cuielor și şi-a propus în sinea lui să răscumpere 

fiecare greşeală cu o faptă bună. 
După prima faptă bună, şi-a chemat tatăl în faţa uşii, rugându-l să scoată un cui. 

În ziua, în care a scos ultimul cui, tatăl şi-a îmbrăţişat fiul, bucurându-se alături de 
acesta. Fiul l-a strâns la piept şi a văzut că tatăl său plângea.

– Tată, de ce plângi? Ar trebui să fii fericit că am reușit să scot toate cuiele.
– Este foarte adevărat fiule, cuiele au fost scoase, dar au rămas semnele...
Întotdeauna trebuie să ne gândim la consecințele faptelor noastre. La cât 

bine sau la cât rău poate face orice acțiune a noastră, orice vorbă pe care o 
rostim. În viață, totul lasă urme: și binele, și răul!

MERINDE PENTRU DRUM



ANUNȚURI
Evenimente în 2018

La 1 ianuarie s-a celebrat a 51-a Zi Mondială a Păcii.
Între 18 – 25 ianuarie se va desfășura Săptămâna de Rugăciune pentru Unita-

tea Creștinilor.
La 11 februarie se va celebra a 26-a Zi Mondială a Bolnavului.
Pe 14 februarie va fi Miercurea cenușii, zi cu care va începe timpul sfânt al 

Postului Mare.
Pe 13 martie, Papa Francisc împlinește 5 ani de când a fost ales succesor al 

Sfântului Petru.
Duminică, 1 aprilie, va fi Solemnitatea Învierii Domnului, Paștele.
Miercuri, pe 15 august, Solemnitatea Adormirea Maicii Domnului, va fi hra-

mul comunității noastre.
Pe 31 august se împlinesc 5 ani de la beatificarea Monseniorului Vladimir 

Ghika.
Duminică, 18 noiembrie, va fi celebrată a 2-a Zi Mondială a Săracilor.

Vă dorim tuturor un An nou binecuvântat, bogat în haruri, cu pace în 
suflete, cu multă CREDINŢĂ, SPERANŢĂ ŞI DRAGOSTE!

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

• de luni până vineri, la orele: 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.


