
SFÂNTA LITURGHIE (III)

Liturghia este memorialul 
Paștelui lui Cristos

      
Liturghia este memorialul misterului pascal al lui Cristos. Ea ne face părtași 

de victoria asupra păcatului și a morții și dă semnificație deplină vieții noastre.

Ca să înțelegem valoarea Sfintei 
Liturghii, înainte de toate ar trebui 
să înțelegem semnificația biblică a 
„memorialului”. „În accepția Sfintei 
Scripturi, memorialul nu este numai 
amintirea evenimentelor din trecut, ci 
și proclamarea faptelor minunate pe 
care Dumnezeu le-a săvârșit pentru 
oameni. În celebrarea liturgică a acestor 
evenimente, ele devin, într-un anumit 
fel, prezente și actuale. Așa își înțelege 
Israel eliberarea din Egipt; ori de câte 
ori se celebrează Paștele, evenimentele 
Exodului sunt făcute prezente memoriei 
credincioșilor, ca ei să-și conformeze 
viața după ele” (Catehismul Bisericii 
Catolice, 1363).

„Atunci când Biserica celebrează 
Euharistia, adică Sfânta Liturghie, 
ea reamintește Paștele lui Cristos și 
acesta devine prezent; jertfa pe care 
Cristos a oferit-o pe cruce o dată 
pentru totdeauna rămâne mereu 
actuală” (CBC, 1364).

Scrisoarea către Evrei ne spune: 
„Cristos, pentru că rămâne în veci, are 
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o preoție netrecătoare. De aceea el poate 
să îi mântuiască definitiv pe cei care 
se apropie prin el de Dumnezeu, căci 
este totdeauna viu pentru a interveni în 
favoarea lor. Într-adevăr, de un astfel 
de mare preot avem nevoie: sfânt, 
nevinovat, fără pată, separat de păcătoși, 
mai presus de ceruri; el nu are nevoie, 
ca marii preoți, să aducă jertfă în fiecare 
zi, mai ales pentru păcatele proprii și 
apoi pentru cele ale poporului: aceasta 
a făcut-o o dată pentru totdeauna, 
jertfindu-se pe sine însuși” (7, 24-27).

Liturghia nu este o amintire; este 
mai mult. Liturghia face prezent ceea 
ce s-a întâmplat în urmă cu douăzeci 
de secole pe Calvar. Euharistia ne 
duce mereu la apogeul acțiunii de 
mântuire a lui Dumnezeu: Domul 
Isus Cristos, făcându-se pâine frântă 
pentru noi, revarsă asupra noastră 
toată milostivirea sa și iubirea sa, așa 
cum a făcut-o pe cruce, așa încât să 
reînnoiască inima noastră, existența 
noastră și modul nostru de a relaționa 
cu El și cu frații.

Fiecare celebrare a Euharistiei este 
o rază a acelui soare fără apus care este 
Isus înviat. A participa la Liturghie, 
îndeosebi duminica, înseamnă a intra 
în victoria Celui Înviat, a fi luminați de 
lumina sa, încălziți de căldura sa. Prin 
celebrarea euharistică, Duhul Sfânt ne 
face părtași de viața divină care este 
capabilă să transfigureze ființa noastră 
muritoare. Și în trecerea sa de la moarte 
la viață, de la timp la veșnicie, Isus 
Cristos ne trage și pe noi cu El să facem 
Paștele. La Liturghie se face Paștele. 
Noi, la Liturghie, suntem cu Isus, 
mort și înviat, și El ne trage înainte, 
la viața veșnică. La Liturghie ne unim 
cu El. Mai mult, Cristos trăiește în noi 
și noi trăim în El.

Paștele lui Cristos este victoria 

definitivă asupra morții, pentru că El a 
transformat moartea sa într-un suprem 
act de iubire. A murit din iubire! Și în 
Euharistie, El vrea să ne comunice 
această iubire a sa: pascală, victorioasă. 
Dacă îl primim cu credință, putem și noi 
să-l iubim cu adevărat pe Dumnezeu și 
pe aproapele, putem să iubim așa cum El 
ne-a iubit pe noi, dându-și viața.

La Liturghie experimentăm puterea 
lui Cristos, puterea iubirii sale. Aceasta 
este Liturghia: a intra în pătimirea, 
moartea, învierea, înălțarea lui 
Cristos; când mergem la Liturghie 
este ca și cum am merge pe Calvar, 
este același lucru. Însă, gândiți-vă: dacă 
noi în momentul Liturghiei mergem pe 
Calvar și știm că pe Calvar este Isus, 
ne-am mai distrage vorbind, ne-am mai 
permite să fim neatenți, făcând un pic 
de spectacol? Nu! Pentru că este Isus! 
Când noi intrăm în biserică pentru 
a celebra Liturghia să ne gândim la 
acest lucru: am ajuns pe Calvar, unde 
Isus își dă viața pentru mine. Astfel, 
dispare spectacolul, dispar discuțiile, 
dispar comentariile și toate celelalte 
distrageri care ne îndepărtează de 
acest lucru atât de frumos care este 
Liturghia, triumful lui Cristos.

Acum este mai clar că Paștele 
devine prezent și activ de fiecare dată 
când celebrăm Liturghia, adică facem 
memorialul, reactualizarea Jertfei de pe 
Calvar. Participarea la Liturghie, la 
Sfânta Euharistie, ne face să intrăm 
în misterul pascal al lui Cristos, 
dăruindu-ne să trecem de la moarte 
la viață; adică, acolo este Calvarul. 
Sfânta Liturghie nu este un spectacol, 
este refacerea Calvarului împreună 
cu Isus Cristos.

Pr. paroh Mihai Mărtinaș



Spital pentru sănătoşi?
Doi prieteni discutau despre necesitatea şi utilitatea Bisericii. Unul, care nu 

obişnuia să o frecventeze, se justifica spunând:
- Biserica este inutilă, este de prisos. Voi, cei 

care mergeţi la biserică, sunteţi la fel sau poate 
chiar mai răi decât ceilalţi.

Celălalt răspunse:
- Îmi aminteşti de acea întâmplare care 

povesteşte despre primarul unui orăşel, unde se 
construise un spital mic, dar elegant și bine dotat. 
Primarul le-a propus autorităților municipale să 
pună la intrarea noului centru următorul anunţ: 
„Se admit doar persoane perfect sănătoase”.

Autoritățile au protestat, spunând că un astfel 
de anunţ era absurd şi impropriu: cei sănătoşi nu 
au nevoie de spital.

După ce au discutat, anunţul suna astfel:  
„Se admit doar persoane bolnave care doresc să 
se însănătoşească”.

Acest spital este Biserica: în ea încap toți 
cei păcătoşi care doresc să nu mai fie astfel, care 
doresc să devină mai buni. Biserica nu este pentru 
îngeri; este pentru oameni. Să te miri sau să te scandalizezi că în Biserică găseşti 
oameni cu greşeli este ca şi cum ai rămâne foarte uimit că într-un spital întâlneşti 
oameni bolnavi.

Noi, cei care formăm Biserica, trebuie să ne gândim dacă suntem într-adevăr 
„persoane bolnave care doresc să se însănătoşească”. Dacă nu avem această dorință, 
atunci nu ne aflăm în locul potrivit.

Rivalitatea şi mândria deşartă sunt două carii care slăbesc Biserica. În 
schimb, trebuie să acţionăm cu spirit de umilinţă şi armonie, fără să căutăm 
propriul interes. Această armonie este un har, un dar al Duhului Sfânt, însă noi 
trebuie să ne aducem contribuţia, făcând tot posibilul să-l ajutăm pe Duhul Sfânt 
să realizeze această armonie în Biserică. De aceea, Sfântul Paul îi îndeamnă pe 
filipeni:  „Nu faceţi nimic din spirit de ceartă sau de mărire deşartă! Dar să aveţi 
destulă smerenie, ca să-i consideraţi pe ceilalţi superiori vouă. Fiecare dintre 
voi să se gândească nu la interesele proprii, ci la binele celorlalţi”. Se vede că 
aceste comportamente nu sunt specifice doar timpului nostru, ci vin de departe. 

(Papa Francisc)

MERINDE PENTRU DRUM



 ANUNȚURI
• Duminică, 9 septembrie, în cadrul Sfintelor Liturghii, elevii şi studenţii vor 

primi binecunvântarea pentru începutul noului an şcolar.

• Odată cu începerea noului an şcolar vom relua Orele de cateheză, care se vor 
desfăşura astfel: 

clasele  I – IV, sâmbăta, la ora 11:00; 
clasele V – VIII, sâmbăta, la ora 11:00; 
clasele IX – XII, sâmbăta la ora 14:00.

• După începerea 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.

• În luna octombrie vom începe pregătirea cu 
adolescenții și tinerii care s-au înscris pentru a primi 
Sfântul Mir - sacramentul maturităţii creştine.

• Sâmbătă, 13, și duminică, 14 octombrie, va avea loc o nouă ieșire la Mănăsti-
rea Carmelitană de la Ciofliceni. Scopul? Să încercăm să facem din Parohia noastră 
o familie de familii și împreună să o lăudăm pe Sfânta Fecioară Maria, Regina 
Sfântului Rozariului! Înscrierile se fac la Biroul parohial!

Program religios
Sfintele Liturghii sunt celebrate după următorul program:

• de luni până sâmbătă, la orele: 8.00 și 18.00.
• duminica și în sărbătorile de poruncă, 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.


