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SFÂNTA LITURGHIE (IV)

De ce trebuie să mergem
duminica la Liturghie?
Catehismul Bisericii Catolice,
la nr. 2177, ne spune că Celebrarea
duminicală a Zilei și a Euharistiei
Domnului este în centrul vieții
Bisericii. Iar canonul 1246, al
Codului de Drept Canonic întărește
acest lucru: Duminica, în care, în
numele tradiției apostolice, este
celebrat Misterul pascal, trebuie
respectată în Biserica întreagă
ca principala zi de sărbătoare de
poruncă. Noi, creștinii, mergem la
Liturghie duminica pentru a-l întâlni pe Domnul înviat sau mai bine zis pentru a ne
lăsa întâlniți de El, pentru a asculta cuvântul său, pentru a ne hrăni la Masa sa și a
deveni astfel Biserică, Trupul său mistic, care trăiește în lume.
Discipolii lui Isus au înțeles acest
lucru chiar de la început și de aceea
au celebrat întâlnirea euharistică cu
Domnul în ziua săptămânii pe care
evreii o numeau „prima a săptămânii”,
iar romanii, „ziua soarelui”, pentru
că în acea zi Isus a înviat din morți
și le-a apărut discipolilor, vorbind
cu ei, mâncând cu ei, dăruindu-li-l
lor pe Duhul Sfânt, așa cum reiese
din Sfintele Evanghelii (Matei 28,1;
Marcu 16,9.1.14; Luca 24,1.13; Ioan
20,1.19). Și marea revărsare a Duhului

Sfânt la Rusalii a avut loc duminica,
în a cincizecea zi după învierea lui
Isus. Pentru aceste motive, duminica
este o zi sfântă pentru noi, sfințită
de celebrarea euharistică, prezență
vie a Domnului printre noi și pentru
noi. Așadar, Liturghia este cea care face
duminica creștină! Duminica creștină
gravitează în jurul Liturghiei. Ce
duminică este pentru un creștin aceea în
care lipsește întâlnirea cu Domnul?
În contextul nostru, în țara noastră
ne bucurăm de posibilitatea de a putea

participa la Sfânta Liturghie și îi
mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta.
Dar sunt locuri în lume unde creștinii nu
pot participa la Liturghia duminicală; și
totuși, în această zi sfântă, sunt chemați
să se adune în rugăciune în numele
Domnului, ascultând Cuvântul lui
Dumnezeu și ținând vie dorința după
Euharistie. Un autor anonim din primele
veacuri ale Creștinismului spunea
referindu-se la Ziua Domnului: „Veniți
devreme la Biserică, apropiați-vă de
Domnul și mărturisiți-vă păcatele,
căiți-vă în rugăciune (...). Luați parte la
sfânta și dumnezeiasca
Liturghie,
terminațivă rugăciunea și nu
plecați
înainte
de
încheiere. Adeseori am
spus: această zi vă este
dată pentru rugăciune
și odihnă. Este ziua pe
care a făcut-o Domnul.
Să ne bucurăm și să ne
veselim într-însa”.
Din păcate, unele
societăți secularizate au
pierdut sensul creștin al
duminicii luminate de
Euharistie. Este păcat
acest lucru! Și la noi - în țară, chiar și în
parohia noastră - se poate observa lucrul
acesta, de aceea trebuie să fie reînviată
această conștiință, pentru a recupera
semnificația sărbătorii, semnificația
bucuriei, a comunității parohiale, a
solidarității, a odihnei care revigorează
sufletul și trupul. Euharistia, duminică
după duminică, ne este învățătoare a
tuturor acestor valori dumnezeiești.
Conciliu Vatican al II-lea, în Constituția
Sacrosanctum Concilium, la nr. 106
spune: „Duminica este sărbătoarea
primordială, care trebuie prezentată
evlaviei credincioșilor și întipărită bine

în ea, așa încât să devină și zi de bucurie
și de încetare a lucrului”.
Abținerea duminicală de la lucru nu
exista în primele secole, este un aport
specific al Creștinismului. Prin tradiția
biblică, evreii se odihnesc sâmbăta,
în timp ce în societatea romană nu
era prevăzută o zi din săptămână de
abținere de la muncă. Sensul creștin al
trăirii ca fii, și nu ca sclavi, însuflețit de
Euharistie, face din duminică, aproape
universal, zi de odihnă. Fără Cristos
suntem condamnați să fim dominați de
oboseala cotidianului, cu preocupările
sale, și de frica zilei
de mâine. Întâlnirea
duminicală cu Domnul
ne dă forța să trăim
ziua de azi cu încredere
și curaj și să mergem
înainte cu speranță.
Pentru aceasta, noi,
creștinii, mergem să-l
întâlnim pe Domnul
duminica, în celebrarea
euharistică la Sfânta și
dumnezeiasca Liturghie.
Împărtășania euharistică
cu Isus Cristos, Înviat și
Viu în veci, anticipează
duminica fără de apus, când nu va mai
fi trudă, nici durere, nici plâns, nici
lacrimi, ci numai bucuria de a trăi pe
deplin și pentru totdeauna cu Domnul.
Și despre această odihnă fericită
ne vorbește Liturghia de duminică,
învățându-ne, în scurgerea săptămânii,
să ne încredințăm în mâinile Tatălui care
este în ceruri. Prefața IV ne spune: „Tu
nu ai nevoie de preamărirea noastră,
dar credem că este un mare dar al tău
să-ți arătăm recunoștință. Căci, deși
lauda pe care ți-o aducem nu adaugă
nimic maiestății tale nemărginite, ea ne
obține nouă harul mântuirii”.
Pr. paroh Mihai Mărtinaș

MERINDE PENTRU DRUM
Poruncile, o dovadă de iubire
Într-o duminică, un copilaș de vreo nouă ani i-a amintit tatălui său că trebuie
să meargă la Liturghie.
- Astăzi nu mergem – spune tatăl. Am altceva de făcut.
- Dar, tată – insistă copilul –, suntem creştini; avem obligaţia ca astăzi să
mergem. Ne-o cere cea de-a treia Poruncă din Decalog: Adu-ţi aminte să sfinţeşti
Ziua Domnului!
- Nu-ţi face griji! Asta nu are importanţă. Vom merge duminica viitoare.
Puştiul tace, însă în scurt timp, cu naturalețea specifică vârstei, intervine din
nou:
- Atunci, tată, dacă cea de-a treia Poruncă nu are importanţă, cea de-a patra, știi
tu, aceea cu Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta...., nu are nici ea nicio importanță.
Poruncile nu sunt un capriciu al lui Dumnezeu, nici obstacole pe care ni le
pune în cale. Sunt ca indicatoarele de pe şosea: indicatorul nu creează pericolul,
doar ne semnalează că s-ar putea petrece ceva rău dacă nu respectăm indicațiile.
Dumnezeu, pentru că ne iubeşte, ne arată ceea ce este potrivit pentru noi, ce
este bun şi ce nu este bun. Faptul că ne-a dat Poruncile este o dovadă de iubire.
Răspunsul logic din partea noastră ar trebui să fie recunoştinţa.

Cum răspundem invitației de a participa la Liturghie? Facem minimul
necesar sau ne dăruim cu totul? Venim la Liturghie gata să primim? Citim
înainte lecturile pentru a ne pregăti să ascultăm Cuvântul Domnului? Venim cu
intenții de rugăciune? Poate pentru alții, poate cineva e bolnav sau pe moarte
- punem noi aceste intenții pe altar la Liturghie. Cântăm?
Cu cât investești mai mult în ceva, cu atât vei câștiga mai mult. Dacă
tu crezi că Liturghia este plictisitoare sau nu prea interesantă, că nu te ajută
prea mult în viață, provocarea mea pentru tine este aceasta: nu fi neatent la
Liturghie, ci implică-te în ea! Și, în timpul săptămânii, fă pași concreți pentru a
te pregăti pentru Liturghie! Îți garantez că Liturghia va prinde viață în viața ta!

(dintr-un program catehetic dedicat tinerilor)

ANUNȚURI
• Pe 13 și 14 octombrie, sâmbătă și duminică, vom petrece din nou un sfârșit
de săptămână împreună la Mănăstirea Carmelitană de la Ciofliceni. Scopul acestor ieșiri este acela de a face tot mai mult din Parohia noastră o familie de familii
și de a face pași concreți în consolidarea vieții noastre de credință. Iar acolo, în
Sanctuarul diecezan închinat Maicii Domnului, o vom lăuda împreună pe Sfânta
Fecioară Maria, Regina Sfântului Rozariului! Mai mult informații și înscrieri, la
Biroul parohial!
• În fiecare duminică, începând cu ora 16:00, are loc pregătirea candidaților care și-au exprimat dorința să primească Mirul
– sacramentul maturităţii creştine.
• Duminică, 28 octombrie, la
Sf. Liturghie de la ora 11:00, va
avea loc Sărbătoarea familiilor.
Soții care anul acesta împlinesc o
cifră rotundă de la celebrarea căsătoriei lor, adică: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35... de ani
și doresc să fie binecuvântați cu acest prilej, sunt îndemnați să participe la sărbătoare. Pentru detalii și înscrieri vă așteptăm 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.
• sâmbata, 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.

