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SFÂNTA LITURGHIE (X)

Liturgia Cuvântului:
Crezul și
Rugăciunea universală

Ascultarea lecturilor biblice, care
se prelungește în omilie, răspunde
la un drept spiritual al poporului lui
Dumnezeu: acela de a primi din belșug
comoara Cuvântului lui Dumnezeu.
Fiecare dintre noi, când merge la
Liturghie, are dreptul să primească
din belșug Cuvântul lui Dumnezeu
bine citit, bine proclamat și apoi
bine explicat în omilie (predică).
Acesta este un drept! Așadar, atunci
când Cuvântul lui Dumnezeu nu este
bine proclamat, când nu este predicat

cu fervoare de către diacon, preot sau
episcop, nu este respectat un drept al
credincioșilor.
Noi avem dreptul să ascultăm
Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul
vorbește pentru toți, păstori și credincioși.
El bate la ușa inimilor celor ce participă
la Liturghie, fiecare în condiția sa de
viață, vârstă, situație. Domnul este cel
care îndrumă, încurajează, mângâie,
cheamă, ridică vlăstare de viață nouă
reconciliată. Și asta prin intermediul
Cuvântului

său, care este „viu și plin de putere”.
Cuvântul său bate la ușa inimilor noastre
și are putere să le schimbe!
După omilie se recomandă un timp
de tăcere, ce permite credinciosului să
mediteze și să lase să se sedimenteze în
suflet sămânța primită, pentru ca să se
nască propuneri de adeziune la ceea ce
Duhul a sugerat fiecăruia.
După omilie, Liturghia cere un
răspuns personal de credință, care se
inserează în mărturisirea credinței,
exprimată în Crez, pe care îl recităm
la Liturghie. Recitat de toată adunarea,
Crezul manifestă răspunsul comun la ce
s-a ascultat împreună din Cuvântul lui
Dumnezeu. Este o legătură vitală între
ascultare și credință. Sunt unite!
Credința nu se naște din fantezia
minții umane, ci, așa cum spune Sf.
Paul, „vine din predicare, iar predicarea,
din cuvântul lui Cristos”. Așadar,
credința se alimentează cu ascultarea și
conduce la sacrament. Astfel, recitarea
Crezului face ca poporul credincios „să
mediteze din nou și să mărturisească
marile mistere ale credinței, înainte de
celebrarea lor în Euharistie”. Simbolul
de credință leagă Euharistia de Botez,
primit „în numele Tatălui și al Fiului
și al Sfântului Duh”, și ne amintește
că sacramentele pot fi înțelese doar în
lumina credinței Bisericii.
Răspunsul la Cuvântul lui Dumnezeu
pe care credincioșii l-au primit cu
credință se exprimă apoi în implorarea
comună, pe care o numim Rugăciunea
universală, pentru că în ea sunt cuprinse
necesitățile Bisericii și ale lumii. Este
numită și Rugăciunea credincioșilor.
Rugăciunea universală, așezată
după Evanghelie și după omilie, în
special duminica și în sărbători, doreşte
ca prin participarea poporului să se facă
rugăciuni speciale pentru Sf. Biserică,

pentru cei ce ne conduc, pentru cei
copleșiți de necazuri, pentru toți oamenii
și pentru mântuirea lumii întregi. Sub
conducerea preotului, care introduce
și încheie această rugăciune, „poporul,
exercitând propria preoție baptismală,
îi oferă lui Dumnezeu rugăciuni pentru
mântuirea tuturor”. După fiecare
intenție, proclamată de diacon sau de
un lector, adunarea își unește glasul,
invocând: „Te rugăm, ascultă-ne!”.

Acum se împlinește ce a spus Isus:
„Dacă rămâneți în mine și cuvintele
mele rămân în voi, orice voiți, cereți și
vi se va face!” (Ioan 15, 7). Aici trebuie
să ne punem o întrebare: Credem noi
cu adevărat? Credința noastră nu este
prea slabă atunci când ne rugăm la
Sfânta Liturghie? Isus a spus: „Totul
este posibil pentru cel care crede!” Şi,
în alt loc: „Dacă am avea credință cât
un grăunte de muștar, am primi totul”.
Acum, la Liturghie, este momentul cel
mai puternic pentru a-i cere Domnului
lucrurile de care avem nevoie, ceea ce
noi dorim. „Vi se va face!”. „Totul este
posibil pentru cel care crede”, a spus
Isus. Trebuie să avem încrederea omului
din Evanghelie, care spune: „Cred,
Doamne! Ajută puțina mea credință”.
Rugăciunea universală, care încheie
Liturgia Cuvântului, ne îndeamnă să ne
însușim privirea lui Dumnezeu, care se
îngrijește de toți fiii săi.
Pr. paroh Mihai Mărtinaș

Ecoul vieţii
Fiind în excursie la munte, o familie a poposit într-o cabană de la marginea unei văi.
Băiatul cel mic, supărat pe fratele său, s-a dus
în spatele cabanei şi a strigat plin de ciudă: „Te
urăsc!” Imediat, un glas puternic i-a răspuns:
„Te urăsc, te urăsc, te urăsc ...!”
Speriat, copilul a alergat la cabană şi i-a povestit tatălui păţania. Au mers
împreună la locul cu pricina. Tatăl i-a spus fiului:
- Aici erai când cineva ți-a spus că te urăşte?
- Da!
- Ia strigă: „Te iubesc!”
- Te iubesc! - a strigat copilul cu glas puternic şi imediat a primit răspunsul:
„Te iubesc, te iubesc, te iubesc...!”
- Ţine minte, fiule, aşa este și în viaţă: dacă eşti om rău, numai răutate vei întâlni,
dar dacă eşti om bun şi te porţi frumos cu ceilalţi, doar dragoste vei găsi. Şi chiar
dacă nu vei fi mereu iubit de oameni, dragostea lui Dumnezeu te va însoți mereu.
Să nu uiţi niciodată acest lucru!
„Când un străin bate, caritatea îi deschide uşa ospitalităţii; odată intrat,
îl întâmpină bucuria; odată primit, îl găzduieşte omenia. Pe cel flămând, îl
hrăneşte bunătatea; pe cel deznădăjduit, îl călăuzeşte credinţa, iar pe cel tulburat, dragostea.” (Sfântul Ambrozie)

MERINDE PENTRU DRUM
Căruța goală
Într-o dimineaţă, tata m-a invitat să mă plimb prin pădure și eu am acceptat cu
plăcere. S-a oprit într-o curbă și, după un scurt moment de liniște, m-a întrebat:
- În afară de ciripitul păsărelelor, ce altceva mai auzi?
Mi-am ciulit urechile și după câteva secunde i-am răspuns:
- Aud zgomotul unei căruţe.
- Aşa este, spuse tatăl. Este o căruţă goală.
- Cum ştii că este o căruţă goală, dacă nu o putem vedea încă?
Tata mi-a răspuns:
- Este foarte uşor să-ți dai seama de o căruţă goală, din cauza zgomotului. Cu cât
căruța este mai goală, cu atât este mai mare zgomotul pe care îl face!
Am devenit adult și până astăzi, atunci când văd o persoană vorbind prea mult,
întrerupând conversația celorlalți, fiind inoportună și îngâmfată pentru ce are
(și în mod sigur nu are foarte multe!!!), simțindu-se preaputernică și reducând
valoarea celorlalți oameni, am impresia că îl aud pe tata zicând : „Cu cât căruța
este mai goală, cu atât este mai puternic zgomotul pe care îl face!”.

ANUNȚURI
18 aprilie - Joia Sfântă - la ora 9:00, în Catedrala Sf. Iosif va fi celebrată
Liturghia Crismei. La ora 18:00, în biserica noastră parohială va fi celebrată
Liturghia Cinei Domnului, care include şi ritul spălării picioarelor. După
celebrarea liturgică, până la ora 24:00, va fi Adorație euharistică.
19 aprilie - Vinerea Sfântă - la ora 15:00, ora morţii lui Isus, ne vom
ruga Calea Sfintei Cruci, devoțiune ce va avea loc și la ora 17:25, când
va fi animată de candidații la Sacramentul Sfântului Mir. La ora 18:00 va
avea loc celebrarea Pătimirii Domnului, alcătuită din Liturgia Cuvântului,
Adorarea Sfintei Cruci şi Împărtăşirea credincioşilor.
20 aprilie - Sâmbăta Sfântă - Biserica meditează, în tăcere, la mormântul
Domnului.

SFÂNTA LITURGHIE SOLEMNĂ DIN NOAPTEA
DE ÎNVIERE VA FI CELEBRATĂ PE 20 APRILIE,
LA ORA 20:00.
Duminică, 5 mai, la Sfânta Liturghie de la ora 11:00, în parohia
noastră va avea loc Prima Sfântă Împărtăşanie. 18 copii îl vor primi pentru
prima dată pe Isus în inimile lor.
Sâmbătă, 11 mai, la Sfânta Liturghie de la ora 11:00, Episcopul va fi
prezent în comunitatea noastră pentru a conferi Sacramentul Sfântului Mir.

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 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.

