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An de an, luna noiembrie începe cu Solemnitatea Tuturor Sfinților. Sfinții sunt 
persoane vrednice de admirația și de respectul nostru, persoane pe care trebuie 
să le și imităm, nu doar să le admirăm. Așadar, sfințenia nu este un lucru rezervat 
unor persoane deosebite, unei elite. Nu! Sfințenia este pentru toți! Iar dacă vă 
propuneți să luaţi mai în serios viaţa dumneavoastră spirituală, vă îndemn să nu 
mai ezitați! Acum este timpul potrivit! 

Sfinţenia este un proces ce se extinde pe parcursul întregii vieţi şi necesită 
efortul nostru hotărât de a colabora cu harul sfinţitor al lui Dumnezeu, care ni se 
oferă prin Sacramente. Secretul sfinţeniei este rugăciunea constantă, care poate fi 
definită drept un contact continuu cu Preasfânta Treime: „Rugaţi-vă încontinuu şi 
nu vă descurajaţi!” (Luca 18,1).

Celor care doresc să-și întărească credința și să înainteze pe drumul sfințeniei, 
un autor de spiritualitate le propune următorul program zilnic: 

• oferirea zilei în fiecare dimineaţă și lectură spirituală (din Noul Testa-
ment sau din cărţi de spiritualitate);

• Sfântul Rozariu; 
• Sfânta Liturghie; 
• Împărtăşania;
• cel puţin 15 minute de rugăciune mintală;
• recitarea rugăciunii Îngerul Domnului, la amiază;
• o scurtă examinare a conştiinţei, seara. 
Acestea sunt modalităţile principale de a atinge sfinţenia. Acțiunile noastre 

fără Sacramente și fără viață spirituală solidă nu sunt eficiente pe termen lung. 
Toți sfinții au inclus în viața lor de zi cu zi aceste deprinderi care i-au condus, 
încet-încet, spre Paradis. 

„Fiţi sfinţi căci Eu, Domnul 
                Dumnezeul vostru, sunt sfânt!”



În primul rând, trebuie subliniat că și în viața spirituală este nevoie de o 
muncă graduală. Să nu ne așteptăm să reușim de la început cu toate aceste deprin-
deri. Este nevoie de perseverență! Nu putem alerga la maraton fără o pregătire 
prealabilă temeinică, nici nu putem cânta la pian doar cu trei sau patru ore de 
repetiție. Apoi, este important de subliniat că singuri nu reușim. Este nevoie de un 
preot care să ne îndrume cum să încorporăm treptat și cu rodnicie aceste obice-
iuri zilnice în viața noastră. În funcție de anumite circumstanțe particulare, aceste 
deprinderi se pot modifica.

În al doilea rând, trebuie făcut un angajament serios, cu ajutorul Duhului 
Sfânt și al sfinților pe care-i invocăm în mod obișnuit. Aceste obiceiuri trebuie să 
devină prioritare pentru viața noastră; ele trebuie să se afle pe lista zilnică a lucru-
rilor importante. Aceste obiceiuri nu pot fi obținute pe fugă; ele trebuie făcute în 
mod conștient, în timpul zilei, într-un loc liniștit, fără distrageri, unde putem să ne 
punem ușor în prezența lui Dumnezeu și să ne adresăm Lui. La urma urmei, acesta 
este lucrul cel mai important! În momentul întâlnirii noastre finale cu Domnul, nu 
va mai rămâne decât iubirea pentru El, care se află în inimile noastre. 

În al treilea rând, trebuie să fim convinși că aceste deprinderi nu sunt pierdere 
de vreme, ci, dimpotrivă, înseamnă câștigare de timp. Nicio persoană care a prac-
ticat acest program nu a produs mai puțin în câmpul muncii, nu a ajuns să fie o 
soție mai puțin bună sau să aibă mai puțin timp pentru prieteni sau pentru a-și 
cultiva viața culturală. Dimpotrivă, Dumnezeu îi răsplătește întotdeauna pe cei 
care îl pun pe El pe primul loc. Dumnezeu ne va înmulți în mod uimitor timpul, 
așa cum a făcut cu pâinile și cu peștii cu care a hrănit mulțimile și au rămas și 
atâtea coșuri cu firimituri. 

Vă îndemn să aveţi curajul să răspundeţi acestei provocări şi să daţi un nou 
start vieţii dumneavoastră de credinţă! Nu aşteptaţi o ocazie anume ca să începeţi! 
Nu amânaţi pe mâine, pe săptămâna viitoare! Cred că oricare dintre noi a experi-
mentat măcar o dată în viaţă cuvintele Sfântului Augustin: „Ne-ai creat pentru 
Tine, Doamne, şi neliniştită este inima mea până când nu se va odihni în Tine!” 

Aşadar, succes în drumul vostru spre sfințenie! 
                                                                              Preot paroh Mihai Mărtinaș



Noiembrie, luna pomenirii credincioşilor răposaţi

Pentru a se prezenta în fața lui Dumnezeu, după moarte, sufletul omului trebuie 
să fie cu desăvârșire curat. De aceea, sufletele celor care mor cu păcate ușoare sau 
nu au ispășit suficient pe pământ pentru păcatele mari, care au fost iertate prin 
spovadă, se purifică în Purgatoriu pentru a putea intra în Paradis. Suferințele celor 
din Purgatoriu pot fi ușurate și scurtate de către cei rămași în viață. 

Pe 2 noiembrie, în Biserica Romano-Catolică este celebrată Pomenirea tutu-
ror credincioșilor răposați. Dar pe răposații noștri, care „au mers înaintea noastră 
cu semnul credinţei şi dorm somnul păcii” îi putem ajuta mereu prin rugăciuni, 
prin Sfinte Liturghii, prin posturi, pomeni, indulgențe și prin alte jertfe spirituale. 

• Ce lucru extraordinar! Când cineva 
drag nouă moare și se întoarce la Dum- 
nezeu, el ne poartă în inima sa. Eu sunt în 
Dumnezeu prin inima celor care mă iubeau 
și care în acest moment au ajuns deja să 
se cufunde în inima lui Dumnezeu. Un pic 
din noi este deja în cer! Când vom muri nu 
vom merge într-un loc complet necunoscut, 
străin, pentru că o părticică din noi este deja 
în Dumnezeu. Ne vom întâlni cu toții în cer! 
Iubirea pe care o trăim nu moare niciodată! 
Iubirea nu moare! Iubirea se transformă! Să 
iubești înseamnă să crezi că celălalt nu va 
muri. Niciodată!

• După ce a dus o viaţă de credință 
„căldicică”, o doamnă a murit. Ajungând 
în cer, Sfântul Petru îi pune la dispoziție o 
colibă mică şi sărăcăcioasă.

- Reşedinţa dumneavoastră pentru toată 
veşnicia.

- Cum? – protestează femeia. Eu nu pot 
să locuiesc într-o cocioabă.

- Îmi pare rău, doamnă, îi răspunde Sfân-
tul Petru. Este tot ce am putut să construim 
cu materialele pe care ni le-aţi trimis.

„În casa Tatălui meu există multe lăcaşuri” 
(In 14,2). Multe şi diferite. Zi de zi ne edificăm 
propria veşnicie. Calitatea acesteia va depinde 
de materialele pe care – de asemenea, zi de zi 
– le „trimitem”. Importanţa vieţii noastre pe 
pământ este extraordinară: de ea depinde cali-
tatea veşniciei noastre.



ANUNȚURI

Duminică, 22 noiembrie, este Solem-
nitatea Cristos, Regele  Universului. În 
această zi, când Biserica îl adoră pe Cristos, 
recunoscându-i suveranitatea peste întreaga 
Creaţie,  îl vom adora într-un chip deosebit 
în Preasfântul Sacrament. 

Marți, 8 decembrie, Solemnitatea Neprihănitei Zămisliri - este 
sărbătoare de poruncă. Sfintele Liturghii vor fi celebrate ca în dumi- 
nici şi sărbători, la orele 9.00,11.00 şi 18.00. 

Tot pe 8 decembrie va avea loc deschiderea Anului Sfânt al 
Milostivirii - 8 decembrie 2015 - 20 noiembrie 2016 - proclamat de 
Papa Francisc.

Dorinţa Papei Francisc este ca acest An special, 
trăit în spirit de împărtăşire a darurilor cereşti, să 
devină ocazie de „a trăi în viaţa de zi cu zi milosti-
virea pe care dintotdeauna Dumnezeu Tatăl o revarsă 
asupra noastră...”. 

Mai mult informații despre Anul milostivirii pot 
fi găsite pe site-ul: www.iubilaeummisericordiae.va, 
disponibil în şapte limbi: italiană, engleză, spaniolă, 
portugheză, franceză, germană şi poloneză.

Programul religios al parohiei 

Sfintele Liturghii sunt celebrate după următorul program:  
•  de luni până vineri, la orele: 7.00; 8.00; 18.00.
•  sâmbătă, la orele: 8.00; 18.00.
•  duminica, la orele: 9.00; 11.00; 18.00.
•  În Sărbătorile de poruncă din timpul săptămânii, 
   la orele: 9.00; 11.00; 18.00.

Sfântul Rozariu: 
•  în fiecare seară, la 17.25 
•  duminica, la ora: 8.25; 10.25 și 17.25                                                                                                        

Adoraţie în faţa Preasfântului Sacrament: 
•  în fiecare joi, după Sfânta Liturghie de la ora 18.00, pentru o oră,
    rămânem în Adorație euharistică și rugăciune pentru a ispăși și repara
    ofensele aduse Preasfintei Inimi a lui Isus și Inimii Neprihănite a Mariei.    
•   în fiecare primă vineri din lună și duminica, după Sfânta Liturghie 
    de la ora 18.00


