
An de an, în luna iunie au loc 
evenimente care-i au ca protagoniști 
pe Slujitorii altarului: în Solemnitatea 
Preasfânta Inimă a lui Isus, care anul 
acesta e pe 8 iunie, Biserica celebrează 
Ziua Mondială de Rugăciune pentru 
Sfinţirea Preoţilor, când credincioşii 
sunt îndemnaţi, în mod deosebit, să-i 
poarte în gând de rugăciune pe Păstorii 
lor; în iunie, au loc sfințirile de preoți: 
pe 24 iunie, la Iași, vor fi hirotoniți 
diaconii consacrați pe 8 decembrie 
2017; vineri, pe 29 iunie, la Bucureşti, 
va avea loc hirotonirea sacerdotală a 

celor doi diaconi ce vor sluji ca preoți 
în Arhidieceza noastră, iar unul dintre 
ei, Marius Ionuț Bănuță, este fiu 
al comunității noastre, motiv de 
bucurie sporită pentru noi; cei mai 
mulți dintre Slujitorii altarului își 
aniversează ziua consacrării preoțești 
în luna iunie. Între noi, preoţii catolici, 
există frumoasa tradiţie a întâlnirilor 
colegiale, când toţi preoţii unei generaţii 
se întâlnesc pentru a spori comuniunea 
preoţească, pentru a depăna amintiri, 
pentru a împărtăşi experienţe.

M-am gândit să profit de ocazia pe 
care mi-o oferă luna iunie ca să vorbesc 
despre frumusețea acestei vocații 
dumnezeiești – Sfânta Preoție.

Preotul, care este intermediar 
între Dumnezeu și om, după cum 
afirmau Sfinții Părinți ai Bisericii, 
este ales „fără vrednicia sa” din 
rândul slujitorilor lui Dumnezeu, 
pentru binele spiritual al poporului 
lui Dumnezeu. Preocuparea de bază 
a fiecărui preot ar trebui să fie aceea 
de a împli prin viața și prin munca sa 
cuvintele lui Isus: „Așa să lumineze 
lumina voastră înaintea oamenilor, încât 
ei să vadă faptele voastre bune și să-l 
preamărească pe Tatăl vostru din ceruri” 
(Mt 5,16). Preotul trebuie să predice 
înainte de toate cu viața și cu sfințenia sa.
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Misiunea preotului în Biserică este 
de neînlocuit. El proclamă cu autoritate 
cuvântul lui Dumnezeu, repetă gesturile 
iertării și ale oferirii mântuirii, mai ales, 
prin Botez, Spovadă și Euharistie, și 
este chemat să-și exercite grija plină de 
iubire, până la dăruirea totală de sine 
pentru turma pe care o adună în unitate 
și o conduce la Tatăl prin Cristos în 
Duhul Sfânt.

Preotul îl reprezintă pe Cristos, 
de aceea trebuie să reproducă 
caracteristicile carităţii pastorale a lui 
Cristos. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie 
să fie în primul rând hrana preotului, 
obiectul reflecției sale, al studiului 
propriu și mai ales să fie rugăciune și 
viață proprie. Și asta cu atât mai mult cu 
cât atunci când este hirotonit, episcopul 
îi spune preotului pe care îl sfințește: 
„Să crezi întotdeauna ceea ce citești, 
să înveți ceea ce crezi și să realizezi în 
viață ceea ce înveți!”

In persona Christi - în persoana 
lui Cristos - preotul este slujitorul 
cuvântului evanghelizator, care îi invită 
pe toți la convertire și la sfințenie. 
Slujirea preoțească este o misiune, o 
datorie față de propriii frați în credință, 
pentru a-i duce la viața divină. Aceasta 
este responsabilitatea slujitorilor 
Bisericii din partea lui Dumnezeu, 
responsabilitate care nu trebuie să 
degenereze în autoritarism. Autoritatea 
pe care o are preotul este pentru a edifica 
turma în adevăr și sfințenie, amintind că 
acela care este mare trebuie să devină 
cel mai mic, iar cine ocupă primul loc să 
fie ca un slujitor (Lc 22, 24-27). Preotul 
trebuie să-şi amintească mereu că 
Domnul şi Învăţătorul „n-a venit ca să 
fie slujit, ci ca să slujească” (Mc 10,45). 
Preotul este omul care nu trăiește 
pentru sine, ci pentru alții. Preoţia 
este o vocaţie, iar această vocaţie are 

doar o singură „măsură adecvată”, şi 
anume dăruirea totală.

Din păcate, tot mai puţini tineri aleg 
să-l urmeze pe Cristos în Sfânta Preoţie. 
Iar omenirea are mare nevoie de preoţi! 
În 2005, Papa Benedict al XVI-lea le 
spunea preoților din Dieceza de Aosta: 
„Noi trăim într-o lume obosită de propria 
cultură, o lume ajunsă în momentul în 
care nu mai este evidentă necesitatea 
lui Dumnezeu, a lui Cristos, şi în care 
se pare că omul poate să-şi construiască 
viaţa cu propriile puteri; din această 
cauză, natural că este foarte greu să 
crezi, şi dacă este greu să crezi, cu atât 
mai greu este să-ţi oferi viaţa lui Cristos 
pentru a fi slujitorul său, pentru a fi 
preot”. Recent, vorbindu-le episcopilor 
italieni, Papa Francisc își exprima 
îngrijorarea față de criza vocațiilor.

Dar nu trebuie să ne pierdem 
speranța! Nu trebuie să slăbească 
certitudinea că Isus „continuă să 
însufleţească bărbaţi care, asemenea 
Apostolilor, lăsând la o parte orice altă 
ocupaţie, să se dedice total celebrării 
misterelor sacre”. Însă pentru aceasta 
este nevoie de foarte multă rugăciune! 
De aceea vă reamintesc îndemnul lui 
Isus: „Rugaţi-l pe Stăpânul secerişului 
să trimită lucrători la secerişul lui!”.            
Vă îndemn să nu încetați să vă rugați, 
pentru că acolo unde este rugăciune, 
înfloresc vocaţiile.

Totodată, vă îndemn să nu uitați să 
vă rugați pentru sfinţirea preoţilor voştri, 
să vă rugați să aveți preoți buni și sfinți, 
pentru că, după cum spunea Sf. Ioan 
Maria Vianney: „Un păstor bun, un 
păstor după inima lui Dumnezeu, este 
cea mai mare comoară pe care bunul 
Dumnezeu poate să o acorde unei 
parohii şi unul dintre cele mai preţioase 
daruri ale milostivirii divine”.

Pr. paroh Mihai Mărtinaș



Mai sus

Un pilot de aviaţie se hotărî să devină preot. Mama acestuia îi dădu vestea 
episcopului oraşului în care ea locuia şi cu care se cunoştea foarte bine. Episcopul, 
aflând aceasta, îi spuse:

- Aşadar,  de-acum nu va mai zbura?
Mamei nu-i plăcu deloc comentariul şi răspunse îndată:
- Din contra, Preasfinţite: după ce va fi sfințit preot, va zbura şi mai sus.

Preotul, printre altele, ia pâinea în mâinile sale şi o transformă în Trupul lui 
Cristos; iartă păcatele în numele lui Dumnezeu; transmite, în numele Bisericii, 
Vestea cea bună: dragostea pe care Dumnezeu ne-o poartă… Nimeni nu poate 
face în lumea aceasta ceva mai grandios, mai sublim! Să zbori mai sus de-atât este 
imposibil!

Douăzeci şi cinci de cenţi

Un preot a fost trimis de 
superiori în oraşul Houston, din 
Texas. La puţin timp după ce a sosit, 
s-a urcat într-un autobuz pentru a 
merge în centrul oraşului. După 
ce se aşeză, descoperi că şoferul 
îi dăduse la rest cu o monedă de 
25 de cenţi mai mult. În timp ce se 
gândea ce anume să facă, îşi spuse 
pentru sine:

- Ei, sunt doar 25 de cenţi. 
Cine-şi va face griji pentru o sumă atât de mică?

Dar când sosi în staţia unde trebuia să coboare, gândindu-se din nou se hotărî 
să-i dea moneda şoferului, spunându-i:

- Uitaţi, mi-aţi dat cu 25 de cenţi mai mult.
Şoferul, cu un surâs mulţumit, îi răspunse:
- Ştiu că sunteţi noul preot. Cu mult timp în urmă am abandonat Biserica, dar 

aș vrea să mă întorc. Voiam să văd ce veţi face dacă eu vă dau mai mult la rest.
Preotul coborî zguduit de-a dreptul în interiorul său şi se gândi:
- Oh, Dumnezeule! Puţin îmi lipsea şi te vindeam pentru 25 de cenţi.

Este impresionantă importanţa pe care o poate avea un lucru mărunt. „Douăzeci 
şi cinci de cenţi” puteau marca viaţa unui om şi chiar mântuirea sufletului său.

Cât de mult bine face un creştin coerent cu credinţa sa în toate aspectele vieţii 
sale! Nu se poate să fii de „cârpeală”: să fii creştin în anumite aspecte, în altele, nu.

Există vreun ungher în viaţa mea care să nu fie marcat şi călăuzit de credinţa 
mea? Astăzi, în concret, credinţa mea a fost cea care a luminat toate faptele mele?

MERINDE PENTRU DRUM



ANUNȚURI
Miercuri, 13 iunie, în sărbătoarea Sfântului Anton, vom celebra trei Sfinte              

Liturghii: la orele 9.00, 11.00 și 18.00. La fiecare celebrare liturgică vom binecu-
vânta copiii și florile de crin. 

În perioada 18 - 24 iunie  se va desfășura programul Vara împreună, în cadrul 
căruia copiii cântă, se distrează, se roagă, participă la diferite activităţi creative şi 
recreative, la scenete, jocuri, ateliere.

Vineri, pe 29 iunie, în Solemnitatea Sfinților Petru și Paul, în Catedrala roma-
no-catolică Sfântul Iosif, în cadrul Sfintei Liturghii solemne de la ora 10.30, Părin-
tele Diacon Marius Ionuț Bănuță 
va fi hirotonit preot prin impune-
rea mâinilor Înaltpreasfințitului 
Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropo-
lit de București.

Duminică, pe 1 iulie, la ora 
11.00, va avea loc Primița pă-
rintelui Marius, când acesta 
va celebra prima sa Sfântă Li-
turghie în biserica comunității            
căreia îi aparține.

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.


