
Iată, a sosit în sfârșit luna Preafrumoasei 
noastre Mame… Astfel scria odată Padre Pio 
din Pietrelcina la începutul lunii mai. Tocmai 
așa este! De veacuri, luna mai este luna 
Mariei prin excelență, luna Preafrumoasei 
noastre Mame. Este luna cea mai frumoasă 
a anului, pentru splendoarea primăvăratică 
pe care o îmbracă; de aceea este închinată 
Aceleia pe care Biserica o preamărește ca 
Trandafir Tainic.

Luna mai – scria Sfântul Părinte Papa 
Paul al VI-lea – ne amintește de bucuria de 
copii cu care, mergând la școală, duceam flori 
pentru altarul Maicii Domnului. Lumânări, 
cântece, rugăciuni și buchete dădeau un chip 
luminos evlaviei noastre față de Preasfânta 
Fecioară Maria, care ne apărea atunci ca 
Regina primăverii, primăvara naturii și 
primăvara sufletelor.

Luna mai este numită și luna harurilor și 
a slăvirii Mariei, pentru că în această lună se 
primesc haruri îmbelșugate, celebrând slava 
Mamei cerești şi a Reginei Universului. Mai 

ales pentru roadele spirituale pe care le aduce, luna mai cântă cele mai înalte 
cununi de slavă ale Mariei – Mijlocitoarea tuturor harurilor. Sunt haruri 
felurite pe care Ea le dăruiește cu iubire celor care o cinstesc în această 
lună: haruri de progres spiritual, de reînnoire a vieții, de convertire, 
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haruri temporare pentru sănătate, pentru muncă, pentru învăţătură, 
pentru locuință, pentru familie. Câte haruri în această lună binecuvântată! 
Care dintre noi nu are nevoie de aceste haruri?

Sfântul Maximilian Kolbe, pentru a-l ajuta pe fratele muncit de 
chinuitoarele primejdii spirituale şi materiale în care se afla, nu a găsit un 
ajutor mai puternic decât să-i recomande cu grijă să ia parte la devoțiunea 
lunii mai. Astfel, i-a trimis cărți folositoare pentru a-l face să urmeze această 
devoțiune zi de zi.

Participarea la devoțiunea lunii mai înseamnă, așadar, a dobândi 
haruri, a rezolva probleme şi situații dureroase, înseamnă a primi 
ocrotirea Mamei lui Dumnezeu. Pentru aceasta, Biserica, papii, sfinții au 
recomandat cu stăruință celebrarea cu evlavie a lunii mai.

Sfântul Părinte Papa Paul al VI-lea a publicat în anul 1965 o Scrisoare 
enciclică despre luna mai, tocmai pentru a reafirma că Biserica o consideră 
drept luna cea mai rodnică de rugăciune şi de haruri cerești pentru toate 
trebuințele omenirii şi ale Bisericii.

Tocmai pentru că luna mai ne oferă această puternică invitație la o 
rugăciune mai stăruitoare şi mai încrezătoare şi pentru că în ea rugăciunile 
noastre găsesc mai ușor acces la Inima Milostivă a Fecioarei, predecesorii 
noștri au obișnuit să aleagă cu drag această lună închinată Mariei pentru 
a chema poporul creștin la rugăciuni publice ori de câte ori au cerut-o 
trebuințele Bisericii sau vreo primejdie amenințătoare apăsa asupra lumii.

Să nu pierdem această mare ocazie de har. Să căutăm ca şi alții să 
n-o piardă. Să-i chemăm pe cei dragi nouă şi să-i îndemnăm pe prietenii 
noștri să participe la devoţiunile lunii mariane. Sfânta Fecioara Maria 
nu va lăsa pe nimeni să plece cu mâinile goale. Să ne amintim că Ea însăși 
a apărut cu mâinile deschise, din care proiecta fascicole de raze luminoase, 
spunându-i Sfintei Ecaterina Labourre: „Aceste raze sunt simbolul harurilor 
pe care le revărs asupra persoanelor care mi le cer”. Și Sfânta Ecaterina 
Labourre, după exemplul lui Filip Neri, a Sf. Camil, a Sf. Alfons de Liguori 
și a atâtor alți sfinți, voia ca mai ales în luna mai să se intensifice rugăciunea 
mariană, stăruința smerită către Aceea care șade pe tronul harurilor pentru a 
obține milă și har în nevoi. (Evrei 4,16) La picioarele Mariei găsim izvorul 
tuturor harurilor și al sfințeniei! […]

Dacă avem evlavie către Maica Domnului, s-o păstrăm şi s-o cultivăm 
cu mare grijă! Dacă n-o avem, s-o cerem din toate puterile, ca un dar şi 
har principal al acestei luni de mai!

Să ne amintim de frumoasa maximă a Sfântului Ioan Damaschinul: 
„Dumnezeu dăruieşte harul evlaviei faţă de Maica Domnului celor pe care 
vrea să-i mântuiască”. Acest har să ne cuprindă întreaga noastră inimă! Este 
un har care merită Paradisul!

(din Luna mai, luna Mariei, de Stefano Maria Manelli, Editura Serafica, 
2004, traducere de pr. Alois Donea, OFMConv.)



Avem o Mamă

Doi călugări comentau parabola fiului risipitor. Cel mai tânăr spuse:
- Există în acest pasaj evanghelic un lucru care mă surprinde. Se vorbeşte 

despre toţi membrii familiei: despre tată, despre fratele mai mare, despre cel mai 
mic, despre servitori, dar de ce nu se spune nimic despre mamă?

Cel mai bătrân răspunse:
- Eu cred că fiul risipitor nu avea mamă; dacă ar fi avut mamă, nu ar fi vrut să 

plece de acasă.

Noi, creştinii, avem o Mamă. Sfântul Bonaventura spunea că cea de-a noua 
fericire este aceasta: „Fericiţi cei care practică devoţiunea faţă de Preasfânta 
Fecioară, pentru că ei vor avea numele scrise în Cartea Vieţii, spre mântuirea 
veşnică”.

Devoţiunea către Sfânta Fecioară Maria nu presupune doar să o tratăm cu iubire, 
ci înseamnă, înainte de toate, să ne lăsăm dezmierdați de iubirea Ei de Mamă.

Rugăciunea unei mame

Sfânta Brigitta avea un fiu cu o 
viaţă dezordonată. Tânărul a plecat 
în armată și a murit fără spovadă şi 
împărtăşanie. Sfânta o întreba pe 
Maica Domnului de ce a lăsat ca 
tânărul să moară astfel. Și într-o 
noapte a visat cum înaintea tronului 
lui Dumnezeu un grup de demoni 
protesta:

-  A murit fiul Brigittei și când era 
în agonie ne-am apropiat să-l ispitim. 
Dar a venit Mama lui Isus și ne-a alungat de lângă tânăr.

Isus a privit la Maria. Ea i-a explicat:
-  Fiule, mama acestui tânăr m-a rugat atât de mult pentru el, încât am considerat 

o mare datorie să-l însoţesc în ceasul morţii sale. Pentru că nu era niciun preot în 
apropiere, l-am inspirat să spună un Act de căinţă. A murit rugându-se cu pietate. 
Mama lui s-a rugat mult pentru el.

Atunci Isus a spus demonilor:
-  Ceea ce face Mama mea este bun făcut! Plecaţi de aici! 
Acel vis a umplut-o de pace pe Brigitta.

Sfânta Brigitta, Sfânta Monica sau oricare altă mamă: rugăciunea mamelor este 
puterea cea mai mare care există în lume. Rugăciunea pentru copii este o parte 
esenţială din misiunea unei mame.

MERINDE PENTRU DRUM



ANUNȚURI
Pe 10 mai va fi Solemnitatea Înălţarea Domnului. Sfintele Liturghii vor fi 

celebrate  la orele 9.00, 11.00, 18.00. 
Pe 13 mai, în sărbătoarea Sfintei Fecioare de la Fatima, în parohia noastră 

vom celebra Ziua bolnavului, care va fi marcată la Sfânta Liturghie de la ora 11.00, 
dedicată în mod deosebit persoanelor aflate în suferință și vârstnicilor din parohie. 

Este nevoie de voluntari care să ajute persoanele neputincioase, dar deplasabi-
le, să participe în această zi la Sfânta Liturghie. Persoanele disponibile sunt invitate 
să se anunțe la Biroul parohial. Vă mulțumim!

Pe 26 și 27 mai, va avea loc o nouă ieșire la Mănăstirea Călugărilor Carmelitani 
de la Ciofliceni (Snagov). Scopul acestui 
sfârșit de săptămână împreună este acela 
de a ne cunoaște mai bine și împreună să o 
lăudăm pe Sfânta Fecioară Maria, Regina 
lunii mai, chiar în Sanctuarul marian die-
cezan. Persoanele care doresc să participe 
sunt invitate să se înscrie la Biroul parohi-
al. Orientativ, pentru a se vedea atmosfera 
de la ieșirile anterioare la Snagov, poate 
fi consultat site-ul parohiei: www.catoli-
camd.ro – secțiunea Actualitate

Pe 31 mai  va fi Solemnitatea Trupul și Sângele Domnului. Sfintele Liturghii 
vor fi celebrate la orele 9.00, 11.00, 18.00. 

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.


