
Gânduri pentru Postul Mare
A ne lipsi de mâncarea 

materială, care hrăneşte trupul, 
înlesneşte o dispoziţie lăuntrică 
de a-l asculta pe Cristos şi de 
a ne hrăni din cuvântul său de 
mântuire. Prin post şi rugăciune îi 
permitem lui să vină să potolească 
foamea mai profundă pe care o 
simţim înlăuntrul nostru: foamea 
şi setea de Dumnezeu.

(Benedict al XVI-lea)

Postul şi pomana sunt cele 
două aripi ale rugăciunii care îi 
permit să-şi ia mai uşor elanul său 
şi să ajungă până la Dumnezeu. În 
felul acesta, rugăciunea noastră, 
făcută în umilinţă şi caritate, în 
post şi în pomană, în temperanţă 
şi în iertarea ofenselor, dând 
lucruri bune şi nerestituindu-le pe 
cele rele, îndepărtându-se de rău 
şi făcând binele, caută pacea şi o 
obţine. Cu aripile acestor virtuţi, 
rugăciunea noastră zboară sigură 
şi mai uşor este dusă până la cer, 
unde Cristos, pacea noastră, ne-a 
precedat. 

(Sfântul Augustin)

Postul Mare este un drum, 
este însoţirea lui Isus care urcă la 
Ierusalim, loc al împlinirii misterului 
său de pătimire, moarte şi înviere; 
ne aminteşte că viaţa creştină este o 
cale de parcurs, care consistă nu atât 
într-o lege de respectat, ci în însăşi 
persoana lui Cristos, de întâlnit, de 
primit, de urmat. 

(Benedict al XVI-lea)

Postul este cel mai bun străjer 
al sufletului, cel mai sigur şi fidel 
tovarăş al trupului, arma vitejilor, 
întărirea atleţilor. El alungă 
spiritele rele, îndeamnă la pietate, 
face să iubim înfrânarea, inspiră 
modestia, dă curaj în război, 
învaţă a iubi pacea. Postul dă 
aripi rugăciunii, pentru a se înălţa 
şi a pătrunde până la cer. Postul 
este sprijinitorul caselor, părintele 
sănătăţii, povăţuitorul tinereţii, 
podoaba bătrânilor, plăcutul 
tovarăş al călătorilor. Postul este 
mijloc de perfecţiune spirituală, 
de desăvârșire şi îndumnezeire. 
El este o rugăciune a trupului ce 
doreşte să se mântuiască. 

(Sfântul Vasile cel Mare)

Parohia Romano-Catolică Adormirea Maicii Domnului

PAROHIALĂ
FOAIE

  tel.0214136570; e-mail: pr.mihai.martinas@hotmail.com; www.catolicamd.ro
MARTIE 2018



Aminteşte-ţi cine a murit pentru tine, ca să te mântuiască! 
De aproape trei săptămâni am început 

Postul Mare, ocazie să ne convertim, să 
devenim mai buni! Dumnezeu ne vrea 
sfinți, așa cum El este sfânt: „Fiți 
sfinți căci Eu, Domnul Dumnezeul 
vostru, sunt sfânt!” (Levitic 20,26). 
De aceea, El vrea ca mai ales în post noi 
să ne revizuim viața de credință și să o 
îmbunătățim; vrea să trăim cu adevărat 
ca fiii Săi, ca moștenitori ai cerului, nu 
ca și cum am moșteni acest pământ.

Dumnezeu vrea să ne amintim de 
iubirea cu care ne-a iubit. Apostolul și 
Evanghelistul Ioan ne spune: „Într-
adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, încât l-a dat pe Fiul Său, Unul 
născut, ca oricine crede în El să nu 
piară, ci aibă viață veșnică” (In 3,16).

Poate unii dintre noi ne amintim 
aceste cuvinte ale Sfântului Ioan; alții, 
poate le aud prima oară. Dar înțelesul 
lor profund, gestul extraordinar de iubire 
al lui Dumnezeu l-am pătruns noi cu 
adevărat? Reușim să ne dăm seama cu 
adevărat de ceea ce a făcut Dumnezeu 
pentru noi? Dumnezeu Tatăl își dăruiește 
Unicul Fiu pentru mântuirea noastră? 
Dumnezeu Fiul, Isus Cristos, din iubire 
și ascultând de Tatăl, se întrupează, se 
naște, trăiește, pătimește, moare și învie, 
din iubire față de noi!

Cât timp oferim zilnic pentru a ne 
gândi la acest lucru, pentru a medita 
Cuvântul lui Isus, Evanghelia, și pentru 
a ne hrăni și înălța sufletul?

Sfântul Apostol Paul ne spune și el: 
„Cristos m-a iubit și s-a dat pe sine pentru 
mine” (Galateni, 2, 20). Isus Cristos, 
Dumnezeu, m-a iubit, mă iubește, s-a 
lăsat să fie biciuit, să fie batjocorit, să fie 
pălmuit, să fie scuipat, să fie răstignit, 
pentru mine.

Iar eu ce fac din iubire față de Cristos? 
Cum trăiesc iubirea mea față de El? 
Îmi pasă că Dumnezeu a făcut atâtea 
pentru mine? Eu îl iubesc? Se vede 
din viața mea acest lucru? Cum îl 
iubesc, la ce renunț din iubire față de 
El? Mă străduiesc să nu-l ofensez prin 
păcat? În fața ispitelor, a încercărilor, a 
atacurilor din partea celui rău, reușesc 
să-mi amintesc că și Isus a fost ispitit, 
dar a învins? Reușesc și eu să înving 
ispitele, reușesc să le ocolesc, sunt 
prudent și înțelept în a-mi alege prietenii, 
lecturile, discuțiile? Sunt prudent în a-mi 
administra timpul, în așa fel încât să  nu-
mi dea diavolul de lucru?

Oare la fiecare Spovadă ne amintim 
ce preț s-a plătit pentru noi, pentru ca noi 
să primim dezlegarea? Când vine ispita, 
ne amintim să nu te părăsim, Doamne, 
așa cum au făcut-o aproape toți când ai 
fost răstignit?



Aminteşte-ţi cine a murit pentru tine, ca să te mântuiască! 

Isus ne vrea prietenii săi: „De acum 
nu vă mai numesc servitori, pentru că 
servitorul nu știe ce face stăpânul lui. 
Însă, v-am numit pe voi prieteni, pentru 
că toate câte le-am auzit de la Tatăl vi            
le-am făcut cunoscute” (Ioan 15, 15).

Sfântul Irineu ne arată cum la 
început, și nu pentru că ar fi avut nevoie 
de om, Dumnezeu l-a plăsmuit pe Adam, 
tocmai pentru a avea unde să-și reverse 
binefacerile sale, așa cum o mamă și un 
tată dau viaţă copiilor din iubire și pentru 
a avea cui să lase ceea ce este al lor.

De la început, Dumnezeu ne-a vrut 
prietenii și apropiaţii săi, de aceea ne-a 
creat după chipul și asemănarea sa. 
Nu ne-a poruncit să-l urmăm pentru că 
ar fi avut nevoie de slujirea noastră, ci 
pentru a ne mântui. Deoarece a-l urma 
pe Mântuitorul înseamnă a fi părtași la 
mântuire și a urma lumina este același 
lucru cu a fi luminat.

Cei care se află în lumină nu ei luminează 
lumina, ci aceasta îi luminează pe ei. Ei 
nu dau nimic luminii, în schimb primesc 
binefacerea sa, fiind luminați de ea. Așa 
se întâmplă cu slujirea lui Dumnezeu, 
care nu-i dă nimic lui Dumnezeu, de 
vreme ce Dumnezeu nu are nevoie de 
serviciile umane; în schimb, le dă viața, 
incoruptibilitatea și gloria veșnică celor 
care îl urmează și-l slujesc.

Pentru aceasta Dumnezeu le cere 
oamenilor să-l slujească, pentru ca să 
acorde binefaceri celor care perseverează 
în slujirea sa, de vreme ce Dumnezeu 
este bun și milostiv. Lui Dumnezeu 
nu-i lipsește nimic. Omul are nevoie de 
comuniunea cu El.

În aceasta constă gloria omului, în 
a persevera și în a rămâne în slujirea 
lui Dumnezeu. Suntem într-un timp 
special, timpul sfânt al Postului Mare! 
Unii creștini nu s-au gândit și nici nu 
se gândesc deloc la acest lucru. Și anul 
acesta, ca și până acum, timpul este al 
lor, viața este a lor, nu se gândesc nici la 
Dumnezeu, nici la Cristos, nici la viață 
veșnică. Trăiesc în aceeași rutină: „a 
produce” și „a consuma”.

Ca Păstor al acestei comunităţi, am 
obligaţia să vă amintesc mereu care este 
scopul final - mântuirea noastră – şi că 
nu trebuie să pierdem nicio clipă fără a 
lucra pentru aceasta. Aşadar, „Fraților, 
noi suntem împuterniciți ai lui 
Cristos ca și ai lui Dumnezeu, care vă 
îndeamnă prin noi. Vă rugăm pentru 
Cristos: împăcați-vă cu Dumnezeu! 
(...) Iată, acum este momentul potrivit; 
iată, acum este ziua mântuirii!”                               
(2 Corinteni 5, 20; 6, 2).

Preot paroh Mihai Mărtinaş



ANUNȚURI
În zilele de 16, 17 și 18 martie 2018, ca pregătire pentru Solemnitatea                      

Învierii Domnului, în parohia noastră vor avea loc MISIUNI POPULARE, cu 
tema „Cristos a pătimit, a murit și a înviat, după Scripturi” (cf. 1 Cor 15, 3-4).                      
Predicator va fi Pr. dr. Lucian Dîncă, călugăr asumpționist, Lector universitar la 
Facultatea de Teologie romano-catolică, Universitatea București.

Misiunile populare reprezintă o serie de predici organizate în anumite timpuri 
forte din Anul liturgic, cum este Postul Mare, care au ca scop instruirea şi formarea 
creştină a credincioşilor, dar mai ales înaintarea lor în viaţa spirituală. 

Caracterul „popular” al misiunilor este dat de faptul că acestea se adresează 
întregii comunităţi; reprezintă un moment de întâlnire a membrilor comunităţii în-
tre ei şi a tuturor cu păstorul lor în ascultarea, înţelegerea şi aprofundarea cuvântu-
lui lui Dumnezeu. Aceste zile binecuvântate sunt momente de revigorare a vieții de 
credință, ocazie de convertire în timpul sfânt al Postului Mare. De aceea, este foarte 
importantă participarea credincioșilor la sacramente: Spovada și Împărtășania.

Pe durata Misiunilor, vor fi mereu preoți disponibili pentru Spovadă!

25 martie - Duminica Floriilor
La ora 14.00, va începe procesiunea de Florii, de la Biserica Franceză către 

Catedrala Sfântul Iosif, unde, la ora 15.00, va fi celebrată o Sf. Liturghie solemnă. 

29 martie - Joia Sfântă 
La ora 9.00, în Catedrala Sf. Iosif va fi celebrată Sfânta Liturghie a Crismei. 

Prezidează Arhiepiscopul Ioan Robu înconjurat de toţi preoţii din Arhidieceză.  La 
ora 18.00, în biserica noastră parohială va fi celebrată Liturghia Cinei Domnului, 
care include şi ritul spălării picioarelor. 

30 martie - Vinerea Sfântă  
La ora 15.00, ora morţii lui Isus, ne vom ruga Calea Sfintei Cruci. La ora 18.00 

are loc celebrarea Pătimirii Domnului, care este alcătuită din trei părţi: Liturgia 
cuvântului, Adorarea Sfintei Cruci şi Împărtăşirea credincioşilor. 

31 martie - Sâmbăta Sfântă 
Biserica meditează, în tăcere, la mormântul Domnului.

SFÂNTA LITURGHIE DIN NOAPTEA 
DE ÎNVIERE VA FI CELEBRATĂ PE 

31 MARTIE, LA ORA 20.00.


