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În lunile anterioare, vorbind despre 
Sfânta Liturghie, am prezentat Riturile 
introductive. Acum începem să vorbim 
despre Liturgia Cuvântului, care este o 
parte constitutivă a Liturghiei, pentru 
că ne adunăm tocmai pentru a asculta 
ceea ce Dumnezeu a făcut și vrea să 
mai facă pentru noi. Este o experiență 
care are loc în direct și nu din auzite, 
pentru că „atunci când în Biserică 
se citește Sfânta Scriptură, însuși 
Dumnezeu vorbește poporului său și 
Cristos, prezent în cuvânt, vestește 
Evanghelia” (Principii și norme pentru 
utilizarea Liturghierului Roman, 29). 
Distanța de timp dispare, Dumnezeu 
este contemporan cu fiecare generație. 
Căci noi „vorbim cu El atunci când ne 
rugăm și Îl ascultăm când citim cuvintele 

dumnezeiești” (Sf. Ambroziu).
Așadar, din nou apare necesitatea 

de a nu întârzia la Sfânta Liturghie, de 
a nu vorbi în timp ce se citește Cuvântul 
Domnului, de a nu-i critica sau cerceta 
pe ceilalți, necesitatea de a asculta 
atent Cuvântul și de a descoperi ce se 
potrivește cel mai bine pentru trăirea 
mea personală, pentru sufletul meu! 
Dacă o fracțiune de secundă nu ești 
atent, poți pierde exact ce era necesar 
pentru sufletul tău.

Atunci când se citește Cuvântul 
lui Dumnezeu - prima lectură, a doua, 
psalmul responsorial și Evanghelia - 
trebuie să ascultăm, să ne deschidem 
inima, pentru că este însuși Dumnezeu 
cel care ne vorbește și să nu ne gândim 
la alte lucruri sau să vorbim despre alte 

SFÂNTA LITURGHIE ( VIII )

Liturgia Cuvântului: 
dialog între 
Dumnezeu 

și poporul său



lucruri. La Liturgia Cuvântului este 
Dumnezeu cel care, prin persoana care 
citește, ne vorbește, ne interpelează pe 
noi, care ascultăm cu credință. Duhul 
Sfânt „care a grăit prin profeți”, așa cum 
ne spune Crezul, și i-a inspirat pe autorii 
sacri, face în așa fel încât „Cuvântul lui 
Dumnezeu să realizeze cu adevărat în 
inimi ceea ce face să răsune în urechi”. 
Dumnezeu vorbește și noi îl ascultăm, 
pentru ca după aceea să punem în 
practică ceea ce am ascultat.

Avem nevoie să-l ascultăm! De fapt, 
este o problemă vitală, așa cum ne spune 
Isus în Evanghelia Sfântului Matei 4.4: 
„Nu numai cu pâine va trăi omul, ci 
cu tot cuvântul care iese din gura lui 
Dumnezeu”. În acest sens, vorbim 
despre Liturgia Cuvântului ca despre 
o „masă” pe care Domnul ne-o oferă 
pentru a alimenta viața noastră 
spirituală. Este o masă îmbelșugată, 
care conține din comorile Bibliei, atât 
din Vechiul, cât și din Noul Testament.

Lecturile duminicale sunt împărțite 
în trei cicluri: A, B, C (evangheliștii 
Matei, Marcu, Luca) și ne însoțesc în 
cursul Anului liturgic. Lecturile de zi 
cu zi sunt împărțite în anul par și impar 
sau anul I și II, și ne conduc zilnic viața. 
Psalmul responsorial, care urmează după 
prima lectură, are rolul de a favoriza 
meditarea Cuvântului care tocmai s-a 
citit. Proclamarea liturgică a lecturilor, 
cu cântările luate din Scriptură, exprimă 
și favorizează comuniunea eclezială, 
însoțind drumul tuturor și al fiecăruia. 

Păstorul comunității trebuie să 
caute lectori și psalmiști buni. Lectorii 
trebuie să fie conștienți că misiunea 
lor este de a proclama Cuvântul lui 
Dumnezeu cu demnitate, simplitate 
și spirit de umilință. Gesturile și 
atitudinile lectorului trebuie să conducă 
poporul la o întâlnire sinceră, profundă 

și călduroasă cu Dumnezeu, care se 
revelează în Cuvântul său. Lectorul 
este persoana prin care Cuvântul 
lui Dumnezeu ajunge la urechile 
credincioșilor pentru ca mai apoi 
să coboare în inimile lor și să aducă 
rod. Pentru aceasta, lectorii trebuie să 
ducă o viață spirituală și sacramentală 
ordonată. Decența vestimentației are 
și ea un rol deosebit de important 
în cazul persoanelor cărora li s-a 
acordat demnitatea să urce la amvon, 
ca să proclame Cuvântul Domnului.

„Cuvântul tău este făclie pentru 
pașii mei și lumină pentru cărările 
mele” (Psalmul 119,105). Cuvântul lui 
Dumnezeu este un ajutor indispensabil 
pentru a ști calea. Cum am putea să 
înfruntăm pelerinajul nostru pământesc, 
cu trudele și încercările lui, fără să 
fim hrăniți și luminați de Cuvântul lui 
Dumnezeu, care răsună în Liturgie?

Ca să înțelegem că nu este suficient 
să auzim doar cu urechile, fără a primi 
în inimă sămânța Cuvântului divin, 
este bine să ne amintim parabola 
semănătorului și diferitele rezultate 
în funcție de diferitele tipuri de teren 
(Marcu 4,1-20). Acțiunea Duhului Sfânt, 
care face răspunsul eficace, are nevoie de 
inimi care să se lase lucrate și cultivate, 
în așa fel încât ceea ce s-a ascultat la 
Liturghie să treacă în viața zilnică. 
Sfântul Apostol Iacob ne avertizează: 
„Căutați să împliniți cuvântul, nu numai 
să-l ascultați, înșelându-vă pe voi 
înșivă” (1,22).

Cuvântul lui Dumnezeu parcurge 
un drum în noi: îl ascultăm cu urechile 
și trece în inimă, apoi trece la mâini, 
la fapte bune, la viața noastră de zi 
cu zi și la acțiunile noaste. Acesta este 
parcursul pe care îl face Cuvântul lui 
Dumnezeu: de la urechi la inimă, la 
mâini și la întreaga noastră viață.

Pr. paroh Mihai Mărtinaș



MERINDE PENTRU DRUM

De ce mergem la biserică?!
Un necredincios îi spuse unui creştin:
- Voi, creştinii, spuneţi că Dumnezeu 

este peste tot. Dacă este aşa, de ce te mai 
duci la Biserică?

- Aşa este! Dar fii atent: dacă aerul 
este încărcat cu vapori de apă, aceştia 
nu-ţi astâmpără setea şi de aceea mergi 
la fântână. Noi, creştinii, mergem la 
Biserică aşa cum tu mergi la fântână. 
Tu îţi astâmperi setea trupului cu apa 
proaspătă şi rece a fântânii; noi ne 
astâmpărăm setea sufletului cu apa 
dătătoare de viaţă veşnică: Cuvântul lui 
Dumnezeu.

„Biserica este o corabie, iar creştinii care merg la Sfânta Biserică şi intră 
în ea sunt izbăviţi din furtuna păcatelor”. (Sfântul Nicodim)

Liturghia de fiecare zi
Într-o şcoală catolică de băieţi erau 

doi preoţi care se îngrijeau de dânşii. 
Într-o duminică, în timp ce unul celebra 
Liturghia, celălalt le dădea explicaţii 
şi încerca să-i ajute să înţeleagă şi să 
participe.

Când, la sfârşit, celebrantul a spus 
„Mergeţi în pace!”, băieţii erau gata să 
plece. Însă, deodată, a adăugat:
- O clipă! Băieţi, Liturghia nu s-a sfârşit. 
Liturghia abia acum începe.

L-au privit mirați şi cu oarecare agitaţie, crezând că trebuie să participe la 
încă o Liturghie.

Însă preotul le-a explicat că Liturghia este o parte din viaţă, că Liturghia 
trebuie să fie trăită dincolo de zidurile bisericii, că întreaga viaţă trebuie să fie 
o Liturghie. Probabil că băieții nu au înţeles prea multe, însă de atunci s-au 
străduit să fie mai liniştiţi.

Dacă viaţa nu sintonizează cu Liturghia, aceasta ajunge să fie un adaos 
lipsit de sens. Sf. Liturghie e o şcoală de viaţă creştină. Mergem la Liturghie 
ca să învăţăm şi să căutăm forţa pentru a ne trăi creştineşte viața.



 ANUNȚURI

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.

COMUNITATEA SUNTEM NOI!

Noi, cei botezați, suntem Biserica. Biserica este a noastră! De aceea, 
trebuie să ne simţim Biserică şi să considerăm ca fiind proprii problemele 
care privesc Biserica și comunitatea 
căreia îi aparținem. 

Parohia este o comunitate de 
credincioși, deci este a noastră, a 
tuturor; este pentru toţi şi formată 
din toţi. Fiecare este membru, fiecare 
este piatră vie a acestui „templu”.

Preoții care au misiunea să 
păstorească o comunitate parohială 
vin și pleacă! Aceasta este misiunea 
lor, a preoților! Dar noi, credincioșii 
care alcătuim comunitatea parohială, 
rămânem! De aceea, nimeni nu trebuie să fie pasiv, individualist, nimeni nu 
trebuie să stea deoparte. Fiecare trebuie să vrea binele parohiei, să o iubească, 
să o frecventeze, să o facă vie.

Comunitatea suntem noi! Haideți să ne susținem parohia! Putem face 
acest lucru și direcționând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și 
pensii pentru anul 2018. Formularul 230 și detalii vor fi disponibile pe site-ul 
parohiei și la Biroul parohial.


