
În fiecare seară, toți credincioșii parohiei ne unim în 
rugăciune.

În această lună ne rugăm pentru ca să se 
răspândească în familii practica de a se ruga Sfântul 
Rozariu pentru bună înțelegere, unitate și pace.

Psalmul 3

Doamne, cât de mulți sunt vrăjmașii mei! 
Mulți se ridică împotriva mea!
Mulți spun despre mine: 
„Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu!”.        

Tu însă, Doamne, ești scutul meu, 
tu ești gloria mea, tu îmi înalți capul.
Cu glasul meu strig către Domnul
și el îmi răspunde din muntele său cel sfânt.   

Mă culc și adorm și mă trezesc, 
pentru că Domnul mă susține.
Nu mă tem de mulțimile de popoare
care mă înconjoară din toate părțile.

Ridică-te, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu; 
pentru că tu ai lovit peste obraz
pe toți dușmanii mei; 
tu ai zdrobit dinții celor nelegiuiți.

A Domnului este mântuirea. 
Binecuvântarea ta, Doamne, este peste poporul tău.



ANUNȚURI
Pe 13 mai, când Biserica 

amintește aparițiile Sfintei 
Fecioare Maria la Fatima, în 
parohia noastră vom celebra 
Ziua bolnavului. Momen-
tul va fi marcat la ora 18.00, 
printr-o Sfântă Liturghie 
dedicată în mod deosebit per-
soanelor aflate în suferință și 
vârstnicilor din parohie. 

Pe 22 mai, în parohia 
noastră va avea loc Prima 
Sfântă Împărtăşanie. Este 
sărbătoarea copiilor care se 
pregătesc pentru acest eveni-
ment, a familiilor lor, dar şi a 
întregii comunităţi. Vă îndemn 
să-i amintiţi în rugăciunea 
dumneavoastră pe cei 18 copii 
care se pregătesc pentru acest 
eveniment important din viața 
lor de credință, pentru ca să 
poată face o spovadă bună şi 
să-l primească cu vrednicie pe 
Isus în inimile lor.

În zilele de 27, 28 și 29 mai, va avea loc o ieșire la Mănăstirea Călugărilor 
Carmelitani de la Ciofliceni (Snagov). Scopul acestui week-end 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 diecezan. Per-
soanele care doresc să participe sunt invitate să se înscrie la Biroul parohial.

În fiecare duminică, de la ora 16.30, are loc pregătirea cu adolescenții 
și tinerii care vor primi Sacramentul Mirului. Pe data de 5 iunie, Episcopul 
va fi prezent în mijlocul comunității noastre pentru a conferi Sfântul Mir, 
sacramentul maturităţii creştine.


