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Îngerul Păzitor 

Sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie oferă o bună oca-
zie să ne amintim și să strângem prietenia cu „prietenii” noștri nevăzuți, 
„îngerii”, pe care bunul Dumnezeu ni i-a dat să ne păzească, să ne ocrotească 
și să ne conducă. Pe data de 29 septembrie i-am amintit pe Arhanghelii Mihail, 
Gabriel și Rafael, iar pe 2 octombrie, pe Îngerii Păzitori.

Existența îngerilor este un adevăr de credință exprimat de Catehismul Bisericii 
Catolice, în paragraful 338: „Existenţa fiinţelor spirituale, netrupeşti, pe care 
Sfânta Scriptură le numeşte în mod obişnuit îngeri, este un adevăr de credinţă. 
Mărturia Scripturii este la fel de clară, ca şi caracterul unanim al Tradiţiei”.

Îngerii sunt „creaturi pur spirituale”, deci mai perfecte decât fiinţele umane, 
dar mai puţin complete. De fapt, omul rezumă în sine însăși dimensiunea spirituală 
şi materială, pe care îngerii nu o au. Omul poartă, aşadar, în sine însuşi cerul şi 
pământul. Îngerii, ca şi fiinţele umane, sunt creaţi după chipul şi asemănarea 
lui Dumnezeu şi sunt înzestraţi, ca şi omul, cu inteligenţă şi cu libertate. Este 
vorba despre daruri pe care nu şi le-au dat ei înşişi, ci le-au primit de la Creator. 
Aceasta înseamnă că nu sunt aproape numai de natura umană, ci şi de cea divină.   



Ca fiinţe spirituale, însă, se bucură de o inteligenţă şi libertate mult mai mari 
decât cele ale oamenilor. Natura umană este mai puţin perfectă, pentru că este 
limitată de trup şi de dimensiunea spaţiu-timp. Şi cunoaşterea şi perfecţiunea omu-
lui sunt limitate de aceste condiţii. Existenţa pământească a omului este, aşadar, 
în evoluţie spre libertatea deplină, prin intermediul ascezei, şi spre o cunoaştere 
deplină, prin studiu, aprofundare, reflecție etc. Aceasta înseamnă că, neavând 
cunoaşterea deplină, omul poate greşi şi se poate corecta, cerând iertare şi re-
luând drumul corect. Îngerii, în schimb, fiind spirite pure, au o cunoaştere deplină 
şi perfectă şi, de aceea, nu pot să se scuze că au greşit, pentru că nu pot spune că 
nu ştiu. Cunoaşterea lor nu este însă nelimitată, ca aceea a lui Dumnezeu, dar este 
mult mai perfectă decât a noastră. Ea nu este de tip senzorial, adică nu trece, ca 
pentru noi, prin simţurile fizice, care sunt pasibile de eroare şi limitează. Este o 
cunoaştere în întregime spirituală, care merge mult „mai departe”.

Cum putem comunica concret cu îngerii? În mod spiritual, prin rugăciune, 
dialog, liturgie. O persoană nu îi poate constrânge pe îngeri să facă ceea ce doreşte 
ea, poate doar să îi implore, să îi roage. Şi ceea ce îngerii vor pentru noi nu este 
numai o dorinţă personală a lor, ci ei realizează voinţa iubitoare a lui Dumnezeu. 
Îngerului păzitor are misiunea să se îngrijească „în toate şi pentru toate de 
creatura care i-a fost încredinţată”. Deci, va face tot posibilul pentru a ne ţine 
departe de necazuri şi pentru a ne ajuta la realizarea deplină de noi înşine, con-
form voinţei lui Dumnezeu.

Cunoaşterea îngerului nu este nelimitată, dar este mult mai perfectă decât a 
noastră. Pentru aceasta, îngerul păzitor ne poate atenţiona cu privire la pericolele 
care ne ameninţă, pe care noi nu le cunoaştem, deoarece nu suntem în măsură să 
percepem viitorul cu simţurile noastre. Poate face aceasta cu sugestii, inspiraţii, 
intuiţii, prin evenimente, persoane, situaţii. Pentru a capta semnalele îngerului 
trebuie să avem atenţie, sensibilitate, inimă curată, ochi interiori vigilenţi. Înge-
rul păzitor poate influenţa intelectul nostru în mod „nemijlocit”, dar nu şi voinţa 
noastră. Omul nu îşi pierde niciodată propria libertate. Îngerul nu ne constrânge 
să acţionăm, ci ne „sugerează” numai să facem anumite lucruri.

Putem vorbi deschis cu îngerul păzitor sau trebuie să urmăm nişte reguli, 
nişte rituri? Niciun rit, nicio regulă, nicio formulă prestabilită. Îngerul păzitor 
este mereu lângă noi, mereu atent, doritor să asculte cererile noastre şi gata să 
facă totul pentru a ne ajuta. Putem să îi cerem să îi ocrotească pe cei care ne sunt 
dragi. El este o „punte invizibilă” în legăturile de prietenie şi are grijă de per-
soanele pe care i le încredinţăm. Dumnezeul nostru nu este solitar şi nici străin, 
nu stă departe de creatura Sa. Este aproape de noi cu iubirea Sa infinită de Tată 
şi pune lângă noi şi atâţia prieteni puternici, autentice „gărzi de corp” împotriva 
duşmanilor noştri spirituali.

Așadar, să ne rugăm mereu și cu toată încrederea: „Îngerul lui Dum-
nezeu, care eşti păzitorul meu, luminează-mă, păzeşte-mă, povăţuieşte-mă şi 
cârmuieşte-mă pe mine, care îţi sunt încredinţat ţie, prin mila lui Dumnezeu. 
Amin”.

       Preot paroh Mihai Mărtinaş



MERINDE PENTRU DRUM
Iubirea nu se impune

Un mare pictor l-a reprezentat într-unul 
din tablourile sale pe Isus într-o grădină, 
la asfinţitul soarelui. Domnul ţine în mâna 
stângă o lampă care luminează scena, iar cu 
mana dreaptă bate la o uşă grea şi întunecată.

Când pictorul a expus tabloul pentru pri-
ma dată într-o expoziţie, un vizitator i-a atras 
atenţia:

- În tablou există o greşeală. Uşa nu are 
mâner pentru a o deschide.

- Nu este o greşeală, a răspuns pictorul. În 
tablou am vrut să reprezint uşa inimii omului. 
Aceasta poate fi deschisă doar din interior.

Dumnezeu cerşește iubirea mea; iubi-
rea este singurul lucru pe care eu i-l pot 
oferi Creatorului meu. Iar ușa pentru ca El 
să intre în inima mea poate fi deschisă doar 
din interior!

Fluturele şi floarea

Un om i-a cerut lui Dumnezeu o floare şi un fluture, dar a primit un cactus şi 
o omidă. Omul s-a întristat, pentru că nu înţelegea de ce a primit un răspuns greşit 
la cererea sa. Dar apoi s-a gândit că Dumnezeu are multe pe cap, și s-a resemnat.

Într-o zi, omul şi-a amintit de darul primit şi s-a dus să-l mai privească o dată. 
Spre surprinderea sa, din cactusul spinos răsărise cea mai frumoasă dintre flori, 
iar omida se transformase într-un fluture minunat.

Dumnezeu face mereu ceea ce este corect. Calea sa este cea mai bună, 
chiar dacă în ochii noştri pare greşită.

Dacă i-ai cerut lui Dumnezeu un lu-
cru şi ai primit altceva, ai încredere! Fii 
sigur că El îţi va da ce ai nevoie, la mo-
mentul potrivit.

Nu întotdeauna ceea ce ne dorim 
este ceea ce ne trebuie cu adevărat. Însă, 
cum El nu greşeşte în împărţirea daru-
rilor sale, mergi mai departe fără să te 
îndoieşti şi fără să murmuri! Cactusul 
de astăzi poate fi floarea minunată de 
mâine!



Programul religios al parohiei 
Sfintele Liturghii sunt celebrate după următorul program:

• de luni până vineri, la orele: 7.00; 8.00; 18.00.
• sâmbăta, la orele: 8.00; 18.00.
• duminica, la orele: 9.00; 11.00; 18.00.
• În Sărbătorile de poruncă din timpul săptămânii, la: 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 și 17.15

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 vineri din lună și duminica, după Sfânta Liturghie
 de la ora 18.00.

O dată cu începerea noului an şcolar au fost reluate şi orele de cateheză, 
care se desfăşoară astfel: 

• sâmbăta, de la ora 11.00, clasele I - VIII 
• sâmbăta, de la ora 14.00, clasele IX - XII 
Orele de cateheză contribuie decisiv la formarea umană, morală şi creştină 

a copiilor şi a tinerilor. Dragi părinţi, vă invit să nu neglijaţi acest aspect atât de 
important al formării copiilor dumneavoastră!

Biserica dedică luna octombrie Sfântului Rozariu, cea mai 
populară și deosebit de eficientă devoţiune catolică. În această lună „se 
acordă indulgenţă plenară celor care recită cu pietate Rozariul în biserică, 
în familie sau în comunitatea religioasă” (cf. Enchiridion indulgentiarum, 
concessio 48).

Luna octombrie este cunoscută și ca luna misiunilor, în care în-
treaga Biserică se gândeşte mai mult la misionari şi se roagă pentru ca 
Dumnezeu să sporească în ei pasiunea şi zelul de a vesti Evanghelia până 
la marginile pământului. Pe 16 octombrie, în toate bisericile se va organiza 
o colectă care are ca scop susținerea operelor misionare, iar pe 23 octom-
brie va fi celebrată cea de-a 90-a Zi Mondială a Misiunilor.

ANUNȚURI


