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În ultimul timp, am lansat pentru întreaga 
comunitate invitația de a participa la întâlnirile 
catehetice sau de formare permanentă pentru 
laici, însă răspunsul și participarea sunt destul 
de modeste, de aceea îndrăznesc să revin asupra 
acestui „cadou” pe care Domnul vrea să ni-l facă.

Ce știu eu despre Dumnezeu? Aici trebuie 
să umblăm pe vârfuri! Trebuie să stăm mult cu 
Dumnezeu, trebuie să vorbim mult cu El, trebuie... 
Cineva spunea: „Există oameni care mor fără 
să fi vorbit vreodată cuiva despre Dumnezeu”. 
Inițial, am rămas uimit, dar m-am liniștit imediat, 
deoarece mă credeam cu conștiința curată. Liniștea 
a dispărut însă când am dat peste această frază:   
„E mai bine să vorbești corect despre minerale decât să vorbești prost despre 
Dumnezeu”. Cum să vorbesc, dacă nici eu nu știu! Iată, așadar, că pentru a fi 
„... gata oricând să dăm mărturie oricui despre credința noastră” trebuie să 
învățăm, trebuie să ne lăsăm modelați, fructificând toate ocaziile de formare; 
trebuie să ne desăvârșim mereu.

Fie că vrem, fie că nu, dimensiunea religioasă face parte din totalitatea ființei 
noastre. Mulți oameni l-au contestat și îl contestă încă pe Dumnezeu; unii se declară  
dușmanii lui și consideră neadevărate acele adevăruri care „nu se pot demonstra din 
punct de vedere științific”. Trebuie să-ți deschizi sufletul pentru o bună doză de 
umilință! „Domnul a privit la smerenia slujitoarei sale, iată de acum toate popoarele 
mă vor numi fericită!”. Trebuie să recunoaștem că „avem nevoie de o viață întreagă 
pentru a înțelege că nu putem înțelege totul”, pentru că există lucruri care depășesc 
rațiunea noastră și tocmai de aceea, pentru a nu vorbi „prost” despre Dumnezeu, 
trebuie să ne desăvârșim mereu, trebuie să-l căutăm pe Dumnezeu.



Dumnezeu se lasă găsit de cei ce-l caută din toată inima. Cartea Înțelepciunii 
spune: „Gândiți cu bunătate despre Domnul și căutați-l în simplitatea inimii! 
Căci el se lasă găsit de cei care nu-l pun la încercare și se dezvăluie celor care 
cred în el. Gândurile perverse îndepărtează de Dumnezeu” (Cartea Înțelepciunii 1, 
1-3). Domnul a văzut eforturile „supraomenești” pe care omul le-a făcut pentru a 
ajunge la el și de aceea „vorbește” din înălțime, arată „scurtătura”, se „revelează”, 
îi arată omului că ceea îi promite este deasupra așteptărilor noastre „naturale”. Este 
un drum abrupt, asemenea cărărilor de munte, dar care duce direct la țintă. Religia 
„revelată” este religie „pentru om”. Este frumos atunci când se spune: „Pentru 
noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri!”.

Dumnezeu și-a trasat drumul cu o precizie de necrezut. Atunci când i-a spus lui 
Moise: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei în afară de mine” 
a pus bazele, cu mii de ani înainte, pentru o altă afirmație a Fiului: „Eu sunt Calea”. 
Și nu se oprește aici, ci adaugă: „Sunt Adevărul și Viața”. Calea pentru a ajunge la 
adevăr este viața (iubire), adevărul este viață (de iubire). Dar când adaugi această 
ultimă frază: „Adevărul vă va face liberi!”, abia atunci înțelegi întru totul viața 
creștină.

Adevăr, iubire, libertate - aceste valori sunt miezul aspirațiilor fiecărui om 
și Cristos, trimis de Tatăl, se află în centrul acestei „răspântii” pe unde, mai 
devreme sau mai târziu, într-un fel sau altul, fiecare va trebui să treacă.

Și ca și cum nu ar fi fost îndeajuns, cu o lovitură de maestru, adaugă: „Fără 
mine nimic nu puteți face!”. Așadar, Cristos este totul. Numai prin El vor putea să 
cadă lanțurile și barierele dintre rase, ideologii, culturi, granițe, forme de sclavie 
etc. Numai dacă suntem oameni adevărați și creștini adevărați putem să ne spunem 
părerea asupra planetei noastre, pentru ca aceasta să devină tot mai mult o „planetă 
a iubirii”. Pentru a-l urma pe această „cale”, există totuși „servicii” de care trebuie 
să ne folosim: sacramentele, rugăciunea personală, viața Bisericii. Dacă nu le 
folosim, riscăm să rămânem fără „benzină”... În viață, când suntem în încurcătură, 
ne adresăm „specialiștilor”. Cristos este „specialist” în ceea ce privește viața. El a 
înviat!

Iar ca să credem și să putem da mărturie cu tărie despre toate aceste adevăruri, 
trebuie să ne lăsăm modelați, trebuie să devenim o comunitate de credinţă şi de 
formare creştină! Trebuie să fim creștini autentici; trebuie să profităm de ocaziile 
de formare care ni se oferă. Doar în felul acesta vom putea să fim implicați în 
noua evanghelizare; vom putea să „fim gata oricând să dăm mărturie oricui despre 
credința noastră”. Așadar, vă așteptăm vinerea, după Liturghia de la ora 18.00!

Preot paroh Mihai Mărtinaş



Visul de la iesle

Un poet a visat o scenă petrecută la Betleem, în noaptea în care Isus s-a născut:
În staul a intrat o femeie bătrână, îmbrăcată în negru, nepieptănată, care a 

mers direct la Prunc. Sfintei Fecioare îi era teamă.
Femeia avea ceva ascuns în mâini. Ajungând la iesle, a îngenuncheat, s-a 

aplecat până la pământ și a așezat în mâinile Pruncului ceea ce ascundea în mâinile 
sale. Apoi, s-a ridicat ca să plece.

Când Maria i-a văzut chipul, femeia era altfel: frumoasă, zveltă, radiind de 
bucurie. Preasfânta Fecioară a privit la mâinile lui Isus: în mânuțele lui mici ținea 
un măr muşcat. Misterioasa femeie nu era altcineva decât Eva.

Isus a venit pe pământ ca să ia asupra sa păcatul lui Adam şi al Evei, dar şi 
păcatele noastre, ale tuturor: infinite „mere muşcate”. În felul acesta a redat – Evei 
şi fiilor săi, adică nouă – demnitatea şi frumuseţea de fii ai lui Dumnezeu.

Crăciunul suntem noi!

Suntem în fața Ieslei, care 
reactualizează nașterea lui 
Isus în istoria noastră, cu peste 
două mii de ani în urmă, în 
peștera din Betleem, iar astăzi, 
acum, în fiecare dintre noi, în 
inimile noastre de credincioși! 
Să ne gândim și să confirmăm 
prin viața noastră că noi înșine 
putem purta tuturor bucuria 
Nașterii lui Isus Cristos, 
Mântuitorul lumii.

Crăciunul suntem noi, 
când ne propunem să renaștem zilnic, lăsându-l pe Dumnezeu să intre în inimile 
noastre!

Îngerii de Crăciun suntem noi, când purtăm în lume un mesaj de pace, de 
dreptate și de iubire.

Steaua de Crăciun suntem noi, atunci când conducem pe cineva ca să-l 
cunoască pe Domnul și să-l întâlnească.

Regii Magi suntem noi, atunci când dăm tot ce avem mai bun, fără să așteptăm 
nimic în schimb.

Muzica de Crăciun suntem noi, atunci când reușim să găsim și să dăruim 
pacea și armonia!

Darurile de Crăciun suntem noi, atunci când iertăm din inimă și restabilim 
buna înțelegere, chiar dacă suferim.

MERINDE PENTRU DRUM



ANUNȚURI
Sâmbătă, 16 decembrie, începând cu ora 14.00, la Catedrala Sfântul Iosif va 

avea loc Concertul de Colinde CHRISTUS NATUS EST, susţinut de coruri de 
tineret din parohiile Arhidiecezei. Comunitatea noastră va fi reprezentată la acest 
eveniment de Corul parohiei.

Duminică, 24 decembrie, este ultima duminică din Advent și, totodată, Ajunul 
Crăciunului. În biserica noastră parohială vom avea următorul program liturgic: 
Sfintele Liturghii vor fi celebrate la orele 9.00 și 11.00.

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

• de luni până vineri, la orele: 7.00; 8.00 și 18.00.
• sâmbăta, la orele 8.00 și 18.00.
• duminica, 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 Sf. Liturghie de la ora 18.00, și
duminica, de la ora 17.30.

Sfânta Liturghie solemnă din 
Ajunul Crăciunului 

va fi celebrată duminică, 
24 decembrie, la ora 20.00.

Luni, 25 decembrie, în Ziua de Crăciun vom celebra 3 Sfinte Liturghii: 
la orele 9.00; 11.00; 18.00.


