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Programul religios
iunie- 31 iulie 2009
(La Biserica RomanoCatolică din str. Traian Vuia
nr.75)

• În fiecare Duminică
Sf. Liturghie ora 9.00
• Miercuri - 24 iunie - Nașterea
Sf.Ioan Botezătorul
Sf. Liturghie ora 9.00
• Luni - 29 iunie - Sf. Ap.Petru și
Pavel
Sf. Liturghie ora 9.00
• Luni - 20 iulie
“Sf. Ilie”
Sf. Liturghie ora
9.00

SPIRITE SFINTE
Spirite Sfinte, Lumină lină,
Al vieţii noastre dăruitor;
Vino din ceruri, o vino, vino,
Şi fii-ne astăzi Mângâietor.
Am pierdut calea cea bună şi
dreaptă,
Şi-ntru păcate ne-am cufundat.
O, vino, vino, toţi te aşteaptă,
Ca şi pe-un soare prealuminat.
Ne-apasă multe dureri şi patimi,
Umblăm cu trudă grele cărări.
O, vino Sfinte, strigăm cu lacrimi,
Dă-ne tărie în strâmtorări.
Lumea-i cuprinsă de-o oarbă ură
Şi iadul fierbe îngrozitor.
Vino, o vino, spre noi te-ndură,
Şi fii-ne astăzi Întăritor.
Spirite Sfinte, Lumină lină,
Spre ceruri zboară al nostru dor.
Vino în lumea de lacrimi plină
Şi fii-ne astăzi Mângâietor.

Nihil Sine Deo (Nimic fără Dumnezeu)

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
Luna iunie este în general foarte
bogată în sărbători, fiecare având
propria ei semnificaţie şi importanţă. De
această dată am să mă opresc asupra
prăznuirii Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel, una dintre cele mai solemne şi
mai semnificative sărbători ale sfinţilor
de peste an. Ei sunt de fapt fondatorii
Romei creştine: Petru este temelia şi
capul văzut al Bisericii, iar Pavel este
cel mai zelos şi neînfricat propovăduitor
al Evangheliei, devenit
din înverşunat prigonitor
al Bisericii cel mai
înflăcărat apărător al ei.
Amândoi au trudit
pentru zidirea ei: Petru
la Roma, iar Pavel din
Asia Mică până în
Grecia şi Spania. După
ce şi-au îndeplinit
misiunea au murit
amândoi ca martiri ai lui
Cristos la Roma, sub
Împăratul Nero, pe
timpul persecuţiilor
creştine, în anul 67:
Sfântul Petru, răstignit,
la dorinţa sa, cu capul în
j o s , n e s i mţ i n d u - s e
vrednic de aceeaşi
moarte cu Mântuitorul
său, iar Sfântul Pavel
decapitat.
Ambii au murit, şi totuşi amândoi
trăiesc şi azi, căci prin moarte, ei s-au
născut la viaţa cea nemuritoare. Din
acest motiv, moartea sfinţilor se numeşte
dies natalis, ziua naşterii. Dar Petru şi
Pavel mai trăiesc şi în alt sens, căci dacă
Isus le-a promis că va fi cu ei până la
sfârşitul lumii, ei trebuie să-şi continue
existenţa prin succesorii lor până la a
doua venire a Mântuitorului. Iată de ce
în locul lui Petru, primul Papă, a urmat
şirul neîntrerupt al celor 263 de papi, iar
în locul lui Pavel şi al celorlalţi Apostoli
a urmat nesfârşitul şir al episcopilor şi
preoţilor.

Un aspect foarte interesant din viaţa
lor este faptul că fiecare dintre cei doi
Apostoli au avut în viaţa lor câte un
moment de referinţă care i-a marcat
pentru tot restul vieţii. Se cunoaşte faptul
că Petru, pe numele său dintâi Simon, era
pescar, originar din Galilea, frate mai
mare de-al lui Andrei, primul chemat
dintre Apostoli. În urma pescuirii
minunate, Isus îl cheamă să fie pescar de
oameni (Lc 5,10). Tot Isus îi schimbă
numele în Petru – în
limba aramaică Chefa –
care înseamnă piatră.
Împreună cu Iacob şi
Ioan, a fost unul dintre
ucenicii cei mai
apropiaţi de Isus,
urmându-L peste tot.
Pentru Petru momentul
cel mai important îl
constituie Rusaliile,
când se umple de Spirit
Sfânt, de iubirea divină,
care îl face om nou, fără
frică de suferinţă şi
moarte, trăind numai
pentru un singur ţel:
Hristos să fie cunoscut
de toţi oamenii, ca să
ajungă la mântuire.
Pavel s-a născut la Tars,
oraş grecesc din sudestul Asiei Mici. În
tinereţe a fost foarte pasionat de carte şi a
ajuns un fanatic apărător al legii iudaice.
A asistat la uciderea cu pietre a
diaconului Ştefan, devenind după aceea
unul dintre cei mai aprigi persecutori ai
creştinilor. Momentul de referinţă din
viaţa lui Pavel este pe drumul spre
Damasc unde mergea pentru a-i prinde
pe creştinii de acolo.
(Continuare în pag.2)

Cei ce sunteţi între Apostoli mai întâi pe
scaun şezători, şi ai lumii Învăţători, Stăpânului
tuturor rugaţi-vă, pace lumii să dăruiască, şi
sufletelor noastre mila cea mare.
Troparul sărbătorii
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Atunci Isus i s-a arătat într-o
lumină puternică care i-a luat
ved er ea, ad r esâ nd u -i - s e cu
celebrele cuvinte SAULE, SAULE,
DE CE MĂ PRIGONEŞTI? Orb şi
îngrozit, Saul este dus de însoţitorii
săi la Damasc, unde petrece trei zile
în rugăciune, până când i se
înfăţişează ucenicul lui Isus,
Anania, cap al Bisericii de acolo,
care îi tălmăceşte semnificaţia
î n t â mp l ă r i i d e p e d r u m u l
Damascului şi îl botează. Saul îşi
recapătă vederea şi convertit, din
fariseul Saul devine Pavel,
apostolul neamurilor, neînfricat şi
consecvent propovăduitor al
creştinismului”. Din acest moment,
el nu mai are decât un singur ţel:
Hristos să fie totul în toţi
(Col 3,11).
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel,
care sunt adevărate semne ale
iubirii divine, să ne fie drept
modele de credinţă, nădejde şi
dragoste, exemple de sfinţenie spre
lauda lui Dumnezeu Tatăl, Fiul şi
Spiritul Sfânt.
Pr. Cristian Goia
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Veşmintele liturgice ale preotului
Veşmintele liturgice sunt
îmbrăcate de slujitorii altarului la
celebrarea servicilor divine sacre.
Acestea sunt diferite în funcţie de
treapta clericală pe
care este cel care
slujeşte.
În
continuare
voi
prezenta veşmintele
liturgice folosite de
către preot.
Stiharul este
un veşmânt lung şi
larg care acoperă tot
corpul.
Acest
veşmânt ne aduce
a m i n t e
d e
veşmintele luminate
pe care le aveau
îngerii în timpul
Învierii şi al Înăţării
Domnului. Cu acest
veşmânt se îmbrăcau
clericii din toate
treptele
clerului
începând de la lector
la arhiereu.
Mânecările sunt un fel de
manşete cu care se strâng mânecile
stiharului, având un rol practic de a nu
împiedica pe slujitor în îndeplinirea
îndatoririlor în timpul Sfintei Liturghii.
Ele simbolizează puterea cu care este
învrednicit slujitorul şi ne aduce aminte
de legăturile cu care a fost legat Isus în
timpul patimilor Sale.
Patrafirul (Epitrahilul) este de
fapt asemănător orarului diaconilor, dar
spre deosebire de orar acesta se pune în

jurul gâtului, cele două capete ale lui
fiind unite. El simbolizează jugul slujirii
lui Hristos şi darul Spiritului Sfânt, după
cum vedem şi din rugăciune pe care
preotul o rosteşte atunci
când îl îmbracă “Bine
este cuvântat Dumnezeu
cel ce varsă harul peste
preoţii săi...”. Cele două
părţi ale patrafirului
simbolizează: partea
dreaptă, trestia pe care Iau dat-o în batjocură, iar
partea stângă, crucea pe
care a dus-o pe umerii
Săi. Patrafirul este
veşmântul liturgic cel
mai important, deoarece
fără el atât preotul cât şi
arhiereul nu pot sluji la
nici un serviciu religios.
Brâul se pune peste
stihar şi patrafir şi este
simbol al puterii
slujitoare cu care este
învrednicit preotul şi
mai înseamnă şi tăria şi
virtutea preotului, precum şi curăţia
trupului.
Felonul este un fel de pelerină,
haină obişnită la greci şi romani fără
mâneci care învelea tot corpul. Felonul
ne aminteste de mantia roşie cu care a
fost îmbrăcat Mântuitorul în curtea lui
Pilat, dar simbolizează şi puterea lui
Dumnezeu, dreptatea şi sfinţenia Lui. Pe
spatele felonului se găseşte brodată o
cruce.

● În data de 5 mai 2009, sufletul servei lui Dumnezeu Raveca Suciu, membră a comunităţii noastre, a trecut la
cele veşnice. Dumnezeu să o ierte şi să o odihnească în pace. Să ne rugăm pentru sufletul ei.
● O bucurie pentru parohia noastră a fost primirea în sânul comunităţii a unui nou suflet. În ziua de 23 mai 2009,
micuţa Daniela Roşu a primit Taina Botezului devenind fiică al lui Dumnezeu şi membră a parohiei noastre.
● În localitatea Chinteni, lângă Cluj-Napoca, a fost sfinţită biserica cu hramul Sfântul Nicolae. Parohia Chinteni
este păstorită de pr. paroh Adrian Avram şi pr. vicar parohial Aurel Ana. Ceremonia sfinţirii şi Sfânta Liturghie
Arhierească au avut loc duminică, 24 mai 2009. Au celebrat Preasfinţia Sa Florentin Crihălmeanu, Episcop de ClujGherla, împreună cu vicarul general pr. Mihai Todea, protopopul pr. Cristian Sabău şi mulţi alţi preoţi din Cluj-Napoca
şi împrejurimi. Răspunsurile liturgice au fost date de studenţi teologi de la Institutul "Sfântul Ioan Evanghelistul".
Momentul de sărbătoare a fost completat de prima Sfântă Împărtăşanie primită de un grup de copii. Au participat şi un
grup de credincioşi din Someşeni.
● Cu ocazia Sărbătorii Înălţării Domnului, în data de 28 mai, în contextul Anului Paulin s-a celebrat în Biserica
Greco-Catolică “Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, din Apahida o liturghie arhierească celebrată de P.S. Florentin,
Pr. Protopop de Someş Marius Mureşan, Pr. Paroh Iosif Vereşezan şi un grup de preoţi din Cluj-Napoca. Cu această
ocazie s-a acordat indulgenţa plenară pentru toţi credincioşii prezenţi , care s-au spovedit, împărtăşit şi s-au rugat
rugaciunile prevăzute pentru această ocazie. Şi la acest eveniment au fost prezenţi un grup de credincioşi din parohia
noastră.
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