
         În data de 15 august, Biserica 
prăznuieşte Adormirea Maicii Domnului. 
Despre acest mare eveniment din istoria 
creştinismului nu se cunosc prea multe 
amănunte, însă ceea ce se ştie provine din 
scrierile Sfinţilor Părinţi şi din Tradiţie. 
Aceasta ne spune că, spre sfârşitul vieţii 
sale, Maria era la Ierusalim împreună cu 
apostolul Ioan. Aflându-se în rugăciune pe 
una din culmile Muntelui 
Măslinilor, un înger i-a apărut şi 
i-a înmânat o ramură de palmier 
anunţându-i plecarea din lumea 
aceasta. Pentru Preacurata 
Fecioară a fost o mare veste şi, 
cu aceeaşi umilinţă pe care a 
arătat-o la Buna-Vestire, a zis: 
“Iată roaba Domnului, fie mie 
după cuvântul tău”. Maria l-a 
anunţat pe apostolul Ioan despre 
marele eveniment şi vestea s-a 
răspândit cu repeziciune. 
Apostolii s-au întors la Ierusalim 
pentru a o mai vedea odată. 
Moartea Sfintei Fecioare Maria 
a fost fără durere şi fără neliniştea care 
precedă moartea pământenilor. Trupul 
neprihănit al Maicii Sfinte a fost purtat de 
sfinţii apostoli până la mormântul săpat în 
stâncă aflat lângă muntele Măslinilor. Se 
spune că trei zile s-au auzit cântări. 
        Tradiţia ne spune că Apostolul Toma 
lipsise de la acest eveniment. Ajungând la 
Ierusalim după trei zile, el a dorit să vadă 
încă o dată trupul Fecioarei Maria şi au 
mers la mormânt, dar când l-au deschis 
mormântul era gol, trupul nu mai era acolo. 
Din mormânt se auzeau cântece îngereşti şi 
pe giulgiuri erau flori care emanau un 
parfum ameţitor. Apostolii au înţeles că 
trupul Maicii Sfinte fusese înălţat la cer. 
  

Misterul înălţării Sfintei Fecioare 
Maria la cer, nu numai cu sufletul dar şi cu 
trupul, ne vorbeşte despre salvarea, despre 
demnitatea, măreţia trupului omenesc, 
despre destinul final al trupului nostru, 
despre respectul pe care îl datorăm trupului 
nostru. Acesta şi-a redobândit demnitatea şi 

valoarea din momentul în care trupul pe care şi 
l-a luat Fiul lui Dumnezeu a fost adăpostit de 
un alt trup: de acela al Precuratei Fecioare 
Maria. 

   Se cunoaşte ce preţ pune omul de azi pe 
trupul său. Materialismul şi necredinţa au dus 
la degradarea corpului uman. De multe ori 
partea spirituală este uitată şi omul se lasă 
înrobit de satisfacerea tuturor poftelor 

pământeşti şi astfel decade. Trupul omului este 
capodopera lui Dumnezeu, este răscumpărat de 
Hristos. Sfântul Pavel pomeneşte adesea de 
trup în scrierile sale către Corinteni: ”Nu ştiţi 

că trupurile voastre sunt mădulare ale lui 

Hristos”    (1 Cor 6,15). “Nu ştiţi că trupul 

vostru este templul Spiritului Sfânt care 

locuieşte în voi” (1 Cor 6,19). De aici putem 
observa valoarea şi demnitatea trupului uman. 
Maria l-a slujit pe Dumnezeu în viaţa ei 
pământească cu toată persoana ei, inclusiv cu 
trupul, prin gesturile, mişcările şi atitudinea ei. 
Să o rugăm pe Maria să ne ajute să ne păstrăm 
trupul în sfinţenie, astfel încât să se bucure 
odată împreună cu sufletul de strălucire şi 
glorie. 

Să avem încredere în Precurata Fecioară 
Maria, mama noastră cerească  şi să o avem ca 
pildă de sfinţenie înaintea ochilor noştri. Să 
urmăm smerenia şi ascultarea ei, să 
abandonăm păcatul şi să ne îndreptăm viaţa 
pentru a ne mântui şi pentru a ajunge în locul 
fericirii veşnice. 
                                       Pr. Cristian Goia 
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Crăiasă alegându-te 
Îngenunchem rugându-te 
Înalţă-ne, ne mântuie  
Din valul ce ne bântuie 
Fii scut de întărire 
Şi zid de mântuire. 
Privirea-ţi adorată 
Asupra ne coboară 
O, Maică Preacurată 
Şi pururea Fecioară, Maria. 
 
Noi, ce din mila Sfântului 
Umbră facem pământului, 
Rugămu-ne-ndurărilor, 
Luceafărului mărilor. 
Ascult-a noastre plângeri, 
Regină peste îngeri, 
Din neguri te arată 
Lumină dulce, clară 
O, Maică Preacurată 
Şi pururea Fecioară, Maria. 
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• În fiecare Duminică şi 
sărbătoare   

(La Biserica Romano-Catolică 
din   str. Traian Vuia nr.76)                      

        Sf. Liturghie ora 9.00 

• Luni, Marţi, Joi, Vineri, 
Sâmbătă 

(la Capela din str. Branului 
nr.17) 

        Sf. Liturghie ora 9.00 

• Miercuri 

        Sf. Liturghie ora  17.00         



...Bucură-te, Fecioară preacurată; bucură-te, cinstitul 
sceptru al Împăratului Hristos; bucură-te, ceea ce ai crescut 
strugurele cel de taină; bucură-te, uşa cerului şi rugul cel nears; 
bucură-te, lumină a toată lumea; bucură-te, bucuria tuturor; 
bucură-te, mântuirea credincioşilor; bucură-te, apărătoarea şi 
scăparea tuturor creştinilor, stăpână. 

 Bucură-te, lauda a toată lumea; bucură-te, casa Domnului; 
bucură-te, munte umbrit; bucură-te scăpare; bucură-te, ceea ce 
eşti sfeşnic de aur; bucură-te, Preacurată, care eşti slava 
creştinilor; bucură-te, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeu; 
bucură-te, rai; bucură-te, masa cea dumnezeiască; bucură-te, 
Biserică; bucură-te, năstrapă de aur; bucură-te, bucuria tuturor. 

 Pe cea mai înaltă decât cerurile şi mai curată decât 

strălucirile soarelui, care ne-a mântuit pe noi din blestem, pe 

Stăpâna lumii cu cântări să o cinstim. 

 Pentru păcatele mele cele multe mi se îmbolnăveşte 
trupul şi slăbeşte sufletul meu; la tine scap, ceea ce eşti plină de 
daruri; nădejdea tuturor celor fără de nădejde, tu îmi ajută. 

Stăpâna mea şi Maica Mântuitorului, primeşte rugăciunile 
nevrednicilor robilor tăi, ca să fii mijlocitoare către Cel ce S-a 
născut din tine. O, Stăpâna lumii, fii mijlocitoare. 

 Cântăm acum cântare cu bucurie ţie, celei întru tot lăudată, 
Născătoare de Dumnezeu Fecioară: cu Înaintemergătorul şi cu 
toţi Sfinţii roagă-L, Născătoare de Dumnezeu, să ne mântuiască 
pe noi. 

 Toate oştile îngereşti, Înaintemergătorule al Domnului, cei 
doisprezece Apostoli şi toţi Sfinţii, împreună cu Născătoarea de 
Dumnezeu faceţi rugăciuni ca să ne mântuiască pe noi. 

 Milostivă fii mie, smeritului, că afară de tine altă scăpare 
nu ştiu eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate. Miluieşte-mă, 
nădejdea creştinilor.      (Din Rânduiala Paraclisului Maicii Domnului) 
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Cum am găsit Calea Vieţii...   
Sf.Augustin 

             Copilul întelept 
Un gospodar, fiind încercat de nevoi, fu 

silit să-şi mute familia într-o casă mai mică.  
Nevasta lui, auzind vestea aceasta, plângea. 
Unul dintre copii o întrebă:  
- De ce plângi, mamă?  
Ea se jelui, zicând:  
- De-acu' vom sta într-o casă mică, urâtă, şi 
vom fi săraci.  
Copilul o întrebă din nou:  
- Mama, în casa aceea mică şi urâtă n-are să 
mai fie Dumnezeu?  
Ruşinată de vorbele copilului, mama işi 
şterse lacrimile şi nu se mai jelui.  
  
      Recolta bună şi Dumnezeu 

Doi săteni stăteau de vorbă.  
Unul zise:  
- Sunt foarte mulţumit de recolta mea şi-ţi 
mulţumesc şi dumitale pentru ajutorul pe 
care mi l-ai dat la cărat.  
Celalalt răspunse:  
- Şi eu iţi mulţumesc că mi-ai dat o mână 
de ajutor când am secerat.  
Un copil al unuia din ei, care se afla de faţa, 
îi zise tatălui său:  
- Tată, dar lui Dumnezeu nu-i mulţumeşti 
că ţi-a dat recoltă bună?  
Cei doi sateni, ruşinaţi, se priviră şi-şi 
ziseră în sinea lor: "Copilul are dreptate. 
Noi am uitat de Dumnezeu".  

Pilde şi  povestioare     Pilde şi  povestioare     

* În data de 16 august  se împlineşte un an 
de când s-a pus Piatra de temelie pentru 
noul lăcaş de cult şi au început lucrările de 
construcţie. Mulţumim lui Dumnezeu că la 
acest ceas aniversar ne apropiem de 
finalizarea lucrărilor la Biserica parohială 
“Sf.Iosif” din Someşeni. Multumiri de 
asemenea tuturor acelora care şi-au adus 
contribuţia la zidirea acestui sfânt lăcaş. 
 
* Preasfinţitul Florentin Crihalmeanu, 
Episcopul nostru eparhial în cadrul 
Liturghiei Arhiereşti celebrate în data de 3 
octombrie la ora 10.00 va sfinţi noul lăcaş 
de cult. 

     Eveniment  �  

Biserica Greco-Catolică  
“Sf. Iosif” 


