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Programul liturgic
2011
•

În fiecare Duminică şi
sărbătoare
Sf. Liturghie ora 10.00

•

Luni - Sâmbătă
Sf. Liturghie ora 9.00

Sub steagul tău Marie
Sub steagul Tău, Marie,
Voioşi ne înrolăm;
Şi pentru veci noi Ţie
Credinţă îţi jurăm.
Refren:
Regină eşti şi Mamă,
În lume şi în cer;
Aceia ce Te cheamă
Sunt siguri că nu pier.
Duşmanii ne-nconjoară
Cu ţelul lor pierdut,
Smereşte-i, o, Fecioară,
Şi fii-ne-n luptă scut.
Susţine-a noastră
dreaptă
În contra celor răi,
Iar noi, Preaînţeleaptă,
Urma-vom paşii Tăi.
Măreţ să fâlfâiască
În aer al Tău steag,
Sub umbra lui cerească
Ne vom lupta cu drag.
Când cetele
duşmane
Cu totul le-am
răpus,
Sub alba-Ţi
manta ia-ne,
Şi du-ne la Isus.

Nihil Sine Deo (Nimic fără Dumnezeu)

Hramul Bisericii Greco-Catolice “Sf. Iosif” din Someşeni
Apel la rugăciune pentru pace şi solidaritate
Duminică, 20 martie 2011, a fost o
zi de mare bucurie pentru comunitatea
greco-catolică din Someşeni, care şi-a
sărbătorit, pentru întâia oară de la data
sfinţirii (din 3 oct. 2010), hramul noii
biserici parohiale din localitate, biserica
”Sfântul Iosif”.
Sfânta Liturghie Arhierească a fost
celebrată
de
către
PS
Florentin
Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla
împreună cu pr. Cristian Goia, paroh în
Someşeni şi preoţii invitaţi
din
parohiile
clujene,
răspunsurile liturgice fiind
date de Corul ”Magnificat”
al Catedralei Episcopale,
dirijat de Prof. Alexandru
Suciu.
În atmosfera de
înălţare sufletească, s-a
înfiinţat,
în
parohia
Someşeni,
Reuniunea
Mariană cu titulatura BunaVestire, o asociaţie prin care
credincioşii vor să se
încredinţeze ocrotirii Maicii
Sfinte şi îşi propun o viaţă
mai intensă de rugăciune şi
apostolat. Printr-un ceremonial solemn
programat la sfârşitul celebrării liturgice, 21
de credincioşi ai parohiei s-au consfinţit
Preasfintei Fecioare Maria, intrând în
Reuniunea
Mariană.
Ei
au
făcut
angajamentele şi au primit din partea
Preasfinţiei Sale Florentin insemnele
aparteneţei lor la asociaţie, insigna, eşarfa
albastră şi o diplomă de membru.
În încheiere, s-a dat cuvântul
invitaţilor
speciali:
mai
întâi,
Dl. Dr. Florin Stamatian, Prefect al Jud.
Cluj, şi-a exprimat bucuria de a lua parte la
acest eveniment. Pornind de la sărbătoarea
hramului bisericii din Someşeni şi primirea
membrilor Reuniunii Mariane, a mărturisit
faptul că, în calitatea pe care o are de
prefect al Judeţului Cluj, simte că întreg
judeţul este o familie şi un exemplu de
convieţuire, de dăruire, de realizare a multor

aspecte din viaţa socială, economică,
culturală, spirituală.
Dl. Stamatian s-a referit şi la
evenimentele impresionante petrecute recent
în lume: ”Să ne amintim cum, în alt colţ al
lumii, în Japonia, unde focul, apa şi
pământul i-au încercat pe oameni, ei s-au
purtat ca o familie şi au fost demni în faţa
încercărilor pe care le-a trimis soarta.
Totodată, privind spre Libia, îi vedem pe cei
care au întors armele împotriva propriului
popor.
Privind
aceste
exemple, să ne amintim că
avem nevoie să fim solidari,
să ne îndreptăm gândul spre
toţi cei care sunt fraţi întru
Domnul, fiindcă suntem o
mare familie indiferent de
culoare, religie, neam rasă”.
În continuare, a fost invitat la
cuvânt Dl. Sorin Apostu,
Primar al Mun. ClujNapoca, care a spus: ”Este o
onoare pentru mine să fiu
alături de atâtea înalte feţe
bisericeşti şi de comunitatea
greco-catolică din Someşeni.
Aş dori să vorbesc despre
credinţă, pentru că prin credinţă s-a ridicat
sfântul lăcaş, prin credinţă am reuşit să
ajungem astăzi să serbăm hramul acestei
biserici. Pentru noi, toţi, credinţa este una
singură şi ne conduce spre Dumnezeu. (...)
Vă mulţumesc pentru invitaţie şi cred că,
împreună cu Primăria, cu toţi cei care au
trudit în această biserică, vom reuşi să
facem ca fiecare zi de sărbătoare să fie cât
mai frumoasă. Aşa să ne ajute Dumnezeu”.
În cuvântul său, Pr. Paroh
Cristian Goia a dat exemplul Sfântului
Iosif, ocrotitor al Bisericii Universale şi al
Eparhiei de Cluj-Gherla. Părintele a
mulţumit Preasfinţiei Sale Florentin pentru
prezenţa sa şi pentru sprijinul oferit. De
asemenea, a mulţumit autorităţilor de stat
prezente, pentru susţinerea pe care au
(Continuare în pag 2)
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acordat-o de-a lungul lucrărilor de
construcţie a bisericii. Au fost aduse
mulţumiri
speciale
şi
Corului
”Magnificat”, precum şi tinerilor grecocatolici din ASTRU şi Asociaţiei
Cercetaşii Munţilor care şi-au adus
contribuţia la organizarea şi buna
desfăşurare a sărbătorii.
Un cuvânt de mulţumire a
adresat celor prezenţi şi PS Florentin.
Preasfinţia Sa a mulţumit mai întâi lui
Dumnezeu pentru această sărbătoare,
reamintind faptul că suntem în timpul
Postului cel Mare şi Sfânt, perioadă în
care suntem invitaţi cu toţii la
Sacramentul
Mărturisirii
păcatelor,
”pentru ca la timpul rânduit să putem
îmbrăca
haina
albă
a
Învierii
Mântuitorului”.
PS Florentin i-a mulţumit Pr.
Cristian Goia – care, pe lângă
responsabilitatea de paroh al parohiei
Someşeni,
este
şi
membru
al
Consistoriului eparhial şi Consilier cu
problemele tineretului –, pentru cel de-al
doilea lăcaş de cult finalizat în timpul
record de un an de zile. Preasfinţia Sa a
menţionat că parohia din Someşeni este
singura biserică din Eparhia de ClujGherla care poartă hramul Patronului
Eparhiei, Sfântul Iosif, Protectorul
Preasfintei Fecioare Maria şi tatăl
crescător al Pruncului Isus. De
asemenea, Înaltul Ierarh a dorit să
mulţumească ”tuturor acestor persoane,
care sub oblăduirea Blândului Păstor, au
păşit pe drumul sfinţeniei, intrând în
Reuniunea Mariană, urmând-o pe
Preasfânta Fecioară Maria. Forţa
Bisericii, în primul rând este credinţa şi
în al doilea rând este rugăciunea.
Tezaurul de rugăciune pe care oastea
Reuniunii Mariane îl aduce, este de mare
preţ pentru Biserică”.
Nu în ultimul rând, Preasfinţia
Sa a mulţumit autorităţilor locale şi de
stat care şi-au făcut timp să participe la
momentele de rugăciune, D-lui Primar
Sorin Apostu, D-lui Prefect Florin
Stamatian, D-lui Senator Prof. Mihail
Hărdău,
D-lui
Senator
Şerban
Rădulescu, D-lor Deputaţi Ing. Horea
Uioreanu, Mircea Giurgiu şi Adrian
Gurzău, precum şi D-lui Consilier
judeţean Ioan Petran, prezenţi la
celebrare. Pentru toţi, ”rugăm pe Bunul
Dumnezeu să vă răsplătească pentru
sprijinul acordat Bisericii noastre”.
Totodată, Ierarhul de Cluj-Gherla, a
încredinţat autorităţilor prezente şi
”marele vis al Eparhiei de Cluj-Gherla”,
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proiectului de rezistenţă), Catedrală ce
va
fi
dedicată
Martirilor
şi
Mărturisitorilor sec. XX.
La Sărbătoarea Sfântului
Iosif, Patronul Eparhiei de ClujGherla, protectorul Sfintei Familii
dar şi al tuturor oamenilor, PS
Florentin a făcut un apel la
rugăciune pentru pace şi solidaritate
în încercările mari cu care se
confruntă omenirea: ”Astăzi, din
nefericire, ni se prezintă evenimente
groaznice, ca şi un meci de fotbal: este
îngrozitor faptul că a început un nou
război – este îngrozitor să ni se prezinte
tipurile de avioane şi de armament care
sunt implicate în atacuri, în loc să fim
invitaţi să ne rugăm să nu continue un
război care cu siguranţă, pentru ambele
părţi, va provoca multe morţi şi multă
distrugere. De aceea, vă invit să nu
privim cu ochi de spectatori războiul
din Libia, ci dimpotrivă, să ne rugăm să
fie pace.
În mod asemănător, să ne
rugăm pentru oamenii nevinovaţi din
Japonia, care, după un cutremur de cea
mai mare intensitate, au avut şi
ghinionul acelui val imens care a
măturat tot în calea lui. Să nu privim ca
spectatori, să nu privim ca pe un film
artistic aceste imagini, ci să-i purtăm în
rugăciunile noastre.
Atitudinea creştină în faţa
necazului, a dezastrului, este să nu
rămânem indiferenţi, pentru că,
Dumnezeu să ne ferească dar putea să
ni se întâmple şi nouă. Vă invit să aveţi
în rugăciune aceste intenţii”.
V.S. - DIRMM

Primirea noilor membri în cadrul Reuniunii
mariane Buna-Vestire Someşeni 20.03.2011

Mesajul adresat din partea Asociaţiei
Eparhiale a Reuniunii Mariane
Preacurata Fecioara Maria ocupă
un loc deosebit în opera mântuirii.
Ea este alături de Fiul său şi ne-a
adoptat de copii ai săi în Cristos.
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Reuniunile
Mariane
sunt
asociaţii religioase din cadrul Bisericii
pentru a promova o viaţă creştină mai
intensă sub ocotirea deosebită a Sfintei
Fecioare.
“Numai dacă o are alături pe
Fecioara Maria, Biserica poate merge
înainte. Forţa Bisericii stă în calitatea
preoţilor” Preasfinţitul Episcop Major
Lucian
In Reuniunea Mariană totul este
sub ocrotirea deosebită a Presfintei
Fecioare Maria. Este o familie a Ei. Ea
este Mama, Modelul, Mijlocitoarea si
Ocrotitoarea. Noi ne străduim să o
cunoaştem, să o iubim, să-i imităm
virtuţile.
Isus ne încredinţează Mariei.
Maria este calea cea mai scurtă, mai
uşoară, mai sigură pentru noi de a ajunge
la Cristos, la mântuire. Prin Maria la
Cristos.
Prin Maria ca mijlocitoare a
tuturor harurilor, cu Maria ca model şi
ajutor, în Maria, în spiritul ei de iubire şi
umilinţă.
Să
ascultăm
îndemnurile
episcopului martir Ioan Suciu: Iată
apostolatul bunătăţii: FII DARNIC!”
“Să fii darnic!
Revarsă-te cu iubire în lipsurile
altora.
Fii darnic prin mâinile tale!
Fii darnic prin ideile tale!
Fii darnic prin graiul tău!
Fii darnic mai cu seamă prin
inima ta de creştin.
Fii darnic prin pilda vieţii tale.
Răspândeşte idei şi fapte fără
cruţare. Dacă nu te vei da aproapelui ca
într-o Sfântă cuminecătură, nu îl vei face
mai bun, nu îl vei învia cu învierea mare
creştină. Să stii să fii pentru alţii pâine şi
vin dând ce ai şi dând ce eşti, după pilda
Fecioarei Maria
Bucurã-Te Reginã, Maica Milei,
viata, dulceata si speranta noastrã, bucurã
-Te. Cãtre Tine strigãm surghiunitii fii ai
Evei, cãtre Tine suspinãm, gemând si
plângãnd în aceastã vale de lacrimi.
Asadar, mijlocitoarea noastrã, întoarce
spre noi ochii Tăi milostivi si după
surghiunul acesta, arată-ni-L nouă pe
Isus, binecuvântatul rod al trupului Tãu.
O milostivă, o blândă, o dulce Fecioară
Marie. Amin.
„Cu blândul Isus, să ne binecuvânteze Fecioara de Sus!”
Prof. Dr. Monica Culea
Preşedintele Asociaţiei Eparhiale a
Reuniunii Mariane

Parohia Greco-Catolică “Sf. Iosif”, Someşeni, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Str. Branului nr.17, Cluj-Napoca, cod. 400393,
tel: 0264-436768, mobil: 0729884887, fax: 0364730670, e-mail: parohiasomeseni@gmail.com, www.parohiasomeseni.ro
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Primiri în Reuniunea Mariană
Sunt deosebit de fericită că Tatăl
Atotputernic,
prin
dragostea şi
bunătatea Sa fără margini, mi-a
îngăduit sa fiu azi, aici, cu
dumneavoastră, la această sărbătoare a
Bisericii dumneavoastră, să ne adăpăm
împreună din izvorul cuvântului dătător
de viaţă, să fim părtaşi la bucuria
acestui mănunchi de suflete, care au
ales astăzi să spună “DA” Fecioarea
Maria, să trăiasca sub ocrotirea Sa, pe
calea sfinţeniei spre Isus. Au înţeles că
un creştin adevarat nu poate trăi
singuratic ci în frăţietate, în familie,
pentru că atunci şi lupta cu greutăţile
vieţii este mai uşoară. Nu este
sufficient să fim doar credincioşi de
duminică.
Ce înseamnă aceasta, să-mi iau
ochii de pe mine şi de pe egoismul meu
şi să mă îndrept spre Cel ce m-a creat,
întrebându-L împreună cu Sf. Pavel pe
drumul Damascului cunoşterii noastre:
“Cine eşti Doamne? şi Ce vrei să fac?”.
Aceste întrebări trebuie să fie mereu
înaintea unui creştin adevărat şi atunci
ne vom putea direcţiona viaţa cu
adevărat după voia lui Dumnezeu.
Aş vrea să felicit din inimă pe
marianiştii care s-au hotărât astăzi să-şi
trăiască viaţa având-o ca model pe
Maria, Mama lui Isus, exemplu de
smerenie şi ascultare. De la Maria ne
vine puterea de a trăi în adevăr,
credinţă şi iubire, sfinţindu-ne pe noi
prin pildele noastre şi pe alţii.
Vă felicit şi pentru faptul că în
rândul marianiştilor s-a înrolat şi un
bărbat. Trebuie să ştiţi că în eparhia de
Cluj-Gherla este al doilea bărbat
marianist şi ne rugăm ca Fecioara
Maria să înmoaie inimile şi altor
bărbaţi, să ni se alăture, pentru că
sfântul Carol Boromeul, arhiepiscop de
Milano spunea:”De m-ar întreba cineva
ce să facă pentru a-şi mântui sufletul,
nu i-aş putea recomanda un mijloc mai
sigur decât să intre într-o Reuniune
Mariană. Acest mijloc cuprinde toate
celelalte mijloace de “mântuire, chiar şi
pe cele mai sigure”, iar episcopul
nostru martir Ioan Suciu sublinia faptul
că: “Reuniunile Mariane sunt stâlpii pe
care se sprijină societatea”.
Vă îndemn cu toată dragostea să
stăruiţi prin credinîţă să creşteţi în
învăţătura lui Cristos şi a Bisericii, să
aveţi relaţie de prietenie şi întrajutorare
în spiritul Evangheliei, să fiţi apostoli
misionari prin pilda şi activitatea

dumneavostră,
după
exemplul
Mariei:”Faceţi tot ce vă va spune Isus”
Ioan 2/5, să participaţi la Sf. Liturghie,
numai aşa veţi putea cultiva evlavia şi
spiritul rugăciunii.
Acesta
este
spiritul
care
caracterizează Reuniunea Mariană, cu
ochii aţintiţi spre Isus, “unicul mijlocitor
între Dumnezeu şi om” Tim.2/5, noi
alergm la Presfânta Fecioarea Maria, care
pentru vrednicia ei de “Mamă aleasă a
Domnului Răscumpărător şi slujitoare
umilă
a
Domnului”
a
devenit
mijlocitoarea noastră pe lângă Fiul său şi
model de colaborare la misiunea Lui de
răscumpărare.
Iată de ce, noi, marianiştii, vrem săo
cunoaştem, să o cinstim, să o iubim în
chip deosebit, să o avem drept model pe
Fecioarea Maria şi să ne încredinţăm
mijlocirii ei, pentru a ne îndeplini
misiunea pe acest pământ.
Dar toate acestea nu ar fi fost cu
putinţă, fără ajutorul şi îndrumarea
vrednicilor păstori, care ne-au luminat şi
care ne însoţesc paşii în drumul nostru
spre sfinţenie, pentru care le mulţumim şi
le suntem recunoscători.
Cu bucurie vreau să vă spun că
sunteţi a 15 parohie din Eparhia de ClujGherla, unde ia fiinţă Reuniunea Mariană
şi a 3-a din Municipiul Cluj-Napoca, dar
tristă pentru că mai sunt parohii care încă
stau departe şi nu ni se alătură.
Indrăzniţi, dragii mei, alăturaţi-vă
Reuniunii Mariane, să ne bucurăm, şi să
creştem împreună în cunoaşterea lui
Dumnezeu.Ceea ce doresc să ştiţi toţi cei
care staţi deoparte, care încă nu ştiţi
încotro s-o apucaţi, că noi, marianiştii, nu
facem altceva decât să ne străduim, cu
puterile noastre limitate şi cu ajutorul
Celui ce ne-a chemat la slujire, ca numele
Lui să fie lăudat şi preamărit, să fim cu
adevărat o familie a Preacuratei Fecioare
Maria, care îşi bazează viaţa pe iubirea
lui Dumnezeu, mai presus de orice şi
iubitrea aproapelui.
De asemenea, după modelul Sfintei
Fecioare, să putem spune şi noi în toate:
“Fie mie după cuvântul Tău”.
Fie ca Isus Cel Inviat să ne lumineze
pe fiecare dintre noi, să ne putem aduce
aportul la creşterea Bisericii noastre,
fiecare după darul cu care a fost
împodobit.
Maria Mucea
Preşedinta Reuniunii Mariane
“Naşterea Maicii Domnului”
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Membri Reuniunii Mariane
Buna-Vestire din Someşeni
Adriana Lorinţ, Ana Şuteu,
Carolina Pop, Cristina Roşu,
Daniela Ciuca, Diana Chintoan,
Florica Lăpuşan, Liviu Simionaş,
Margareta Gârbicean, Maria Ban,
Mihaela Simionaş, Maria Florea,
Monica Terezia Cozma, Nastasia
Cenan, Puşă Musca, Raisa Feşnic,
Raveca Vădan, Steluţa Rus,
Violeta Pop, Victoria Martin,
Viorica Mătieş

Steagul marian Someşeni

Insigna Reuniunii Mariane Someşeni

Diploma Reuniunii Mariane
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Asociaţia Reuniunea Mariană
Reuniunea Mariană este o asociaţie religioasă pusă sub conducerea autorităţii bisericeşti şi se deosebeşte
de alte asociaţii ca: AGRU, ASTRU, Asociaţia Femeilor, etc.
Cu ce se ocupă?
- Cu educaţia sufletească a membrilor ei;
- Formarea unei elite în rândul credincioşilor, care trăiesc viaţa ca şi ceilalţi credincioşi numai că
aceştia depun angajament solemn în faţa Episcopului sau a delegatului său;
- Participarea şi angajarea în mod solemn de a trăi o formă de viaţă mai activă în slujba Bisericii
(prin participarea la Sfânta Liturghie, Prima vinere din lună, sărbători, etc;
Această Reuniune are un întreit scop: a cinsti pe Maica Domnului, a urma exemplul vieţii Ei şi a
răspândi ca apostolat laic Evanghelia lui Isus Cristos;
- De a aduce un cult special Prea Curatei Fecioare Maria;
- A-şi face convingeri de credinţă prin studiu şi a ajuta în nevoile Bisericii.
Însemnele: Steagul marian, Eşarfa albastră şi insigna cu icoana Maicii Domnului. Imnul Reuniunii Mariane
este “Sub steagul tău Marie”.
Scurt istoric:
Devoţiunea creştinilor faţă de Prea Sfânta Fecioară Maria s-a manifestat în cursul istoriei mântuirii,
şi în special în momentele de cumpănă, prin instituirea de organizaţii, mişcări, congregaţii în cadrul
Bisericii, dar mai ales prin ridicarea de lăcaşe de cult închinate Preacuratei. Una din aceste asociaţii, ivită
încă din secolul XVI, într-o perioadă de frământări religioase, este Mişcarea mariană, cunoscută şi sub alte
denumiri ca Asociaţia mariană, Congregaţia mariană etc.
Originea ei se află într-un moment istoric în care tulburările religioase din timpul Reformei atacau
cu violenţă pe Maria, Născătoarea de Dumnezeu.
Reuniunea Mariană a fost fondată la Roma, în 1563 de către un tânăr profesor al Colegiului Roman
al Societăţii lui Isus, Ioan Leonis, de origine belgian. Acesta îi aduna în jurul său pe elevii cu care se ruga
împreună cerând ocrotirea Maicii Domnului şi folosind ocazia de a vorbi tinerilor despre persoana Maicii
Domnului. Aceste întâlniri s-au extins cuprinzând şi adulţi, bărbaţi şi femei, care aveau o devoţiune
specială pentru Fecioara Maria.
Această mişcare s-a dezvoltat în timp, susţinută fiind chiar de cardinali, papi etc., astfel că în fiecare
parohie s-au înfiinţat societăţi mariane, cu un rol social şi umanitar deosebit, pornind de la virtuţile
Mariei, de la necesitatea păstrării credinţei, sfinţeniei, carităţii.
În anul 1584 Papa Grigore XIII a recunoscut aceste Congregaţii Mariane care s-au răspândit în toată
lumea şi i-a dat numele „Prima Primaria”. Acesteia îi sunt afiliate toate congregaţiile care beneficiază de
indulgenţe şi favoruri acordate de Sfântul Scaun.
Această mişcare astăzi e foarte mult răspândită făcând-o prezentă pe Fecioara Maria ca Mamă a
creştinilor, pentru realizarea unităţii fraţilor în jurul Ei, ca într-o familie autentică, devenită biserică
domestică. Membrii se întâlnesc periodic, îşi aleg un preşedinte, în ascultare faţă de preotul paroh.
Preluat de pe www.bru.ro

„Doamne şi Stăpânul vieţii mele, spiritul trândăviei, al grijii de
multe, al iubirii de stăpânire şi al găririi în deşert nu mi-l da mie.
Iar spiritul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei,
dăruieşte-l mie, robului Tău.
Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşalele mele şi
să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor.
Amin”.
Rugăciunea Sf. Efrem Sirul
Parohia Greco-Catolică “Sf. Iosif”, Someşeni, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Str. Branului nr.17, Cluj-Napoca, cod. 400393,
tel: 0264-436768, mobil: 0729884887, fax: 0364730670, e-mail: parohiasomeseni@gmail.com, www.parohiasomeseni.ro

