
Am ajuns cu bucurie 
să celebrăm sărbătoarea 
Învierii Domnului. După 
o perioadă de pregătire 
sufletească prin post şi 
rugăciune, după ce în 
Săptămâna Patimilor       
L-am însoţit pe Isus pe 
Drumul Crucii, iată că 
azi El a înviat “cu 

moartea pe moarte 

călcând, şi celor din 

m o r m i n t e  v i a ţ ă 

dăruindu-le”. Bucurie 
mare pentru oricare 
creştin, Hristos Domnul 
nostru a învins moartea. 
Este o ocazie deosebită 
să medităm la ceea ce 
ne-a spus Sfântul apostol 
Pavel în întâia epistolă 
către Corinteni: “Dacă 

Hristos n-a înviat, 

zadarnică este credinţa 

voastră, sunteţi încă în 

păcatele voastre” (1 

Cor. 15,17). Cu câtă 
bucurie şi nerăbdare am 
aşteptat acest moment al 
învierii. Hristos a 

înviat ! Adevărat a 
înviat! Acest salut 
răsună pe buzele noastre, 

ale tuturor, ne bucurăm 
de biruinţa lui Hristos 
asupra morţii. De fiecare 
dată când rostim aceste 
cuvinte, trebuie să 
p ă t r u n d e m  î n 
profunzimea sensului 
lor. Hristos a pătimit în 
chinuri grele pe Cruce 
pentru păcatele noastre, 
a murit pentru a ne 
răscumpăra prin jertfa 
Sa, iar a treia zi a înviat 
pentru a ne deschide 
calea spre viaţa veşnică. 
El este viu şi trăieşte în 
noi. El vrea să intre în 
inimile noastre pentru a 
ne deschide la viaţă. Să-I 
facem loc şi să devenim 
martori ai Sfintei Sale 

Învieri. Trebuie să fim 
conştienţi de faptul că la 
fiecare celebrare a 
Sfintei Liturghii Isus 
este prezent în Sfânta 
Taină a Euharistiei. 
Astfel, după ce ne-am 
curăţit sufletele prin 
Taina Spovedaniei, prin 
împărtăşirea cu Sfintele 
Taine ne unim cu 
Hristos şi devenim una 
cu El, devenim temple 
ale Spiritului Sfânt, după 
cum ne spune  şi Sfântul 
apostol Pavel. Să fim 
astfel purtători de 
Hristos, să răspândim 
mereu în jurul nostru 
iubirea creştinească, 
implinind porunca lăsată 
de Mântuitorul: “Să vă 

iubiţi unul pe altul. 

Precum Eu v-am iubit pe 

voi, aşa şi voi să vă 

iubiţi unul pe altul” (In 

13,34). 

D e  mu l t e  o r i 
oamenii din zilele 
noastre refuză să creadă 
în înviere şi consideră 
moartea drept ultimul 
moment din existenţa 

Hristos a înviat! 
Programul religios 

(La Biserica 

Romano-Catolică din 

str. Traian-Vuia 

nr.76) 

• 18 aprilie            
ora 23.00 Utrenia 
Învierii 

•  19 aprilie “Învierea 
D o m n u l u i “  –               
Sf. Liturghie ora 9.00 

• 20 aprilie – a II-a zi de 
Paști Sf. Liturghie ora 
9.00 

• 21 aprilie – a III– a zi de 
Paști, Sf. Liturghie 

    ora 9.00 

• 23 aprilie Sf. Gheorghe 

    Sf. Liturghie ora 9.00 

• În fiecare Duminică și 
sărbătoare,                   
Sf. Liturghie ora 9.00  
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“Ziua Învierii să ne 
luminăm popoare: 
Paştile Domnului, 

Paştile: că din moarte 
la viaţă, şi de pe 

pământ la cer, Hristos 
Dumnezeu ne-a trecut 
pe noi, cei ce cântăm 
cântare de învingere” 

Catavasia I a Învierii 
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 El s-a preocupat de toate 

problemele Bisericii, iar când 

interesele credinţei şi ale 

sufletelor o cereau, nu a pregetat 

să străbată Africa de la Hipona 

până la Cezareea mauritană, sau 

a se deplasa şi în alte localităţi 

pentru a vesti Cuvântul 

Domnului. 

 Viaţa Sfântului Augustin 

prezintă un interes deosebit, 

deoarece convertirea sa a avut 

loc destul de târziu, după mulţi 

ani de rătăcire şi căutare a 

adevăratului sens al existenţei. 

Timp de 28 de ani mama sa, 

Sfânta Monica, s-a rugat pentru 

fiul ei şi în cele din urmă 

rugăciunea i-a fost ascultată, iar 

el nu numai că s-a încreştinat, ci 

a devenit unul dintre cei mai 

mari propovăduitori ai credinţei 

creştine. 

 Vom încerca de acum în 

colo să selectăm câteva idei 

ilustrate cu desene de către sora 

Mariosa Guerrini din volumul 

“Prea târziu te-am iubit…” 

 Sfântul Augustin, unul 

dintre cei mai mari doctori ai 

Bisericii, a trăit în Africa 

Romană, în jumătatea a doua a 

veacului patru şi începutul celui 

următor. Cu excepţia a cinci ani 

petrecuţi la Roma şi Milano, în 

tinereţe, el n-a ieşit din graniţele 

patriei sale. 

umană. Ei nu reuşesc să vadă 
dincolo de ceea ce este palpabil, 
fiind de multe ori prea puternic 
ancoraţi în realitatea umană, 
ignorând viaţa spirituală care este 
de fapt esenţa existenţei noastre. 
Mai înverşunaţi decât saducheii, 
oamenii de azi repetă: “nu există 
înviere din morţi”, mulţi nu 
acceptă nici învierea lui Hristos. 
Dar pentru noi creştinii, vestea 
Învierii Domnului este aducătoare 
de lumină şi speranţă, ne deschide 
calea spre viaţa veşnică. Credinţa 
noastră trebuie să se sprijine pe 
Învierea Mântuitorului 
nostru. De aceea, să-L 
purtăm pe Hristos cel 
î n v i a t  ş i  s ă - L 
împărtăşim şi celorlalţi 
cu bucurie. Această minunată 

sărbătoare să nu fie doar un prilej 
de bucurie trupească, ci mai ales o 
bucurie spirituală prin împărtăşirea 
cu Hristos cel Înviat.  

Să ne bucurăm! Odată cu 
Învierea Domnului viaţa noastră 
capătă un sens. Să cerem harul ca 
această celebrare a Paştelui să fie 
un izvor de viaţă şi de fericire în 
Isus Hristos Domnul nostru. 
“Hristos a înviat din morţi cu 

moartea pe moarte călcând şi 

celor din morminte via ţă 

dăruindu-le, şi nouă ne-a dăruit 

viaţa veşnică să ne închinăm 

învierii Lui celei de a treia 

zi!” 

 

               Pr. Cristian Goia 

• Doresc să mulţumesc din suflet familiei Miclea Virgil pentru donarea Sfintelor Paşti şi de asemenea tuturor celor care într-un fel sau 
altul ne-au ajutat la pregătirile legate de Sărbătoarea Învierii Domnului. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze şi să vă răsplătească 
pentru efortul depus. Pentru Paştele de anul viitor s-a anunţat fam. Rus Ilie. 

• Începând cu data de 9 mai 2009 la ora 10.00, în cadrul Parohiei noastre se vor face cursuri  interactive de limba engleză pentru copii 
cu vârsta cuprinsă între 6-14 ani. Cursurile vor fi susţinute de D-na prof. Letiţia Goia, la sediul parohiei noastre în str. Branului nr.17. 
Cursurile sunt gratuite şi sunt deschise tuturor acelora care vor să înveţe limba engleză sau celor care vor să-şi îmbunătăţească 
cunoştiinţele de limba engleză 

• De asemenea începând cu data de 9 mai ora 11.00 la sediul parohiei noastre se vor ţine ore de cateheză pentru tineri şi copii. 

• Aştept sugestii din partea membrilor Parohiei noastre pentru următoarele numere, sper ca să găsiţi in această foaie parohială hrană  
sufletească pentru a descoperi adevărata cale a vieţii.     
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Iubeşte şi fă ce vrei! 

Dacă taci, taci din iubire! 

Dacă vorbeşti, vorbeşte 
din iubire! 

Dacă îndrepţi ceva, fă-o 
din iubire! 

Dacă ierţi, iartă cu 
iubire! 

În adâncul inimii să ai 
rădăcina iubirii! 

Din această iubire nu 
poate ieşi decât binele. 
  Sf. Augustin 
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