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Tesalonicului. 
Sfântul Mare Martir 

Dumitru s-a născut în cetatea 
Solunului (Tesalonicul de astăzi), 
din părinţi credincioşi, tatăl său 
fiind conducătorul cetăţii. Tânăr, 
educat, învrednicit cu încrederea şi 
puterea Împăraţilor Romei,  
Dumitru avea în faţă un viitor 
strălucit, ajungând apoi chiar 
guvernatoru l  ce tă ţ i i .  Dar 
Dumnezeu îi rezervase ceva mai 
înalt şi mai statornic decât mărirea 
deşartă a lumii acesteia. 

Dumitru era creştin, ca şi 
tatăl său, în casa căruia văzuse 
pentru prima oară două icoane 
s f i n t e  :  un a  c u  c h i p u l 
Mântuitorului, cealaltă cu acela al 
Maicii Domnului. Erau ascunse 
într-o încăpere tainică în care va fi  

Între toţi sfinţii, cei care 
au o imensă putere de întărire a 
dragostei noastre faţă de 
Domnul şi Mântuitorul Isus 
Hristos şi de Sfânta Sa Biserică 
sunt martirii şi mucenicii. Ei au 
plătit cu viaţa apartenenţa la 
Hristos, fiind adevăraţi eroi ai 
religiei creştine. Sângele lor are 
puterea unui glas de trâmbiţă ce 
ne cheamă să ieşim victorioşi 
din lupta cea mare şi grea cu 
păcatul, pentru mântuirea 
sufletelor noastre. 

Martirii au suferit cu un 
curaj uimitor toate torturile şi 
pedepsele imaginate de 
fanatismul si brutalitatea unei 
lumi care îi ura pe crestini şi 
pentru care viaţa lor nu valora 
nimic. La suferinţele fizice se 
adăugau si cele morale, ale 
rudelor şi ale prietenilor lor. 
Martirii le-au suportat cu un 
eroism unic, stârnind uneori 
chiar admiraţia pagânilor. 
Atitudinea lor în fata morţii era 
vrednică de toată lauda, ei 
murind fară revoltă, fară 
orgoliu, senini, rugându-se 
încrezători în dreptatea cauzei 
lor sfinte. Ei au murit pentru 
Hristos, dăruindu-şi viaţa, iar 
sângele vărsat le şterge toate 
păcatele. Martiriul este un botez 
- al sângelui - de care mii de 
persoane s-au învrednicit în 
Biserica veche. Între aceştia, la 
loc de cinste, se află Sfântul 

Mare Mart ir  Dumitru , 
izvorâtorul de mir, patronul 

 

botezat Dumitru. La moartea 
tatălui său îi va urma la conducerea 
cetăţii, dar curând tânărul Dumitru 
mărturisi tuturor credinţa sa 
creştină, veste care ajunse la 
u r e c h i l e  î m p ă r a t u l u i .  
Maximilian - căci despre el este 
vorba - întorcându-se din luptele cu 
sciţii şi sarmaţii, a făcut petreceri şi 
jertfe idoleşti în toate cetăţile prin 
care trecea, ajungând şi în cea a 
Tesalonicului. Deranjat că unul din 
oamenii lui e creştin, i-a cerut 
acestuia să-şi renege credinţa 
creştină şi să aducă jertfe idolilor. 
Dar Dumitru, întărit de Spiritul 
Sfânt, l-a înfruntat pe împarat şi a 
rămas statornic în credinţă, ca o 
stâncă în faţa valurilor. 
 Tânărul Dumitru nu numai 
că a refuzat să jertfească idolilor, ci 
îi şi îndeamnă pe ceilalţi creştini 
să-şi mărturisească cu curaj 
credinţa, mai ales pe un tânar, 
Nestor.  Acesta din urmă , 
binecuvântat de Dumitru, a reuşit 
să  învingă  în  luptă  pe gladiatorul  

Programul religios 2009 

• În fiecare Duminică şi 
sărbătoare   

(La Biserica Romano-Catolică din   
str. Traian Vuia nr.75)                      

        Sf. Liturghie ora 9.00 

• Duminică 1 noiembrie, după  
Sf. Liturghie - Parastas pentru 
cei adormiţi 

• Zilnic timpul săptămânii  

(la Capela din str. Branului nr.17) 

        Sf. Liturghie ora 9.00 

Sf. Mucenic Dumitru 



Cele zece porunci 

• În data de 4 octombrie 2009, după Sfânta Liturghie celebrată 
în Biserica Romano-Catolică, s-au sfinţit cele două clopote 
ale Bisericii Greco-Catolice Someşeni. Ceremonia de sfinţire 
a fost celebrată de Pr. Cristian Sabău, Protopop de Cluj 
împreună cu Pr. paroh Cristian Goia. Clopotele au fost 
turnate la Târgu-Mureş în turnatoria TURNCOM RACZ 
SRL. Clopotul mare are 200 de kg iar cel mic 100 de kg. 
Mulţumiri tuturor acelora care au contribuit prin donaţii 
pentru realizarea lor.  

 
• Stadiul construcţiei bisericii: În prezent biserica este construită în proporţie de 

70% în roşu. S-au turnat fundaţiile, stâlpii de rezistenţă, centurile, s-a executat 
zidaria, s-a turnat placa cor de la cota +2.95 şi s-au cofrat arcele boltei.  

      Fotografii cu stadiul contrucţiei se gasesc pe site-ul parohiei www.parohiasomeseni.ro 
• Donaţiile pentru construcţia bisericii se pot face în continuare la Dl. Nicolae 
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Poruncile date lui Moise pe 
Muntele Sinai sunt împărţite astfel: 
primele trei se referă la Dumnezeu şi 
au fost scrise pe prima tablă, iar 
următoarele şapte la aproapele, şi au 
fost întipărite  pe cea de-a doua tablă. 
Totuşi, ele sunt de nedespărţit, cele 
care-l privesc pe aproapele decurg din 
primele care-L privesc pe Dumnezeu. 
Prima poruncă dumnezeiască cuprinde 
învăţături cu privire la atitudinea 
noastră faţă de Tatăl Ceresc şi cum 
trebuie să fie exprimată credinţa 
noastră.  

Eu sunt Domnul Dumnezeul 

tău, să nu ai alţi dumnezei în afară 
de mine, chip cioplit să nu-ţi faci ca 

să te închini lui.  Prima poruncă pune 
problema credinţei în Dumnezeu şi 
astăzi, poate mai mult decât oricând, 
omul are nevoie de acest îndemn. 
Ateismul cucereşte tot mai mult teren, 
fiind unul din rezultatele negative ale 
vieţii moderne unde cel mai important 
loc îl ocupă banul şi cum să agonisim 
cât mai mult. Ateismul înseamnă 
negarea lui Dumnezeu şi poate avea 
mai multe forme. Unii resping pur şi 
simplu existenţa lui Dumnezeu, alţii 
sunt indiferenţi: acceptă existenţa lui 
Dumnezeu, dar consideră că nu îi 
afectează deloc, că nu are nici o 
importanţă pentru ei, că sunt stăpâni 
pe viaţa lor. Astfel, omul se pune pe 
sine în centrul universului, se 
idolatrizează,  luând locul lui 
Dumnezeu. De multe ori, în mintea şi 
inima noastră locul lui Dumnezeu este 

luat de ceea ce ne interesează mai mult, 
de ceea ce ne ocupă tot timpul şi ne 
acaparează atenţia: banul, puterea, 
distracţia, mâncarea sau băutura, 
televizorul, etc. şi nu observăm că toate 
acestea, cu timpul, ne fac rău, au 
consecinţe negative asupra vieţii noastre. 
De asemenea, prima poruncă se referă şi 
la practicile întâlnite uneori precum 
magia, vrăjitoria, ghicitul, spiritismul sau 
superstiţiile. Toate aceste obiceiuri 
reprezintă încercarea de a forţa voinţa lui 
Dumnezeu, de a capta forţele 
supranaturale pentru a ne face voia. 
Adeseori când socotesc că rugăciunile nu 
le sunt ascultate, oamenii trec peste 
voinţa lui Dumnezeu şi apelează la astfel 
de practici. Mulţi însă nu îşi dau seamna 
de gravitatea faptelor lor. De asemenea, 
nu ne dăm seama că atunci când avem 
impresia că Dumnezeu nu ne ascultă 
rugăciunile sau nu ne îndeplineşte o 
anumită dorinţă, acest lucru se întâmplă 
spre binele nostru, înseamnă că Domnul 
are alte planuri cu noi. Trebuie să fim 
conştienţi că faptul că Tatăl Ceresc 
doreşte întotdeauna ce-i mai bun pentru 
noi, şi de aceea, orice rugăciune pe care I-
o adresăm trebuie să se încheie cu 
exclamaţia: “Doamne, fie voia Ta!” 

Ce exemplu mai bun putem avea 
decât cuvintele Mântuitorului, care, 
aflându-se în chinuri groznice, şi-a 
încredinţat viaţa şi suferinţa Tatălui 
Preasfânt: “Părinte, de este cu putinţă, 
treacă de la Mine paharul acesta! Însă 
nu precum voiesc Eu, ci precum Tu 
voieşti!” (Matei 26,39).          L.G. 

favorit  al  împaratului -  
puternicul Lie - ceea ce l-a 
determinat pe Maximilian să-i 
hotărască moartea. 

În dimineaţa zilei de 26 
Oc tombr i e  304 ,  o s t aş i i 
împăratului au intrat în temniţa 
în care fusese aruncat Dumitru - 
pe care l-au găsit în rugăciune - 
şi l-au străpuns cu suliţele, 
omorându-l. Noaptea, trupul fără 
viaţă a fost luat de un credincios 
şi îngropat în taină. Deasupra 
mormântului său a fost ridicată o 
mică biserică în care se 
săvârşeau multe minuni şi 
nenumaraţi bolnavi şi-au găsit 
tămăduirea. Multe minuni s-au 
săvârşit în Biserica Sfântului 
Mucenic Dumitru, izvorâtorul 
de  mi r  d in  Tesa lon ic .  
Biserica îi cântă troparul : Mare 
apărător te-a aflat în primejdii 
lumea, pe tine Purtătorule de 
chinuri, cel ce ai biruit pe 
păgâni. Deci, precum mândria 
lui Lie ai zdrobit şi la luptă 
îndrăzneţ l-ai facut pe Nestor, 
aşa, Sfinte Dumitre, roagă-L pe 
Hristos Dumnezeu să ne 
dăruiască nouă mare milă! 
 

Hristoase, lumina cea 
adevărată, care luminează şi 
sfinţeşte pe tot omul ce vine 
în lume: să se însemneze 
peste noi lumina feţei tale, 
ca într-însa să vedem 
lumina cea neapropiată; şi 
îndreptează paşii noştri spre 
lucrarea poruncilor tale, 
p e n t r u  r u g ă c i u n i l e 
preacuratei Maicii tale, şi 
ale tuturor Sfinţilor tăi. 
Amin. 


