
Îmbrăcaţi-vă  
în dragoste, care este 
legătura desăvârşirii

Cât de minunate sunt cuvintele 
Sfântului Apostol Pavel adresate 
colosenilor, pe care el i-a născut 

pentru Evanghelie. Cu aceleaşi cuvinte ne 
întâmpină şi pe noi cei de azi Sfântul Pavel, 
arătându-ne coordonatele pe care trebuie 
să mergem noi ca fii preaiubiţi ai Bisericii. 
„Fraţilor, îmbrăcaţi-vă, dar, ca aleşi ai lui 
Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, cu milosti-
virile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu 
blândeţe, cu îndelungă-răbdare.” (Col. 3, 12)

Cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel la 
viaţă paşnică în comuniune cu semenii şi cu 
Biserica: „Îngăduindu-vă unii pe alţii şi ier-
tând unii altora, dacă are cineva vreo plângere 
împotriva cuiva; după cum şi Hristos v-a 
iertat vouă, aşa să iertaţi şi voi.” (Col. 3, 13)

După ce în alt capitol Sfântul Pavel ne 
spune că ţinta Legii este dragostea din toată 
inima, acum ne arată nouă şi colosenilor: 
„Iar peste toate acestea, îmbrăcaţi-vă întru 
dragoste, care este legătura desăvârşirii.” Să 
ne îmbrăcăm deci după chipul omului nou, 
care se înnoieşte, spre deplina cunoştinţă, 
după chipul Celui ce l-a zidit, înviind întru 
dragoste, ca aripă a desăvârşirii.

Ca un bun cunoscător al vieţii bisericeşti, 
ne arată cât de important este Cuvântul lui 
Dumnezeu pentru noi ca fii ai păcii şi fii ai 
Bisericii. Ne arată că hrana duhovnicească 
a creştinului trebuie să fie cuvântul lui 
Dumnezeu, pe care trebuie să-l cunoaştem 
şi să-l trăim, să-l căutăm şi să-l propovă-
duim, pentru ca dragostea lui Dumnezeu, 
care covârşeşte toată mintea, să ne cu-
prindă pe toţi ca fii ai Împărăţiei. 

Suntem în Postul Crăciunului. Un post 
al bucuriei, în care Biserica ne îndeamnă 
să descoperim în semenii noştri chipul 
nemuritor al lui Dumnezeu. Şi să fim mi-
lostivi cu semenii noştri, după cum 
Dumnezeu este milostiv cu noi, dăruind 
pentru noi pe Fiul Său, ca să ne strămute 
pe toţi în Împărăţia Fiului iubirii Sale. ❖

Părintele Dinu Pompiliu

Iubiţilor!

Suntem la sfârşitul lunii noiembrie şi 
ne pregătim să serbăm ziua noastră 
naţională. 98 de ani s-au scurs de la 

Marea Unire, şi parcă niciodată neamul 
nostru nu a avut mai mulţi duşmani ca 
acum, parcă niciodată n-am fost mai 
blagosloviţi cu iude şi pizmaşi. Prea multe 
trădări din interior şi prea mulţi care doresc 
să ne ia tot avutul. Prea mulţi hoţi care s-au 
abătut asupra noastră. Şi nu ne mai rămâne 
decât un singur gând: gândul la Dumnezeu, 
căci El este singurul care poate să facă să 
nu piară neamul nostru!

Marea Unire, visUl de aUr al 
românilor, plătit cu jertfa supremă

Să ne rugăm aşadar ca Dumnezeu să ne 
scoată înainte oameni iscusiţi, ca să putem 
trece biruitori prin aceste vremi tulburi. Fie 
ca Dumnezeu să binecuvinteze România, 
iar noi să depunem prinos de rugăciune, cu 
lacrimi fierbinţi, pe mormântul celor care 
au făcut România Mare.

Înălţăm un gând de mulţumire şi de 
rugăciune şi pentru cei de alt neam, prin 
care Dumnezeu a lucrat la 1918 ca să făurim 
visul de aur al părinţilor noştri, vis cântat 
adesea de atâţia poeţi şi psalţi care s-au 
întrecut să spere că avem o mândră ţară. ❖

Părintele Dinu Pompiliu
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Duminica a 30-a După Rusalii
(Dregătorul bogat - Păzirea 

poruncilor)
sf. maRe mc. iacob peRsul;  

sf. cuv. natanael şi pinufRie

„Unirea naţional-politică, de la anul 1918, nu se cuvine să fie înfăţişată, nici măcar  
în parte, ca un dar, coborât asupra neamului românesc din încrederea şi simpatia lumii 

civilizate, nici ca o alcătuire întâmplătoare, răsărită din greşelile duşmanilor de veacuri. 
Chiar dacă asemenea greşeli nu s-ar fi săvârşit niciodată împotriva românilor subjugaţi 

de-a lungul veacurilor de stăpânire ungurească, austriacă sau rusească, stăpânirile 
acestea nedrepte ar fi trebuit să se dezumfle şi micşoreze îndată ce dreptul tuturor 

popoarelor de a-şi croi soarta după buna lor pricepere a izbutit a se înălţa la treapta  
de putere hotărâtoare în noua întocmire a aşezământului de pace europeană. De aceea, 

Unirea românilor trebuie înfăţişată totdeauna - potrivit adevărului - ca urmarea 
firească a unei pregătiri istorice de sute de ani, în cursul cărora acest popor de eroi  

şi de mucenici a izbutit să-şi apere cu uimitoare stăruinţă „ sărăcia şi nevoile şi neamul”, 
rămânând împotriva tuturor năvălirilor barbare şi vremelnicelor stăpâniri străine,  

în cea mai strânsă legătură cu pământul strămoşesc în care, ca într-un liman de 
mântuire, şi-a putut adăposti traiul de-a lungul vremilor de urgie.” (Nicolae Iorga)



Motto: „Numai întoarcerea noastră 
către trecut ne dă forţa faptelor de azi”

Nicolae Iorga

Poporul român s-a creştinat odată cu 
naşterea sa. Când au fost rostite şi 
învăţate, acum peste două mii de 

ani, cuvintele mamă şi tată, noi românii am 
pronunţat în acelaşi timp şi numele lui Iisus 
Hristos şi al Maicii Domnului, ori Biserică 
şi Cruce. Mihai Eminescu afirma că: „cine 
vrea să afle adevărul să se întoarcă în trecut 
... Biserica este maica spirituală a neamului 
românesc”.

Ziua pomenirii Sfântului Apostol 
Andrei, 30 Noiembrie, a fost trecută în 
Calendarul ortodox cu cruce roşie în urma 
hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române în 1995, iar în 1997 
sfântul a fost proclamat Ocrotitorul 
României, ca în 2001 Sfântul Sinod să 
decreteze această zi ca Sărbătoare 
Bisericească Naţională. Din 2001 şi până în 
2012 Sfântul Sinod a stăruit ca praznicul 
Sfântului Apostol Andrei să devină prin 
hotărârea Parlamentului Sărbătoare 
Naţională legală, legând-o de Ziua 
Naţională din 1 Decembrie.

În calendar sunt multe praznice şi 
sărbători ce evocă evenimente istorice 
cruciale, pe care noi românii le preţuim şi 
le comemorăm cum se cuvine, în sunetul 
clopotelor, cântărilor Sfintelor Liturghii, 
atât în biserici cât şi în locurile istorice. 
Poate suntem singurul popor al Europei 
care se bucură de acest dar dumnezeiesc. 
De praznicul Înălţării Domnului noi ne 
cinstim eroii şi eroii martiri ai neamului 
românesc.

Sfântul Apostol Andrei,  
cel dintâi chemat

Sfântul s-a născut în cetatea Betsaida, 
lângă Marea Galileii, fiind fiul lui Iona şi 
fratele lui Simon Petru, amândoi fraţii 
pescari până când au aflat Adevărul Care 
este Iisus Mântuitorul: „Veniţi după mine şi 
vă voi face pescari de oameni”. Sfântul 
Andrei este primul care îl urmează pe Iisus, 
cel dintâi dintre ucenici, după ce mai 
înainte fusese ucenicul lui Ioan Botezătorul. 
Sfântul Apostol Andrei şi-a dedicat întreaga 
sa viaţă lui Hristos şi propovăduirii cre-
dinţei, sfârşindu-şi viaţa prin moarte 
martirică: răstignirea la Patras pe crucea în 
formă de X.

Românii - un popor ortodox 
apostolic prin naştere

Creştinismul în spaţiul Carpaţilor, Du-
nării de jos şi a Mării Negre a fost un factor 
hotărârâtor în procesul romanizării dacilor, 
ce a stat la baza sintezei daco-romane, ca 
fundament al etnogenezei româneşti. Ţinu-
turile de la Dunăre şi Marea Neagră au fost 
călcate de Sfinţi Apostoli Andrei şi Filip, 
care, neobosiţi, au adus sămânţa mult 
roditoare a credinţei, ce a cimentat pentru 
veacuri unitatea neamului românesc. Şi 

iată de ce noi românii suntem un popor 
ortodox apostolic prin naştere, ortodoxia 
venindu-ne prin izvorul curat al credinţei 
împărtăşite direct de Însuşi Iisus Hristos 
ucenicilor Săi. Numeroşi specialişti, istorici 
şi cercetători ai istoriei bisericeşti au 
dovedit cu argumente, cu incontestabile 
izvoare istoriografice acest aspect. 

Dezvoltarea vieţii creştineşti în teritoriul 
dintre Dunăre şi Pontul Euxin în perioada 
următoare prin apariţia numeroaselor basi-
lici (biserici), apoi a Episcopiei Tomisului 
cu o pleiadă de mari ierarhi şi scriitori 
patristici, sunt alte dovezi că acest ţinut a 
fost focarul creştinismului românesc.

Biserica ortodoxă ne-a ţinut uniţi
Între dorinţa de unitate şi Biserica Orto-

doxă este o legătură indestructibilă, căci 
fără credinţa strămoşească nu ar fi existat 
unitatea naţională. Ba mai mult, atunci 
când Biserica şi Ortodoxia vor pieri, va 
pieri şi neamul românesc. 

Când românii nu mai aveau voievozi, 
preoţii le-au ţinut locul, ei au fost dascălii 
copiilor lor, le-au botezat pruncii, i-au 
cununat şi i-au prohodit când Domnul i-a 
chemat la ceruri. Biserica a fost cea care a 
propovăduit libertatea şi unitatea românilor. 
„Nu poate fi fericire fără libertate, nu poate 
fi libertate fără putere, şi noi românii nu 
vom putea fi puternici până nu ne vom uni” 
spunea Nicolae Bălcescu. Biserica a ţinut 
unitatea de limbă, tradiţii şi datini, slujitorii 
altarelor au fost propovăduitorii unirii, i-au 
ajutat pe voievozi şi oamenii politici în 
acţiunile ce aveau drept scop unirea.

Unirea – idealul de veacuri  
al românilor

Făurirea şi desăvârşirea statului naţional 
a urmat mai mulţi paşi: unirea celor trei ţări 
româneşti de marele voievod şi domn Mihai 
Viteazul; revoluţia română de la 1848-1849; 

30 Noiembrie şi 1 Decembrie, o singură Sărbătoare Naţională:

unitatea naţională şi trăinicia ortodoxiei

Mica Unire (Unirea lui Al. I.Cuza) în 1859; 
dobândirea independenţei de stat în 
1877-1878; desăvârşirea Statului Naţional 
Român în 1918 (Marea Unire, după ce 
România duce Războiul de întregire a 
neamului 1916-1918). În 1918 s-a constituit 
Regatul Romania Mare, după ce unirea a 
parcurs trei etape: 27 martie unirea cu 
regatul a Basarabiei; 15 noiembrie unirea 
Bucovinei; la 1 decembrie unirea Transil-
vaniei şi a Banatului la ţara mamă. Ziua de 
1 Decembrie a devenit după evenimentele 
din 1989 zi naţională, legată prin sem-
nificaţia faptică şi istorică de marea 
prăznuire a Sfântului Apostol Andrei, 
Ocrotitorul României.

Perenitatea credinţei ortodoxe şi a 
unităţii de neam este dovedită şi de arcul de 
peste veacuri între lucrarea Sfântului 
Apostol Andrei şi cea a Sfântului Andrei 
Şaguna în vremea Revoluţiei române de la 
1848 (ideea unităţii naţionale din Marele 
Principat al Transilvaniei, prezentată de 
episcop în Memoriul trimis împăratului de 
la Viena), iar în 1918 de cea a episcopului 
Miron Cristea (devenit primul Patriarh al 
Bisericii Ortodoxe Române), luptător şi 
militant pentru unire.

Se cuvine deci, ca în aceste zile, în care 
noi avem o singură Mare Sărbătoare: 
unitatea de neam şi ţară, întru credinţa 
strămoşească, să ne învrednicim în a ne 
cunoaşte trecutul, dar mai ales să-l apărăm 
în acest prezent de stihiile globarizării, 
secularizării şi mai ales a lucrărilor necurate 
care ne tulbură viaţa spirituală, credinţa de 
neam şi ţară.

Să rostim mereu rugăciunea: „Doamne, 
Dumnezeule, ocroteşte neamul românesc 
şi ţara aceasta ce ai binecuvântat-o şi ne-ai 
dat-o ca să trăim ea!” ❖

Prof. Clement Gavrilă



slujbă arhierească  
în duminica a 26-a după rusalii

La 3 decembrie prăznuim pe unul 
dintre ucenicii Sfântului Paisie 
de la Neamţ. S-a născut în anul 

1730, într-o familie de binecredincioşi 
ardeleni din Săliştea Sibiului. Şi-a dorit 
încă din tinereţe să se călugărească, dar 
pentru că în Transilvania nu încetaseră 
persecuţiile împotriva otodocşilor, la 
numai 19 ani trece în Ţara Românească. 
Intră în slujba unui arhiereu aflat în 
Bucureşti, mitropolitul grec Roşca. În 
1750 a plecat cu acesta la Constantino-
pol, apoi în Muntele Athos. Vieţuieşte 
la Mănăstirea Vatoped, unde este făcut 
rasofor şi diacon, iar după moartea mi-
tropolitului devine ucenic al stareţului 
Paisie Velicicovski. Este tuns în mona-
hism în 1752 şi hirotonit preot în 1754. 

Când în 1763 Stareţul Paisie pleacă 
în Moldova, Cuviosul Gheorghe este 
unul din cei 64 de ucenici ce-l însoţesc. 
La Mănăstirea Dragomirna s-a nevoit 
doisprezece  ani ca ieromonah, duhovnic 
şi econom al obştii. În 1775, după 
ocuparea Bucovinei de austrieci, 
călugării de la Dragomirna se mută la 
Mănăstirea Secu din Neamţ. 

Patru ani mai târziu, în 1779, când 
stareţul Paisie primeşte şi conducerea 
Mănăstirii Neamţ, Cuviosul Gheorghe 
îl urmează şi la această mare lavră. În 
anul 1781, Cuviosul Gheorghe porneşte 
din nou către Athos, însă e oprit la 
Bucureşti de mitropolitul Grigorie al 
II-lea, care, cu multe stăruinţe, îl 
determină să accepte conducerea 
Schitului Cernica pentru a reface 

Programul biSericii ŞerbaN VoDă ÎN PerioaDa 27 Noiembrie - 4 Decembrie 2016
Ziua ora SluJbe/activităţi
Duminică 27 noiembrie 0800-1200 Duminica a 30-a după Rusalii (Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor)
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Marţi 29 noiembrie 1700-1900 Slujba de priveghere
Miercuri  30 noiembrie 0800-1200 Sf. Ap. Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României - Utrenia, Sf. Liturghie
 1700-1900 Sfântul Maslu
Joi 1 decembrie 0800-1100 Ziua Naţională a României – Te-deum, Sfinţirea apei mici
Vineri 2 decembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist, Moliftele Sf. Vasile, Repetiţie Cântări
Sâmbătă 3 decembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie; Parastas cu citirea sărindarelor
 1700-1800 Vecernie
Duminică 4 decembrie 0800-1200 Duminica a 27-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove) – Utrenia, Sf. Liturghie

orarul ceNtrului Parohial PeNtru coPii Si tiNeret
Ziua ora meditaţii cine răspunde
Luni 1800-1900 Matematică - clasele VII-VIII Prof. Stuparu Germina
Miercuri 1500-1600 Română - clasele VII-VIII Prof. Cioabă Cristina
Joi 1400-1530 Limba română / Matem. clasa a IV-a Prof. Rusescu Georgeta
Duminică 1315-1500 Matematică - clasele VII-VIII Ing. Tomescu Paul

Sfântul cuvios gheorghe de la cernica şi căldăruşani
biserica şi chiliile şi a revigora viaţa 
monahală de aici. Păstorind cu 
jertfelnicie şi înţelepciune, reface vatra 
monahală în doar cinci ani, adunând în 
jurul lui 103 ucenici. 

Pentru toate cele întreprinse, mitro-
politul Filaret al II-lea, care îi apreciază 
întreaga sa activitate, îi încredinţează şi 
Mănăstirea Căldăruşani, conducân-
du-le pe amândouă până la moartea sa, 
în 3 decembrie 1806. A fost înmormântat 
la Mănăstirea Cernica, în faţa Bisericii 
„Sfântul Lazăr”, zidită de el în 1804. La 
21 octombrie 2005, Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române a hotărât 
canonizarea cuviosului stareţ Gheorghe, 
iar proclamarea canonizării a avut loc 
la Mănăstirea Cernica la 3 decembrie 
2005. ❖

Duminică, 20 noiembrie, am avut din nou înalţi oaspeţi la Sfânta Liturghie: 
Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal.  

Aşteptările ne-au fost împlinite: o slujbă frumoasă, un cuvânt în care ne-a tălmăcit  
şi actualizat înţelesurile Pildei bogatului căruia i-a rodit ţarina, binecuvântări  
şi îndemnuri arhiereşti. Mulţumim PS Varlaam Ploieşteanul pentru dragostea  

ce ne-o arată întotdeauna şi pe care o nutrim şi noi.



coNtribuŢia eNoriaŞilor Parohiei ŞerbaN VoDă PeNtru aNul 2016 a FoSt Stabilită la 100 lei

„cuvântul care zideşte” la ceas aniversar:

astăZi am tipărit al 300-lea număr
„Cuvântul lui Hristos să locuiască  

întru voi cu bogăţie. Învăţaţi-vă  
şi povăţuiţi-vă între voi,  

cu toată înţelepciunea.” (Col. 3, 16)

Cât de bine s-au potrivit cuvintele 
Sfântului Apostol Pavel ce au fost 
citite azi la Liturghie şi tâlcuite 

chiar în acest număr de Părintele Dinu 
Pompiliu. Frumoase, adânci, mişcătoare. 
Adresate şi nouă, celor care încercăm în 
această foaie duminicală să vă transmitem 
cuvântul Evangheliei şi viaţa Bisericii, din 
totdeauna şi de azi. 

Misiune şi comuniune
Aşa am defini mai bine rostul acestei 

publicaţii. Multe sunt motivele pentru care 
am ales să scriem şi să împărţim această 
foaie. Fie direct enoriaşilor ce participă la 
Sfânta Liturghie, fie prin intermediul 
site-ului parohiei tuturor celor care sunt 
interesaţi. Din zorii creştinismului Cuvântul 
Evangheliei a fost propovăduit, cu preţul 
vieţii de multe ori, în toată lumea, pentru ca 
oamenii să cunoască Cuvântul ce-l face viu 
pe om, mântuindu-l şi înveşnicindu-l. 

Manuscrise şi tipărituri  
de valoare inestimabilă

Chiar de la început Cuvântul a fost scris, 
mai întâi în Evanghelii, apoi în Faptele 
Apostolilor şi în scrisori, în Epistole. Ele au 
devenit cărţile Noului Testament. Apoi, 
Sfinţii Părinţi au tâlcuit, în scris, Cuvântul 
Evangheliei, pe înţelesul nostru. Manuscri-
se, mai apoi tipărituri au împrăştiat acest 
Cuvânt. Deşi cartea a fost până prin secolele 
XIX-XX extrem de scumpă, ea a fost 
căutată, cumpărată sau dăruită. Iar Biserica 
a fost cea care neîncetat a tradus, copiat, 
tipărit şi făcut cunoscut Cuvântul. De 
aceea, nu întâmplător, anul acesta îi cinstim 
pe unul dintre cei mai mari tipografi, Sf. 
Ierarh Martir Antim Ivireanul, şi alături de 
el, pe toţi tipografii bisericeşti. Apoi, noi ne 
aflăm sub ocrotirea unui mare cuvios, Sf. 
Paisie de la Neamţ, care a cules, tradus şi 
împărtăşit scrierile patristice. El spunea, 
precum Sf. Ioan Gură de Aur de pildă, că 
pentru creşterea noastră duhovnicească ne 
este de folos să citim multe şi felurite cărţi, 
şi nu numai una-două, căci, aşa face şi 
albina când adună polenul nu numai dintr-o 
floare, ci din multe altele.

Anii comunismului au ferecat cărţile 
bisericeşti

Nu de mult aminteam chiar în publicaţia 
noastră de Protosinghelul Nicodim Măndiţă, 
cel care în anii 4̀0-`60, în plină prigoană 
ateistă, a publicat şi distribuit zeci de mii de 
cărţi cu conţinut moral-religios. O întreagă 
reţea lucra alături de el, în special în Moldova 
şi Bucureşti, şi, cu riscul vieţii şi libertăţii 
lor, multiplicau şi distribuiau cărţi pentru ca 
oamenii să nu uite cuvântul lui Dumnezeu. 

Prins, Părintele Nicodim a primit 8 ani de 
detenţie. Se găsiseră în depozite ascunse 
aproximativ 500.000 de tipărituri, care au 
fost confiscate şi topite.

Azi Cuvântul  
poate fi făcut cunoscut

Prin cărţi, publicaţii diverse, prin media. 
Cei care însetează după cuvântul lui 
Dumnezeu, au posibilitatea de a-l avea şi 
a-l cunoaşte. Şi totuşi, el este puţin cunoscut, 
puţin aprofundat, puţin înţeles. De aceea nu 
este în van nici-un mijloc de a face cunoscut 
cuvântul lui Dumnezeu şi al Bisericii, de a-l 
apropia pe om de Biserică. 

Cu timp şi fără timp ne trudim  
să vă aducem în suflete Cuvântul

De aproape 6 ani preoţi şi credincioşi se 
străduiesc pe multe planuri ca această 
publicaţie să fie redactată, tipărită, distribuită. 
Zeci de oameni s-au împlicat de-a lungul 
anilor în această lucrare, unii doar pentru 
puţin timp, alţii consecvent şi cheltuind mult 
timp, energie şi ore de somn pentru ca să vă 
dăruiască cât mai multe articole bune şi 
folositoare pentru toţi. Ne-am fi dorit o 
fotografie cu cei care de-a lungul anilor s-au 
pus în slujba acestei publicaţii, dar mai ales a 
scopului ei misionar. Nu o avem. De aceea 
vom aminti doar numele celor mai importanţi: 
preoţii slujitori, părintele Dinu Pompiliu, 
Eugen Moraru, Adrian Chiriţă, diacon 
Cristian Filiuţă, care duminică de duminică 
tâlcuiesc pentru noi Evanghelia zilei; sau 
domnii Laurenţiu Constantinescu şi Marian 
Stoenică, primului datorându-i punerea 
profesionistă în pagină a ziarului, iar celui 
de-al doilea fotografiile de la slujbe şi diverse 
evenimente. Nu-l uităm nici pe domnul 
profesor Clement Gavrilă, cel care, iubitor de 
neam şi Biserică, ne aduce în actualitate file 
importante din istoria noastră, a poporului şi 
a Bisericii. Deşi nepomenite, numele celor-
lalţi mulţi care s-au împlicat material în 
distribuirea foii de la apariţia ei până astăzi, 

le ştie bunul Dumnezeu. Căci spunea 
părintele Nicodim Măndiţă: „O carte bună, 
creştinească, este un înger al lui Dumnezeu, 
căci te învaţă să-L cunoşti şi să-L iubeşti, să 
descoperi frumuseţea vieţii în Hristos, să 
iubeşti pe oameni, să te fereşti de păcat şi să 
te îngrijeşti de mântuirea sufletului. Dacă 
faci praznic mare, încât să hrăneşti tot satul; 
dacă îmbraci pe cei săraci cu haine noi, dacă 
faci chiar şi biserici din temelie, nu se supără 
atât de mult vrăjmaşul, ca atunci când dai 
cuiva o carte bună de citit, o carte creştinească 
în care să poată vedea, ca într-o oglindă, 
starea lui sufletească de decădere morală şi 
de păcătoşenie.” Acelaşi lucru putem spune 
şi despre cei ce fac cunoscut cuvântul lui 
Dumnezeu sau ajută la aceasta.

Ce ne dorim în continuare  
pentru foaia noastră duminicală?

Să vă oferim cât mai multe informaţii, 
valoroase şi care să vă ajute să vă lămuriţi 
multe din întrebările dumneavoastră. 
Niciodată spaţiul ziarului nostru nu ne este 
de ajuns pentru câte am vrea să vă prezentăm, 
să vă punem la suflet. Dar câteva teme vor fi 
mereu prezente: comentariu la Evanghelia 
zilei, evenimentele din cadrul parohiei, şi nu 
în ultimul rând informaţii despre sărbătorile 
şi sfinţii din săptămâna următoare. Viaţa 
Bisericii sau evenimentele sociale şi politice 
care au impact deosebit asupra noastră vor fi 
şi ele prezente în paginile noastre.

Ce ne dorim mai ales? Să fim citiţi de 
dumneavoastră, iar chemarea lui Dumnezeu 
să o descoperiţi şi prin această publicaţie. 
Iar străduinţa noastră va fi mai mare pentru 
a vă împărtăşi tot ce este mai frumos în 
viaţa şi lucrarea Bisericii. Mulţumirea 
noastră? Să facem împreună încă un pas 
spre cunoaşterea lui Dumnezeu şi apro-
pierea, prin biserică, de El.

Iar Cuvântul să se zidească în fiecare 
dintre noi. ❖

Echipa de redacţie 


