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„Şi Isus le-a zis iarăşi : Pace vouă! Precum M-a trimis pe
Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Şi zicând acestea, a suflat
asupra lor şi le.a zis : Luaţi Duh Sfânt!”
(In 20, 21-22)
Lecturile de duminică
Data
30 Apr

Duminica (Sărbătoarea)
Duminica a lll-a a Sf Paşti

Lect. I
Fap 2,14.22-33

Psalm
15

Lect. II
1 Pt 1, 17-21

Evanghelia
Lc 24,32

7 Mai
14 Mai

Duminica Bunului Păstor
Duminica a V-a a Sfintelor Paşti

Fap 2,14a.36-41
Fap 6,1-7

22
32

2 Pt 2,20b-25
1 Pt 2,4-9

In 10,1-10
In 14,1-12

21 Mai

Duminica a VI-a a Sfintelor
Paşti
Înălţarea Domnului
Duminica a VII-a a Sfintelor
Paşti
Coborârea Sfântului Duh
(Rusaliile)
Duminica Sfintei Treimi

Fap 8,5-8.14-17

65

1 Pt 3,15-18

In 14,15-21

Preasfântul Trup şi Sânge al lui
Cristos
Duminica a Xl-a de peste an
Duminica a Xll-a de peste an
Sfinţii Petru şi Paul, Apostoli

25 Mai
28 Mai
4 Iun
11 Iun
15 Iun
18 Iun
25 Iun
29 Iun

()
Fap 1,1-11
Fap 1,12-14

46
26

Ef 1,17-23
1 Pt 4,13-16

Mt 28,16-20
In 17,1-11a

Fap 2,1-11

103

In 20,19-23

Ex 34,4b-6.8-9
Dt 8,2-3.14b-16a

Dan
3,52.56
147

1Cor 12,3b7.12-13
2Cor 13,11-13
1Cor 10,16-17

In 6,51-58

Ex 19,2-6a
Ier 20,10-13
Fap 12,1-11

99
68
33

Rom 5,6-11
Rom 5,12-15
2Tim 4,6-8.1718

Mt 9,36-10,8
Mt 10,26-33
Mt 16,13-19
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In 3,16-18

Papa Francisc: Credința concretă refuză compromisuri și idealizări
24.04.2017, Vatican (Catholica) - Nu trebuie să uităm niciodată că credința noastră este concretă și
refuză compromisuri și idealizări. Acestea au fost cuvintele Papei Francisc în predica la Sfânta Liturghie
celebrată luni, 24 aprilie 2017, în capela Casei Santa Marta din Vatican. La celebrare au luat parte și cei nouă
Cardinali membri ai Consiliului Cardinalilor (C9). Pornind de la lecturile zilei (Fapte 4,23-31; Psalmi 2; Ioan
3,1-8), Sfântul Părinte a pus accentul pe libertatea pe care ne-o dăruiește Duhul Sfânt, care face astfel încât
vestirea Evangheliei să aibă loc fără compromisuri și rigiditate. Întâlnirea lui Nicodim cu Isus și mărturia lui
Petru și Ioan de după vindecarea paraliticului au constituit centrul predicii Pontifului la prima Liturghie
celebrată în capela reședinței sale din Vatican după pauza prilejuită de Sărbătorile Pascale.
Isus, a observat Episcopul Romei, îi explică lui Nicodim cu iubire și răbdare că trebuie „să se nască de
sus”, „să se nască din Duh” și deci să treacă „de la o mentalitate la alta”. Papa a spus că pentru a înțelege mai
bine acest lucru trebuie să ne oprim la ceea ce relatează prima lectură, din Faptele Apostolilor. Petru și Ioan au
vindecat paraliticul iar învățătorii de lege nu știau cum ascundă aceasta. La interogatoriu „ei răspund cu
simplitate” și când le cer să nu mai vorbească deloc, Petru răspunde: „Nu! Nu putem să nu spunem ceea ce am
văzut și am ascultat”. Pontiful Roman a subliniat că aceasta este „concretețea unui fapt”, „concretețea
credinței”, comparativ cu învățătorii de lege care „doresc să negocieze pentru a ajunge la un compromis”.
Episcopul Romei a remarcat că Petru și Ioan au curaj, sunt sinceri, „au franchețea Duhului Sfânt”, care
înseamnă „a spune adevărul deschis, cu curaj, fără compromisuri”.
„Uneori noi uităm că credința noastră este concretă: Cuvântul s-a făcut trup, nu s-a făcut idee, s-a făcut
trup. Și când recităm Crezul spunem toate lucrurile concrete: ‘Cred în Dumnezeu Tatăl, care a făcut cerul și
pământul, cred în Isus Cristos care s-a născut, care a murit…’: sunt toate lucruri concrete. Crezul nostru nu
spune: ‘Eu cred că trebuie să fac aceasta, că trebuie să fac cealaltă, că trebuie să fac aceasta sau că lucrurile sunt
pentru acestea…’: nu! Sunt lucruri concrete. Concretețea credinței care duce la franchețe, la mărturie până la
martiriu, care este împotriva compromisurilor sau idealizării credinței”.
Sfântul Părinte a observat că pentru învățătorii de lege Cuvântul nu s-a făcut trup: s-a făcut lege.
„Trebuie să se facă aceasta până aici și nu mai mult”, „trebuie să se facă aceasta și nu altceva”. „Și astfel erau
închiși în această mentalitate raționalistă, care nu s-a încheiat cu ei, pentru că în istoria Bisericii de multe ori
Biserica însăși a condamnat raționalismul, Iluminismul, apoi de multe ori a căzut în teologia lui ‘se poate și nu
se poate’, ‘până aici și până acolo’ și a uitat puterea, libertatea Duhului Sfânt, această renaștere din Duh care îți
dă libertatea, francheța predicii, vestea că Isus Cristos este Domnul”.
Episcopul a Romei a spus că trebuie să îi cerem Domnului această experiență a Duhului care face să
înaintăm, a Duhului care ne dă ungerea credinței. „‘Vântul suflă unde vrea; îi auzi sunetul, dar nu știi de unde
vine, nici încotro merge. Așa este cu tot cel care este născut din Duh’: aude vocea, urmează vântul, urmează
vocea Duhului fără a ști cum va sfârși. Pentru că a optat pentru concretețea credinței și renașterea în Duh.
Domnul să ne dea tuturor acest spirit pascal de a merge pe căile Duhului fără compromisuri, fără rigiditate, cu
libertatea de a-l vesti pe Isus Cristos așa cum a venit El: în trup”. (rv 24.04.2017)

Informaţii. Programe. Sărbători. Litughii în filiale.
Evenimente.
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28 aprilie – 1 mai – La Miercurea Ciuc se va
desfășura Mariapolisul.

În luna mai are loc în biserica noastră parohială
devoțiune de mai în fiecare zi, cu o jumătate de oră
înainte de liturghia de seară, după cum urmează: luni și
marți în limba română, miercuri și joi în limba germană
iar vineri și sâmbătă în limba maghiară.

6 mai – La ora 16:30 are loc botezul lui Drăghia
Sașa Andrei

7 mai – Liturghia de seară, de la ora 17:30, va fi
animată de tinerii parohiei, iar în cadrul acestei sfinte
liturghii le vom sărbători pe mame cu ocazia zilei
mamelor.

13 mai – La Timișoara are loc Întâlnirea
Diecezană a Tineretului.

22 mai – În Centrul Catehetic are loc întâlnirea
cateheților parohiei noastre, de la ora 17:30.

22 mai – La ora 20:00 are loc pregătire de
cununie pentru toate perechile care se vor cununa anul
acesta.

25 mai – Sărbătorim Înălțarea Domnului. Sfinte
liturghii vor fi celebrate după cum urmează: la ora 9:00
în limba maghiară, la ora 10:00 în limba germană și la
ora 17:30 în limba română.

3 iunie – În sâmbăta de Rusalii are loc pelerinajul
Banatului Montan la Maria Radna.

3 iunie – La ora 16:30 este cununie și botez în
familia Iancea.

4 iunie – Sărbătorim Rusaliile. Sfintele liturghii
vor fi celebrate ca și în alte duminici.

5 iunie – În a doua zi de Rusalii, sfintele liturghii
vor fi celebrate la 7:15 și la 19:00, ambele în trei limbi.

10 iunie – La ora 17:00 are loc cununia perechii
Grama-Vuia.

11 iunie – În cadrul sfintei liturghii de la ora
12:30 va avea loc Prima Împărtășanie în biserica
noastră. Această liturghie va fi animată de tinerii
parohiei noastre.

13 iunie – Ziua sfântului Anton de Padova. În
cadrul liturghiei de seară de la ora 18:00 vom
binecuvânta copiii și crinii.

15 iunie – Sărbătorim Preasfântul Trup și Sânge
al Domnului. Sfinte liturghii vor fi celebrate la ora 7:15
și 17:30. Liturghia de seară va fi liturghie solemnă,
urmată de procesiune la cele 4 altare în oraş, la care vor
participa şi copiii de la Prima Împărtăşanie, de anul
trecut şi de anul acesta, fluturând batiste albe în faţa
Euharistiei. Altarele vor fi pregătite de credincioşii din
diferitele cartiere, ca în fiecare an, şi anume: altarul 1.
în faţa bisericii – Stavila, Lend, Muncitoresc; altarul 2.
pe strada Ştefan cel Mare – Centru, Dealul Crucii şi
Asociaţia Germană de Cultură şi Educaţie a Adulţilor;
altarul 3. la intrarea în universalul vechi – Lunca;
altarul 4. în faţa liceului „Diaconovici-Tietz” – Moroasa


Îi rugăm pe responsabilii de străzi să
coordoneze această activitate. De asemenea, îi rugăm
pe cei care au posibilitatea, să aducă flori pentru
împodobirea altarelor.

17 iunie – În această zi are loc pelerinajul
ministranților la Maria Radna.

18 iunie – Este zi de adorație în parohia
noastră. Preasfântul Sacrament va fi expus după
liturghia în limba română, până la ora 17:00.

18 iunie – La ora 12:00 va avea loc botez în
familia Sulea.

18 iunie - Începând din această duminică,
până la sfârșitul lunii septembrie, nu se va mai
celebra duminica liturghie de seară.

23 iunie – Sărbătorim Preasfânta Inimă a lui
Isus. Sfintele liturghii vor fi celebrate la ora 7:15 și
la ora 16:00.

24 iunie – La ora 15:30 va avea loc cununie și
botez în familia Drimbe, iar la ora 16:30 va avea loc
cununia perechii Precup Andrei Florin – Onciu
Simona Cristina.

Întâlnire de Cuvântul Vieții se ține în fiecare
lună în a doua și în ultima duminică, de la ora 18:30.

LITURGHII ÎN FILIALE
Secu
7 mai – ora 11:00 – sf. Liturghie
3 iunie – Pelerinajul credincioșilor și al preoților
din arhidiaconatul Montan la Maria Radna
4 iunie – ora 11:00 – sf. Liturghie de Rusalii
11 iunie – ora 11:00 – sf. Liturghie cu procesiune
2 iulie – ora 11:00 – sf. Liturghie
Văliug
21 mai – ora 16:30 – sf. Liturghie și oră de
religie
3 iunie – Pelerinajul credincioșilor și al preoților
din arhidiaconatul Montan la Maria Radna
4 iunie – ora 16:30 – sf. Liturghie și oră de
religie
9 iulie – ora 16:30 – sf. Liturghie
Gărâna
21 mai – ora 15:00 – sf. Liturghie
3 iunie – Pelerinajul credincioșilor și al preoților
din arhidiaconatul Montan la Maria Radna
4 iunie – ora 15:00 – sf. Liturghie
9 iulie – ora 15:00 – sf. Liturghie

Donaţii. Decese. Botezuri. Reclame. Evenimente.
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Mulţumiri pentru donaţii
DONAŢII

Întâlniri... Pregătiri...
Întâlnire cu părinţii copiilor de la prima
împărtăşanie
8 mai – ora 16:30
23 mai – ora 16:30

Decese
10 Febr. 2017 Jüde Herbert Ardo – 78 ani
10 Febr. 2017 Wagner Aneta (Wagner)- 62 ani
13 Febr. 2017 Lauran Eugenia (Schimpf)– 85
ani
18 Febr. 2017 Iacob Nicolae - 66 ani
 27 Febr. 2017 Stănchescu Cristian Dorel- 39
ani
 1 Mart. 2017 Bojan Tiberiu – 86 ani
 4 Mart. 2017 Kakerda Eugenia (Linca)- 82 ani
11 Mart. 2017 Szügyi Ecaterina (Lauritz)- 89
ani
 31 Mart. 2017 Grundorath Dorothea (Krai) 71
ani

 7 Apr.2017 Engleitner Anton – 78 ani
11 Apr. 2017 Bureanek Helmuth – 57 ani
12 Apr. 2017 Durbacă Hermina (Metzner)
54 ani

Numele şi prenumele
Anonim
Rădoi Nicolae şi Teodora
Babeu Mihai
Danciu Etelca
Ramona
Portik Piroska
Ghiţescu Antonia
Zgârcea Maria
Filips Ana Maria
Credincioşii Secu (ptr Secu)
Strâmbei Rita
Lajos Ana
Mutu Ilonca
Kisfalusi Rozalia
Maroşi Elisabeta
Tudor Eleonora
Venemoser Verner (ptr Secu)
Anonim

Suma (RON)
200
140
50
50
50
30
100
80
100
450
200
50
50
50
100
50
300
100

Botezuri
18 Martie 2017 – Nespolino Lorenzo Oreste
19 Aprilie 2017 – Fişteag Nicole
30 Aprilie 2017 – Făget Irina Ştefania
6 Mai 2017 – Drăghia Saşa Andrei
3 Iunie 2017 – Iancea - Matei Alexandru
17 Iunie 2017 – Nicolae Nada Ioana

CABINET MEDICAL DR. PREDA GHE. NICOLAE
Str. Ţarcului bl. I, sc. I, ap. 3

Dr. Preda Nicolae
Medic primar medicină internă şi medic primar cardiolog
Doctorand în ştiinţe medicale competenţa echocardiografie

Consultaţii

Parc

Poşta

Rom-Telecom

BD. REPUBLICII

Catedrala

Str. Ţarcului

Bd. Progresului

Medicină internă Cardiologie
Echocardiografie Modul M-B
Doppler alb-negru Doppler vascular ECG-Oscilometrie
Orar: Luni, Miercuri, Joi 16–20; Vineri 16–20, cu programare prealabilă

Tel. 0355-407854; 0722-416112
Colectivul de redacţie:
– Coordonator, programe: Pr. Iosif Csaba Pál
– Tehnoredactare: Darida Anca
– Corectură: Christine Surdu

Cabinet medical
Dr. Preda Nicolae

CABINET STOMATOLOGIC
1. Bd. Republicii bl. 9/II/4
2. Str. Progresului bl. 2/V/8

Dr. Trefil Antonnio Remmo 0722 / 428033
CABINET STOMATOLOGIC &
LABORATOR DENTAR
320027 Reşiţa,
Str. Laminoarelor nr.50
Tel. 0255 / 210804
Obturaţii şi lucrări din
compozit şi porţelan

