Gânduri de PAşte
Când eşti singur într-un Ghet semani cunoscut numai de Dum nezeu, nu te înspăimânta. Adu-ţi
aminte, Cristos a înviat!
Când simţi valul nedreptăţii
abătându-se asupra ta, nu te în spăi mânta, căci nu eşti singur.
Adu-ţi aminte, Cristos a înviat!
Când vezi că Biserica e persecutată, nu te înspăimânta, în treabă-te dacă nu eşti şi tu între
persecutori. Adu-ţi aminte, Cristos
a înviat!
Când eşti trădat şi părăsit de
prietenii cei mai dragi, nu-ţi pierde
curajul. Adu-ţi aminte, Cristos
a înviat!
Când cel nevinovat îndură su fe rinţe atroce, alină-l şi fii recu noscător: prin suferinţele lui, eşti
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vindecat şi tu. Şi adu-ţi aminte,
Cristos a înviat!
Când ţi se întâmplă să-L tăgă duieşti de trei ori, nu dez nă dăj dui nicio clipă de iertarea Lui.
Adu-ţi aminte, Cristos a înviat!
Când vei avea de suferit pentru
Numele lui, să ştii că e sufe rinţa
cea mai nobilă dintre toate. Şi
nu uita, Cristos a înviat!
Când îmbrăţişezi o Cruce,
dar fără Isus, sau pe Isus, dar
fără Cruce, paşii tăi vor şovăi mereu. Dar nu uita, Cristos a înviat!
Când crezi că îi ajuţi pe alţii
să-şi ducă crucea, nu uita că un
Altul te ajută să duci crucea ta.
Adu-ţi aminte, Cristos a înviat!

Adu-ţi Aminte, mArie
Marie, nu-nţeleg
Şi nici n-oi înţelege
Ce inimă îţi bate
şi după care lege

când Fiul tău, Isus,
atât a suferit,
din dragoste de oameni,
pân’ce L-au răstignit,

Iar tu, ca drept răsplată,
Ne-ajuţi neîncetat
Să mergem spre izbândă
Pe-un drum adevărat.

StriGătul de Pe CruCe
Relatarea sfinţilor evan ghe lişti Marcu şi Matei, privind ru gă ciunea lui Isus care moare,
nu este numai în limba greacă
ci şi într-un amestec de ebraică
şi aramaică. Ascultăm real mente cuvintele lui Isus aşa cum
erau rostite: „Era ceasul al trei lea când l-au răs tignit… Pe la ceasul
al şaselea s-a fă cut
întuneric pe întreg
pământul până la
ceasul al nouălea.
La ceasul al nouă lea, Isus a strigat
cu glas puternic:
«Eloì, eloì, lemà
sa bactàni?» care
în seamnă: «Dum nezeul meu, Dum nezeul meu, pentru
ce m-ai părăsit?»”
(Mc15,33-34).
Cele şase ore
ale lui Isus pe cruce sunt îm părţite în două părţi: de la nouă
până la amiază şi de la amiază
până la ora trei. În primele trei
ore, se situează batjocurile dife ritelor grupuri de persoane,
care afirmă că nu cred. Scrie
sfântul Marcu: „Cei care treceau rosteau blasfemii” (15,29);
„la fel şi arhiereii între ei îl luau
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în râs împreună cu cărturarii”
(15,31); „îl insultau şi cei răs tigniţi cu el” (15,32). În urmă toarele trei ore, de la amiază
„până la ceasul al nouălea”, evanghelistul vorbeşte numai des pre întunericul coborât pe tot
pământul. Atunci când Isus se
apropie tot mai mult
de moarte exis tă
numai întunericul
care coboară „pe
întreg pământul”.
R u g ă c i u n e a ,
strigătul lui Isus se
înalţă la apogeul
celor trei ore de
întuneric care, de
la amiază până la
trei după-amiază, a
coborât pe tot pă mântul. Întunericul,
în limbajul biblic,
are o dublă sem ni ficaţie: este semn
al prezenţei şi al acţiunii răului,
dar şi al unei misterioase pre zenţe şi acţiuni a lui Dumnezeu
care este capabil să învingă
orice întuneric. În Cartea Exo dului, de exemplu, citim: „Domnul
i-a zis lui Moise: «Iată, eu voi
veni la tine într-un nor gros»”
(19,9); de asemenea: „Poporul
stătea departe, iar Moise s-a
Nr. 26, martie 2012

apropiat de norul întunecat în
care era Dumnezeu” (20,21).
În faţa insultelor diferitelor
cate gorii de persoane, în faţa
întunericului care coboară peste
toate, în momentul în care este
în faţa morţii, Isus
cu strigătul rugă ciu nii sale arată că,
împre ună cu gre utatea suferinţei şi
a morţii în care pare
că există abandonarea, lipsa lui Dumnezeu, El are cer ti tu dinea deplină al
apropierii Tatălui,
care aprobă acest
act suprem de iubire,
de dăruire to tală de
Sine, cu toate că
nu se aude, ca în
alte mo mente, glasul
de sus. Citind Evang h e l i i l e , c u n o a ş t e m c ă D u m nezeu a vorbit clar cu diferite ocazii. Astfel,
în evenimentul care urmează
după botezul de la Iordan, la sfâ şierea cerurilor s-a auzit cu vântul Tatălui: „Tu eşti Fiul meu
cel iubit, în tine mi-am găsit bu curia” (Mc 1,11). Apoi, la Schim barea la Faţă, la semnul no rului
s-a alăturat cuvântul: „Acesta
este Fiul meu cel iubit, as cul taţi de el!” (Mc 9,7). În schimb,
la apropierea morţii Răstig ni tului coboară tăcerea, nu se aude
nici un glas, dar privirea de
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iubire a Tatălui rămâne îndrep tată spre dăruirea de iubire a
Fiului.
Dar ce semnificaţie are ru gă ciunea lui Isus, acel strigăt pe
care îl lansează Tatălui: „Dum nezeul meu, Dum nezeul meu, pentru
ce m-ai părăsit?”, în doiala misiunii sale,
a prezenţei Tatălui?
În această rugă ciune
oare nu există chiar
conştiinţa că a fost
părăsit? Cuvintele pe
care Isus le adresea z ă Ta t ă l u i s u n t în ceputul Psalmului 22,
în care Psalmistul îi
manifestă lui Dum nezeu tensiunea din tre faptul de a se simţi
lăsat singur şi con ştiinţa sigură a prezenţei lui Dumnezeu în mijlocul poporului său.
Psalmistul se roagă: „Dumnezeul
meu, strig ziua şi tu nu-mi răs punzi, şi noaptea şi nu am linişte.
Iar tu eşti Cel Sfânt şi locuieşti
în mijlocul laudelor lui Israel”
(v. 3-4). Psalmistul vorbeşte de
„strigăt” pentru a exprima toată
suferinţa rugăciunii sale în faţa
lui Dumnezeu aparent absent:
în momentul de angoasă rugă ciunea devine un strigăt.
Şi acest lucru se întâmplă şi
în raportul nostru cu Domnul: în
faţa situaţiilor cele mai dificile
Orizonturi butene

şi dureroase, atunci când pare
că Dumnezeu nu aude, nu tre buie să ne temem să-i încre dinţăm Lui toată greutatea pe
care o purtăm în inima noastră,
nu trebuie să ne fie frică să-i
strigăm Lui suferinţa noastră,
trebuie să fim convinşi că Dum nezeu este aproape, chiar dacă
aparent tace.
Este important să înţelegem
că rugăciunea lui Isus nu este
strigătul celui care merge în în tâmpinarea morţii cu disperare
şi nici nu este strigătul celui care
ştie că este părăsit. În această
rugăciune a lui Isus sunt cuprinse
încrederea extremă şi abando narea în mâinile lui Dum nezeu,
chiar şi atunci când pare ab sent, chiar şi atunci când pare
să rămână în tăcere, urmând
un plan pentru noi.
Şi noi ne aflăm mereu şi din
nou în faţa „prezentului” sufe rinţei, al tăcerii lui Dumnezeu –
exprimăm asta de atâtea ori în
rugăciunea noastră – dar ne
aflăm şi în faţa „prezentului” În vierii, al răspunsului lui Dum nezeu care a luat asupra Sa
suferinţele noastre, pentru a le
duce împreună cu noi şi a ne
da speranţa fermă că vor fi în vinse. În rugăciune ducem la
Dum nezeu crucile noastre zil nice, având certitudinea că El
este prezent şi ne ascultă.
Pr. Petru Blaj
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tAtălui Cerului

În bunătatea-ţi nesfârşită
Tu Doamne ai binevoit
Ca să lungeşti a noastră viaţă
Să ajungem anul nou dorit
Îţi mulţumim Ceresc Părinte
Pentru acest an ce ni l-ai dat
Şi toţi jurăm pentru vecie
Că-ţi vom sluji neîncetat.
În acest an noi propunem
Ca toţi să fim mai veghetori
Şi-n împlinirea legii sfinte
Mereu să fim stăruitori.

Să nu Te pierdem din vedere
Necontenit să Te iubim
Şi-n orice clipă-a vieţii noastre
Uniţi cu Tine să fim.
Şi dacă-apoi la încercare
Tu ne vei pune-n acest an
Vom căuta s-avem răbdare
Să-nvingem duhul cel viclean.

Căci fără cruce ştim prea bine
Noi nu putem să te urmăm
Şi-n viaţa cea de veci la Tine
Noi nu putem ca sa intrăm.
În fine, Doamne, de Ţi-i voia
Ca-n acest an noi să murim
Voinţei Tale ne supunem
În harul Tău numai să fim.

Căci viaţa cea fără de moarte
Nu se găseşte pe pământ
Şi-adevărata fericire
E sus la Tine-n cerul sfânt.
a n ta l I o s I F
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ProGrAmul liturGiC
Pentru SăPtămânA mAre şi Sfintele PAşti

persoanele din Institutul se cular „Sfânta Tereza a Prun cului Isus.
– între orele: 22.00-23.00 sus ţi nută de tineri
– între orele: 23.00-24.00 cu par ticiparea tuturor credin cio şilor.
După ora 24.00 şi tot timpul
zilei de Vinerea Mare, adoraţia
va fi particulară.

q Duminica Floriilor, sfintele
Liturghii se vor celebra la orele:
8.30, 11.00 (vom sfinţi ramurile
la grota din curtea bisericii) şi
17.30 Calea Sfintei Cruci ur mată
de Sfânta Liturghie.
q Luni din Săptămâna Sfântă,
sfintele Liturghii se vor celebra
la orele 7.00 şi 18.30.

q Marţi din Săptămâna Sfântă,
sfintele Liturghii se vor celebra
la orele: 7.00 şi 18.30.

q Vinerea Sfântă, Celebrarea
Patimii şi morţii lui Isus îm preună cu adorarea crucii vor
începe la ora: 18,30.

q Miercuri din Săptămâna
Sfântă, sfânta Liturghie se va
celebra la ora 7.00 şi la 18.30
va fi Calea Sfintei Cruci împre ună cu sfânta Liturghie. Începând
cu ora 9.00 vom vizita bolnavii
pe care îi veţi anunţa pentru Sfintele Paşti.

q Sâmbăta Sfântă, cere mo niile
pregătitoare Învierii Domnului
şi sfânta Liturghie va fi la ora
22.00

q Joia Sfântă (Cina Domnului),
sfânta Liturghie se va celebra
numai seara la ora 18.30.
Programul de adoraţie din
Joia Mare este:
– între orele: 20.00-21.00 sus ţinută de copii
– între orele: 21.00-22.00 susţi nută de Surorile din Congre gaţia „Misionarele Patimii lui
Isus”, fecioarele consacrate şi
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q Duminica Învierii, sfintele Li turghii vor fi la orele: 9.00,
11.00 şi 18.00.
q Luni, a II-a zi a Sfintelor Paşti,
sfintele Liturghii vor fi la orele:
8.30, 11.00 şi 18,00.
q Marţi, a III-a zi a Sfintelor
Paşti, sfintele Liturghii vor fi la
orele: 8.30 şi 11.00.

q Colectele din noaptea Învierii
şi din ziua Paştelui sunt pentru
seminariile noastre din Iaşi,
Bacău şi roman.
Orizonturi butene

Cuvânt de mulţumire

La sfârşitul misiunilor po pu lare vrem să aducem mulţumire
pentru aceste zile pline de har,
trăite de întreaga comunitate
din satul nostru, lui Dumnezeu,
Sfintei Familii de la Nazaret
care a înfruntat foamea, setea,
prigoana, durerea şi suferinţa
înaintea noastră pentru ca şi
noi, atunci când vom experi menta toate acestea, să privim
ţintă la ei şi să nu ne părăsim
calea pe care Isus a stropit-o
cu însăşi sângele său.
Mulţumim şi PS Aurel Percă,
care a celebrat Liturghia de în cheiere, prezenţa Preasfinţiei
sale ne umple sufletul de bu cu rie. Suntem recunoscători, pă rintelui predicator Cornel Cadar,
pentru deschiderea sa faţă de
lumina Duhului Sfânt, reuşind astfel prin predicile şi învăţăturile
sale să ne ajute să refacem vasul
familiilor noastre, vasul cre din ţei
şi al speranţei tinerilor, vasul as cultării şi al iubirii copiilor. Pă rintele ne-a învăţat cum să în vin gem lupta cu ispitele, pentru
a ne mântui; cum să trăim ca oa meni în această societate; cum
să-l iubim mai mult pe Dum nezeu şi pe aproapele, pentru
ca familia noastră să devină un
colţ de Paradis.
Orizonturi butene
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De asemenea mulţumim pă rintelui paroh Petru Blaj, părin telui vicar Mihai-Gabriel Balint
care au făcut posibil să avem
misiunile populare în comu ni ta tea noastră şi mulţumim tuturor
care ne-au ajutat să ne înalţăm
sufleteşte şi să ne încărcăm spi ritual!!!
elena răIleanu

lA umbrA CruCii

La umbra crucii, Tale Doamne,
o duc pe-a mea mult mai uşoară,
sperând la cât mai multe toamne
în viaţa mea ce, grabnic, zboară.

Nutresc în sufletu-mi trudit
boabe de ales mărgăritar
în care, veşnic, am găsit
iubirea Ta şi sacru-ţi har.

La umbra crucii, lupt de zor
ca să înving cei rău în viaţă,
căci fără dânsa-s călător
dezorientat fără speranţă.

Şi-apoi, sunt sigur că o urc
mult mai uşor, sus pe Calvar,
prin grohotiş şi veşnic smârc,
când sunt cuprins de-al Tău har.
năzărel luCaCI
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SCriSoAre de lA iSuS

Îţi trimit această mică scri soare prin unul din ucenicii mei.
Vreau să-ţi spun cât de mult te
iubesc, că mă interesează soarta
ta şi aş dori să comunicăm.
Azi dimineaţă, când te-ai sculat,
eram lângă tine, lângă patul tău,
în lumina minunatului meu răsărit,
care a inundat odaia. Speram că-mi
vei spune: „Buna dimineaţa”, dar
n-ai făcut-o. M-am gândit că poate
era prea devreme şi nu m-ai observat. Ţi-am sărutat faţa cu suflul dimineţii. Am revărsat asupra
ta mireasma dulce şi parfumată a
florilor. Ţi-am fredonat o melodie
de dragoste prin ciripitul păsărilor.
Ai trecut pe lângă grăbind pasul.
Mai târziu te-am privit mergând
şi discutând aprins cu vecinii şi
prietenii. Ah! Cât aş fi dorit să
schimbi câteva cuvinte cu mine!
M-am apropiat şi am sperat
că-mi vei vorbi! Ai trecut pe lângă
mine fără să mă bagi in seamă.
După amiază, ţi-am trimis o ploaie
înviorătoare, şi te-am strălucit prin
fiecare picătură. Am strigat din cer
cu glas de tunet. Apoi ţi-am pictat
un curcubeu fermecător în mijlocul
norilor mei aurii. Dar nu m-ai văzut.
Seara la sfârşitul zilei, ţi-am
trimis un apus de soare minunat
apoi ţi-am făcut cu ochiul de milioane de ori prin stelele mele
strălucitoare, sperând că mă vei
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vedea şi-mi vei face şi tu cu ochiul.
Am rămas înşelat şi de data asta.
În sfârşit, noaptea la culcare am
revărsat lumina lumii pe faţa ta ca
să-ţi amintesc că nu te-am uitat.
Am sperat că măcar acum ai să-mi
vorbeşti, înainte de culcare. Nu
mi-ai zis nici un cuvânt. M-a durut
mult lucrul acesta si totuşi am
continuat să stau de veghe la căpătâiul tău, sperând că măcar a
doua zi vei observa prezenţa mea.
Tot astfel în fiecare zi am continuat să mă descopăr prin tot felul
de căi, nădăjduind că vei dori să
fiu păstorul tău.
Eu pot să-ţi port de grijă ca nimeni altul. Eu sunt păstorul cel
bun care şi-a dat viaţa pentru oile
sale. Eu am venit pentru ca oile
mele să aibă viaţă din belşug.
Dragostea mea pentru tine este
mai adânca decât marea şi mai
înaltă decât cerul, te iubesc cu iu bire veşnică, de aceea îţi păstrez
bunătatea mea. Vreau să mi te dă ruieşti şi am atâtea să-ţi împărtăşesc.
Pentru binele tău te rog să-mi
răspunzi! Iată eu stau la uşă şi bat.
Dacă aude cineva glasul meu şi
deschide uşa, voi intra la el, voi
cina cu el, şi el cu mine.
Al tău prieten care te iubeşte
Isus Cristos.
adaPtat de Pr. MIhaI-GaBrIel BalInt
Orizonturi butene

PoStul PAştelui

Postul Mare este timpul în
care ne apropiem mai mult de
Isus Cristos, medităm Calea Crucii
pe care a străbătut-o Isus până
pe Calvar, aprofundăm semni fi caţia acestei suferinţe şi mai
ales conştientizăm tot mai mult
la nivel personal cât de mult ne
iubeşte Dumnezeu! Este un
timp de aşteptare, de speranţă,
întrucât ştim că după imensa
suferinţă şi după moarte vine
momentul glorios al învierii şi
al înălţării la cer, bucuria cea
mai mare a creştinului. Postul
Mare este si perioada propice
pentru fiecare creştin, de a-şi
îndrepta tot mai mult privirea
spre Isus răstignit pe cruce, de
a-şi uni suferinţele proprii cu
cele ale lui Isus, căutând con so lare, pace şi reconciliere în
braţele sale care sunt mereu
deschise.
În aceste momente în care
aprofundăm relaţia noastră cu
Dumnezeu prin meditarea sufe rinţelor fiului său pe cruce, sun tem invitaţi să oferim cât mai
multe sacrificii şi rugăciuni înspre
ispăşirea păcatelor noastre, şi
mai ales suntem chemaţi să
eliminăm orice fel de bariere
care ne-ar putea îndepărta de
Isus. Dintre toate acestea, cel
Orizonturi butene
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mai important este să eliminăm
distanţa care ne separă de Dum nezeu şi deci, să începem să
construim acest raport, această
armonie dintre noi şi Dum nezeu.
Bariera cea mai mare nu este
întocmai păcatul, ci lipsa rugă ciunii, lipsa privirii noastre către
Dumnezeu cel dătător de viaţă
şi împăcare. Postul Mare este
şi timpul în care să facem pace
cu noi înşine, cu cel de lângă noi,
şi cu Dumnezeu.
Pacea, oh, da! Cât este de
importantă pacea pentru su fle tele noastre… ea permite ca
harul lui Dumnezeu să lucreze
în noi şi prin acesta să să vârşim fapte bune, plăcute
Domnului.
Nr. 26, martie 2012

Observăm că timpul pe care
am ajuns să îl trăim este unul
de agitaţie, de stres, de neli nişte care de multe ori duce la
pierderea echilibrului nostru spi ritual şi uneori la îndepăr ta rea
de Dumnezeu. În aceste mo mente suntem invitaţi să nu ne
pierdem pacea, ci să ne în drep tăm privirea spre Isus Răstignit
în braţele căruia găsim mereu
refugiu şi ajutor.
Jacques Philippe, părinte şi
director spiritual al secolului
al XX-lea spune că una dintre
strategiile cele mai des folosite
de cel rău pentru a îndepărta un
suflet de Dumnezeu, este de a
încerca să-l facă să-şi piardă
pacea interioară deoarece ştie
că Dumnezeu locuieşte în pace
şi în pace el înfăptuieşte lucruri
măreţe. În acelaşi sens Sfântul
Francisc de Sales (1567-1622)
afirmă: „Toate gândurile care ne
aduc neliniştea şi agitaţia su fletului nu vin în nici un caz de
la Dumnezeu, care este Prin ci pele Păcii. Sunt ispite ale duş manului şi de aceea trebuie să
le respingem şi să nu ţinem cont
de ele. Trebuie să trăim netul buraţi în toate şi peste tot.”
Să încercăm, deci, în toate
să păstrăm inima noastră în pace
şi armonie, să avem intenţii bune
şi să fim mereu aproape de Dum nezeu, aşa cum ne îndeamnă
şi Sf. Augustin: „Ne-ai făcut pentru
Nr. 26, martie 2012

tine, Doamne, şi inima noastră
este neliniştită până nu se va
odihni în Tine”.
Postul Mare este şi timpul în
care reflectăm asupra greşe lilor
noastre, însă trebuie să ştim
cum să ne privim pe noi înşine
atunci când nu am fost pe pla cul
lui Dumnezeu. Căderile noas tre, imperfecţiunile noastre, ima ginea propriei mizerii nu tre buie
să ne ducă la dispe rare, ci la o
mai mare încredere în milos ti virea şi iertarea Domnului.
Francisc Maria Iacob Liber mann (1802-1852, evreu convertit)
spune: „Aş vrea să te dojenesc
foarte tare deoarece ai aşa pu ţină încredere în Domnul nos tru.
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Nu trebuie să-ţi fie teamă de
El, ar însemna să-i aduci o mare
jignire, lui care este atât de bun,
atât de blând, atât de iubitor,
plin de tandreţe şi milostivire faţă
de noi. Poţi să stai în faţa lui
acoperit de confuzie din cauza
sărăciei şi a josniciei tale; dar
această confuzie trebuie să fie
aceea a fiului risipitor după în toarcerea sa, încrezătoare şi
plină de tandreţe.[...] Şi în sfâr şit, cu cât incapacităţile noastre sunt mai mari, cu atât bu cu ria şi fericirea noastră trebuie
să fie mari, deoarece depen denţa noastră de Dumnezeu de vine mai necesară. Astfel, deci,
dragul meu, nu te mai nelinişti
dacă te simţi slab; dimpotrivă,
bucură-te, căci Dumnezeu va fi
FORŢA ta”.
Sunt momente când am vrea
să fim infailibili, să nu greşim
deloc, dar acolo se află mult or goliu şi teama de a fi judecaţi de
ceilalţi. Dumnezeu este tată bun
şi milostiv care cunoaşte infir mi tăţile copiilor săi, limitele ju de căţilor noastre. El ne cere
bu năvoinţă, intenţie dreaptă, dar
în nici un caz nu ne cere să fim
infailibili şi ca toate deci ziile să
fie perfecte. În plus dacă toate
deciziile ar fi perfecte, fără îndo ială ar fi mai mult rău, pentru că
ne-am considera repede supra oameni.
ana PetrIna
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reţetA
SuCCeSului

Dacă vrei să ai succes,
în viaţă, fără regres,
ia reţeta de mai jos
c-o să-ţi fie de folos:

Pui în inima-ţi dorită
de a fi în pace iubită
şapte grame de tăcere,
voinţă după plăcere,
mult mai multă-nţelepciune,
de se poate, două glume,
fără gram de ironie,
dar cu tact şi veselie.
Dup-aceea, pui uşor
în loc de piper, umor,
bucurie, umilinţă,
cutezanţă şi credinţă,
multă muncă şi răbdare,
calmitate şi iertare,
şi te laşi în armonie
fără pic de gălăgie.

Dacă vezi că nu dospeşte,
după placul tău fireşte,
picuri-un gram de respect
după bun simţ şi prospect,
pune-un strop de bunătate,
le amestecă pe toate
şi atunci, în mod precis,
vei atinge al tău vis.

năzărel luCaCI
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SPerAnţA în Suferinţă
Speranţa este esenţială pen tru a ne menţine mintea să nă toasă, chiar şi cel necredincios
are nevoie de speranţă.
Tinerii fără serviciu sper că
vor găsi un loc de muncă, tu ristul rătăcit speră să găsească
drumul înapoi, cel care a pier dut
de mai multe ori în viată speră
că vor veni timpuri mai bune pen tru a recupera ceea ce a pierdut,
cel ce suferă speră că va veni
timpul în care să fie alinat.
Fără speranţă viaţa nu are
sens şi duce la moarte. Dacă
tot ce visăm e doar amăgire dar
sperăm că într-o zi va deveni o
realitate, de fiecare dată când
suferim cu adevărat simţim tris teţea în suflet şi un cuţit în rană,
dar totuşi sperăm că se va pu tea schimba ceva, ca lucrurile
nu pot rămâne aşa.
Tristeţea vine din interiorul
nostru, deoarece toate proble mele sunt provocate din cauza
lipsei de comunicare. Nu mai avem
timp să stăm, să comu nicăm, să
ne spunem sentimen tele, trăirile
şi ofturile noastre, dar încă mai
avem puterea de a spera că
„Mâine” lumea va fi mai bună, mai
prietenoasă şi mai deschisă.
De multe ori ne lăsăm amă giţi de lucruri trecătoare, lucruri
care de prea multe ori ne-a fă cut
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să suferim dar totuşi sperăm ca
ceva se va schimba. Visam că
în viitor vom deveni persoane
mai respectate, mai înţelese şi
mai apreciate.
Important e să nu ne des cu ra jăm şi să încercăm să mer gem mai departe acolo unde
visăm şi sperăm că totul are un
final fericit.
Cauzele suferinţei sunt mult
prea multe încât uneori nu re uşim sa le înţelegem dar totuşi
avem mereu un strop de spe ranţă care ne dă puterea de a
nu ne da bătuţi. Nu ştim de ce ne
doare aşa de tare, de ce suferim
atât de mult, poate de aban donarea şi uitarea celor din jur,
dar trebuie să avem speranţa
că va veni o vreme care să ne
ajute să mergem pe drumul cel
bun şi nu ne vom mai putea în toarce niciodată.
Trebuie să nu ne îndoim de
faptul că Dumnezeu va avea milă
de noi şi va pune capăt sufe rinţei prin care trecem şi ne va
lăsa sa ne bucuram de ceea ce
se întâmplă în jurul nostru.
Suferinţa este cea mai grea şi
cel mai apăsător lucru, pe care îl
putem trăi dar speranţa ne aduce
mereu sentimentele de bucurie
de care avem atâta nevoie.
elena dasCălu
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un Altfel de PoSt

Renunţă la a-i mai judeca pe alţii:
– descoperă-l pe Cristos care trăieşte în ei!

Renunţă la a mai spune cuvinte care rănesc:
– umple-te de cuvinte care vindecă!
Renunţă la a mai fi nemulţumit:
– umple-te de recunoştinţă!
Ţine post de nervi:
– umple-te cu răbdare!

Ţine post de pesimism:
– umple-te cu speranţă!

Ţine post de preocupări inutile:
– umple-te de încredere în
Domnul!

Renunţă la a te mai plânge:
– umple-te de respect pentru
acea minune care este viaţa!
Renunţă la a-i mai stresa
pe alţii:
– umple-te de o rugăciune
neîncetată!
Renunţă la a mai fi acru:
– umple-te de bunătate!

Renunţă la a-ţi da importanţă:
– umple-te de compasiune pentru ceilalţi!
Renunţă la teama pentru lucrurile tale:
– umple-i pe ceilalţi de darul tău!
Renunţă la a mai fi descurajat:
– umple-te de entuziasmul credinţei!

Ţine post de tot ceea ce te separă de Isus:
– umple-te de tot ce te apropie de El!

Orizonturi butene
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mAme miloStive Creştine

Domnul alege întotdeauna, care ascultând cuvântul lui Dum pentru a realiza planurile sale, nezeu, în viaţa cotidiană de iu instrumente umile şi simple. bire, în preajma Fiului său, în
Este minunata fantezie a spiri - mij locire milostivă pentru ne voile
tului fondatoarei maica Maria omenirii la Domnul, a dat măr Mar gherita Lazzari a Con turie şi a susţinut exce lent,
gre gaţiei „Surorile Mi noul mod de a fi soţie
sionare ale Păti mirii
şi mamă. Astfel a fost
lui Isus” care, cu
descoperită fi ecă sim plitatea, umi rei mame atinsă de
linţa şi gene roasa
har posibi li tatea
sa dedicaţie aposunei maternităţi
tolică, a dorit în ecleziale.
fiin ţarea ramurei
Activitatea
„Uniunii Ma me lor
apostolică a uniuMilostive Creşnii este ace ea de
tine”. Această mişascultare şi cu care este alcă tuită
n oaştere a Sfintei
din soţii şi mame
Scripturi; adoraţie
Maica Maria
care doresc să «con Euharistică zilnică (ora
Mar gherita
Lazzari
soleze Inima lui Dum de veghe); lecturarea donezeu», să dăruiască Bise cumentelor Magis teriului
ricii vocaţii sfinte şi societăţii Bisericii; susţinere prin rugăciune
creştini catolici vir tuoşi, desco - şi încu rajarea copiilor şi tine peritori ai planului lui Dumnezeu. rilor la vo caţia sacerdotală şi
Sunt mame chemate la o reli gioasă; promovarea prin
viaţă interioară profundă, sufe - exemplul bun a Căsătoriei creş rindă şi fericită în acelaşi timp. tine; trăirea iu birii prin acte de
Ele des coperă lumii puterea caritate faţă de semenii în nevoi.
con struc tivă şi consolantă a Că În Dieceza de Iaşi primul
să toriei creştine, sacrament de mem bru a depus adeziune la
iubire şi fidelitate, cale şi expe - această uniune în anul 2010,
rienţă de sfinţenie.
apoi Preasfinţitul Petru Gherghel,
Model şi perfectă însoţitoare episcop de Iaşi la cererea sorei
este Preasfânta Fecioară Maria Elisabetta Barolo ne-a acordat
Nr. 26, martie 2012
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Aprobarea Episcopală pe data
de 10 aprilie 2011.
Părintele paroh Blaj Petru,
încă de la început, ne-a susţinut
şi încurajat de a face cunos cută
această frumoasă misiune.

După o perioadă de pregă tire,
de întâlniri şi meditaţii pe care
ni le-a făcut părintele profesor
Alois Bulai, pe data de 28 de cembrie 2011, în comunitatea
noastră, a avut loc adeziune a
14 mame. Aceasta celebrare a
fost prezidată de Mons. Alois
Fechet, care le-a felicitat şi le-a
spus să fie statornice în mi siunea lor. Luni, 9 aprilie 2012,
a doua zi de Paşte, un alt grup
de mame, vor depune ade ziunea
în biserica noastră.
Dorim să împărtăşim tuturor
bucuria, este foarte benefic şi
încurajator să facem parte din tr-un grup de rugăciune, să avem
ca şi model o femeie atât de
curajoasă şi umilă în acelaşi timp,
aşa cum a fost fondatoarea
noastră, maica Margherita.
s r . e l I s a B e ta
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dediCAţie
mAmei

Pe lângă mine lumea e bună
Şi puţin rea,
La fel e şi în Italia
Tu-mi zici să fiu mereu cuminte
Să nu mă joc cu cei
fără de minte.
De dor pentru copiii tăi ce-i ai
Ţi-ai da şi viaţa
Ca ei să ajungă în rai
Deşi noi te mai supărăm
Încet, încet noi ne împăcăm.

Mami, te iubim
Alături de tine noi ne regăsim
Zi de zi noi ne gândim
Ce e de făcut, cum să trăim
Şi te iubim.

dIana antonela horlesCu
(12 a n I )
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Ce eSte dumnezeu Pentru noi?
tată – ne este nouă Dumnezeu
căci ne numeşte fii lui.
Prieten – căci Domnul spune
„Voi sunteţi prietenii mei dacă
faceţi ceea ce vă poruncesc”.
stăpân – căci ne-a răscum pă rat cu preţ de sânge: „căci
jugul meu este bun şi povara
mea este uşoara”.
Pâine a vieţii veşnice – căci
el a zis: „Acesta este trupul meu
care se dă pentru noi”.
doctor – pentru sufletele noastre căci el: „Veniți şi vă voi vindeca”.
odihnă – căci el a zis: „Ve niţi
la mine toţi cei osteniţi şi împo văraţi şi eu vă voi da odihnă”.
Învăţător – Eu sunt „calea,
adevărul şi viaţă” căci el ne învaţă
ce este bine.
Păstor – „ Eu sunt păstorul
cel bun”. Păstorul cel bun are
grijă de oile sale.
uşa împărăţiei cereşti – Eu
sunt uşa „de va intra cineva prin
mine se va mântui”.
Mântuitor şi răscumpărător –
ne este nouă Isus, Mielul lui Dum nezeu care ridică păcatele lumii.
darnic şi bun – căci toate
sunt ale sale şi dă tuturor din
belşug „Cereţi şi vi se v-a da,
bateţi şi vi se va deschide”.
Acum vom continua cu o pildă:
Se povesteşte că un om avea
doi fi; unul devenise bogat iar
altul rămase sărac.
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Cel bogat nu se îndura să dea
ceva unui sărac, dar nici pe fra tele său nu-l ajuta. După moarte,
sufletul bogatului ajunse în iad.
Aici tot timpul se căia şi strigă că
nu mai este egoist ca altădată.
Atunci lui Dumnezeu făcân du-i-se milă de el trimise un înger
care îi spuse: Bucură-te omule,
că rugăciunile făcute pentru tine
de fratele şi soţia ta au ajuns la
Dumnezeu, şi căinţa ta înseamnă
că te-ai schimbat şi Dumnezeu
îţi trimite un fir pe care dacă îl
urci ajungi în rai.
Omul se căţără pe fir, dar deodată observă cum firul se sub ţiază. Când se uită în jos, o mul ţime de păcătoşi se urcară şi ei
pentru a ajunge în rai. Disperat
omul începu să strige la ei şi să-i
împingă jos, iar firul se rupse.
El începu să-i explice îngerului
cele întâmplate dar îngerul i-a spus
că aşa a făcut şi pe pământ nu mai la dânsul s-a gândit. Mereu
spui firul meu, după cum şi pe
pământ ai spus casa mea, pă mântul meu dar nu te-ai gândit
că toate ţi le-a dat Dumnezeu şi
le-ai făcut cu ajutorul lui. Şi
astfel bogatul nu scăpase de su ferinţa veşnică.
Pentru a fi asemenea lui Dum nezeu trebuie să luptăm aici pe
pământ, cu credinţă în El.
MonICa MărtInICă
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miSterul PASCAl

Într-o reflecţie, părintele En rico Finotti spune că atunci când
se vorbeşte despre Paşte în mod
normal se înţelege învierea lui
Isus. Paştele este sărbătoarea
lui Isus Înviat, cea mai mare săr bătoare a anului. Acest lucru este
adevărat, dar este incomplet.
De fapt, misterul pascal con ţine două mişcări fundamentale, prezente în persoana Mân tuitorului. O mişcare descendentă
de umilire şi moarte: Isus care
pătimeşte şi moare pe cruce şi
este înmormântat, şi o mişcare
ascendentă: Isus care învie şi
se înalţă la cer. Acesta este mis terul răscumpărării noastre: per soana Cuvântului întrupat, care
pentru noi moarte şi învie.
În termenul Paşte este con ţinut întregul plan al mântuirii,
de la întrupare până la întoar cerea lui Cristos în glorie, chiar
dacă în mod obişnuit Paşte in dică mai direct ceea ce este mo mentul central şi culminant al răscumpărării, care este păti mirea,
moartea şi învierea Domnului.

zile - joia, vinerea şi sâmbăta
sfântă - ca pregătire pentru so lemnitatea Paştelui, aşa cum
se întâmplă în diferite tridua de voţionale, care se stabilesc îna intea altor sărbători.
Şi mai precis:
- Vinerea Sfântă: celebrează
glorioasa Pătimire şi Moarte a
Domnului;
- Sâmbăta Sfântă: celebrează
înmormântarea Domnului, cobo rârea lui la cei morţi şi aştep triduum pascal
tarea învierii;
Triduum pascal este solem - Duminica Învierii: celebrează
nitatea Paştelui celebrată în trei învierea Domnului.
zile, care au acelaşi grad de
Deci, solemnitatea anuală a
so lemnitate. Nu e vorba de trei Paştelui este o excepţie faţă de
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toate celelalte solemnităţi şi săr bători. Nu se rezolvă în spaţiul
de o zi, ci se extinde în trei zile
distincte, dar egale în solemnitate.
A celebra Paştele pentru creş tinul angajat şi pentru orice co munitate locală, va însemna a
participa la riturile din seara de
Joia Sfântă, din după-amiaza
de Vinerea Sfântă şi la Veghea
pascală în noaptea sfântă. Sunt
trei rituri solemne şi venerabile
care condensează plinătatea a
ceea ce Biserica intenţionează
să celebreze la Paşte.
Celebrarea din Joia Sfântă
este ca un grandios portal de
intrare în cele trei zile sfinte.
De fapt, Joia Sfântă este ultima
zi din Postul Mare, însă, seara,
se intră, prin Euharistie „în
Cina Domnului”, în sacrul Tri duum paschale.
Aceste trei rituri trebuie să
fie integrate cu rugăciunea per sonală, pocăinţă, post, reflec ţie
şi primirea sacramentelor, înde osebi Reconcilierea sacramen tală şi Împărtăşania euha ris tică.
Dacă este celebrat cu credinţă
vie şi dacă este pregătit cu grijă,
acest Triduum înalţă mult viaţa
creştină a parohiei şi a fiecărui
credincios. Astfel se deschide
timpul pascal, care este „timpul
cel mai mare” dintre timpurile li turgice, în care cu adevărat „stră luceşte soarele de Paşte”.
Nr. 26, martie 2012

lAnSAreA
Sitului PArohiAl
Zilele acestea am trăit un
eveniment deosebit pentru co munitatea noastră şi pentru cei
interesaţi: lansarea on-line a
sitului www.parohiabutea.ro în
spaţiul virtual al internetului.
Vrem ca această pagină de
internet să ţină legătura între
comunitate şi cei plecaţi în
diferite ţări la muncă sau cu alt
interes.
Un sit parohial înseamnă o
pagină cu date, informaţii, ima gini, despre comunitatea pa ro hială. Un sit este un mijloc de
comunicare socială care poate
face mult bine, oferă şi posibilitatea de a îndrepta gândurile
spre cele spirituale.
Situl nostru parohial în afară
de datele istorice, prezentarea
comunităţii şi a bisericii, listele
cu foşti preoţi care au lucrat în
comunitate, preoţii şi surorile
care s-au născut în Butea; pa gina de internet mai cuprinde
felul cum suntem organizaţi,
gânduri şi reflecţii spirituale.
Vă aşteptăm să ne vizitaţi şi
să ne ajutaţi să facem situl
parohial cât mai atractiv şi
folositor.
w w w . Pa r o h I a B u t e a . r o

18

Orizonturi butene

univerSuri PArAlele

Astronomia este un domeniu
pe cât de puţin cunoscut de unii
dintre noi, pe atât este de inte resant-cel puţin pentru mine.
De peste o sută de ani de
când au reuşit să construiască
un aparat de zbor, oamenii
speră la tot mai mult şi nu în
zadar. Au construit aparate de
zbor tot mai sofisticate cu care
s-au înălţat tot mai mult şi au
zburat cu viteză tot mai mare.
În anul 1969 se pare că au ajuns
pe lună. De peste o jumătate
de secol speră că într-o zi vom
călători pe alte planete din sistemul nostru solar sau chiar mai
departe. În urma cu câteva luni
au descoperit spun unii oameni
de ştiinţă o planetă foarte ase mănătoare cu a noastră într-o
altă galaxie. După ce au cal cu lat
distanţa dintre Pământ şi acea
planetă, au constatat că dacă
ar reuşi să construiască un apa rat de zbor care s-ar de plasa cu
viteza luminii (300.000 Km/s),
în numai şaizeci de mii de ani
am putea ajunge pe acea pla netă. Dacă se concretizează
acest lucru mă gândesc poate
îmi voi petrece şi eu un week-end
acolo dacă nu-i prea scumpă că lătoria dus - întors. Până atunci
mai caut oferte în Universul (din
Orizonturi butene

perspectiva einsteiniană) patru
dimensional sau într-un uni vers
zece dimensional sau unspre zece dimensional aşa cum le
numesc unii cercetători de la
Universitatea Harvard – SUA.
Citeam undeva pe un mare
fizician – Mickio Kaku - care a
spus că nu este exclus să existe
un număr infinit de universuri
paralele, în care trăiesc civilizaţii.
Îmi amintesc când Papa Ioan
Paul II-lea, întrebat fiind dacă
există oameni pe alte planete a
răspuns: „Nu suntem singuri în
Univers”, nu a folosit pluralul „universuri”.
Un mare fizician – Alan Guth
a spus că sigur există uni ver suri
paralele cu al nostru şi sunt
foarte aproape de universul
nostru. Cred în teoria lui A. Guth.
Într-o zi în urmă cu 3-4 ani am
descoperit personal un alt uni vers într-adevăr foarte aproape
de noi. Acest univers se află în
localitatea Odorheiu-Secuiesc
– Harghita. Am mai spus câte
ceva în două articole despre
acest loc. Pentru că tot mai
mulţi m-au întrebat despre acea
mănăstire, voi face o sinteză re feritoare la istoria inte resantă a
acelei congregaţii şi obiectul ei
de activitate: În urmă cu trei ani
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revista „Lumina creştinului”
scria în fiecare număr despre câte
un preot care a fost arestat de
securitatea comunistă şi condamnat la ani grei de închisoare.
Aproape în fiecare caz de preot
arestat apărea şi numele Io nela
Cotoi (sora Ionela) în calitate
de colaboratoare cu acei preoţi
condamnaţi. Această persoană,
sora Ionela, a sfidat cu un curaj
incredibil securitatea comu nis tă,
miliţia şi tot ce a mai însemnat
prostia comunistă. A fost ame ninţată, agresată, arestată şi
chiar judecată şi condamnată de
două ori la ani grei de închisoare.
A executat doar 10 ani. Pare
incredibil, dar este adevărat. În
închisoare iniţiază împreuna cu
colegele ei de celulă „Con gre gaţia Inimii Neprihănite”. Lan ţu rile, batjocura şi lacătele în chi sorii au fost mult prea slabe
pentru a-i putea încuia şi min tea
acestei măicuţe. Tot în închisoare
compune poezii prin interme diul
cărora o imploră pe Sfânta Maria
s-o elibereze şi pe ea şi pe co legele ei de celulă. Aveau multă
treabă. O imploră, de asemenea,
pe Sfânta Maria să-i dăruiască
o casă unde să poată strânge
cât mai mulşi copii orfani aban donaţi, etc. pentru a-i creşte şi
educa cu credinţă în Dumnezeu.
După decembrie 1989 a
primit mai mult decât o casă.
Nr. 26, martie 2012

Casa Sfântul Iosif din Odorheiu
Secuiesc este una dintre ope rele caritative principale ale
congregaţiei. În această casă
sunt peste 140 de copii, fiecare
cu povestea lui tristă, poveşti
de viaţă pe care cele 12 măi cuţe
care se ocupă de ei, încearcă
din toate puterile lor să-i facă
să le uite oferindu-i-le tot ce pot.
Mass-media a scris, vorbit şi
arătat imagini cu acei îngeraşi
orfani sau abandonaţi de propriile familii. Tot mass-media ne-a
arătat de multe ori imagini cu
acei copilaşi care primeau dra gostea şi ocrotirea necesară
din partea surorilor. Acele ima gini au emoţionat multă lume.
Emoţionant este şi faptul că
acei copii i se adresează sorei
Emilia Trif (superioara casei) cu
apelativul „mamă”. Cu sigu ranţă îşi merită acest apelativ
ţinând cont de efortul imens
depus de acea soră.
Statul român nu contribuie cu
nimic pentru creşterea acestor
copii orfani. Mănăstirea tră ieşte
doar din donaţii. Cei care do nează sume de bani, pun banii
într-un plic alături de o scri so rică adresată în general Sfintei
Maria (ocrotitoarea casei). Plicul
ajunge pe altarul din capela mă năstirii. Seara copiii împre ună
cu măicuţele se roagă Sfântul
Rozariu pentru intenţiile scrise
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în plic de donatori. Este o ima gine copleşitoare când vezi nişte
îngeraşi de 4-5 ani cu rozariile
cât ei, rugându-se cu multă evla vie. Chiar dacă sunt mici, toţi
copiii conştientizează că tră iesc din acele donaţii şi… chiar
ajung să studieze la diferite
universităţi.
În acea mănăstire mi-a fost
dat să văd si să aud multe ima gini inedite. Atei care au mers
acolo doar pentru a dona nişte
bani, astăzi au devenit buni creştini. O fetiţă care trăieşte în acea
casă de la naştere, s-a depla sat
doar cu ajutorul unui cărucior
cu rotile până la vârsta de nouă
ani. La acea vârstă ajutată şi
de un grup de medici italieni a
început să meargă pe propriile
picioare. Nu-mi ies din minte
imaginile cu copii care pur şi
simplu se ţineau de mâinile,
fustele şi picioarele măicuţelor
ca nişte bobiţe de struguri de
ciorchinele din care îşi trag
seva. Multe, multe imagini mi-au
fost date să văd în acea casă,
dar mă rezum la atât din lipsă
de spaţiu.
Multe persoane simple, dar
şi personalităţi laice sau (şi)
înalte feţe bisericeşti, chiar şi
preasfinţitul nostru episcop
Petru Gherghel, probabil impre sionate de tot ce se întâmplă în
acea mănăstire, au vizitat-o.
Orizonturi butene

Tot ce se întâmplă acolo mia lăsat impresia că acei copii şi
acele măicuţe trăiesc într-un
alt univers diferit de cel în care
trăim mulţi dintre noi. În acel
univers nu există violenţă, nu
se înjură, nimeni nu urăşte pe
nimeni… Acolo se vorbeşte ca
într-un convent, se ajută fiecare
pe fiecare după puterea sa şi se
roagă zilnic Preacuratei Fecioare
Maria să le trimită donatori fără
de care acei copii abandonaţi,
orfani nu s-ar descurca.
Daca veţi ajunge să vizitaţi
acea mănăstire s-ar putea să
constataţi şi dumneavoastră că
marele fizician A. Guth a avut
dreptate, când a spus că sunt
universuri paralele cu al nostru
şi ele sunt foarte aproape de
noi. (Oare fizicianul s-a referit
la altfel de universuri formate
din stele, quasarii, galaxii, etc?)
Trăim într-o lume a con tras telor. Cred că depinde de noi
dacă vrem să punem umărul la
aşa-zisa „BING CRUNCH”
( m a rea p r ă b u ş i r e ) s a u „ B I N G
BANG” (marea creaţie).
Dacă doriţi să luaţi legătura
cu cineva de la acea mănăstire o
găsiţi pe sora Claudia. Această
soră nu este străină de Butea,
este chiar o fiică a acestui sat.
r e l I a Va l e n t I n
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Ce ne ComuniCă Culorile
în viAţA noAStră?

Ne putem da seama că nu
există viaţă pe pământ fără comunicare. Există mai multe forme
ale comunicării: verbală, nonver bală, scrisă şi alte tipologii.
Cred că mulţi sunt în asen ti mentul meu când afirm că, noi
butenii am avut privilegiul de a
avea misiuni populare şi de un
predicator deosebit, pr. Cornel
Cadar în prima lună a primă verii,
dar şi în Postul Mare. După o
iarnă, care parcă ne îngheţase
aproape tot, predicile părintelui
au venit ca un balsam al sufle tului, ne-a trimis la meditaţii, la
introspecţii dar şi la a lua hotărâri.
Fiecare om transmite ceva
prin cuvânt, gesturi, mimică dar
şi prin paleta de culori pe care o
foloseşte în îmbrăcăminte, obiec tele cu care se înconjoară.
O serie de studii care stau la
baza unor teste de perso na li tate
evidenţiază o anumită stare dis poziţională pe care o avem în
alegerea ordinii culorilor şi putem
vorbi de o comunicare cromatică.
• Negrul apare ca o negare a
culorii, este folosit la ceremoniile de înmormântare, persoana
se poate simţi „fără noroc”, este
Nr. 26, martie 2012

destul de folosit de persoanele
în vârstă, mai ales în anotimpul
rece, emanând chiar tristeţe.
• Griul, fiind un amestec din tre alb şi negru, este neutru, per soana poate da dovadă de ne implicare sau de mascare a inte resului pentru un anumit lucru.
• Albastrul, poate să relaxeze
sistemul nervos, arată calmul
unei persoane, unitatea, grija
şi afecţiunea din profunzimea
sentimentelor.
• Verdele, te trimite la natură,
la nevoia de îmbunătăţire a ceva
ce face parte din viaţa noastră.
Persoana care foloseşte această
culoare are un nivel înalt al
stimei de sine prin nevoia sau
dorinţa de posesie / dominare,
constanţă şi fermitate.
• Roşul denotă activismul
persoanei, o latură agresiv-ofen sivă din vitalitatea ei. Pre siu nea sângelui este asociată cu
aspecte ale dorinţei, domi naţiei.
• Galbenul este un simbol al
inspiraţiei care arată sponta ne itatea sau originalitatea unei
persoane, care este lipsită de
inhibiţii, conducând la un sen ti ment de fericire şi dorinţa de
schimbare.
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• Cafeniu/maro, care rezul tă dintr-un amestec de roşu şi
galben, are câte ceva din ambele
culori şi arată rădăcinile unei
persoane, securitatea familiei
şi a căminului acesteia. Această
culoare cere nevoia de confort
şi este centrată pe corp.
• Violetul – combinaţie din tre roşu şi albastru - amestecă
impulsivitatea şi competi tivi tatea
roşului cu sentimentul predării
gentile pe care îl induce albastrul.
Uneori este văzut cu diferite
înţelesuri mistice, dar şi ca un
sentiment de insecuritate sau
vulnerabilitate, apărând nevoia
de aprobare a celor din jur în
acţiunile întreprinse de persoana
în cauză.
Apariţia primăverii, a căl durii,
parcă ne determină să folosim
o gamă de culori variată, care
să ne creeze sentimente de bu curie, optimism. Pe lângă ima gine exterioară trebuie să avem
grijă şi de culorile sufletului.
Timpul Postului Mare ne oferă
şansa de a ne debarasa de cu lorile închise ale păcatului şi a
îmbrăca haina de sărbătoare în
zilele de Paşti, pentru a fi pre gătiţi să pătrundă lumina învierii
în fiecare dintre noi.
Sărbători fericite!
MonICa PetrIşor
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midrAşul PoveStirii
lui noe Când PlAntA
viA (Gen 9,20-25)
Pe când Noe planta via, a venit
diavolul şi l-a întrebat:
– Ce faci?
– Ce să fac, plantez via.
– Da pentru ce plantezi via?
– Pentru că via face struguri
şi din struguri se face vin care
îl înveseleşte pe Dumnezeu şi
pe oameni.
Şi diavolul i-a cerut să-i îngă duie să-l ajute. Şi cum plantau,
diavolul a plecat şi s-a întors
cu patru animale: un miel, o vulpe,
un ţap şi un porc. Diavolul a sa crificat animalele şi sângele lor
l-a turnat la rădăcina viei. Şi Noe
l-a întrebat pe diavol:
– Ce faci?
Diavolul i-a răspuns:
– Omul după ce bea primul
pahar va fi blând ca un miel. După
al doilea pahar va fi şiret ca o
vulpe. După al treilea pahar va
fi încăpăţânat ca un ţap. După
al patrulea sau după mai multe
va fi ca un porc.
Alcoolul este un drog în stare
lichidă, al cărui consum conduce
în timp la dependenţa fizică şi
psihică.
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rePliCile CoPiilor...
mAi bune deCât bAnCurile

Ce este răscoala? Răscoala
înseamnă, când părinţii noştri nu
găsesc bani si atunci răscolesc
ca să găsească. (8 ani)
Ce este economia? Econo mie înseamnă să nu mai cheltuim din salariu, ca sa-l punem la
bancă. Cheltuim numai din ciu bucul, care ni-l dă şeful. (7 ani)
Ce este tristeţea? Tristeţe
înseamnă când un om vine la
altul şi bea mult. (7 ani)
De ce se bat potcoave cailor?
La cal se pune potcoave, să nu
cadă calul pe spate, atunci când

pune frâna, calul se înţepe neşte
în potcoave. (9 ani)
La cal se pune potcoave ca
să tropăie pe strada, că dacă
nu tropăieşte nu e cal. (7 ani)
Ce înseamnă cuvântul „mo dern”? Modern e când vezi
ceva frumos şi e scump şi n-ai
bani. (7 ani)
La ce foloseşte steagul?
Steagul foloseşte, ca atunci când
veneau turcii peste noi, ei nu
ştiau peste ce ţară veneau şi
atunci noi le arătam steagul şi
după aia ei ştiau. (7 ani)
De ce ne spălăm cu săpun?
Noi
ne spălăm, ca să dăm săpun
Continuare din pag. 23:
în ochi la microbi. (5 ani)
Dependenţa de alcool include
Ce sunt microbii? Microbii
patru simptome:
intră
înăuntru la om şi acolo lasă
1. Nevoia incontrolabilă de a
fel de fel de murdării, că ei sunt
consuma alcool;
2. Incapacitatea de a se limita murdari pe picioare şi îl îmbol la un singur pahar de băutură năveşte pe om. (7 ani)
De ce găina nu zboară pe sus,
la o ocazie deosebită;
3. Simptome provocate de ca celelalte păsări? Pentru că-i
abţinerea de la alcool, ca de e frică să nu scape oul, când îi
exemplu: ameţeli, greaţă, tremu - vine să-l facă. (10 ani)
Chiar nu se poate învăţa fără
rături şi transpiraţie abundentă;
4. Toleranţa – nevoia de a note la şcoala? Profesorii nu re creşte cantitatea de alcool con - nunţă la note în şcoală, pentru
sumată pentru a-i simţi efectele. că s-ar lipsi de plăcerea pe care
a d a P tat d e P r . M I h a I -G a B r I e l o au când unii elevi îi imploră să
B a l I n t nu-i lase corijenţi. (12 ani)
Nr. 26, martie 2012
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Alimente CAre îţi iAu durereA
Există anumite alimente care
au efecte de calmare a durerii,
fiind poate la fel de eficiente
ca anumite medicamente. Iată
câteva:

q Struguri roşii sunt pentru du rerea de spate. Strugurii roşii
sunt plini de un antioxidant pu ternic ce blochează enzimele
care ar putea să ducă la dis trugerea ţesutului muscular şi,
implicit, la durere.
Potrivit oamenilor de ştiinţă,
strugurii previn deteriorarea
car tilajelor, astfel încât să nu
mai apară durere în zona infe rioară a spatelui.
Un alt studiu arată ca ex trac tul de cireşe este de 10 ori
mai puternic decât aspirina, redu când incredibil de mult infla marea din organism. Alte fructe
de pădure, precum afi nele, mu rele sau merişorul ajuta şi ele.

pacienţii cu dureri cronice la
genunchi şi-au îmbunătăţit starea
după o doza zilnica de extract
de ghimbir, luata timp de 6 săp tămâni.
Experţii spun ca doza zilnica
recomandata este de 500 1.000 de mg.

q Soia este pentru durerea ar ti culaţiilor. Cercetătorii au des coperit că pacienţii cu osteoarq Ghimbirul este bun pentru du - trita care au consumat 40 de
rerea de genunchi. Ghimbirul grame de soia pe zi, timp de
este bine cunoscut pentru abil- trei luni, au raportat o îmbu nă itatea sa de a bloca durerea tăţire a stării cu până la 30 de
provocată de nivelul ridicat de procente, mai ales la nivelul
prostaglandină. El a fost folosit genunchilor.
Soia conţine isoflavone, un
multa vreme in India pentru ame liorarea durerii, iar după cum a hormon cu proprietăţi antiinarătat un experiment al cer - flamatoare care reduce disconcetătorilor, două treimi dintre fortul provocat de osteoartrita.
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q Somon este bun pentru du re rea de gât. Acizii graşi omega 3
sunt cruciali pentru menţinerea
unui sistem imunitar puternic,
care să te ferească de dureri în
gât şi inflamări cronice. In ca drul unui studiu s-a observat că
60% dintre participanţi au simţit
o ameliorare a durerii după ce
au mâncat mai mult peşte si au
luat si suplimente de ulei de
peste timp de 3 luni.
Efectul a fost atât de puternic încât durerea unora a trecut
cu totul. In afara de somon, este
indicat si tonul, păstrăvul, ma croul şi sardinele.

q Cireşele sunt bune în caz de
artrită. Cireşele, precum şi
fructele de pădure, conţin mulţi
antioxidanţi numiţi antocianine,
un compus-cheie care ajută la
reducerea durerii. Participanţii
la un studiu, care au mâncat
45 de cireşe mari zilnic, timp
de 28 de zile, au declarat că se
simt în mod evident mai bine.
Cercetătorii au concluzionat
că efectele antocianinei sunt
clare mai ales în cazul artritei,
dar şi simptomele diabetului
pot fi resimţite mai uşor.

un efect uimitor de calmare a
durerii. Cercetătorii au desco perit ca pacienţii care beau
două căni de cafea înainte de
antrenamentul fizic resimt apoi
o durere cu pana la 50 de
procente mai mică faţă de cei
care nu au acest obicei.
Cafeina mai este bună si pentru a-ţi oferi mai multa ener gie
înainte de antrenament, potrivit
experţilor.
q Salvia este bună pentru durerea in gat. Salvia este folosită
pentru extrem de multe pro ble me de sănătate, de la durerea
de amigdale, ulceraţii la nivelul
cavităţii bucale, probleme de
memorie, pana la simptome ale
menopauzei.
Ea este utila şi pentru du rerea de gât, conţinând un acid
care este absorbit de corp şi
are rol antiinflamator. Evită să
bei ceaiul fierbinte, căci aceasta
va irita mai rău gâtul. Salvia poate
fi presărată şi peste felurile
preferate de mâncare.
r edaCţIa

Dezlegarea rebusului MIELUL FĂRĂ PATĂ
din numărul trecut: 1) MÂNTUITORUL – P.
2) ALAI – S – MERCUR. 3) G – STAUL –
q Cafea este bună pentru du - GAURI. 4) NUCI – SADE – ALN. 5) IMU re rea de după un antrenament NE – SU – A – AC. 6) FATIMA – MAGI – I.
7) I – P – ALUNE – CIP. 8) CORINT – E –
fizic. Dacă te-ai întrebat vreo LUME. 9) AHUMUI – ZEU – PP. 10) TON
dată de ce unele pastile pentru BETLEEM – AA. 11) TCRL – AU – IARC.
durere conţin cafeina, este da - 12) SEUA – IU – MNUAI. 13) RASCUMtorită faptului că aceasta are PARATI.
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Pământul lui iSuS

Orizontal: 1) Cea mai grandioasă bazilică din Nazaret,
„Nu te teme Marie, ai aflat har
de la Dumnezeu. 2) Această
biserică este cunoscută şi sub
numele de „Înălţarea Maicii
Domnului” – Pată pe cer. 3) Fiica
sfinţilor Ioachim şi Ana – „Pă rinte îţi mulţumesc că m-ai ascultat”. 4) Alifie de la ţară – Bise rica
de unde se transmite prin satelit sfânta Liturghie din Noaptea
de Crăciun pe toate reţelele de
televiziune. 5) Meserie cu pensule şi vopsele – Posed. 6) Sa lată începută! – Vopsită pe buze.
7) Spălat – Teren la sfârşit –
Din când în când. 8) Făcut după
chipul său – Mugete (sing.) –
Schimbă macazul (pl.). 9) Rege
al animalelor (pl.) – Numai în
isma – Soarele la egipteni –
Orator la sfârşit. 10) „Nu era el
lumina, ci ca să mărturisească
despre lumină” (num.). 11) Nota
direcţiei – Animal nordic – În
această biserică se intră prin
minuscula uşă a umilinţei. 12) De
pe Muntele Tiberiadei Isus a proclamat cele 7 bucurii. 13) Râu
în Ardeal – „Nu vă temeţi căci vă
vestesc vouă o mare bucurie:
«S-a născut azi Mântuitorul»”.
Vertical: 1) Biserica din Cana
Galileii – „Faceţi tot ce vă spune

el”. 2) Ţine şi duce greutăţi – O
mulţime de persoane. 3) În min tea unora – Arac în vie – Ioan
Botezătorul – Notă pe gamă.
4) Se transmite din neam în
neam – Măsură a timpului. 5) Doime fără notă! – Nivel la bloc –
Pământ arid. 6) Icnet – Ţară asi a t i c ă . 7 ) Te r m e n l a u r m ă – A
sorta – Centru de acsă. 8) Salt
(anagr.) – Rocă foarte tare.
9) Tatuaje (anagr.) – Roata în toarsă. 10) Zile (anagr.) – Bi serică închinată bunicii lui Isus –
Rosi (anagr.). 11) Teren pregătit – Sigur este li! 12) Isus na za rineanul, regele iudeilor –
Să rac fără margini – U şi zeul
vân tului. 13) Ţine – Jeep româ nesc – Doi la morar şi un cerc.
14) Biserică Magnificat.
Ioan Ianuş

