Sugestii pentru reflecţia de dimineaţă
Anul şcolar 2016-2017

Priveşte mai departe...motoul anului școlar

(Săptămâna 36)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Anul şcolar 2016-2017 se apropie de sfârșit. Vă invităm, dragi elevi, ca în săptămâna aceasta să ne
întrebăm și să răspundem, cum am trăit motoul Priveşte mai departe şi valoarea Transcendenţei. Transcendenţa
înseamnă deschiderea spre profunzimea şi amplitudinea realităţii pe care o experimentăm. Valoarea transcendenţei
ne ajută să înţelegem lucrurile din jurul nostru şi tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, dintr-o perspectivă în care
suntem capabili de a ne deschide unei dimensiuni diferite de cea a realităţii. Experimentăm atât de multe realităţi:
faptul că existăm, că avem un trecut, un prezent şi că este important să ne construim viitorul, că avem sentimente,
instincte şi emoţii, că avem nevoie de momente de rugăciune, de linişte şi de reflecţie personală, că suntem înconjuraţi
de atâtea lucruri frumoase create de Dumnezeu şi că suntem iubiţi de Dumnezeu. Să ne întrebăm în ce mod ne-a
ajutat în anul acesta școlar valoarea Transcendenţei să trecem dincolo de ceea ce reprezintă aceste realităţi,
mai departe de aspectele exterioare ale acestora şi să le înţelegem mai în profunzime?

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Astăzi, dragi elevi, suntem invitaţi să vedem în ce mod am aprofundat în anul școlar
realitatea Eu-ului nostru şi necesitatea de a ne fi deschis spre ceilalţi, precum şi necesitatea depăşirii
momentului prezent în care trăim. Noi, oamenii, suntem obişnuiţi să ne oprim asupra noastră şi asupra
nevoilor noastre personale şi mai puţin să ne gândim la ceilalţi. Este important pentru noi să depăşim această
gândire egocentrică şi să ne gândim la ceilalţi, să depăşim Eu-l nostru şi să-l transcendem spre Ceilalţi. Cu
siguranţă că mulţi dintre noi ne-am gândit la existenţa noastră, faptul că avem un trecut, un prezent şi că este
important să ne construim viitorul. Este deosebit de important să transcendem prezentul şi să privim spre viitor
cu speranţă. Dacă reuşim să trecem de la Eu la Noi şi de la trăirea prezentului la proiectarea viitorului – împreună
cu Dumnezeu – înseamnă că înţelegem corect valoarea transcendenţei.
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). În general, noi, oamenii, dragi elevi, suntem înconjuraţi de multe lucruri materiale. Anul acesta
am fost invitaţi să căutăm recunoaşterea valorii lucrurilor materiale şi folosirea adecvată pentru
dezvoltarea noastră trupească, intelectuală, emoţională şi spirituală. Este important să reuşim să
transcedem realitatea lucrurilor materiale care ne înconjoară şi să vedem în ce măsură ne pot ajuta acestea să
ne dezvoltăm din punct de vedere intelelctual, emoţional şi spiritual. Chiar dacă ne vine greu să recunoaştem,
uneori simţim nevoia de linişte, de a fi cu noi înşine şi cu gândurile noastre, nevoia de a ne ruga. Este important,
dragi elevi, să căutăm să creştem în profunzime spirituală, cu ajutorul tăcerii, reflecţiilor şi a rugăciunii.
Dumnezeu vorbeşte tuturor în tăcere. Doar cei care ştiu să facă linişte în interiorul lor, îl pot auzi mai uşor pe
Dumnezeu, atunci când se roagă. Am căutat în timpul anului școlar astfel de momente de tăcere, de reflecţie
şi de rugăciune?
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Un alt aspect care ne ajută să înţelegem mai bine valoarea TRANSCENDENŢEI este
contemplarea lucrurilor din natura înconjurătoare. Dacă privim în jur, vom observa că în natură şi în Univers
există atâta perfecţiune, încât cu greu ne putem imagina că toate acestea au apărut la întâmplare. Pornind de la
creaţie putem ajunge mai uşor la Creator, la cel care a făcut toate acestea. Această trecere de la creaţie la
Creator ne ajută să înţelegem mai bine valoarea Transcendenţei. De la tot ceea ce ne înconjoară
transcendem spre cel care a creat toate acestea. Ne-am străduit, dragi elevi, în anul acesta școlar să avem
grijă de toate lucrurile care ne înconjoară, să le respectăm şi să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru ele!

VINERI

Evanghelia duminicii a XII –a de peste an.

Sugestii pentru reflecţia de dimineaţă
Anul şcolar 2016-2017

DESPRE LIBERTATE

(Săptămâna a 35-a)

Luni
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Dragi elevi, încet dar sigur ne apropiem de sfârşitul anului şcolar. Săptămâna
aceasta vă invităm să reflectăm împreună asupra valorii libertăţii. Cuvântul libertate poate avea mai multe
sensuri: 1. posibilitatea de a acţiona, în anumite împrejurări, după propria sa voinţă sau dorinţă; 2. starea unei
persoane cu drepturi depline, care nu este în servitute, stare de independenţă; 3. drept dobândit printr-o legislaţie,
printr-o convenţie, lipsă a restricţiilor. Vom analiza conceptul de libertate mai mult din perspectivă creştină şi
vom încerca să vedem ce legătură poate avea libertatea cu valoarea dreptăţii sociale. Prin reflecţiile din această
săptămână dorim să aprofundăm mai mult valoarea libertăţii şi să o apreciem la justa ei valoare.

Marţi
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Aşa după cum am fost educaţi de mici, ştim că omul este înzestrat cu raţiune –
capacitatea de a gândi – şi cu voinţă – capacitatea de a face ce-şi propune. De asemenea, omul este singura
creatură care poate înţelege conceptul de libertate şi care se poate bucura de libertatea de conştiinţă. Noi,
creştinii, considerăm libertatea ca pe un dar primit din partea lui Dumnezeu. El, creatorul Universului,
în bunătatea sa ne-a chemat la viaţă şi ne-a încredinţat fiecăruia o misiune. Alături de darul vieţii,
Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare şi cu libertate. Libertatea de a crede în El şi a face totul conform planului
pe care îl are cu noi, sau de a nu crede în El. Libertatea de a face binele la care ne îndeamnă conştiinţa sau
de a alege răul. Este un mister faptul că noi, simple creaturi ale lui Dumnezeu, în libertatea pe care o avem,
putem să-l refuzăm pe creatorul nostru de la care avem totul. Să ne luăm hotărârea ca începând de astăzi să
folosim libertatea alegând să facem mereu binele.

Miercuri
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). În zilele noastre suntem asaltaţi pe toate canalele media, de ştiri care ne prezintă
libertatea ca ceva care ne dă dreptul să facem orice dorim şi să experimentăm orice. În această situaţie este
foarte uşor să confundăm conceptul de libertate cu acela de libertinaj – care înseamnă a face tot ceea ce vrei,
fără a ţine cont de nicio restricţie morală. Omul este liber atâta timp cât alege să facă binele. Libertatea despre
care vorbeşte Isus în Evanghelie, - Adevărul, care îl eliberează pe om este diametral opusă faţă de libertinaj.
Libertinajul – libertatea păcatului – este o falsă libertate deoarece îl îndepărtează pe om de semenii săi şi de
Dumnezeu. Trebuie să fim atenţi ca prin tot ce facem să nu-i lezăm pe ceilalţi şi să nu rupem legătura cu
Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne cunoaşte şi ne iubeşte pe toţi, ca pe fiii să-i iubiţi.

Joi
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Isuse, ştiu că a fi liber nu înseamnă să fac mereu ceea e doresc, ci să aleg
în fiecare situaţie ceea ce mă ajută să fiu mai bun. Ajută-mă, Doamne, să înţeleg că a fi liber înseamnă: a
putea vorbi cu toţi, fără a trebui să ascund cuvinte despre cineva; a mă îmbrăca aşa cum doresc şi nu cum impune
moda; a iubi pe fiecare, fără însă a constrânge pe cineva vreodată. Vreau să fiu liber, asemenea Ţie, Isuse. Liber
pentru a mă ruga, liber pentru a face voinţa Tatălui. Liber pentru a face binele, pentru a ajuta şi a mă ajuta.
Ajută-mă să descopăr că cea mai mare sclavie nu constă în a nu-ţi fi permis să faci un lucru sau altul, ci a fi
dependent de ceea ce spun, opinează şi vorbesc ceilalţi. Dă-mi curaj să lupt cu mine însumi, cu egoismul din
mine, cu oboseala, apatia şi minciuna. Învaţă-mă să spun lucrurilor pe nume şi să lupt pentru ca tot ce fac
să mă ajute să mă maturizez iar pe ceilalţi să fie mai buni. Amin.

Vineri

Evanghelia Duminicii a X-a din timpul de peste an.
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DARURILE DUHULUI SFÂNT

(Săptămâna a 34-a)

LUNI
A doua zi de Rusalii – zi liberă

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Duminica trecută am sărbătorit Rusaliile – Coborârea Duhului Sfânt. Cu ziua
de ieri am reînceput timpul de peste an, care a fost întrerupt odată cu începerea Postului Mare. Săptămâna
aceasta, la reflecţiile de dimineaţă vom medita împreună asupra darurilor Duhului Sfânt. În Isaia cap. 11, 1-3
putem citi următoarele: “O Mlădiţă va ieşi din tulpina lui Iese şi un Lăstar din rădăcinile lui. Şi se va odihni
peste El Duhul lui Dumnezeu, duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, duhul sfatului şi al tăriei, duhul cunoştinţei şi
al bunei-credinţe. Şi-l va umple pe El duhul temerii de Dumnezeu”. Această profeţie se referă în mod specific
la Mesia, Isus Cristos. Tradiţia Bisericii afirăm că aceste daruri sunt extinse la toţi credincioşii prin
Sacramentele Botezului şi în special al Mirului (Catehismul Bisericii Catolice, nr. 1303). Sfântul Paul, la rândul
său, în scrisoarea sa adresată credincioşilor din Roma afirmă următoarele: “Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai
înainte, mai înainte i-a şi hotărât să fie asemenea chipului Fiului Său” (Romani 8,29), indicând aici că prin harul
acestor Sacramente o persoană dobândeşte o identitate cu Cristos şi împărtăşeşte acele daruri specifice rolului
Său de Mesia. Suntem noi conştienţi de acest mare dar pe care ni l-a făcut Dumnezeu prin primirea acestor două
sacramente?

MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). În mod tradiţional cele şapte daruri sunt considerate următoarele:
înţelepciunea, înţelegerea, sfatul, puterea, ştiinţa, evlavia şi frica de Dumnezeu. Textul evreiesc de la Isaia
enumeră doar şase daruri, teama de Domnul fiind repetată de două ori; traducerea greacă şi latină însă enumeră
şapte, adăugând “evlavia” şi eliminând repetarea “fricii de Domnul”. Ele sunt în mod corect numite “daruri ale
Duhului Sfânt”, deoarece Duhul Sfânt este cel care le acordă. De aceea ele sunt daruri supranaturale care
operează într-un mod supranatural, atâta timp cât noi rămânem în starea harului sfinţitor. Drept urmare, aceste
daruri ajută o persoană să atingă sfinţenia şi duc la perfecţiune virtuţile, atât virtuţile teologice (credinţa, speranţa
şi iubirea) cât şi virtuţile cardinale (prudenţa, dreptatea, tăria şi cumpătarea). Aceste daruri ajută o persoană să
ia parte la însăşi viaţa şi natura lui Dumnezeu, acum în această viaţă şi în viaţa veşnică. Duhule Sfinte, Sfinţitorul
sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul fricii de Dumnezeu, pentru ca, având pururi conştiinţa vie a infinitei
maiestăţi a Creatorului nostru şi a negrăitei lui iubiri, să fim gata a pierde toate, chiar şi viaţa, mai degrabă decât
a-l supăra prin păcat. Duhule Sfinte, Sfinţitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul evlaviei, care să ne
ataşeze de Tatăl ceresc şi să ne unească cu Isus, Fratele nostru, şi cu toţi oamenii, deveniţi, prin întruparea lui,
fii ai aceluiaşi Părinte dumnezeiesc. Amin.

JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Să ne rugăm împreună, invocându-l pe Duhul Sfânt să ne dăruiască
darurile sale: Duhule Sfinte, Sfinţitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul ştiinţei, ca toate lucrurile
create şi toate evenimentele să ne vorbească despre Dumnezeu şi să ne îndemne la preamărirea lui. Duhule
Sfinte, Sfinţitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul tăriei, care să ne umple de curaj întemeiat pe
atotputernicia lui Dumnezeu, spre a duce la bun sfârşit tot ce ne cere chemare noastră. Duhule Sfinte, Sfinţitorul
sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul sfatului, care să ne arate limpede ce trebuie să facem în orice
împrejurare şi care sunt mijloacele cele mai potrivite spre a ajunge la scopul vieţii noastre. Duhule Sfinte,
Sfinţitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul înţelegerii, care să ne deschidă mintea spre a pricepe
Cuvântul dumnezeiesc al Sfintei Scripturi aşa cum ni-l vesteşte Sfânta Biserică. Duhule Sfinte, Sfinţitorul
sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul înţelepciunii, care să ne lumineze ochii sufletului pentru a crede cu
tărie adevărurile revelate şi a vedea toate lucrurile în lumina lui Dumnezeu. Amin

Vineri

Evanghelia din Duminica închinată Preasfintei Treimi
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ACCEPTAREA NORMELOR COMUNE

(Săptămâna a 33-a)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). După ce săptămâna trecută am reflectat împreună asupra valorii bunăvoinţei,
săptămâna aceasta ne vom îndrepta atenţia asupra unui element important al convieţuirii: cunoaşterea,
acceptarea şi respectarea normelor comune. Orice grup, orice comunitate are un set de norme după care îşi
organizează viaţa şi activităţile sale cotidiene. Acceptarea şi respectarea acestor norme din partea tuturor
conduce la armonie, bună înţelegere şi la o convieţuire ideală. De aceea este deosebit de important ca membrii
comunităţii să-şi dea silinţa să cunoască aceste norme, să le accepte şi să le respecte. Cei care sunt direct
responsabili de bunul mers al comunităţii trebuie să facă cunoscute aceste norme, să le explice şi celor care sunt
încredinţaţi grijii lor, că de respectarea acestor norme depinde buna funcţionare a comunităţii lor. Comunitatea
educativă din care facem parte se ghidează după un set de norme, prezente în Regulamentul intern al Şcolii.
Aspectele cele mai importante ale acestui Regulament au fost prezentate la începutul anului şcolar, în cadrul
orelor de orientare şi consiliere, de către diriginţi.

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Aminteam ieri, că pentru a putea accepta şi respecta anumite norme, trebuie
mai întâi să le cunoaştem. Este bine, ca din când în când să să recitim aceste norme la orele de dirigenţie. Odată
cunoscute trebuie să trecem la al doilea pas şi anume să le acceptăm. Trebuie să considerăm normele din
Regulamentul intern ca mijloace care ne ajută să ne atingem mai uşor scopurile pentru care ne aflăm în şcoală :
de a învăţa şi de a ne pregăti pentru viaţă. Dacă noi reuşim să ne convingem că toate normele, dar absolut toate,
sunt gândite pentru a ne face viaţa mai uşoară în şcoală, cu siguranţă că le vom şi accepta mai uşor. Dacă am
optat să fim elevii acestei şcoli, să încercăm să facem tot posibilul să ne adaptăm cerinţelor impuse de
Regulamentul intern şi să le acceptăm. Este deosebit de important să le acceptăm din convingere, pentru a
nu fi nevoiţi să le acceptăm din constrângere. Un lucru care este făcut din constrângere este făcut cu neplăcere
şi fără nicio motivaţie, iar aceasta cauzează tristeţe şi indispoziţie, atât elevilor, cât şi celor responsabili cu
educaţia lor.

MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Dacă luni şi marţi am vorbit despre cunoaştere şi acceptare, astăzi, dragi elevi,
vă invităm să reflectăm asupra celui de-al treilea şi cel mai important element al triadei amintite luni şi anume
respectarea normelor comune. Buna cunoaştere şi acceptarea normelor comune, dacă nu sunt transpuse în
faptă şi nu au drept scop final respectarea acestora, nu-şi ating scopul. Odată cunoscute şi acceptate din
convingere, normele trebuie să fie respectate, trăite şi puse în practică. Marele nostru poet Mihai Eminescu,
vorbind despre importanţa acţiunii, a faptei, supunea următoarele: „Oamenii nu se deosebesc atât prin ceea
ce zic, cât prin ceea ce fac”. La fel şi marele scriitor francez, maestru al satirei comice, Molière, afirma acelaşi
lucru referitor la importanţa faptelor: „Toţi oamenii se aseamănă prin cuvinte, faptele îi deosebesc”. Este
deosebit de important, dragi elevi, să transformăm, aşa cum frumos învăţa Sfântul Ioan Gură de aur: „Cuvintele
noastre în cărări ale faptelor”.

JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Doamne, ne adresăm astăzi cu încredere Ţie, Tatăl nostru. Tu ne cunoşti mai
bine decât oricine, ştii cât de uşor ne luăm angajamente în a-i respecta pe părinţii, fraţii şi surorile noastre, pe
colegii noştri de clasă şi de şcoală, pe prietenii noştri. Tu ştii bine, Doamne, că din slăbiciune de multe ori aceste
angajamente nu sunt respectate şi duse la îndeplinire. Trimite-l pe Duhul Tău sfânt ca el să ne întărească, în
hotărârile şi angajamentele noastre bune şi să respectăm normele comune ale şcolii în care ne pregătim pentru
a fi oameni de nădejde pentru societate.

VINERI

Evanghelia duminicii de Rusalii
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DESPRE BUNĂVOINŢĂ

( Săptămâna a 32- a)

Luni
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). În această săptămână ca temă de reflecţie vom avea Bunăvoinţa. În dicţionarul
explicativ al limbii române acest cuvânt are următoarele explicaţii: BUNĂVOÍNŢĂ s.f. 1. Purtare sau atitudine
binevoitoare faţă de cineva; îngăduinţă. 2. Tragere de inimă; râvnă, zel, sârg. (după lat. benevolentia).
Săptămâna aceasta vom acorda mai multă atenţie sensului de tragere de inimă, râvnă, zel şi sârg şi vom
încerca să vedem care este gradul nostru de bunăvoinţă, de râvnă în a studia şi a ne pregăti mai bine la studiu şi
astfel de a ne pregăti mai bine pentru viaţă. Astăzi, ne putem întreba şi căuta răspunsuri la următoarele
două întrebări: există lucruri pe care le fac cu tragere de inimă? Dacă da, studiul se numără printre ele?

Marţi
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Sfântul Ioan Gură de Aur (354-407 d.Cr), într-una din scrierile sale, a făcut
următoarea afirmaţie: „Învăţătura din constrângere nu e făcută să rămână, dar cea care pătrunde în suflet
prin dragoste şi bunăvoinţă, aceea rămâne acolo pentru totdeauna.” O afirmaţie care îşi păstrează
valabilitatea şi actualitatea după 16 secole. Tot ceea ce se învaţă din constrângere, din obligaţie: de gura
părinţilor sau a profesorilor, de frica notelor mici sau din orice alt motiv care ar presupune vreo constrângere,
nu va rămâne şi nici nu va aduce roade. În schimb, învăţătura care pătrunde în sufletul nostru prin dragoste şi
bunăvoinţă – prin tragere de inimă, aceea va rămâne acolo pentru totdeauna şi va putea fi folosită oricând vom
avea nevoie de ea. Este bine să ne întrebăm: care sunt motivele care mă animă să învăţ? Mă constrânge
ceva sau cineva ca să învăţ? Ce aş putea schimba în modul meu de a studia, pentru a începe sau a continua
să învăţ cu tragere de inimă – cu bunăvoinţă?

Miercuri
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Probabil că ieri majoritatea dintre noi am reuşit să găsim răspunsuri
satisfăcătoare la întrebările pe care ni le-am pus. Este adevărat că, în situaţia concretă de astăzi, nu este uşor de
a găsi motive solide pentru a prinde drag de studiu şi învăţat, însă, pentru orice trebuie să existe un început.
Marele poet roman Vergiliu (70 î.Cr.-16 î.Cr.), vorbind despre bunăvoinţă, a făcut următoarea afirmaţie:
„Priveşte un început îndrăzneţ cu bunăvoinţă.” Dacă a începe să studiem cu adevărat reprezintă pentru noi
un „început îndrăzneţ”, atunci să facem aceasta cu bunăvoinţă, adică cu multă tragere de inimă. Poate ne
întrebăm: la ce folosesc toate acestea? Un posibil răspuns ni-l poate oferi actorul american, David Stephen
Caruso, care a afirmat următoarele: „Dacă nu ai bunăvoinţa de a risca, nu vor exista recompense.” Dacă nu
avem bunăvoinţa de a risca, şi de a ne apuca de studiat şi învăţat, nu vor exista nici recompensele –rezultatele
- care însoţesc, în mod normal, studiul şi pregătirea zilnică pentru şcoală.

Joi
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Bunăvoinţa, râvna, implică libertatea. Este adevărat că fiecare dintre noi suntem
liberi să alegem ce atitudine să adoptăm faţă de studiu şi învăţat. Ar fi de dorit ca, în libertatea noastră, răspunsul
dat să fie pozitiv şi în favoarea studiului. Să-l rugăm pe Domnul să-l trimită pe Duhul său Sfânt, ca el să ne
lumineze cu harurile sale şi să ne ajute în alegerea noastră. El să ne întărească voinţa pentru ca să nu ne
descurajăm repede în faţa muncii şi a eforturilor susţinute pe care le implică activitatea noastră educativă. Astfel,
ne vom număra printre cei care se vor bucura de pacea lui Dumnezeu, pace vestită de îngeri la naşterea lui Isus:
„Mărire întru cei de sus şi pace pe pământ oamenilor de bunăvoinţă”.
VINERI

Textul Evangheliei din Duminica a VII-a din timpul Pascal.
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LUNA MAI – LUNĂ ÎNCHINATĂ SFINTEI FECIOARE MARIA
(Săptămâna a 31-a)
LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Luna mai este considerată cea mai frumoasă lună a anului. În trecut, celei de-a
cincea luni a anului i se mai spunea şi Florar. Orice explicaţie a acestui cuvânt este de prisos, gândul zburând
fără prea mari eforturi spre cuvântul floare. Este o lună a florilor; a naturii înflorite şi pline de viaţă, a razelor
de Soare care mângâie şi încălzesc Pământul îndemnându-i pe copii să iasă afară şi să se bucure de frumuseţea
naturii. În Biserica noastră catolică, luna mai este închinată Maicii Preacurate – Sfintei Fecioare Maria – care
poate fi considerată „Floarea” cea mai frumoasă de pe Pământ, creatura cea mai gingaşă, fiinţa cea mai perfectă,
după Fiul său Isus Cristos. Despre Sfânta Fecioară Maria vom reflecta şi medita în această săptămână, dorind
astfel să fim în asentimentul Bisericii universale și locale. Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la apariția
Sfintei Fecioare Maria la Fatima, Portugalia.

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Desigur, că nu putem vorbi îndeajuns despre rolul important pe care l-a avut şi
continuă să-l aibă Preasfânta Fecioară Maria în istoria mântuirii oamenilor. Am avea nevoie de mai multe
săptămâni de reflecţie şi meditaţie pentru a reuşi să atingem toate aspectele rolului jucat de Maica Domnului în
această istorie a răscumpărării noastre. Vă invit să ne oprim, totuşi, asupra Da-ului Mariei pe care Ea l-a
adresat îngerului Gabriel şi prin el lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl, pentru a putea duce la îndeplinire planul
său de mântuire, este nevoit să apeleze la om, creatura sa şi să-i ceară colaborarea. Sosind momentul pentru aL trimite în lume pe Fiul său preaiubit, Dumnezeu Tatăl, o cheamă pe Maria, o tânără umilă din Nazaret, pentru
a fi Mama Fiului Său. Deşi speriată şi copleşită de această propunere, Maria răspunde: „Fie mie după Cuvântul
tău!”. Această disponibilitate este susţinută de CREDINŢĂ. Ne putem întreba şi noi: În ce măsură ascultăm şi
noi de glasul lui Dumnezeu, care se face prezent prin părinţii noştri, profesorii noştri, preoţii din sat….?
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Aşa cum bine ştim, Sfânta Fecioară Maria nu a cunoscut putreziciunea
trupească, tradiţia spunându-ne că ea a fost ridicată cu trupul şi cu sufletul la cer. Această realitate a fost
consfinţită de Biserica catolică prin Dogma: Ridicării cu Trupul şi cu Sufletul la Cer a Preasfintei Fecioare
Maria, adevăr care este sărbătorit în Biserică la data de 15 august (Sfânta Maria cea Mare), atât în Biserica
ortodoxă, cât şi în cea catolică. Şi astăzi, Maica Domnului continuă să fie prezentă şi să-i ajute pe oameni în
drumul lor pe acest Pământ. Multe sunt locurile de Pelerinaj închinate Preasfintei Fecioare, două dintre acestea
fiind recunoscute în mod oficial de către Biserică: Lourdes şi Fatima. Spre aceste două centre de pelerinaj se
îndreaptă zeci de mii de pelerini, implorând din partea Preacuratei sprijin şi ajutor în necazurile lor, putere în
purtarea crucii zilnice iar exemplele pot continua. Rugăciunea rostită cu multă evlavie şi încredere, în fiecare
zi, de cei prezenţei în aceste două localităţi este RUGĂCIUNEA ROZARIUL. În toate apariţiile sale, Preacurata
insistă ca această rugăciune să fie rostită cât mai des, îndeosebi în sânul familiei. Ne putem întreba: „ce
importanţă are pentru mine Rozariul?” Ştiu să mă rog Rozariul?
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Să ne rugăm împreună: Bucură-te Regină, Maica milei, viaţa, mângâierea şi
nădejdea noastră, bucură-te. Către tine strigăm surghiuniţi fii ai Evei. Către tine suspinăm, gemând şi plângând
în această vale de lacrimi. Aşadar, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi şi după
surghiunul acesta, arată-ni-l nouă pe Isus, binecuvântatul rod al trupului tău. O milostivă, o blândă, o dulce
Fecioară Maria. Amin.
VINERI

Evanghelia Duminicii a VI-a din timpul pascal

Sugestii pentru reflecţia de dimineaţă
Anul şcolar 2016-2017

BUCURIA PASCALĂ

(Săptămâna a 29-a)

LUNI
1 mai – ultima zi de vacanță

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Bine aţi revenit din vacanţă, dragi elevi! Sperăm că ati profitat din plin de
aceste zile de primăvară şi v-aţi întărit pentru ultima parte a anului şcolar. Suntem deja la începutul lunii mai.
Cu paşi mici dar siguri primăvara îşi intră în drepturi: temperaturile au început să crească, soarele să strălucească
mai puternic, iar întreaga natură renaşte la viaţă. În această atmosferă de primăvară şi cu bucurie în suflete, vă
invităm, dragi elevi să aprofundăm împreună în această săptămână valoarea bucuriei. Cu siguranţă că fiecare
dintre noi are motive de bucurie în aceste zile. Dacă nu le avem, ar fi bine să le căutăm. Sfântul Apostol Paul,
în scrisoarea către Filipeni capitolul 4 versetul 4 îi îndeamnă pe aceştia să se bucure în Domnul! „Bucuraţi-vă
pururea în Domnul şi iarăşi vă spun bucuraţi-vă!” Ne aflăm în plin timp pascal. Bucuria este o caracteristică a
Învierii Domnului. Aceasta va fi tema reflecţiilor noastre din această săptămână.
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte bucuria ca: „un sentiment de
mulţumire vie, de satisfacţie sufletească.”. Despre bucurie au rostit cuvinte frumoase şi au lăsat scrise
cugetări, care au străbătut veacurile până la noi, multe personalităţi. Amintim câteva, care ni se par deosebit de
sugestive şi întru-totul potrivite scopului nostru: a) „Bucuria e o stare în care sufletul trăieşte calm şi statornic,
netulburat de nicio frică sau superstiţie sau de vreo altă emoţie.” (Democrit); b) „Bucuria e starea de spirit
normală a omului. Cu cât dezvoltarea intelectuală şi morală a omului este mai ridicată, cu atât omul e mai
liber şi viaţa îi dă mai multă satisfacţie.” (Anton Cehov); c) „Bucuria este rugăciune. Bucuria este tărie.
Bucuria este o plasă a dragostei cu care prinzi suflete.” (Fericita Tereza de Calcuta). Iată câte sensuri poate
avea valoarea bucuriei! Noi pe care dorim să ne-o facem proprie?
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Vorbind despre Bucurie, Fericita Tereza de Calcuta spunea: „Bucuria este
rugăciune. Bucuria este tărie. Bucuria este o plasă a dragostei cu care prinzi suflete.” Nu ştiu dacă ne-am
gândit vreodată că felul nostru de a fi veseli şi bucuroşi – la timpul potrivit – poate fi o rugăciune bineplăcută
Domnului. Bucuria poate fi, de asemenea, şi un element încurajator pentru cei care ne înconjoară. Prin bucuria
noastră îi putem ajuta şi încuraja pe cei care merg alături de noi şi se lasă poate prea uşor doborâţi de greutăţile
vieţii. Ceilalţi văzându-ne plini de bucurie şi dornici de a face binele, se vor lăsa contagiaţi de „virusul bucuriei”
şi poate, de ce nu, îl vor transmite mai departe. Păstrează-ne, Doamne, în inimi bucuria şi ajută-ne să o
transmitem mai departe.

VINERI

Evanghelia Duminicii a IV-a din timpul pascal
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SĂPTĂMÂNA SFÂNTĂ

(Săptămâna a 28-a)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Iată-ne, dragi elevi, în preajma marii sărbători a Învierii Domnului. Tema
reflecţiilor din această săptămână va fi în consonanţă cu evenimentele liturgice care vor avea loc în Săptămâna
Sfântă. Aşa cum ne-am obişnuit, şi anul acesta reflecţiile din Săptămâna Mare au scopul de a ne pregăti
sufleteşte pentru sărbătoarea Paştelui. De aceea, în acest timp, vom avea ocazia, ca împreună, să ne reamintim
evenimentele trăite de Isus Cristos, în ultimele sale zile de viaţă: Ultima cină luată cu ucenicii săi, în Joia Mare,
Patima, Moartea şi Îngroparea sa, în Vinerea Mare, precum şi Învierea cea de a treia zi. Tot în cursul acestei
săptămâni, în parohiile din care facem parte, vor fi zile dedicate sacramentului pocăinţei (spovezii). Să nu lăsăm
să treacă marea sărbătoare a Paştelui, fără să ne împăcăm cu Dumnezeu şi cu cei de lângă noi, în special cu cei
cu care poate suntem certaţi.

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). În Joia din săptămâna sfânta, care mai este numită şi Joia Mare, Biserica
aminteşte momentul Cinei Domnului. Isus, împreună cu ucenicii săi, se află la masă, la ultima sa cină. În timpul
cinei, El le spune ucenicilor că va fi vândut şi că va avea de suferit. Ucenicii se întreabă uimiţi cine poate fi cel
care-l va vinde, iar Isus, cu multă delicateţe, fără să-l numească direct pe trădător, dă de înţeles că acesta este
Iuda. Biserica ne învaţă că în această zi, Isus instituie două sacramente: sacramentul Euharistiei şi
sacramentul Preoţie, momentul Cinei celei de Taină fiind considerat ca celebrarea primei Liturghii. În
această zi, episcopii din fiecare dieceză se întâlnesc, în catedralele episcopale cu preoţii din dieceză, şi
celebrează împreună sfânta Liturghie în amintirea acelui moment. Tot în timpul sfintei Liturghii, care se mai
numeşte şi a Crismei, sunt sfinţite uleiurile care vor fi folosite la administrarea anumitor sacramente (Botez,
Mir, Ungerea Bolnavilor şi Preoţie).
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). În Vinerea Mare, Sfânta Biserică retrăişte Patima şi Moartea lui Isus Cristos.
Este o zi aliturgică (nu se celebrează sfânta Liturghie, ci, seara, credincioşii sunt invitaţi să participe la o
celebrare care cuprinde trei părţi: Celebrarea Cuvântului Domnului, Adorarea sfintei Cruci şi distribuirea sfintei
Împărtăşanii). Isus Cristos, după ce a fost condamnat, după ce a fost dus în faţa lui Ana, Caifa, Pilat şi Irod,
după ce a suferit fiind biciuit, încoronat cu spini, şi după ce şi-a purtat crucea până pe Golgota, este răstignit pe
cruce, alături de doi tâlhari. Pe cruce, îi iartă pe cei care i-au pricinuit atâtea dureri şi, după ce îşi încredinţează
sufletul în mâinile Tatălui său ceresc, moare. Cel nevinovat moare pentru ca să răscumpere păcatele omenirii
întregi. Isus m-a iubit şi a suferit şi pentru mine, cum răspund eu acestei iubirii? Oare voi lăsa mult timp
să mai treacă, până să mă întorc la Dumnezeu? „Ne închinăm, Ţie, Cristoase şi te binecuvântăm, căci prin
Sfânta ta Cruce şi Moarte ai răscumpărat lumea!”.
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Moartea nu avea cum să-l ţină prizonier pe „Cel dătător de viaţă”. A treia zi,
Isus Cristos învie glorios din mormânt! Puterea morţii este înfrântă. Dumnezeu triumfă asupra morţii!
Martorii învierii lui Isus: mormântul gol, femeile şi ucenicii, duc mai departe întregii omenirii vestea că Isus
Cristos a înviat. Această veste a învierii lui Isus este mereu actuală de două mii de ani. Este nucleul învăţăturii
noastre creştine, este temelia pe care se bazează şi trebuie să fie fundamentată credinţa noastră. Isus Cristos
înviat din morţi este prezent în mijlocul comunităţilor noastre prin Taina Sfântă a Împărtăşaniei precum şi în
Cuvântul său. Isus doreşte ca fiecare dintre noi să fim martorii săi, martorii învierii sale, care să ducem mai
departe această Veste: Dumnezeu ne iubeşte, L-a înviat pe Fiul său preaiubit şi ne asigură că vom învia şi noi
împreună cu El la a doua sa venire!
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VINERI

Evanghelia din Duminica ÎNVIERII – Anul A

Tinerii şi sensul slujirii

(Săptămâna a 27-a)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). În fiecare an, în Duminica Floriilor este săbătorită Ziua mondială a Tinerilor.
Anul acesta se sărbătoreşte a XXXII-a zi mondială a tinerilor. Cu această ocazie Sfântul Părinte a adresat un
mesaj tuturor tinerilor. În reflecţiile noastre, din această săptămână vom citi câteva fragmente din acest mesaj
care are ca temă credinţa Mariei: „Mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic” (Lc 1,49). Întâlnirea dintre cele
două femei, Maria şi Elisabeta, este plină de prezenţa Duhului Sfânt şi încărcată de bucurie şi de uimire
(cf. Lc 1,40-45). Cele două mame, precum şi copiii pe care-i poartă în sân, aproape că dansează de fericire.
Elisabeta, uimită de credinţa Mariei, exclamă: „Fericită aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de
Domnul” (v. 45). Da, unul dintre marile daruri pe care Fecioara l-a primit este cel al credinţei. A crede în
Dumnezeu este un dar inestimabil, dar cere şi să fie primit; şi Elisabeta o binecuvântează pe Maria pentru
asta. Ea, la rândul său, răspunde cu cântarea Magnificat (cf. Lc 1,46-55), în care găsim expresia: „Mi-a făcut
lucruri mari Cel Atotputernic” (v. 49).

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Continuăm cu mesajul sfântului Părinte: „ Când Dumnezeu atinge inima unui
tânăr, a unei tinere, aceştia devin capabili de acţiuni cu adevărat grandioase. „Marile lucruri” pe care Cel
Atotputernic le-a făcut în existenţa Mariei ne vorbesc şi despre călătoria noastră în viaţă, care nu este o
vagabondare fără sens, ci un pelerinaj care, chiar cu toate incertitudinile şi suferinţele sale, poate găsi în
Dumnezeu plinătatea sa. Îmi veţi spune: „Părinte, dar eu sunt foarte limitat, sunt păcătos, ce pot să fac?”. Când
Domnul ne cheamă, nu se opreşte la ceea ce suntem sau la ceea ce am făcut. Dimpotrivă, în momentul în care
ne cheamă, El priveşte tot ceea ce am putea să facem, toată iubirea pe care suntem capabili s-o eliberăm. Ca
tânăra Maria, puteţi face în aşa fel încât viaţa voastră să devină instrument pentru a îmbunătăţi lumea. Isus vă
cheamă să lăsaţi amprenta voastră în viaţă, o amprentă care să marcheze istoria, istoria voastră şi istoria
atâtora.”
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Continuăm cu mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc: „Atâţia spun că voi
tinerii sunteţi zăpăciţi şi superficiali. Nu sunt deloc de acord! Însă trebuie recunoscut că în aceste timpuri ale
noastre este nevoie să se recupereze capacitatea de a reflecta asupra propriei vieţi şi a o proiecta spre viitor. A
avea un trecut nu este acelaşi lucru cu a avea o istorie. În viaţa noastră putem avea atâtea amintiri, dar câte dintre
ele construiesc cu adevărat memoria noastră? Feţele tinerilor, în „social”, apar în atâtea fotografii care relatează
evenimente mai mult sau mai puţin reale, dar nu ştim cât din toate acestea este „istorie”, experienţă care poate
fi povestită, înzestrată cu un scop şi cu un sens. Programele de la televizor sunt pline de aşa-numite „reality
show”, dar nu sunt istorii reale, sunt numai minute care se scurg în faţa unei telecamere, în care personajele
trăiesc aşa, fără un proiect. Nu vă lăsaţi deviaţi de această falsă imagine a realităţii! Fiţi protagonişti ai istoriei
voastre, decideţi viitorul vostru!”
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde).Continuăm cu mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc. „O societate care
valorizează numai prezentul şi tinde şi să devalorizeze tot ceea ce se moşteneşte de la trecut, ca de exemplu
instituţiile căsătoriei, a vieţii consacrate, a misiunii sacerdotale. Acestea ajung să fie văzute ca lipsite de
semnificaţie, ca forme depăşite. Se crede că se trăieşte mai bine în situaţii aşa-numite „deschise”, comportânduse în viaţă ca într-un reality show, fără scop şi fără sfârşit. Nu vă lăsaţi înşelaţi! Dumnezeu a venit să lărgească
orizonturile vieţii noastre, în toate direcţiile. El ne ajută să dăm trecutului valoarea cuvenită, pentru a proiecta
mai bine un viitor de fericire: dar acest lucru este posibil numai dacă se trăiesc autentice experienţe de iubire,
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care se concretizează în descoperirea chemării Domnului şi în aderarea la ea. Şi acesta este singurul lucru care
ne face cu adevărat fericiţi.”
VINERI

Evanghelia din Duminica Floriilor – Anul A

SĂ ÎNVĂŢĂM SĂ FIM FERICIŢI

(Săptămâna a 26-a)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). După ce săptămâna trecută am reflectat împreună asupra importanţei pe care le
au faptele în viaţa noastră, alături de cuvinte, în săptămâna aceasta, a 26-a din anul şcolar, vă invităm, dragi
elevi să reflectăm împreună asupra fericirii şi ce putem face pentru a fi fericiţi. Despre fericire s-a scris mult şi
există mii de citate şi de maxime. În reflecţiile noastre ne vom opri asupra unor gânduri luate din scrierile
eseistului american John Burroughs care a trăit între anii (1837 şi 1921). Acesta se întreba, gândindu-se la
fericire, dacă există o anume condiție sau circumstanță ce are o influență mult mai mare asupra fericirii decât
oricare alta şi ce anume ar putea fi? Este unul dintre cele mai simple lucruri din lume și la îndemâna oricui. Cu
toate acestea doar oamenii înțelepți știu despre ce este vorba. Unii oameni ar putea crede că e vorba de sănătate,
de bani, de prieteni sau de un anume lucru. Însă le poți avea pe toate acestea și să rămâi nefericit. Poți, de
asemenea, să ai putere și faimă, dar să rămâi tot nefericit. Rămân la părerea că există un singur lucru mai
important decât toate acestea pentru a fi fericit, deși banii, sănătatea și prietenii sunt toate
importante. Care e acel un lucru? Omul bolnav va spune că e sănătatea; săracul va alege banii;
ambițiosul puterea; intelectualul cunoașterea, iar omul foarte obosit își va dori odihna.”

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Continuăm reflecţia noastră asupra fericirii: „Fără acel lucru la care mă gândesc
acum, nici unul dintre aceste alegeri nu va aduce bucurie pentru multă vreme. Nu putem fi fericiți dacă nu avem
mâncare, haine sau un acoperiș deasupra capului. Dar putem să le avem pe toate trei și să fim în continuare
nefericiți. Am auzit spunându-se deseori că o minte mulțumită este condiția de bază a fericirii, însă care
este condiția de bază a unei minți mulțumite? Vei fi dezamăgit când îți voi spune ce este acel lucru – este
așa de comun și la îndemână, iar atât de mulți oameni au așa mult din el. Și tot nu sunt fericiți. Au prea
mult din el, însă din felul care nu le este lor potrivit. Ce are nevoie cel mai mult un pârâu ca să poată curge
mai departe? Să rămână mereu în mișcare. Dacă se oprește nu mai este pârâu. Tot așa, cel mai multă nevoie are
omul de lucrurile care îl fac să curgă – fizic, moral și intelectual.”
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Continuăm reflecţia noastră asupra fericirii: „Prin urmare, secretul fericirii este
ceva de făcut, o activitate potrivită. Confiscă ocupația tuturor oamenilor de pe planetă și vei vedea ce lume
mizerabilă am avea. Puțină lume își dă seama cât de mult depinde fericirea lor de munca pe care o fac. De faptul
că le place aceasta și se simt utili, iar nu fără un scop. Fericirea vine mai mult la oamenii care nu o caută și se
gândesc puțin la ea. Nu-i un obiect pe care să-l cauți, este mai degrabă o stare pe care să o simți. Trebuie să te
urmeze, iar nu să te conducă. Trebuie să te îmbrățișeze, iar nu să o îmbrățișezi tu. Vedem cât de importantă e
sănătatea pentru a fi fericiți, cu toate acestea cel mai bun promotor al sănătății este ceva pe care să-l
facem. Fericit și binecuvântat este omul care are o ocupație ce i se potrivește, în care își pune inima și
care îi permite să-și folosească la maxim propriile capacități. Cât de important este, dragi elevi să căutăm
acel ceva care să ne ajute să ne folosim la maxim talanţii şi capacităţile propri şi să le punem în slujirea celorlalţi.
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Să ne rugăm împreună pentru a dobândi adevărata fericire. Doamne, suntem
conştienţi că a vorbi despre fericire implică multe aspecte. De multe ori suntem tentaţi să căutăm fericirea în
afara noastră, departe de noi şi ajungem să obosim deoarece nu o găsim pe deplin. Învaţă-ne tu, Isuse, unde şi
la cine să căutăm fericirea. Luminează-ne cu harul tău pentru a găsi izvorul adevăratei noastre fericiri, care ne
poate umple vieţile de bucurie şi de sens. Ajută-ne să credem cu mai multă tărie, că doar la tine putem găsi
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adevărata fericire, pe care o dăruieşti tuturor acelor care ţi-o cer, pentru că doar Tu ne eşti Calea, Adevărul şi
Viaţa şi ne doreşti FERICIŢI aici pe pământ şi în veşnicie cu Tine. Amin.

VINERI

Evanghelia duminicii a V–a din Postul Mare

DE LA CUVINTE SĂ TRECEM LA FAPTE

(Săptămâna a 25-a)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! Reflecţiile din această săptămână doresc să ne sensibilizeze pentru a fi mai darnici în campania pe
care am iniţiat-o la începutul Postului Mare – în favoarea persoanelor vârstnice de la Căminul de bătrâni din
Gherăeşti. Astăzi, reamintim ce am citit săptămâna trecută, la reflecţia de marţi: Scriitoarea americană Joan D.
Vinge a afirmat următoarele, făcând referire la indiferenţă: „Indiferenţa este cea mai puternică forţă din
Univers. Ea face tot ce atinge lipsit de sens. Iubirea şi ura nu au nicio şansă împotriva ei”. Indiferenţa, dragi
elevi, se poate manifesta în chip divers pe foarte multe planuri: social, religios, familiar, politic, etc. Celui
stăpânit de indiferenţă nu-i pasă de poporul său, de cine conduce şi cum conduce ţara, nu-i pasă când bat
clopotele la Biserică, nu-i pasă când Dumnezeu îi bate la uşă, nu-l doare de aproapele său, rămâne rece la
rugăminţile prietenilor, rămâne nemişcat la îndemnurile cele bune ale părinţilor, nu-i este dor de cei dragi, poate
să plece fără să se uite în urmă, părăseşte fără remuşcări pe cei care i-au arătat iubire. Să evităm indiferența şi
să avem „ochii deschişi” pentru situaţiile delicate şi pentru cei care aşteaptă ajutorul nostru!

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Faptele de milostenie ne amintesc de importanţa traducerii credinţei
noastre în acte concrete și zilnice, destinate să-l ajute pe aproapele nostru în trup și în spirit. După aceste
fapte noi vom fi judecați. Sfânta Biserică ne învaţă că aceste fapte sunt următoarele: a da de mâncare celor
flămânzi, a da de băut celor însetaţi, a îmbrăca pe cei goi, a adăposti pe străini, a vizita pe cei bolnavi, a
vizita pe cei închişi, a îngropa pe cei morţi. Faptele de milostenie trupească îşi fundamentează originea în
cuvintele Mântuitorului din Evanghelia după sfântul Matei 25, 31-36: „.Când va veni Fiul omului în slava Sa,
cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui.
El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre şi va pune oile la dreapta, iar caprele la
stânga Lui. Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: "Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu moşteniţi
Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a
fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit; am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi
aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine." Drept răspuns, Împăratul le va zice: "Adevărat
vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi
făcut." . Ne putem întreba: Ce i-am prezenta Domnului, dacă ni s-ar cere cont acum pentru viaţa noastră?
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Pentru ca faptele de milostenie trupească să fie bineplăcute Domnului şi
să aducă roade sufleteşti, trebuie să ne străduim ca acestea să izvorască din iubire sinceră faţă de
Dumnezeu şi faţă de aproapele. Femeia văduvă, care a dăruit la templu doi bănuţi, singurii pe care-i mai avea,
trece mult înaintea bogaţilor care puneau sume mari în cutia templului, dar numai de ochii lumii (Mc 12, 4244). Darul făcut aproapelui, cuvintele de mângâiere şi împăcare care ies dintr-o inimă lipsită de iubire,
nu pot avea o bună înrâurire, aşa după cum minunat spune, Sfântul Apostol Paul: „De aş grăi în limbile
oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, sunt ca o aramă sunătoare şi ca un chimval zăngănitor...Şi de aş
împărţi toată averea mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte” (1Cor.
13, 1, 3). Câtă iubire există în faptele pe care le facem?
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Să ne rugăm împreună cu Maica Tereza de Calcuta: Doamne, când îmi este
foame, trimite-l pe cineva care să aibă nevoie de mâncare; când îmi este sete, trimite-l pe cineva care să aibă
nevoie de apă; când îmi va fi frig, trimite-l pe cineva care are nevoie de căldură; când mă voi considera săracă,
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pune lângă mine pe cineva cu adevărat sărac; când mi se va părea crucea prea grea, ajută-mă să-i ajut pe ceilalţi
în a-şi duce crucea; când doresc ca ceilalţi să mă înţeleagă, trimite-l pe cineva care are nevoie de înţelegerea
mea. Amin.
VINERI

Evanghelia duminicii a IV–a din Postul Mare

DESPRE INDIFERENŢĂ

(Săptămâna a 24-a)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Tema propusă spre meditaţie în această săptămână face referire la indiferenţă.
În contextul timpului pe care îl trăim – Postul Mare – şi al campaniei de binefacere pe care o realizăm
considerăm că această temă ne poate fi de folos, ajutându-ne să fim mai hotărâţi în a transforma realităţile
nedrepte pe care le întâlnim în jurul nostru în situaţii de binecuvântare pentru noi şi pentru ceilalţi. Filosoful
irlandez Edmund Burke, care a trăit între anii (1729-1797) vorbind despre indiferenţă spunea următoarele:
„Pentru ca răul să triumfe este suficient ca cei buni să nu facă nimic”. Dicţionarul explicativ al limbii române
oferă următoarea definiţie pentru cuvântul indiferenţă: Starea, atitudinea celui indiferent; lipsă de interes față
de cineva sau de ceva; nepăsare, impasibilitate, insensibilitate; răceală. Psihologia explică fenomenul de
indiferenţă ca pe momente în care persoanele se menţin statice faţă de cee ce li se întâmplă. Acestea nu
reacţionează în niciun fel – nici pozitiv, nici negativ – faţă de situaţiile care li se prezintă în viaţa de zi cu zi.
Conform psihologiei, indiferenţa poate fi înţeleasă, pe lângă această interpretare de atitudine de nepăsare şi ca
o atitudine de supravieţuire, ca un scut de protecţie care are drept scop să apere persoana de posibile răni
venite din exterior. Teama faţă de durere şi dorinţa de a evita decepţii majore în viaţă, determină anumite
persoane să devină indiferente.

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Scriitoarea americană Joan D. Vinge a afirmat următoarele, făcând referire la
indiferenţă: „Indiferenţa este cea mai puternică forţă din Univers. Ea face tot ce atinge lipsit de sens. Iubirea
şi ura nu au nicio şansă împotriva ei”. Indiferenţa, dragi elevi, se poate manifesta în chip divers pe foarte multe
planuri: social, religios, familiar, politic, etc. Celui stăpânit de indiferenţă nu-i pasă de poporul său, de cine
conduce şi cum conduce ţara, nu-i pasă când bat clopotele la Biserică, nu-i pasă când Dumnezeu îi bate la uşă,
nu-l doare de aproapele său, rămâne rece la rugăminţile prietenilor, rămâne nemişcat la îndemnurile cele bune
ale părinţilor, nu-i este dor de cei dragi, poate să plece fără să se uite în urmă, părăseşte fără remuşcări pe cei
care i-au arătat iubire. Să evităm indiferenţa în aspectele amintite mai sus şi să căutăm să avem „ochi
deschişi” pentru situaţiile delicate şi pentru cei care aşteaptă ajutorul nostru!
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Poate fi considerată indiferenţa un păcat? Pentru a răspunde la această
întrebare să ascultăm ce spune sfântul apostol Iacob în capitolul 4, versetul 17: „Cine are posibilitatea să facă
binele și nu-l face, săvârșește un păcat”. Indiferenţa poate fi considerată ca un păcat de omisiune! Cine tace
în fața răului și a nedreptății, consimte răului și nedreptății și se face vinovat înaintea lui Dumnezeu și a
oamenilor! Trebuie să ne întrebăm cum îi tratăm pe cei săraci și nevoiași care apelează la ajutorul nostru? În ce
mod ne implicăm pentru a face viața noastră și a celor dragi, mai bună, mai frumoasă, mai optimistă? Cum am
răspuns celor care ne-au chemat să-i vizităm pe cei bolnavi, internaţi în spitale sau pe patul de suferinţă acasă?
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Trebuie să cerem iertare Domnului pentru momentele de nepăsare, de lașitate,
de acele zile când am întors capul în altă parte, doar ca să ne facem că nu vedem răul care trebuie evitat sau
binele care trebuia făcut. Am fost lași și nu am luat atitudine. Astăzi trebuie să ne decidem, să alegem, să
acționăm! Să nu tăcem în fața răului și să nu omitem binele pe care avem posibilitatea să-l facem. Să
veghem asupra faptelor noastre și să cerem curajul de a acționa pentru ca nu cumva să ne trezim că suntem
împotriva Domnului. Să ne ajute bunul Dumnezeu ca l-a sfârşitul vieţii noastre să auzim din gura sa: „Veniţi
binecuvântaţii Tatălui meu, moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită, încă de la întemeierea lumii: căci am
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fost flămând şi mi-aţi dat să mănânc, însetat şi mi-aţi dat de băut, dezbrăcat şi m-aţi îmbrăcat, bolnav sau
închisoare şi aţi venit să mă vizitaţi”. Amin.
VINERI

Evanghelia duminicii a III–a din Postul Mare

APROAPELE ESTE UN DAR

( Săptămâna a 23- a)

Luni
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Titlul reflecţiilor din această săptămână „Aproapele este un dar” se inspiră din
mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc, pentru Postul Mare din acest an 2017. Papa şi-a intitulat mesajul
„Cuvântul este un dar, Aproapele este un dar” şi prezintă parabola lui Lazăr cel sărac şi bogatul. Aproapele
trebuie să fie mereu un dar pentru noi. În tot ceea ce facem, este bine să ne gândim mereu la cei din jurul nostru.
Începând cu săptămâna aceasta şi până în săptămâna dinaintea vacanţei de primăvară, care va începe în data de
15 aprilie, vă propunem, dragi elevi, în cadrul proiectului „Voluntarii carităţii” o nouă campanie de binefacere:
de strângere de alimente, pentru persoanele în vârstă din Căminul pentru vârstnici, din Gherăeşti, cămin
administrat de Centrul diecezan Caritas. Prin această campanie de binefacere dorim să punem în practică
îndemnul Sfântului părinte papa Francisc, de a-i considera pe semenii noştri, în special pe cei care au mai mare
nevoie de ajutorul nostru ca pe nişte „daruri”. Vă invităm, dragi elevi, să fiţi generoşi şi să vă implicaţi în această
campanie din toată inima.

Marţi
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Sfântul părinte în scrisoarea pentru timpul Postului Mare afirmă următoarele:
„Postul Mare este timpul favorabil pentru a ne reînnoi în întâlnirea cu Cristos viu în cuvântul său, în sacramente
şi în aproapele. Domnul – care în cele patruzeci de zile petrecute în pustiu a învins înşelăciunile ispititorului –
ne indică drumul de urmat. Duhul Sfânt să ne conducă să parcurgem un adevărat drum de convertire, pentru a
redescoperi darul cuvântului lui Dumnezeu, să fim purificaţi de păcatul care ne orbeşte şi să-l slujim pe Cristos
prezent în fraţii nevoiaşi. Îi încurajez pe toţi credincioşii să exprime această reînnoire spirituală participând şi
la iniţiativele din Postul Mare pe care multe organisme ecleziale, în diferite părţi ale lumii, le promovează pentru
a face să crească cultura întâlnirii în unica familie umană. Să ne rugăm unii pentru alţii pentru ca, părtaşi
de victoria lui Cristos, să ştim să deschidem porţile noastre pentru cel slab şi pentru cel sărac. Atunci
vom putea trăi şi mărturisi în plinătate bucuria Paştelui.”

Miercuri
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Astăzi şi mâine, dragi elevi, vă propunem câteva acţiuni concrete pe care am
putea să le facem în acest timp al Postului Mare. Tot Papa Francisc ne va ajuta în această privinţă: Să încercăm
să zâmbim mai mult celorlaţi, deoarece un creştin bun este mereu bucuros. Să spunem mulţumesc chiar şi atunci
când poate nu ar trebuie neapărat să o facem. Să-i salutăm cu bucurie pe cei din jurul nostru. Să-i ajutăm pe
ceilalţi şi să fim atenţi faţă de cei care au nevoie de ajutor. Să-i încurajăm pe cei care sunt descurajaţi. Să ştim
să ne bucurăm pentru reuşitele celorlalţi. Să avem curajul să corectăm cu iubire şi să nu tăcem în faţa
nedreptăţilor din teamă. Să-i ajutăm pe ceilalţi să depăşească dificultăţile prin care trec.

Joi
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Reflecţia zilei de astăzi ne va ajuta să înţelegem mai bine semnificația postului.
Papa Francisc ne învaţă, dacă ne hotărâm să postim, atunci să încercăm să „postim de cuvintele care rănesc şi
să transmitem celorlalţi cuvinte pline de bunătate; să postim de pesimism şi să ne umplem cu speranţă şi
optimism; să postim de tristeţe şi amărăciune şi să ne umplem inimile cu bucurie; să postim de egoism şi să ne
umplem de compasiune faţă de ceilalţi; să postim de lipsă de iertare şi să ne umplem cu atitudini de reconciliere;
să postim de cuvinte şi să ne umplem cu tăcere şi ascultarea celorlalţi. Dacă ne vom strădui să practicăm un
astfel de post, inimile noastre se vor umple zilnic cu pace, încredere, bucurie şi viaţă.
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Vineri

Textul Evangheliei Duminicii II din Postul Mare

POSTUL MARE

( Săptămâna a 22- a)

Luni
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). În fiecare an, marea sărbătoare a creştinismului, Învierea Domnului nostru Isus
Cristos, este precedată de un timp de pregătire numit Postul Mare sau Postul Paştelui. Anul acesta sărbătoarea
Paştelui va fi celebrată în aceeaşi zi de ambele Biserici, ortodoxă şi catolică, în data de 16 aprilie. Suntem
invitaţi, ca în acest timp sfânt, care se întinde pe o durată de patruzeci de zile, să ne pregătim cum se cuvine
pentru această mare sărbătoare. Doamne, Tu ne oferi acest timp de pocăinţă şi de purificare a inimii, deoarece
ne iubeşti şi doreşti să ne mântuieşti. Ajută-ne, ca în aceste patruzeci de zile să ne apropiem mai mult de Tine
şi de cei din jurul nostru şi să-i ajutăm din toată inima. Amin.

Marţi
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Mijloacele pe care le putem folosi pentru o mai bună pregătire trupească şi
sufletească la sărbătoarea Învierii Domnului, în acest timp al Postului Mare pot fi următoarele: participarea la
Sfânta Liturghie şi la Calea Sfintei Cruci în zilele de miercuri, vineri şi duminică, momente de rugăciune în
timpul zilei, gesturi de solidaritate faţă de cei din jurul nostru (pomană) şi mici jertfe şi renunţări zilnice (post).
Lecturile din prima zi a Postului Mare – Miercurea Cenuşii -, pe care le vom medita în cursul săptămânii ne vor
ajuta să pătrundem mai adânc semnificaţia acestui timp sfânt.

Miercuri
Citire din cartea profetului Ioel

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Domnul zice: 12 "Acum întoarceţi-vă la mine din toată inima, cu post, cu plâns
şi cu tânguire. 13 Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci el este
milostiv şi îndurător, îndelung răbdător şi plin de bunătate, şi nu se bucură de pedeapsa pe care a trimis-o asupra
voastră. 14 Cine ştie? Poate că (Domnul) se va întoarce şi vă va ierta şi va revărsa asupra voastră binecuvântarea
sa, aşa încât să puteţi aduce jertfă şi ofrande Domnului Dumnezeului vostru. 15 Sunaţi din trâmbiţă în Sion,
rânduiţi un timp de post sfânt, chemaţi pe toţi la adunare! 16 Strângeţi poporul, vestiţi o adunare sfântă; aduceţii pe bătrâni, strângeţi copiii, chiar şi pe pruncii de la sân! Să iasă mirele din camera lui şi mireasa din odaia ei.
17
Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între pridvor şi altar şi să zică: «Iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul tău!
Nu da de ocară moştenirea ta, ca să nu-şi bată joc de ea popoarele păgâne!» Pentru ce să se spună printre
neamuri: «Unde este Dumnezeul lor?»" 18 Iar Domnul s-a arătat plin de grijă pentru ţara lui şi s-a îndurat de
poporul său.

Joi
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 6,1-6.16-18

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 1 "Luaţi aminte să nu săvârşiţi faptele
voastre bune înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; altfel, nu veţi avea răsplată de la Tatăl vostru care este
în ceruri. 2 Deci când dai pomană, nu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe, ca să fie
slăviţi de oameni; vă spun adevărul: aceştia şi-au primit răsplata. 3 Tu însă când dai pomană, să nu ştie stânga
ce face dreapta, 4 pentru ca pomana ta să fie dată în ascuns, şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. 5
Când vă rugaţi, nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se roage prin sinagogi şi la colţurile uliţelor, stând în
picioare, ca să fie văzuţi de oameni; adevăr vă spun: şi-au primit răsplata. 6 Tu însă când te rogi, intră în camera
ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău care este în ascuns, şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie.
16
Când postiţi să nu vă arătaţi trişti, ca făţarnicii, căci ei îşi schimonosesc feţele, ca să arate oamenilor că postesc.
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Vă spun adevărul: şi-au luat răsplata. 17 Tu însă când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa, 18 ca să nu te arăţi
oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău care este în ascuns şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.

Vineri

Textul Evangheliei Duminicii I din Postul Mare

DESPRE ÎNCREDEREA ÎN CAPACITĂŢILE PROPRII

( Săptămâna a 21 - a)

Luni
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Ne aflăm la începutul celui de-al doilea semestru. Avem în faţă un nou început,
cu multe posibilităţi de a creşte şi de a evolua. Tema aleasă pentru această săptămână doreşte să aprofundeze
rolul pe care îl are în viaţa noastră încrederea în noi înşine şi în capacităţile noastre. A avea încredere în
noi înşine înseamnă a aprecia şi valora propria noastră persoană, mai exact, a avea o atitudine pozitivă
faţă de noi înşine, a ne cunoaşte calităţile pe care le avem şi a fi siguri de ele şi a ne aprecia în tot ceea ce
facem bine. Referitor la încrederea în sine există multe maxime, proverbe şi aforisme. Am ales câteva pentru
reflecţiile noastre, cu scopul ca ele să ne motiveze mai mult şi să ne convingă de importanţa pe care o are aceasta
pentru vieţile noastre. Poetul Vasile Alecsandri (1821-1890) afirma că: „Încrederea înfloreşte în inimile
mari”. Este bine să ne întrebăm: Noi ce credem despre noi înşine? Cum ne considerăm, în acest moment
al vieţii?

Marţi
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Fiecare dintre noi trebuie să fim convinşi de faptul că avem o menire pe acest
pământ. Sfânta Biserică ne învaţă că menirea noastră pe pământ este aceea de a-l căuta, cunoaşte şi iubi pe
Dumnezeu şi că această cunoaştere şi iubire, pentru a fi credibile, trebuie să treacă prin iubirea semenilor noştri.
Considerându-ne copii ai lui Dumnezeu, toţi putem ajunge să avem inimii nobile, mari, în care să
înflorească încrederea, în noi înşine şi în ceilalţi. Tudor Arghezi (1880-1967), într-una din operele sale afirma
următoarele, referindu-se la încrederea în sine: „Încrederea în sine este încrederea în rezultatul lucrului
tău.” Pentru a ajunge să avem încredere în noi înşine trebuie, deci, să avem încredere în ceea ce ne propunem
să facem şi să devenim. Dacă ne-am propus ceva pentru viaţă, trebuie să şi avem încredere că rezultatul
acţiunilor noastre nu poate fi decât unul pozitiv!

Miercuri
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Ieri, afirmam că pentru a avea încredere în noi înşine, trebuie să avem încredere
în ceea ce ne propunem să facem şi să devenim. Soţia fostului preşedinte al SUA Jimmy Carter, Eleonor
Rosalynn Carter, afirma următoarele: „Trebuie să ai încredere în abilităţile tale, şi apoi să fii destul de
puternic ca să le urmezi.” Înainte de orice, trebuie să ne autoanalizăm şi să vedem care sunt punctele noastre
forte, calităţile noastre, abilităţile noastre pentru ca apoi să le facem să rodească şi să ne ajute în atingerea
obiectivelor noastre. În acest drum al nostru nu trebuie să ne lăsăm descurajaţi de nimeni şi de nimic.
Cunoscutul autor american Mark Twain (1835-1910) făcea următoarele afirmaţii în legătură cu cele amintite
anterior: „Evitaţi pe acela care încearcă să sape încrederea în voi înşivă. Această trăsătură este proprie
oamenilor mici. Un om mare, dimpotrivă vă va insufla sentimentul că şi voi puteţi ajunge mari.”. Da,
dragi elevi, şi voi puteţi ajunge mari, puteţi termina cu bine liceul, să luaţi examenul de bacalaureat, să faceţi
studii superioare şi să deveniţi ceva în viaţă. Cei care vă doresc binele: părinţii, profesorii, prietenii buni,
vă sunt alături şi vă ajută. Nu vă fie teamă să apelaţi cu încredere la ei.

Joi
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Când avem încredere puternică în noi înşine, nimeni şi nimic nu se pot opune
atingerii obiectivelor nostre. Marele dramaturg norvegian, Herink Ibsen, (1828-1906) considerat părintele
teatrului european modern, afirma următoarele: „Când ai încredere deplină în tine, soarta ţi se-nchină.” Cu
încredere deplină în puterile noastre, vom reuşi în tot ce ne propunem şi îi vom putea ajuta şi pe ceilalţi prin
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exemplul nostru, aşa cum frumos amintea cel mai mare literat german Johann Wolfgang von Goethe (17491832): „Dacă ai încredere în tine însuţi, inspiri încredere altora.” Noi, cât încredere inspirăm celorlaţi?

Vineri

Textul Evangheliei Duminicii a VIII-a din timpul de peste an.

PRIVEȘTE MAI DEPARTE

(Săptămâna a 20-a)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). În această primă zi a celui de-al doilea semestru, dragi elevi, vă invităm să
împrospătăm împreună cunoștințele pe care le avem referitoare la motoul din anul acesta şcolar 2016-2017:
Priveşte mai departe şi valoarea Transcendenţei, care sunt valabile și pentru acest nou semestru.
Transcendenţa înseamnă deschiderea spre profunzimea şi amplitudinea realităţii pe care o experimentăm.
Valoarea transcendenţei ne ajută să înţelegem lucrurile din jurul nostru şi tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru,
dintr-o perspectivă în care suntem capabili de a ne deschide unei dimensiuni diferite de cea a realităţii.
Experimentăm atât de multe realităţi: faptul că existăm, că avem un trecut, un prezent şi că este important să ne
construim viitorul, că avem sentimente, instincte şi emoţii, că avem nevoie de momente de rugăciune, de linişte
şi de reflecţie personală, că suntem înconjuraţi de atâtea lucruri frumoase create de Dumnezeu şi că suntem
iubiţi de Dumnezeu. Transcendenţa ne ajută să trecem dincolo de ceea ce reprezintă aceste realităţi, mai
departe de aspectele exterioare ale acestora şi să căutăm să le înţelegem mai în profunzime.

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Astăzi, dragi elevi, suntem invitaţi să vedem în ce mod putem aprofunda mai
mult realitatea Eu-ului nostru şi necesitatea de a ne deschide spre ceilalţi, precum şi necesitatea depăşirii
momentului prezent în care trăim. Noi, oamenii, suntem obişnuiţi să ne oprim asupra noastră şi asupra nevoilor
noastre personale şi mai puţin să ne gândim la ceilalţi. Este important pentru noi să depăşim această gândire
egocentrică şi să ne gândim la ceilalţi, să depăşim Eu-l nostru şi să-l transcendem spre Ceilalţi. Cu siguranţă
că mulţi dintre noi ne-am gândit la existenţa noastră, faptul că avem un trecut, un prezent şi că este important
să ne construim viitorul. Este deosebit de important să transcendem prezentul şi să privim spre viitor cu
speranţă. Dacă reuşim să trecem de la Eu la Noi şi de la trăirea prezentului la proiectarea viitorului – împreună
cu Dumnezeu – înseamnă că înţelegem corect valoarea transcendenţei.
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). În general, noi, oamenii, dragi elevi, suntem înconjuraţi de multe lucruri
materiale. Și în semestrul acesta suntem invitaţi să căutăm recunoaşterea valorii lucrurilor materiale şi
folosirea adecvată pentru dezvoltarea noastră trupească, intelectuală, emoţională şi spirituală. Este
important să reuşim să transcedem realitatea lucrurilor materiale care ne înconjoară şi să vedem în ce măsură
ne pot ajuta acestea să ne dezvoltăm din punct de vedere intelelctual, emoţional şi spiritual. Chiar dacă ne vine
greu să recunoaştem, uneori simţim nevoia de linişte, de a fi cu noi înşine şi cu gândurile noastre, nevoia de a
ne ruga. Este important, dragi elevi, să căutăm să creştem în profunzime spirituală, cu ajutorul tăcerii,
reflecţiilor şi a rugăciunii. Dumnezeu vorbeşte tuturor în tăcere. Doar cei care ştiu să facă linişte în interiorul
lor, îl pot auzi mai uşor pe Dumnezeu, atunci când se roagă. Să ne luăm angajamentul de a căuta în timpul zilei
astfel de momente de tăcere, reflecţie şi de rugăciune.
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Un alt aspect care ne ajută să înţelegem mai bine valoarea
TRANSCENDENŢEI este contemplarea lucrurilor din natura înconjurătoare. Dacă privim în jur, vom observa
că în natură şi în Univers există atâta perfecţiune, încât cu greu ne putem imagina că toate acestea au apărut la
întâmplare. Pornind de la creaţie putem ajunge mai uşor la Creator, la cel care a făcut toate acestea. Această
trecere de la creaţie la Creator ne ajută să înţelegem mai bine valoarea Transcendenţei. De la tot ceea ce
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ne înconjoară transcendem spre cel care a creat toate acestea. Să ne străduim, dragi elevi, să avem grijă de toate
lucrurile care ne înconjoară, să le respectăm şi să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru ele!
VINERI

Evanghelia Duminicii a VII –a de peste an.

Sfârşitul primului semestru

(Săptămâna a 19- a)

Luni
Iată-ne ajunşi şi în ultima săptămână de şcoală din semestrul I al acestui an şcolar. Au fost 19 săptămâni
de activitate şcolară intensă, cu ore de teorie şi ore de practică petrecute în ateliere sau în laboratorul de
informatică. Zeci de ore petrecute împreună cu colegii de clasă şi cei de şcoală, însoţiţi de cadrele didactice şi
personalul auxiliar. Cu siguranţă că au fost unele momente plăcute şi frumoase de care ne aducem aminte cu
bucurie şi altele (ca de exemplu note mici luate la anumite obiecte, mici neînţelegeri cu cei din clasă…) care
ne-au nemulţumit şi întristat. Acum, la sfârşitul primului semestru este bine, ca împreună să facem un scurt
bilanţ al activităţilor şcolare şi extraşcolare realizate până acum. Pentru a fi mai uşor, să facem un mic
exerciţiu astăzi acasă: scriind pe o foaie trei activităţi efectuate în acest semestru, la nivel de clasă sau
şcoală, care ne-au plăcut în mod special şi în care ne-am implicat şi noi.

Marţi
Dacă ieri am reuşit să facem „tema” primită şi am enumerat cele trei activităţi efectuate în semestrul
acesta, activităţi care ne-au plăcut cel mai mult şi în care ne-am implicat, cu siguranţă ajungem la un număr
mare de activităţi. Nu le vom reaminti, deoarece ne va lua mult timp. Ar fi bine totuşi să reflectăm asupra
modului nostru de implicare în aceste activităţi. Putem începe cu modul nostru de implicare la orele de curs,
comportamentul în timpul orelor, pregătirea temelor primite pentru acasă, pregătirea zilnică şi constantă a
materiei predate şi să ne întrebăm: Cât interes am acordat tuturor acestor activităţi enumerate? Care au
fost motivele pentru care am fost interesat, în cazul în care răspunsurile mele sunt pozitive şi care sunt
motivele pentru care nu am fost interesat, în cazul în care răspunsurile mele la prima întrebare sunt
negative? Sunt conştient de faptul că pregătirea viitorului meu începe de astăzi?

Miercuri
O primă atitudine pe care ar trebui să o aibă fiecare dintre noi este aceea de mulţumire. Mulţumire
adusă Domnului, pentru toate harurile şi binefacerile primite din partea Lui pe tot parcursul semestrului I.
Mulţumire pentru că ne-a păstrat în viaţă, pentru că ne-a păstrat sănătoşi. Mulţumire pentru informaţiile
interesante şi utile pe care le-am acumulat de-a lungul semestrului, pentru momentele şi experienţele frumoase
trăite împreună cu colegii de clasă sau de şcoală, pentru activităţile extraşcolare efectuate împreună… iar
motivele pot continua.
O a doua atitudine pe care ar trebui să o avem este dorinţa de a fi mai buni, mai atenţi, mai silitori, mai
prietenoşi, mai bucuroşi în semestrul al II-lea.

Joi
Îţi mulţumim, Doamne, pentru tot ce ne înconjoară, pentru natură, pentru satele în care locuim, pentru
viaţa pe care ne-ai dat-o şi de la care aşteptăm să realizăm multe lucruri bune şi frumoase. Îţi mulţumim,
Doamne, pentru persoanele care formează umanitatea, pentru cei care se străduiesc să-şi îndeplinească cu
sârguinţă activităţile lor zilnice, pentru toţi cei care-şi dedică viaţa în a-i sluji pe ceilalţi. Îţi mulţumim, Doamne,
pentru familiile din care facem parte, pentru că ele ne învaţă toate şi sunt primele care ne învaţă să iubim, pentru
părinţii noştri, pentru fraţii şi surorile noastre, pentru rudele şi prietenii noştri. Îţi mulţumim, Doamne, pentru
profesorii care ne educă, pentru colegii de clasă şi de şcoală, pentru tot ce am primit de la tine, Doamne. Ajutăne să fim mai buni, mai sârguincioşi, mai dedicaţi învăţăturii şi practicii, mai buni, mai înţelegători, mai solidari
cu cei care suferă, cu cei care sunt marginalizaţi şi uitaţi de societate. Aşa te rugăm, Doamne, prin Isus Cristos,
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Fiul tău, care fiind Dumnezeu vieţuieşte şi domneşte în unire cu Tine şi cu Duhul Sfânt, în toţi vecii vecilor.
Amin.

Vineri - Evanghelia Duminicii a V-a din timpul de peste an
IMPORTANȚA EFORTULUI ÎN VIAȚA NOASTRĂ

(Săptămâna a 18-a)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). În această penultimă săptămână din semestrul I, tema propusă pentru reflecţiile
de dimineaţă va face referire la cuvântul efort şi la învăţăturile pe care acest cuvânt ni le poate transmite.
Dicţionarul explicativ al limbii române prezintă următoarele definiţii pentru cuvântul efort: Încordare voluntară
a puterilor fizice sau psihice ale organismului în vederea realizării unui randament superior celui obişnuit;
încercare, osteneală, sforţare, silinţă, strădanie, străduinţă. Efortul, dragi elevi, presupune încercare,
osteneală, sforţare, străduinţă din partea noastră, toate acestea cu un scop anume, acela de a dobândi
ceea ce ne propunem. În situaţia noastră de elevi, cuvintele enumerate mai sus ar trebui să facă parte din
vocabularul nostru zilnic, deoarece fără încercări, osteneală şi străduinţă nu putem avea rezultate satisfăcătoare
la învăţătură. Câtă importanţă acordăm noi cuvântului efort, în viaţa noastră?

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Există multe maxime şi cugetări despre cuvântul efort rostite de autori de
seamă. Am ales câteva care ne pot ajuta să înţelegem mai bine importanţa care ar trebui să o aibă această valoare
şi în viaţa noastră. Într-una din lucrările sale autoarea Liane Cordes afirmă că: „Efortul continuu, nu puterea şi
nici inteligenţa este cheia ce deschide uşa potenţialului nostru.” Fiecare dintre noi avem capacităţi nebănuite
pe care încă nu le-am descoperit. Ceea ce poate deschide uşa potenţialului nostru, al capacităţilor noastre este
efortul susţinut, zilnic şi nu puterea sau inteligenţa noastră. Trebuie să fiţi conştienţi, dragi elevi, că fără
efort nimic nu veţi putea realiza în viaţă. Marele medic român Marian Gh. Voiculescu afirma că: „Geniul
izvorăşte din efort şi inspiraţie”. Cu efort şi inspiraţie putem ajunge sus, sus de tot. Trebuie doar să avem curajul
să încercăm!

MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Poetul şi eseistul american Ralph Waldo Emerson vorbind despre entuziasm
afirma următoarele: „Entuziasmul este mama efortului, iar fără el nimic măreţ nu a fost realizat vreodată.”
Pentru a depune efort în aspecte pe care le considerăm importante pentru viaţa noastră avem nevoie de motivaţie
şi de entuziasm. În mod normal vârsta adolescenţei este caracterizată de entuziasm, bucurie şi dorinţă de
îndeplinire a visurilor. Cu greu ne putem imagina adolescenţi sau tineri care să emane prin comportamentul lor
plictiseală, oboseală şi lipsa dorinţei de viaţă. Dacă ar exista un termometru care ar putea să ne măsoare
entuziasmul câte grade ar arăta? Ar trece oare de culoarea albastră specifică temperaturilor scăzute? Scriitorul
englez Sydney Smith afirma într-una din scrierile sale: „ O mare cantitate de talent este pierdută în lume din
cauza absenţei curajului. În fiecare zi dispar oameni a căror timiditate îi impiedică să facă un prim efort.” Este
bine să nu lăsăm să se piardă eventualele talente pe care le avem. Să nu ne temem să facem un prim efort
şi să începem să descoperim calităţile care zac în noi, pentru a le scoate în evidenţă şi a le pune la dispoziţia
celorlalţi.

JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Cunoscutul pastor protestant, Robert Schuller, într-una dintre predicile sale
rostite în cadrul unei emisiuni de televiziune spunea următoarele cuvinte: „Prefer să încerc să fac ceva greu şi
să nu reuşesc, decât să încerc să nu fac nimic şi să reuşesc.”. Sunt pline de învăţătură aceste cuvinte şi ne invită
la reflecţie. Deseori noi aşteptăm să reuşim fără să facem efort, fără să muncim, fără să transpirăm sau ne
mulţumim cu foarte puţin, cu note doar de trecere. În viaţă însă trebuie să ne stabilim obiective măreţe pentru
care trebuie să muncim mai mult, chiar cu riscul de a nu le atinge pe deplin şi de a nu reuşi. Efortul susţinut
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este cheia succesului în viaţă. Dacă noi vom depune toate eforturile pentru a ne atinge obiectivele,
Dumnezeu cu siguranţă ne va ajuta în demersul nostru.

Vineri
Evanghelia duminicii a IV-a din timpul de peste an.
DESPRE ECUMENISM ŞI ÎMPĂCARE
( Săptămâna a 17- a)
Luni
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Deoarece săptămâna aceasta, miercuri, 18 ianuarie, va începe săptămâna de
rugăciune pentru unitatea creştinilor, care va ţine până pe data de 25 ianuarie, la reflecţiile de dimineaţă vom
avea ca temă cuvintele ecumenism şi împăcare. Anul acesta textele propuse pentru zilele de rugăciune au fost
elaborate de către Consiliul Bisericilor Creştine din Germania. Un comitet format din zece membri,
reprezentând mai multe Biserici, s-a reunit de trei ori între anii 2014 şi 2015 pentru a redacta textele cerute.
Tema aleasă pentru zilele de rugăciune se intitulează: „Reconciliere – iubirea lui Cristos ne constrânge”
şi se inspiră din a doua Scrisoare a Sfântului apostol Paul către Corintei, capitolul 5 versetele 14 la 20. (cf. 2Cor
5,14-20). Motivul pentru care a fost desemnat Consiliul Bisericilor Creştine din Germania să pregătească aceste
rugăciuni este aniversarea a 500 de ani de la începutul Reformei Protestante iniţiate de Martin Luther, în anul 1517.

Marţi
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Astăzi, dragi elevi, vom reflecta împreună asupra textului care a inspirat tema
săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştinilor – „Reconciliere – iubirea lui Cristos ne constrânge” şi anume
a doua Scrisoare a Sfântului apostol Paul către Corinteni capitolul 5 versetele 14 la 20. Pasajul biblic ales
subliniază faptul că împăcarea este un dar al lui Dumnezeu adresat întregii creaţii. „Dumnezeu era în Cristos
împăcând lumea cu sine, neţinând cont de greşelile lor şi punând în noi cuvântul reconcilierii” (v. 19). Prin
efectul acţiunii divine, persoana împăcată în Cristos este la rândul ei chemată să proclame reconcilierea în vorbe
şi în fapte: „Iubirea lui Dumnezeu ne constrânge” (cf. v. 14). „Aşadar, noi suntem împuterniciţi ai lui Cristos şi
ai lui Dumnezeu care vă îndeamnă prin noi. Vă rugăm pentru Cristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” (v. 20).
Textul subliniază că această împăcare nu se va face fără sacrificii. Isus şi-a dat viaţa, el a murit pentru noi toţi.
Ambasadorii reconcilierii sunt deci chemaţi, în numele şi după exemplul său, să-şi dăruiască propria viaţă. Ei
nu mai trăiesc pentru ei înşişi; ei trăiesc pentru el, care a murit pentru ei.

Miercuri
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Dragostea lui Cristos ne cere să ne rugăm, dar tot ea ne impune să mergem
dincolo de simpla Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor. Comunităţile şi Bisericile au nevoie de darul
reconcilierii cu Dumnezeu, care este sursă a vieţii. Dar ele au nevoie mai presus de toate de a da mărturie
împreună în faţa lumii: „Ca toţi să fie una, după cum tu, Tată, eşti în mine şi eu în tine, ca şi ei să fie una în noi,
pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis.” (In 17,21). Lumea are nevoie de apostoli ai împăcării, pentru a
îndepărta barierele, a construi punţi, a instaura pacea şi a deschide calea unor forme noi de a trăi în numele celui
care ne-a împăcat cu Dumnezeu, Isus Cristos. Duhul Sfânt ne îndrumă spre calea împăcării în numele său.

Joi
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Să-l
adorăm! (pauză 5-6 secunde). La momentul redactării rugăciunilor propuse în această săptămână, în anul 2015, mai
multe persoane şi Biserici din Germania au pus în practică dorinţa lor de reconciliere, adăpostind nenumăraţi refugiaţi
provenind din Siria, Afghanistan, Eritreea, precum şi din ţările Balcanilor occidentali, persoane în căutarea unui
refugiu şi a unui nou început în viaţă. Sprijinul concret oferit acestor persoane, precum şi reacţiile energice împotriva
ostilităţii xenofobe au fost o mărturie limpede a reconcilierii, manifestate de poporul german. Ca apostoli ai
reconcilierii, Bisericile s-au implicat activ, oferind asistenţă refugiaţilor în căutarea lor de adăpost, încercând în
acelaşi timp să contribuie la ameliorarea condiţiilor de viaţă în ţările pe care aceştia au trebuit să le părăsească. Actele
concrete de ajutor sunt tot atât de necesare ca şi rugăciunea pentru reconciliere şi pentru pace, atunci când dorim să
aducem speranţă şi consolare celor care s-au refugiat în faţa unor situaţii limită.
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Vineri
Textul Evangheliei Duminicii a III –a din timpul de peste an.
IMPORTANŢA PĂCII ÎN ZILELE NOASTRE
( Săptămâna a 16- a)
Luni
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Să-l
adorăm! (pauză 5-6 secunde). După două săptămâni de vacanţă, iată-ne din nou la şcoală. Din semestrul întâi mai
rămân patru săptămâni de cursuri. Tema reflecţiilor din această săptămână este PACEA. La nivelul Bisericii ziua de
1 ianuarie este sărbătorită ca ziua mondială a păcii. Anul acesta a fost sărbătorită a 50-a zi mondială a Păcii, după ce
în urmă cu 50 de ani Papa Paul al VI-lea a instituit această zi. Titlul mesajului transmis de către Papa Francisc cu
ocazia acestei aniversări se numeşte: Nonviolenţa – stil al unei politici pentru pace. În zilele care urmează vom
alege câteva pasaje mai reprezentative din acest mesaj. „ (...) Cu această ocazie doresc să mă opresc asupra
nonviolenței ca stil al unei politici de pace și îi cer lui Dumnezeu să ne ajute pe noi toți să ne inspirăm din nonviolență
în profunzimea sentimentelor și valorile noastre personale. Caritatea și nonviolența să călăuzească modul în care
ne tratăm unii pe alții în raporturile interpersonale, în cele sociale și în cele internaționale. Când știu să reziste
în fața tentației răzbunării, victimele violenței pot să fie protagoniștii cei mai credibili ai proceselor nonviolente de
construire a păcii. De la nivelul local și zilnic până la cel al ordinii mondiale fie ca nonviolența să devină stilul
caracteristic al deciziilor noastre, al relațiilor noastre, al acțiunilor noastre, al politicii în toate formele sale.”

Marţi
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Să-l
adorăm! (pauză 5-6 secunde). „ (...) Și Isus a trăit în timpuri de violență. El a învățat că adevăratul câmp de bătălie,
în care se înfruntă violența și pacea, este inima umană: „Căci dinăuntru, adică din inima omului ies gândurile rele”
(Mc 7,21). Însă mesajul lui Cristos, în fața acestei realități, oferă răspunsul în mod radical pozitiv: El a predicat
neobosit iubirea necondiționată a lui Dumnezeu care primește și iartă și i-a învățat pe discipolii săi să-i iubească pe
dușmani (cf. Mt 5,44) și să întoarcă obrazul celălalt (cf. Mt 5,39). Când i-a împiedicat pe cei care o acuzau pe adulteră
ca s-o ucidă cu pietre (cf. In 8,1-11) și când, în noaptea dinainte de a muri, i-a spus lui Petru să pună înapoi în teacă
sabia (cf. Mt 26,52), Isus a trasat calea nonviolenței, pe care a parcurs-o până la sfârșit, până la cruce, prin care a
realizat pacea și a distrus dușmănia (cf. Ef 2,14-16). De aceea, cine primește Vestea Bună a lui Isus, știe să recunoască
violența pe care o poartă în sine și se lasă vindecat de milostivirea lui Dumnezeu, devenind astfel la rândul său
instrument de reconciliere, conform îndemnului sfântului Francisc de Assisi: „Pacea pe care o vestiți cu gura, s-o
aveți și mai îmbelșugată în inimile voastre”.

Miercuri
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Să-l
adorăm! (pauză 5-6 secunde). „ (...) A fi adevărați discipoli ai lui Isus astăzi înseamnă a adera și la propunerea sa de
nonviolență. Ea – așa cum a afirmat predecesorul meu Benedict al XVI-lea – „este realistă, pentru că ține cont că
în lume este prea multă violență, prea multă nedreptate, așadar nu se poate depăși această situație decât
contrapunând un mai mult de iubire, un mai mult de bunătate. Acest «mai mult» vine de la Dumnezeu”4. Și el
adăuga cu mare forță: „Pentru creștini nonviolența nu este un simplu comportament tactic, ci un mod de a fi al
persoanei, atitudinea celui care este așa de convins de iubirea lui Dumnezeu și de puterea sa încât nu-i este frică să
înfrunte răul numai cu armele iubirii și adevărului. Iubirea dușmanului constituie nucleul «revoluției creștine»”. Pe
bună dreptate evanghelia acelui iubiți pe dușmanii voștri (cf. Lc 6,27) este considerată „magna charta a nonviolenței
creștine”: ea nu constă „în a capitula în fața răului […] ci în a răspunde la rău cu binele (cf. Rom 12,17-21), frângând
în acest mod lanțul nedreptății”.

Joi
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Să-l
adorăm! (pauză 5-6 secunde). „ (...) Jubileul Milostivirii, încheiat în noiembrie, a fost o invitație de a privi în
profunzimile inimii noastre și de a lăsa să intre acolo milostivirea lui Dumnezeu. Anul jubiliar ne-a făcut să
conștientizăm cât de numeroase și diferite sunt persoanele și grupurile sociale care sunt tratate cu indiferență, sunt
victime ale nedreptății și îndură violență. Ei fac parte din „familia” noastră, sunt frații noștri și surorile noastre. Pentru
aceasta politicile de nonviolență trebuie să înceapă între zidurile casei pentru a se răspândi după aceea la întreaga
familie umană. „Exemplul sfintei Tereza de Lisieux ne invită la practicarea căii mici a iubirii, să nu pierdem
oportunitatea unui cuvânt respectuos, a unui zâmbet, a oricărui gest mic care să semene pace și prietenie.”
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Vineri
Textul Evangheliei Duminicii a II –a din timpul de peste an.
SĂRBĂTOAREA NAŞTERII DOMNULUI
( Săptămâna a 15- a)
Luni
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). În fiecare an, sosirea Crăciunului şi a sărbătorilor de iarnă produce tuturor, dar
în mod special copiilor şi tinerilor, o bucurie nespus de mare. Zăpada care este aşteptată cu atâta nerăbdare de
copii, colindele care răsună pe majoritatea posturilor de radio şi de televiziune, cadourile care îşi aşteaptă
cumpărătorii pe rafturi, serbările din grădiniţe şi şcoli, celebrările liturgice din bisericile parohiale, totul
contribuie la farmecul acestei frumoase sărbători a Naşterii Domnului. Astăzi, mai mult ca oricând, există riscul
ca stresul pregătirilor pentru aceste sărbători să facă uitat centrul de greutate pe care ar trebui să-l aibă
sărbătoarea Crăciunului: VENIREA LUI ISUS – DUMNEZEU MÂNTUIŞTE – ÎN MIJLOCUL
OAMENILOR. În această săptămână, vom reflecta împreună la ce ar trebui să însemne Crăciunul pentru noi,
care ne considerăm creştini.

Marţi
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Misterul sărbătorii Crăciunului ne descoperă iubirea pe care Dumnezeu o are
faţă de oameni. Dumnezeu, prin Fiul său Isus Cristos, vine în mijlocul nostru. Se face om asemenea nouă, afară
de păcat. Sfântul apostol Paul, în scrisoarea către Filipeni scrie: „Isus, fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat
un beneficiu propriu egalitatea sa cu Dumnezeu, ci s-a despuiat pe sine luând firea sclavului, devenind
asemenea oamenilor, iar, după felul lui de a fi, a fost socotit ca un om. S-a umilit pe sine, făcându-se ascultător
până la moarte, şi încă moartea pe cruce. Pentru aceasta şi Dumnezeu l-a înălţat şi i-a dăruit numele care este
mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Isus să se plece tot genunchiul: al celor din ceruri, al celor
de pe pământ şi al celor de dedesubt şi orice limbă să dea mărturie că Isus Cristos este Domn, spre gloria lui
Dumnezeu Tatăl.” (Ful 2, 5- 11). Iată adevăratul sens al sărbătorii Crăciunului: iubirea nemărginită a lui
Dumnezeu faţă de oameni.

Miercuri
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Pruncuşorule, Isus, Crăciunul înseamnă amintirea naşterii Tale între noi,
prezenţa iubirii tale în mijlocul familiilor noastre şi a societăţii. Crăciunul înseamnă certitudinea că Dumnezeu,
cel care a creat cerul şi pământul este Tatăl nostru şi că tu, Prunc Divin, eşti fratele nostru. Ajută-ne ca
amintirea sărbătorii Naşterii tale să mărească în noi credinţa, să ne angajeze să trăim ca adevăraţi fraţi,
să ne ajute să învingem ura care există în lume şi să semănăm pacea şi dreptatea între oameni.
Pruncuşorule divin învaţă-ne să înţelegem că unde există pace şi dreptate, acolo te afli şi Tu. Amin.

Joi
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Dacă eşti trist, înveseleşte-te! Crăciunul înseamnă BUCURIE. Dacă ai duşmani,
împacă-te! Crăciunul înseamnă PACE. Dacă ai prieteni, caută-i! Crăciunul înseamnă ÎNTÂLNIRE. Dacă alături
de tine se află săraci, ajută-i! Crăciunul înseamnă A DĂRUI! Dacă eşti mândru, renunţă la mândrie! Crăciunul
înseamnă UMILINŢĂ. Dacă ai datorii, plăteşte-le! Crăciunul înseamnă DREPTATE. Dacă ştii că ai păcătuit,
converteşte-te şi schimbă-ţi viaţa. Crăciunul înseamnă CONVERTIRE ŞI HAR. Dacă te afli în întuneric, caută
lumina! Crăciunul înseamnă LUMINĂ. Dacă ai resentimente, uită-le! Crăciunul înseamnă IERTARE.

Vineri

Textul Evangheliei DIN ZIUA DE CRĂCIUN

Sugestii pentru reflecţia de dimineaţă
Anul şcolar 2016-2017

SPERANŢA NOASTRĂ VINE DE LA DOMNUL

( Săptămâna 14 )

Luni
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). După ce săptămâna trecută am reflectat împreună asupra valorii generozităţii,
săptămâna aceasta, vă invităm, dragi elevi să reflectăm asupra virtuţii SPERANŢEI. Timpul Adventului trebuie
privit ca un timp al speranţei. Într-o lume plină de războie, de ură, de suferinţă, avem nevoie de CINEVA la
care să găsim ajutor. Sărbătoarea naşterii lui Isus Cristos – Crăciunul – ne arată că Isus Cristos, Om-Dumnezeu
ia chip omenesc, vine pe Pământ, devine solidar cu noi oameni, pentru ca să ne ridice la demnitatea de Fii ai lui
Dumnezeu şi să ne mântuiască, să ne elibereze de rău. Dumnezeu acţionează în lume prin noi, creaturile sale.
Să ne străduim, aşadar, dragi elevi, să fim pentru ceilalţi motive de speranţă şi de bucurie în aceste două
săpătămâni care au mai rămas până la sărbătoarea Crăciunului.

Marţi
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Lecturile pe care le vom asculta atât la liturghiile din timpul săptămânii – Rorate
– cât şi duminica, ne prezintă nişte personaje exemplare, care au fost purtătoare de SPERANŢĂ. Prin răspunsul
lor ferm şi prin faptele lor acestea ne pot fi exemple de mărturisire a credinţei, de slujire a aproapelui şi de trăire
a speranţei. Îi vom întâlni pe profeţi vestind oamenilor că timpul s-a împlinit şi că Dumnezeu îl va trimite în
lume pe Mesia, pe Emanuel „Dumnezeu cu noi”. Vom contempla persoana Preasfintei Fecioare Maria,
servitoarea cea umilă, care spune DA propunerii venite din partea lui Dumnezeu de a fi Mama Fiului Său. Nu
în ultimul rând vom avea posibilitatea de a privi spre sfântul Ioan Botezătorul, cel care a pregătit calea Domnului
şi l-a prezentat lumii ca Miel al lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Să ne străduim, deci, în aceste două
săptămâni, să le imităm şi să fim exemple bune pentru cei din jurul nostru.

Miercuri
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Dacă am privit cu atenţie la coroana de Advent, am putut observa că deja ard
trei lumănări. Coroana de advent a devenit un simbol pentru această perioadă de har din viaţa Bisericii, iar rolul
simbolurilor este acela de a ne ajuta să ne apropiem mai uşor de cunoaşterea şi înţelegerea anumitei realităţi. Ne
aflăm în aşteptarea Mântuitorului, al celui care a adus lumii împăcarea cu Tatăl. Prin trimiterea în lume a Fiului
său preaiubit, Dumnezeu păstrează vie în oameni SPERANŢA că viaţa aceasta de pe pământ nu înseamnă totul,
că suferinţele de pe pământ vor lua sfârşit şi că de faptele noastre de pe pământ va depinde viitorul nostru în
lumea viitoare. Să profităm la maximum de aceste zile de har, dragi elevi, şi să-i pregătim lui Isus un loc curat
în inimile noastre.

Joi
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Doamne, Isuse, Tu care doreşti să aşezi între noi Cortul prezenţei tale, pentru
a ne vorbi de Tatăl şi a ne învăţa să ne iubim ca fraţii, ajută-ne să ştim să te primim ca pe Mântuitorul nostru şi
să te ascultăm chiar şi atunci când cuvintele tale ni se par stranii sau provocatoare. Doamne, Isuse, tu care vii în
întâmpinarea noastră, priveşte spre dificultăţile noastre în a putea înţelege mesajul tău şi fă ca prezenţa ta să fie
mai puternică decât indiferenţa noastră, pentru ca împreună cu tine să mergem spre drumul care duce către Tatăl.
Doamne, Dumnezeul nostru, noi te aşteptăm şi strigăm către tine: Vino! Deseori ne simţim descurajaţi, deoarece
avem impresia că nu vine nimeni şi că nimic nu se schimbă. Ajută-ne să descoperim, Doamne, că şi tu aştepţi
ca noi, oamenii, să ne schimbăm şi să ne pornim la drum alături de cel care vine: Isus Cristos – Mântuitorul.

Vineri

Evanghelia duminicii a IV-a din timpul Adventului. Anul A

DESPRE GENEROZITATE

(Săptămâna 13)

Sugestii pentru reflecţia de dimineaţă
Anul şcolar 2016-2017

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Tema reflecţiilor din această săptămână este generozitatea. Am ales această
temă, ca şi în anii anteriori, cu scopul de a ne sensibiliza mai mult faţă de campania pe care o facem în şcoala
noastră, acum în timpul Adventului, cu scopul de a strânge fonduri pentru copiii din Centrul de plasament
„Căminul La Salle” din Iaşi. Actualmente în centru sunt prezenţi 16 băieţi. Generozitatea este o calitate
deosebită care implică mărinimie şi dăruire. Au trecut deja două săptămâni de când am început această
campanie şi „termometrul” generozităţii noastre, pe care îl completăm la sfârşitul fiecărei zile aşteaptă să aibă
mai multe grade. Este timpul să fim mai generoşi, dăruind cu mărinimie din puţinul nostru. Să prezentăm acest
proiect în familiile noastre, părinţilor noştri, prietenilor noştri şi să-i implicăm şi pe ei. Împreună putem să le
venim în ajutor acestor copii, care din diferite motive sunt nevoiţi să fie departe de familie şi de cei dragi.

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Dicţionarul explicativ al limbii române prezintă cuvântul generozitate ca fiind
calitatea omului generos. Pentru cuvântul generos se oferă următoarele explicaţii: (despre oameni şi
manifestările lor) – 1. care este gata să ajute în mod dezinteresat pe alţii; mărinimos, darnic, altruist; 2.
însufleţit de idei sau de sentimente alese, nobile. Primul sens al cuvântului este şi cel mai des întâlnit şi utilizat:
cineva este generos atunci când este gata să-i ajute pe alţii în mod dezinteresat. Sfântul apostol Paul, în a doua
scrisoare a sa către Corinteni capitolele 8 şi 9, scriindu-le corintenilor despre generozitatea Bisericiilor din
Macedonia faţă de Biserica din Ierusalim, schiţează un veritabil tablou al generozităţii: Aceste comunităţi ale
Bisericilor din Macedonia au dăruit: cu generozitate - deşi erau în sărăcie - , cu bucurie, de bunăvoie, cu
sacrificiu, fără zgârcenie, fără părere de rău şi fără să se simtă obligaţi. Cum se manifestă generozitatea,
dărnicia în viaţa noastră?

MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Al doilea sens al cuvântului: însufleţit de idei sau de sentimente alese, nobile
ne permite să abordăm tema generozităţii şi dintr-o altă perspectivă, mai puţin folosită, şi anume: să fim generoşi
şi mărinimoşi atunci când vine vorba de pregătirea noastră pentru viitor şi de eforturile care sunt necesare pentru
a ne atinge scopurile propuse. Nimic nu trebuie să ne împiedice sau să ne condiţioneze când vine vorba de
datoria noastră de a învăţa şi de a ne pregăti zilnic la disciplinele şcolare. Dacă suntem în stare de a le veni
în ajutor celorlalţi, atunci când au nevoie, cu atât mai mult trebuie să fim „mărinimoşi” şi faţă de noi înşine, să
ne „ajutăm” pe noi înşine, căutând momentele cele mai potrivite şi mijloacele cele mai plăcute şi eficiente care
să ne ajute să atingem scopurile spre care tindem. Să nu fim zgârciţi în privinţa orelor alocate studiului şi
pregătirii pentru şcoală! Să nu fim zgârciţi în a citi o carte bună, care contribuie la îmbogăţirea vocabularului
nostru! Să nu fim zgârciţi în a opta pentru activităţi sportive, în detrimentul playstation-ului sau a calculatorului!
Dacă vom şti să fim generoşi faţă de noi înşine, în aspectele menţionate, vom avea numai de câştigat.

JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Săl adorăm! (pauză 5-6 secunde). Garabet Ibrăileanu ( 1871-1936) a fost critic şi istoric literar, eseist, pedagog,
una dintre cele mai influente personalităţi din literatura română a primelor decenii din secolul al XX-lea.
Referitor la generozitate a făcut următoarea afirmaţie: „Generozitatea este virtutea celor tari.” Generozitatea,
privită sub cele două aspecte analizate în zilele trecute, este o calitate care trebuie îngrijită şi cultivată.
Pentru aceasta este nevoie de o disciplină zilnică: în fiecare zi trebuie să facem un mic pas în a deveni mai
generoşi, mai darnici, mai mărinimoşi atât faţă de cei de lângă noi, cât şi faţă de noi înşine. Singuri, cu puterile
noastre proprii, poate nu vom reuşi, ajutaţi, însă, de harul lui Dumnezeu - pe care îl putem cere prin rugăciune
– cu siguranţă vom izbuti.

VINERI
Evanghelia duminicii a III-a din timpul Adventului. Anul A
ADVENT – Postul Crăciunului
(Săptămâna 12)

Sugestii pentru reflecţia de dimineaţă
Anul şcolar 2016-2017

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Să-l adorăm!
(pauză 5-6 secunde). Ieri, dragi elevi, a fost prima duminică a Adventului sau a Postului Crăciunului. Această
perioadă precedă Sărbătoarea Naşterii Domnului – Crăciunul şi variază în funcţie de confesiune şi de rit, de la
patru săptămâni, la şase săptămâni. Normele actuale pentru orânduirea anului liturgic caracterizează astfel
perioada Adventului: „Perioada Adventului are o dublă caracteristică: e timp de pregătire la solemnitatea
Naşterii Domnului, în care ne amintim de prima venire a Fiului lui Dumnezeu între oameni şi totodată este
timpul în care, printr-o atare amintire, sufletul este condus spre aşteptarea celei de a doua veniri a lui Cristos de
la sfârşitul timpurilor”. Un semn exterior vizibil în bisericile noastre este coroana de Advent. Coroana de Advent
are o formă circulară. Cercul este încă din antichitate un semn al veşniciei şi al unităţii; aici indică şi soarele şi
ciclul său anual, modul său continuu de a se reproduce, fără a se consuma vreodată; exprimă foarte bine misterul
lui Cristos care este propus mereu. La fel ca şi inelul, care este un tot continuu, coroana este şi semn de fidelitate,
fidelitatea lui Dumnezeu faţă de promisiunile sale. Dată fiind această semnificaţie, coroana de Advent trebuie
să-şi menţină forma sa circulară şi nu trebuie să devină o compoziţie florală cu patru lumânări. Coroana este şi
semn al regalităţii şi al victoriei. Ramurile mereu verzi de brad sau de pin care ornează coroana sunt semnele
speranţei şi ale vieţii fără de sfârşit, ale vieţii veşnice.

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. (Elevii răspund): Să-l adorăm!
(pauză 5-6 secunde). Cele patru lumânări de pe coroana de Advent arată cele patru săptămâni ale acestui timp
sfânt. Aprinderea succesivă a lumânărilor indică apropierea progresivă a Naşterii lui Isus, progresiva victorie a
luminii asupra întunericului. De aceea e bine ca aprinderea lor să aibă loc seara, pe întuneric. La început
lumânările erau trei de culoare violet şi una de culoare roşie: violet pentru a indica penitenţa şi convertirea la
Dumnezeu, roşie ca semn al bucuriei pentru iminenta naştere a lui Isus; cea roşie se aprinde în a treia duminică
de Advent, numită chiar Gaudete (bucuraţi-vă). Ele pot fi însă toate de culoare albă sau în patru culori diferite.
Fiecare lumânare îşi are semnificaţia sa religioasă. Conform tradiţiei, prima este lumânarea profetului, a doua a
Betleemului, a treia a păstorilor, a patra a îngerilor. Vă invităm, dragi elevi, să folosiţi bine acest timp al
Adventului. Să încercaţi să faceţi mai multe fapte bune, decât de obicei şi să căutaţi să vă implicaţi din toată
inima în campania de Advent care a început deja.

MIERCURI
Sfântul Andrei – zi liberă
JOI
1 Decembrie – Ziua Naţională a României – zi liberă.
VINERI

Evanghelia duminicii a II-a din Timpul Adventului. Anul A.

RUGĂCIUNEA NE APROPIE DE DUMNEZEU

(Săptămâna a 10-a)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Tema reflecţiilor din această săptămână face referire la cel de-al treilea obiectiv pe care ni l-am
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propus la Zilele de convieţuire şi anume: însemnătatea pe care trebuie să o aibă rugăciunea în viaţa noastră şi
modul în care rugăciunea ne poate apropia mai mult de Dumnezeu. Despre rugăciune, cu siguranţă, am citit şi
auzit multe, încă din copilărie. Definiţia scurtă şi concisă a rugăciunii, pe care am învăţat-o de mici, este
următoarea: rugăciunea reprezintă înălţarea minţii şi a inimii către Dumnezeu. Rugăciunea este dialogul
dintre om şi Dumnezeu. Da, rugăciunea trebuie să fie un dialog şi nu un monolog. Pentru aceasta trebuie, însă,
să facem tăcere în interiorul nostru pentru a auzi vocea lui Dumnezeu. Aşa cum trupul are nevoie de hrană, la
fel sufletul are nevoie de rugăciune. Să ne întrebăm şi noi în tăcere: noi cât timp acordăm în fiecare zi
rugăciunii?

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Isus Cristos ne este un model în această privinţă. În timpul vieţii sale, Isus s-a rugat mult. Îi făcea
plăcere să se afle în dialog cu Tatăl său din ceruri. Îl întâlnim în rugăciune, înainte de momentele importante ale
vieţii sale. Amintim aici două din aceste momente: se retrage în pustiu pentru 40 de zile pentru a se ruga şi
pregăti înainte de a-şi începe activitatea publică; se roagă în Grădina Măslinilor, înainte de fi dat la moarte,
judecat, batjocorit, răstignit pe cruce şi ucis. În rugăciune, Isus găseşte alinare, mângâiere, putere şi forţă pentru
a-şi duce la îndeplinire misiunea încredinţată Lui de Tatăl. Mereu atent la îndeplinirea voinţei Tatălui, Isus se
abandonează cu totul Tatălui său: „Tată, facă-se voia Ta şi nu voia mea!”. Ne putem întreba şi noi: când ne
rugăm, cerem să se împlinească voinţa lui Dumnezeu, în viaţa noastră, sau ca Dumnezeu să împlinească
voinţa noastră?

MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Ucenicii lui Isus îi cer ca El să-i înveţe să se roage. Isus le spune: „Voi când vă rugaţi să spuneţi:
Tatăl nostru…”. Este singura rugăciune pe care Isus îi învaţă pe ucenicii săi. Este o rugăciune care iese din orice
tipar existent în liturgia poporului evreu. Este ceva nou care ne arată cum trebuie să ne adresăm lui Dumnezeu
Tatăl şi ce să-i cerem. De asemenea, Isus, adresându-se ucenicilor, îi învaţă cum trebuie să arate adevărata
rugăciune: „ Când vă rugaţi, nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se roage prin sinagogi şi la colţurile uliţelor,
stând în picioare, ca să fie văzuţi de oameni; adevăr vă spun: şi-au primit răsplata. 6 Tu însă când te rogi, intră
în camera ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău care este în ascuns, şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va
răsplăti ţie.” Să căutăm zilnic momente în care să ne înălţăm inimile şi glasurile către Dumnezeu.

JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Dacă ne-am examina cu atenţie, am observa că rugăciunea noastră zilnică cuprinde foarte multe
cereri. Ne rugăm bunului Dumnezeu pentru sănătatea noastră şi a celor dragi, să avem succes în viaţă, să luăm
note bune şi lista poate continua. Este bine ca pe lângă acest mod de rugăciune să ne obişnuim şi cu rugăciuni
de mulţumire, de laudă şi de preamărire. Cu siguranţă că multe sunt motivele pentru care trebuie să-i mulţumim
lui Dumnezeu, fiecare ştie mai bine, în inima sa, în ce mod l-a ajutat Dumnezeu până acum. De asemenea, nu
trebuie să ne descurajăm, dacă avem impresia că Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunea. Trebuie să continuăm să
ne rugăm. „Cereţi şi vi se va da, bateţi şi vi se va deschide”, ne spune Isus. De un lucru trebuie să fim siguri,
Dumnezeu ştie mai bine decât noi de ce avem mai multă nevoie. El ştie înainte de a-i cere care sunt nevoile
noastre.
VINERI

EVANGHELIA DUMINICII – CRISTOS REGELE UNIVERSULUI

SĂ ÎNVĂŢĂM SĂ FIM ALTRUIŞTI

(Săptămâna a 9-a)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Săptămâna trecută, la zilele de convieţuire unul dintre obiectivele propuse a fost acela de a
conştientiza cât de important este să ne ferim de egoism. Reflecţiile din această săptămână ne vor ajuta să găsim
mijloacele cele mai potrivite de a evita egoismul şi de a fi mai altruişti. Filosoful francez Andre Frossard afirma
într-una din cărţile sale că: „Egoismul este unul dintre cei mai mari inamici ai fericirii umane”. Dicţionarul
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explicativ al limbii române oferă următoarea definiţie pentru egoism: „Atitudine de exagerată preocupare
pentru interesele personale și de nesocotire a intereselor altora.” Această atitudine de exagerată preocupare
pentru interesele personale şi de nesocotire a intereselor altora, reprezintă sursa multor conflicte. Faptul de a ne
gândi mai întâi la nevoile proprii, nu este nimic rău, trebuie să fim însă atenţi ca această grijă faţă de propria
noastră persoană să nu fie exagerată, pentru a ne putea gândi şi la ceilalţi de lângă noi. Să ne analizăm şi să ne
întrebăm: Eu cât de mult mă preocup de interesele mele? Mă gândesc şi la ceilalţi?

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Opusul egoismului, dragi elevi, este altruismul sau abnegaţia. Dicţionarul explicativ al limbii
române oferă următoarea explicaţie pentru cuvântul altruism: „atitudinea morală sau dispoziţia sufletească a
celui care acţionează dezinteresat în favoarea altora; doctrină morală care preconizează o asemenea
atitudine”. Altruismul este grija pentru binele altor persoane și acțiunea de ajutorare, salvare a lor, în caz de
nevoie. Altruismul este o motivație de a oferi ceva de valoare unei părți care trebuie să fie oricine, dar nu sinele.
În acest sens, să ascultăm două citate a doi autori cunoscuţi. Primul citat îi aparţine lui Voltaire, filosof francez
care a trăit în secolul al XVIII-lea. Într-una din lucrările sale el scria: „Nu ești bun de nimic, dacă ești bun
doar pentru tine.” Al doilea citat îi aparţine cunoscutului scriitor columbian Gabriel Garcia Marquez, laureat
al premiului Nobel pentru literatură, în anul 1982. Acesta afirma, într-una din lucrările sale: „Am învăţat că un
om n-are dreptul să-l privească pe un altul de sus decât atunci când trebuie să se aplece pentru a-l ajuta
să se ridice.” Aceasta trebuie să fie şi motivaţia noastră, dragi elevi, atunci când ne gândim la ceilalţi. Să nu
privim pe nimeni de sus, ci să-i ajutăm.

MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Religiile lumii promovează altruismul ca pe o valoare morală de mare importanță. În creștinism,
de exemplu, altruismul se află în centrul învățăturilor lui Isus Cristos din Evanghelii. Prezența și semnificația
iubirii este cuprinsă nu doar în cuvinte, reflecții, ci și în fapte. Astfel, noi trebuie să urmărim binele comun
mai mult decât binele personal, întrucât binele comun este mai folositor pentru om. Referitor la aproapele
nostru, în cartea Leviticului: Dumnezeu adresându-se poporului evreu şi prin el nouă tuturor, afirma: „Să nu
furați, să nu spuneți minciuni și să nu vă înșelați aproapele” (Levitic 11). În Evanghelia după Matei, cap. 22,
37 stă scris : „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău”
și „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”. Mulți autori biblici subliniază o puternică legătură între iubirea
faţă de aproapele și iubirea faţă de Dumnezeu. Întâia scrisoare a Sfântului Apostol Ioan, cap. 4, 21 ne spune
următoarele: „Și această poruncă avem de la El: cine iubește pe Dumnezeu să iubească și pe fratele său”.
Aşadar, dragi elevi, atunci când facem o faptă bună aproapelui să ne gândim că de fapt îi slujim lui Isus!

JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Doamne învăţă-ne să nu uităm să-i respectăm pe ceilalţi ca pe noi înşine. Să nu uităm că avem
nevoie unii de ceilalţi. Că nu putem trăi izolaţi. Că avem nevoie de comunicare deoarece aceasta este necesară
echilibrului nostru. Învaţă-ne că trebuie să împărtăşim cu ceilalti tot ce ni se întâmplă. Ajută-ne să realizăm
faptul că cea mai mare bucurie a noastră este aceea de a fi înconjuraţi de oameni, de a putea trăi cu ei,
de a fi fericiţi cu ei şi de a nu fi singuri. Doamne, ajută-ne să fim mai altruişti şi mai iubitori faţă de
aproapele. Amin.
VINERI

Evanghelia duminicii a XXXIII–a de peste an.

Să învăţăm să-l descoperim pe Dumnezeu în creaţie

(Săptămâna a 8-a)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Reflecţiile din această săptămână ne vor ajuta să-l descoperim pe Dumnezeu, cel
TRANSCENDENT, prin intermediul creaţiei sale. În faţa misterului, să-l adorăm pe Dumnezeu pentru tot ceea
ce a creat. Doar singur Dumnezeu este cel care poate crea din nimic. Noi, creaturile sale, nu facem decât să
transformăm ceea ce deja există. El este singurul Perfect, el este singurul Atotputernic, Atotştiutor, Veşnic, Cel
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fără de început şi fără de sfârşit. În faţa multor întrebări fără răspuns, dacă dorim să ne păstrăm seninătatea şi
liniştea, e bine să rămânem în admiraţie şi adoraţie faţă de acest DUMNEZEU TĂCUT, care vorbeşte prin
intermediul CREAŢIEI, să ne acceptăm condiţia de OAMENI şi să-i mulţumim pentru tot ceea ce face, zilnic,
pentru noi!

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Deoarece, astăzi, 1 noiembrie, în Biserica catolică este amintită solemnitatea Tuturor Sfinţilor,
vă invităm, dragi elevi, să-l admirăm pe Dumnezeu în sfinţii săi. Alături de sfinţii care sunt amintiţi de-a lungului
anului în calendar, cu siguranţă că există mult mai multe persoane care au ajuns să se bucure de prezenţa lui
Dumnezeu în paradis. Pentru acestea, sfânta Maică Biserică a stabilit o zi, cea de 1 noiembrie, pentru a fi
sărbătoriţi. Sfinţii sunt un exemplu pentru noi toţi că mântuirea este posibilă. Da, dragi elevi, sfinţenia este
posibilă. Ea nu este rezervată doar unor persoane privilegiate, ci este la îndemâna şi dispoziţia oricui. De fapt,
cu toţii trebuie să ne străduim să ajungem la sfinţenie, deoarece în prezenţa lui Dumnezeu – ceea ce reprezintă
raiul, a fi în prezenţa lui Dumnezeu – cu toţii va trebui să fim sfinţi. Ajută-ne, Doamne, să fim sfinţi.

MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6
secunde). Rămânem tot în atmosfera de sărbătoare a zilei de ieri, deoarece, astăzi, în calendarul romano-catolic
avem Pomenirea tuturor credincioşilor răposaţi. O zi specială în care Biserica ne invită să ne amintim de toţi
cei dragi din familiile noastre sau cei cunoscuţi care au trecut din această lume la Tatăl. Pomenirea credincioşilor
răposaţi ocupă atât Biserica ortodoxă cât şi cea catolică un loc aparte. Pe lângă semnificaţia umană a păstrării
vie în amintire a persoanelor dragi care au trecut la Domnul, pomenirea credincioşilor răposaţi reprezintă, de
asemenea, un act de credinţă în Viaţa veşnică şi în Învierea de Apoi. Să nu uităm ca în aceste zile să mergem
la mormintele celor dragi şi să ne rugăm pentru odihna sufletelor lor. Odihna cea veşnică dă le-o lor, Doamne.
Şi lumina fără de sfârşit să le strălucească. Să se odihnească în pace. Prin mila lui Dumnezeu. Amin.

JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6
secunde). Doamne, în faţa misterului dorim să Te adorăm şi să-ţi mulţumim pentru tot ce ai făcut pentru noi
oamenii. Este adevărat, Doamne, că prezenţa Ta pe acest pământ nu este uşor de sesizat de toţi oamenii. De
multe ori, pari un Dumnezeu îndepărtat, care ne laşi singuri să ne zbatem în greutăţile acestei lumi, singuri în
această vale de lacrimi. Acest sentiment este încă puternic între oameni, Doamne. Cu toate acestea, ştim că nu
ne vei oferi alte semne decât pe cele pe care ai binevoit deja să ni le trimiţi: ai creat o lume atât de perfectă,
peste care ai binevoit să-l aşezi pe om ca stăpân şi administrator şi L-ai trimis în lume pe Fiul tău Isus Cristos,
Mântuitorul nostru. Pe om l-ai înzestrat cu atâtea daruri, fiind la momentul de faţă fiinţa cea mai completă şi
mai perfectă. Măreşte, Doamne, în noi credinţa şi ajută-ne să te descoperim în semnele lăsate de Tine, ca
mărturie a prezenţei şi existenţei Tale. Amin.

VINERI

Evanghelia duminicii a XXXII–a de peste an.

VOLUNTARII CARITĂŢII

( Săptămâna a 7- a)

Luni
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Dragi elevi, deoarece în ultimele trei săptămâni am iniţiat campania de strângere de alimente
pentru bătrânii şi copii din Centrul „Sfântul Ioan Paul al II-lea”, din Butea, dorim ca în această săptămână
reflecţiile zilnice să ne sensibilizeze mai mult asupra iubirii faţă de aproapele şi faţă de milostivire. Anul acesta,
mai este numit şi anul milostivirii. Sfântul Părinte Papa Francis vorbind despre milostivire, amintea de faptele
de milostenie trupească şi sufletească. Săptămâna aceasta vom reflecta asupra faptelor de milostenie trupească.
Faptele de milostenie ne amintesc de importanţa traducerii credinţei noastre în acte concrete și zilnice,
destinate să-l ajute pe aproapele nostru în trup și în spirit. După aceste fapte noi vom fi judecați. Sfânta
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Biserică ne învaţă că aceste fapte sunt următoarele: a da de mâncare celor flămânzi, a da de băut celor
însetaţi, a îmbrăca pe cei goi, a adăposti pe străini, a vizita pe cei bolnavi, a vizita pe cei închişi, a îngropa
pe cei morţi.

Marţi
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Faptele de milostenie trupească îşi fundamentează originea în cuvintele Mântuitorului din
Evanghelia după sfântul Matei 25, 31-36: „.Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea
pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de
alţii cum desparte păstorul oile de capre şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. Atunci Împăratul
va zice celor de la dreapta Lui: "Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită
de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am
fost străin, şi M-aţi primit; am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în
temniţă, şi aţi venit pe la Mine." Drept răspuns, Împăratul le va zice: "Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi
făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut." . Ne putem întreba:
Ce i-am prezenta Domnului, dacă ni s-ar cere cont acum pentru viaţa noastră?

Miercuri
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Pentru ca faptele de milostenie trupească să fie bineplăcute Domnului şi să aducă roade
sufleteşti, trebuie să ne străduim ca acestea să izvorască din iubire sinceră faţă de Dumnezeu şi faţă de
aproapele. Femeia văduvă, care a dăruit la templu doi bănuţi, singurii pe care-i mai avea, trece mult înaintea
bogaţilor care puneau sume mari în cutia templului, dar numai de ochii lumii (Mc 12, 42-44). Darul făcut
aproapelui, cuvintele de mângâiere şi împăcare care ies dintr-o inimă lipsită de iubire, nu pot avea o bună
înrâurire, aşa după cum minunat spune, Sfântul Apostol Paul: „De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor,
iar dragoste nu am, sunt ca o aramă sunătoare şi ca un chimval zăngănitor...Şi de aş împărţi toată averea mea şi
de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte” (1Cor. 13, 1, 3). Câtă iubire există
în faptele pe care le facem?

Joi
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Să ne rugăm împreună cu Maica Tereza de Calcuta: Doamne, când îmi este foame, trimite-l pe
cineva care să aibă nevoie de mâncare; când îmi este sete, trimite-l pe cineva care să aibă nevoie de apă; când
îmi va fi frig, trimite-l pe cineva care are nevoie de căldură; când mă voi considera săracă, pune lângă mine pe
cineva cu adevărat sărac; când mi se va părea crucea prea grea, ajută-mă să-i ajut pe ceilalţi în a-şi duce crucea;
când doresc ca ceilalţi să mă înţeleagă, trimite-l pe cineva care are nevoie de înţelegerea mea. Doamne, fă-ne
demni să-i slujim pe fraţii noştri. Dăruieşte-le prin mâinile noastre nu doar pâinea cea de toate zilele, ci şi iubirea
noastră milostivă, imagine a Ta. Amin.
VINERI

Evanghelia Duminicii a XXXI din timpul de peste an

ZIUA MONDIALĂ A MISIUNILOR

(Săptămâna 6)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu şi să-l adorăm. (pauză 5-6
secunde). Deoarece, duminica viitoare, 23 octombrie, va fi sărbătorită a 90-a Zi mondială a misiunilor, reflecţiile din
această săptămână se vor inspira din Scrisoarea Papei Francisc adresată Bisericii cu această ocazie. Tema Zilei
mondiale a misiunilor se intitulează: „Biserica misionară, martoră a milostivirii”. „ (...) în această Zi Misionară
Mondială suntem invitaţi toţi „să ieşim”, ca discipoli misionari, fiecare punând în slujire talentul său, creativitatea,
înţelepciunea şi experienţa sa în a duce mesajul de blândețe și compasiune al lui Dumnezeu la întreaga familie umană.
(...) Milostivirea trezește în inima Tatălui o bucurie intimă atunci când îi întâlneşte pe toți oamenii. (...) El este
Dumnezeul binevoitor, atent, credincios; devine aproape pentru cel care este în nevoie pentru a fi aproape de toţi,
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mai ales de cei săraci; se implică în realitatea umană cu blândețe exact cum ar face un tată şi o mamă în viaţa copiilor
lor (cf. Ier 31,20).” Având în faţa noastră această imagine a lui Dumnezeu Tatăl, să ne străduim şi noi, dragi
elevi, să fim milostivi cu cei din jurul nostru şi să ne implicăm în a-i ajuta pe cei care au mai mare nevoie de
ajutorul nostru.

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu şi să-l adorăm. (pauză 5-6
secunde). Papa Francisc continuă mesajul adresat cu ocazia Zilei internaţionale ale Misiunilor astfel: „ (...) Au
mărturisit această iubire de milostivire, ca în primele timpuri ale experienţei ecleziale, atâţia bărbaţi şi femei de orice
vârstă şi condiţie. Un semn elocvent al iubirii materne a lui Dumnezeu este prezenţa considerabilă şi crescândă
a femeilor în domeniul misiunilor, alături de prezența bărbaților. Femeile, laice sau consacrate, iar astăzi chiar
multe familii, realizează vocaţia lor misionară în cele mai diferite forme, de la vestirea directă a Evangheliei
la slujirea caritativă. Alături de opera evanghelizatoare şi sacramentală a misionarilor, femeile şi familiile înţeleg
deseori mai adecvat problemele oamenilor şi ştiu să le înfrunte în mod oportun şi uneori inedit: prin grija faţă de
viaţă, printr-o atenţie specială mai mult faţă de persoane decât faţă de structuri şi folosind orice resursă umană şi
spirituală în construirea armoniei, relaţiilor, păcii, solidarităţii, dialogului, colaborării şi fraternităţii, fie în cadrul
raporturilor interpersonale, fie în cadrul mai amplu al vieţii sociale şi culturale, şi îndeosebi al îngrijirii săracilor.”
Putem oberva dragi elevi, ce rol important au în societate şi în biserică femeile şi familiile. Să mulţumim lui
Dumnezeu pentru mamele noastre şi pentru toate femeile care lucrează în misiune.

MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu şi să-l adorăm. (pauză 5-6
secunde). Papa Francisc continuă mesajul adresat cu ocazia Zilei internaţionale ale Misiunilor astfel: „ (...) În multe
locuri evanghelizarea porneşte de la activitatea educativă, căreia opera misionară îi dedică angajare şi timp, ca
viticultorul milostiv din Evanghelie (cf. Lc 13,7-9; In 15,1), cu răbdarea de a aştepta roadele după ani de formare
lentă; se generează astfel persoane capabile să evanghelizeze şi să facă să ajungă Evanghelia acolo unde nu s-ar
aştepta să o vadă realizată. Biserica poate să fie definită „mamă” şi pentru cei care vor ajunge într-o zi la credinţa în
Cristos. De aceea, doresc ca poporul sfânt al lui Dumnezeu să exercite slujirea maternă a milostivirii, care ajută atât
de mult popoarele care nu-l cunosc încă pe Domnul, să-l întâlnească şi să-l iubească.” Ne putem întreba şi noi,
dragi elevi, cum îi ajutăm noi pe ceilalţi să-l întâlnească şi să-l iubească pe Dumnezeu?

JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu şi să-l adorăm. (pauză 5-6
secunde). Papa Francisc continuă mesajul adresat cu ocazia Zilei internaţionale ale Misiunilor astfel: (...) Mandatul
Evangheliei – „Aşadar, mergeţi, şi faceţi ucenici din toate naţiunile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh, învăţându-i să ţină toate câte v-am poruncit” (Mt 28,19-20) - nu s-a epuizat, dimpotrivă ne angajează
pe toţi, în contextele prezente şi în provocările actuale, să ne simţim chemaţi la o reînnoită „ieşire” misionară, cum
indicam şi în Exortaţia apostolică Evangelii gaudium: „Fiecare creştin şi fiecare comunitate va discerne care este
drumul pe care Domnul îl cere, însă toţi suntem invitaţi să acceptăm această chemare: să ieşim din propria
comoditate şi să avem curajul de a ajunge la toate periferiile care au nevoie de lumina Evangheliei” (20). Ajutăne, Doamne, să ieşim din propriile noastre comodităţi şi să fim mai atenţi faţă de nevoile fraţilor noştri. Aşa te rugăm
prin Cristos Domnul şi Fratele nostru, care a venit în lume să aducă pace şi alinare în mod special pentru cei
defavorizaţi şi uitaţi! Amin.
VINERI

Evanghelia duminicii a XXX –a din Timpul de peste an.

CANONIZAREA FRATELUI SOLOMON LECLERQ (Săptămâna 5)
Luni
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Dragi elevi, aşa cum deja aţi fost informaţi la careul de marţea trecută, în săptămâna

aceasta reflecţiile de dimineaţă vor face referire la ridicarea la cinstea altarelor, duminica viitoare, 16
octombrie, a Fratelui Solomon Leclerq, care şi-a dat viaţa pentru credinţa în Isus Cristos, în timpul
Revoluţiei franceze, mai exact la data de 2 septembrie 1792. Actualul Superior al Congregaţiei Fraţii
Şcolilor Creştine, făcând referire la acest eveniment deosebit pentru întreaga Familie lasalliană afirma
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că această canonizare este o binecuvântare pentru noi şi este bine să-i mulţumim Domnului împreună.
Exemplul oferit de Fratele Solomon trebuie să ne determine şi pe noi să-l urmăm pe Isus în fiecare zi,
aşa cum l-a urmat el. Sfântul Ioan de La Salle, în Meditaţia nr. 159, 3, în sărbătoarea sfântului apostol
Bartolomeu scria următoarele cuvinte: „Trebuie să suferiţi un martiriu continuu, nu mai puţin violent
pentru suflet, decât martiriul suferit de Sfântul Bartolomeu – care a fost jupuit de viu - . Trebuie să vă
debarasaţi de propria piele, care este omul cel vechi şi să vă îmbrăcaţi cu spiritul lui Isus Cristos,
devenind făpturi noi.” Numele civil al Fratelui Solomon era: Guillaume Nicolas Louis Leclerq. El s-a
născut la 14 noiembrie 1745, în oraşul Boulogne-sur-Mer, în Franţa. Tatăl său, se numea Francisc
Leclerq iar mama sa Maria Barbara Dupont. Tatăl său, un comerciant deosebit de apreciat în rândul
comercianţilor din Boulogne, a fost şi el elev al Fraţilor Şcolilor Creştine. Guillaume Nicolas Louis a
fost al cincelea copil al Familiei Leclerq. Primele iniţieri în tainele scrisului şi cititului le primeşte în
familie, de la mama sa. De la 12 ani, va intra în colegiul Fraţilor unde îşi continuă studiile în domeniul
comercial, cu gândul de a continua tradiţia din familie. După terminarea studiilor, încearcă să se
iniţieze în acest domeniu, însă Domnul îi rezervă altceva.
Marţi
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Experienţa trăită la Paris, a avut asupra lui efectul unui vaccin, care l-a vindecat pentru

totdeauna de atracţia spre rău şi spre păcat. În acest sens, într-o scrisoare adresată uneia dintre surorile
sale afirma următoarele: „Cred că dacă aş fi rămas la Boulogne, nu m-aş fi hotărât să îmbrăţişez felul
de viaţă în care mă aflu, şi în care, har Domnului, mă simt fericit!” Felul acesta de viaţă, de a fi Frate
al Şcolilor Creştine la început în anul 1767, când, la vârsta de 22 de ani, intră în Noviciatul Fraţilor şi
primeşte numele de Solomon – numele unui martir din primele secole ale creştinismului. Când a intrat
în Noviciat, le spunea părinţilor săi: „Idealul vieţii mele l-am văzut în viaţa pe care o duc Fraţii
Şcolilor Creştine, foştii mei profesori. Vreau să fiu ca ei”. A fost un Frate deosebit de apreciat de
ceilalţi. Un frate de-al său mai mic, pe nume Eustache, care a devenit şi el Frate, a lăsat în scris aceste
cuvinte despre Fr. Solomon: „ Bunul Dumnezeu să-mi dea harul să port haina sfântă pe care am
îmbrăcat-o, până la moarte, şi să fiu un Frate bun asemenea Fratelui Solomon, foarte apreciat de toţi
cei care l-au cunoscut aici. Voi încerca să calc pe urmele lui”. După terminarea Noviciatului, Fratele
Solomon a îndeplinit mai multe slujirii: profesor de matematică, director al Noviciatului şi econom al
mai multor centre. În anul 1787 a participat la Capitulul General, în calitate de Secretar General şi a
fost numit de către Fratele Superior General Agaton, în calitate de Secretar General al Congregaţiei
Fraţii Şcolilor Creştine. Casa generală a Congregaţiei se afla în Paris, capitala Franţei. În această slujire
îl va prinde Revoluţia franceză, care a izbucnit în anul 1789.

Miercuri
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Revoluţia franceză a adus schimbări fundamentale în Franţa sfârşitului de secol XVIII.

Revoluţionarii francezi, în numele libertăţii, egalităţii şi fraternităţii au trecut la persecuţii dure
îndeosebi împotriva susţinătorilor monarhiei şi a membrilor Bisericii: episcopi, preoţi, călugări şi
călugăriţe. În acest sens, în anul 1789 au confiscat bunurile Bisericii şi un an mai târziu, în 1790 au
defiinţat ordinele călugăreşti, mai puţin cele din domeniile social şi care se ocupau de învăţământ, care
vor fi desfiinţate în 1791. În anul 1790, reprezentanţii revoluţionarilor au proclamat „Constituţia
civilă a clerului”, care prevedea ca episcopii şi preoţii să fie numiţi de popor, fără a mai avea nevoie
de acceptul Papei. Episcopii şi preoţii trebuiau să depună jurământ pe noua constituţie. Cei care refuzau
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să depună acest jurământ erau consideraţi ostili patriei. Papa Pius al VI-lea condamnă această
Constituţie prin scrisoarea „Quod aliquantum” atrăgând atenţia celor care au depus jurământul pe noua
Constituţie că riscă să fie excomunicaţi din Biserică. În această atmosferă tensionată, au fost arestaţi
mulţi episcopi, preoţi, călugări şi călugăriţe. Parisul era centrul Revoluţionarilor. De aici porneau spre
Provinciei toate directivele referitoare la mersul Revoluţiei. Fratele Solomon a fost arestat în data de
15 august 1792 şi încarcerat cu alte 190 de persoane în Mănăstirea Carmelitanilor. În ziua de 2
septembrie 1792, pentru că a refuzat să depună jurământul pe Constituţia civilă a clerului a fost
martirizat, prin decapitare. Alături de el au mai fost martirizaţi şi alte 190 de persoane: 3 episcopi şi
mulţi alţi preoţi şi călugări. A fost declarat fericit de către Papa Pius al XI-lea, la 17 octombrie
1926, împreună cu cei 190 de persoane. A fost primul martir din Congregaţia Fraţii Şcolilor
Creştine care a fost declarat fericit, fiind urmat de mulţi alţi Fraţi din Spania, în total numărul
Fraţilor martiri trecând de 140!
Joi
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6
secunde). Din grupul de 191 de persoane care au fost declarate fericite, în anul 1926, singur Fratele

Solomon va fi declarat sfânt, duminică, 16 octombrie. Minunea care a condus la ridicarea Fratelui
Solomon la cinstea altarelor s-a întâmplat în Venezuela. Membrii comisiei medicale ale Congregaţiei
pentru cauza sfinţilor a declarat, la 3 martie 2016 ca inexplicabilă supravieţuirea fetiţei MARIA
ALEJANDRA HERNANDEZ, care a fost muşcată în anul 2007 de un şarpe deosebit de veninos.
Această minune a fost realizată prin invocarea Fericitului Frate Solomon Leclerq. După nouă ani de
analiză şi cercetare această minune a fost acceptată şi aprobată de Sfântul Scaun, deschizându-se
drumul canonizării acestuia. În ziua de 15 august 1792, când a fost arestat redactează o scrisoare lungă
surorii sale Barbara în care printre altele afirma şi următoarele: „De ce să ne plângem când Evanghelia
ne spune să ne bucurăm, când avem ceva de suferit pentru numele său? Să suferim deci cu bucurie
mulţumindu-i pentru crucile şi necazurile ce ni le trimite. Nu ştiu ce mi se va întâmpla în viitor... Îl
rog să mă facă şi pe mine vrednic de a suferi pentru El”. Să-i mulţumim Bunului Dumnezeu pentru
exemplul Sfântului Solomon şi să-i urmăm şi noi exemplul de statornicie în credinţă.

Vineri
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DESPRE EFORT

(Săptămâna 4 )

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). În această a patra săptămână din anul şcolar tema propusă pentru reflecţiile de dimineaţă va face
referire la cuvântul efort şi la învăţăturile pe care acest cuvânt ni le poate transmite. Dicţionarul explicativ al
limbii române prezintă următoarele definiţii pentru cuvântul efort: Încordare voluntară a puterilor fizice sau
psihice ale organismului în vederea realizării unui randament superior celui obişnuit; încercare, osteneală,
sforţare, silinţă, strădanie, străduinţă. Efortul, dragi elevi, presupune încercare, osteneală, sforţare,
străduinţă din partea noastră, toate acestea cu un scop anume, acela de a dobândi ceea ce ne propunem.
În situaţia noastră de elevi, cuvintele enumerate mai sus ar trebui să facă parte din vocabularul nostru zilnic,
deoarece fără încercări, osteneală şi străduinţă nu putem avea rezultate satisfăcătoare la învăţătură. Câtă
importanţă acordăm noi cuvântului efort, în viaţa noastră?

MARŢI
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La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Există multe maxime şi cugetări despre cuvântul efort rostite de autori de seamă. Am ales câteva
care ne pot ajuta să înţelegem mai bine importanţa pe care ar trebui să o aibă această valoare şi în viaţa noastră.
Într-una din lucrările sale autoarea Liane Cordes afirmă că: „Efortul continuu, nu puterea şi nici inteligenţa
este cheia ce deschide uşa potenţialului nostru.” Fiecare dintre noi avem capacităţi nebănuite pe care încă nu
le-am descoperit. Ceea ce poate deschide uşa potenţialului nostru, al capacităţilor noastre este efortul susţinut,
zilnic şi nu puterea sau inteligenţa noastră. Trebuie să fiţi conştienţi, dragi elevi, că fără efort nimic nu veţi
putea realiza în viaţă. Marele medic român Marian Gh. Voiculescu afirma că: „Geniul izvorăşte din efort şi
inspiraţie”. Poate nu vom ajunge mari genii în domeniile în care ne pregătim, însă nu trebuie să încetăm să
ridicăm ştacheta din ce în ce mai sus şi să dorim mai mult de la viaţă. Cu efort şi inspiraţie putem ajunge sus,
sus de tot. Să avem curajul să încercăm!

MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Poetul şi eseistul american Ralph Waldo Emerson vorbind despre entuziasm afirma următoarele:
„Entuziasmul este mama efortului, iar fără el nimic măreţ nu a fost realizat vreodată.” Pentru a depune efort
în aspecte pe care le considerăm importante pentru viaţa noastră avem nevoie de motivaţie şi de entuziasm. În
mod normal vârsta adolescenţei este caracterizată de entuziasm, bucurie şi dorinţă de îndeplinire a visurilor. Cu
greu ne putem imagina adolescenţi sau tineri care să emane prin comportamentul lor plictiseală, oboseală şi
lipsa dorinţei de viaţă. Dacă ar exista un termometru care ar putea să ne măsoare entuziasmul câte grade ar
arăta? Ar trece oare de culoarea albastră specifică temperaturilor scăzute? Scriitorul englez Sydney Smith afirma
într-una din scrierile sale: „ O mare cantitate de talent este pierdută în lume din cauza absenţei curajului. În
fiecare zi dispar oameni a căror timiditate îi impiedică să facă un prim efort.” Este bine să nu lăsăm să se
piardă eventualele talente pe care le avem. Să nu ne temem să facem un prim efort şi să începem să
descoperim calităţile care zac în noi, pentru a le scoate în evidenţă şi a le pune la dispoziţia celorlalţi.

JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Cunoscutul pastor protestant, Robert Schuller, într-una din predicile sale rostite în cadrul unei
emisiuni de televiziune spunea următoarele cuvinte: „Prefer să încerc să fac ceva greu şi să nu reuşesc, decât
să încerc să nu fac nimic şi să reuşesc.”. Sunt pline de învăţătură aceste cuvinte şi ne invită la reflecţie. Deseori
noi aşteptăm să reuşim fără să facem efort, fără să muncim, fără să transpirăm sau ne mulţumim cu foarte puţin,
cu note doar de trecere. În viaţă însă trebuie să ne stabilim obiective măreţe pentru care trebuie să muncim mai
mult, chiar cu riscul de a nu le atinge pe deplin şi de a nu reuşi. Efortul susţinut este cheia succesului în viaţă.
Dacă noi vom depune toate eforturile pentru a ne atinge obiectivele, Dumnezeu cu siguranţă ne va ajuta
în demersul nostru.

Vineri

Evanghelia duminicii a XXVIII-a din Timpul de peste an

Priveşte mai departe

(Săptămâna 3)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Continuăm dragi elevi să aprofundăm împreună motoul din anul acesta şcolar 2016-2017: Priveşte
mai departe şi valoarea Transcendenţei. Transcendenţa înseamnă deschiderea spre profunzimea şi amplitudinea
realităţii pe care o experimentăm. Valoarea transcendenţei ne ajută să înţelegem lucrurile din jurul nostru şi tot ceea
ce se întâmplă în jurul nostru, dintr-o perspectivă în care suntem capabili de a ne deschide unei dimensiuni diferite
de cea a realităţii. Experimentăm atât de multe realităţi: faptul că existăm, că avem un trecut, un prezent şi că este
important să ne construim viitorul, că avem sentimente, instincte şi emoţii, că avem nevoie de momente de rugăciune,
de linişte şi de reflecţie personală, că suntem înconjuraţi de atâtea lucruri frumoase create de Dumnezeu şi că suntem
iubiţi de Dumnezeu. Transcendenţa ne ajută să trecem dincolo de ceea ce reprezintă aceste realităţi, mai
departe de aspectele exterioare ale acestora şi să căutăm să le înţelegem mai în profunzime.
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MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Astăzi, dragi elevi, suntem invitaţi să vedem în ce mod putem aprofunda mai mult realitatea Euului nostru şi necesitatea de a ne deschide spre ceilalţi, precum şi necesitatea depăşirii momentului prezent în
care trăim. Noi, oamenii, suntem obişnuiţi să ne oprim asupra noastră şi asupra nevoilor noastre personale şi
mai puţin să ne gândim la ceilalţi. Este important pentru noi să depăşim această gândire egocentrică şi să ne
gândim la ceilalţi, să depăşim Eu-l nostru şi să-l transcendem spre Ceilalţi. Cu siguranţă că mulţi dintre noi
ne-am gândit la existenţa noastră, faptul că avem un trecut, un prezent şi că este important să ne construim
viitorul. Este deosebit de important să transcendem prezentul şi să privim spre viitor cu speranţă. Dacă reuşim
să trecem de la Eu la Noi şi de la trăirea prezentului la proiectarea viitorului – împreună cu Dumnezeu –
înseamnă că înţelegem corect valoarea transcendenţei.
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). În general, noi, oamenii, dragi elevi, suntem înconjuraţi de multe lucruri materiale. Anul acesta
suntem invitaţi să căutăm recunoaşterea valorii lucrurilor materiale şi folosirea adecvată pentru
dezvoltarea noastră trupească, intelectuală, emoţională şi spirituală. Este important să reuşim să
transcedem realitatea lucrurilor materiale care ne înconjoară şi să vedem în ce măsură ne pot ajuta acestea să
ne dezvoltăm din punct de vedere intelelctual, emoţional şi spiritual. Chiar dacă ne vine greu să recunoaştem,
uneori simţim nevoia de linişte, de a fi cu noi înşine şi cu gândurile noastre, nevoia de a ne ruga. Este important,
dragi elevi, să căutăm să creştem în profunzime spirituală, cu ajutorul tăcerii, reflecţiilor şi a rugăciunii.
Dumnezeu vorbeşte tuturor în tăcere. Doar cei care ştiu să facă linişte în interiorul lor, îl pot auzi mai uşor pe
Dumnezeu, atunci când se roagă. Să ne luăm angajamentul de a căuta în timpul zilei astfel de momente de
tăcere, reflecţie şi de rugăciune.
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Un alt aspect care ne ajută să înţelegem mai bine valoarea TRANSCENDENŢEI este
contemplarea lucrurilor din natura înconjurătoare. Dacă privim în jur, vom observa că în natură şi în Univers
există atâta perfecţiune, încât cu greu ne putem imagina că toate acestea au apărut la întâmplare. Pornind de la
creaţie putem ajunge mai uşor la Creator, la cel care a făcut toate acestea. Această trecere de la creaţie la
Creator ne ajută să înţelegem mai bine valoarea Transcendenţei. De la tot ceea ce ne înconjoară
transcendem spre cel care a creat toate acestea. Să ne străduim, dragi elevi, să avem grijă de toate lucrurile care
ne înconjoară, să le respectăm şi să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru ele!
VINERI
Evanghelia duminicii a XXVII –a de peste an.

Zilele internaţionale ale păcii

(Săptămâna 2)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Dragi elevi, miercuri 21 septembrie va fi sărbătorită Ziua internaţională a Păcii. Consiliul Internaţional
al Tinerilor Lasallieni a propus ca intervalul 21 septembrie – 21 octombrie să fie dedicat PĂCII. Astfel anul acesta
este sărbătorită a 10-a ediţie a ZILELOR INTERNAŢIONALE LASALLIENE PENTRU PACE. Tema aleasă se
intitulează: „ Vocile noastre pline de milostivire cer pacea” Această temă s-a inspirat din tema propusă de
Congregaţia Fraţii Şcolilor Creştine, pentru anul şcolar 2016-2017 „O chemare mai multe voci”, precum şi din Anul
Milostivirii propus de Pap Francisc. Prin faptele noastre de milovire trupească şi sufletească noi putem contribui la
construirea păcii în lume. Suntem invitaţi, dragi tineri, să fim milostivi şi să cerem pacea, într-o lume care suferă
atât de mult din cauza războielor, a neînţelegerilor, a nedreptăţii de orice fel. Să ne întrebăm: în ce mod putem
fi şi noi milostivi faţă de ceilalţi şi să cerem pacea?

Sugestii pentru reflecţia de dimineaţă
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MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Milostivirea, dragi elevi, este unul dintre conceptele teologice care par destul de abstracte. Am
experimentat de multe ori milostivirea lui Dumnezeu și a celorlalți. Cu siguranţă că sunt momente când noi
înşine suntem milostivi. Milostivirea nu este legată în mod strict numai de iertare. Cuvântul milostivire, în limba
latină înseamnă misericordia, şi este format din două cuvinte miserere (suferință) și cor (inimă). Atunci când
cerem milostivirea lui Dumnezeu, ceea ce cerem de fapt este ca El să ne scape de inima aflată în suferință.
Inimile noastre pot să sufere nu doar din cauza păcatului, ci și din cauza unei relații distruse într-o familie, din
cauza unei boli fizice sau mentale, pentru pierderea unui loc de muncă, din cauza unei trădări sau abandonări,
din sărăcie spirituală sau fizică ș.a. Dacă noi ne aducem aportul nostru şi contribuim la schimbarea în bine
a vreunei situaţii din cele prezentate, atunci luptăm în favoarea păcii şi a instaurării acesteia în mijlocul
nostru.
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Milostivirea înseamnă să ajutăm pe cineva cu o inimă aflată în suferință. Atunci putem
experimenta milostivirea lui Dumnezeu mult mai mult decât am putea număra vreodată. Cele șapte fapte de
milostivire sufletească arată că milostivirea este mai mult decât iertarea cu deschidere faţă de cel care ția greșit. Aceste fapte de milostivire sufletească sunt următoarele: a sfătui pe cei ce sunt în îndoială, a învăţa
pe cei neştiutori, a dojeni pe cei păcătoşi, a mângâia pe cei mâhniţi, a ierta celor ce ne-au supărat, a suferi cu
răbdare nedreptatea, a ne ruga lui Dumnezeu pentru cei vii şi pentru cei morţi. Noi cum ne-am raportat, până
acum faţă de aceste fapte de milostivire, tocmai auzite? Ce putem să ne luăm ca angajament pentru această lună
dedicată păcii?
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Jubileul Milostivirii reprezintă o ocazie de a contribui la edificarea păcii prin intermediul
unui profund examen de conştiinţă care să ne facă pe fiecare să recunoaştem cum se manifestă indiferenţa în
propriile vieţi, pentru a ne angaja în mod concret la îmbunătăţirea realităţii în care se trăieşte, pornind de la
propria familie, de la vecini şi de la mediul de muncă. Şi statele sunt îndemnate la gesturi concrete, la acte de
curaj în favoarea persoanelor celor mai fragile din cadrul societăţii, precum deţinuţii, migranţii, şomerii şi
bolnavii. Adresându-se întregii Biserici, cu ocazia Zilei Mondiale a Păcii, de la începutul anului calendaristic,
Papa Francisc a făcut referire la aboliriea pedepsei cu moartea şi la posibilitatea amnistierii şi a solicitat totodată
condiţii de viaţă demne pentru migranţi şi respect pentru femeile din câmpul muncii. Ne mai rămân, dragi elevi,
la dispoziţie încă 3 săptămâni, în care prin gesturi simple dar concrete de milostivire să cerem pacea şi să milităm
pentru ea.
VINERI
Evanghelia duminicii a XXVI –a de peste an.

PRIVEŞTE MAI DEPARTE

(Săptămâna 1)

LUNI
Participarea la sfânta Liturghie de început de an şcolar, în biserica parohială din Pildeşti.

MARŢI
Dragi elevi, iată-ne din nou la şcoală. Trebuie să considerăm acest nou an şcolar ca pe o nouă ocazie
de a creşte din toate punctele de vedere: intelectual, social, spiritual, comunitar…De reuşita acestei creşteri
suntem responsabili, în mare proporţie, doar noi înşine. Părinţii, profesorii, educatorii ne sunt alături, ne
însoţesc, ne ajută să creştem, însă nu pot face prea multe, dacă noi nu adăugăm şi partea noastră şi anume aceea
de a fi ascultători, silitori şi dispuşi de a depune efort pentru a ne atinge obiectivele propuse. Să căutăm să
răspundem, în mod sincer, la următoarele întrebări: Cum mă simt la început de an şcolar? De ce mă aflu la
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şcoală? Cât de hotărât/ă sunt să depun toate eforturile pentru ca în acest nou an şcolar să mă
autodepăşesc şi să fiu mai bun/ă şi mai silitor/oare decât anul trecut?
MIERCURI

Luni, la festivitatea de deschidere a anului şcolar, au fost prezentate motoul şi logoul care ne
vor însoţi de-a lungul celor peste treizeci de săptămâni de activitate şcolară şi extraşcolară: Motoul se
intitulează: PRIVEŞTE MAI DEPARTE. Valoarea pe care o vom aprofunda anul acesta şcolar este
cea a TRANSCENDENŢEI. Cu toate că acest termen este cam dificil, folosindu-se mai ales în
domeniul filosofiei şi al teologiei, ne vom strădui ca să-l prezentăm în termeni cât mai simpli, pentru
a putea fi înţeles uşor. Cuvântul transcendent înseamnă ceva care depăşeşte, care trece dincolo de
orizontul experienţei sau al întrebuinţării teoriei într-un domeniu dat; care presupune un principiu
exterior şi superior oricărei clase de obiecte. Mai are şi înţelesul a ceva care se află mai presus de
inteligenţa obişnuită, de lucrurile individuale şi de umanitate. A transcende înseamnă a depăşi un
anumit nivel, stadiu, a trece dincolo de ceva..., a depăşi limita cunoaşterii experimentale, a
realităţii perceptibile. În domeniul religiei, termenul transcendenţă face referire la Divinitate, care se
află deasupra creaţiei/creaturilor sale. Dumnezeu transcende tot ceea ce este material şi supus
experienţei.
JOI
Un prim element de care avem nevoie pentru a putea transcende/depăşi anumite realităţi este
cunoaşterea. Cunoaşterea lucrurilor sau al aspectelor spre care putem tinde sau la care încercăm să ajungem.
Cunoaşterea nu se opreşte în obiectele pe care trebuie să le cunoaştem (un sport, creşterea plantei...), ci
în modul de a le cunoaşte şi de a şti ce există după experienţă. De exemplu, multe persoane ar putea să ne
spună din punct de vedere teoretic cum trebuie să patinăm pe gheaţă, fără să fi patinat niciodată. Cunoaşterea
practică este necesară pentru a putea începe să patinăm. La fel putem vorbi şi de aspectul religios. Nu putem
iubi ceva ce nu cunoaştem. Dacă de mici am evitat să intrăm într-o relaţie personală cu Dumnezeu, nu
putem pretinde ca în adolescenţă sau la maturitate să avem această relaţie. Dacă pentru voi dragi elevi, la
sfârşitul anilor de studiu, diversele materii de studiu vor presupune o îmbogăţire, depăşind simpla învăţare
pentru lucrările de control, teze sau examene, puteţi fi siguri că aveţi capacitatea de a transcende/depăşi lucrurile
spre dimensiuni superioare. Transcendenţa religioasă implică experienţă şi cunoaştere. Să ne apropiem dragi
elevi de Cuvântul lui Dumnezeu. Transcendenţa religioasă înseamnă să ne apropiem de Dumnezeu pornind
de la experienţă şi cunoaştere.
VINERI
Evanghelia duminicii a XXV –a de peste an.

