
                                          
                                                                

                                               Despre Maria Regină

Maria este Regină pentru că este asociată în mod
 unic la Fiul ei, fie în drumul pământesc, fie în 

gloria cerului. Marele sfânt din Siria, Efrem Sirul,
 afirmă, cu privire la regalitatea Mariei, care derivă 

din maternitatea ei: Ea este Mamă a Domnului, a Regelui regilor (cf. Is 9,1-
6), și ni-l indică pe Isus drept cale, mântuire și speranță a noastră. Slujitorul lui 
Dumnezeu Paul al VI-lea amintea în Exortația sa apostolică Marialis Cultus: 
„În Fecioara Maria totul este referitor la Cristos și totul depinde de el: în 
vederea lui Dumnezeu Tatăl, din toată veșnicia, a ales-o Mamă toată sfântă și 
a împodobit-o cu daruri ale Duhului, neacordate nimănui” (nr. 25).

Dar acum ne întrebăm: ce înseamnă Maria Regină? Este numai un titlu 
unit cu altele, coroana, un ornament cu altele? Ce înseamnă? Ce este această 
regalitate? Așa cum am indicat deja, este o consecință a faptul că ea este 
unită cu Fiul ei, cu faptul că ea este în cer, adică în comuniune cu Dumnezeu; 
ea participă la responsabilitatea lui Dumnezeu față de lume și la iubirea lui 
Dumnezeu față de lume. Există o idee obișnuită, comună, despre rege sau 
regină: ar fi o persoană cu putere, bogăție. Însă nu acesta este tipul de regalitate 
a lui Isus și a Mariei. Să ne gândim la Domnul: regalitatea lui Cristos și faptul 
de a fi rege este împletit din umilință, din slujire, din iubire: înseamnă mai ales 
a sluji, a ajuta, a iubi. Să ne amintim că Isus a fost proclamat rege pe cruce 
cu această inscripție scrisă de Pilat: „regele iudeilor” (cf. Mc 15,26). În acel 
moment pe cruce se arată că El este rege; și cum este rege? Suferind cu noi, 
pentru noi, iubind până la capăt și astgel conduce și creează adevăr, iubire, 
dreptate. Sau să ne gândim și la un alt moment: la Ultima Cină se apleacă 
pentru a spăla picioarele apostolilor săi. Deci regalitatea lui Isus nu are nimic 
de-a face cu aceea a celor puternici de pe pământ. Este un rege care îi slujește 
pe servitorii săi; așa a demonstrat în toată viața sa. Și același lucru este valabil 
pentru Maria: este regină în slujire adusă lui Dumnezeu și omenirii, este 
regină a iubirii care trăiește dăruirea de sine lui Dumnezeu pentru a intra în 
planul mântuirii omului. Îngerului îi răspunde: Iată, sunt slujitoarea Domnului 
(cf. Lc 1,38), iar în Magnificat cântă: Dumnezeu a privit la umilința slujitoarei 
sale (cf. Lc 1,48). Ne ajută. Este regină tocmai iubindu-ne, ajutându-ne în orice 
necesitate; este sora noastră, slujitoare umilă.

Dragi prieteni, evlavia față de Sfânta Fecioară Maria este element important 
al vieții spirituale. În rugăciunea noastră să nu încetăm să ne adresăm încrezători 
Ei. Maria nu va înceta să mijlocească pentru noi la Fiul său....

audiența generală  de  miercuri, 22 august 2012
Papa Benedict al XVI-lea 

† Sf. Fecioară Maria, Regină 

    22 august 2020

              _  ___________________
                                  ___________________



LECTURA I
Un fiu ne-a fost dat.

Citire din cartea profetului Isaia                                              9,1-6
Poporul care umbla în întuneric a văzut o lumină mare, peste cei 

care locuiau în ţinutul umbrei morţii a strălucit o lumină. 2 Ai înmulţit 
poporul lui, le-ai mărit bucuria: se bucură înaintea ta cum se veselesc la 
seceriş şi se înveselesc ca la împărţirea prăzii. 3 Căci tu ai sfărâmat jugul 
care-l apăsa, toiagul de pe umerii săi şi nuiaua celui care-l oprima ca în 
ziua de la Madian. 4 Căci orice încălţăminte zgomotoasă şi orice manta 
învăluită în sânge vor fi arse, hrană pentru foc. 5 Pentru că un copil ni 
s-a născut, un fiu ni s-a dat nouă. Stăpânirea va fi pe umerii lui şi va fi 
numit sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, părinte veşnic, principe al 
păcii, 6 ca întinderea stăpânirii lui şi a păcii să nu aibă sfârşit pe tronul 
lui David şi, în regatul lui, să-l întărească şi să-l facă stabil prin judecată 
şi prin dreptate de acum şi pentru totdeauna. Zelul Domnului Sabaot va 
face aceasta.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 112(113),1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: 2) 
R.: Fie numele Domnului binecuvântat 
      de acum şi până în veac!

1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului, 
lăudaţi numele Domnului! 
2 Fie numele Domnului binecuvântat 
de acum şi până în veac! R.

3 De la răsăritul şi până la apusul soarelui, 
fie numele Domnului lăudat! 
4 Domnul este preaînalt, mai presus de toate neamurile, 
gloria lui este mai presus de ceruri. R.

5 Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, 
care locuieşte atât de sus, 
6 care îşi pleacă privirea să vadă 
ce se petrece în cer şi pe pământ? R.

7 El ridică pe cel sărac din ţărână, 
înalţă din mizerie pe cel sărman, 
8 pentru ca să-l aşeze alături de cei nobili, 
de nobilii poporului său. R.



LECTURA A II-A
Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său,

născut din femeie.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni    4,4 7
Fraţilor, când a venit împlinirea timpului, Dumnezeu l-a trimis în lume 

pe Fiul său, născut din femeie, născut sub Lege, 5ca să-i răscumpere pe 
cei care sunt sub Lege, ca să primim înfierea. 6Şi pentru că sunteţi fii, 
Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Fiului său în inimile noastre, care strigă: 
„Abba, Tată!” 7Aşa încât nu mai eşti sclav, ci fiu; iar dacă eşti fiu, eşti şi 
moştenitor prin Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                             Lc 1,28a; 42b                                 
(Aleluia) Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine! 
                Binecuvântată eşti tu între femei! (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Luca                                                 1,26-38
În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate 

din Galileea, al cărei nume era Nazaret, 27 la o fecioară logodită cu un 
bărbat al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era 
Maria. 28 Şi, intrând la ea, i-a spus: „Bucură-te, o, plină de har, Domnul 
este cu tine!” 29 Ea s-a tulburat la acest cuvânt şi cugeta în sine ce fel 
de salut ar putea fi acesta. 30 Însă îngerul i-a spus: „Nu te teme, Marie, 
pentru că ai aflat har la Dumnezeu! 31 Vei zămisli şi vei naşte un fiu şi-l 
vei numi Isus. 32 Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi 
Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; 33 şi va domni 
peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârşit”. 34 Maria 
a spus către înger: „Cum va fi aceasta, din moment ce nu cunosc 
bărbat?” 35 Răspunzând, îngerul i-a spus: „Duhul Sfânt va veni asupra ta 
şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea, sfântul care se va naşte 
va fi numit Fiul lui Dumnezeu. 36 Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit şi ea 
un fiu la bătrâneţe şi aceasta este luna a şasea pentru ea, care era numită 
sterilă, 37 pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil! 38 Atunci, Maria 
a spus: „Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!” Şi îngerul 
a plecat de la ea.

Cuvântul Domnului



RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Fraților preaiubiți, încrezători în mijlocirea preafericitei 

Fecioare Maria, Maica lui Dumnezeu și Maica Bisericii, să ne rugăm 
Domnului nostru Isus Cristos, Fiul ei, cerând îndurare și ajutor 
pentru întreaga omenire.

Doamne Isuse, care ai încoronat-o pe Maica ta sfântă ca regină 
a universului,

- dăruiește-i Bisericii tale harul să admire și să preamărească tot 
mai mult în Maria ceea ce ea însăși dorește și speră să ajungă. R.

R. Te rugăm, ascultă-ne!
- ajută-i pe fiii Bisericii să trăiască mereu în pace și bună înțelegere 

sub ocrotirea Reginei păcii. R.

- învață-ne ca, după exemplul Maicii tale, să primim cu inimă 
deschisă cuvântul tău, să-l împlinim cu generozitate în viața 
noastră și să ne străduim să-l dăm lumii, ca, astfel, să-ți fim frate, 
soră și mamă. R.

- binecuvântează munca și devotamentul mamelor pentru copiii lor. 
R.

- ajută fiecare om să afle în Maria, căldura unei inimi de mamă. R.
- Dăruiește tuturor popoarelor harul să se bucure de pace și 

prosperitate, prin mijlocirea Reginei cerului. R.

Dumnezeule, Părinte atotputernic, voința ta a fost ca, prin 
preasfânta Fecioară Maria, Fiul tău să vină la noi, iar noi să 
ajungem la el și, împreună cu el, la tine; dă-ne, te rugăm, harul să o 
cinstim si să o imităm în așa fel în viața noastră, încât, bucurându-
ne de ocrotirea ei puternică, să ajungem la mântuire. Prin Cristos, 
Domnul nostru. Amin.
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