
                                          
                                                                 

                                                         Maria în planul lui Dumnezeu

T: Din narațiunile copilăriei, care sunt scrise dintr-o perspectivă teologică 
post-pascală, e imposibil să determini cât de mult a înțeles Maria în acele 
momente ale zămislirii și nașterii lui Isus. Însă, evanghelia lui Luca revine 
în mod repetat la reflexia ei asupra a ceea ce Dumnezeu a revelat în mesajul 
îngerului, cuvintele păstorilor, cuvintele lui Isus de pe când era un băiat și a 
fost găsit în templu. Ea este o femeie de credință iar biserica prezintă viața ei 
ca un exemplu pentru noi în această primă zi din Noul An. Cartea Numerilor 
din prima lectură de astăzi, narează binecuvântarea preoțească conferită asupra 
Israeliților. Ea invocă o abundență a bunătății și blândeții lui Dumnezeu. Paul 
ne spune apoi că bunătatea lui Yahweh s-a întrupat în Isus care ne-a făcut pe 
noi toți copii aceluiași Tată prin farul Duhului. Iar umanitatea lui Dumnezeu a 
fost făcută posibil prin cooperarea unei femei, ceea ce e și una dintre puținele 
referințe la Maria din afara evangheliilor. În evanghelie vedem cum păstori re-
povestesc Mariei și lui Iosif mesajul pe care ei l-au primit, că Isus este Mesia, 
Mântuitorul și Domnul. Pentru Maria misterul duce la rugăciune și la reflexie.

S. R.: Apostolul Paul are foarte puține de spus despre Maria, mama lui Isus. 
El o vede doar ca pe cea care a făcut posibilă prezența lui Dumnezeu ca și 
ființă umană. Isus s-a născut dintr-o femeie și s-a născut sub lege. Din moment 
ce toate relatările copilăriei și nașterii lui Isus sunt relatări post-pascale asupra 
semnificației persoanei și misiunii lui Isus, scrise ca o introducere la evanghelia 
deja stabilită, fixă, ele au și atât de puține de spus despre cât de mult a înțeles 
Maria ceea ce i se întâmpla. (...) 

Din păcate a devenit tot mai greu ca oameni să realizeze faptul că viața 
lor de credință și propria lor relație cu Dumnezeu depinde extrem de mult de 
rugăciune, după cum se întâmplă și în cazul discernământului, a studiului sau 
a sfatului. Figura lui Isus, portretizată de evanghelistul Luca, căută în repetate 
rânduri răspuns în rugăciune, după cum a făcut și numeroase figuri biblice 
înaintea lui și după. (...) 

Ajutor omiletic și catehetic
1. Înțelegerea doctrinei Mariei ca născătoare de Dumnezeu.
2. Semnificația unei binecuvântări.
3. Binecuvântarea preotului, părinților noștri, unul altuia și la masa.
4. Rolul Mariei în scrisoarea către Galateni.
5. Păstori: grija lui Dumnezeu față de cei mici.
6. Rădăcinile creștine din iudaism.
7. Maria: modelul rugăciunii creștine.

† Sf. Maria, Născătoare De 
Dumnezeu (Anul Nou)

    1 ianuarie 2021
     Fer. Marian, pr. m.

              _  __________________
                                  ___________________



LECTURA I
Să pună numele meu peste fiii lui Israel şi eu îi voi binecuvânta!

Citire din cartea Numerilor                                                   6,22-27
În zilele acelea, Domnul i-a zis lui Moise: „Spune-le lui Aaron 

şi fiilor lui: «Aşa să-i binecuvântaţi pe fiii lui Israel: 24 ‹Domnul să te 
binecuvânteze şi să te păzească! 25 Domnul să facă să strălucească faţa 
lui spre tine şi să se îndure de tine! 26 Domnul să-şi înalţe faţa spre tine şi 
să-ţi dăruiască pacea!› 27 Să pună numele meu peste fiii lui Israel şi eu îi 
voi binecuvânta!»”

                                                                           Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 66(67),2-3.5.6 şi 8 (R.: 2a) 
R.: Dumnezeu să fie milostiv cu noi 
      şi să ne binecuvânteze!

2 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze; 
să-şi îndrepte spre noi faţa senină, 
3 ca să fie cunoscută pe pământ calea ta 
şi mântuirea ta la toate popoarele! R.

5 Să se veselească şi să strige de bucurie popoarele, 
pentru că judeci popoarele cu dreptate 
şi călăuzeşti neamurile pe faţa pământului! R.

6 Să te laude popoarele, Dumnezeule, 
toate popoarele să te laude! 
8 Să ne binecuvânteze Dumnezeu 
şi să se teamă de el toate marginile pământului! 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, 5 ca să-i răscumpere pe 
cei care sunt sub Lege, ca să primim înfierea. 6 Şi pentru că sunteţi fii, 
Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Fiului său în inimile noastre, care strigă: 
„Abba, Tată!” 7 Aşa încât nu mai eşti sclav, ci fiu; iar dacă eşti fiu, eşti şi 
moştenitor prin Dumnezeu.           

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                    Evr 1,1-2



(Aleluia) După ce în trecut a vorbit în multe rânduri şi în multe mo-
duri părinţilor noştri prin profeţi, Dumnezeu, în aceste zile din urmă, ne-a 
vorbit nouă prin Fiul. (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Păstorii au plecat şi i-au găsit pe Maria, 

pe Iosif şi copilul culcat în iesle.
          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Luca                                                           2,16-21
În acel timp, păstorii au plecat deci în grabă şi i-au găsit pe Maria, pe 

Iosif şi copilul culcat în iesle. 17 După ce l-au văzut, au făcut cunoscut 
ceea ce le fusese spus despre acest copil. 18 Toţi cei care auzeau se mirau 
de cele spuse lor de către păstori. 19 Maria însă păstra toate aceste cuvinte, 
meditându-le în inima ei. 20 Apoi păstorii s-au întors glorificându-l şi 
lăudându-l pe Dumnezeu pentru tot ce au auzit şi au văzut, după cum le-a 
fost spus. 21 Când s-au împlinit cele opt zile pentru circumciderea lui, i 
s-a pus numele Isus, aşa cum a fost numit de înger mai înainte de a fi fost 
zămislit.
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RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Ne-am adunat astăzi aici ca copii ai lui Dumnezeu pentru a o cinsti 

pe Maria ca Născătoare și Mamă a lui Dumnezeu. Prin mijlocirea ei 
să aducem acum toate grijile și preocupările noastre în fața prezenței 
lui Dumnezeu. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Maria a găsit cuvântul lui Dumnezeu în ea însăși. Ca Domnul să îl 
binecuvânteze pe sfântul nostru părinte papa Francisc, pe episcopul 
nostru Iosif și toți membri bisericii noastre pentru a realiza că El 
rostește cuvintele Sale și nouă tuturor. R.

- Maria a cunoscut durerea și suferința în viața ei. Ca ochii noștri și 
inimile noastre să fie deschise nevoilor familiei noastre, celor de 
lângă noi și a prietenilor noștri în momentele lor de nevoie. R.

- Maria și-a oferit timpul discipolilor în camera de sus pe când ei 
se luptau cu fricile și anxietățile lor. Ca și noi să fim binecuvântați 
cu generozitate în a pune nevoile celor din jur mai presus de ale 
noastre. R.

- Maria medita în inima ei la Fiul ei și la ceea ce spuneau oameni 



despre el. Ca Domnul să binecuvânteze toți părinți în acest efort 
al lor de înțelegere a copiilor lor. R.

- Ca Domnul să binecuvânteze toți tineri, mai ales cei au simțit 
chemarea la preoție și la viața consacrată, ca ei să mediteze la 
provocările vieții ce se află în fața lor ca să îi poată conduce la 
lumina Duhului Sfânt în aceste alegeri importante din viață. R.

- Să încredințăm Domnului, odihna veșnică a celor dragi ai noștri, 
mai ales a membrilor familiei noastre, a parohiei noastre, a celor 
din jur și a prietenilor. R.

Doamne Isuse Cristoase, de la mama ta învățăm cum să creștem 
în credință și în iubire față de tine, dar mai ales de a ne încredința 
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       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie


