
                                          
Astăzi, comemorăm una dintre cele mai frumoase sărbători Mariane, cea a 

sfintei Fecioare Maria, Regină, sărbătoare care, după cum am tot auzit a fost 
instituită în secolul XX de către Papa Pius al XII-lea.

Biserica Catolică a făcut această proclamare ținând cont de faptul că de-a 
lungul istoriei sale, fie că era în timp de pace sau că era în timp de război, 
credincioși au adresat în mod constant rugăciuni de cerere și imnuri de laudă 
și de venerație, Reginei cerului. După imensa distrugere ce a avut loc în 
timpul celui de-al doilea război mondial și luând în considerare și amenințarea 
unei alte catastrofe similare, credincioși s-au umplut cu o mai mare ardoare, 
Biserica și-a întors privirea spre Maria, regina cerului, cu speranța de a primi 
protecția ei.

Având în vedere că devoțiunea față de Maria la nivel mondial continuă să 
fie extrem de populară, inclusiv la Fatima și nu numai, pentru a încheia cum 
trebuie anul dedicat Mariei, și ca răspuns la petiția ce a fost primită la Roma 
din toată lumea, Biserica a considerat că era potrivit să instituie sărbătoarea 
Fericitei Fecioare Maria, Regină. Prin această proclamare, Biserica nu 
intenționa să proclame un nou adevăr de credință.

Încă din primele timpuri, creștini au crezut, și nu fără motiv, că ea din care 
s-a născut Fiul, a primit cel mai mare privilegiu de har peste toate celelalte 
ființe create de Dumnezeu. El, va domni în casa lui Iacob pentru totdeauna, 
prințul păcii, Regele Regilor și Domnul Domnilor. Iar când creștini reflectă 
asupra intimei conexiuni ce se obține dintre mama și fiul, ei recunosc cu 
ușurință demnitatea regalității supreme a mamei lui Dumnezeu. (Ad Caeli 
Reginam, 8)

Din istoria poporului evreu aflăm că regalitatea Mariei a fost stabilită 
în timpul domniei regelui Solomon. În Vechiul Testament, putem găsi 
următoarele cuvinte Regele Solomon a avut un tron adus de mama regelui, 
iar ea a stat la dreapta lui. (1Rg 2,19). Mulți din regii care l-au succedat pe 
Solomon  au menținut această practică. Mama regelui, prin intermediul căruia 
regele a primit tronul a fost numită sfătuitor și persoana de încredere. Atât 
de importantă a fost funcția reginei mame în zilele Vechiului Testament încât 
numele lor era trecut în registrele de succesiune ale regilor lui Iuda. Pe scurt, 
găsim în istoria poporului evreu că în momentul în care un rege murea, regina 
mamă era cea care domnea pentru o perioadă scurtă de timp (2 Rg 11,1-3).

Voi încheia cu un pasaj din documentul prin care papa Pius a instituit 
această sărbătoare, în care citim Prin urmare nu este surprinzător faptul 
că primi scriitori ai Bisericii o numesc pe Maria, Mama Regelui și Mama 
Domnului, bazându-și afirmațiile pe cuvintele arhanghelului Gabriel, care 
a prezis că Fiul Mariei va domni pe vecie și pe cuvintele Elisabetei care a 
salutat-o cu reverență și a numit-o Mama Domnului meu. Prin urmare, toate 
acestea semnifică în mod clar că ea a obținut o anumită eminență și exaltare 
din partea demnității regești a Fiului ei. (Ad Caeli Reginam, 9) 

Pr. Mihail Andrei Iacob

   † Sfânta Fecioară Maria, Regină
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Ant. la intrare                Cf. Ps 44,10     
Regina stă la dreapta ta în veş-

minte aurite, bogat înfrumuseţate.

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, care ai voit ca 

Născătoarea Fiului tău să fie Mama 
şi Regina noastră, dă-ne, te rugăm, 
harul, ca, sprijiniţi de mijlocirea ei, 
să avem parte de slava fiilor tăi în 
împărăţia cerească. Prin Domnul 
nostru Isus Cristos.

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 ținutul umbrei 
morții a strălucit o lumină. 2Ai 
înmulțit poporul lui, le-ai mărit 
bucuria: se bucură înaintea ta 
cum se veselesc la seceriș și se 
înveselesc ca la împărțirea prăzii. 
3Căci tu ai sfărâmat jugul care-l 
apăsa, toiagul de pe umerii săi 
și nuiaua celui care-l oprima ca 
în ziua de la Madian. 4Căci orice 
încălțăminte zgomotoasă și orice 
manta învăluită în sânge vor fi arse, 
hrană pentru foc. 5Pentru că un copil 
ni s-a născut, un fiu ni s-a dat nouă. 
Stăpânirea va fi pe umerii lui și va fi 
numit sfetnic minunat, Dumnezeu 
puternic, părinte veșnic, principe al 
păcii, 6ca întinderea stăpânirii lui și 
a păcii să nu aibă sfârșit pe tronul 
lui David și, în regatul lui, să-l 
întărească și să-l facă stabil prin 
judecată și prin dreptate de acum și 
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	și	până	în	veac!
1 Lăudați, slujitori ai Domnului,
lăudați numele Domnului!
2 Fie numele Domnului binecuvântat
de acum și până în veac! R.
3 De la răsăritul și 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 locuiește atât de sus,
6 care își pleacă privirea să vadă
ce se petrece în cer și pe pământ? R.
7 El ridică pe cel sărac din țărână,
înalță din mizerie pe cel sărman,
8 pentru ca să-l așeze 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
Fraților, 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. 6Și 
pentru că sunteți fii, Dumnezeu l-a 
trimis pe Duhul Fiului său în inimile 
noastre, care strigă: „Abba, Tată!” 



7Așa încât nu mai ești sclav, ci fiu; 
iar dacă ești fiu, ești și moștenitor 
prin Dumnezeu.

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie  
Lc 1,28a; 42b

(Aleluia) Bucură-te, Marie, cea 
plină de har, Domnul este cu tine!  
Binecuvântată ești tu între femei! 
(Aleluia)

Evanghelia                                                         
Bucură-te, o, plină de har, 

Domnul este cu tine.
     Citire din Evanghelia Dom-
    nului 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 Și, intrând la 
ea, i-a spus: „Bucură-te, o, plină de 
har, Domnul este cu tine!” 29 Ea s-a 
tulburat la acest cuvânt și 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 și 
vei naște un fiu și-l vei numi Isus. 
32 Acesta va fi mare: va fi numit 
Fiul Celui Preaînalt și Domnul 
Dumnezeu îi va da tronul lui David, 
tatăl său; 33 și va domni peste casa 
lui Iacob pe veci, iar domnia lui 
nu va avea sfârșit”. 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 și 

puterea Celui Preaînalt te va umbri; 
de aceea, sfântul care se va naște va 
fi numit Fiul lui Dumnezeu. 36 Iată, 
Elisabeta, ruda ta, a zămislit și ea un 
fiu la bătrânețe și aceasta este luna 
a șasea 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!” Și 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.



Iubirea unei mame e ceva ce nimeni nu poate explica,
E făcută din devoțiune profundă, sacrificiu și durere,
E mereu nesfârșită, altruistă și durabilă,
Fiindcă nimic nu poate distruge sau îndepărta acea iubire...

E răbdătoare și iertătoare când toți ceilalți au renunțat deja
Nu dă greș niciodată și nu se clatină, chiar dacă inima se frânge...
Crede dincolo de ce se poate crede chiar dacă lumea din jur condamnă
Strălucește cu toată frumusețea celor mai rare și strălucitoare pietre prețioase

E dincolo de definire, sfidează orice explicație,
și rămâne în continuare un secret precum misterul creației ...
Un om minune cu multe splendori nu poate înțelege
Și o altă dovadă minunată a mâinii îndrumătoare plină de tandrețe a lui     
                                                                                                         Dumnezeu.

- 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

Asupra Darurilor
Celebrând amintirea sfintei 

Fecioare Maria, îţi oferim, 
Doamne, darurile noastre şi te 
rugăm să ne vină în ajutor Fiul 
tău, Dumnezeu adevărat şi Om 
adevărat, care ţi s-a oferit pe cruce 
jertfă nepătată. El, care vieţuieşte 
şi domneşte în vecii vecilor. 

Ant. la Împărtăşanie      Cf. Lc 1,45
Fericită eşti tu, care ai crezut 

că se vor împlini cele spuse ţie de 
Domnul! 

După Împărtășanie
După ce am primit, Doamne, 

tainele cereşti, te rugăm cu umilinţă 
să-i învredniceşti a fi părtaşi de 
ospăţul veşnic pe toţi aceia care 
o cinstesc astăzi cu veneraţie 
pe sfânta Fecioară Maria. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

@Pr. Mihail-Andrei Iacob - www.paxvobis.ro

______________________________________________________________________________________________________________________________

Iubirea unei mame


