
                                          
Astăzi celebrăm pe lângă începutul unui Nou An calendaristic și solemnitatea 

preasfintei Fecioare Maria ca Născătoare de Dumnezeu. De-a lungul secolelor, 
foarte multe persoane, creștini au dat Mariei numeroase titluri. Priviți doar la 
multele orașe imense din lume, bisericii, școli, spitale, și cele mai mari ordine 
religioase de bărbați sau femei; foarte multe dintre acestea sunt dedicate 
Mariei. De asemenea, unele dintre aceste numeroase titluri au și un ton destul 
de emoțional precum, Regina Refugiului, sau Regina Victoriei, sau pur și 
simplu Regina Noastră, sau Steaua Mării. Însă cred că există un titlu care e 
mult mai important decât restul, și anume că ea este Născătoare de Dumnezeu 
sau Mama lui Dumnezeu. Prin acest titlu măreț toate bisericile catolice din 
jurul lumii o salută astăzi pe Maria, în prima zi a fiecărui nou an calendaristic.

Sunt unele persoane care sunt confuze sau amețite ba chiar scandalizate 
de către acest titlu. Ei consideră ca fiind o blasfemie, de exemplu pentru frați 
noștri protestanți. Faptul de a o numi pe Maria, care e o simplă creatură ca 
Mamă a lui Dumnezeu pare că ea este pusă pe un loc mult mai presus decât 
Dumnezeu însuși. Ceea ce ar face-o pe Maria ca fiind sursa dumnezeirii lui 
Dumnezeu. Însă nu asta presupune și semnifică acest titlu. Ci doar afirmă 
faptul că Maria este mama lui Isus Cristos care este și Dumnezeu. După cum 
spunea însuși sfântul apostol Paul în cea de-a doua lectură de astăzi când a 
venit împlinirea timpului, Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său, născut din 
femeie, (Gal 4,4). Din moment ce umanitatea lui Isus este unită cu cea de-a 
doua persoană a Preasfintei Treimi, atunci putem spune cu adevărat că El este 
Dumnezeu. Mama sa, atunci este pe drept numită Mama lui Dumnezeu.

Dacă numim o femeie ca mama pescarului cu toate că ea nu știe nimic 
despre prinderea peștilor, atunci noi o putem numi pe Maria ca Mama lui 
Dumnezeu chiar dacă este o creatură a timpului, care depinde în totalitate de 
Dumnezeu după cum depinde fiecare dintre noi. Odată ce Dumnezeu a ales să 
devină om, el a avut nevoie de o femeie care să îi ofere un trup. Iar Fecioara 
Maria a fost acea femeie.

Din moment ce noi celebrăm și Noul An, Un an nou nouț, atunci vă invit 
să îl începem cum se cuvine prin a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru încă un an 
nou plin de speranță.

După cum spunea un alt preot într-una din omiliile sale că noi va trebui să îi 
mulțumim lui Dumnezeu pentru viața noastră care uneori este luată de-a gata. 
Să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările mici sau mari ce 
au venit în viața noastră și pe care fiecare le cunoaștem în mod personal. Să 
îi mulțumim lui Dumnezeu pentru eșecurile și dezamăgirile noastre, suișurile 
și coborâșurile din viețile noastre. Să ne străduim să trăim hotărârile pe care 
le-am făcut și să evităm mentalitatea de e bine așa. Acest sfat este unul foarte 
bun pentru fiecare dintre noi...

Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Sf. Maria, Nascatoare de 
Dumnezeu (Anul Nou)

__________________________________________________
__________________________________________________________________________                 Fer. Marian, pr. m.
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Ant. la intrare                      Sedulius
Bucură-te, sfântă Născătoare: 

tu l-ai născut pe Regele care stăpâ-
neşte cerul şi pământul în veac de 
veac.

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, care, prin fecioria 

roditoare a Mariei, ai dăruit 
neamului omenesc bunurile 
mântuirii veşnice, dă-ne, te rugăm, 
harul să simţim şi noi mijlocirea 
aceleia prin care l-am primit pe 
Dătătorul vieţii, pe Isus Cristos, 
Fiul tău. El, care, fiind Dumnezeu.

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

Aclamație la Evanghelie  Evr 1,1-2
(Aleluia) După ce în trecut a vorbit 
în multe rânduri şi în multe moduri 
părinţilor noştri prin profeţi, Dum-



nezeu, 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 Dom-
    nului 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.

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Astăzi ne pregătim să celebrăm 

începutul unui nou an. Să ne 
apropiem de Maria, Mama lui 
Dumnezeu cu ocazia sărbătorii 
a ei ca Născătoare de Dumnezeu 
și să îi cerem să aibă grijă de noi 
la fel cum a avut și de propriul ei 
Fiu. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Maria a fost inima casei din 
Nazaret în care Isus a crescut. 

Ne rugăm ca pacea și bucuria pe 
care a adus-o ea să o aducă și în 
propriile noastre case. R.

- Să îi cerem Mariei să ne ajute 
să vedem fața Fiului ei preaiubit 
în fiecare persoană cu care ne 
întâlnim și ca noi să fim destul 
de generoși în a împărtăși ceea 
ce avem cu ceilalți. R.

- Ne rugăm ca noi, asemenea 
Mariei, să fim purtători de Cristos 
în lumea noastră atât de tulburată 
și ca noi să putem aduce pacea și 
bucuria acolo unde există atât de 
mult conflict și ură. R.

- Ne rugăm ca Maria să vină în 
ajutorul copiilor care trăiesc 
în întunericul îndoielii și a 
deziluziei și să îl implore pe Fiul 
ei să retrezească lumina prezenței 
sale și în ei. R.

- Ne rugăm ca tineri de astăzi să 
fie inspirați de curajul Mariei 
în acceptarea invitației lui 
Dumnezeu de a fi mama Fiului ei, 
pentru ca cei chemați la preoție 
și la viața consacrată să fie destul 
de curajoși în a răspunde acelei 
chemări. R.

- Ne rugăm ca Maria să îi conducă 
în casa cerească alături de Isus 
și pe toți cei dragi ai noștri care 
deja au plecat dintre noi. R.

Dumnezeule atotputernic și 
veșnic, tu ai ales-o pe Fecioara 
Maria să fie un loc potrivit 
pentru Fiul tău. Prin mijlocirea 



ei, te rugăm să ne dai harul ca 
și noi să îl primim pe Fiul tău 
în inimile noastre mai ales acum 
când urmează să îl primim în 
preasfânta Împărtășanie. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin

Asupra Darurilor
Dumnezeule, tu eşti izvorul şi 

desăvârşirea oricărui bine; dă-ne, 
te rugăm, harul, ca noi, cei care, în 
solemnitatea sfintei Născătoare de 
Dumnezeu, sărbătorim începutul 
revărsării harului, să ne putem 
bucura de plinătatea roadelor sale. 

Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie           Evr 13,8
Isus Cristos, cel de ieri şi de 

astăzi, este acelaşi în vecii vecilor. 

După Împărtășanie
Am primit cu bucurie, Doamne, 

tainele cereşti; dă-ne, te rugăm, 
harul ca ele să ne fie de folos spre 
viaţa veşnică, nouă, care o cinstim 
cu drag pe fericita pururea Fecioară 
Maria, ca Născătoare a Fiului tău 
şi Mamă a Bisericii. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

RugăciuneRugăciune

       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați de 
epidemie

              Calendarul Săptămânii
 2   D    † Duminica a 2-a după Craciun
                  Ss. Vasile cel Mare şi 
                  Grigore din Nazianz, ep. înv. **
 3   L   Preasfântul Nume al lui Isus; 
                 Sf. Genoveva, fc.
 4   M   Sf. Angela din Foligno, văduvă 
 5   M   Ss. Emiliana, fc.; 
                  Eduard Mărturisitorul, rege
 6   J   † Epifania Domnului
                  Sf. Andrei Corsini, ep.                 
 7   V    Ss. Raymund de Penyafort, pr. *; 
                   Lucian din Antiohia, pr. m. 
 8   S   Sf. Severin, abate                 @Pr. Mihail-Andrei Iacob  
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            Este frumos să te întâlnim, o Mamă, la începutul anului nou si să 
            te cinstim ca Mamă a lui Dumnezeu! Iată, eu doresc să las în urma 
           mea toate păcatele si neplăcerile, toate lacrimile si greșelile anului 

care s-a încheiat, si să trăiesc cu inima învăluită în sărbătoare darul acestui 
nou sir de zile. Ochii mei, totuși, sunt preocupați privind la viitorul care 
este înaintea mea; percep povara dubiilor care sunt în mine si simt greutatea 
pașilor mei.

Tu, care ai păstrat cu iubire în inima ta evenimentele vieții Fiului tău 
Isus, ajută-mă să păstrez în inima mea toate cuvintele care conțin semnele 
iubirii lui Dumnezeu. Dăruiește-mi certitudinea că în fiecare situație mă pot 
regăsi, pot să întâlnesc mereu chipul surâzător al lui Dumnezeu, care se 
apropie cu milostivirea lui de mine si îmi dăruiește harul si 

                                                              mântuirea lui. Amin!


