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Preacurata Fecioară Maria, 
cea îmbrăcată cu credință, 
înțelepciune și neîntinată 
feciorie, se bucură de 
supravenerare din partea 
credincioșilor și miercuri, 
21 noiembrie, când în 
toate lăcașele de cult are 
loc praznicul Intrării Maicii 
Domnului în Biserică. 
Sărbătoarea amintește de 
momentul în care părinții 
Săi, sfinții și drepții Ioachim 
și Ana, au dăruit-o Templului 
din Ierusalim, la numai trei 
ani.   

Nașterea Fecioarei Maria este 
cel dintâi pas spre împlinirea pla-
nului divin al mântuirii noastre. 
Pentru că păcatul omenesc a intrat 
în lume printr-o femeie, prin Eva, 
tot  printr-o femeie avea să revi-
nă mântuirea, prin Sfânta Fecioară 
Maria. „Numai Hristos, noul Adam 
care avea să se nască din ea, adi-
că din femeie, putea să alunge pă-
catul și să aducă prisosință haru-
lui.” (Rom. 5, 20). Prin dreapta cre-
dință, prin iubirea, smerenia, răb-
darea, ascultarea și bunătatea 
Ei, care i-au împodobit viața, Fe-
cioara Maria este modelul cel mai 
desăvârșit al virtuții în lume. 

Fecioara Maria, „Templul 
viu al lui Dumnezeu” 

Preacurata Fecioară Maria s-a 
născut pe 8 septembrie, în fami-
lia drepților Ioachim și Ana. Când a 
împlinit trei ani, părinții au  dăruit-o 
Templului din Ierusalim. Templul 
avea 15 trepte. Părinții au așezat-o 
pe prima treaptă, dar copila a aler-
gat nesprijinită de nimeni până la 
ultima treaptă. Întărită de harul lui 
Dumnezeu și spre uimirea tuturor, 
prunca a rămas pe treapta cea mai 
înaltă. Atunci marele arhiereu Za-
haria a văzut în copila de numai trei 
ani pe cea care avea să fie ”Maica 
Vieții”. A luat-o și a dus-o în Sfânta 
Sfintelor, locul unde intră doar arhi-
ereul, o dată pe an. La vremea ace-
ea, Templul de la Ierusalim era tot 
ceea ce aveau evreii mai înalt, mai 
de preț și mai sfânt. Fiecare își do-
rea să ajungă acolo, Templul fiind 
un fel de loc care unea Cerul cu Pă-
mântul. Fecioara Maria a rămas la 

Templu 12 ani, timp în care a fost 
educată și s-a pregătit pentru a de-
veni Templul viu al lui Dumnezeu. 
Așadar, pe 21 noiembrie, creștinii 
ortodocși din toate colțurile țării au 
luat parte, cu bucurie, la praznicele 
închinate Intrării în Biserică a Mai-
cii Domnului. 

Unică în istoria neamului 
Dintre toți sfinții, Fecioara Ma-

ria se bucură, așadar, de o supra-
venerare. Ea are un loc privilegiat 
în evlavia credincioșilor și primește 
din partea lor o cinstire mai ma-
re decât restul sfinților. Preacura-
ta Fecioară Maria este unică în is-
toria neamului, pentru că este sin-
gura femeie care L-a născut pe Fiul 
lui Dumnezeu. De aceea, Biserica 
a rânduit ca cinstirea Ei să se facă 

de mai multe ori pe an. În primele 
zile ale anului bisericesc, pe 8 sep-
tembrie, sărbătorim Nașterea Mai-
cii Domnului, iar la începutul Pos-
tului Crăciunului, pe 21 noiembrie, 
prăznuim Intrarea Maicii Domnului 
în Biserică. Pe 25 martie, primim cu 
bucurie Buna Vestire (ziua în ca-
re Arhanghelul Gavriil îi dă vestea 
cea bună, că Ea este aleasă să dea 
naștere Fiului Domnului), iar pe 15 
august, comemorăm Adormirea 
Maicii Domnului. 

Învățătura zilei: Unirea 
cu Dumnezeu ne 
înfrumusețează viața 

La fiecare praznic al Maicii 
Domnului, învățăm lucruri folosi-
toare noi, pentru familiile noastre și 
pentru mântuirea sufletelor noas-
tre. De data aceasta, învățăm că 
trebuie să ne creștem copiii în spiri-
tul dragostei și al valorilor creștine. 
Să le dăm o educație aleasă, în spi-
rit creștin, ca să crească, să se dez-
volte armonios și să evolueze fru-
mos. Și nu în ultimul rând, sesizăm 
că unirea noastră cu Dumnezeu ne 
luminează calea, ne consolidează și 
ne înfrumusețează viața de familie, 
ne armonizează relațiile cu cei din 
jur și ne ajută să ajungem pe cea 
mai înaltă treaptă.  

PaginĂ realizatĂ de  
 ionela ChirCu

Marți, 13 noiembrie. 
Grație acestui program, 
numeroși localnici și-au 
făcut analize de sânge fă-
ră să plătească și fără să 
fie nevoiți să se depla-
seze într-o altă localita-
te. Specialiștii clinicii Po-
limed, care au dat curs 
campaniei de la Afumați, 
împreună cu volunta-
rii CMN, au venit până și 
în întâmpinarea nevoi-
lor persoanelor nedepla-
sabile, cărora, de aseme-
nea, le-au recoltat anali-
ze de sânge. Inițiativa vo-
luntarilor a fost susținută 
de preoții și oficialitățile 
locale, dar și de echipe-
le de medici și asistenți 
ale clinicii Polimed și ale 
companiei Medist. Sâm-
bătă, voluntarii Paracli-
sului Catedralei Mântui-
rii Neamului au revenit în 
comuna Afumați cu rezul-
tatele analizelor de sân-
ge și cu echipe de medici 
specialiști care au acor-
dat o serie de consultații 
medicale gratuite celor 
investigați marți, precum 
și altor persoane în ne-
voie. Medici specialiști în 
cardiologie, medicină in-
ternă, medicină de fa-
milie, diabetologie, gas-

troenterologie, psihia-
trie, psihologie, recupe-
rare medicală le-au fă-
cut controale amănunțite 
afumățenilor și, unde a 
fost cazul, i-au îndrumat 
către clinicile de profil 
pentru investigații supli-
mentare și stabilirea unor 
tratamente adecvate. Toți 
localnicii care au parti-
cipat la campanie au fă-
cut câte o electrocardio-
gramă și ecografii. „Este 
foarte greu pentru acești 
oameni, care nu au nici 
asigurare medicală nici 
venituri, nu lucrează și nu 
se pot îngriji de sănăta-
te. Aș putea spune că es-
te o ocazie unică pentru 
ei pentru a-și verifica sta-
rea de sănătate”, a spus 
Dănuț Prună, coordonato-
rul grupului de  Voluntari 
ai Paraclisului Catedralei 
Mântuirii Neamului. Pro-
gramul „Sănătate pentru 
sate” a fost inițiat de Pa-
triarhia Română, cu bine-
cuvântarea Preafericitului 
Părinte Daniel, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Româ-
ne. Acesta se desfășoară 
în parteneriat cu Ministe-
rul Sănătății, în baza unui 
protocol încheiat între ce-
le două instituții. 

Campania 
„Sănătate 

pentru sate” 
a ajuns la 
Afumați

Voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii 
Neamului (CMN) au revenit în Ilfov, marți, 
13 noiembrie și sâmbătă, 17 noiembrie. 
De data aceasta, medicii și asistenții le-au 
făcut analize gratuite, în cadrul campaniei 
„Sănătate pentru sate”, localnicilor din 
comuna Afumați. Beneficiare au fost 
categoriile sociale defavorizate, în special 
persoanele neasigurate, informează 
Basilica.ro. 
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intrarea în Biserică 
a Maicii Domnului, 
prima mare sărbătoare din Postul Crăciunului 

Sărbătoarea aceasta este zi de bucurie pentru toți creștinii. intrarea 
Maicii domnului în Biserică este sărbătoarea care ne îmbie să ne pregătim 
inimile pentru primirea Pruncului Sfânt, pentru nașterea domnului nostru 
iisus hristos. nu degeaba a fost rânduită ca prima mare sărbătoare din 
Postul Crăciunului. nu există bucurie mai mare care să se reverse peste 
noi, creștinii, decât sărbătorile în care îi prăznuim, îi cinstim și-i slăvim 
pe Preacurata Maică a domnului și pe Fiul Său, iisus hristos, Mântuitorul 
omenirii. toți creștinii se bucură că zorile mântuirii se arată în praznicele 
închinate Celei ce este Sfânta mai Înaltă decât toți sfinții și Fiului ei, care a 
adus mântuirea pe pământ.

Să ne pregătim inimile pentru primirea Pruncului 
Sfânt! 


