Sugestii pentru reflecţia de dimineaţă
Anul şcolar 2017-2018

SĂ SPUNEM NU VIOLENȚEI ȘI RĂZBOIULUI

(Săptămâna 27)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). ). Începem o nouă săptămână de şcoală, a 27–a din anul şcolar. Reflecțiile din această săptămână
vor face referire la importanța păcii și a bunei înțelegere în lume, și la combabterea cu toate mijloacele a
violenței, deoarece vilolența și războiul fac mult rău societăţii şi relaţiilor interumane. Lumea se află întro
situație extrem de delicată, în ceea ce privește pacea. Situația din Siria poate escalada oricând într-un nou
război mondial. Violenţa nu poate constitui niciodată o soluţie pentru rezolvarea problemelor. În spatele
oricărei acţiuni există întotdeauna o motivaţie şi o cauză, atât la nivel individual: lipsa educaţiei, carenţe în
comunicare, agresivitate şi violenţă experimentate în familie, cât şi la nivel global: cauze religioase, economice
şi teritoriale. Trebuie să depunem eforturi, la nivel personal de a creşte într-un ambient în care valorile bunei
înţelegeri şi ale respectului să primeze. Să nu lăsăm loc urii şi violenţei în viaţa noastră!

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Unele maxime ne vor ajuta să înţelegem mai bine, cât de mult pot dăuna violenţa şi ura în relaţiile
dintre oameni. Poetul grec Sofocle (496-406 î.Chr) afirma următoarele: „Multe lucruri sunt violente dar nimic
mai violent ca omul.” Într-adevăr, un incendiu puternic poate fi violent, un cutremur de pământ, poate fi violent
şi devastator, însă conform celor afirmate de Sofocle nimic nu poate fi mai violent decât omul. Oamenii, în
comparaţie cu fenomenele naturii sau cu alte specii de animale, au raţiune şi pot discerne între bine şi rău.
Mahatma Gandhi, (1869-1948) părintele independenţei Indiei şi iniţiatorul mişcărilor de revoltă non-violente
din India are mai multe afirmaţii referitoare la violenţă. Astfel el afirma despre violenţă că aceasta este „arma
celor slabi”. Nu slabi din punct de vedere fizic, ci slabi din punct de vedere spiritual, intelectual şi psihic.
Poetul, dramaturgul şi prozatorul francez La Fontaine (1621-1695) afirma că „Mai mult câştigi prin iertare,
decât prin violenţă”. Să căutăm să fim iertători şi blânzi, dragi elevi şi să nu facem loc violenţei şi urii în
viaţa noastră.
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Afirmam luni că violenţa nu poate constitui niciodată o soluţie pentru rezolvarea problemelor.
Romancierul rus Lev Tolstoi (1828 – 1910), afirma următoarele: „Orice reformă impusă prin violenţă nu va
îndrepta răul: înţelepciunea nu are nevoie de violenţă”. Cu greu putem aduce ca motivaţie violenţa pentru a
impune ceva. Eventualele schimbări impuse nu vor îndrepta răul, ci îl vor perpetua. Mahatma Ganhi, referinduse la folosirea violenţei afirma următoarele: „Victoria obţinută prin violenţă este echivalentul unei
înfrângeri, pentru că este temporară”. Reformele pe care dorim să le impunem trebuie să fie făcute prin
dialog, convingere, analiză şi explicaţii şi nicidecum prin violenţă. Dacă vor fi făcute având la bază valorile
amintite mai sus, putem fi convinşi că vor fi de durată. Să căutăm să iubim şi noi dialogul, buna înţelegere
şi să nu facem loc violenţei şi urii în viaţa noastră.
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Nu este suficient dragi elevi, să vorbim numai de violenţa exterioară, fizică, este bine să intrăm şi
mai profund, la ceea ce conduce la violenţa exterioară. Martin Luther King, (1929-1968) pastor baptist nordamerican, activist politic, cunoscut mai ales ca luptător pentru drepturile civile ale persoanelor de culoare din
Statele Unite ale Americii, afirma următoarele: „Nonviolenţa înseamnă nu numai evitarea violenţei fizice
externe, ci şi a violenţei interne asupra spiritului. Nu doar refuzi să împuşti un om, ci refuzi şi să-l urăşti.”
Trebuie să ne vindecăm pornind din interiorul nostru, evitând ura, pentru a putea stârpi violenţa. Ce frumos ar
fi ca toţi să putem afirma cu filosoful român Petre Ţuţea: „Nu vă pot învăţa violenţa, pentru că nu cred în
ea”. Să nu credem în violenţă şi să fugim de ea!
VINERI Evanghelia Duminicii a IV-a a Paștelui
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SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII DOMNULUI

(Săptămâna 26)

LUNI
MARŢI
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Dacă evenimentele din Vinerea Mare: patima, suferinţele, crucificarea şi moartea lui Isus

i-au îndurerat pe cei care îl urmau îndeaproape şi i-au descurajat, iată că evenimentul Învierii le dă
acestora curaj şi speranţă.
„În zilele acelea, Petru a luat cuvântul şi a zis: "Voi ştiţi ce s-a petrecut în toată Iudeea, începând din
Galileea, după botezul predicat de Ioan: cum l-a consacrat Dumnezeu prin Duhul Sfânt şi l-a întărit cu
puterea sa pe Isus din Nazaret, care pe unde a trecut a făcut bine şi i-a vindecat pe toţi cei stăpâniţi de
diavol, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori la tot ceea ce a făcut el în ţara iudeilor şi în
Ierusalim; ei l-au omorât, atârnându-l pe lemnul crucii. Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi şi i-a îngăduit
să se arate, nu la tot poporul, ci martorilor orânduiţi de Dumnezeu, nouă care am mâncat şi am băut cu
el, după ce a înviat din morţi. El ne-a poruncit să predicăm poporului şi să dăm mărturie că el este
acela care a fost pus de Dumnezeu, ca judecător al celor vii şi al celor morţi. Despre el toţi profeţii dau
mărturie: că oricine crede în el primeşte, în numele lui, iertarea păcatelor". Asemenea apostolilor şi
cei care au primit această misiune de a predica Evanghelia: episcopii, preoţii şi diaconii continuă
să-l vestească lumii pe Isus cel Înviat. Fiecare creştin, este invitat la rândul său să-l vestească
lumii pe Cel Înviat.
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Toate cele patru Evanghelii îl prezintă pe Isus cel înviat, care se arată femeilor pioase,

apostolilor şi altor ucenici. „În prima zi a săptămânii, Maria Magdalena a mers dis-de-dimineaţă la
mormânt, pe când era încă întuneric. Ea a văzut că piatra fusese înlăturată de pe mormânt. Atunci a
alergat la Simon Petru şi la celălalt ucenic, pe care îl iubea Isus şi le-a zis: "L-au luat pe Domnul din
mormânt şi nu ştim unde l-au pus". Petru şi celălalt ucenic au plecat şi s-au dus la mormânt. Alergau
amândoi, dar celălalt ucenic, alergând mai repede decât Petru, a ajuns cel dintâi la mormânt.
Aplecându-se, a văzut fâşiile de pânză pe jos, dar nu a intrat. A ajuns şi Simon Petru care venea după
el. A intrat în mormânt şi a văzut fâşiile de pânză pe jos, ca şi ştergarul care îi acoperise capul; acesta
din urmă nu era împreună cu fâşiile de pânză, ci era înfăşurat şi pus undeva deoparte. Atunci a intrat
şi celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt. El a văzut şi a crezut. Căci ei încă nu ştiau că,
după Scriptură, Isus trebuia să învie din morţi.” Mormântul gol şi mărturia celor cărora li s-a arătat
cel Înviat dau lumii întregi de ştire că Isus a învins moartea şi că a înviat glorios din morţi.
VINERI Evanghelia Duminicii a III-a a Paștelui
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SĂPTĂMÂNA SFÂNTĂ 2018

(Săptămâna 25)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Iată-ne, dragi elevi, în preajma marii sărbători a Învierii Domnului. Tema reflecţiilor din această
săptămână va fi în consonanţă cu evenimentele liturgice care vor avea loc în Săptămâna Sfântă. Aşa cum ne-am
obişnuit, şi anul acesta reflecţiile din Săptămâna Mare au scopul de a ne pregăti sufleteşte pentru sărbătoarea
Paştelui. De aceea, în acest timp, vom avea ocazia, ca împreună, să ne reamintim evenimentele trăite de Isus
Cristos, în ultimele sale zile de viaţă: Ultima cină luată cu ucenicii săi, în Joia Mare, Patima, Moartea şi
Îngroparea sa, în Vinerea Mare, precum şi Învierea cea de a treia zi. Tot în cursul acestei săptămâni, în parohiile
din care facem parte, vor fi zile dedicate sacramentului pocăinţei (spovezii). Să nu lăsăm să treacă marea
sărbătoare a Paştelui, fără să ne împăcăm cu Dumnezeu şi cu cei de lângă noi, în special cu cei cu care
poate suntem certaţi.

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). În Joia din săptămâna sfânta, care mai este numită şi Joia Mare, Biserica aminteşte momentul
Cinei Domnului. Isus, împreună cu ucenicii săi, se află la masă, la ultima sa cină. În timpul cinei, El le spune
ucenicilor că va fi vândut şi că va avea de suferit. Ucenicii se întreabă uimiţi cine poate fi cel care-l va vinde,
iar Isus, cu multă delicateţe, fără să-l numească direct pe trădător, dă de înţeles că acesta este Iuda. Biserica ne
învaţă că în această zi, Isus instituie două sacramente: sacramentul Euharistiei şi sacramentul Preoţie,
momentul Cinei celei de Taină fiind considerat ca celebrarea primei Liturghii. În această zi, episcopii din
fiecare dieceză se întâlnesc, în catedralele episcopale cu preoţii din dieceză, şi celebrează împreună sfânta
Liturghie în amintirea acelui moment. Tot în timpul sfintei Liturghii, care se mai numeşte şi a Crismei, sunt
sfinţite uleiurile care vor fi folosite la administrarea anumitor sacramente (Botez, Mir, Ungerea Bolnavilor şi
Preoţie).
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). În Vinerea Mare, Sfânta Biserică retrăişte Patima şi Moartea lui Isus Cristos. Este o zi aliturgică
(nu se celebrează sfânta Liturghie, ci, seara, credincioşii sunt invitaţi să participe la o celebrare care cuprinde
trei părţi: Celebrarea Cuvântului Domnului, Adorarea sfintei Cruci şi distribuirea sfintei Împărtăşanii). Isus
Cristos, după ce a fost condamnat, după ce a fost dus în faţa lui Ana, Caifa, Pilat şi Irod, după ce a suferit fiind
biciuit, încoronat cu spini, şi după ce şi-a purtat crucea până pe Golgota, este răstignit pe cruce, alături de doi
tâlhari. Pe cruce, îi iartă pe cei care i-au pricinuit atâtea dureri şi, după ce îşi încredinţează sufletul în mâinile
Tatălui său ceresc, moare. Cel nevinovat moare pentru ca să răscumpere păcatele omenirii întregi. Isus m-a
iubit şi a suferit şi pentru mine, cum răspund eu acestei iubirii? Oare voi lăsa mult timp să mai treacă,
până să mă întorc la Dumnezeu? „Ne închinăm, Ţie, Cristoase şi te binecuvântăm, căci prin Sfânta ta Cruce
şi Moarte ai răscumpărat lumea!”.
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Moartea nu avea cum să-l ţină prizonier pe „Cel dătător de viaţă”. A treia zi, Isus Cristos învie
glorios din mormânt! Puterea morţii este înfrântă. Dumnezeu triumfă asupra morţii! Martorii învierii lui
Isus: mormântul gol, femeile şi ucenicii, duc mai departe întregii omenirii vestea că Isus Cristos a înviat. Această
veste a învierii lui Isus este mereu actuală de două mii de ani. Este nucleul învăţăturii noastre creştine, este
temelia pe care se bazează şi trebuie să fie fundamentată credinţa noastră. Isus Cristos înviat din morţi este
prezent în mijlocul comunităţilor noastre prin Taina Sfântă a Împărtăşaniei precum şi în Cuvântul său. Isus
doreşte ca fiecare dintre noi să fim martorii săi, martorii învierii sale, care să ducem mai departe această Veste:
Dumnezeu ne iubeşte, L-a înviat pe Fiul său preaiubit şi ne asigură că vom învia şi noi împreună cu El la a doua
sa venire!
VINERI Evanghelia Duminicii Învierii Domnului Anul B
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DESPRE DREPTATEA SOCIALĂ

(Săptămâna 23)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Începem o nouă săptămână de activitate, a 23-a de școală și a patra din Postul Mare. Săptămâna
trecută la reflecțiile de dimineață am putut medita împreună asupra proiectului de solidaritate inițiat de Centrul
Misionar și anume „Cutia Speranței”. La reflecţiile de dimineaţă, din această săptămână vom medita împreună
asupra dreptăţii sociale și vom vedea împreună de ce trebuie să fim atenți cu ceilalți și să le venim în
ajutor. De această dată, ne va însoţi în reflecţiile noastre filosoful şi scriitorul francez Jean Guitton, membru al
Academiei franceze, care a trăit între anii 1901-1999. În septembrie 1999, a apărut cartea pe care a scris-o
împreună cu Jean Jacques Antier intitulată: „Cartea înţelepciunii şi a virtuţilor regăsite”. În această carte Jean
Guitton răspunde unor întrebări legate de dreptatea socială. Este prima din cele patru virtuţi cardinale în
sistemul lui Aristotel, fondatorul moralei ca ştiinţă. Recere respectarea drepturilor celuilalt. Dreptatea
este protestul raţional împotriva violenţei, a instinctului egoist şi a lăcomiei. Se zbate nu ca să multiplice
forţa, ci ca să compenseze slăbiciunea. Ocroteşte slăbiciunea lipsită de apărare împotriva violenţei furibunde.

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Continuăm cu interviul început ieri. Î. Dreptatea este virtutea care dă fiecăruia ceea ce i se
datorează, spunea Sf. Augustin. Cum poate fi definită dreptatea în raport cu celelalte virtuţi cardinale? R.
Numai dreptatea este „virtuoasă”. Un hoţ poate fi „prudent”, „cumpătat”, „curajos”, dar nu „drept”. Pentru Kant
nimic nu poate fi considerat bun decât o voinţă bună. Nu întâmplător Aristotel spunea că dreptatea este singura
„virtute completă”. Î. Uneori dreptatea are ceva glacial, implacabil, deşi e necesară pentru armonia
raporturilor umane. De ce?
R. Pentru că se raportează la un ideal aşezat undeva foarte sus şi de aceea anevoios. „Dura lex, sed lex”, spuneau
latinii. Dificultatea stă în a introduce milostivirea în dreptate fără a cădea în laxism sau slăbiciune. Este oribilă
dreptatea fără iubire. Iar Victor Hugo obseva că „e uşor să fii bun, în timp ce e jenant să fii drept”.
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Continuăm cu gândurile asupra dreptății sociale: Î. Poate exista dreptate fără egalitate în
drepturi? R. De aceea nu există dreptate umană fără dreptate socială, adică iubire, caritate. Nu trebuie
totuşi să confundăm dreptatea şi iubirea, pentru că deşi are toate recomandările, iubirea nu poate fi cerută cu
forţa, precum dreptatea. Ea este completarea justiţiei, o umanizează. Practicarea dreptăţii nu comportă însă
niciun merit, chiar dacă dreptatea este condiţia necesară carităţii. Singurul plan pe care Dumnezeu îl are faţă de
omenire este iubirea, revelată în Isus Cristos. În materie de dreptate, trebuie să ştim că cei săraci, secole la rând
asupriţi de cei puternici, nu se mai pot mulţumi cu făgăduinţa unei dreptăţi compensatoare în viaţa veşnică. Este
nevoie de dreptate aici şi acum: pacea umanităţii are acest preţ. Dreptatea caută să restabilească un
echilibru. Astfel, legea garantează inegalitatea bogăţiei, încurajează munca şi inteligenţa, dar stabileşte şi
redistribuirea veniturilor prin intermediul impozitării. Dreptatea este virtute numai dacă este o valoare, nu e
vorba doar de aplicarea legii.
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Continuăm cu gândurile asupra dreptății sociale. Î. Chiar mai înainte de afirmarea creştinismului,
poetul latin Lucreţiu avea aceste cuvinte admirabile: e just ca tuturor să le fie milă (pietas) de cei slabi”. R.
Da, în inima omului locuiesc atât iertarea cât şi iubirea, pentru că suntem creaţi după chipul şi asemănarea lui
Dumnezeu. E suficient să devenim conştienţi de acest lucru. Pentru cine are credinţă, dreptatea este o
corectitudine a spiritului vivificată de harul divin. Şi Isus Cristos ne-a cerut să nu facem altora ceea ce nu
vrem să ni se facă nouă. Vom fi judecaţi după meritele noastre, iar această judecată nu se referă doar la o elită
atentă la valorile morale, ci la fiecare dintre noi”.
VINERI Evanghelia duminicii a V-a din Timpul Postului Mare.
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FII VOLUNTARUL BUCURIEI ȘI AL SPERANȚEI

(Săptămâna 22)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Ne aflăm deja în săptămâna a III-a a Postului Mare, un timp binecuvântat de pregătire pentru
sărbătoarea Paştelui. În această săptămână, tema reflecţiilor de dimineaţă ne va ajuta să aflăm mai multe date
despre campania de solidaritate iniţiat la nivelul liceului în acest timp al Postului intitulată: „Fii voluntarul
Bucuriei şi al Speranţei”. Prin această campanie dorim să participăm şi noi la eforturile depuse de
Centrul Misionar al Diecezei noastre de Iaşi în susţinerea copiilor din centrele de misiune din Africa şi
America de Sud, prin campania „Cutia Speranţei”. Această activitate la nivel diecezan poartă denumirea de
„Cutia Speranţei” şi a fost şi va rămâne activitatea cea mai importantă a Centrului Misionar, fără de care
susţinerea misionară ar fi aproape imposibilă. Anul trecut, datorită acestei iniţiative, peste 200 de persoane au
primit zi de zi hrană la Cantina Săracilor, iar copiii din şapte grădiniţe au avut ce mânca în fiecare zi. Să fim şi
noi darnici, dragi elevi şi să contribuim şi noi la succesul acestei campanii. Anul acesta vor fi continuate
proiectele: "Hrană zilnică pentru grădiniţe", "Cantina săracilor", "Cisterne de apă" din Kenya; iar în Coasta de
Fildeş, se va oferi o mână de ajutor la finalizarea unui spital.

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Aminteam ieri, dragi elevi de exitenţa anumitor proiecte ale Centrului Misionar Dieceza: Hrană
zilnică pentru grădiniţe", "Cantina săracilor", "Cisterne de apă" din Kenya; iar în Coasta de Fildeş, se va oferi o
mână de ajutor la finalizarea unui spital. Astăzi, vom afla câteva date despre implicarea Centrului în susţinerea
educaţiei copiilor din Kenya. Centrul Misionar Diecezan, prin contribuția binefăcătorilor și cu sprijinul
diferitelor organizații internaționale, a construit 23 de grădinițe și 2 școli pe care misionarii și voluntarii români
le administrează în nordul Kenyei. În aceste grădinițe și școli învață peste 1500 de copii extrem de săraci. Dacă
acestea nu ar exista, copiii din nordul Kenyei ar fi lipsiți de orice educație – nu ar face primii pași în cunoaștere,
nu ar învăța să citească și să scrie, nu ar învăța să socotească – și, mai mult, nu ar primi mâncarea atât de
necesară, oferită de școli și grădinițe în fiecare zi. Misiunea românească din Kenya caută să oferă micuților
șansa unei vieți decente, din care să dispară violența, războiul și foametea cauzate de analfabetism și
manipulare. Cu o 100 de lei pe lună, poate fi susţinută educația și hrana pe un an pentru un copil din Kenya care
învață într-o grădiniță administrată de misionarii și voluntarii români, asigurându-i astfel dreptul la o viață mult
mai bună.
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Ne putem întreba de ce să participăm la această campanie? În urmă cu două săptămâni, la
reflecţiile de dimineaţă am ascultat cum sfântul Părinte Papa Francisc afirma următoarele referitor la Pomană:
„Exercitarea pomenii ne eliberează de aviditate şi ne ajută să descoperim că celălalt este fratele meu: ceea ce
am nu este niciodată numai al meu. Cât aş vrea ca, fiind creştini, să urmăm exemplul apostolilor şi să vedem în
posibilitatea de a împărtăşii cu alţii bunurile noastre o mărturie concretă a comuniunii pe care o trăim în Biserică.
Cât aş vrea ca şi în raporturile noastre zilnice, în faţa oricărui frate care ne cere un ajutor, noi să ne gândim că
acolo este un apel al Providenţei divine: fiecare pomană este o ocazie pentru a lua parte la Providenţa lui
Dumnezeu faţă de fiii săi; şi dacă el se foloseşte astăzi de mine pentru a ajuta un frate, cum nu va avea
grijă mâine şi de necesităţile mele, el care nu se lasă învins în generozitate?”
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Să ne rugăm împreună cu Maica Tereza de Calcuta: Doamne, când îmi este foame, trimite-l pe
cineva care să aibă nevoie de mâncare; când îmi este sete, trimite-l pe cineva care să aibă nevoie de apă; când
îmi va fi frig, trimite-l pe cineva care are nevoie de căldură; când mă voi considera săracă, pune lângă mine pe
cineva cu adevărat sărac; când mi se va părea crucea prea grea, ajută-mă să-i ajut pe ceilalţi în a-şi duce crucea;
când doresc ca ceilalţi să mă înţeleagă, trimite-l pe cineva care are nevoie de înţelegerea mea. Doamne, fă-ne
demni să-i slujim pe fraţii noştri. Dăruieşte-le prin mâinile noastre nu doar pâinea cea de toate zilele, ci şi iubirea
noastră milostivă, imagine a Ta. Amin.

Sugestii pentru reflecţia de dimineaţă
Anul şcolar 2017-2018
VINERI Evanghelia duminicii a IV-a din Timpul Postului Mare.

DESPRE TĂRIA DE CARACTER

(Săptămâna 21)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Tema reflecţiilor din această săptămână ne va ajuta să înţelegem mai bine ce înseamnă „tăria de
caracter”. În dicţionarul explicativ al limbii române pentru cuvântul caracter există mai multe semnificaţii, noi
ne vom opri asupra următoarelor semnificaţii: Ansamblul însuşirilor fundamentale psihice-morale ale unei
persoane, care se manifestă în modul de comportare, în ideile şi în acţiunile sale. ♦ Personalitate morală fermă.
♦ Însuşire morală care se manifestă prin perseverenţă, voinţă fermă şi corectitudine. S-au scris multe tratate de
specialitate referitoare la caracter şi despre modul în care ni-l putem forma. Cu siguranţă că ne simţim bine şi
suntem bucuroşi când cineva spune despre noi că suntem oameni de caracter, acest lucru însemnând că
suntem perseverenţi, avem o voinţă fermă şi suntem corecţi. Considerăm cu adevărat că suntem oameni de
caracter? Care sunt aspectele la care trebuie să mai lucrăm pentru a deveni adevăraţi oameni de caracter?

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Ca şi de alte ori, şi săptămâna aceasta, ne vom folosi în aprofundarea temei de reflecţie „tăria de
caracter” de unele maxime şi aforisme ale unor filosofi, poeţi, prozatori, istorici, maxime care ne vor ajuta să
reliefăm o mică parte a diversităţii caracterului uman. Cunoscutul filosof şi moralist francez Francois de La
Rochefoucauld (1613-1680), un fin observator al moravurilor şi caracterelor timpului în care a trăit, afirma
următoarele, referindu-se la caracter: „Hotărârea, dreptatea, exemplul şi sinceritatea alcătuiesc ceea ce noi
numim caracter. El este temelia demnităţii personale“. Conform spuselor sale, un om cu tărie de caracter
trebuie să fie hotărât, drept, sincer şi exemplu pentru toţi semenii lui. Putem afirma, oare, cu mâna pe inimă că
suntem oameni de caracter? Cunoscutul filosof german, Immanuel Kant (1724 – 1804), vorbind despre caracter,
afirma următoarele: „Caracterul constă în tăria hotărârii cu care cineva vrea să facă ceva şi pune acel ceva
în execuţie.”Avem un caracter puternic, atunci când suntem hotărâţi să facem ceva ce ne-am propus în ciuda
oricăror greutăţi care ni se prezintă, greutăţi care ne pot uşor descuraja. Ne putem întreba: noi în ce situaţie ne
aflăm? Ducem la îndeplinire cu multă hotărâre şi determinare, ceea ce ne propunem?
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Caracterul, dragi elevi, ni-l formăm prin educaţie, în decursul vieţii. Trebuie să veghem mereu şi
să depunem orice efort este necesar pentru a deveni oameni de caracter. Marele academician, geograf şi
geopolitician român, Simon Mehedinţi (1868 – 1962), afirma următoarele: „Caracterul nu e un dar, ci o sumă
de deprinderi tari, dobândite din muncă.” Aşadar noi nu ne naştem oameni de caracter, ci devenim prin multă
muncă, efort şi sudoare. Zilnic trebuie să contribuim la cizelarea caracterului nostru, prin fapte şi atitudini care
ne ajută să fim mai hotărâţi, să iubim dreptatea şi sinceritatea şi să fim exemplu pentru ceilalţi. Lucrând zilnic
la dobândirea acestor deprinderi tari, nu avem cum să nu devenim adevăraţi oameni de caracter. Autorul
american Orison Swett Marden (1850 - 1924) afirma într-una din lucrările sale: „Caracterul este semnul de
neşters care determină valoarea adevărată a fiecărui om şi a muncii sale.” Nu este, în zadar, dragi elevi şi
nici lucru mic să fim oameni de caracter. Caracterul nostru determină valoarea noastră adevărată şi munca pe
care am depus-o în această privinţă. Să nu cedăm ispitei de a renunţa la formarea caracterului nostru, indiferent
de greutăţile pe care le întâmpinăm.
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Mulţi autori consideră caracterul la fel de important ca inteligenţa, dacă nu chiar şi mai important.
Marcus Tullius Cicero (106 î.Cr. – 43 î.Cr) afirma în această privinţă: „Caracterul fără inteligenţă poate
mult, dar inteligenţa fără caracter nu valorează nimic.” Degeaba avem o minte sclipitoare şi suntem
superinteligenţi, dacă nu ştim să ne comportăm faţă de ceilalţi şi suntem lipsiţi de caracter. Poetul, prozatorul şi
traducătorul român, Valeriu Butulescu (n. 1953 în Preajba, jud. Gorj) afirma într-una din lucrările sale: “Avem
mulţi oameni inteligenţi, dar puţini oameni cu caracter. Acest paradox explică drama perpetuă a
României, indiferent de regimul ei politic.” Să căutăm, dragi elevi, să devenim oameni de caracter, deoarece
ţara noastră şi lumea întreagă are nevoie de astfel de oameni!

Sugestii pentru reflecţia de dimineaţă
Anul şcolar 2017-2018
VINERI Evanghelia duminicii a III-a din Timpul Postului Mare.

SĂ FOLOSIM BINE TIMPUL POSTULUI MARE

(Săptămâna 20)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Deoarece întreaga creştinătate se află în timpul binecuvântat al Postului Mare, vă invităm dragi
elevi să reflectăm împreună, în această săptămână, asupra câtorva gânduri prezentate de Papa Francisc în
mesajul său pentru Postul Mare. Sfântul părinte aminteşte că astăzi: „caritatea este stinsă înainte de toate de
aviditatea de bani, care este „rădăcina tuturor relelor” (1Tim6,10). De asemenea caritatea-iubirea fraternă mai
este stinsă şi de refuzarea lui Dumnezeu, noi preferând dezolarea faţă de întărirea cuvântului său şi a
sacramentelor. Toate acestea se transformă în violenţă care se îndreaptă împotriva celor care sunt consideraţi o
ameninţare pentru „certitudinile” noastre: copilul încă nenăscut, bătrânul bolnav, oaspetele în trecere, străinul,
dar şi aproapele care nu corespunde aşteptărilor noastre.” Să nu lăsăm, dragi elevi să se stingă în noi iubirea
faţă de fraţii noştri! Să ieşim în întâmpinarea acestora ajutându-i ori de câte ori aceştia au nevoie de
ajutorul nostru.

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde.) În trăirea cu folos a timpului sfânt al Postului Mare, sfântul părinte papa Francisc ne oferă ca
ajutor următoarele remedii. Iată ce spune papa. „Dacă vedem în interiorul nostru şi în jurul nostru semnalele
tocmai descrise, iată că Biserica, mama şi învăţătoarea noastră, împreună cu medicamentul, uneori amar, al
adevărului, ne oferă în acest timp al Postului Mare remediul dulce al rugăciunii, al pomenii şi al postului.
Dedicând mai mult timp rugăciunii, permitem inimii noastre să descopere minciunile secrete cu care ne
înşelăm pe noi înşine, pentru a căuta în sfârşit mângâierea în Dumnezeu. El este Tatăl nostru şi vrea
pentru noi viaţa.” Dumnezeu se bucură atunci, când noi creaturile sale, ne adresăm cu încredere în rugăciune,
Lui care este Tatăl nostru. Să ne facem timp, în fiecare zi, 5-10 minute pentru a ne ruga. Să-l rugăm pe Domnul
să ne înveţe să ne rugăm.
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Dacă ieri, dragi elevi, ne-am oprit asupra rugăciunii, astăzi, ne oprim asupra celui de-al doilea
remediu propus de sfântul Părinte şi anume pomana. „Exercitarea pomenii ne eliberează de aviditate şi ne ajută
să descoperim că celălalt este fratele meu: ceea ce am nu este niciodată numai al meu. Cât aş vrea ca pomana
să se transforme pentru toţi într-un adevărat stil de viaţă! Cât aş vrea ca, fiind creştini, să urmăm exemplul
apostolilor şi să vedem în posibilitatea de a împărtăşii cu alţii bunurile noastre o mărturie concretă a comuniunii
pe care o trăim în Biserică. În această privinţă îmi însuşesc îndemnul sfântului Paul, când îi invita pe corinteni
la colecta pentru comunitatea din Ierusalim: „lucrarea aceasta vă este de folos vouă” (2Cor 8,10). Acest lucru
este valabil în mod special în Postul Mare, în timpul căruia multe organisme adună colecte în favoarea
Bisericilor şi populaţiilor aflate în dificultate. Dar cât aş vrea ca şi în raporturile noastre zilnice, în faţa oricărui
frate care ne cere un ajutor, noi să ne gândim că acolo este un apel al Providenţei divine: fiecare pomană este
o ocazie pentru a lua parte la Providenţa lui Dumnezeu faţă de fiii săi; şi dacă el se foloseşte astăzi de
mine pentru a ajuta un frate, cum nu va avea grijă mâine şi de necesităţile mele, el care nu se lasă învins
în generozitate?”
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Al treilea remediu propus de sfântul Părinte, pentru timpul Postului Mare este postul. „ În sfârşit,
postul îi ia violenţei noastre forţa, ne dezarmează şi constituie o ocazie importantă de creştere. Pe de o parte, ne
permite să experimentăm ceea ce simt aceia cărora le lipseşte chiar şi strictul necesar şi cunosc muşcăturile
zilnice ale foamei; pe de altă parte, exprimă condiţia spiritului nostru, înfometate de bunătate şi însetat de viaţa
lui Dumnezeu. Postul ne trezeşte, ne face mai atenţi faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele, trezeşte voinţa
de a asculta de Dumnezeu care, singur, satură foamea noastră.” Doamne, ajută-ne să trăim cu bucurie
acest timp al Postului Mare, pentru a ne pregăti aşa cum se cuvine pentru marea sărbătoare a Paştelui.

Sugestii pentru reflecţia de dimineaţă
Anul şcolar 2017-2018
VINERI Evanghelia duminicii a II-a din Timpul Postului Mare.

BUCURIA TA ESTE ȘI A MEA. Semestrul al II-lea

(Săptămâna 19)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). La începutul celui de-al doilea semestru propunem ca temă de reflecţie motoul anului şcolar:
BUCURIA TA ESTE ŞI A MEA şi valoarea pe care dorim să o aprofundăm: BUCURIA. Cuvântul BUCURIE
îşi are originea în cuvintele latineşti alacer-alacris care înseamnă „viu şi însufleţit”. Bucuria este un sentiment
plăcut şi viu care se manifestă prin semne exterioare: cuvinte, gesturi, atitudini. Bucuria este una dintre multele
sentimente pe care le experimentează fiinţele umane, în timpul vieţii. Bucuria este un sentiment pozitiv, un
moment de fericire caracterizat printr-o viziune optimistă a unei situații. Este un sentiment omenesc împreună
cu frica, mânia, tristețea și uimirea. Bucuria este o trăire interioară generatoare a unei stări de bine cu mari nivele
de energie și multă disponibilitate în fața acțiunilor constructive și se manifestă prin toate căile de exteriorizare:
vorbire, fapte, gesticulații, hotărâri. Starea sufletească opusă bucuriei este tristețea. Expresia feței în bucurie se
transformă, ochii devin lucioși și fața senină însoțită de zâmbete.

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde.) În centrele noastre educative avem un stil lasallian, care cuprinde valori precum: apropierea,
fraternitatea, grija faţă de cel nevoiaş...iar ca element singular şi caracteristic este şi bucuria. Această valoare a
bucuriei este prezentă în toate activităţile pe care le realizăm în centrele noastre educative formale şi nonformale.
Mulţi dintre foştii elevi îşi amintesc cu plăcere de Zilele Şcolii organizate în cinstea Sfântului Ioan de La Salle
sau de serbările de Crăciun care anunţau vacanţa de iarnă. BUCURIA reprezintă un mijloc care trebuie să ne
ajute dragi elevi, să ieşim din noi înşine pentru a fi făuritorii unei lumi mai umane, mai drepte, mai solidare şi
mai fraterne. Bucuria ta este şi a mea... Noi suntem bucuroşi cu adevărat doar în măsura în care căutăm să
facem posibil ca bucuria să fie trăită şi de cei de lângă noi. Să fim, deci, darnici cu noi înşine dar şi cu ceilalţi
şi să trăim cu multă bucurie şi entuziasm fiecare zi de şcoală a celui de-al doilea semestru din anul şcolar 20172018.
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). În fiecare an, marea sărbătoare a creştinismului, Învierea Domnului nostru Isus Cristos, este
precedată de un timp de pregătire numit Postul Mare sau Postul Paştelui. Astăzi, în Biserica Catolică este
Miercurea Cenuşii, prima zi a Postului Mare. Biserica Ortodoxă va începe Postul Mare, în data de 19 februarie.
Sărbătoarea Paştelui în Biserica Catolică va fi celebrată în data de 1 aprilie iar în Biserica Ortodoxă o săptămână
mai târziu, pe 8 aprilie. Suntem invitaţi, ca în acest timp sfânt, care se întinde pe o durată de patruzeci de zile,
să ne pregătim cum se cuvine pentru această mare sărbătoare. Doamne, Tu ne oferi acest timp de pocăinţă şi
de purificare a inimii, deoarece ne iubeşti şi doreşti să ne mântuieşti. Ajută-ne, ca în aceste patruzeci de
zile să ne apropiem mai mult de Tine şi de cei din jurul nostru şi să-i ajutăm din toată inima. Amin.
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 1 "Luaţi aminte să nu săvârşiţi faptele voastre bune înaintea
oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; altfel, nu veţi avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. 2 Deci când
dai pomană, nu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe, ca să fie slăviţi de oameni; vă spun
adevărul: aceştia şi-au primit răsplata. 3 Tu însă când dai pomană, să nu ştie stânga ce face dreapta, 4 pentru ca
pomana ta să fie dată în ascuns, şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. 5 Când vă rugaţi, nu fiţi ca
făţarnicii, cărora le place să se roage prin sinagogi şi la colţurile uliţelor, stând în picioare, ca să fie văzuţi de
oameni; adevăr vă spun: şi-au primit răsplata. 6 Tu însă când te rogi, intră în camera ta şi, închizând uşa, roagăte Tatălui tău care este în ascuns, şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. 16 Când postiţi să nu vă
arătaţi trişti, ca făţarnicii, căci ei îşi schimonosesc feţele, ca să arate oamenilor că postesc. Vă spun adevărul: şiau luat răsplata. 17 Tu însă când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa, 18 ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti,
ci Tatălui tău care este în ascuns şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.” Cuvântul Domnului.

Sugestii pentru reflecţia de dimineaţă
Anul şcolar 2017-2018
VINERI Evanghelia duminicii I din Timpul Postului Mare.

Educatori şi sfinţi lasallieni. Moment de bilanţ

(Săptămâna 18)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Iată-ne ajunşi, dragi elevi, în ultima săptămână de şcoală din primul semestru al anului şcolar
2017-2018. La sfârşitul săptămânii vor fi înmânate părinţilor voştri foile cu mediile voastre din primul semestru.
Este un moment de bilanţ, când suntem invitaţi să analizăm activitatea noastră din cele 18 luni de activitate
şcolară. Alături de acest bilanţ, în această săptămână avem posibilitatea de a cunoaşte sau de a ne readuce aminte
de doi sfinţi, din Congregaţia Fraţii Şcolilor Creştine: sfânul Frate Benilde, pe care îl sărbătorim astăzi, 29
ianuarie şi sfântul Frate Mutien Marie, pe care îl vom sărbători mâine, 30 ianuarie. Sfântul Benilde s-a născut
la Thuret, aproape de Clermont, la data de 14 iunie 1805. În anul 1820, a intrat în Congregaţie şi a cerut să
devină Frate. Şi-a dedicat întreaga viaţă educării copiilor. La 13 august 1862 a trecut la Domnul. Sfântul Frate
Benilde a iubit mult rugăciunea, ceea ce i-a determinat pe mulţi tineri să devină preoţi s-au persoane consacrate.
Se spune că 246 de tineri au ales să devină Fraţi urmându-i exemplu. Sfântul Frate Benilde ne învaţă prin
viaţa sa că: „Sfinţenia nu constă în săvârşirea de lucruri extraordinare, ci în săvârşirea lucrurilor simple
în mod extraordinar”. Sfinte Benilde, roagă-te pentru noi!

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde.) Ieri am reflectat împreună asupra vieţii sfântului Benilde. Astăzi, în familia lasalliană îl sărbătorim
pe sfântul Mutien Marie. S-a născut la 20 ianuarie 1841, în localitatea Moellet, din Belgia. În casa părinţilor a
primit o educaţie profund creştină şi exemplară, de mic fiind pentru colegii săi un model, în ceea ce priveşte
pietatea faţă de Sfânta Fecioară Maria. La vârsta de 15 ani a intrat în Congregaţia Fraţii Şcolilor Creştine. S-a
dedicat cu multă abnegaţie tuturor activităţilor şi sarcinilor încredinţate de superiorii săi. Viaţa sfântului Frate
Mutien Marie poate fi rezumată cu următoarele cuvinte: a fost un om ascultător şi serviabil. A murit la 30
ianuarie 1917. Imediat după moartea sa, mulţi dintre cei care au apelat la ajutorul şi mijlocirea sa au fost ascultaţi
şi ajutaţi. Să apelăm şi noi cu încredere la mijlocirea sa ori de câte ori ne aflăm în greutăţi şi suferinţă.
Sfinte Mutien Marie, roagă-te pentru noi!
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Acum, la sfârşitul primului semestru din anul şcolar 2017-2018, este bine, ca împreună să facem
un scurt bilanţ al activităţilor şcolare şi extraşcolare realizate până acum şi să răspundem la următoarele două
întrebări: Cât interes am acordat activităţilor şcolare şi extraşcolare din semestrul acesta? Ne gândim
timp de un minut la aceasta. Şi a doua întrebare: Sunt conştient de faptul că pregătirea viitorului meu
începe de astăzi şi că trebuie să îmi dau toată silinţa pentru a mă pregăti aşa cum se cuvinte? Dacă reușim
să conștientizăm mai bine că pregătirea viitorului nostru începe încă de astăzi, ne va fi mai ușor să ne realizăm,
deoarece totul trebuie făcut pas cu pas, fără a sări peste nicio etapă importantă a vieții. Iar această perioadă a
vieții noastre, când ne formăm din punct de vedere intelectual, uman, profesional și moral este deosebit de
importantă pentru fiecare dintre noi.
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Îţi mulţumim, Doamne, pentru persoanele care formează umanitatea, pentru cei care se străduiesc
să-şi îndeplinească cu sârguinţă activităţile lor zilnice, pentru toţi cei care-şi dedică viaţa în a-i sluji pe ceilalţi.
Îţi mulţumim, Doamne, pentru familiile din care facem parte, pentru că ele ne învaţă toate şi sunt primele care
ne învaţă să iubim, pentru părinţii noştri, pentru fraţii şi surorile noastre, pentru rudele şi prietenii noştri. Îţi
mulţumim, Doamne, pentru profesorii care ne educă, pentru colegii de clasă şi de şcoală, pentru tot ce am primit
de la tine, Doamne. Ajută-ne să fim mai buni, mai sârguincioşi, mai dedicaţi învăţăturii şi practicii, mai buni,
mai înţelegători, mai solidari cu cei care suferă, cu cei care sunt marginalizaţi şi uitaţi de societate. Aşa te rugăm,
Doamne, prin Isus Cristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu vieţuieşte şi domneşte în unire cu Tine şi cu Duhul
Sfânt, în toţi vecii vecilor. Amin.
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SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE PENTRU UNITATEA CREŞTINILOR
( Săptămâna a 17- a)
LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). În fiecare an, Bisericile creştine, din emisfera nordică celebrează, între 18 şi 25 ianuarie,
Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor. Bisericile din emisfera sudică, unde luna ianuarie este
timpul vacanţelor de vară, adoptă frecvent altă dată pentru a celebra Săptămâna de Rugăciune pentru unitatea
creştinilor, de exemplu în jurul Rusaliilor care reprezintă de asemenea altă sărbătoare simbolică pentru unitatea
Bisericii. Tema rugăciunilor din această săptămână are ca titlu: „Dreapta ta, Doamne, s-a glorificat prin
putere” şi este luată din Cartea Exodului, capitolul 15, versetul 6 (Ex 15,6). Materialele pentru Săptămâna de
Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor din anul acesta au fost pregătite de Bisericile din Caraibe. Prin reflecţiile
din această săptămână ne simţim uniţi cu întreaga Biserică şi cu toţi creştinii care se roagă cu acest scop: „Ca
toţi să fie una!” În acest sens, astăzi, de la ora 13.10 vom avea în școală o celebrare ecumenică la care vor
participa părinții parohi: Liviu Lupu, din parohia ortodoxă Gherăești și pr. Andrei Ciobănică, din parohia
noastră.

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde.) După ce am participat ieri la celebrarea ecumenică, dorim să continuăm în aceste zile să
aprofundăm, la reflecțiile de dimineață, semnificația temei propuse pentru această săptămână de rugăciune şi
anume: „Dreapta ta, Doamne, s-a glorificat prin putere” (Ex 15, 6). Astăzi creştinii din Caraibe care aparţin
la diferite tradiţii trăiesc acţiunea dreptei lui Dumnezeu în sfârşitul sclaviei. Aceasta este o experienţă
unificatoare a acţiunii mântuitoare a lui Dumnezeu care dăruieşte libertate. Pentru acest motiv s-a considerat
mai potrivită alegerea cântării lui Moise şi a Mariei (Ex 15,1-21) ca temă pentru Săptămâna de Rugăciune pentru
Unitatea Creştinilor 2018. Este o cântare de victorie asupra oprimării. Ca şi israeliţii, popoarele din Caraibe au
o cântare de victorie şi de libertate pe care o pot cânta şi este o cântare care îi uneşte. Sărăcia, violenţa,
nedreptatea, traficul de droguri, pornografia, dar şi necazul, durerea şi neliniştea pe care le provoacă, sunt
experienţe care distorsionează demnitatea fiinţei umane.
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Eliberarea şi mântuirea poporului lui Dumnezeu este opera puterii lui Dumnezeu. Dreapta lui
Dumnezeu poate să se înţeleagă ca victoria sa sigură asupra vrăjmaşilor săi şi ca ocrotire constantă a propriului
său popor. În pofida determinării faraonului, Dumnezeu a ascultat strigătul poporului său şi nu-l lasă pe poporul
său să piară pentru că Dumnezeu este Dumnezeul vieţii. Prin puterea sa asupra vânturilor şi a mării, Dumnezeu
arată voinţa sa de a ocroti viaţa şi de a distruge violenţa (Ex 15,10). Propunerea răscumpărării sale era de a-i
constitui pe israeliţi ca un popor de laudă care să recunoască iubirea de nelipsit a lui Dumnezeu. Eliberarea a
adus speranţă şi o promisiune pentru poporul său. Speranţă pentru că a sosit o nouă zi în care poporul poate
să-l slujească liber pe Dumnezeul său şi să-şi dea seama de posibilităţile sale. Era şi o promisiune: Dumnezeul
său îl va însoţi de-a lungul drumului său şi nicio forţă nu va putea distruge propunerea lui Dumnezeu faţă de ei.
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Noi, creştinii, putem să facem acest efort, de a căuta drumul spre unitate, împreună fără
triumfalism, cu umilinţă, în slujba lui Dumnezeu şi a aproapelui după exemplul lui Isus Cristos. În căutarea
unităţii, aceasta este atitudinea pe care vrem să o cerem de la Dumnezeu împreună. Dumnezeule atotputernic,
prin Isus Cristos ne-ai spus că acela care vrea să fie cel dintâi trebuie să devină cel din urmă şi slujitorul tuturor.
Intrăm în prezenţa ta, ştiind că victoria ta se câştigă prin slăbiciunea crucii. Te rugăm ca Biserica să poată fi
una. Învaţă-ne să acceptăm cu umilinţă că această unitate este un dar al Duhului tău; prin acest dar,
schimbă-ne şi transformă-ne şi fă-ne mai asemenea cu Fiul tău Isus Cristos. Amin
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DESPRE BINECUVÂNTARE

(Săptămâna 16)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). După o vacanță de Crăciun care sperăm că a fost plăcută, iată-ne din nou la școală pregătiți să
încheiem cu bine primul semestru. Deoarece ne aflăm la început de an calendaristic am ales ca temă a săptămânii
Binecuvântarea. A binecuvânta înseamnă a cere ca harul lui Dumnezeu să se reverse asupra noastră. A
binecuvânta înseamnă a dori cuiva prosperitate și fericire, invocând numele lui Dumnezeu. Se cuvine,
dragi elevi, ca acum la început de an calendaristic să rostim cuvinte de binecuvântare asupra noastră și asupra
celor dragi nouă: membrii ai familiei, prieteni, cunoscuți... În Cartea Numerilor, din Vechiul Testament, putem
citi următoarele cuvinte: „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!»". Domnul îi cere lui Moise, lui Aron
şi prin ei şi nouă să binecuvântăm. Ceea ce noi binecuvântăm va fi binecuvântat de Domnul!

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde.) Binecuvântarea şcolii şi a tuturor celor care locuiesc şi se formează aici.
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Aminteam luni, că Domnul ne cere să binecuvântăm. A binecuvânta înseamnă a începe anul cu
Dumnezeu. Alături de noi Domnul lucrează şi binecuvântează ceea ce noi planificăm, visăm şi sperăm. Aşadar,
pentru un nou an, pentru un nou început să binecuvântăm. Să binecuvântăm, dragi elevi şi să nu blestemăm.
Poetul şi dramaturgul italian Giovanni Battista Guarini (1538-1612) spunea: „Cine începe bine, a făcut deja
jumătate din lucrarea sa. Niciodată însă nu se începe bine ceva decât cu ajutorul Celui de sus”. Aşadar
să nu-l scoatem din planurile noastre de anul acesta pe Dumnezeu şi să cerem ca El să ne însoţească în
tot ceea ce vom face. Să nu spunem „nu este posibil să se schimbe totul de pe o zi pe alta”. Cu ajutorul lui
Dumnezeu şi a rugăciunii personale vom putea atinge obiectivele care vor face posibilă depăşirea în anumite
aspecte. Să nu fim răutăcioşi. Să utilizăm în anul acesta armele iertării, ale iubirii, ale bucuriei şi ale
răbdării.
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). La începutul fiecărui an, se obişnuieşte ca oamenii să-şi adreseze diferite urări de bine, de sănătate,
de pace, de îndeplinire a dorinţelor. Să ne urăm unii altora:
• Să trăim noul an ca şi cum ar fi ultimul din viaţa noastră. Să lasă în urmă ceea ce nu merită nicio atenţie
şi să încercăm din răsputeri să ne schimbăm.
• Să nu încetăm să visăm şi să muncim pentru acele obiective care pot fi experienţe pozitive pentru noi
şi benefice pentru ceilalţi. Este minunat să avem idealuri!
• Să nu-l lăsăm deoparte pe Dumnezeu. El ne va oferi: lumină în cele douăsprezece luni pe care le
începem acum, cuvinte potrivite în toate cele 365 de zile care vor veni, speranţă în toate orele şi minutele
vieţii noastre.
• Să trăim cu intensitate şi cu bun simţ viaţa. Nu ne lăsăm luaţi de nicio ofertă care să ne rănească
demnitatea de persoane.
• Să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru acest nou an pe care ni-l pune la dispoziţie. Ni-l pune la dispoziţie
pentru a fi sfinţi, mai înţelepţi şi înainte de toate, pentru a nu-L uita.
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CRĂCIUNUL – DUMNEZEU VINE ÎNTRE OAMENI

(Săptămâna 15)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Deoarece, sărbătoarea Nașterii Domnului se apropie cu pași repezi, reflecțiile din această
săptămână vor face referire la această sărbătoare frumoasă, inspirându-se din Pastorala de Crăciun a episcopului
nostru de Iași, Petru Gherghel. Pastorala pornește de un verset al apostolului Paul, din a doua scrisoare către
Corinteni: „Domnul nostru Isus Cristos s-a făcut sărac, pentru ca, prin el, noi toţi să ne îmbogăţim.”
(cf. 2Cor 8,9). „Întreaga Biserică se îndreaptă cu mare bucurie şi încredere spre trăirea şi celebrarea celei mai
frumoase şi aşteptate sărbători creştine: Crăciunul sau Naşterea Domnului nostru Isus Cristos, a celui care vine
să ne viziteze şi să ne ofere toată iubirea sa, tot darul său, vine să îmbrace condiţia noastră umană, sărăcia
noastră, pentru a o transforma în cale de trăire a evangheliei şi de îmbogăţire sufletească. Cât de frumos şi de
clar ne prezintă apostolul Paul, în Scrisoarea a doua către Corinteni, acest mare adevăr al credinţei, explicând
în câteva cuvinte ce s-a petrecut şi ce se întâmplă atunci când sărbătorim Crăciunul sau Naşterea după trup a
Fiului lui Dumnezeu! Un gest greu de înţeles pentru cei care n-au credinţă, dar un mare semn de bucurie
şi speranţă pentru cei care cred: Dumnezeu Tatăl, în marea sa bunătate, îl trimite pe Fiul său pe pământ
să se facă asemenea cu noi, în afară de păcat, pentru ca astfel toţi cei care cred în el să se învrednicească
de cea mai mare demnitate, aceea de fii ai Tatălui, îmbogăţindu-se cu darul vieţii veşnice.”

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde.) „Apostolul Paul, moştenind această învăţătură sfântă, ne cheamă, chiar în aceste zile, să nu uităm
că la Crăciun celebrăm cel mai impresionant mister al credinţei: Căci voi cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus
Cristos, care, pentru voi, deşi era bogat, s-a făcut sărac pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă
îmbogăţiţi (2Cor 8,9). În mesajul său adresat lumii chiar în preajma sărbătorii lui Cristos, regele sufletelor
noastre, şi la începutul timpului de aşteptare a naşterii Mântuitorului, timpul binecuvântat al Adventului, Sfântul
Părinte a cerut să fie celebrată în fiecare an Ziua Mondială a Săracilor, ca un dar pentru fiecare dintre noi, pentru
a înţelege cu adevărat misterul sărăciei sale, de ce şi cum a ales el să se facă sărac, să se apropie de cei săraci,
pentru a face vie evanghelia sa şi a pătrunde în adevărul său cel mai profund, pentru a ne îmbogăţi pe noi şi a
oferi tuturor, mai ales celor săraci, bogăţia iubirii sale.”
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). „Papa încheie mesajul său pentru Ziua Mondială a Săracilor cu un îndemn impresionant, făcândune să descoperim misterul dăruirii Mântuitorului, când din bogat s-a făcut sărac, pentru ca prin sărăcia lui să
ne îmbogăţim, iar astfel să ştim să facem ceea ce a făcut el, îmbrăţişând şi noi spiritul sărăciei prin care să
dăruim şi celorlalţi, mai ales celor săraci, acelaşi spirit şi acelaşi dar, ca şi ei să simtă bogăţia iubirii
noastre. În contextul marii sărbători a Crăciunului, a Naşterii Domnului într-o iesle săracă, înţelegem cel mai
bine că a fi sărac nu este un destin împovărător, că săracii nu sunt o problemă, sărăcia nu e un blestem, ci ea
este şi reprezintă o resursă, o comoară din care trebuie să luăm pentru a primi şi pentru a trăi esenţa evangheliei.”
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). „La naşterea sa în sărăcie şi la moartea sa pe cruce, despuiat de tot ce avea, Isus ne-a arătat că
drumul său pe pământ a fost o dăruire profundă cu care ne-a iubit şi îi iubeşte pe toţi, mai ales pe cei săraci,
pentru a-i îmbogăţi şi a-i face părtaşi de toată iubirea sa. Se confirmă ceea ce dorea Isus să spună în "carta
fericirilor" şi în predica de pe munte celor care-l caută pe el: Fericiţi sunt cei săraci în duh, căci a lor este
împărăţia cerurilor! Fericiţi cei săraci, căci ei se vor îmbogăţi de vederea feţei sale. Stând în jurul altarului, în
noaptea Naşterii şi în zilele Crăciunului, şi privind la pruncul sărac din ieslea Betleemului, vom avea
posibilitatea să ascultăm din nou cântarea îngerilor: Mărire în cer lui Dumnezeu şi pe pământ pace oamenilor
de bunăvoinţă, dar şi cântările şi colindele tradiţionale, pline de farmecul bucuriei adevărate, cântări, ce ne
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vorbesc aşa de frumos despre misterul iubirii lui Dumnezeu făcut om pentru noi toţi. Sărbători binecuvântate şi
La mulţi ani!”
VINERI Evanghelia duminicii a IV – a din ADVENT

DE CRĂCIUN SĂ FIM MAI BUNI

(Săptămâna 14)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Deoarece ne apropiem de sărbătoarea Crăciunului în săptămâna aceasta tema reflecţiilor de
dimineaţă va face referire la BUNĂTATE ca însuşire de a fi bun, înclinare de a face bine, bunăvoinţă şi
amabilitate. „Bunătatea, spunea Lev Tolstoi, înfrumuseţează viaţa, împăcând toate neînţelegerile; ea
limpezeşte ceea ce e încurcat, uşurează ceea ce este greu, înveseleşte ceea ce este trist.”. Într-o lume, în care
prezenţa răului, sub toate formele sale: război, violenţă, ură, criză financiară, lipsuri, foamete, neînţelegere,
păcat - este mediatizată pe larg de mass-media, a vorbi despre bunătate cere mult curaj. Care este atitudinea
noastră faţă de valoarea bunătăţii? Putem afirma cu sinceritate că suntem buni, binevoitori şi amabili faţă
de cei de lângă noi?

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde.) Marele poet german Johann Wolfgang von Goethe, ilustru gânditor şi om de ştiinţă care a trăit
între anii 1749 şi 1832 afirma următoarele cuvinte, vorbind despre bunătate: „Omul să fie generos, milostiv şi
bun! Căci numai aceasta îl deosebeşte de toate fiinţele pe care le cunoaştem.” De asemenea, scriitoarea
engleză Mary Anne Evans, cunoscută mai bine sub pseudonimul George Eliot, vorbind despre bunătate, afirma,
la rândul ei, următoarele cuvinte: „Prima condiţie a bunătăţii sufletului omenesc este să aibă ceva de iubit
iar a doua să aibă ceva de respectat.”. Omul, creatură a lui Dumnezeu, înzestrat cu ştiinţă şi voinţă şi având
un suflet veşnic şi nemuritor, aşa după cum ne învaţă sfânta Biserică, trebuie să se străduiască să fie generos,
milostiv, îndelung răbdător şi bun faţă de semenii săi. Trebuie să-i iubim şi să-i respectăm atât pe cei de lângă
noi: pe membrii familiei, pe colegii de clasă, pe prietenii noştri, cât şi pe cei pe care nu-i agreăm sau nu ne sunt
simpatici. Este adevărat că nu este uşor să fim buni cu cei care ne fac rău, însă, ca buni creştini, trebuie să ne
amintim mereu de cuvintele lui Isus Cristos: „Iubiţi-i pe duşmanii voştri.” Aceasta este marea noutate pe care
o aduce creştinismul! Noi ce atitudine avem faţă de „duşmanii” noştri?
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Cunoscutul jucător şi antrenor american de baschet John Wooden (1910-2010), într-una din
cărţile sale, făcea următoarea afirmaţie: „ O zi nu poate fi perfectă până ce nu faci ceva pentru o persoană
care nu va putea niciodată să te răsplătească.”. Ideal ar fi ca toate faptele noastre bune să fie făcute în mod
dezinteresat, fără să aşteptăm răsplată din partea persoanei căreia i-am oferit ajutor sau faţă de care ne-am arătat
binevoitori. În această privinţă, cuvintele lui Isus Cristos sunt clare şi ne pot ajuta: "Luaţi aminte să nu
săvârşiţi faptele voastre bune înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; altfel, nu veţi avea răsplată de la
Tatăl vostru care este în ceruri.” (Mt 6, 1). Ajută-ne Doamne să fim milostivi, buni, generoşi cu cei de lângă
noi, fără a căuta să facem acestea în văzul tuturor şi fără a aştepta să primim mulţumire, cuvinte de apreciere şi
de laudă sau să fim răsplătiţi, pentru a putea primi răsplată de la Tatăl din ceruri.
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Doamne Isuse Cristoase, milostiv, îndurător şi bun, a cărui dragoste pentru oameni nu cunoaşte
margini, ne închinăm gloriei Tale cu teamă şi evlavie şi-ţi mulţumim pentru tot ceea ce am primit de la tine. Îţi
mulţumim pentru mila şi bunătatea pe care o ai faţă de noi şi te rugăm ajută-ne să fim şi noi mai buni faţă de
semenii noştri. Măreşte bunătatea şi dragostea noastră faţă de tine şi faţă de aproapele nostru, pentru ca astfel
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să fim bineplăcuţi înaintea ta şi să ne numărăm printre cei care vor auzi cuvintele de izbăvire: „Veniţi
binecuvântaţii Tatălui meu, moşteniţi împărăţia pregătită vouă, încă de la întemeierea lumii.” Amin.
VINERI Evanghelia duminicii a III – a din ADVENT

SĂ FIM DAR PENTRU CEILALŢI

(Săptămâna 13)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Tema din săptămâna aceasta, a 13-a din anul şcolar, ne invită să fim pentru ceilalţi un DAR. Am
început Adventul sau Postul Crăciunului, care este un timp de pregătire la naşterea Domnului nostru Isus Cristos.
În această perioadă a Adventului în bisericile noastre poate fi observat, în prezbiteriu, alături de altar Coroana
de Advent ( o coroană din crengi de brad, naturale sau artificiale şi patru lumânări). Tradiţia folosirii coroanei
de advent este de origine germană, iar de la apariţia ei şi până astăzi atât forma cât şi semnificaţia au suferit mici
modificări. Una dintre semnificaţiile posibile care poate fi dată celor patru lumânări, sunt cele patru săptămâni
de pregătire, atât cât durează aproximativ, timpul Adventului. Coroana de advent a devenit un simbol pentru
această perioadă de har din viaţa Bisericii, iar rolul simbolurilor este acela de a ne ajuta să ne apropiem mai uşor
de cunoaşterea şi înţelegerea anumitor realităţi. Ne aflăm în aşteptarea Mântuitorului, al celui care a adus lumii
împăcarea cu Tatăl. Să profităm la maximum de aceste zile de har şi să-i pregătim lui Isus un loc curat în
inimile noastre.

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde.) Reamintim tema reflecţiilor din această săptămână: Să fim DAR pentru ceilalţi. Cum putem fi
însă, DAR pentru ceilalţi? Cuvintele lui Neale Donald Walsch ne vor ajuta în această privinţă: „Fii o lumină
asupra omenirii şi nu îi face rău. Încearcă să construieşti, nu să distrugi, prin exemplul tău luminos. Caută numai
bunătatea. Vorbeşte numai în adevăr. Acţionează numai în dragoste. Trăieşte Legea Iubirii acum şi mereu. Dă
totul, nu pretinde nimic. Evită tot ce e nedemn. Nu accepta inacceptabilul. Fă din fiecare moment al vieţii tale
o revărsare de iubire. Adu pace pe pământ, aducând pace celor a căror viaţă o atingi. Îmbrăţişează fiecare
împrejurare, împărtăşeşte fiecare bucurie, contemplă fiecare mister, pune-te în pielea fiecăruia, iartă orice
jignire, vindecă fiecare inimă, respectă adevărul fiecărei persoane, protejează drepturile fiecărei persoane,
păstrează intactă demnitatea fiecărei persoane, promovează interesele fiecărei persoane, îngrijeşte-te de nevoile
fiecărei persoane, acceptă că fiecare persoană este sfântă, scoate în evidenţă cele mai mari daruri ale unei
persoane.”
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Sfântul Nicolae, pe care îl sărbătorim astăzi, s-a născut pe vremea împăraților Dioclețian (284305) și Maximian (286-305) în cetatea Patara din Asia Mică. Părinții săi au părăsit însă această viață devreme,
iar Sfântul Nicolae a rămas în grija unui unchi, episcop, care purta același nume ca al său. A primit din copilărie
o creștere aleasă, urmând cursurile celor mai vestite școli ale epocii. Și a urmat din tinerețe reguli de viață
deosebită, cu multă rugăciune, post și priveghere. Iubind virtutea, viața curată și dăruindu-se cu totul slujirii
aproapelui, a fost hirotonit preot, apoi episcop al cetății Mira din ținutul Lichia (astăzi localitatea Demre din
Turcia, aflată pe malul Mării Mediterane). Obiceiul de a face daruri de ziua sa se datorează bunătății cu care era
înzestrat Sfântul Nicolae și obiceiului său de a ajuta pe cei nevoiași. În noaptea dintre 5 spre 6 decembrie, copiii
obișnuiesc să își lase ghetele în fața ușii așteptând în speranța că vor primi cadouri constând, în general, în
dulciuri. În multe regiuni ale României copiii găsesc în dimineața zilei de 6 decembrie, pe lângă dulciuri
și fructe, o nuielușă, dacă nu au fost cuminţi. Sfinte Nicolae, roagă-te pentru noi!
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Să fim DAR pentru ceilalţi: „Vorbeşte despre tine cu smerenie, ca nu cumva cel mai înalt adevăr
al tău să fie interpretat în mod greşit, ca o lăudăroşenie. Vorbeşte blând ca nu cumva să se creadă că încerci doar
să captezi atenţia. Vorbeşte cu bunătate, pentru ca toţi să poată cunoaşte dragostea. Vorbeşte deschis ca nu
cumva să se creadă că ai ceva de ascuns. Vorbeşte sincer, ca să nu fii înţeles greşit. Vorbeşte adesea, astfel încât
cuvântul tău să nu fie uitat. Vorbeşte cu respect, ca nimeni să nu fie jignit. Vorbeşte cu dragoste, astfel încât
fiecare silabă să vindece. Fă din viaţa ta un dar! Aminteşte-ţi mereu că tu eşti darul! Fii un dar pentru
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oricine care-ţi intră în viaţă şi pentru oricine în a cărui viaţă intri. Fii atent: să nu intri în viaţa altuia,
dacă nu poţi să fii un dar.
VINERI Evanghelia duminicii a II – a din ADVENT

Campanie de solidaritate Voluntarii Bucuriei

(Săptămâna 12)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Așa cum am fost anunțați la ultimul careu, în această perioadă premergătoare sărbătorii Nașterii
Domnului am inițiat la nivelul școlii o campanie de solidaritate. Duminica viitoare, în Biserica Catolică începe
Postul Crăciunului (Adventul). În Biserica soră, ortodoxă, acest post a început deja. Acest timp binecuvântat
al Adventului ne oferă posibilitatea de a fi mai buni, mai înţelegători şi mai darnici faţă de semenii noştri.
Atât de la TV cât şi din presă aflăm informaţii despre diferite campanii de solidaritate făcute de diferite
organizaţii şi instituţii non-guvernamentale, campanii în scop caritativ. Astfel de campanii sunt de dorit şi de
încurajat. Şi în Şcoala noastră, a devenit deja o tradiţie ca în timpul Adventului să iniţiem o campanie de
solidaritate, pentru a veni în ajutor celor care sunt în nevoi. În Consiliul elevilor s-a luat hotărârea ca şi anul
acesta campania de solidaritate să fie făcută în beneficiul copiilor din Centrul de Plasament „Căminul La Salle”.
Numele campaniei Voluntarii Bucuriei se inspiră din motoul anului școlar: Bucuria ta este și a mea. Ne
bucurăm să putem iniția această campanie de solidaritate și vă invităm, dragi elevi să fiți cât mai darnici.

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde.) Centrul de Plasament „Căminul La Salle”, după cum ne sugerează şi numele este a doua operă a
Fraţilor Şcolilor Creştine, în România, alături de Şcoala noastră. Casa Fraţilor de la Iaşi a fost inaugurată la 28
iunie 2003, iar Centrul de Plasament, „Căminul La Salle” funcţionează cam din aceeaşi perioadă, în clădirea
Fraţilor din Iaşi. În acest Cămin, locuiesc un număr de 15 copii şi tineri care provin din familii cu probleme de
diferite naturi. Atât Fraţii cât şi colaboratorii laici sunt alături de aceşti copii şi tineri şi se străduiesc să le ofere
o atenţie şi o grijă deosebită şi să-i facă să se simtă ca într-o familie. Proiectul „Căminul La Salle” devine
realitate şi datorită contribuţiei multor binefăcători. Anul acesta, la nivelul conducerii Şcolii şi la sugestia venită
din partea Consiliului elevilor, campania de solidaritate cu ocazia Adventului va fi în beneficiul acestor copii şi
tineri din Căminul „La Salle”. Să fim darnici şi să contribuim fiecare dintre noi la această campanie!

MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Doamne învaţă-ne să nu fim egoişti, să nu ne mulţumim să-i iubim doar pe ai noştri, să nu negăm
iubirea faţă de cei care nu ne iubesc. Învaţă-ne să nu ne gândim numai la noi, ci şi la ceilalţi; învaţă-ne să ne
gândim în special la cei care au mai mare nevoie şi sunt uitaţi. Nu permite ca doar noi să fim fericiţi, ca doar
noi să trăim în pace, ca doar noi să avem de toate. Doamne, nu permite ca să fim liniştiţi şi în pace, în timp ce
alţii suferă, în timp ce există atâţia oprimaţi, atâta lume care nu are ce mânca, ce bea şi cu ce se îmbrăca. Învaţăne, Doamne, ca din bunăstarea noastră să oferim şi celorlalţi, ca pacea noastră să fie şi a celorlalţi, ca iubirea
noastră să ajungă la cât mai mulţi dintre semenii noştri. Învaţă-ne, Doamne, ca în cei nevoiaşi să te vedem şi să
te recunoaştem pe tine şi să nu-ţi întoarcem spatele. Aşa te rugăm, în unire cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Amin!
JOI
30 Noiembrie - Sfântul Andrei – Zi liberă
VINERI
1 Decembrie – Ziua Națională a României
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Atitudinea noastră faţă de cei săraci

(Săptămâna 11)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Ieri, duminică, 19 noiembrie a avut loc Prima zi Mondială a Săracilor, zi instituită în Biserică, de
Papa Francisc. Gândurile din această săptămână ne vor ajuta să înţelegem mai bine această realitate dureroasă
a lumii de astăzi, SĂRĂCIA, care îi afectează pe mulţi dintre cei şapte miliarde de locuitori ai lumii. Instituind
Ziua Mondială a Săracilor, papa vrea ca toţi creştinii să conştientizeze necesitatea de a-l găsi şi a-l atinge pe
Cristos în trupul săracilor. De aceea, este vorba despre o Zi de sensibilizare cu privire la exigenţa de prim ordin
care vine de la Cristos însuşi. Papa ne aminteşte că fără opţiunea preferenţială faţă de cei mai săraci, „vestirea
Evangheliei, care este prima formă de caritate, riscă să fie neînţeleasă sau să se înece în acea mare de cuvinte la
care societatea actuală a comunicării ne expune zilnic”. De aceea, papa Francisc este coerent cu ceea ce
predică şi trăieşte şi ne îndeamnă pentru ca nimeni să nu se poată simţi scutit de preocuparea faţă de cei
săraci şi faţă de dreptatea socială.

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde.) Cu ocazia Zilei Monadiale a Săracilor, Papa Francisc a transmis un mesaj întregii Bisericii din
care vom spicui în zilele care urmează câteva idei. Mesajul face referinţă la expresia biblică din Prima Scrisoare
a lui Ioan: Să nu iubim cu vorba, ci cu fapta. Cu acest moto se doreşte să se configureze sensul celebrării
mondiale. „Copii, să nu iubim numai cu vorba sau cu limba, ci cu fapta şi adevărul” (1In 3,18). Sunt cuvintele
evanghelistului, cu care papa Francisc introduce Mesajul său. Exortaţia exprimă un imperativ de care niciun
creştin nu poate să facă abstracţie. Devine centrală referinţa la opoziţia dintre acţiune, slujirea concretă
adusă celor din urmă, şi golul care îl ascund adesea doar cuvintele. Papa insistă asupra acestui punct: „Nu
ne gândim la cei săraci numai ca destinatari ai unei practici bune de voluntariat care trebuie făcută o dată pe
săptămână, sau cu atât mai puţin de gesturi ocazionale de bunăvoinţă pentru a pune conştiinţa în pace. Aceste
experienţe, deşi valabile şi utile pentru a sensibiliza faţă de necesităţile atâtor fraţi şi atâtor nedreptăţi care adesea
care sunt cauza lor, ar trebui să introducă la o adevărată întâlnire cu săracii şi să dea loc la o împărtăşire
care să devină stil de viaţă”.
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Continuăm cu ideii din Mesajul Papei Francisc: creştinii ştiu că sărăcia este şi o vocaţie de a-l urma
pe Isus sărac: „Sărăcie înseamnă o inimă umilă care ştie să primească propria condiţie de creatură limitată şi
păcătoasă pentru a depăşi tentaţia de atotputernicie, care ne înşeală că suntem nemuritori. Sărăcia este o
atitudine a inimii care împiedică să ne gândim la bani, la carieră, la lux ca obiectiv al vieţii şi condiţie pentru fericire...
Sărăcia, înţeleasă astfel, este metrul care permite să evaluăm folosirea corectă a bunurilor materiale, precum
şi să trăim în mod nu egoist şi posesiv legăturile şi afectele”. Papa vorbeşte despre „miile sale feţe marcate de
durere, de marginalizare, de samavolnicie, de violenţă, de torturi şi de închisoare, de război, de privarea de libertate
şi de demnitate, de ignoranţă şi de analfabetism, de urgenţa sanitară şi de lipsa locului de muncă, de traficul de
persoane şi de sclavie, de exil şi de mizerie, de migraţiune forţată. Sărăcia are faţa de femei, de bărbaţi şi de copii
exploataţi pentru interese laşe, călcaţi în picioare de logicile perverse ale puterii şi banului”.
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Invitaţia Sfântului Părinte este adresată întregii Biserici, precum şi bărbaţilor şi femeilor de bunăvoinţă; toţi
sunt provocaţi să asculte strigătul de ajutor al celor săraci. Independent de religie, de culoarea pielii şi de naţiunea la
care se aparţine, tuturor li se cere să nu întoarcă privirea în altă parte. Creştinilor li se cere să-şi însuşească cultura
întâlnirii, să dărâme ziduri, graniţe şi ţarcuri ridicate de egoism şi de frică. Tuturor le este amintit că solidaritatea şi
fraternitatea sunt proprii şi demne de om ca atare şi constituie darul originar destinat omenirii fără nicio excludere. Aşa
cum sărăcia nu cunoaşte graniţe şi bariere pentru că s-a extins la întreaga lume, tot aşa solidaritatea are nevoie să fie
recunoscută ca exprimare de fraternitate genuină pentru toţi. De aceea, această nouă Zi Mondială să devină o chemare
puternică adresată conştiinţei noastre credincioase pentru ca să fim tot mai convinşi că a împărtăşi cu săracii ne permite să
înţelegem evanghelia în adevărul său cel mai profund. Săracii nu sunt o problemă: sunt o resursă din care trebuie să
luăm pentru a primi şi a trăi esenţa evangheliei.
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Importanţa prieteniei

(Săptămâna 10)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Începem o nouă săptămână din viaţa noastră, o nouă săptămână în care avem posibilitatea de a-i
mulţumi lui Dumnezeu pentru ceea ce ne oferă, pentru darul vieţii şi pentru toţi cei dragi ai noştri. Săptămâna
aceasta vom avea ca temă pentru reflecţiile de dimineaţă valoarea prieteniei şi importanţa acestia în viaţa
noastră. Astăzi, însă gândul şi rugăciunile noastre se îndreaptă spre odihna sufletului domnului Andrei Iosif,
din localitatea Gherăeşti, care astăzi va fi înmormântat. Domnul Andrei a fost membru în Consiliul de
administraţie al şcolii noastre, mai mulţi ani şi a făcut parte din Comisia de examen de certificare a
competenţelor profesionale pentru elevii noştri din generaţiile anterioare. A fost un apropiat al şcolii şi ne-a
oferit ajutorul său ori de câte ori am avut nevoie. Dumnezeu să-l răsplătească pentru tot binele pe care l-a făcut
în această lume. Odihna cea veşnică dă-i-o lui Doamne, şi lumina fără de sfârşit să-i strălucească. Să se
odihnească în pace. Amin.

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde.) Aşa cum am amintit ieri, astăzi începem reflecţiile noastre asupra valorii prieteniei. Prietenia,
dragi elevi, este o relație afectivă și de cooperare între ființe umane, care se caracterizează prin sentiment
de simpatie, respect, afinitate reciprocă. Prietenia presupune o atitudine de bunăvoință reciprocă, suport
reciproc la nevoie sau în criză, suport de loialitate, de bună-credință și de altruism. Relația de prietenie se
bazează pe încrederea reciprocă. Opusul prieteniei este dușmănia. Prietenia este manifestată prin oricare
din calitățile următoare: dorința de bine pentru cealaltă persoană, simpatie, onestitate, chiar și în situații în care
alții s-ar feri să spună adevărul, înțelegere reciprocă, compasiune mutuală, încredere reciprocă, ajutor în situații
de cumpănă. Ne putem întreba: dintre prietenii pe care considerăm că îi avem, câţi dintre ei corespund
caracteristicilor menţionate?
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Continuăm reflecţiile noastre asupra valorii Prieteniei. Când nu mai avem putere, închidem ochii
şi realizăm că prietenii noştri sunt energia noastră. În viaţă, vom întâlni oameni care ne vor uita, vom uita oameni
pe care i-am întâlnit, dar uneori întâlnim oameni pe care nu îi putem uita. Aceia sunt prietenii noştri. Toţi
oamenii ne aud când vorbim; prietenii însă înţeleg ce spunem, iar cei mai buni prieteni sunt cei care pricep şi
ceea ce nu am spus în cuvinte. Alături de un prieten adevărat este cu neputinţă să ajungi la deznădejde. Prietenia
e lucrul cel mai greu de explicat. Nu este ceva ce se poate învăţa la şcoală. Dar dacă nu am învaţat ce
înseamnă prietenia înseamnă că nu am învăţat nimic.
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). După ce în zilele trecute am avut posibilitatea de a asculta mai multe gânduri frumoase şi
interesante referitoare la prietenie, astăzi, dragi elevi, suntem invitaţi să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să ne
dăruiască prieteni adevăraţi. Doamne, suntem conştienţi că în viaţă avem nevoie de persoane care să ne fie
alături atunci când ne merge bine, dar mai ales atunci când suntem în situaţii de cumpănă şi când trebuie să luăm
decizii importante pentru viaţa noastră. Dăruieşte-ne, te rugăm, Doamne, prieteni care să fie alături de noi şi
atunci când greşim, pentru a ne atrage atenţia şi a ne îndemna la bine. Dăruieşte-ne prieteni, care să ne sfătuiască
bine şi în care să ne putem încrede. Ajută-ne, Doamne, ca şi noi la rândul nostru să fim prieteni adevăraţi, loiali,
altruişti, pe care ceilalţi să se poată baza. Aşa te rugăm, prin Cristos, Domnul nostru. Amin.
VINERI Evanghelia duminicii a XXXIII –a de peste an.
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Valoarea Speranței

(Săptămâna 9)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). În această săptămână, dragi elevi, la reflecţiile de dimineaţă ne va însoţi valoarea speranţei. Când
totul pare că se sfârşeşte şi totul pare obscur, când viaţa pare să-şi fi pierdut semnificaţia şi nu mai avem ce face,
când ne simţim înghesuiţi de forţe superioare nouă, apare speranţa ca element final pentru a găsi o nouă direcţie,
a ne ridica fruntea şi a continua să mergem înainte şi să ne reînnoim forţele pentru a duce la îndeplinire misiunile
pe care viaţa şi Domnul ni le-au oferit. Speranţa declanşează în noi dorinţa de a lupta, curajul special de a
înfrunta fiecare din activităţile zilnice, inclusiv pe cele mai dificile. Speranţa ne permite să ajungem să avem
dorinţa puternică de a continua când forţele noastre ne abandonează şi să avem voinţa necesară pentru a nu
renunţa la visurile noastre chiar şi atunci când drumul pe care-l urmăm este un urcuş imposibil de depăşit.

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde.) Speranţa dă sens vieţii. Speranţa este declanşatorul care ne pune pe drum şi ne trimite să muncim
cu mult elan pentru un ideal. În practica de zi cu zi ne mişcăm şi activăm pentru că avem speranţa că vom ajunge
undeva, că vom atinge obiectivele propuse, că vom realiza visurile noastre. Speranţa ne ajută să suportăm
anumite momente ale vieţii, în care dificultăţile ne ameninţă cu zdrobirea trupului şi a sufletului. În plus, ne
oferă mângâierea precum un balsam pentru răni, ajutându-ne să trecem peste momentele de teamă în care avem
impresia că totul se va termina şi noi nu vom rezista. Speranţa ne ajută să avem încredere în prezent şi aşteptare
fermă în viitor, ea are o legătură apropiată cu virtutea credinţei. Speranţa constă în dorinţa şi credinţa fermă că
ceea ce dorim va deveni realitate. Atunci când avem credinţă se va “lipi” de noi convingerea că dorinţa noastră
deja a fost ascultată. Credinţa stă la baza speranţei. Convingerea şi certitudinea susţin credinţa.
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Speranţa ne oferă o anumită cale pentru a lupta cu propriile noastre forţe şi talente în a căuta ceea
ce Domnul ne-a promis. Speranţa reînnoieşte forţele noastre şi le împrospătează de-a lungul întregii zile.
Speranţa ne inspiră să trăim o viaţă coerentă şi perseverentă…să recuperăm echilibrul de care avem atâta nevoie
după fiecare clătinare sau a ne ridica, după fiecare cădere sau eşec suferit. Speranţa vindecă sufletul descurajat
şi cu siguranţă este un prieten fidel care nu ne abandonează şi înşeală niciodată. De aceea trebuie să o căutăm,
să o creăm, să ne lipim de ea şi să o apărăm de cei care au pierdut speranţa şi vor să o discrediteze în faţa noastră.
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Examinează-ţi cu grijă ideile referitoare la viitor, planurile şi activităţile tale şi căută să vezi care
sunt aşteptările tale cele mai mari. Gândeşte-te cum poţi ajunge să-ţi împlineşti visurile. Probabil nu-ţi vei putea
transforma casa în palat, însă cu siguranţă vei putea face din locuinţa ta cel mai frumos spaţiu de locuit.
Străduieşte-te din răsputeri pentru a dobândi aceste mici victorii. Discută cu ceilalţi şi întrebă-i care sunt
aşteptările şi visurile lor, ce consideră cea mai mare bucurie trăită în viaţa lor până acum.
Caută în mediul în care trăieşti ceea ce ţi se pare bun şi frumos; realizează o listă a acestor lucruri.
Oferă întâietate speranţelor şi proiectelor născute din propria ta viaţă şi din experienţele tale.
Nu măsura succesele sau eşecurile tale comparându-le cu ale celorlalţi. Măsoară-le mai degrabă
făcând referire la oportunităţile pe care le ai în viaţă.
Nu uita să treci mereu de la cuvânt la faptă.
Caută să împărtăşeşti cu ceilalţi planurile şi visurile tale.
Îndepărtează-te de persoanele care te descurajează şi apropie-te de cele care te încurajează să-ţi
atingi scopurile propuse.
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DESPRE SFINŢENIE

(Săptămâna 8)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6
secunde). Tema reflecţiilor din această a 8-a săptămână a anului şcolar va fi Sfinţenia. Chiar dacă poate părea
o temă anacronică pentru timpurile noastre moderne, ştacheta acesteia fiind ridicată la o înălţime, pe care o
considerăm mai greu accesibilă, sfinţenia rămâne o realitate şi o valoare mereu actuală. În acest sens, pot fi
amintite exemplele a trei persoane cunoscute din timpurile noastre, care au murit în faimă de sfinţenie şi care
au fost canonizate: Sf. Padre Pio, Sfânta Tereza de Calcutta, Sfântul Ioan Paul al II-lea. Motivul alegerii acestei
teme se datorează sărbătoririi, în această săptămână, pe 1 noiembrie a Solemnităţii Tuturor sfinţilor şi pe 2
noiembrie a Pomenirii Tuturor Credincioşilor Răposaţi. Exemplele de viaţă a celor care au plecat deja de pe
acest pământ la Tatăl să ne ajute şi pe noi să trăim în sfinţenie.

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde.) Dragi elevi, Dumnezeu ne cheamă pe toţi la sfinţenie, doreşte să fim cu toţii sfinţi. Ne rugăm în
continuare cu această intenţie: Dumnezeule, Preasfânt, de la care vine toată sfinţenia, îţi mulţumim că ne-ai
chemat la viaţă şi că ai sădit în sufletele noastre dorinţa de a te căuta, de a te iubi şi de a ne sfinţi. Îţi mulţumim
pentru sfinţii care au trăit pe Pământ şi care ne sunt oferiţi ca exemple de viaţă. Ajută-ne, prin mijlocirea lor, să
trăim şi noi în sfinţenie, căutând să-ţi fim plăcuţi în toate gândurile, cuvintele şi faptele noastre, pentru ca astfel
să ajungem şi noi la slava Împărăţiei tale. Aşa te rugăm prin Isus Cristos, Fiul tău preaiubit şi prin mijlocirea
Preasfintei Fecioare Maria, modelul tuturor de sfinţenie. Amin.
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Astăzi, 1 noiembrie, în Biserica catolică este amintită solemnitatea Tuturor Sfinţilor. Cu această
ocazie, vă invităm, dragi elevi, să-l admirăm pe Dumnezeu în sfinţii săi. Alături de sfinţii care sunt amintiţi dea lungul anului în calendar, cu siguranţă că există mult mai multe persoane care au ajuns să se bucure de prezenţa
lui Dumnezeu în paradis şi care nu sunt amintite nici în calendarul universal, nici în cele locale. Pentru acestea,
sfânta Maică Biserică a stabilit o zi, cea de 1 noiembrie, pentru ca să fie sărbătoriţi. Sfinţirea sufletelor noastre
trebuie să constituie pentru fiecare o preocupare şi o datorie constantă. Nu este necesar să facem fapte minunate,
ieşite din comun, pentru a ajunge sfinţi şi cu siguranţă nu vom putea fi adăugaţi cu toţii în calendarul sfinţilor.
Este, însă, la îndemâna oricui să-şi îndeplinească îndatoririle zilnice care îi revin, specifice statutului şi rolului
pe care îl are în societate. Toţi suntem chemaţi la sfinţenie, iar Domnul ne oferă şi mijloacele pentru aceasta,
rămne doar ca şi noi să dorim aceasta cu adevărat.
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Rămânem tot în atmosfera de sărbătoare a zilei de ieri, deoarece, astăzi, în calendarul romanocatolic avem Pomenirea tuturor credincioşilor răposaţi. O zi specială în care Biserica ne invită să ne amintim
de toţi cei dragi din familiile noastre sau cei cunoscuţi care au trecut din această lume la Tatăl. Pomenirea
credincioşilor răposaţi ocupă atât în Biserica ortodoxă cât şi în cea catolică un loc aparte. Pe lângă semnificaţia
umană a păstrării vie în amintire a persoanelor dragi care au trecut la Domnul, pomenirea credincioşilor răposaţi
reprezintă, de asemenea, un act de credinţă în Viaţa veşnică şi în Învierea de Apoi. Să nu uităm ca în aceste zile
să mergem la mormintele celor dragi şi să ne rugăm pentru odihna sufletelor lor. Odihna cea veşnică dă-le-o
lor, Doamne. Şi lumina fără de sfârşit să le strălucească. Să se odihnească în pace. Prin mila lui
Dumnezeu. Amin.
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ZIUA MONDIALĂ A MISIUNILOR

(Săptămâna 7)

LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6
secunde). Deoarece săptămâna aceasta este una specială în Biserica catolică, ieri, 22 octombrie fiind sărbătorită Ziua
Mondială a Misiunilor, reflecţiile din această săptămână vor avea în prim plan ideile mai importante ale papei
Francisc adresate nou, în Mesajul său pentru această zi mondială a Misiunilor. În fiecare an, în luna octombrie
Biserica ne invită să ne amintim de toate persoanele care lucrează în misiune, care fideli cuvântului lui Isus Cristos:
„Mergeţi în toată lumea şi predicaţi Evanghelia, până la marginile Pământului”, prezintă Vestea cea Bună, a sosirii
Împărăţiei lui Cristos în mijlocul oamenilor, celor care încă nu au ajuns să o cunoască. Tema din acest an, pentru
această zi se intitulează: „Misiunea la inima credinţei”. Ziua Mondială a Misiunilor ne convoacă și în acest an în
jurul persoanei lui Isus, ”primul şi cel mai mare evanghelizator” (Paul al VI-lea, exortaţia apostolică Evangelii
nuntiandi, 7), care ne invită fără încetare să vestim Evanghelia iubirii lui Dumnezeu Tatăl în puterea Duhului Sfânt.
Această Zi ne îndeamnă să reflectăm din nou asupra misiunii de la inima credinţei creştine. Sfântul părinte ne va
ajuta să răspundem la următoarele întrebări: Care este fundamentul misiunii? Care este inima misiunii? Care sunt
atitudinile vitale ale misiunii?

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde.) Continuăm cu mesajul sf. părinte Papa Francisc: „Misiunea Bisericii, destinată tuturor oamenilor de
bunăvoinţă, este întemeiată pe puterea transformatoare a Evangheliei. Evanghelia este o Veste Bună care poartă în
sine o bucurie molipsitoare, deoarece conţine şi oferă o viaţă nouă: viața lui Cristos cel înviat, care, comunicându-l
pe Duhul său dătător de viaţă, devine pentru noi Calea, Adevărul şi Viaţa (cf. In 14,6). El este Calea care ne invită
să-l urmăm cu încredere şi curaj. Urmându-l pe Isus drept Cale a noastră, îi experimentăm Adevărul şi primim Viaţa
sa, care este comuniune deplină cu Dumnezeu Tatăl în puterea Duhului Sfânt, ne face liberi de orice formă de egoism
şi este sursă de creativitate în iubire. Deci, misiunea Bisericii nu este răspândirea unei ideologii religioase şi nici
propunerea unei etici sublime. Multe mişcări din lume ştiu să producă idealuri înalte sau exprimări etice însemnate.
Prin misiunea Bisericii, Isus Cristos este cel care continuă să evanghelizeze şi să acţioneze, şi de aceea ea reprezintă
un kairos, timpul potrivit al mântuirii în istorie.”
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Continuăm cu mesajul sf. părinte Papa Francisc: „Lumea în mod esenţial are nevoie de Evanghelia lui
Isus Cristos. Prin Biserică, El continuă misiunea sa de Bun samaritean, îngrijind rănile însângerate ale omenirii, şi de
Bun păstor, căutându-l fără încetare pe cel care s-a rătăcit pe cărări întortocheate şi fără ţintă. Şi, mulţumire fie lui
Dumnezeu, nu lipsesc experienţe semnificative care mărturisesc forţa transformatoare a Evangheliei. Mă gândesc la
gestul studentului Dinka, un tânăr care, cu preţul vieţii, protejează un alt student din tribul Nuer destinat să fie ucis.
Mă gândesc la celebrarea euharistică de la Kitgum, în nordul Ugandei, [oraș] pe atunci însângerat de cruzimea unui
grup de rebeli, când un misionar i-a pus pe oameni să repete cuvintele lui Isus pe cruce: ”Dumnezeul meu, Dumnezeul
meu, pentru ce m-ai părăsit?”, ca expresie a strigătului disperat al fraţilor şi surorilor Domnului răstignit. Acea
celebrare a fost pentru oameni izvor de mare mângâiere şi de atâta curaj. Şi putem să ne gândim la atâtea, la
nenumărate mărturii ale modului în care Evanghelia ajută la depășirea închiderilor, conflictelor, rasismului,
tribalismului, promovând pretutindeni şi între toţi oamenii reconcilierea, fraternitatea şi împărtăşirea.”
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Continuăm cu mesajul sf. părinte Papa Francisc: „Tinerii sunt speranţa misiunii. Persoana lui Isus
şi Vestea Bună proclamată de El continuă să-i fascineze pe mulţi tineri. Ei caută parcursuri în care să realizeze
curajul şi elanurile inimii în slujba omenirii. «Sunt mulţi tinerii care îşi oferă ajutorul lor solidar în faţa relelor
din lume şi desfășoară diferite forme de activitate şi de voluntariat [...]. Ce frumos e ca tinerii să fie ”călători ai
credinţei”, fericiţi să-l ducă pe Isus pe orice stradă, în orice piaţă, în orice colţ al pământului!» (ibid., 106).
Următoarea adunare generală a Sinodului Episcopilor, care se va celebra în 2018 cu tema ”Tinerii, credinţa şi
discernământul vocaţional”, se prezintă ca ocazie providenţială pentru a-i implica pe tineri în responsabilitatea
misionară comună, care are nevoie de bogata lor imaginaţie şi creativitate.
VINERI Evanghelia duminicii a XXX –a de peste an.
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(Săptămâna 6)
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LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Tema de la reflecţiile de dimineaţă, din această săptămână, este continuarea firească a temei de
săptămâna trecută. Dacă săptămâna trecută am medidat împreună asupra disciplinei, săptămâna aceasta vom
reflecta împreună asupra temei docilităţii. Pentru că sâmbăta trecută, 14 octombrie, la Iaşi a fost mare sărbătoare
în Biserica ortodoxă, astăzi vom asculta câteva gânduri despre Sfânta Parascheva. Este o sfântă venerată în
Biserica Ortodoxă Română și în alte biserici de rit oriental, sfânta patroană (ocrotitoare) a Moldovei. S-a născut
la începutul secolului al XI-lea, în satul Epivat, Tracia, nu departe de Constantinopol, din părinți bogați și
binecredincioși. În anul 1641, moaștele sale au fost aduse la Iași de către domnul Vasile Lupu și așezate în
ctitoria sa, Biserica Sfinții Trei Ierarhi. Aducerea moaștelor la Iași a fost un gest de recunoștință din partea
patriarhului Constantinopolului de atunci, Partenie I și a membrilor Sinodului Patriarhiei Ecumenice de la
Constantinopol pentru faptul că Vasile Lupu a plătit toate datoriile Patriarhiei Ecumenice. Prima mențiune în
limba română despre Cuvioasa Parascheva de la Iași apare în „Cartea românească de învățătură a Mitropolitului
Varlaam al Moldovei”, apărută la Iași în 1643. Începând din anul 1889, moaștele sale au fost mutate în Catedrala
Mitropolitană din Iași. Sfântă Parascheva, roagă-te pentru noi!

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde. Dicţionarul explicativ al limbii române oferă următoarea definiţie pentru cuvântul docilitate: :
Însușirea celui care se supune cu ușurință, care se lasă condus de alții, dispoziție naturală de a fi lesne
condus. Alte sinonime pentru acest cuvânt: ascultare, cumințenie, supunere, obediență. Aminteam ieri că tema
din această săptămână, docilitatea, este o continuare a temei de săptămâna trecută, disciplina. Disciplina
presupune docilitatea, ascultarea, cuminţenia. Sigur că ne putem întreba: de ce trebuie să fim docili, ascultători?
Un posibil răspuns ne poate fi dat de către o veche maximă care spune: „docilitatea e prima condiție a
progresului”. Conform acestei maxime docilitatea ne ajută să progresăm, să creştem, să devenim mai buni.
Marele filosof Immanuel Kant afirma în cartea sa „Despre pedagogie” următoarele referitor la docilitate:
„Frângerea voinţei produce o mentalitate de sclav, pe când rezistenţa naturală produce docilitate.” Este
important, dragi elevi, ca în alegerile pe care le aveţi de făcut, atunci când trebuie să respectaţi ceva: regulile de
circulaţie, cele Zece porunci, anumite reguli impuse de părinţii voştri, în familie, sau Regulamentul intern al
Şcolii să acţionaţi în aşa fel încât să nu mergeţi împotriva voinţei voastre, ci să fiţi convinşi că tot ceea ce
respectaţi vă va ajuta să progresaţi, să creşteţi, să fiţi mai buni.
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Într-una din predicile sale, papa Francisc afirma următoarele: „Care este comportamentul pe
care Domnul îl cere de la noi, pentru ca Împărăția lui Dumnezeu să crească și să fie pâine și locuință
pentru toți? Docilitatea. Împărăția lui Dumnezeu crește prin docilitate la puterea Duhului Sfânt. Făina renunță
să fie făină și devine pâine, pentru că este docilă la puterea plămezii, și plămada se lasă frământată cu făină…
făina nu are sentimente, dar întrucât se lasă frământată ne duce cu gândul că există o suferință acolo. Și apoi, se
lasă gătită. Dar și Împărăția crește astfel, iar la final este mâncare pentru toți”. Suveranul Pontif a subliniat că
Împărăția lui Dumnezeu se face în fiecare zi, cu docilitate (ascultare) față de Duhul Sfânt, care este cel ce
unește plămada noastră sau sămânța cu puterea și le transformă pentru a le face să crească. Ne putem întreba,
noi suntem ascultători, docili, faţă de învăţăturile care vin de la Duhul Sfânt?
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Doamne, ajută-ne să fim ascultători, să fim docili, faţă de toţi cei care ne vor binele: faţă de
învăţăturile sfintei Biserici, faţă de îndemnurile părinţilor noştri, faţă de profesorii noştri, faţă de toţi cei care ne
sunt îndrumători spirituali. Recunoaştem că nu ne este uşor să fim docili şi să ne lăsm educaţi, însă ştim că toţi
ne vor binele şi doresc ca noi să progresăm, să creştem, să devenim mai buni şi astfel, la rândul nostru să
îi ajutăm şi noi pe ceilalţi să crească, să progreseze și să fie mai buni. Amin.
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LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). După ce au trecut deja patru săptămâni de școală și considerând că v-ati obișnuit deja cu normele
și regulile din școală, săptămâna aceasta vom reflecta asupra valorii disciplinei – înţealeasă ca totalitatea
regulilor de comportare și de ordine obligatorii pentru membrii unei colectivități. Trebuie să recunoaştem
că nu de puţine ori aţi luat atitudine faţă de seriozitatea disciplinei şi a ordinii din liceul nostru şi că nu sunteţi
întru totul de acord cu regulile prezente în regulamentul de ordine interioară. În orice colectivitate, existenţa
anumitor reguli care să contribuie la armonizarea relaţiilor dintre membrii acesteia este ceva ce ţine de
normalitate. Este important pentru noi să ne convingem că regulile de comportament şi de ordine ne sunt
de folos atât acum, în calitate de elevi, cât şi mai târziu în viaţă. Ne putem întreba: Cunoaștem bine
regulamentul de ordine interioară al liceului? Ne străduim să-l respectăm? Care sunt aspectele pe care trebuie
să le îmbunătăţim?

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Disciplina reprezintă un element fundamental în educaţia şi formarea copiilor şi a tinerilor.
Aceasta este un mijloc pentru a ne atinge scopurile pe care ni le propunem în viaţă. Este bine cunoscut faptul că
fiecare latură a vieţii sociale, fiecare profesiune are disciplina sa specifică. Astfel pe poate vorbi despre
disciplina sportivului, disciplina muzicianului, disciplina balerinului, disciplina omului de ştiinţă... Fără
disciplină, fără anumite sacrificii, fără renunţări nu se poate obţine vreun succes notabil în niciun domeniu, nu
se poate face performanţă. Părintele tragediei universale, Eschil, afirma următoarele referitoare la disciplină:
„Disciplina este izvorul succesului”, iar marele Napoleon Bonaparte repeta des: „Fără disciplină nu poate
exista victorie.”. Marea cântăreaţă contemporană Celine Dion recunoaşte că: „Toată viaţa mea nu a fost
altceva decât disciplină, disciplină, disciplină.”. Suntem convinşi că viitorul nostru depinde şi de modul
nostru de a şti să fim disciplinaţi?
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). În calitate de elevi trebuie să îngrijim aspectul disciplinar atât în ce priveşte pregătirea noastră
zilnică la obiectele de studiu, cât şi comportamentul nostru. Chiar dacă ni se pare că suntem isteţi, că suntem
atenţi la ore, că prindem din clasă, trebuie să ne dobândim frumosul obicei de a munci şi învăţa acasă şi de
a nu ne mulţumi cu puţin. Autorul american H. Jackson Brown Jr., are o frumoasă maximă, care ne poate fi
de folos: „Talentul fără disciplină este ca o caracatiţă pe patine cu rotile. Există foarte multă mişcare, dar
nu poţi şti niciodată dacă va merge înainte, înapoi, sau într-o parte.”. Să căutăm mereu să îmbinăm calităţile
pe care le avem cu valorile disciplinei şi ale efortului susţinut; cu siguranţă că reuşita va fi o realitate de care ne
vom putea bucura o viaţă întreagă.
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Încă de la începutul existenţei Şcolilor lasalliene, sf. Ioan de La Salle a pus un accent deosebit pe
vigilenţă şi disciplină. Pedagogia sa preventivă, metodologia de a evita eroarea, dorinţa de a evita greşeala,
abaterile, se converteşte într-o formă de a educa pentru o viaţă ordonată, acest fapt oferind un stil propriu
personalităţii fiecărui elev. Caracteristica educaţiei în şcolile La Salle este dată de abilitatea, îndemânarea şi
înainte de orice de zelul dedicării învăţătorilor şi al profesorilor, care trebuie să fie mereu în atitudine de
previziune şi să ţină cont de tot ceea ce ar fi de folos în activitatea elevilor. Sf. Ioan de La Salle, le spunea
prosfeorilor: „Învăţătorii trebuie să fie capabili, pentru a-şi putea îndeplini îndatoririle lor în şcoală, să
supravegheze asupra tuturor elevilor pentru a-i angaja să-şi îndepliniească îndatoririle şi să-i menţină în
ordine şi linişte.”. Să-l rugăm pe sfântul Ioan de La Salle să ne ajute să fim cât mai ascultători şi disciplinaţi!
VINERI Evanghelia duminicii a XXVIII –a de peste an.

Despre entuziasm

(Săptămâna 4)

Sugestii pentru reflecţia de dimineaţă
Anul şcolar 2017-2018
LUNI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Cuvântul Bucurie, care este valoarea pe care ne-am propus-o să o trăim în acest an şcolar poate fi
strâns legat de cuvinte precum: entuziasm, proiecte comune, responsabilitate, visuri, zâmbet, ajutor, fraternitate,
credinţă, prietenie, solidaritate...etc. Săptămâna aceasta ne vom opri asupra cuvântului entuziasm. La sfârşitul
anului trecut şcolar o parte dintre voi, dragi elevi, aţi făcut propuneri pentru temele de la reflecţia de dimineaţă.
Printre propunerile făcute s-a numărat şi aceasta: de a-i prezenta pe sfinţii mai de seamă ai Bisericii. Vom da
curs propunerii voastre şi astăzi vom auzi câteva gânduri despre Sfinţii Ingeri păzitori, pe care îi sărbătoreşte
sfânta Biserică. Îngerii sunt menţionaţi de peste 300 de ori în Vechiul şi Noul Testament. Ei sunt în primul rând
mijlocitori ai mesajelor adevărului divin, iluminează spiritul cu lumina interioară a cuvântului. Şi sunt şi păzitori
ai sufletelor oamenilor, le sugerează poruncile divine şi, ca martori nevăzuţi ai gândurilor lor cele mai ascunse
şi ai acţiunilor lor bune sau rele, văzute sau ascunse, îi asistă pe oameni pentru bine şi mântuire. Bazând
adevărul de credinţă pe însăşi afirmaţia Mântuitorului, Biserica ne spune că orice creştin, din momentul
botezului, este încredinţat propriului său înger, care are datoria de a-l păzi, călăuzi pe calea binelui, a-i
inspira sentimente bune, favorizând alegerile libere care îl au drept scop pe Dumnezeu supremul bine.

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Cuvântul entuziasm este prezentat în dictionarul explicativ al limbii române astfel: „Stare de
însuflețire puternică însoțită de exteriorizarea bucuriei; pasiune (în vorbire); emoție extraordinară.” Alte
sinonime pentru cuvântul entuziasm sunt: ardoare, avânt, elan, înflăcărare...etc. Poetul şi eseistul
american Ralph Waldo Emerson vorbind despre entuziasm afirma următoarele: „Entuziasmul este mama
efortului, iar fără el nimic măreţ nu a fost realizat vreodată.” Pentru a depune efort în aspecte pe care le
considerăm importante pentru viaţa noastră avem nevoie de motivaţie şi de entuziasm. În mod normal vârsta
adolescenţei este caracterizată de entuziasm, bucurie şi dorinţă de îndeplinire a visurilor. Cu greu ne putem
imagina adolescenţi sau tineri care să emane prin comportamentul lor plictiseală, oboseală şi lipsa dorinţei de
viaţă. Dacă ar exista un termometru care ar putea să ne măsoare entuziasmul câte grade ar arăta? Să ne străduim
să trăim în fiecare zi cu entuziasm şi cu multă bucurie fiecare clipă a vieţii şi să-i molipsim şi pe ceilalţi
cu entuziasmul nostru.
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Astăzi, în calendarul Bisericii catolice este amintit Sfântul Francisc de Assisi. El a trăit între anii
1182-1226, în Italia. El este întemeietorul Ordinului Fraților Minori, ordin călugăresc cunoscut sub
numele de Ordinul franciscan. La 20 de ani a voit să se înarmeze drept cavaler în armata lui Gualtieri de
Brienne, care lupta pentru papa, dar la Spoleto a avut un vis revelator în care era invitat să urmeze mai degrabă
"stăpânul decât slujitorul". Întorcându-se la Assisi, s-a sacrificat pentru bolnavi şi săraci şi într-o zi de toamnă
a anului 1205, în timp ce era absorbit în rugăciune în bisericuţa sfântului Damian, i s-a părut că aude o voce din
partea crucifixului: "Mergi şi repară Biserica mea, care este cu totul în ruină". Sfântul Francisc a fost canonizat
la doi ani după moartea sa, în anul 1228. În anul 1939 Pius al XII-lea i-a acordat o ulterioară recunoaştere
oficială "celui mai italian dintre sfinţi şi celui mai sfânt dintre italieni" proclamându-l Patron principal
al Italiei.
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Doamne, îţi mulţumim pentru că existăm, pentru că ne-ai chemat la viaţă şi pentru că ai un plan
concret cu fiecare dintre noi. Ajută-ne, Doamne, să cunoaştem care este planul tău cu unul fiecare dintre noi şi
să-l ducem la îndeplinire. Ajută-ne, Doamne, să trăim viaţa noastră cu bucurie şi entuziasm. Ştim că o astfel
de atitudine nu este mereu uşoară, însă fiind convinşi că tu ne ajuţi mereu, dorim să ne implicăm cu mai mult
curaj, cu mai mult entuziasm şi cu mai multă bucurie în toate activităţile pe care doreşti să ni le oferi în fiecare
zi. Aşa te rugăm, prin Cristos, Fratele şi Prietenul nostru. Amin.
VINERI Evanghelia duminicii a XXVII –a de peste an.

ZILELE INTERNAŢIONALE LASALLIENE PENTRU PACE
LUNI

(Săptămâna 3)

Sugestii pentru reflecţia de dimineaţă
Anul şcolar 2017-2018
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Începem o nouă săptămână de şcoală, a treia din anul acesta. Tema reflecţiilor din această
săptămână va face referire la pace. Începând cu ziua de joi, 21 septembrie, până sâmbătă, 21 octombrie, timp
de o lună de zile vor avea loc Zilele internaţionale lasalliene pentru pace. Astăzi, însă, atenţia noastră se opreşte
asupra unui eveniment care va avea loc în şcoala noastră: vizita unui grup de 22 de persoane, din Germania,
grup însoţit de doamna Carmen Stadelhofer responsabila Danube-Networkers for Europe (DANET). Doamna
Stadelhofer a mai fost în vizită în liceul nostru, în anul 2015, în cadrul Proiectului „Dunărea dorită”. Dupăamiază, câte trei reprezentanţi din fiecare clasă, însoţiţi de profesori ne vom întâlni cu oaspeţii noştri având
posibilitatea unui schimb de experienţă culturală şi educativă. Sperăm ca această colaborare să continue şi în
anii care vor urma.

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Aminteam ieri, dragi elevi, că joia trecută, 21 septembrie a fost sărbătorită în întreaga lume Ziua
internaţională a Păcii. Consiliul Internaţional al Tinerilor Lasallieni a propus ca intervalul 21 septembrie – 21
octombrie să fie dedicat PĂCII. Astfel anul acesta este sărbătorită a 11-a ediţie a ZILELOR INTERNAŢIONALE
LASALLIENE PENTRU PACE. Tema aleasă se intitulează: „ Pacea fără frontiere”. Această temă s-a inspirat din
tema propusă de Congregaţia Fraţii Şcolilor Creştine, pentru anul şcolar 2017-2018 „Lasallieni fără frontiere”.
Existenţa frontierelor ne duce cu gândul la separare, la diferenţiere, la interdicţie, la ruptură. Se vorbeşte atât de mult,
astăzi, despre ziduri: ziduri care se construiesc între diferite ţări, din Europa, din America, care să împiedice trecerea
unor persoane dintr-un loc în altul. Avem nevoie de pace, peste tot, în mod special în locurile unde aceasta lipseşte
de ani de zile. Avem un gând pentru toate persoanele care locuiesc în zone de conflict şi ne rugăm pentru pace în
lume, între ţări şi popoare.
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Dacă ieri ne-am oprit în reflecţia noastră asupra frontierelor din punct de vedere material, astăzi
suntem invitaţi să reflectăm asupra frontierelor/barierelor care există între noi, în relaţiile dintre noi. Ce fel de
bariere ridicăm între noi, în relaţiile dintre noi? De ce natură sunt acestea? Isus Cristos ne dăruieşte pacea
interioară în fiecare zi: „Pacea mea v-o las vouă, pacea mea v-o dau vouă…” (In 14, 27). Dumnezeu este
Dumnezeul păcii: „Căci eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu
de nenorocire.” (Ier 29.11) Aceste cuvinte sunt reale. Dacă Dumnezeu este un Dumnezeu al păcii, care
doreşte pacea în lume, între oameni, noi de ce nu putem să devenim instrumente ale păcii? Să ne străduim
zilnic să fim instrumente ale împăcării între oameni! Să fim făuritori de pace! Să lăsăm să cadă zidurile
neînţelegeri şi ale urii dintre popoare, pentru a fi numiţi fii ai lui Dumnezeu!
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Dumnezeul vieţii şi al celor care speră, te rugăm ascultă rugăciunea noastră pentru lumea întreagă,
pentru pace între popoare şi prosperitate pentru toate ţările. Te rugăm, ca răul să fie învins şi războaiele să se
sfârşească. Te rugăm, în mod special, pentru toţi membrii Familiei Lasalliene care suferă din cauza războaielor,
a nedreptăţilor de orice fel şi a intoleranţei şi pentru toţi copiii şi tinerii îndeosebi pentru cei care sunt săraci şi
abandonaţi. Te rugăm, de asemenea, Doamne, pentru pace în vieţile noastre: în satele noastre, în familiile
noastre, în şcolile noastre şi în inimile noastre. Te rugăm, dăruieşte-ne pacea pe care lumea aceasta nu ne-o
poate oferi, pacea care ne permite să ne realizăm în mod plenar şi să ne transformăm în ambasadori ai dreptăţii
Tale. Doamne, dă-ne pacea Ta. ! Amin
VINERI
Evanghelia duminicii a XXVI –a de peste an.

BUCURIA TA ESTE ȘI A MEA
LUNI

II

(Săptămâna 2)

Sugestii pentru reflecţia de dimineaţă
Anul şcolar 2017-2018
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Continuăm în această săptămână să aprofundăm motoul anului şcolar, BUCURIA TA ESTE ŞI
A MEA. Am văzut săptămâna trecută că noi suntem bucuroşi cu adevărat doar în măsura în care căutăm să
facem posibil ca bucuria să fie trăită şi de cei de lângă noi. Astăzi, vom vedea împreună care sunt cele trei
obiective care ne vor însoţi pe parcursul acestui an şcolar, obiective pe care dorim să le şi atingem şi să le trăim:
primul obiectiv: Să trăim pornind de la valoarea bucuriei. Dacă suntem bucuroşi, toate dificultăţile,
nemulţumirile şi chiar suferinţele noastre vor putea fi „trecute” şi „rezolvate” mai uşor; al doilea obiectiv:
Să răspândim bucuria. A trăi bucuria presupune să semănăm speranţă şi atitudini pozitive; şi al treilea
obiectiv: Să manifestăm bucuria prin intermediul responsabilităţii, a proiectelor comune, a visurilor
noastre, a zâmbetelor, a prieteniei, a solidarităţii şi a credinţei. Să ne dăm silinţa, dragi elevi, să trăim cât
mai bine aceste obiective pe care ni le-am propus pentru acest nou an şcolar.

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Pentru a înţelege mai uşor motoul de anul acesta, astăzi vom vedea împreună care este semnificaţia
posterului care însoţeşte motoul. Să privim împreună posterul: şi astăzi ne oprim din nou asupra cuvintelor
cuprinse în motou: BUCURIA TA ESTE ŞI A MEA. Dragi elevi, bucuria noastră nu poate fi completă, dacă
ceilalţi nu sunt fericiţi. Atunci când ne preocupăm doar de fericirea noastră suntem egoişti, ne gândim doar la
noi, nu ne interesează de ceilalţi, nu ştim ce se întâmplă cu cei din jur. Atunci când suntem atenţi faţă de ceilalţi
şi le oferim o mână de ajutor sau anumite lucruri sau pur şi simplu le oferim un zâmbet, ne simţim de fiecare
dată bine şi bucuroşi, deoarece fericirea pe care o simţim este una autentică. Când o persoană râde din toată
inima îi molipseşte şi pe ceilalţi cu starea sa de bine. Când persoanele de lângă noi sunt bucuroase şi noi
suntem bucuroşi. Împreună totul este mai uşor, totul este posibil.
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Dacă privim posterul, observăm diverse elemente: Două persoane care se îmbrăţişează; O floare
multicoloră şi culorile de fundal; Un fluture alb/ de culoare albă şi Antenele fluturelui, care au forma unui chip
care zâmbeşte. Primul element: Două persoane care se îmbărţişează. Există mai multe interpretări posibile.
Aceste două persoane pot fi: un tată sau o mamă care îşi îmbrăţişează fiul sau fiica; un profesor/ă care îşi
îmbrăţişează elevul/a; un frate sau o soră mai mare care îşi îmbrăţişează fratele sau sora mai mică; un elev/ă mai
mare care îmbrăţişează un elev/ă mai mic/ă. Al doilea element: O floare multicoloră şi culorile de fundal.
Culorile reprezintă un simbol al bucuriei. Floarea multicoloră este un simbol al bucuriei. Toate culorile sunt
importante, niciuna nu iese în evidenţă faţă de cealaltă. Acelaşi lucru se poate afirma şi despre persoane,
toate sunt la fel de importante. Niciuna nu trebuie să fie mai presus de alta.
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Continuăm cu elementele posterului: al treilea element: Fluturele alb Fiecare îşi găseşte bucuria
în interiorul său. Albul aduce multă pace şi seninătate. Fluturele zboară din floare în floare deoarece bucuria se
transmite de la o persoană la alta. El zboară şi împarte zâmbete. În anumite culturi, fluturele este asociat cu
multe simboluri spirituale: în creştinism fluturele poate simboliza învierea (de la stadiul de vierme la cel de
fluture). Fluturele poate fi un simbol al transformării personale, un simbol al creşterii şi maturizării. Şi ultimul
element: Antenele fluturelui au forma unui chip care zâmbeşte. Antenele formează un emoticon zâmbitor.
Emoticoanele, însă, pot reprezenta şi tristeţea, supărarea sau alte stări ale celor care le utilizează. Cum sunt
emoticoanele pe care le utilizăm noi deobicei? Îi molipsim pe ceilalţi cu bucuria noastră?
VINERI
Evanghelia duminicii a XXV –a de peste an.

BUCURIA TA ESTE ȘI A MEA
LUNI

(Săptămâna 1)

Sugestii pentru reflecţia de dimineaţă
Anul şcolar 2017-2018
Participarea la sfânta Liturghie de început de an şcolar, în biserica parohială din Pildeşti.

MARŢI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Iată-ne, din nou la școală. Şi anul acesta şcolar 2017-2018, continuăm să începem fiecare zi de
şcoală cu reflecţia de dimineaţă. Această tradiţie, dragi elevi, are o vechime de peste 325 de ani, adică exact de
pe timpul Sfântul Ioan de La Salle, când a înfiinţat şcoli pentru copiii care aveau nevoie de educaţie şi care din
cauza situaţiei lor familiale nu-şi puteau permite să meargă la şcoală. Noi ne bucurăm să putem duce mai departe
această tradiţie lasalliană şi să ne simţim în comuniune cu cei aproape un milion de elevi şi studenţi care învaţă
în cele aproape 1000 de centre şcolare şi universitare răspândite pe întreg mapamondul. Aceste teme de reflecţie
vor face referire în mod special la motoul anului acesta şcolar: Bucuria ta este şi a mea şi la valoarea
BUCURIEI. De asemenea, ori de câte ori va fi nevoie, temele reflecţiilor de dimineaţă vor face referire la
anumite evenimente speciale din viaţa Bisericii sau din viaţa comunităţii locale, naţionale şi internaţionale. Să
căutăm să acordăm o atenţie deosebită acestor momente de reflecţie de dimineaţă şi să ne lăsăm interpelaţi de
mesajele transmise.
MIERCURI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). Tema motoului de anul acesta se intittulează: BUCURIA TA ESTE ŞI A MEA iar valoarea pe
care dorim să o aprofundăm este BUCURIA. Cuvântul BUCURIE îşi are originea în cuvintele latineşti alaceralacris care înseamnă „viu şi însufleţit”. Bucuria este un sentiment plăcut şi viu care se manifestă prin semne
exterioare: cuvinte, gesturi, atitudini. Bucuria este una dintre multele sentimente pe care le experimentează
fiinţele umane, în timpul vieţii. Bucuria este un sentiment pozitiv, un moment de fericire caracterizat printr-o
viziune optimistă a unei situații. Este un sentiment bazic omenesc împreună cu frica, mânia, scârba, tristețea și
uimirea. Bucuria este o trăire interioară generatoare a unei stări de bine cu mari nivele de energie și multă
disponibilitate în fața acțiunilor constructive și se manifestă prin toate căile de exteriorizare: vorbire, fapte,
gesticulații, hotărâri. Starea sufletească opusă bucuriei este tristețea. Expresia feței în bucurie se transformă,
ochii devin lucioși și fața senină însoțită de zâmbete.
JOI
La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză
5-6 secunde). În centrele noastre educative avem un stil lasallian, care cuprinde valori precum: apropierea,
fraternitatea, grija faţă de cel nevoiaş...iar ca element singular şi caracteristic este şi bucuria. Această valoare a
bucuriei este prezentă în toate activităţile pe care le realizăm în centrele noastre educative formale şi nonformale.
Mulţi dintre foştii elevi îşi amintesc cu plăcere de Zilele Şcolii organizate în cinstea Sfântului Ioan de La Salle
sau de serbările de Crăciun care anunţau vacanţa de iarnă. BUCURIA reprezintă un mijloc care trebuie să ne
ajute dragi elevi, să ieşim din noi înşine pentru a fi făuritorii unei lumi mai umane, mai drepte, mai solidare şi
mai fraterne. Bucuria ta este şi a mea... Noi suntem bucuroşi cu adevărat doar în măsura în care căutăm să
facem posibil ca bucuria să fie trăită şi de cei de lângă noi. Să fim, deci, darnici cu noi înşine dar şi cu ceilalţi
şi să trăim cu multă bucurie şi entuziasm fiecare zi de şcoală al acestui nou an şcolar 2017-2018.

VINERI
Evanghelia duminicii a XXIV –a de peste an.

