
 

 
 

 

 
 
La câţiva ani, ca eveniment extraordinar, într-o parohie 

se fac misiuni populare. Cu ocazia anului jubiliar dedicat 
milostivirii, misiunile populare de la noi sunt în zilele din 19 -25 
septembrie şi vor include celebrarea Sfântului Mir pentru 6 
tineri şi hramul comunităţi.  

Aşadar, din suflet, vă invităm să-l cinstim pe Dumnezeu 
împreună cu sfântul Padre Pio pentru ca exemplul, rugăciunile 
şi ajutoarele spirituale dăruite celor care cred, să ajungă la noi 
prin celebrarea misterelor Domnului. 
ADRESA: Aleea cu nuci, nr. 27 (pe strada nou asfaltată care 
iese la sensul giratoriu de la Carrefour) 



 

O prezentare a comunităţii romano catolice 

din Valea Lupului 

 

Comunitatea catolică din Valea Lupului este 

compusă din familii catolice care sunt de mai multe 

generaţii şi altele venite în ultimul timp. O perioadă de 

timp a fost ca filială a Parohiei Sfântul Anton din Iaşi. Din 

2007 am primit misiunea de administrator parohial iar de 

la 1 ianuarie 2009 comunitatea a primit titlul de parohie. 

Din 2012 s-a început construirea bisericii care cu 

ajutorul lui Dumnezeu, al credincioşilor generoşi şi al 

binefăcătorilor a primit un contur tot mai clar şi mai 

frumos. 

Patronul spiritual şi ocrotitor ale comunităţii este 

sfântul Padre Pio. Este un sfânt care a  trecut la Domnul 

în 1968 şi prin el Dumnezeu ne spune că şi astăzi spre 

înviere şi Paradis se merge pe Calea Crucii. 50 de ani a 

purtat stigmatele Celui Răstignit şi chiar din timpul vieţii 

pământeşti a dovedit că este un sfânt care ştie să 

vorbească inimilor. I-a ajutat pe mulţi să se vindece, să se 

convertească, să-l găsească pe Dumnezeu şi să trăiască cu 

bucurie viaţa creştină. Din Paradis, el continuă, să ne fie 

alături, să ne vorbească, să ne ajute, să ne fie sprijin şi 

model, iar biserica de aici este una din dovezile palpabile. 

Cât priveşte misiunile populare ele vor fi încununate 

de sărbătorile dedicate Sfântului Mir, lui Padre Pio şi 

hramul comunităţii. 

Padre Pio,roagă-te pentru noi, pentru binefăcători 

şi pentru oaspeţii noştri! 

 



 

 

  

Programul misiunilor populare 
 

 

Tema generală: Milostivirea lui 
Dumnezeu cale a sfinţeniei omului 

 
        - Luni 19 septembrie ora 18: Introducere - 
necesitatea milostivirii în viaţa omului 

 - Marţi 20 septembrie ora 18:  Milostivirea, calea a 
descoperirii valorii trecutului, prezentului şi viitorului 
vieţii noastre 
- Miercuri 21 septembrie ora 18: Milostivirea în 
viaţa de familie 
- Joi 22 septembrie ora 18: Cine este destinatar al 
iubirii si milostivirii lui Dumnezeu? 
- Vineri 23 septemrie ora 18: Padre Pio, sfânt al 
milostivirii 
- Sâmbătă 24 septembrie ora 11: Celebrarea 
Sfântului Mir: Duhul Sfânt, duh al harului şi al 
milostivirii 
Duminică 25 septembrie ora 11: Sfanta Liturghie de 
hram.  
 

Milostivirea  face posibilA iubirea Şi 
realizeazA comuniunea cu Dumnezeu,  

cu Biserica sa Si cu toTi oamenii 



 

Câteva cuvinte din Numele lui Dumnezeu este Milostivirea 

* Câţi dintre noi poate că ar merita o condamnare! Şi ar fi şi 

justă. Dar el iartă! Cum? Cu milostivirea care nu şterge păcatul: 

numai iertarea lui Dumnezeu îl şterge, în vreme ce milostivirea 

merge mai departe. Este precum cerul: noi îl privim, este plin de 

stele, dar când apare soarele dimineaţa, cu multă lumină, stelele nu 

se mai văd. Aşa este milostivirea lui Dumnezeu: o mare lumină de 

iubire, de blândeţe, pentru că Dumnezeu iartă nu cu un decret, cu o 

mângâiere. O face alinând rănile noastre cauzate de păcat, fiindcă 

este implicate în iertare, este implicat în salvarea noastră.  

* Ce sfaturi aţi da unui penitent pentru confesiune? 

Să se gândească la adevărul vieţii sale în faţa lui Dumnezeu, 

ce simte, ce gândeşte în faţa lui. Să ştie să se uite sincer la el însuşi 

şi la păcatul lui. Şi să se simtă păcătos, să se lase surprins, uimit de 

Dumnezeu. Pentru ca el să ne umple cu darul milostivirii lui infinite, 

trebuie să percepem nevoia noastră, golul nostru, suferinţa noastră. 

Nu putem fi trufaşi, Îmi vine în minte povestea pe care mi-a spus-o 

odată un director argentinian pe care-l cunoşteam Avea un coleg 

care părea foarte implicat în viaţa creştină: spunea rugăciuni, avea 

lecturi spirituale etc. Într-o zi îi destăinuise aşa în trecere, de parcă 

n-ar fi fost nimic, că are o relaţie cu servitoarea lui. Şi-i dăduse de 

înţeles că el consideră chestiunea normală, pentru că aceste 

persoane, adică servitorii, erau în fond pentru asta. Prietenul meu se 

scandalizate, pentru că, în esenţă. Colegul lui îi spunea că el crede  

în existenţa fiinţelor umane superioare şi inferioare: acestea din 

urmă menite să fie exploatate şi folosite, ca aceea servitoare. Am 

rămas impresionat de exemplul acela: în ciuda tuturor obiecţiilor 

îndreptate spre el, omul acela rămânea la ideea lui, fără să se lase 

afectat. Şi continua să se considere un bun creştin pentru că se ruga, 

avea lecturi spirituale în fiecare zi şi mergea duminica la Liturghie. 

Iată un caz de trufie, opusul acelei inimi fărâmiţate care poate primi 

iertarea. (Papa Francisc, Numele lui Dumnezeu este Milostivirea) 


