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Între toţi sfinţii, Fecioara Maria se bucură de un cult deosebit în
Biserică, este mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită decât serafimii, pentru
că sfinţenie ei a depăşit-o până şi pe cea a îngerilor. Creştinii o supravenerează,
adică o cinstesc mai mult decât pe ceilalţi sfinţi. Nu este adorată ca Dumnezeu în
Treime slăvit. Viaţa ei a fost atât de curată, încât a putut fi aleasă să dea naştere
omenească Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Fecioara Maria s-a născut din
părinţii Ioachim şi Ana, oameni temători de Dumnezeu şi foarte milostivi.
Dumnezeu a intervenit în viaţa lor împlinindu-le cererea. La rândul lor ei au adus
fetiţa la templul din Ierusalim, închinând-o Domnului la vârsta de 3-4 ani. Aici a
rămas până în jurul vârstei de 15 ani, fiind crescută în duhul şi după metodele de
educaţie de la templu. Vârsta de 15 ani corespunde cu întoarcerea fecioarei în
familia proprie sau într-o familie nouă prin căsătorie. În cazul Mariei, părinţii
trecuseră la Domnul, iar ea nu era bogată spre a fi cerută în căsătorie de tineri
distinşi pe măsura unei fete educate la templu. Trebuind să părăsească templu,
Fecioara Maria o face cu titlu de logodnică a bătrânului Iosif, o rudă mai
îndepărtată. În această calitate avea să primească vestea naşterii lui Hristos, avea
să nască şi să crească pe Iisus
împreună cu Iosif, care va muri
înainte ca Mântuitorul să-şi
înceapă activitatea publică.
După înălţarea Mântuitorului la
cer, Maica Domnului va fi luată
în grijă de Ioan Evanghelistul.
Va trece la Domnul după anul 40
în Ierusalim. Trupul ei a fost
înălţat în mod tainic la ceruri.
Pe Fecioara Maria o
cinstim pentru că s-a pregătit ca
nimeni alta în istorie şi şi-a pus
personalitatea la dispoziţia
lucrării lui Dumnezeu. O
cinstim pentru că este Maica
Domnului nostru Iisus Hristos.
Datorită ei, Dumnezeu a
mântuit lumea prin lucrarea
Fiului Său făcut Om. Ca urmare
a venerării de secole a Maicii
Domnului, sinodul IV ecumenic
de la Efes (431) a dat definiţia
dogmatică potrivit căreia Maica
Domnului este Theotokos
(Născătoare de Dumnezeu).
Biserica va rândui un cult
deosebit şi va stabili sărbători speciale în cinstea ei. Aceasta nu e altceva decât
continuarea cinstirii ce i s-a dat încă din perioada descrisă de Evanghelii.
Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între
femei.(Luca 1, 28), i-a spus arhanghelul Gavriil. Binecuvântată eşti tu între
femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău (Luca 1, 42), i-a spus plină de
Duh Sfânt, Elisabeta, mama Sf. Ioam Botezătorul. Binecuvântat este pântecele
care te-a purtat şi sânii la care ai supt (Luca 11, 27), i-a spus Mântuitorului o
femeie din popor, cuvinte la care El a răspuns Aşa este(Luca 11, 28).
Maica Domnului a fost fecioară înainte de naştere, în timpul naşterii şi
după naştere. Pururi fecioria ei se fundamentează teologic : nu se cuvenea ca Fiul
lui Dumnezeu, care s-a născut Om ca să înlăture din lume stricăciunea, să strice
ceva din integritatea celei care l-a născut. Fiind mama lui Iisus Hristos,
Mântuitorul neamului omenesc, în care ne-am renăscut la o viaţă nouă, Fecioara
Maria este şi Maica fiecăruia dintre noi. Pentru că este Mamă, apelăm cu toată
încrederea la în rugăciunile noastre, ştiind că poate şi vrea să mijlocească la
Dumnezeu pentru noi. Nu întâmplător şi moineştenii o au ca ocrotitoare. De
aceea, acum în perioada sărbătoririi hramului CATEDRELEI „NAŞTEREA
MAICII DOMNULUI ŞI SFÂNTUL IERARH NICOLAE” să înălţăm o
rugăciune pentru cinstirea Maicii Domnului: Împărăteasa mea cea prea bună şi
nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor şi ajutătoarea
străinilor, bucuria celor întristaţi, mângâierea celor necăjiţi, vezi-mi nevoia,
vezi-mi necazul; ajută-mă ca pe un neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin.
Necazul meu îl ştii, dezleagă-l precum vrei, căci nu am alt ajutor afară de tine,
nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine,
Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi în vecii vecilor. Amin,
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u binecuvântarea Preasfinţitului Dr.
Ioachim Băcăuanul, Episcop Vicar al
Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, vă
invităm la Hramul Catedralei „Naşterea Maicii
Domnului şi Sfântul Nicolae” din Municipiul
Moineşti; care se va desfăşura după următorul
program.

Miercuri 7 septembrie 2011
- 18.00 Slujba Vecerniei
Joi 8 septembrie 2011
- 08.00 09.00 Utrenia
- 09.00 Sfânta Liturghie
-18.00 Concert de Muzică Religioasă în
Piaţeta „Sfântul Nicolae”, având ca interpreţi :
Arhidiacon
Ciprian Ioan Ignat şi Arhidiacon Iulian
Muşat
Vineri 9 septembrie 2011
-08.00 Acatistul Maicii Domnului
17.00 Sosirea Icoanei făcătoarei de minuni a
Maicii Domnului de la Manastirea Hadâmbu Iaşi
la Troiţa de pe Str.T.Vladimirescu
17.15 Procesiune cu Sfânta Icoană şi
aşezarea ei în strana special amenajată
Slujba Acatistului Maicii Domhului şi
închinarea credincioşilor la Sfânta Icoană
22.00 Aghiasmă şi Slujba Sfântului Maslu
23.30 intrarea Sfintei Icoane în Biserică
Sâmbătă 10 septembrie 2011
-

07.00 Scoaterea Sfintei Icoane din Biserica şi reaşezarea ei spre închinare
- 08.00 Utrenia şi Sfânta Liturghie şi pomenirea ctitorilor mutaţi la Domnul
- 18.00 Slujba Vecerniei şi a Litiei
- 23.00 intrarea Sfintei Icoane în Biserică
Duminică 11 septembrie 2011
07.00 Scoaterea Sfintei Icoane din Biserica şi reaşezarea ei spre închinare
- 07.30 Slujba Utreniei şi a Ceasurilor
- 09.00 primirea Preasfinţitului Episcop Dr. Ioachim Băcăuanul în faţa
Bisericii; Cuvântul Preasfinţitului Episcop
- 09.30 Slujba Sfintei Liturghii Arhiereşti pe scena din Piaţeta „Sfântul Nicolae”
- 12.30 Agapa frăţească
- 17.00 Procesiunea de plecare a Sfintei Icoane din Municipiul Moineşti
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