
Mulțumire lui Dumnezeu!

”Astăzi există o nevoie de a redescoperi că Isus
Cristos nu e doar o convingere privată sau o idee
abstractă, ci o persoană reală, a cărui întrupare
în istoria omenirii are puterea de a reînnoi viața
fiecărui bărbat și a  fiecărei  femei. Prin urmare,
Euharistia ca sursă și apogeu al vieții și misiunii
Bisericii, trebuie tradusă în spiritualitate, în viața
trăită conform Spiritului” (Sacramentum Caritatis)

Adorația  euharistică  perpetuă  a  rezistat  și  în
timpul carantinei și în perioada primelor neliniști
și frici de așazisul virus mortal. Pandemia nu a
putut  influența  determinarea  adoratorilor  de  a
veni la ora lor de Adorație Euharistică.

O  persoană  a  zis:  ”Dacă  near  lua  și  adorația
aceasta,  nu  știu  ce  sar  întâmpla..”  O  bătrână
avea o vreme interdicție de circulație din cauza
vârstei,  dar  nimeni  și  nimic  nu  a  putut  so
oprească să vină cu punctualitate la întâlnirea ei
cu Isus. Nici un adorator nu a raportat niciodată
vreun  incident neplăcut sau vreo amendă de  la
Poliție în drum spre Capelă.

Doi  câte doi  au  stat nopți  întregi  în Capelă din
cauza interdicției de circulație, dormind pe rând
pe un fotoliu extins în Sala de
cateheză.

Fără  îndoială  că  aici  la  demisol
sau  scris  multe  povești  de
dragoste între suflet și Dumnezeu.
În  situații  grave  de  boli,
accidente,  pericol  de  divorț,
pagube, conflicte adoratorii au
făcut apel la rugăciunile tuturor și
multe probleme s-au rezolvat -

vedem în Registrul
intențiilor  și  a
mulțumirilor.

Dacă noi am înțelege cu
adevărat  natura
profundă a Sf. Euharistii,
am începe să ne centrăm viețile noastre în jurul
Sfintei Împărtășanii.

Domnul  ia zis  lui Ilie: „Ieşi şi stai pe munte în
faţa  Domnului,  deoarece,  iată,  Domnul  e  pe
punctul să treacă!”. Atunci a fost un vânt mare şi
puternic, să rupă munţii şi să despice stâncile în
faţa Domnului; dar nu era în vânt Domnul. După
vânt a fost un cutremur de pământ; dar nu era
în cutremur Domnul.

După cutremur a fost un foc; dar nu era  în  foc
Domnul; după foc a fost un sunet de linişte adâncă.

Când la auzit Ilie, şia acoperit faţa cu mantaua,
a ieşit şi a stat la intrarea peşterii; şi, iată, a fost
o  voce  către  el:  „Ce  faci  aici,  Ilie?”.  (1  Regi,
19.11-13)

Sunetul de liniște adâncă ar putea fi
Domnul care îi cheamă pe cei umili
să  se  prosterneze  în  fața
Domnului.

Dacă îngerii ar putea

fi geloși pe oameni, ar

fi pentru un singur
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În sunet de liniște adâncă



Doamna Elena Moisa suferă cu rinichii și este
dependentă de dializă din anul 2018. Ea petrece
de trei ori câte 4 ore pe săptămână legată de
multe  cabluri  și  aparate  sofisticate.  Acele
cabinete medicale chiar îi păreau ca niște spații
utilate precum la extratereștri..
Boala aceasta desigur ia pricinuit multă revoltă
la  începutul  bolii  astfel  încât  a  și  renunțat  la
orele ei de adorație. Până ce a avut un vis  în
care Domnul îi zicea: dute la Biserică că te vei
vindeca. Ea a răspuns: dar eu mă duc, Doamne.
El a  răspuns: Nu teai mai dus în ultima vreme.
Și vedea o intrare de biserică la care se cobora

niște  trepte.   Se gândea ce biserică   poate  fi
asta, căci la toate se urcă treptele. Până ce șia
adus aminte de Capela de Adorație Euharistică
la  care  nu  a mai  ajuns  de  atâtea  necazuri  și
griji.
Trebuia atunci să se pensioneze de boală și avea
datorii destul de mari la bancă, la care nu mai
făcea  față  cu  pensia.  Apoi  subit  primește  un
telefon de la Bucureti de la sediul băncii în care
i se spunea că banca respectivă a scutito de
toate datoriile. Nu știe până astăzi cum și de
ce, dar a simțit că Dumnezeu a lucrat acolo.
Din cauza dialezelor apăreau alte probleme de
sănătate: a avut chiar septicemie, amețeli încât
abia  venea  la  Capelă.  Întro  zi  la  rugat  cu
lacrimi  pe  Isus  să  îi  ia  aceste  amețeli.  Din
dimineața următoare nu a mai avut niciodată
amețeli!
Astăzi  doamna  Elena  continuă  cu  dializele,  e
străpunsă de catetere și le poartă în artere, dar
vorbește despre suferințele ei la timpul trecut,
e senină, liniștită și mai ales încrezătoare că va
fi primi acea vindecare pe care Isus i-a promis-
o.
Și,  ce  este  mai  important,  nar  mai  renunța
pentru nimic în lume la orele ei de adorație din
fiecare vineri!

A aflat de unde vine vindecarea

Coordonatoarea de interval, Mirela Cosma, a fost nevoită să se mute
temporar  la  Iași  și  a dorit  săși  ducă misiunea de  coordonator al
Capelei cu ea, la noul ei domiciliu.

De  parcă  Iași  nu  ar  fi
fost destul, a mai locuit
și  diverse  perioade  în
Cluj și Oradea, de unde
a coordonat Capela la fel
de responsabil,
devenind  mai  credibilă
și  convingătoare  decât
coordonatorii cei din
preajma Capelei...
Astfel ea coordonează în
continuare  neabătut
intervalul 12.00 - 18.00
online  și  prin  telefon.
Mulțumim Mirela, ești un
exemplu pentru noi toți!

Mirela, o coordonatoare credibilă



Doamna Maria Nedela s-a
programat la operație la genunchi cu
o  lună  înainte  și  căuta  cu  fervoare
înlocuitor pentru ora ei de adorație,
spunând  că  dacă  nu  găsește
înlocuitor, ea nu se va putea opera..
Desigur a găsit înlocuitorul dorit și
între timp șia recuperat în
siguranță ora de adorație.

Nu se putea opera fără înlocuitor

Florica Bociu a crescut la orfelinat dar l-a întâlnit pe Isus în Biserica
noastră și dorește din toată inima ei săi cânte lui Isus și Fecioarei
Maria,  ceea  ce  face deseori  după  încheierea programului.  Ea nu
păstrează pentru ea bucuria întâlnirii cu Dumnezeu, ci aduce încă
multă  lume  nouă  la  biserică,  oameni  simpli,  antreprenori  și
intelectuali.  În  timpul  stării  de  urgență  petrecea  nopți  întregi  în
compania lui Isus, singură în Capelă.

Isus cheamă și pe orfani

Doamna Margareta Crișan  este  un  caz  special.  A  avut  experiența
repetată  a  transfigurării,  a  curgerii  și  inundării  razelor  de
lumină  din  Sfântului  Sacrament,  precum  au  avuto  mulți
adoratori  în  jurul  lumii    ceea  ce  știm de  la  părintele  Justo
Lofeudo, fondatorul Capelei  și nu obosește să stea cu mare
bucurie oricât de multe ore/noapte de două ori pe săptămână
în adorație. Atunci când i se spune să nu se obosească așa de
tare cu nopți sacrificate în rugăciune, ea răspunde că trebuie
să recupereze timpul pierdut de altădată când a trăit departe
de Domnul.
“Cu mult drag și mare bucurie  vin la Adorație, săl ador pe
Isus din Preasfântul Sacrament. Să stau în prezența Sa, să mă
inunde cu harurile Sale, cu iubirea Sa cu pacea Sa, cu bucuria
Sa,  pot  sa  zic  chiar  si  cu  căldură Sa:  iarna,  când  e  frig,  în
prezența Sa simt cum mă  inundă căldură, pacea , bucuria Sa.
De multe ori când vin supărată, îngrijorată, obosită, de fiecare
dată plec  schimbată,  reînnoită,  cu bucurie, pace  și  plină de
viață. E atât de minunat să stau chiar ore în prezența Sa, nici
nu stiu cum trece timpul, să mă bucur de prezența Sa și cred
că și Isus se bucură de prezența mea, a fiecăruia, căci vrea sa
ne inunde cu iubirea Lui nesfârșită și să trăim din plin aceasta
iubire, căci pentru asta nea Creat.”

O inundă bucuria lui Isus



Francesca Krencs  a  venit  din  Anglia,  toată  zâmbet,  ca  săși
petreacă  o  săptămână  din  concediul  ei  în  Timișoara  în  preajma
Capelei de Adorație căci a auzit că aici se pot salva milioane de
suflete prin rugăciune și adorație.

”Îmi place Adorația Perpetuă, deoarece e un ajutor  foarte mare
acest  Sacrament,  în  perseverența,  în  credință  și  evoluarea
personală spirituală.
Imi place că Dumnezeu a promis, ca prin Sfânta Adorație Euharistică
primim o grămadă de haruri și daruri, ne ispășim păcatele, salvăm
sufletele  pierdute  și  atât  de  prețioase  lui  Dumnezeu  și  primim
protecția supremă  mai ales a Tatălui Ceresc din Sfânta Treime și
ni se vindecă sufletul.”

Putem salva milioane de suflete

Rozalia este prima lăuză care
a venit direct la Isus, la câteva
zile  după naștere, la
externarea ei din spitalul de
maternitate!
Nimic nu a putut so țină la
distanță de Isus Euharisticul,
nici măcar multele ei obligații în
familie, fiind mamă de cinci
copii.

Cei  doi  Arhangheli  Mihail  și
Gabriel au fost văzuți de pictorul
anonim al Capelei cum se duc
singuri  la  ușa  interioară,  unde
doreau să fie așezată icoana lor
(mărturie).  În  aprilie  2021  sa
întâmplat că un cetățean a ținut

să  intre  cu  forța  noaptea  în
Capelă și a spart încuietoarea ușii
însă a făcut cale întoarsă din hol,
povestește  dna  Margareta
Crișan, care a stat de veghe întru
rugăciune  în  Capelă.  Nu  a  mai
revenit niciodată ca spărgător(!).

Angajări parttime la
Asociația Darul Vieții
pentru Regina Pacis TV Online!
- Operator audio-video
- Reporter

Contact: Telefon 0721-335704

Cerințe post reporter:
- practicant catolic
 familiaritate cu învățătura Bisericii Catolice
- deprindere în scris, vorbit, operare PC
 empatie în relaționare socială
 sete de cunoaștere, disponibilitate pentru studiu
continuu
Cerințe pentru Operator audiovideo: experiență
în domeniu, practicant catolic, conștiinciozitate,
devotament
CV, Scrisoare de motivație, chestionar. interviu
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