
Jubileul recunoștinței 
Cu bucurie și recunoștință față de Domnul Isus Cristos marcăm 
trecerea a încă unui an de Adorație Euharistică în Capela bisericii 
greco-catolice “Regina Păcii” din Timișoara. Ceea ce părea o 
adevărată utopie iată că dăinuie: 2006-2022, nu datorită 
angajamentului omenesc ci al sprijinului lui Dumnezeu însuși! 

Mărturie:
Povestesc din nou ceea am trăit în timpul unei ore de adorație la 
Congresul Pro-Life din Viena, Sărbătoarea Sf. Rozariu 7 oct. 2002 în 
Biserica “Maria Victoriei” din Viena: Dintr-o dată o lumină supra-
naturală s-a revărsat din Sf. Sacrament expus pe altar inundând toată 
Capela, traversând spațiile, trecând prin noi, oamenii, iluminând și 
ridicând totul într-o altă dimensiune. Am înțeles că acolo se află sursa 
a tot binele, a binecuvântării, a fericirii și a mântuirii noastre. (Gerda 
Chișărău) 

Adoratori mai 
puțini dar mai 
devotați 

La ora actuală avem circa 100 
(din 700 inițiali) de adoratori 
înscriși cu una, două sau chiar 
trei ore constante de adorație 
pe săptămână - mai puțini dar 
mai responsabili și mai 
devotați.  Altă categorie de 
adoratori sunt cei care îi 
înlocuiesc ocazional pe cei 
înscriși iar alții vin să-l viziteze 
pur și simplu pe Isus, fără 
vreun angajament. Din cei 29 
de coordonatori de ore și 
interval de la întemeierea 
Capelei AEP au mai rămas 4 
coordonatori pentru 
intervalele de câte șase ore. 
Toți cei trei preoți care slujesc 
în Parohie au câte două ore de 
adorație pe săptămână.  

Coordonare online 

Grupul adoratorilor pe Whatsapp 
s-a dovedit un grup extrem de 
eficient: coordonatorii doar trebuie 
să anunțe orele libere și observăm 
că Isus deja a lucrat în inima cuiva, 
care pare că abia așteaptă să vină 
la ora liberă. 

Sora noastră Mirela Cosma a dat 
exemplu inedit de perseverență în 
coordonare, coordonând timp de 
un an intervalul 12.00-18.00h 
tocmai din Iași, unde o locuit o 
vreme. 
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Locul în care s-a născut 
Mișcarea pentru Castitate 

Prin apeluri constante din partea preoților Parohiei, predici, 
argumente, publicații pe tema castitate s-a reușit un lucru 
minunat în această parohie: conștientizarea unor tineri asupra 
sensului castității atât pentru viitorul imediat cât și pentru viitorul 
îndepărtat, adică câștigurile pentru întreaga lor căsnicie viitoare. 

Cântăreții Parohiei au jucat un rol hotărâtor, fiind primii care s-au 
dedicat să celebreze cu talentul lor și cu muzica sărbătorile 
“Clubului select al celor cu inima curată”.

 


 

Trezirea din patul adulterului

Dacă cineva mi-ar fi vorbit despre castitate în timpul 
adolescenței, cu siguranță nu aș fi abandonat cu ușurință 
preceptele credinței catolice în care am crescut. Mi-am spus la 
14 ani: “Dacă Dumnezeu nu există, să vedem cine mă poate opri 
să fac ce vreau.” Și am făcut ce am vrut cu trupul meu, 
dedându-l destrăbălării, până ce am avut un șoc tocmai în patul 
adulterului la vârsta de 18 ani.   
Trezirea a fost cruntă: am văzut păcatul necurăției cu ochii lui 
Dumnezeu. Era insuportabil! Am vrut să mă sinucid dar am 
înțeles că asta nu este o soluție. Încă mulți ani mi-au trebuit ca 
să înțeleg ce s-a întâmplat și să aflu calea spre Dumnezeu, cu 
ajutorul viitorului meu soț care m-a dus încetul cu încetul spre 
drumul cel bun.  
Un singur argument fie el rațional, științific, chiar și 
sentimental ar putea abate sau opri un tânăr de pe calea 
pierzării sau va putea amâna decăderea sa morală, 
apărând inocența în viața unui adolescent. Fiecare an de 
vârstă fragedă petrecut în curăție conduce la integritatea 
morală a unui om și cântărește în reușita viitoarei sale 
căsnicii!  
Dragi preoț i , dăruiț i aceste argumente t ineri lor 
Dumneavoastră! Pe mine m-ar fi salvat cu siguranță la 
vârsta critică.  (mărturie anonimă) 

Resurse:  https://web.facebook.com/fancastitate  
                http://www.darulvietii.ro/castitate/  

Ora de adorație mi-a 
transformat viața 
Diana Dogariu 

Una dintre cele mai bune decizii 
pe care le-am luat în viața mea a 
fost sa iau o ora de Adorație pe 
săptămână. Atât de mult m-a 
ajutat și mi-a transformat viața de 
credință aceasta oră săptămânală 
petrecută în fața Lui Isus din 
Sfântă Euharistie. 

Capela de Adorație perpetuă de la 
Biserica Regina Păcii mi-a devenit 
"acasă". Este un loc pe care îl 
iubesc foarte mult. 

Este un loc al miracolelor mici și 
mari, unde Dumnezeu lucrează 
atât de vizibil. Mulțumesc Lui 
Dumnezeu pentru Prezența Sa 
sfântă și Îi mulțumesc pentru toți 
oamenii care s-au străduit pentru 
a menține aici focul unei Adorații 
continue a Domnului nostru Isus 
Cristos.


https://web.facebook.com/fancastitate
http://www.darulvietii.ro/castitate/


Biserica traversează o criză fără precedent. 
Niciodată nu s-a schimbat de la o generație la alta 
cum s-a schimbat în ultimele două-trei generații. 
Ce s-a întâmplat? 
   În anii 60-80 în Biserică a fost introdus 
spiritul lumii; spiritualismul imanentist hegelian a 
păstruns în formarea teologilor și a preoților 
îndeosebi prin opera noului star al teologiei 
catolice moderne Karl Rahner, marele arhitect a 
teologiei secolului XX. Prin acest savant Spiritul 
lumii a intrat în Templul lui Dumnezeu pentru a 
îneca sufletele, pentru a demola din interior 
Biserica. Actuala criză a Bisericii se datorează în 
bună măsură tentativei colosale de refondare a 
învățăturii Bisericii pe coordonatele dictate de 
acest spirit modern, imanentist, secularizant și 
atoate-relativizant  
 Karl Rahner a propus fără ocolișuri încă 
din anii 70 toate actualele pretenții ale 
progresismului catolic care-i scandalizează pe 
credincioși: reabilitatrea lui Luther, parohii aleși de 
popor, preoția feminină, posibilitatea ca un catolic 
să voteze în favoarea avortului, renunțarea la 
celibatul sacerdotal, etc. După receptarea lui 
Rahner în curentul principal al teologiei, Biserica 
nu a mai fost la fel. Criza actuală a Bisericii este 
rezultatul direct a rahnerismului.  

Dar ce s tă la baza revolu ț ie i 
rahneriene? Stă respingerea filosofiei de pănâ 
atunci a Bisericii (aristotelismul tomist, 
platonismul creștinat) și acceptarea filosofiilor 
moderne (Kant, Hegel și mai ales Heidegger). Prin 
imensul său prestigiu, K.Rahner a impus în 
teologia catolică imanentismul existențialist în 
locul realismului tomist. Rahner a înlocuit 
antropologia teologiei tradiționale - fondată pe 
transcendeța metafică a lui Dumnezeu și pe 
realitatea supranaturală a răscumpărării în Cristos - 
cu teologia antropocentrică, fondată pe principiul 
imanenței. (…)Astfel în anii postconciliari 
rahnerienii au atacat fără menajamente toate 
formulările doctrinare, ajungând chiar să ceară 
Papei Paul VI să retracteze Humanae Vitae... (…) 

Teza centrală a lui Karl Rahner poate fi 
exprimată astfel: revelația divină nu se produce 
prin mesageri veniți din lumea de dincolo (care 

probabil nici nu există așa cum s-a conceput până 
la noi!), ci se petrece strict și numai istoric (prin 
lucrurile care se petrec la nivel orizontal). Omul 
înțelege revelația aplecându-se asupra situației 
sale istorice și existențiale (deci revelația așa cum 
o știm n-ar exista, este ficțiune pioasă)! 
Transcendența nu există realmente, omul este 
complet istoric, aparține total acestei lumi și nu 
are acces la vreo himerică transcendență. Dar dacă 
omul este numai istorie, Dumnezeu nu i se poate 
revela prin doctrine menite să rămână imutabile, 
nu revelează dogme pe care Biserica le-ar putea 
fixa într-o validitate veșnică. Dumnezeu - la 
Rahner - se revelează doar în interiorul omului, în 
conștiința sa, în situația existențială în care se află, 
în subiectivitatea sa. Dar dacă omul nu are acces 
la adevăruri eterne, ci le concepe pe toate numai 
din interiorul subiectivității sale nu poate exista o 
privire obiectivă asupra adevărului, ci numai una 
subiectivă, interesată. La Rahner orice adevăr 
descoperit sau formulat vreodată de om, nu poate 
fi decât relativ. Cunoscând Dumnezeu această 
limitare - incapacitatea omulului de a cunoaște 
adevăruri obiective, nu i-ar transmite propoziții 
formulate în limbaj uman cum citim în Sfintele 
Scripturi. Deci Dumnezeu nu se revelează în 
Biblie și în Biserică, mai mult decât în lume. (…) 
Așa ajungem la nevoia de a-i asculta pe 
necredincioși, la sincretism religios, la nevoia 
de a nu mai avea creștini cu situație regulară 
și neregulară în Biserică. Dacă e așa, totul 
trebuie pus sub semnul întrebării în afara ideii de 
chestionabilitate. Învățătorii bisericii trebuie să 
înceapă să învețe de la cei pe care au sarcina să-i 
învețe, Biserica înseși trebuie să se așeze în 
atitudine de ascultare a lumii (…)  

Domnul Isus Cristos a spus că se poate 
proba profetul după roade. Că acela îl iubește care 
împlinește poruncile Lui. La Karl Rahner nu 
există ideea de păcat grav. Da, există păcatul, dar 
nu mai este ceva periculos pentru mântuire. 
Întrucât omul n-ar fi liber în lume, păcatul trebuie 
imputat ambientului toxic, pentru individ fiind 
numai o greșeală inofensivă care este deja iertată 
automat de milostivirea divină, de auto-
comunicarea de Sine a lui Dumnezeu către toți 

o a m e n i i , c h i a r d a că m a j o r i t a t e a n u o 
conștientizează.

Criza actuală a Bisericii -  
rezultat direct al rahnerismului 

Fragment din prelegerea Pr. Valentin Danciu 
la Noapte de Veghe cu Preasfântul și Bunul și de 

Viață Făcătorul Spirit. 
Biserica greco-catolică ‘Sfânta Maria Regina 

Păcii’ - Timișoara, 10-11 iunie 2022

Sursa: YouTube.com/ReginaPacii/ Cum a ajuns Biserica să îngenuncheze în fața lumii

PRELEGEREA  ANULUI

http://YouTube.com/ReginaPacii/


“Da, Eu am așezat în inima ta dorința 
pentru o viață mai ascunsă, retrasă de 
tumultul și activitățile lumii, ca să te 
dăruiești Mie în adorație și reparație pentru 
frații tăi preoți.”


“Tu mă consolezi venind la Mine și Eu îți voi 
da toată consolarea prieteniei Mele 
Euharistice, întocmai precum am dat-o 
preaiubitului Meu discipol, Ioan. Ioan a 
învățat foarte repede, luminat de Duhul 
Sfânt, să discearnă prezența Mea la 
frângerea pâinii; astfel își prelungea timpul 
înaintea Mea și a găsit în prezența Mea 
sacramentală expresia deplină a acelei 
“iubiri până la sfârșit”, despre care a scris. 
Fii pentru Mine un alt Ioan. Fii prietenul și 
consolatorul Inimii Mele Euharistice. Prin 
tine, dacă ești credincios față de aceasta, 
voi atrage mulți preoți înapoi la Mine.


Eu sunt aici - cu adevărat prezent - 
disponibil pentru tine în fiecare oră din zi 
sau din noapte. Te aștept. Vreau să ascult 
grijile și preocupările pe care tu le porți ca 
pe o povară grea. Dă-mi-le pe toate Mie. 
Încrede-te în Mine și Eu voi acționa. Ți-am 
mai spus aceasta: pentru Mine nimic nu 
este lipsit de însemnătate. Nici un detaliu al 
vieții tale nu este prea mic și nici un păcat 
al tău prea rușinos pentru a fi adus la Mine 
și abandonat la picioarele Mele. Da, astfel 
acționau sfinții Mei. Ei erau siguri că orice 
greutate încredințată Inimii Mele va găsi 
acolo cea mai bună dintre toate soluțiile 
posibile. Spune-mi că te încrezi în iubirea 
Mea milostivă, dând drumul la lucrurile care 
te împovărează și te oprimă. Eu sunt Domn 
al tuturor lucrurilor în cer și pe pământ și la 
Mine nimic nu este cu neputință.” 

Cuvinte ale lui Isus adresate unui 
călugăr benedictin 

(In Sinu Jesu, Când Inima vorbește inimii. Jurnalul unui preot la rugăciune; Editura ARCB, 2019)
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