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Sâmbătă 31.03.2012 la orele 16ºº am săvârșit cu ajutorul lui Dumnezeu și al preoților
invitați, Sf. Maslu de Obște în timpul Sf. Post al Paștilor

În postul mare al Sf. Paști am oficiat Sf. Maslu de Obște pentru credincioșii greco-catolici (uniți)
din comuna Ramna, cerând Bunului Dumnezeu și Fiului Său Isus Cristos ajutor spre a ne
vindeca trupește și sufletește, care în mai puțin de două săptămâni va fi răstignit pe Cruce
pentru păcatele noastre și a treia zi va învia, adică în Sf. Duminică a Paștilor.

Au participat: Pr. Nicolae Tutaș din parohia Bocșa Montană, Pr. Ilie Hasciar din parohiile
Scăiuș și Fârliug și Pr. Vasile Chindriș (Ramna).
La final Pr. Ilie Hasciar a
subliniat și a vorbit foarte frumos în predica sa despre Sf. Spovadă (Mărturisire) care trebuie să
aibă loc în această perioadă a Postului Mare, făcându-ne mai întâi o examinare de conștiință, o
adâncă căință și părere de rău în sufletul fiecăruia dintre noi. Ne-a mai explicat și ce înseamnă
Sf. Maslu pentru toți credincioșii care participă la acest ceremonial, dar în special a scos în
evidență judecata cea de pe urmă, judecata universală, la sfârșitul lumii, după cum scrie în
Apocalipsa Sf. Ioan că: „Fiul Omului – Isus Cristos va veni pe norii cerului” și toate faptele
noastre vor fi vădite în fața lumii întregi și se vor cântări ca pe o balanță, balanța sufletului
nostru, iar apoi vom fi judecați: unii vom primi răsplata , alții pedeapsa veșnică.
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Le mulțumim din suflet Părintelui Hasciar pentru cuvântul de învățătură și Părintelui Tutaș,
dar îi mai așteptăm și de altădată în parohia noastră. Mulțumim de asemenea într-un mod cu
totul deosebit
D-nei Viceprimărițe din Ramna (Ciurea Magdalena)
care ne-a onorat cu prezența la acest Sf. Maslu pentru a se ruga împreună cu noi. Mulțumim
tuturor celor care au contribuit cu bani, cu alimente sau cu munca depusă la bucătărie pentru a
se pregăti și organiza masa de după ceremonial. De asemenea
mulțumim tuturor credincioșilor pentru participare
și ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne ajute în continuare în pastorația noastră pentru că avem
mare nevoie și să vă răsplătească tuturor pentru efortul făcut de a lepăda acasă toată grija cea
lumească și a sta puțin în rugăciune cu Isus Cristos, Domnul nostru.

a consemnat Pr. Paroh Vasile Chindriș
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