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Eveniment anual simultan în orașele României și ale
Republicii Moldova care a trezit mii de conștiințe
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Sã iesim în stradã pentru cei care nu pot so facã!
Din nou vã invitãm pe Dumneavoastrã, cultele
creștine, organizațiile proviață și profamilia,
oamenii de bunăcredință, instituțiile, familiile
tradiționale și întreaga societate civilă să participe
la Marșul pentru Viață 2019 din orașul în care trăiți.
Am vãzut multe schimbãri de mentalitate dea
lungul ultimilor 9 ani în care românii
organizează împreună acest Marș și
nãdãjduim cã întro zi avortul va
dispare dintre ‘opțiunile’ românilor.
Doar atunci vom deveni un popor
prosper și puternic, creativ și
inovator care sã poatã rezista în
fața avalanșei de nonvalori care
se abat asupra națiunii noastre,
atunci vom avea resursele umane,
tăria și discernământul să ne
alegem
politicieni
corecți,
preocupați de binele națiunii și nu de
propriul interes.
Asta se va întâmpla dacã ne asumãm
grija următoarei generații, grija natalității, a
situației demografice – adică grija pentru copiii
nenăscuți și viitorul acestora. Implicarea în mișcarea
prolife lărgește inimile și orizontul cunoașterii, îi
determină pe oameni să devină generoși față de
nașterea copiilor. Argumentele proviață sunt
întotdeauna cele care înving întro dezbatere.
Pãrintele Frank Pavone spune mereu cã noi, cei
prolife, deja am câștigat bătălia, căci în cele din
urmă viața va învinge moartea precum Cristos a
învins moartea. Noi creștinii suntem cei care am
primit tezaurul învățăturii dumnezeiești pe care
avem datoria și onoarea săl transmitem mai
departe.
Națiunea română săvârșește încă aproape 78.000
de avorturi (raportate) pe an și are nevoie de glasul

mișcării de apărare a vieții care strigă NU avortului!
Politicienii noștri au nevoie de mulțimea oamenilor
din stradã în ziua de 23 martie 2019 pentru o trezire
vitală: ei au în mână puterea de a menține legea
homicidã sau de a o elimina din directivele
legislative; altfel ei vor fi lipsiți de orice apărare în
Ziua marii Judecăți. Mare este răspunderea pe
care șiau asumato când au candidat la o
asemenea funcție politică fără a face
totul pentru instaurarea binelui comun
și a Legii lui Dumnezeu în guvernarea
țării.
Marșul pentru Viață simultan în
atâtea orașe din România și din
Republica Moldova trage un semnal
de alarmã: poporul român este pe
cale de extincție și de suicid istoric
care atinge cote maxime și nu va mai
mai putea fi reparat dacã nu ne oprim
urgent din exercitarea acestui drept fals
al femeii.
Ieșirea în stradă în data de 23 martie este un lucru
vital și prioritar, oricât de importante ar fi ocupațiile
fiecăruia dintre noi. Dacă noi creștinii nu vom vorbi,
vor vorbi pietrele.
Porunca lui Dumnezeu sã nu ucizi e coerentã,
logică, e protectoare față de cel slab, e justă, e egală
cu sine însăși, are rang egal cu celelalte porunci ale
lui Dumnezeu, e rezonabilã, conferã echilibru în
balanța justiției sociale, deschide perspectiva vieții,
asigurã viitorul omenirii.
Suntem
nerãbdãtori
sã
vã
întâlnim
pe
Dumneavoastră, toți iubitorii vieții și ai dreptății, la
marele Marș pentru Viață din 23 martie a.c. cu
scopul de a apăra cauza ființelor celor mai inocente
din mijlocul nostru!
Pr. Ioan Chișărău, președinte al Asociației Darul Vieții

Ridicativã pancartele, continuati sã marsãluiti,
cãci legile proavort vor dispare sub ochii vostri!

Rev. Clenard Childress Jr.,
reprezentant al minorității afro
americane, preot care face parte
din organizația Priests for Life, a
arãtat în discursul* sãu înflãcãrat

cum ei au fost mereu ținta
rasismului, din partea unor
oameni
care
iau
dezumanizat, iau demonizat
și totuși ei sunt ”antidotul la
bolile acestei națiuni!”
Adevãrul este cã cei care
neagă dreptul la viață al unei
părți din societate sunt
rasiștii!
Reverendissimul pãrinte a
arătat
meritele
președintelui
actual al Americii care printro
singurã semnãturã a fãcut mai
mult pentru comunitatea afro
americanã
decât
a
fãcut

administrația în ultimii opt ani.
Oamenii prolife au grijã de
femeile lor dupã ce au nãscut!
Minciuna e atât de adânc
înrãdãcinatã, încât trebuie sã ne
îngrijoreze orice adevăr sau așa
zis adevãr pe care îl auzim!
”Voi sunteți răspunsul la bolile
sociale ale acestei țări! (..)
Ridicațivă pancartele, continuați
să marșăluiți, căci legile proavort
vor dispare sub ochii voștri!” a fost
puternicul sãu îndemn final.
* Marșul pentru Viață din San
Francisco, ianuarie 2018

Dreptatea nu trebuie sã fie popularã,
ea trebuie sã fie dreaptã!
Ben Shapiro la Marșul pentru Viață, Washington 18 ianuarie 2019
Istoria
Americii
este
una
incredibilã. Istoria
unei idei
strãlucitoare urmãritã dea lungul
secolelor,
extinsã
asupra
întregului scop al umanității.
America sa întemeiat în urma
unei
promisiuni
fãcute
lui
Dumnezeu
pentru
viață
și
libertate. America a îndeplinit
imperfect
acea
promisiune.
Întotdeauna neam mișcat
înainte spre perfecționarea
acelei promisiuni. Dea lungul
timpului sau eradicat multe
nedreptăți.
Un singur grup a fost lãsat în
urmã. Acel grup a fost odatã
proprietatea
cea
mai
grandioasã a unor oameni
morali:
copiii,
sursa
încredințată nouă de Creator,
dăruită nouă cu grijă și iubire.
Am construit țara pentru copiii
noștri, neam construit viețile
pentru copiii noștri și apoi ceva
sa întâmplat. Noi, ca și țară,
am decis sãi eliminãm. Am
decis cã prezentul e mai
important
decât
viitorul,
comoditatea mai importanta decât
nevoile fundamentale, am decis
cã putem elimina milioane de
suflete care nu se pot apãra pe
sine. Am dezumanizat pe cei mai
umani și inocenți dintre noi.
Neam mințit pe noi înșine, am
construit ziduri în jurul acelei
minciuni. Am mințit despre știință;
am falsificat argumente științifice
întregi despre originea vieții. Am
pretins că ființele umane de fapt
nu sunt ființe umane; am pretins
că ființe umane cu un propriu
ADN, diferit de cel al părinților lor,
care își produc propriile celule roșii
la 12 sãptãmâni, care au
amprente proprii deja la 8
săptămâni, care își dezvoltă ochii
și mâinile la 5 săptămâni, care își
formeazã sistemul nervos la 3
sãptãmâni 
am pretins cã
acestea nu sunt deloc ființe
umane. Ci cheaguri de carne care
pot fi aruncate la gunoi. Neam

zbãtut pentru a evita sã privim
direct la adevãrul urât pe care
lam înfãptuit.
Am creat eufemisme: întreruperea
sarcinii, avortul, alegerea! Ceea
ce noi de fapt fãceam era
uciderea în masă a copilașilor
nenăscuți!
Milioane de copii care nu vor fi
niciodată ținuți în brațe, nuși vor

deschide ochii niciodatã, nu vor
vedea niciodatã soarele rãsãrind,
nu vor deveni niciodată părinți sau
bunici.
Aceasta
este
dezmembrarea
copilașilor
în
pântece, torturarea unor trupuri
mãrunte.
Neam spus nouă înșine că
suntem virtuoși, că deosebim
binele de rãu, neam zis cã
uciderea trebuie sã continue
pentru cã dacã nu o facem,
nedreptățim
femeia,
împovãrânduo economic.
Leam spus femeilor sã strige
despre avortul lor, sã fie mândre
pentru participarea lor la uciderea
celor nenăscuți; iam executat pe
cei care sunt prolife. Sa spus
acum câțiva ani de către un
guvernator cã cei care sunt pro
life nu au loc în statul New York.
Chiar sãptãmâna asta prim
ministrul canadian a spus cã cei
prolife nu sunt la zi cu societatea.
Poate au dreptate. Poate cã noi

care ne aflãm astãzi aici nu
suntem la zi cu societatea. Trãim
întro vreme în care avortul este
un sacrament; mulți susțin
Planned Parenthood, în timp ce
țările prolife din lume își lărgesc
propriile restricții privind uciderea
nenăscuților.
Poate cã suntem în afara
vremurilor comparativ cu restul
societății. Față de care eu spun:
bine!
Dreptatea nu trebuie sã fie
popularã, ea trebuie doar sã fie
dreaptã! Așa că noi mărșăluim.
Mărșăluim pentru cei care nu
pot so facã! Mass media o sã
ne ignore pentru cã fac asta
întotdeauna.
Copiii
noștri
măcelăriți dea lungul deceniilor
ne privesc de sus. Țineți minte:
ei ne privesc de sus! Și ei știu
cã conteazã atâta timp cât noi
ne aducem aminte de ei în
mintea și în inimile noastre. Și
copiii noștri care se află astăzi
aici cu noi și ei vor ține minte și
vor mărșălui până când nu va mai
fi nevoie să mărșăluiască. Copiii
noștri care nu sau născut încă ne
vor mulțumi în rugăciunile lor.
Și înainte de toate Dumnezeu!
Dumnezeu construiește și menține
națiuni care dau viață. El este de
partea celor care suferã cel mai
mult în mâinile celui rău. Și El va
ține minte America și o va
binecuvânta. Și ne va binecuvânta
pe noi deoarece noi suntem
gardienii Creației sale prea
prețioase. Noi apărăm America în
fața întunericului. Și vom mărșălui
pânã când întunericul acela va fi
alungat și toți copiii noștri vor
putea sta împreunã în lumina
soarelui. Vă mulțumesc atât de
mult!
Ben Shapiro este comentator politic
creștin, scriitor și avocat, de
naționalitate evreu născut în Los
Angeles, California.

Constientizarea
românilor

În muncã noastrã de apãrare a celui
vulnerabil, trebuie sã ne aducem
aminte cã ar putea fi vorba de propria
noastră viață, de cea a copiilor noștri, a
nepoților noștri sau a posterității
noastre.
Jason Jones, Movie to Movement

Poporul român se declarã un
popor
eminamente
credincios, aflânduse pe
primele locuri conform unui
studiu internațioanl. Însă la ce
folos,
dacã
nu
aplicã
învățătura sa de credință la
viața trăită?
Rata avorturilor din România
depășește media avorturilor
din țările Uniunii Europene,
dupã cum se poate vedea
alãturat, fiind întrecutã doar
de Rusia.
În spate se aflã desigur
deceniile de educație ateo
comunistã
care
sau
manifestat în dispreț absolut față de om și față de
Dumnezeul sãu.
Dar Dumnezeu ne cheamă pe noi și pe Dumneavoastră
să facem parte din mișcarea de apărare a vieții, ieșind în
stradă în 23 martie 2019! Va fi contribuția noastră
hotãrâtoare pentru scãderea acestei rate îngrozitoare a
avortului!

Dacã embrionul nu este viu, de ce aveti
nevoie de un avort? Stephanie Gray

Legea formeazã mentalitatea unei natiuni
Legea avortului este motorul practicii pruncuciderii întro țară, ea este cea care
pervertește mentalitățile și camuflează crima întrun așazis drept al femeii.
În Polonia sa interzis avortul la cerere în 7 ianuarie 1993. Dupã un îndelungat efort
al activiºtilor proviaþã vechea lege comunistã a fost abrogatã, urmând a fi înlocuitã cu
actul Despre Planificarea Familiei, Protecþia fetusului uman ºi condiþiile permiterii
avortului. Noua lege interzice avortul în general, excepþie fãcând aºanumitele cazuri
grave.
Cel mai important rezultat al legii proviaþã poloneze este reprezentat de
descreºterea spectaculoasã a numãrului de avorturi executate în Polonia. De asemenea,
sãnãtatea reproductivã a femeilor sa îmbunãtãþit: numãrul decesurilor femeilor în
urma sarcinii, a naºterii sau postpartum a scãzut (în aceastã perioadã fiind înregistrat
un singur deces rezultat din cauza efectuãrii unui avort ilegal); conºtientizarea cu privire
la problemele reproductive a crescut (numãrul mamelor minore a scãzut); atât rata
mortalitãþii infantile, precum ºi numarul avorturilor spontane, sa redus.*
Chiar dacă în unele cercuri proviață se vehiculează unele idei confuze, organizatorii
Marșului pentru Viață  atât cei din România cât și cei din Occident  se adresează
prioritar politicienilor solicitând eliminarea pruncuciderii legalizate și îi cheamă săși
urmeze vocația de creștini și să muncească din greu la îmbunătățirea legislației pentru
a proteja viața și familia.
* Sursa: Dr. Ing. Antoni Zięba, Președintele Asociației poloneze pentru Protejarea Vieții Umane
(www.prolife.pl)

Papa Paul al VIlea si profetiile despre contraceptie
Pr. Shenan Boquet, președinte Human Life International, fragment
Multora li sa părut, că Papa Paul al VIlea șia întors
în mod încăpățânat spatele față de progres. Conform
acestei interpretãri, Humanae Vitae este, pe scurt,
enciclica care refuzã sã permitã catolicilor libertatea
utilizării contracepției. Sau, mai răspicat, este
enciclica care a ținut Biserica în ”evul mediu
întunecat, cu o sumbră înțelegere a sexualității
bazată pe o moralizare arbitrară și autoritară.

Dumnezeu este iubire, atunci iubirea este forța
creatoare a Universului. Pe mãsurã ce cuplurile
cãsãtorite contemplã aceastã iubire în propriile lor
vieți, tot astfel relația lor va lua parte la puterile
creatoare ale lui Dumnezeu. Cea mai mare dintre
iubirile omenești, cea dintre un bărbat și o femeie,
este de asemenea orientatã spre exterior, spre
creație. Precum a scris Papa Paul al VIlea, iubirea
conjugalã este fecundã ea nu se limiteazã doar
Dar nu aceasta a fost intenția Papei Paul al VIlea. la schimbul iubitor dintre bărbat și femeie; ea
Din contrã, el a crezut cu convingere cã nuul izbutește de asemenea să treacă dincolo de aceasta
pe care la reafirmat
pentru a da ființă unei vieți
noi.
(Biserica spunea același

lucru de mai bine de 2000
de ani încoace) în Humanae
Vitae era cuibãrit întrun
da pentru ceva cu mult
mai măreț și minunat: o
antropologie și o teologie
care conferă căsătoriei și
cuplurilor
cãsãtorite
o
demnitate, o valoare și o
chemare care depășește cu
mult înțelegerea lumii.
Vremurile noastre tind sã
vadã cãsãtoria ca fiind o
uniune
temporarã
între
persoane orientatate spre
satisfacerea
diferitelor
dorințe, mai mult sau mai
puțin
nobile
(împlinire
personală, tovărășie, plăcere
sexualã etc.). În aceastã
perspectivã, o cãsãtorie
trebuie să dureze doar atâta timp cât servește
acestor scopuri. Copiii sunt de asemenea, captivi în
această paradigmă: ceva opțional în circumstanțe
ideale, fãcând parte din cãlãtoria de auto
descoperire și actualizare de sine a cuplului.
Comparați această viziune a căsătoriei cu cea
exprimatã de Papa Paul al VIlea în paragraful 9 din
Humanae Vitae. Vorbind despre iubirea la care soțul
și soția sunt chemați, Papa a scris:

Problema contracepției, a
scris Papa Paul al VIlea,
este cã prin separarea
scopurilor
unitive
și
procreative ale sexualității,
cuplurile acționează ca și
”arbitrii” ai planului divin și
ei
manipulează
și
degradeazã
sexualitatea
umană – și odată cu asta pe
ei înșiși și pe partenerul lor
conjugal

alterând
valoarea dãruirii totale de
sine.
Faptul cã multe cãsãtorii sunt
slabe din cauza utilizãrii
contracepției nu este nici o
surprizã. De fiecare datã
când un cuplu cãsãtorit
folosește contracepția ei își
retrag iubirea unuia față de altul. Atunci
îmbrățișarea maritală se concentrează doar pe
satisfacții și nu mai este actul dăruitor de sine,
unificator și potențial rodnic pentru care la făcut
Dumnezeu.
Cele patru profeții
Probabil cã paragraful 17 este cel mai celebru. În
acest paragraf Papa Paul al VIlea prezice
consecințele de ansamblu pentru cupluri și societate,
dacă contracepția devine normă. Mulți comentatori
sau referit la aceste ”patru profeții” ale Humanae
Vitae, ca fiind toate îndepãrtate cãci ar stârni fricã
la majoritatea contemporanilor papei, dar toate sau
adeverit în mod uimitor.Contracepția, după spusele
Papei, ar conduce la:
1. O creștere a infidelității maritale;
2. O scădere generală a moralității;
3. Bărbații vor folosi femeile tot mai mult ca și
instrumente de plãceri egoiste mai degrabã decât
ca parteneri de protejat (fenomenul #MeToo);
4. Guverne lipsite de scrupule vor impune
contracepția.

Este vorba despre o iubire totalã  forma foarte
specială de prietenie în care soțul și soția
împărtășesc totul în mod generos, fără ași
permite nici o așteptare nerezonabilă și fără a se
gândi doar la propriul confort. Oricine își iubește
partenerul cu adevărat, nu îl iubește doar pentru
ceea ce primește, ci îl iubește pe partener pentru
propriul său bine, mulțumit pentru a fi capabil săl
îmbogățească pe celălalt prin dăruirea de sine.
O iubire care este totalã. O astfel de iubire,
modelată după însăși iubirea altruistă a lui
Dumnezeu pentru noi, nu poate fi umplutã de
sine. Dacã, precum spune evanghelia lui Ioan, Care dintre acestea nu sau întâmplat?

Ultima ofensivã a celui rãu:
ideologia gender sau distrugerea familiei
Familia este singura instituție
întemeiată de însuși Dumnezeu,
care este temelia întregii societăți
și care, din păcate și spre
pierzania omenirii, a devenit ținta
comunã a tuturor atacurilor
directe
și
indirecte
ale
modernismului și progresismului
în care trãim în secolul XXI.
Dar familia are cei mai mari
dușmani, pentru că este lăsată și
protejată prin drept divin de însuși
Dumnezeu!
Războiul împotriva creștinismului
este acerb și mai dur ca niciodată.
Legea lui Dumnezeu nu mai este
tolerată de cei cu putere și
influență care vor să manipuleze
națiunile. Fără îndoială că marile
corporații de control al populațiilor
au ajuns și în România și încă la
nivel înalt.
Creștinii nu sunt fanatici! Ei îl
iubesc pe Dumnezeu și vor să
respecte legea Lui. Dintotdeauna
Biserica lui Cristos a fost
apărătoarea
și
deținătoarea
adevãrului. Doar în zilele de astãzi
creștinii par mai radicali pentru că
sa adâncit prăpastia dintre ei și
lume, lumea sa îndepãrtat de
legea lui Dumnezeu, a ales
păcatul, ofensa, sacrilegiul și
spurcãciunea.
Cauza pentru care creștinii par tot
mai

ciudați sunt păcatele strigătoare
la cer cu care lumea sa obișnuit
și pe care le consideră un progres
al umanității și o emancipare de
sub legea divină. Greșeală,
domnilor politicieni!
Orbirea spiritualã a cuprins secolul
nostru aproape în întregime, astfel
încât ni se pare normalã
eliminarea moralității din toate
sectoarele vieții sociale, mai ales
din
învățământ.
În
școala
elementarã se aflã pepiniera
viitorilor cetățeni ai României, cei
care ar trebui sã devinã stâlpi ai
societății. Dar, nau cum. În zilele
noastre li se distruge de timpuriu
inocența, sunt precocizați sexual,
sunt mințiți că familia poate fi
constituitã oricum, cã un copil
poate avea douã mame sau doi
tați, dacă nu trei, că își poate
alege sexul dacã i se pare
altcumva și dacă nu își regăsește
identitatea.
Ideologia gender este o revoluție
sexualã travestitã care comportã un
pericol multiplu. Dacã cea din anii 60
sa desfășurat domol dar sigur dea
lungul a câtorva decenii, producând
rãsturnarea
bunelor
moravuri,
ideologia gender va reuși să demoleze
ce a mai rãmas de atunci întro
singură
generație!
Confuzia
progresează în pași mari. Inclusiv cea
de gen.

Poporul român a așteptat zadarnic
onestitate și un elementar simț al
dreptății din partea politicienilor
aleși de el, atunci când a mers la
Referendumul de susținere a
familiei tradiționale creștine. Dar
armele nu au fost aruncate și lupta
pentru cauza cea bunã continuã!
După logică și bun simț, poporul
trebuie sã hotãreascã definirea
căsătoriei și a familiei: ea este, a
fost și va fi cea încheiată dintre
un bărbat și o femeie! Altfel
poporul român, și așa decimat
de reducerea nașterilor, de
avort și exodul economic, va
dispãrea rapid de pe hartã.
Dacã nu ne opunem din
răsputeri acestor aberații,
tentaculele otrãvitoare ale
ideologiei LGBT / gender vor
sugruma speranțele să mai

devenim vreodatã un popor pe
placul lui Dumnezeu.
Promotorii LGBT dispun de resurse
aparent
nelimitate,
de
instrumente
de
orbire,
de
manipulare a maselor prin mass
media și politică și mai dispun de
lipsã de scrupule. Poporul român
dispune de bun simț și frica de
Dumnezeu. O bãtãlie profund
nedreaptã este în curs de
desfășurare, pe care Maica Sfântă
a preziso la Fatima acum un secol.
De angajamentul creștinilor va
depinde
viitorul
copiilor
și
nepoților noștri: dacă aceștia vor
crește ca oameni echilibrați și se
vor putea dezvolta în plinãtatea
persoanei lor, dacã vor deveni
stâlpi ai societății de mâine sau
dacă vor crește mutilați emoțional
și psihic, dezechilibrați sufletește,
vor avea nevoie de surogate și
tranchilizante pentru a suporta
viața. În final va depinde și dacă
acești copii ai noștri se vor
interesa de noi la bătrânețe și
neputință. Ideologia gender nu
este de folos la cultivarea
respectului între generații, nici la
propășirea spirituală a nației, nici
măcar la supraviețuirea ei ca
popor.
Odatã cu rãspândirea ideologiei
genului, liantul întregii societăți
este în cel mai mare pericol.
Aceasta nu va aduce rânduialã,
nici disciplinã sau progres întro
societate.
Pentru
aceasta
căsătoria cu siguranță nu va mai
fi sfântã, ci va fi vrednicã de
disprețuit; nu va mai conta dacă
copii cresc alături de tata și de
mama. Divorțul este una dintre
cele mai mari traume produse
copilăriei de către părinți. Este o
pierdere
cu
consecințe
incalculabile care se resimte și în
generațiile următoare. Un copil nu
are o nevoie mai mare decât
nevoia de părinți pentru a ajunge
un om destoinic. Părinți normali și
sănătoși din punct de vedere
moral.

Pentru cine nu vrea sã
îmbãtrâneascã înainte de vreme:
Angajamentul pentru castitate
Mirii din ziua de astăzi de obicei vin în fața
altarului îmbătrâniți înainte de vreme. Odată
cu începerea vieții sexuale precoce, se
grăbesc și vârstele biologice ale omului. Ei
vor îmbătrâni mai repede. Și, nefiind învățați
cu autodisciplina, greu le va fi pãstrarea
fidelității conjugale. Câtă încredere vor putea
avea întrun partener care nu prețuiește
curăția?
Dușmanii și scepticii castității sunt atât de
departe de Dumnezeu, încât nu își pot
închipui cã unii tineri se hotãresc sã spunã
astfel lumii cã au ales calea lui Dumnezeu.
Totuși, trăirea castității e singura cale care
nu aduce regrete, ci doar mulțumire și
adevărată bucurie în suflet. De ce să pășiți
în fața altarului la căsătorie și totul să fie
deja consumat și ofilit, să nu mai fi rămas
nimic nou, nici o surpriză, nici o emoție
nemaiîntâlnitã, nici mãcar o trecere la altã
etapã ci cãsãtoria de fie doar un ritual gol
de conținut și un ospăț zdravăn și inutil,
precum este el pentru atâția concubini care
se trezesc la bătrânețe că au uitat sau au
omis să vină în fața altarului pentru a se
cununa?? Dacă rezistați în curăție până la
căsătorie, veți fi invidiați de prietenii voștri,
chiar dacă aceeași prieteni vau ironizat
înainte.
Curația este regina virtuților care atrage, vă
face plăcuți, spontani și integri. Nu ezitați,
dragi tineri, depuneți Angajamentul pentru
castitate! Este soluția timpurilor noastre,
care vă ferește de a sfârși relațiile în
decepție, dispreț de sine și pierderea
sensului vieții.
Angajamentul pentru castitate se poate
depune în forul interior al conștiinței, în fața
duhovnicului sau la un eveniment public
specific.

Ziua când am depus Angajamentul pentru
Castitate a fost una din cele mai fericite zile
din viața mea, iar intreaga mea viață sa
schimbat extraordinar de atunci. Acea clipã a
fost cu adevãrat o victorie! Si încã una mare.
Acea zi pentru mine a fost o trambulinã spre
Cer! Ma catapultat spre Cer. Viteza cu care
Dumnezeu a facut ordine in viața mea si in
fiinta mea cu o abilitate copleșitoare, era o
ploaie de haruri. Isus nu rãmâne dator fata
de nimeni, si stie să îsi arate recunoștința
fata de orice act de iubire curatã îndreptat
spre El. (Mãrturie, Ariana S.)

Sase moduri de
întãrire a familiei
Episcopul Thomas Olmsted din Phoenix, Arizona,
îndeamnã familiile întro scrisoare apostolicã recentã
”deveniți ceea ce sunteți și chiar mai mult”. El oferă
familiei creștine șase ”domenii cheie de creștere”
pentru întărirea vieții maritale și familiale.
1. Păstrează ziua Domnului sfântă! Și nu e suficientă
o orã cât dureazã sfânta Liturghie de duminicã, ci ziua
întreagă! Multe familii aleg în ziua de astăzi săși facă
cumpãrãturile duminica în loc sã prefere rugãciuni,
lecturi, jocuri, timp de recreație – care era norma pe
vremuri.
2. Spovada lunară. Din nefericire, foarte puțini creștini
se folosesc de sacramentul spovezii. Ce are asta a
face cu familia? Pacea familiei depinde de pacea din
inima fiecăruia. Iubirea dintro comunitate nu crește
întrun vacuum, ci ea crește în proporție cu creșterea
în virtute a fiecăruia dintre membri comunității.
Intimitatea și intensitatea vieții de familie înseamnă
că iritarea, dezacordul și combaterea reciprocă sunt
inevitabile. Spovada ne permite sã ne descãrcãm de
resentimentul și de vina noastră, să ne întoarcem
restaurați în familie și determinați să insuflăm
sănătate în viața de familie prin propria noastră virtute
personală. Mai mult, prin spovada regulată părinții
dau un exemplu de umilință copiilor lor
3. Masa zilnică comună în familie. Cerința cea mai de
bază și mai simplu de implementat. Și chiar are
potențialul să transforme multe familii întrun timp
relativ scurt. Întradevãr timpul meselor în familie ar
trebui considerat ceea ce este cu adevãrat: timp
sacru. Nu este întâmplãtor faptul cã marele sacrament
al credinței noastre – sf. Euharistie – a fost instituit
la o masă și ia forma unei reactivări a acelei mese.
4. Petreceți timp împreună ca soți. Poate că acest
punct e atât de fundamental încât nici nu mai trebuie
spus. Iubirea pe care mama și tata o arată unul altuia
este iubirea care va modela pe ceilalți membrii ai
familiei.
5. Să stabilim o graniță digitală clară. Din nefericire
mulți oameni ignoră modurile în care tehnologia le
întrerupe relațiile – sau chiar capacitatea de
relaționare. ”Tehnologia are propria logică” observă
episcopul, iar logica ei este continuă să te uiți pe
ecran!’.” Această logică invadează orice aspect al vieții
de familie.
6. Consacrați căminul Sfintei Fecioare Maria. Fiind
atâtea forțe dezlănțuite împotriva vieții de familie în
ziua de astãzi, ar fi o nebunie pentru orice familie sã
încerce sã meargã singurã. Orice familie are nevoie
de protecție spirituală. Din acest motiv Preasfințitul
Olmsted îndeamnă fiecare familie din dieceza sa săși
consacre familia Mamei cerești sub imaginea Fecioarei
de la Guadalupe.
Nu este alt timp precum cel de acum!
Sursa: Pr. Shenan Boquet, Putting the family first,
www.hli.org

Memento: Marsul pentru Viatã
Timișoara 2018
Pr. Vicar Nicolae Ovidiu Teodorescu: E
trist că parcurgem acest timp în care viața se
depreciazã. Dacã ea se devalorizeazã nu e
bine pentru noi toți; avortul e dramatic iar la
criza
conștiinței
trebuie
răspuns
cu
compasiune. Însă există o speranță pentru
viață câtă vreme există familia: ea e citadela
care protejează viața! Familia ta și cea a
altora sunt minuni ale vieții ce străbat prin
tine cu daruri veșnice!

Pastor Alex Neagoe: Apărarea vieții
copilului nenãscut cere sacrificii, în toate
cazurile; uneori ele sunt mai mari.
Rolul nostru nu e doar sã spunem vorbe
frumoase. Suntem datori sã sprijinim
femeile, familiile pentru care sacrificiul
aducerii pe lume este mai mare.

Pr. Ioan Chișărău: Lansăm o idee fraților
parlamentari, guvernanților și președintelui
României. Lansăm ideea revizuirii Constituției
României: Copilul nenãscut sã fie proclamat
persoană umană cu dreptul la viață din
momentul concepției!
Cel mai mare act de patriotism pe care
politicienii îl pot face ar fi sã proclame acest
adevãr: copilul este persoanã umanã din
momentul concepției. Ei pot săl facă, dacă
vor, în anul marelui Centenar când
sãrbãtorim 100 de ani de la Unire.

Sprijiniti constructia noului CENTRU MATERNAL!
Dupã închiderea vechiului centru
maternal de către autorități, dorim
sã construim un centru maternal nou
și adecvat: sunt mame singure care
nu au adăpost, tentate săși
abandoneze copilașii nounăscuți,
sunt femei gravide respinse de
partenerii lor pentru cã nu doresc
avortul. Ele au nevoie de ajutorul
nostru și al Dumneavoastră!
Deveniți și Dumneavoastră un
pilon de susținere în această lucrare a
Providenței lui Dumnezeu!
”Bunătatea este ca un paradis cu binecuvântări și pomana va
rãmâne în veci. Sir.40.17.
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Ioan Selejan
Marșul pentru Viață
Timișoara 2017

România a fost
târâtã în doua
r ã z b o a i e
mondiale. Mam
uitat în cartea de
istorie a copiilor de
la școală în care nu scrie despre al
treilea rãzboi mondial. De atunci na
trecut nici un tun și nici un tanc
peste țară. Dar în 1990, după ce pe
treptele acestei Catedrale au cãzut
atâția frați în România, sau făcut
un milion de avorturi  mai mult
decât am pierdut în cele douã
rãzboaie mondiale! România a
sorbit din potirul amar al celui deal
treilea rãzboi mondial.
Sã punem sabia în teacã, sã nu ne
mai
luptãm
cu
cele
mai
neputincioase ființe umane –
pruncul din pântecele mamei!

Pãrintele Shenan
B o q u e t ,
președintele
organizației
Human
Life
International:
Protecția vieții și
a
familiei
reprezintã
o
luptã la nivel
global, deoarece societățile au
pierdut sensul demnității vieții.
Putem avea o societate prosperã
doar dacă protejăm fiecare viață,
precum și căsătoria dintre un bărbat
și o femeie.
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