Sfinţii patroni ai bisericii noastre
Sfinţii patroni ai bisericii noastre, martirii canonizaţi Sfântul Cosma şi Sfântul Damian
(în greaca veche, Cosmas şi Damianos), cunoscuți ca medici taumaturgi, fără plată sau doctori
fără arginţi, întrucât, fiind creştini zeloşi, nu acceptau plată în schimbul serviciilor aduse.
Activitatea lor a început în jurul anului 287, iar punctul comun al variatelor legende este că
Damian şi fratele său Cosma, care proveneau din Arabia, şi-au desfăşurat activitatea de
tămăduire în Asia Mică, în oraşul Ege din Cilicia.
Cei doi sfinţi au fost martirizaţi şi au murit în anul 303 în Cirus, în timpul persecuției
creștinilor de către Dioclețian. Au fost arestați de către prefectul Lisias, care i-a judecat printre
primii. Gemenii au fost aruncaţi în apă legaţi, dar legăturile lor s-au desfăcut și frații au reușit să
scape. A urmat arderea pe rug şi săgeţile care nu i-au rănit. În final, au pierit ucişi de sabie.
Prima biserică închinată celor doi a fost construită pe mormântul lor. În scurt timp, cultul
lor s-a răspândit, acest lucru datorându-se în parte şi împăratul Iustinian care le atribuise lor
faptul că se vindecase de o boală mortală. În anul 1260, primul colegiu al chirurgilor din Paris, îi
alege pe cei doi sfinţi ca patroni. Hramul lor în cadrul Bisericii Romano-Catolice este pe 26
septembrie, iar Canonul Roman se încheie cu ei.
Cosma şi Damian sunt reprezentaţi pe Sfânta Coroană Maghiară, în partea numită Corona
Graeca, primul în stânga, iar al doilea în dreapta.
Biserica – a cărei construcţie a fost începută în anul 1988 de către PS Pr.-Paroh Ferenc
Lestyán, Arhidecan de Tîrgu-Mureş în via Minoriţilor din str. Nagyhegy-szőlő şi a fost realizată
până la urmă pe str. Bodoni Sándor, nr. 2. Această biserică a fost sfinţită pe 27 septembrie 2001
de către Înalt Preasfinţitul dr. György Jakubinyi, Arhiepiscop de Alba-Iulia.
Doamne, de sărbătoarea Sfinţilor tăi martiri Cosma şi Damian, pe Tine Te preamărim, căci, prin
înţeleapta Ta grijă, lor glorie eternă, iar nouă ocrotire ne-ai dat!

