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Troparul Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos 

              Naşterea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina 
cunoştin ei; că întru dânsa, cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învă at să se 
închine ie, Soarelui Dreptă ii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, 
Doamne, slavă ie! 

Anunţuri 
         Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18 iulie 2014, respectiv 6 
octombrie‒20 noiembrie 2014 la bunul mers al lucrărilor de construcţie la lăcaşul de 
închinare aflat sub ocrotirea Sf. Ioan Gură de Aur. S-a continuat între 23 februarie şi 9 
iunie 2015, ajungându-se cu zidăria la cota 7,00 m., respectiv s-au realizat cupolele din 
cărămidă plină ce au fost acoperite cu beton, turnându-se în aceeaşi perioadă şi centurile. 
Din 9 noiembrie s-au reluat acţiunile de înălţare, pentru ca în ultima perioadă să fie 
efectuate lucrări premergătoare turnării unei noi centuri, lucrare înfăptuită în 24 
noiembrie; din 2 decembrie s-a început lucrul la structura metalică a viitoarelor grinzi, 
manoperă finalizată în 10 decembrie 2015. Din 22 februarie 2016 s-a lucrat, la 
pregătirea cu material lemnos a viitoarei etape, respectiv a zidăriei cu cărămidă plină, ce a 
fost acoperită cu beton în 21 martie; grinzile au fost umplute cu beton în 24 martie. Între 
4 şi 12 aprilie    s-a lucrat la zidăria turnului central şi apoi s-a continuat din 13 iulie. Din 
3 august turnul central a început să prindă contur. În perioada 30 august ‒ 2 septembrie    
s-a lucrat la baza turnului de deasupra cafasului. Între 15 ‒ 23 septembrie   s-a înălţat cu 3 
m. turnul central, iar din 30 septembrie s-a început zidirea bol ii acestuia; ea a fost 
acoperită cu beton în 6 octombrie. În 18 octombrie 2016 s-a montat crucea pe biserică. 
Vă rugăm să contribuiţi, şi pe mai departe, după posibilităţi, la edificarea bisericii 
parohiale!   Programul poate suferi modific ri datorit  unor situaţii neprev zute  

Luni,  Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gur  de Aur 

19 XII  2016 Ora 18.00: Vecernia  
 Ora 18.30: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

Marţi, Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gur  de Aur 

20 XII 2016 Ora 18.00: Vecernia  
 Ora 18.30: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

Miercuri,  Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gur  de Aur 

21 XII 2016 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

  Ora 17.30: Taina Sf. Maslu 

 Ora 19.00: Vecernia 

Joi,  Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gur  de Aur 

22 XII 2016 Ora 18.00: Vecernia 

 Ora 18.30: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

Vineri, Ora   8.00: Ceasurile împ r teşti I, III, VI şi IX 

23 XII 2016 Ora 18.00: Vecernia 

 Ora 18.30: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

Sâmb t ,  Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gur  de Aur 

24 XII 2016 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

  ORA 18.00: VECERNIA MARE  
  

DUMINICA, ORA   7.50: UTRENIA 

25 XII 2016,  ORA   9.10: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

NAŞTEREA DOMNULUI ORA   9.30: LITURGHIA SF. VASILE CEL MARE 

(CR CIUNUL) ORA 18.00: VECERNIA 

 ORA 18.30: ACATISTUL SF. IOAN GUR  DE AUR 



Comoara înţelepciunii                                                         
 

Condacul Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos 
 

        Fecioara astăzi, pe Cel mai presus de fiin ă naşte şi 
pământul peştera Celui Neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii 
slavoslovesc şi magii cu Steaua călătoresc. Că pentru noi s-a 
născut Prunc Tânăr, Dumnezeu, Cel mai înainte de veci.   
 

 Fragmente din  
Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos  

 

Condac 8:  
       Văzând străină întruparea lui Dumnezeu, să ne înstrăinăm din 
lumea cea deșartă și mintea spre cele dumnezeiești să o suim, că 
pentru aceasta Dumnezeu pe pământ S-a pogorât, ca să ne ridice la 
ceruri pe noi, cei care-I cântăm Lui: Aliluia!  

Icos 8:  
        Cu totul era între cei de jos, și dintre cei de sus nicicum nu S-a 
despărțit Cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit, și cu moartea 
Sa moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea Sa, a dăruit viață celor 
ce-I cântă:  
          Iisuse, bucuria inimii;  
          Iisuse, tăria trupului;  
          Iisuse, lumina sufletului;  
          Iisuse, repejunea minții;  
          Iisuse, bucuria cunoștinței;  
          Iisuse, nădejdea cea aleasă;  
          Iisuse, pomenirea cea preaveșnică;  
          Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri;  
          Iisuse, slava mea cea preaînaltă;  
          Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine;  
          Iisuse, Păstorul meu, caută-mă pe mine;  
          Iisuse, Mântuitorul meu, mântuiește-mă;  
          Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!  

Texte din Sfânta Scriptur  
 

Duminic ,  
25 decembrie, 

 Naşterea cea dup  trup  
a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos 

 

La Liturghie Apostolul de la Galateni IV, 4-7:  
 

           Fraţilor, când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, 
născut din femeie, născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, 
ca să dobândim înfierea. Şi pentru că sunteţi fii, a trimis Dumnezeu pe 
Duhul Fiului Său în inimile noastre, care strigă: Avva, Părinte! Astfel, dar, 
nu mai eşti rob, ci fiu; iar de eşti fiu, eşti şi moştenitor al lui Dumnezeu, prin 
Iisus Hristos.  
 

La Liturghie Evanghelia dup  Matei II, 1-12:  
 

            Atunci când S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele regelui Irod, 
iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: Unde este Împăratul 
Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit 
să ne închinăm Lui. Însă regele Irod, auzind, s-a tulburat, şi tot Ierusalimul 
împreună cu el. Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, căuta să 
afle de la ei unde era să Se nască Hristos?  Iar ei i-au zis: În Betleemul 
Iudeii, că aşa este scris de proorocul: «Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu 
eşti nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi 
Conducătorul, Care va paşte pe poporul Meu Israel». Atunci Irod, chemând 
în ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua. Şi, 
trimiţându-i la Betleem, le-a zis: Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre 
Prunc şi, dacă Îl veţi afla, vestiţi-mi şi mie, ca, venind şi eu, să mă închin 
Lui. Iar ei, ascultând pe rege, au plecat şi iată, steaua pe care o văzuseră în 
răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi a stat deasupra, unde era 
Pruncul. Şi, văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie foarte mare. Şi intrând 
în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Sa, şi căzând la 
pământ, s-au închinat Lui; apoi, deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui 
daruri: aur, tămâie şi smirnă. Dar, luând înştiinţare în vis să nu se mai 
întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor.   


