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PROGRAM LITURGIC
SĂPTĂMÂNA A III-A A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST
Luni,
5 III 2018
Marţi,
6 III 2018

Cugetări creştine
„Şi pentru că-l urăşti pe acesta (pe diavolul ‒ n.n.), porţi crucea, nu
doar pecetluindu-te de formă, ci suferind chiar cele ale crucii lui
Hristos. Chiar Hristos obişnuia să numească pătimirile cruce, zicând:
să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie (Mt. 16, 24), adică să fie
pregătiţi de moarte.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Omilii la Epistola către
Filipeni, omilia XIV)

Anunţuri
Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7 iulie 2014 ‒ 11
noiembrie 2017 la bunul mer s al lucrărilor de construcţie la
lăcaşul de închinare aflat sub ocrotirea Sf. Ioan Gură de Aur. Vă
rugăm să contribuiţi, şi pe mai departe, după posibilităţi, la
împodobirea bisericii parohiale!

Miercuri,
7 III 2018

Joi,
8 III 2018
Vineri,
9 III 2018
Sâmbătă,
10 III 2018
DUMINICA,
11 III 2018,
A III-A A SF. ŞI
MARELUI POST
(A SF. CRUCI)

Ora 8.00: Ceasurile I, III, VI şi IX
Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)
Ora 8.00: Ceasurile I, III, VI şi IX
Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)
Ora 8.00: Ceasurile I, III, VI şi IX
Ora 15.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 16.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)
Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu
Ora 8.00: Ceasurile I, III, VI şi IX
Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)
Ora 8.00: Ceasurile I, III, VI şi IX
Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)
Ora 6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia mare
ORA 7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI
ORA 7.45: UTRENIA
ORA 9.30: LITURGHIA SF. VASILE CELMARE
ORA 15.00: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 15.30: VECERNIA ŞI PAVECERNIŢA MICĂ

Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute

Texte din Sfânta Scriptură
Duminica a Treia a Sfântului şi Marelui Post

Comoara înţelepciunii
preluată din Ziarul Lumina, luni, 12 februarie 2018

(A Sf. Cruci)

Tufa de spini

La Liturghie Apostolul de la Evrei IV, 14-16; V, 1-6:

Dumnezeu ne surprinde întotdeauna. El își arată slava unde
și cum vrea. Măreția Lui poate străluci în persoanele umile,
necunoscute sau în lucrurile socotite de unii vrednice de
dispreț.
„Gândurile Mele nu sunt precum gândurile voastre și nici
căile Mele nu sunt ca ale voastre”, spune Domnul în cartea
prorocului Isaia la capitolul 55, versetul 8. Iar în Noul
Testament, Apostolul Pavel scrie în Epistola întâi către
Corinteni că „Dumnezeu Și-a ales pe cele nebune ale lumii, ca
să rușineze pe cei înțelepți; Dumnezeu și-a ales pe cele slabe,
ca să le rușineze pe cele tari; Dumnezeu Și-a ales pe cele de
neam de jos ale lumii, pe cele nebăgate în seamă, pe cele ce nu
sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt (I Cor. 1, 27-28).
Termenul „slavă” este un cuvânt important în vocabularul
ebraic. El semnifică prezența permanentă a lui Dumnezeu. În
limba evreiască, slavă se traduce prin shekinah.
Un necredincios l-a întrebat într-o zi pe un cunoscut rabin:
‒ De ce i-a vorbit Dumnezeu lui Moise dintr-un rug cu
spini?
Rabinul i-a răspuns:
‒ Dacă i-ar fi vorbit dintr-un chiparos sau dintr-un cedru,
arbori falnici și impunători, mi-ai fi pus aceeași întrebare. Dar
ca să nu te las fără răspuns, îți pot zice că Dumnezeu a vorbit
dintr-un rug cu spini pentru a ne învăța că nu există nici măcar
un loc în care shekinah, slava lui Dumnezeu, să nu existe, nici
măcar tufa de spini. Dumnezeu nu poate fi împiedicat de
nimeni și nimic ca să-și manifeste slava Sa. (Adaptare după o
pildă din volumul Vitamine duhovnicești, Anthony M.
Coniaris, vol. 2, Editura Sophia, 2010)

Fraţilor, drept aceea, având Arhiereu mare, Care a străbătut
cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să ţinem cu tărie mărturisirea. Că
nu avem Arhiereu care să nu poată suferi cu noi în slăbiciunile noastre, ci
ispitit întru toate după asemănarea noastră, afară de păcat. Să ne
apropiem, deci, cu încredere de tronul harului, ca să luăm milă şi să
aflăm har, spre ajutor, la timp potrivit. Căci orice arhiereu, fiind luat
dintre oameni, este pus pentru oameni, spre cele către Dumnezeu, ca să
aducă daruri şi jertfe pentru păcate; El poate să fie îngăduitor cu cei
neştiutori şi rătăciţi, de vreme ce şi el este cuprins de slăbiciune. Din
această pricină dator este, precum pentru popor, aşa şi pentru sine să
jertfească pentru păcate. Şi nimeni nu-şi ia singur cinstea aceasta, ci dacă
este chemat de Dumnezeu după cum şi Aaron. Aşa şi Hristos nu S-a
preaslăvit pe Sine însuşi, ca să Se facă arhiereu, ci Cel ce a grăit către El:
„Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut”. În alt loc se zice: „Tu eşti
Preot în veac după rânduiala lui Melchisedec”.

La Liturghie Evanghelia după Marcu VIII, 34-38; IX,1:

Zis-a Domnul: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de
sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape
viaţa şi-o va pierde, iar cine va pierde viaţa sa pentru Mine şi pentru
Evanghelie, acela şi-o va mântui. Căci ce-i foloseşte omului să câştige
lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în
schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de
cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se
va ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri. Şi
le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii din cei ce stau aici care
nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu
venind întru putere.

