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Troparul  
Nașterii Maicii Domnului 

 

      Naşterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a 
vestit la toată lumea; că din tine a Răsărit Soarele dreptăţii, 
Hristos Dumnezeul nostru. Şi dezlegând blestemul, a dat 
binecuvântare; şi stricând moartea, ne-a dăruit nouă viaţă 
veşnică.  
 

Anunţuri 
 

       Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7 iulie 2014 ‒ 
11 noiembrie 2017 la bunul mers 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!  

       Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute  

Luni,  Ora   7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

2 IX 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Marţi, Ora   7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

3 IX 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Miercuri,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

4 IX 2019 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

Joi,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

5 IX 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Vineri, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

6 IX 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

SÂMBĂTĂ, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

7 IX 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare unită cu litie 
DUMINICA,  ORA   7.00: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
8 IX 2019, ORA   7.30: UTRENIA  
DINAINTEA ORA   9.10: ACATISTUL  MAICII DOMNULUI 
ÎNĂLȚĂRII SF. CRUCI ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
NAȘTEREA ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
MAICII DOMNULUI ORA 15.00: VECERNIA   



.                                                                                                                         

Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din Ziarul Lumina, miercuri, 14 august 2019 
 

Fecioară desăvârşită şi Mamă desăvârşită 
 

        Mâine Biserica întreagă prăznuieşte sărbătoarea Adormirii Maicii 
Domnului.  
      Atunci când un stareţ athonit a fost întrebat de ucenicul său în ce 
categorie, în ce grup sau ceată de sfinţi ar trebui să fie încadrată Maica 
Domnului acesta i-a răspuns:  
      ‒ Născătoarea de Dumnezeu deţine toate harismele sfinţilor şi de aceea 
aparţine sau acoperă toate cetele lor. A fost sfântă zăvorâtă atunci când a 
stat în Sfânta Sfintelor, a fost asemenea proorocilor şi apostolilor atunci 
când a spus: „Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău”; este 
tămăduitoare fără de arginţi, Fecioară desăvârşită şi Mamă desăvârşită, 
rugându-se pentru noi până la sfârşitul veacurilor.  
      Numai preoţie sacramentală nu are, şi aceasta pentru că a slujit taina 
dumnezeieştii iconomii doar prin jertfa tăinuirii şi a tăcerii sale. Aşadar, ea 
nu săvârşeşte Liturghia la Masa Sfântului Altar, odată ce s-a făcut pe sine o 
sfântă masă veşnică a Dumnezeului întrupat. Dacă astăzi unele femei vor 
hirotonirea să se gândească la faptul că nici Preasfânta Născătoare de 
Dumnezeu nu a primit-o şi să slujească asemenea ei, taina cerului prin 
dragoste, dăruire şi maternitate în slava veşnică şi liniştită a tăcerii şi a 
smereniei.  
      Toţi oamenii, bărbaţi şi femei putem şi trebuie s-o avem ca model pe 
Doamna noastră, Maria, Născătoarea de Dumnezeu şi să devenim cu toţii 
asemenea ei, exemple de jerfă şi dragoste.  
      Cu toţii ştim că teologia, adică vorbirea despre Dumnezeu, este proprie 
la gradul absolut sfinţilor. Cine ar putea să nege faptul că prin Întruparea 
Cuvântului, Născătoarea de Dumnezeu sau Theotokos în limba greacă nu 
devine şi o cuvântătoare de Dumnezeu, adică Theologos?  
      Născând pe Dumnezeu, avându-l adică în sânul ei, ea revelează 
dumnezeirea Lui, a Cuvântului care este în ceruri. De aici şi poziţia ei în 
Sfântul Altar, unde este reprezentată drept cea mai Cuprinzătoare, mai largă 
decât toate cerurile, care arată tocmai unirea dintre cer şi pământ şi faptul că 
Dumnezeu prin cele Trei Persoane este pretutindeni şi permanent alături de 
noi. Prin urmare, născându-L cu trup pe Fiul Tatălui, Născătoarea de 
Dumnezeu vorbeşte despre Dumnezeu.  (Augustin Păunoiu)                
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură        
         

Duminica dinaintea înălţării Sfintei Cruci  
    La Liturghie Evanghelia după Ioan III, 13-17: 

 

      Zis-a Domnul: Nimeni nu s-a suit la cer, decât Cel ce S-a 
coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer. Şi, după cum 
Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să Se înalţe Fiul 
Omului, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă 
veşnică. Pentru că Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său 
Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să 
aibă viaţă veşnică. Fiindcă n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în 
lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea.  
 

Duminică, 8 septembrie,  
Naşterea Preasfintei Stăpânei noastre,  

de Dumnezeu Născătoarei  
şi Pururea Fecioarei Maria 

 

La Liturghie Evanghelia după Luca X, 38-42; XI, 27-28:   

        În vremea aceea, a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu 
numele Marta L-a primit în casa ei. Şi ea avea o soră ce se 
numea Maria, care, aşezându-se la picioarele Domnului, asculta 
cuvântul Lui. Iar Marta se silea cu multă slujire şi, apropiindu-se, 
a zis: Doamne, oare nu socoteşti că sora mea m-a lăsat singură să 
slujesc? Spune-i, deci, să-mi ajute. Şi răspunzând, Domnul i-a 
zis: Marto, Marto, te îngrijeşti şi pentru multe te sileşti, dar un 
singur lucru trebuie: căci Maria partea bună şi-a ales, care nu se 
va lua de la ea. Şi, când zicea El acestea, o femeie din mulţime, 
ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a purtat şi 
fericiţi este pieptul la care ai supt! Iar El a zis: Aşa este, dar 
fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc pe 
el.  
 
 
 


