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Troparul  
Acoperământului Maicii Domnului 

 

     Astăzi, poporul cel binecredincios, luminat prăznuim, umbriţi 
fiind prin venirea ta, Maica lui Dumnezeu şi căutând către 
Preacinstită Icoana ta, cu umilinţă grăim: acoperă-ne pe noi cu 
Cinstitul tău Acoperământ şi ne scapă de tot răul, rugând pe 
Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele 
noastre.  
 

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   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

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

 Ora 18.00: Vecernia mare unită cu litie 

MARȚI, ORA   7.30: UTRENIA  

1 X 2019 ORA   9.00: ACATISTUL SF. ACOPERĂMÂNT 

ACOPERĂMÂNTUL ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

MAICII DOMNULUI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR  

 ORA 15.00: VECERNIA   

Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

2 X 2019 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

3 X 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

4 X 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

5 X 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

6 X 2019, ORA   7.50: UTRENIA  

A XX-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(ÎNVIEREA FIULUI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
VĂDUVEI DIN NAIN) ORA 15.00: VECERNIA   



.                                                                                                                         

Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din Ziarul Lumina, luni, 23 septembrie 2019 
 

Refuzul de a fi mamă și înțelepciunea unui doctor 
 

        „Nu există cuvinte, lacrimi care să poată reda vreodată măcar un sfert din 
durerea unei femei după un chiuretaj”, povestește cineva care nu a vrut să fie 
mamă. E adevărat, dar aș mai adăuga la aceasta încă o întrebare: Poate cineva 
descrie durerea unei vieți frânte încă înainte de a se bucura de lumina zilei? Dacă 
pentru o femeie însărcinată un avort este un coșmar, oare cum îl va simți copilul 
care este subiectul acestui act criminal? Înainte de a înfăptui acest gest, atât 
femeia, cât și medicul care este implicat în întreruperea de sarcină ar trebui să se 
gândească la ce se fac părtași, precum și la consecințele unui avort.  
       Istorioara de astăzi prezintă exemplul unui medic înțelept care salvează o 
viață de om, încă nenăscut.  
       O femeie îngrijorată a venit la ginecolog și a spus:  
       ‒ Doctore, am o problemă serioasă, sunt disperată, am nevoie de ajutorul tău! 
Copilul meu nu are încă un an și sunt din nou însărcinată. Sincer, nu aș vrea ca 
acești copii ai mei să fie aproape de aceeași vârstă. 
       Însă doctorul a întrebat-o:  
       ‒ Ei bine, ce dorești? 
       Ea a spus:  
       ‒ Vreau să avortez. Mă pot baza pe ajutorul dumneavoastră? 
       Doctorul s-a gândit puțin și, după o scurtă perioadă de tăcere, i-a spus femeii:  
       ‒ Cred că am o soluție mai bună și mai puțin periculoasă pentru tine.  
       Ea a zâmbit, gândindu-se că medicul a fost de acord să-i îndeplinească 
dorința.  
       Apoi acesta a continuat:  
       ‒ Vă propun ca, pentru a nu avea grijă de doi copii în același timp, să-l 
eliminăm pe cel pe care îl aveți deja născut. Astfel, ați putea să vă odihniți până 
când se naște copilul ce îl purtați în pântece. Oricum ar trebui să ucidem un copil, 
deci nu are importanță pe care dintre ei îl alegem. În acest fel nu vă veți risca 
sănătatea, nici propria dumneavoastră viață, dacă vom omorî un copil deja născut.  
       Femeia, cuprinsă de groază, a exclamat:  
       ‒ Ce oroare, doctore... Sunteți întreg la minte? Omorârea unui copil este o 
crimă! 
       ‒ Sunt de acord. Așa este, a răspuns medicul, dar în opinia dumneavoastră ați 
fi fost disponibilă să renuntați de bunăvoie la el și m-am gândit că poate ar fi cea 
mai bună soluție cea propusă de mine.                    
       Doctorul a zâmbit, realizând că și-a atins scopul. O convinsese pe tânăra 
mamă că nu există nici o diferență între uciderea unui copil născut și cel care se 
află încă în pântecele mamei lui. Crima este aceeași! (Augustin Păunoiu)                
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

       Luni, 1 octombrie,  
Acoperământul Maicii Domnului 

 

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. 

Duminica a XX-a după Rusalii  
 

    La Liturghie Evanghelia după Luca VII, 11-16: 
 

       În vremea aceea S-a dus Iisus într-o cetate numită Nain şi 
împreună cu El  mergeau ucenicii Lui şi mulţime mare. Iar când 
S-a apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau un mort, singurul copil 
al mamei sale, şi ea era văduvă, iar mulţime mare din cetate era 
cu ea. Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu 
plânge! Atunci, apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l 
duceau s-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te! Iar cel ce 
fusese mort s-a ridicat şi a început să vorbească, iar Iisus l-a dat 
mamei sale. Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, 
zicând: Prooroc mare S-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat 
pe poporul Său.  
 
 
 


