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Cugetări creştine 
 

    „ Însă lui Dumnezeu nu-i este plăcută altă mulțumire, decât 
aceea ca noi să ne mântuim sufletele noastre și să ne silim a face 
fapte bune.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Cuvânt la Nașterea 
Domnului) 
 

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 

9 XII 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia 

Marţi, Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
10 XII 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia 

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

11 XII 2019 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

 Ora 19.30: Vecernia 

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

12 XII 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia 

Vineri, Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
13 XII 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia 

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

14 XII 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

15 XII 2019, ORA   7.45: UTRENIA  
A XXVIII-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(PILDA ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
CELOR POFTIȚI LA CINĂ) ORA 15.00: VECERNIA   



.                                                                                                                         
Comoara înţelepciunii                                                                                          

 

preluată din Ziarul Lumina, luni, 2 decembrie 2019 
 

Regina Maria de România și recunoașterea Unirii 
 

        Intrarea României în Primul Război Mondial de partea Antantei nu a fost pe placul tuturor 
politicienilor români. Cel mai virulent dintre ei, Petre Carp - revoltat și mânios pe regele Ferdinand 
când acesta și-a expus și motivat opțiunea pentru Antantă -, a proferat vorbe grele și i-a adus aminte 
suveranului că face parte dintr-o dinastie germană, care are anumite interese de apărat. Îndurerat, dar 
ferm și lucid, regele a rostit atunci cuvinte memorabile, azi uitate de mulți:  
          ‒ Domnule Carp, ați greșit când ați vorbit de interesele dinastiei. Nu cunosc interesele dinastiei, 
nu cunosc decât interesele țării. În conștiința mea, aceste două interese se confundă. Dacă m-am hotărât 
să fac acest pas grav, e fiindcă, după matură chibzuință, eu am ajuns la convingerea, adâncă și 
nestrămutată, că el corespunde cu adevăratele aspirații ale neamului... Dinastia va urma soarta țării, 
învingătoare cu ea, sau învinsă cu ea. Deoarece, mai presus de toate, să știți, dle Carp, că dinastia mea 
este română. Rău ați făcut când ați făcut-o străină, germană. Nu, e românească! Românii nu au adus aici 
pe unchiul meu, regele Carol, ca să întemeieze o dinastie germană la gurile Dunării, ci o dinastie 
națională și revendic pentru Casa Mea cinstea de a fi îndeplinit în întregime misiunea pe care acest 
popor i-a încredințat-o.  
          Monarhia a luptat așadar pentru România și interesele ei cu dârzenie și patriotism.  
          Povestea de astăzi, când serbăm Marea Unire înfăptuită acum 101 ani la Alba Iulia, este despre 
regina Maria de România și cum a ajutat ea la recunoașterea actului de la 1 Decembrie 1918.  
          Războiul era în toi. Regina Maria a intrat în Palatul Regal pe la prânz cu cei care o însoțeau.  
          ‒ Vă rog să mâncați ceva. Într-o oră ne întoarcem la spital. Ostașii noștri răniți au nevoie de noi, a 
spus regina.  
          ‒ Majestate, vă rugăm totuși să vă faceți injecția împotriva tifosului. Este prea periculos pentru 
dumneavoastră!  
          ‒ Eu nu am timp să fiu bolnavă, domnilor. Am România în gând, inimă și suflet. Respir pentru 
neamul acesta. Iată de ce nimeni și nimic nu mă va înfrânge. Ne vedem într-o oră!  
          Aceasta a fost regina Maria, cea care a iubit România mai presus de orice.  
          După război și înfăptuirea Marii Uniri, regina Maria a plecat în Europa să convingă Puterile 
vremii să recunoască acest act istoric!  
          A ajuns în Franța pe o vreme mohorâtă și a mers direct la reședința premierului francez, Georges 
Clemenceau. A doua zi, toate ziarele titrau... „Franța este norocoasă să primească pe regina Maria”. 
Primul pas fusese făcut.  
          A urmat Anglia. Cu David Lloyd George, premierul pe care Albionul l-a avut între 1916 și 1922, 
regina copilărise. În 30 de minute acesta a fost convins să recunoască România Mare.  
          Înainte să plece, regina l-a întrebat pe englez:  
          ‒ Cum credeți că pot convinge Statele Unite?  
          ‒ Majestate, președintele Wilson este la Paris. Aveți timp să ajungeți. Sunt sigur că o să -l cuceriți.  
          Regina Maria a ajuns pe grabă în Franța, dar o persoană din staff-ul președintelui i-a comunicat 
că Woodrow Wilson are programul destul de încărcat și nu se poate vedea cu alte persoane decât cele 
stabilite cu mult timp înainte.  
          ‒ Începând cu ora 8 dimineața, președintele SUA are foarte multe întâlniri, Majestate, a ținut să 
precizeze reprezentantul american care se ocupa cu agenda lui Woodrow Wilson, parcă 
nemaiacordându-i nici o șansă suveranei României.  
          ‒ Spuneți-i președintelui dumneavoastră că eu mă trezesc la 6. Vă asigur că nu are cum să plece 
din Paris fără să ne vedem.  
          Până la urmă întâlnirea a avut loc și SUA a recunoscut România Mare.  
          În urmă cu 100 de ani, țara noastră a avut oameni de stat care rivalizau în diplomație cu cei mai 
abili politicieni ai lumii. Și datorită lor, România a însemnat în istoria primei jumătăți a secolului trecut 
un reper pe bătrânul continent. Asta până când puterile occidentale au vândut România Rusiei bolșevice 
după cel de-al Doilea Război Mondial. Astăzi, actuala clasă politică a noastră, dar și întreg poporul 
român ar trebui să nu uite statura morală a înaintașilor și să construiască demn viitorul unei națiuni care 
așteaptă de 30 de ani să-și reocupe locul binemeritat în Europa și în lume.  (Augustin Păunoiu)                
 
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

       Duminica a XXVIII-a după Rusalii 
A Sfinţilor Strămoşi 

(Pilda celor poftiţi la cină)  
 

La Liturghie Apostolul de la Coloseni III, 4-11:   
 

        Fraţilor, când Hristos, Care este viaţa voastră, Se va arăta, atunci şi 
voi, împreună cu El, vă veţi arăta întru slavă. Drept aceea, omorâţi 
mădularele voastre cele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta 
rea şi lăcomia, care este închinare la idoli, pentru care vine mânia lui 
Dumnezeu peste fiii neascultării, în care păcate aţi umblat şi voi odinioară, 
pe când trăiaţi în ele. Acum, deci, lepădaţi şi voi toate acestea: mânia, 
iuţimea, răutatea, defăimarea, cuvântul de ruşine din gura voastră. Nu vă 
minţiţi unul pe altul, fiindcă v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, dimpreună 
cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte, spre deplină 
cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a zidit, unde nu mai este elin şi iudeu, 
tăiere împrejur şi netăiere împrejur, barbar, scit, rob ori liber, ci toate şi 
întru toţi, Hristos.   

 
    La Liturghie Evanghelia după Luca XIV, 16-24:  

 

       Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om oarecare a făcut cină mare şi a 
chemat pe mulţi; şi a trimis la ceasul cinei pe sluga sa ca să spună celor 
chemaţi: Veniţi, că, iată, toate sunt gata! Şi au început toţi, câte unul, să-şi 
ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: Am cumpărat un ogor şi trebuie să ies ca  să
-l văd; te rog, iartă-mă. Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi 
mă duc să-i încerc; te rog, iartă-mă. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi 
de aceea nu pot veni. Şi, întorcându-se, slujitorul a spus stăpânului său 
acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis: Ieşi îndată în pieţele şi 
uliţele cetăţii, şi pe săraci şi pe neputincioşi, şi pe orbi şi pe şchiopi adu-i 
aici. Şi slujitorul a zis : Doamne, s-a făcut precum ai poruncit, şi tot mai 
este loc. Şi a zis stăpânul către slujitor: Ieşi la drumuri şi la garduri şi 
sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa, căci zic vouă: Nici unul din 
bărbaţii aceia care au fost chemaţi nu va gusta din cina mea.     
 
 
 
 


