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Troparul Întâmpinării Domnului nostru Iisus Hristos 
 
 

     Bucură-te, Ceea ce eşti Plină de har, Născătoare de 
Dumnezeu Fecioară; că din tine a Răsărit Soarele dreptăţii, 
Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintru întuneric. 
Veseleşte-te şi tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în braţe pe 
Izbăvitorul sufletelor noastre, Cel Ce ne-a dăruit nouă şi 
Învierea.  

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, 27 I 2020 
Aducerea moaștelor 
Sf. Ioan Gură de Aur 

Ora   6.00: Utrenia 
Ora   7.45: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Ora 15.00: Vecernia 

Marți,  
28 I 2020 
 

Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Ora 18.20: Rugăciunile serii 

Miercuri, 
29 I 2020 
 

Ora   8.00: Rugăciunile dimineţii 
Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Ora 17.30: Taina Sf. Maslu 
ORA 19.00: VECERNIA MARE CU LITIE 

JOI, 30 I 2020 
SFINȚII TREI IERARHI: 
VASILE CEL MARE, 
GRIGORIE TEOLOGUL ȘI 
IOAN GURĂ DE AUR 

ORA   7.30: UTRENIA  
ORA   9.00:  ACATISTUL SF. TREI IERARHI 
ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
ORA 15.00: VECERNIA  

Vineri, 
31 I 2020 

Ora   8.00: Rugăciunile dimineţii 
Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Ora 18.20: Rugăciunile serii 

Sâmbătă,  
1 II 2020 

Ora   8.00: Rugăciunile dimineţii 
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
ORA 18.00: VECERNIA MARE CU LITIE 

DUMINICA, 2 II 2020, 
A XVII-A DUPĂ RUSALII 
(A CANANNEENCEI) 
ÎNTÂMPINAREA  
DOMNULUI 
 

ORA   7.30: UTRENIA 
ORA   9.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI  
ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
ORA 15.00: VECERNIA 



.                                                                                                                                                                           
şi temător de Dumnezeu, aşteptând mângâierea lui Israel, iar Duhul Sfânt era asupra sa. Lui i se 
vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Dom-
nului. Şi, din îndemnul Duhului a venit la templu; iar când părinţii au adus înăuntru pe Pruncul 
Iisus, ca să facă pentru El după obiceiul Legii, Simeon L-a primit în braţele sale şi a bine-
cuvântat pe Dumnezeu şi a zis: Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în 
pace, că au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, 
lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel. Iar Iosif şi Mama Pruncului 
se mirau de ceea ce se vorbea despre Prunc. Şi i-a binecuvântat Simeon şi a zis către Maria, 
Mama Lui: Iată, Acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora din Israel şi ca un semn 
care va stârni împotriviri, iar prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din 
multe inimi. Şi era şi Ana proorociţa, fiica lui Fanuel, din seminţia lui Aşer, ajunsă la adânci 
bătrâneţi şi care trăise cu bărbatul ei şapte ani de la fecioria sa; ea era văduvă, în vârstă de 
optzeci şi patru de ani, şi nu se depărta de templu, slujind noaptea şi ziua, în post şi în rugăciu-
ni. Şi venind şi ea în acel ceas, lăuda pe Dumnezeu şi vorbea despre Prunc tuturor celor ce 
aşteptau mântuirea în Ierusalim. După ce au săvârşit toate, s-au întors în Galileea, în cetatea lor 
Nazaret. Iar Copilul creştea şi Se întărea cu duhul, umplându-Se de înţelepciune şi harul lui 
Dumnezeu era asupra Lui.  
 

     Comoara înţelepciunii                                                                                
 

preluată din Ziarul Lumina, marți, 21 ianuarie 2020  
 

Tatăl nostru și șaua calului 
 

       Ne amăgim crezând că a ne ruga este totuna cu a citi rugăciuni dintr-o carte sau a rosti pe de rost 
lucruri învățate din Ceaslov sau Psaltire. În urmă cu 11 ani, mă aflam în Athos și i-am vorbit părintelui 
Petroniu Tănase despre risipirea minții în timpul rugăciunii. Mi-a spus cu fermitate: „A nu fi cu mintea la 
Dumnezeu, a nu fi atent la cuvintele rugăciunii înseamnă să-L nesocotești pe Însuși Cel Căruia I te 
adresezi. Fapta asta e un păcat și nu unul dintre cele mici”. Și am mai primit un avertisment: „Dacă te vei 
obișnui să-ți faci canonul de rugăciune așa, cu neatenție, mecanic, automat, fără simțire, cu greu vei putea 
să trăiești rugăciunea ca pe ceva care te însuflețește, care te face viu și te face să simți că stai înaintea lui 
Dumnezeu”. Despre atenția în rugăciune, în pilda care urmează.  
        Odată, un sfânt cuvios făcea un pelerinaj la Ierusalim. Ajungând în capitala Țării Sfinte, s-a hotărât 
să viziteze și Nazaretul Galileei, Betleemul, Ierihonul și alte orașe importante din istoria Israelului. Așa că   
și-a cumpărat un cal pentru a călători mai ușor. Într-una din zile, pe când mergea spre Betleem, monahul  
s-a întâlnit pe drum cu un țăran. S-au salutat și au pornit împreună pe calea ce se așternea înaintea lor.  
        La un moment dat, călugărul a coborât de pe cal și i-a zis țăranului:  
        ‒ Urcă și tu puțin, fiindcă trebuie să fi obosit de la atâta mers! 
        Țăranul a încălecat și cei doi și-au continuat astfel drumul, vorbind diverse lucruri unul cu 
celălalt. Din vorbă în vorbă au început să discute despre rugăciune. Țăranul stăruia spunându-i monahului 
că se roagă, și chiar cu căldură, adunat, fără risipire. Sfântul insista asupra faptului că, dacă rugăciunea se 
face într-adevăr cu căldură, mintea trebuie să fie și să rămână netulburată, liberă, dar în același timp unită 
cu Dumnezeu. Țăranul adeveri că exact așa se roagă, cu multă atenție și concentrare.  
        Atunci cuviosul, ca să-l trezească din iluzia sa duhovnicească pe țăran, i-a propus:  
        ‒ Dacă este așa precum spui și vei reuși să zici doar rugăciunea «Tatăl nostru» fără să îți fugă mintea 
la alte lucruri, o să-ți dau în dar calul meu.  
        Țăranul i-a răspuns bucuros: 
        ‒ Fie, pentru mine e atât de simplu...  
        După care începu:  
        ‒ Tatăl nostru, Care... Dar, părinte, o să-mi dai și șaua? 
        ‒ Nu, îi zise monahul. Nu o să primești nici calul, nici șaua, de vreme ce ți-ai întrerupt rugăciunea 
gândindu-te la lucru străin de Dumnezeu. (Augustin Păunoiu) 
 
                           
 
 

  

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Luni, 27 ianuarie, 
Aducerea moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur 

La Liturghie Evanghelia după Ioan X, 9-16:  

     Zis-a Domnul: Eu sunt uşa: De va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi 
păşune va afla. Furul nu vine decât ca să fure, să junghie şi să piardă. Eu am venit ca oile Mele viaţă 
să aibă şi din belşug să aibă. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi pune sufletul pentru oile 
Sale. Iar cel plătit, care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile 
şi fuge; iar lupul le răpeşte şi le risipeşte. Cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi. 
Eu sunt Păstorul cel bun şi cunosc oile Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine. Precum Mă cunoaşte 
Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmi pun pentru oi. Am şi alte oi, care nu sunt din staulul 
acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc; ele vor asculta de glasul Meu şi va fi o turmă şi un păstor. 
 

   Miercuri, 30 ianuarie, 
 Sf. Trei Ierarhi: 

Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur 
La Liturghie Evanghelia după Matei V, 14-19:   

     Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de 
munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie şi o pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor 
celor din casă. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele 
bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri. Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau 
proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul şi 
pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va trece, până ce se vor face toate. Deci, cel ce va strica una 
din aceste porunci, foarte mici, şi va învăţa aşa pe oameni, foarte mic se va chema în Împărăţia ce-
rurilor; iar cel ce va face şi va învăţa, acesta mare se va chema în Împărăţia cerurilor.  

 

Duminica a XVII-a după Rusalii 
(A Cananeencei) 

La Liturghie Evanghelia după Matei XV, 21-28: 
    În vremeea aceea, s-a dus Iisus prin părţile Tirului şi ale Sidonului şi iată că o femeie 
cananeiancă, din acele ţinuturi, ieşind în calea Lui, striga către Dânsul şi zicea: miluieşte-mă, 
Doamne, Fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de diavol. El însă nu i-a răspuns nici un cuvânt. 
Dar, apropiindu-se, ucenicii Săi îl rugau, zicând: dă-i drumul, că strigă în urma noastră. Iar El, 
răspunzând, le-a zis: nu sunt trimis decât numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Dar ea, 
venind, s-a închinat Lui, zicând: Doamne, ajută-mă! El însă, răspunzând, i-a zis: nu este bine să iei 
pâinea fiilor şi s-o arunci câinilor. Dar ea a zis Lui: adevărat, Doamne, însă şi câinii mănâncă din 
fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzându-i, Iisus i-a zis: o, femeie, mare 
este credinţa ta; fie ţie cum voieşti! Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. 
 

Duminică, 2 februarie, 
Întâmpinarea Domnului Nostru Iisus Hristos 
La Liturghie Evanghelia după Luca II, 22-40: 

   În vremeea aceea au adus părinţii pe Iisus Pruncul la Ierusalim ca să-L pună înaintea Domnului, 
precum este scris în Legea Domnului, ca «orice întâi-născut de parte bărbătească să fie închinat 
Domnului», şi ca să dea jertfă, precum s-a zis în Legea Domnului, «o pereche de turturele sau doi 
pui de porumbel».  Şi, iată,  era un om în  Ierusalim, cu numele Simeon; şi omul acesta era drept    

 

      
 

 


