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Cugetări creştine 
 

     Astăzi este începutul mântuirii noastre şi arătarea 
Tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiu Fecioarei Se 
face şi Gavriil Harul Îl binevesteşte. Pentru aceasta şi noi, 
împreună cu Dânsul, Născătoarei de Dumnezeu să-i 
strigăm: Bucură-te, cea Plină de har, Domnul este cu tine!  
 

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: Ceasurile I, III, VI şi IX 

23 III 2020 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite) 

Marţi, Ora   8.00: Ceasurile I, III, VI şi IX 

24 III 2020 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite) 

MIERURI,  ORA   7.45: UTRENIA 

25 III 2020 ORA   9.00: ACATISTUL BUNEI VESTIRI 

 ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR UNITĂ CU VECERNIA 

 ORA 16.45: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 17.10: PAVECERNIȚA MICĂ 

 ORA 17.30: TAINA SF. MASLU 

Joi,  Ora   8.00: Ceasurile I, III, VI şi IX 

26 III 2020 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)  

Vineri, Ora   8.00: Ceasurile I, III, VI şi IX 

27 III 2020 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)  

Sâmbătă, Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

28 III 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare 

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

29 III 2020, ORA   7.45: UTRENIA  

A PATRA A SF. ȘI ORA   9.30: LITURGHIA SF. VASILE CEL MARE 

MARELUI POST ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

(A SF. IOAN 

SCĂRARUL) 

ORA 15.00: VECERNIA ȘI PAVECERNIȚA MICĂ 



.                                                                                                                          
În aceeaşi zi se citeşte şi Evanghelia Cuviosului 

 Evanghelia după Matei IV, 25; V, 1-12:   
 

       În vremea aceea mulţimi multe mergeau după Iisus, din Galileea, din Decapole, din 
Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan. Văzând mulţimile, Iisus S-a suit pe munte, 
şi aşezându-Se, ucenicii Lui au venit lângă Dânsul; iar El, deschizându-Şi gura, îi învăţa 
zicând: Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor.Fericiţi cei ce plâng, 
că aceia se vor mângâia. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. Fericiţi cei ce 
flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiţi cei milostivi, că aceia 
se vor milui. Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiţi 
făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiţi cei prigoniţi pentru 
dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor. Fericiţi veţi fi voi când, din pricina Mea, vă vor 
ocărî şi vă vor prigoni şi, minţind, vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucura-   
ţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri. 
 

Comoara înţelepciunii                                                                                
 

preluată din Carte de rugăciuni  
 

Rugăciunile începătoare 
 

      Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.  
        Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate 
le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, 
și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.  
        Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei 
ori). 
        Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.  
        Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. 
Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, 
pentru numele Tău.  
        Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum...  
        Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se 
voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă 
astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne 
duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.  
        Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, 
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.  

 

Rugăciune la necazuri şi supărări 
 

      Doamne, viforul necazurilor se ridică asupra mea și ape intrat-au până la 
sufletul meu, dar întru Tine este toată nădejdea mea. Tu cunoști pricina răului ce 
mă bântuie. La Tine perii capului meu sunt numărați. La Tine, deci, scap și pe 
Tine Te rog să depărtezi de la mine orice rău pierzător de suflet și să-mi ajuți a 
birui toate ispitele ce mă învăluiesc, că Tu ești întărirea, scăparea și Izbăvitorul 
meu, Dumnezeul meu și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. 
Amin.  
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Miercuri, 25 martie, Buna Vestire a Preasfintei  
Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria 

La Liturghie Evanghelia după Luca I, 24-38:  
 

       În zilele acelea Elisabeta, soţia lui Zaharia, a zămislit şi s-a tăinuit pe sine cinci luni, 
zicând: Astfel  mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice dintre oameni ocara 
mea. Iar în a şasea lună a fost trimis Îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, 
al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa 
lui David; iar numele fecioarei era Maria. Şi, intrând Îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti 
plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei! Iar ea, văzându-l, s-a 
tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Şi îngerul 
i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi, iată, vei lua în pântece şi vei naşte 
fiu şi vei chema numele lui, Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi 
Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Şi va împărăţi peste casa lui 
Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit. Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, 
de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Şi, răspunzând, Îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî 
peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din 
tine, Fiul lui Dumnezeu Se va chema. Iată, Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la 
bătrâneţea ei, şi aceasta este a şasea lună pentru ea, care se numea stearpă. Că la Dumnezeu 
nimic nu este cu neputinţă. Şi a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Şi 
Îngerul a plecat de la ea.  
 

Duminica a patra a sfântului şi marelui post  
(A Sf. Ioan Scărarul) 

 La Liturghie Evanghelia după Marcu IX, 17-32: 
 

         În vremea aceea, a venit un om la Iisus, zicându-I: Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul 
meu, care are duh mut. Şi, oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ şi face spume la gură şi 
scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte. Şi am zis ucenicilor Tăi să-l alunge, dar ei n-au putut. Iar El, 
răspunzând lor, a zis: O, neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe 
voi? Aduceţi-l la Mine. Şi l-au adus la El. Dar duhul, văzându-L pe Iisus, îndată l-a zguduit pe 
copil, iar acesta, căzând la pământ, se tăvălea spumegând. Şi  l-a întrebat pe tatăl copilului: 
Câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns: Din pruncie. Şi de multe ori l-a 
aruncat şi în foc şi în apă ca să-l piardă. Dar, dacă poţi  să-i faci ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă 
de noi. Iar Iisus i-a zis: Dacă poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede. Şi îndată, strigând, 
tatăl copilului, a zis cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele! Iar Iisus, văzând că 
mulţimea dă năvală, a certat duhul cel necurat, zicându-i: Duh mut şi surd, Eu îţi poruncesc: 
Ieşi din el şi să nu mai intri în el! Şi, răcnind şi zguduindu-l cu putere, duhul a ieşit; iar copilul 
a rămas ca mort, încât mulţi ziceau că a murit. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, iar el 
s-a sculat în picioare. După ce a intrat Iisus în casă, ucenicii Lui L-au întrebat, de o parte: 
Pentru ce noi n-am putut să-l izgonim?  El  le-a zis:  Acest  neam de diavoli cu nimic nu poate 
ieşi, decât numai cu  rugăciune şi cu post. Şi, ieşind ei de acolo, străbăteau Galileea, dar El nu 
voia să ştie cineva. Căci învăţa pe ucenicii Săi şi le spunea că Fiul Omului va fi dat în mâinile 
oamenilor şi-L vor omorî, iar după ce-L vor omorî, a treia zi va învia. Ei însă nu înţelegeau 
cuvântul şi se temeau să-L întrebe.  

 
 
 


