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PROGRAM LITURGIC
SĂPTĂMÂNA A ȘASEA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST
Luni,
6 IV 2020
Marţi,
7 IV 2020

Troparul
Intrării Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim
Învierea cea de obşte mai înainte de Patima Ta
încredinţând-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Hristoase
Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele
biruinţei purtând, Ţie Biruitorului morţii strigăm: Osana
Celui dintru înălţime, bine eşti cuvântat, Cel ce vine întru
numele 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!

Miercuri,
8 IV 2020

Joi,
9 IV 2020
Vineri,
10 IV 2020
Sâmbătă,
11 IV 2020
DUMINICA,
12 IV 2020,
INTRAREA
DOMNULUI
ÎN IERUSALIM

Ora 8.00: Ceasurile I, III, VI şi IX
Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)
Ora 8.00: Ceasurile I, III, VI şi IX
Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)
Ora 8.00: Ceasurile I, III, VI şi IX
Ora 15.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 15.30: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)
Ora 17.30: Taina Sf. Maslu
Ora 8.00: Ceasurile I, III, VI şi IX
Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)
Ora 8.00: Ceasurile I, III, VI şi IX
Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)
Ora 6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia mare cu litie
ORA 7.30: UTRENIA
ORA 9.10: ACATISTUL MÂNTUITORULUI
ORA 9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 15.00: VECERNIA
ORA 15.30: UTRENIA (DENIE)

Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute

Texte din Sfânta Scriptură
Duminica a VI-a a Sfântului şi Marelui Post
(A Intrării Mântuitorului Hristos în Ierusalim)
La Liturghie Apostolul de la Filipeni IV, 4-9:
Fraţilor, bucuraţi-vă pururea întru Domnul. Şi iarăşi zic: Bucuraţi-vă!
Îngăduinţa voastră să se facă ştiută tuturor oamenilor. Domnul este aproape. Nu vă
împovăraţi cu nici o grijă. Ci întru toate, prin închinăciune şi prin rugă cu
mulţumire, cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu. Şi pacea lui Dumnezeu,
care covârşeşte orice minte, să păzească inimile voastre şi cugetele voastre, întru
Hristos Iisus. Mai departe, fraţilor, câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte
sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt vrednice de iubit, câte sunt cu nume bun,
orice virtute şi orice laudă, la acestea să vă fie gândul. Cele ce aţi învăţat şi aţi
primit şi aţi auzit şi aţi văzut la mine, acestea să le faceţi, şi Dumnezeul păcii va fi
cu voi.

La Liturghie Evanghelia după Ioan XII, 1-18:
Înainte de Paşti cu şase zile, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe care îl
înviase din morţi. Şi I-au făcut acolo cină şi Marta slujea. Iar Lazăr era unul dintre
cei ce şedeau cu El la masă. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mare
preţ, a uns picioarele lui Iisus şi le-a şters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de
mirosul mirului. Iar Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii Lui, care avea să-L
vândă, a zis: Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu trei sute de dinari şi să-i fi dat
săracilor? Însă el a zis aceasta nu pentru că îi era grijă de săraci, ci pentru că era fur
şi, având punga, lua din ce se punea în ea. A zis, deci, Iisus: Las-o, că pentru ziua
îngropării Mele l-a păstrat. Că pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu
Mă aveţi totdeauna. Deci mulţime mare de iudei au aflat că este acolo şi au venit
nu numai pentru Iisus, ci să vadă şi pe Lazăr, pe care-l înviase din morţi. Şi s-au
sfătuit arhiereii ca şi pe Lazăr să-l omoare, căci, din pricina lui, mulţi dintre iudei
mergeau şi credeau în Iisus. A doua zi, mulţimea cea mare, care se adunase la
sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, a luat ramuri de finic şi a ieşit întru
întâmpinarea Lui şi striga: Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele
Domnului, Împăratul lui Israel! Şi Iisus, găsind un asin tânăr, a şezut pe el, precum
este scris: «Nu te teme, fiica Sionului! Iată, Împăratul tău vine, şezând pe mânzul
asinei». Acestea nu le-au înţeles ucenicii Lui la început, dar, când S-a preaslăvit
Iisus, atunci şi-au adus aminte că acestea erau scrise despre El şi că acestea I le-au
făcut Lui. Aşadar, dădea mărturie mulţimea care era cu El, când l-a strigat pe Lazăr
din mormânt şi l-a înviat din morţi. De aceea L-a şi întâmpinat mulţimea, pentru că
auzise că El a făcut minunea aceasta.

.

Comoara înţelepciunii
preluată din lumeacredintei.com, marți, 31 martie 2020
Gheronda Efrem Vatopedinul despre pricina acestei pandemii

Mulți ne întreabă care sunt cauzele pandemiei COVID-19: dacă este un
fenomen natural sau dacă actori de nivel statal au generat această epidemie.
Trebuie să înțelegem că acest mod de gândire este distorsionat.
Să nu dăm vina pe alții
Noi trebuie să ne gândim, întâi de toate, că Dumnezeu Cel perfect a îngăduit
ca nouă să ni se întâmple acest lucru. Nimic nu este întâmplător.
Deci cauza suntem noi, păcatele noastre.
De vreme ce este vorba de o durere generală, e vădit că păcatul este unul
general – și acesta este indiferența față de cele duhovnicești, indiferența față de
Dumnezeu.
Astfel, ne merităm depărtarea de slujbe și de Sfânta Împărtășanie datorită
indiferenței generale fie a celor care nu știu nimic, fie a celor care știu însă nu
plâng și nu se roagă pentru starea lor și a societății în general. Da. Trebuie să
plângem și să ne rugăm cu intensitate, așteptând cu răbdare și nădejde soluția.
Așa se rezolvă problemele!
Cauzele pandemiei sunt duhovnicești.
Noi, însă, am schimbat total sistemul de valori: trecem păcatul drept virtute și
virtutea drept păcat. Acesta este lucrul cel mai grav dintre toate și, de fapt, cauza
principală a necazurilor. Dacă păcatul ar fi fost acceptat ca păcat, atunci oamenii
s-ar fi pocăit și s-ar fi întors de la acesta – iar Dumnezeu ar fi așteptat întoarcerea
noastră.
Acum însă când păcatul trece drept virtute, omenirea se îndreaptă fără
opreliște înspre autodistrugere și deci legea duhovnicească este obligată să
intervină.
Dintre toate păcatele care trec drept virtute, care este păcatul – sau categoria
de păcate –, care sunt cauzele pandemiei?
Este evident că, de vreme ce această ispită ne vine în trup, păcatele care sunt
cauzele pandemiei sunt păcatele trupești pe care astăzi le vedem ca o virtute.
Suntem obsedați sexual, acceptăm orice distorsiune sexuală și nu mai știm cum să
ne mai satisfacem aceste pofte. Din cauza aceasta Dumnezeu ne separă între noi,
pentru că rămânând împreună ne autodistrugem.
Haideți să nu mai căutăm cauzele pandemiei în afara noastră, chiar dacă e
posibil ca diferiți jucători mai puțin sau mai mult rău intenționați pot să-și fi adus
sau să-și aducă aportul la această pandemie. Oricum, o informație acuzând un stat,
sau o organizație capabilă să facă astfel de lucruri nu va stârni decât ură, lucru care
nu va rezolva situația ci, mai degrabă, va crește vrajba dintre noi.
Concluzie:
Încă o dată: soluția este pocăința, plânsul, postul și rugăciunea intensă cu
răbdare și nădejde. Lucrurile sunt simple, însă nu dorim să le aplicăm din cauza
răsturnării sistemului de valori, a iubirii de sine și a indiferenței.
Acestea sunt cauzele pandemiei.

