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Troparul  
Înălțării Sf. Cruci 

 

    Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează 
moştenirea Ta; biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui 
potrivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.  
 

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. 
Din 25 august 2020 au început lucrările de pictură. Vă rugăm 
să contribuiţi, şi pe mai departe, după posibilităţi, la 
împodobirea bisericii parohiale!  

  Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute  

LUNI,  ORA   7.30: UTRENIA   

14 IX 2020 ORA   9.10: ACATISTUL SF. CRUCI 

ÎNĂLȚAREA ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

SF. CRUCI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 15.00: VECERNIA 

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

15 IX 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.20: Rugăciunile serii 

Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

16 IX 2020 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

17 IX 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.20: Rugăciunile serii 

Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

18 IX 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 

Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

19 IX 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

20 IX 2020, ORA   7.45: UTRENIA   

DUPĂ ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

ÎNÂLȚAREA SF. CRUCI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 15.00: VECERNIA 



Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din marturieathonita.ro, sâmbătă, 29 august 2020 
 

Cheia potrivită                                                         
       

       La un călugăr a venit o femeie să-i ceară ajutorul, fiindcă nu 
avea înțelegere în casă. 
      – Ce-ai făcut în această situație, a întrebat-o călugărul? 
      – Am încercat să-mi conving bărbatul, certându-l. 
      – Când ați avut iar probleme, ce-ai mai făcut? 
      – Același lucru, i-a răspuns din nou femeia. I-am reproșat și       
l-am certat. Și de fiecare dată am făcut la fel. 
      Atunci, călugărul a scos o grămadă de chei și, dându-i una 
femeii, a rugat-o să deschidă ușa din fața lor. A încercat femeia, 
dar, nepotrivindu-se cheia respectivă, i-a cerut călugărului altă 
cheie. 
      – Poate n-ai știut cum să deschizi, i-a spus călugărul, mai 
încearcă! 
      Dar oricât s-a străduit femeia, nu a putut deschide. 
      – Părinte, dați-mi toată grămada de chei și aflu eu care-i cea 
potrivită – l-a rugat aceasta.  
     Privind-o cu căldură, duhovnicul i-a răspuns: 
      – Acum înțelegi ce-am vrut să-ți dovedesc? Cum nu poți tu 
deschide acea ușă cu o cheie nepotrivită, oricât ai încerca, tot 
așa nu poți deschide sufletul bărbatului tău cu aceeași vorbă de 
ceartă cu care încerci mereu. Caută cheia potrivită și, dacă o vei 
găsi, sigur vei putea deschide! 
      „Învățăturile date cu forța nu pot dăinui în suflete, pe când 
învățăturile primite în suflet cu plăcere și cu bucurie rămân     
de-a pururi.” (Sfântul Vasile cel Mare) 
      (Extras din Cele mai frumoase Pilde şi povestiri creştin-
ortodoxe – Leon Magdan, editura Aramis – Patriarhia Română, 
1998) 
                                 

 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Luni, 14 septembrie,  
Înălţarea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci,  

La Liturghie Evanghelia după Ioan XIX, 6-11, 13-20, 25-28, 31-35:    
 

          În vremea aceea s-au sfătuit căpeteniile preoţilor şi bătrânii împotriva lui Iisus, ca să-L 
omoare, şi L-au dus la Pilat, zicând: răstigneşte-L, răstigneşte-L! Pilat le-a zis: luaţi-L voi şi-L 
răstigniţi, căci eu nu găsesc în El nici o vină. I-au răspuns iudeii: noi lege avem şi după legea 
noastră trebuie să moară, căci S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu. Deci când a auzit Pilat acest 
cuvânt, mai mult s-a temut. Şi a intrat iarăşi în pretoriu şi a întrebat pe Iisus: de unde eşti Tu? Iar 
Iisus nu i-a dat nici un răspuns. Atunci Pilat I-a zis: cu mine nu vorbeşti? Oare, nu ştii că am 
putere să Te eliberez şi putere am să Te răstignesc? Iisus i-a răspuns: nu ai avea nici o putere 
asupra Mea, dacă nu ţi-ar fi fost dat ţie de sus. Deci, când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe 
Iisus afară şi a şezut pe scaunul de judecată, în locul numit: pardosit cu pietre, iar evreieşte: 
gabbata. Şi era ziua pregătirii Paştilor, vineri, pe la ceasul al şaselea; şi azis Pilat iudeilor: iată 
Împăratul vostru! Dar ei au strigat: ia-L, ia-L, răstigneşte-L! Pe Împăratul vostru să-L răstignesc? 
‒ i-a întrebat Pilat. Căpeteniile preoţilor au răspuns: n-avem împărat decât numai pe Cezarul. 
Atunci L-a dat lor ca să-L răstignească. Şi au luat pe Iisus şi l-au dus ca să-L răstignească. Şi, 
Însuşi ducându-şi crucea, a ajuns la locul numit al Căpăţânii, care evreieşte se zice Golgota. 
Acolo L-au răstignit; şi împreună cu El pe alţi doi, de o parte şi de alta, iar în mijloc pe Iisus. Şi 
Pilat a scris o tăbliţă şi a pus-o deasupra crucii. Şi era scris pe ea: Iisus Nazarineanul, Împăratul 
iudeilor. Deci mulţi dintre iudei au citit acestă tăbliţă, căci era aproape de oraş locul unde a fost 
răstignit Iisus. Şi era scris evreieşte, greceşte şi latineşte. Şi stăteau lângă crucea lui Iisus, mama 
Sa şi sora mamei Sale, Maria lui Cleopa, şi Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe maica Sa şi 
pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături, a zis maicii Sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis 
ucenicului: iată mama ta Şi, din ceasul acela, ucenicul a luat-o în casa sa. După aceea, ştiind Iisus 
că acum toate s-au săvârşit, plecându-Şi capul, Şi-a dat duhul. Iar iudeii, de vreme ce era vineri, 
ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce, căci era mare ziua sâmbetei aceleia, au rugat pe Pilat 
să le zdrobească fluierele picioarelor şi să-i ridice. Deci au venit ostaşii şi au zdrobit fluierele 
picioarelor celui dintâi, asemenea şi pe ale celuilalt răstignit împreună cu El. Venind însă la Iisus, 
dacă au văzut că murise, nu I-au zdrobit fluierele picioarelor; ci unul din ostaşi cu suliţa a împuns 
coasta Sa şi îndată a ieşit sânge şi apă. Şi cel care a văzut a mărturisit, şi adevărată este 
mărturisirea lui.  
 

Duminica după înălțarea Sfintei Cruci 
La Liturghie Evanghelia după Marcu VIII, 34-38, IX, 1:  

 

        Zis-a Domnul: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi 
ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape viaţa şi-o va pierde, 
iar cine va pierde viaţa sa pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela şi-o va mântui. 
Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul? Sau 
ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va ruşina 
de Mine şi de cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul 
Omului Se va ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri. 
Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor 
gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere.  
 
 
 

 


