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Troparul  
Acoperământului Maicii Domnului 

 
 

    Astăzi, poporul cel binecredincios, luminat prăznuim, umbriţi 
fiind prin venirea ta, Maica lui Dumnezeu şi căutând către 
Preacinstită Icoana ta, cu umilinţă grăim: acoperă-ne pe noi cu 
Cinstitul tău Acoperământ şi ne scapă de tot răul, rugând pe 
Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele 
noastre.  

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   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

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

 Ora 18.20: Rugăciunile serii 

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

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

 Ora 18.20: Rugăciunile serii 

Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

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

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

 Ora 19.00: Vecernia mare cu litie 

JOI,  ORA   7.45: UTRENIA   

1 X 2020 ORA   9.10: ACATISTUL SF. ACOPERĂMÂNT 

ACOPERĂMÂNTUL ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

MAICII DOMNULUI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 15.00: VECERNIA 
Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
2 X 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 

Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

3 X 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

4 X 2020, ORA   7.45: UTRENIA   
A XIX-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(PREDICA DE PE MUNTE‒ ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
IUBIREA VRĂȘMAȘILOR) ORA 15.00: VECERNIA 



Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din sfantulunteahos.wordpress.com.ro, luni, 23 septembrie 2019 
 

Cum l-am cunoscut pe Părintele sfânt Dionisie                                                  
       

      Astăzi, 22 septembrie 2019, când se împlinesc 110 ani de la nașterea Starețului Dionisie Ignat de la Colciu 
din Sfântul Munte Athos, vă punem înainte trei mărturii patericale legate de Bătrânul Dionisie postate în această 
lună de Părintele Prof. Ioan Istrati pe contul său de facebook...   
        Era prin `96. Eram prima oară în Athos. Student teolog imberb, cu o botă în mână, m-am apucat de bătut 
muntele, de la o mănăstire la alta. Pentru cine n-a fost, distanțele între chinovii sunt enorme, de zeci de kilometri 
printr-un praf de juma de metru, la 40 de grade. N-aveam bani de microbuz, era un călugăr grec câinos care nu 
mă lua, chiar de avea locuri libere berechet. Stăteam câte trei-patru zile la fiece mănăstire, la toată rânduiala de 
noapte, munceam pentru o evloghie, căutam și studiam manuscrise de muzică etc. 
        O să vă spun cum l-am cunoscut pe Părintele Dionisie de la Colciu. Nu stiam nimic de el, nici de schitul de 
rai de pe buza prăpastiei. Veneam de la Xiropotamu, spre Vatoped, cea mai frumoasă mănăstire din tot muntele. 
La un moment dat, văd un indicator vechi de lemn, pe care scria Kolitsou (numele grecesc al schitului Colciu). 
Terminat de oboseală, nemâncat de seara, acu era ora 2 de amiază, am hotărât să merg acolo. Zic, o fi vreun 
călugăr grec să-mi dea un codru de pâine și-o roșie. 
        Merg preț de un sfert de oră și ajung într-o poiană de rai. Soarele se scurgea infinit de subtil printre frunze. 
Pe o bancă stătea un bătrânel mic. Dau Kalimera și mă așez în cealaltă parte a băncii. 
        Cu capul în mâini, îmi trăgeam sufletul. Și deodată aud:  
         ‒ Măi Ioane, vino mai aproape.  
        Să cad jos. Zic: e un bătrân român, îl strigă pe unu Ion.  
        Moșulețul iară:  
         ‒ Ioane. 
        Eu, siderat:  
         ‒ Cu mine vorbiți?  
         ‒ Da, părintele: Mai vezi vreun Ion pe-aici?  
        Lacrimile mi-au țâșnit nestingherite din ochi. Un moșneag orb mă știa pe nume. M-am dat lângă el, m-a 
apucat de mână și a început să vorbească. Nimeni, niciodată nu știa atâtea despre mine, despre tata și bunicul 
preoți, despre cele mai ascunse gânduri și dureri care mă asaltau. Ziua aia și noaptea până la 1 am vorbit cu el. 
Veneau părinții, părintele e bătrân și bolnav, tre să se odihnească. Dar părintele ținându-mă strâns: nu, mai am 
câteva lucrușoare de spus. Am stat vreo patru zile în schitul scoborât din rai. Călugării slujeau desculți, pe lutul 
gol, în bisericuța cât o inimă de Dumnezeu. 
        Cele mai multe lucruri pe care le-am auzit (despre Antihrist, sfârșitul lumii etc.) sunt taine și n-am 
binecuvântarea să le spun. 
        În anul următor, am ajuns iarăși în muntele de sfinți. Mergeam la părintele meu drag, Dionisie, cu care am 
stat atât de mult. Ce bucurie aveam, păduchită cu mândrie. 
        Când am ajuns în poieniță, era tot amiază. Părintele meu drag stătea tot pe marginea băncii. M-am apropiat 
încet. Învârtea un metanier și buzele se mișcau a rugăciune. Nu l-am deranjat.  
         Într-un târziu, am îndrăznit:  
         ‒ Părinte, sunt eu.  
         ‒ Care eu? a zis bătrânul.  
         ‒ Ioan, studentul.  
         ‒ Nu cunosc nici un Ioan student.  
        M-am prăbușit în abis. Cum, când nu fusese niciodată în preajma mea, știa totul despre mine, iar acum 
nimic? Am izbucnit în lacrimi.  
         ‒ Cum, părinte, că mă știați pe nume, anul trecut, înainte de a mă fi întâlnit? 
        Peste câteva minute, părintele a zis trist:  
         ‒ Noi suntem proști, noi nu știm teologie adâncă, noi nu ne mândrim cu mintea noastră strălucitoare. 
Suntem niște țărani proști ascunși aici să caute mântuirea. 
        Atunci m-a trăsnit înțelegerea. Părintele în iubirea lui, mă mustra pentru mândria mea. Cuvintele lui tăiau 
în carnea sufletului toată negura de păreri și de iluzii, toată ceața găunoasă a părerii de sine. Ca un chirurg 
iscusit, părintele tăia și extirpa, fără anestezie, tot cancerul meu de trufie. 
       Am plâns preț de vreo zece minute. Părintele orb s-a ridicat de pe băncuță și a venit spre mine. A pipăit 
aerul și mi-a atins obrazul plin de lacrimi.  
         ‒ Hai măi Ioane! Tu ești cel care știe cele mai multe și face cele mai puține.  
        Pe obrazul bătrânului, din ochii orbi, nefiresc de albaștri, apăruse o lacrimă.  (Pr. Ioan Istrati)                          

 
 
 

 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Joi, 1 octombrie,  
Acoperământul Maicii Domnului 

 

La Liturghie Evanghelia după Luca X, 38-42; XI, 27-28:     
 

          În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele 
Marta L-a primit în casa ei. Şi ea avea o soră ce se numea Maria, 
care, aşezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui. Iar 
Marta se silea cu multă slujire şi, apropiindu-se, a zis: Doamne, oare 
nu socoteşti că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i, deci, 
să-mi ajute. Şi răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijeşti 
şi pentru multe te sileşti, dar un singur lucru trebuie: căci Maria 
partea bună şi-a ales, care nu se va lua de la ea. Şi, când zicea El 
acestea, o femeie din mulţime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este 
pântecele care Te-a purtat şi fericiţi este pieptul la care ai supt! Iar El 
a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu 
şi-l păzesc pe el. 

 
Duminica a XIX-a după Rusalii  

 

La Liturghie Evanghelia după Luca VI, 31-36: 
  

        Zis-a Domnul: Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi 
voi asemenea. Şi, dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi 
avea? Că şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei; şi, dacă faceţi 
bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? Că şi 
păcătoşii fac acelaşi lucru; iar dacă daţi împrumut celor de la care 
nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii 
dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. Însă 
voi iubiţi-i pe vrăjmaşii voştri şi face-ţi-le bine şi daţi cu împrumut 
fără să nădăjduiţi nimic în schimb, iar răsplata voastră va fi multă şi 
veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulţumitori şi răi. 
Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru milostiv este.      
 
 
 

 


