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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. Între 
25 august ‒ 25 noiembrie 2020 s-au realizat 150 mp. 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 
1 II 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 ORA 18.00: VECERNIA MARE CU LITIE 
MARȚI, ORA   7.30: UTRENIA   
2 II 2021 ORA   9.10: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
ÎNTÂMPINAREA ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
DOMNULUI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
 ORA 15.00: VECERNIA 
Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
3 II 2021 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
4 II 2021 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
5 II 2021 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Sâmbătă,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
6 II 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare  
DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
7 II 2021, ORA   7.45: UTRENIA   
A XVI-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(PILDA TALANȚILOR) ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
 ORA 15.00: VECERNIA 



 

Comoara înţelepciunii                                                                                         
 

preluată din marturieathonita.ro, sâmbătă, 23 ianuarie 2021 
 

Călugărul care dormea cu leii                                              
       

       În pustia Iordanului trăia un călugăr bătrân care, pentru 
multa lui bunătate, ajunsese la sfințenie. Sfântul bătrân iubea 
atât de mult rugăciunea, încât de multe ori pleca din mănăstire și 
petrecea săptămâni întregi în singurătatea pustiului. Acolo el 
vorbea cu Dumnezeu și cu îngerii și multe lucruri minunate i se 
întîmplau. 
       Trebuie să ştim că în pustiu sunt o mulţime de animale 
fioroase, cum ar fi leii, hienele, dar la fel de periculoşi sunt şi 
şerpii veninoşi. Călugărul însă nu se temea de nimic, deoarece Îl 
avea ca apărător chiar pe Cel care a făcut toate animalele, adică 
pe Dumnezeu. 
       Se spunea despre acest călugăr bătrîn nu doar că nu se 
temea de fiarele sălbatice, dar şi că, atunci când pleca singur în 
pustie, se adăpostea peste noapte în culcuşurile leilor!  
       Odată bătrînul s-a întors în mănăstire cu doi pui de leu 
înveliţi în haina sa. Toţi călugării s-au minunat şi l-au întrebat 
cum de a reuşit să ia acei pui din culcuşul lor, când se ştie cât de 
fioroase şi rele sunt leoaicele care îşi apără puii. Bătrînul le-a 
zis: 
       ‒ Dacă vom păzi poruncile Domnului nostru lisus Hristos, 
leii se vor teme de noi. Căci Dumnezeu i-a făcut şi animalele nu 
se ating de cei care ascultă de Dumnezeu. 
       Toţi călugării au rămas miraţi şi de atunci au început să fie 
mai buni şi mai blânzi unul cu altul, ca şi ei să ajungă 
neînfricaţi, ca bătrânul cel sfânt. 
       (Extras din Micul Pateric. Povestit și ilustrat pentru copii 
de părintele Savatie Baștovoi, Editura Cathisma, 2008) 
                  
                                 

 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Marți, 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 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 Domnului. 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 binecuvântat 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 rugăciuni. 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.  
 

Duminica a XVI-a după Rusalii 
La Liturghie Evanghelia după Matei XXV, 14-30:  

      Zis-a Domnul pilda aceasta: un om oarecare, plecând departe, a chemat pe slujitorii săi şi    
le-a încredinţat averea sa. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, iar altuia unul; fiecăruia după 
puterea sa. Apoi a plecat. Îndată cel care primise cinci talanţi s-a dus de a neguţătorit cu ei şi a 
câştigat alţi cinci talanţi. Tot aşa şi cel cu doi a dobândit şi el alţi doi. Iar cel care primise un 
talant s-a dus şi a săpat în pământ, ascunzând argintul stăpânului său. Dar, după multă vreme, s-a 
înapoiat stăpânul acelor slujitori şi le-a cerut lor socoteala. Atunci, apropiindu-se cel care primise 
cinci talanţi a adus alţi cinci talanţi, zicând: stăpâne, cinci talanţi mi-ai dat; iată alţi cinci talanţi 
am câştigat cu ei. Iar stăpânul său i-a zis: bine, slujitor bun şi credincios, peste puţine ai fost 
credincios, peste multe te voi pune; intră în bucuria stăpânului tău. Apropiindu-se, şi cel care 
primise doi talanţi a zis: stăpâne, doi talanţi mi-ai dat; iată alţi doi am dobândit cu ei. Stăpânul său 
i-a zis: bine slujitor bun şi credincios, peste puţine ai fost credincios, peste multe te voi pune; 
intră în bucuria stăpânului tău. Apoi, apropiindu-se, cel care primise un talant a zis: stăpâne,       
te-am ştiut că eşti om aspru, care seceri unde n-ai semănat şi aduni de unde n-ai vânturat. De 
aceea m-am temut şi m-am dus de am ascuns talantul tău în pământ; iată, ia-ţi ce este al tău. Iar 
stăpânul său, răspunzând, i-a zis: slujitor viclean şi leneş, ai ştiut că secer unde n-am semănat şi 
adun de unde n-am vânturat? Pentru aceasta se cuvenea ca tu să fi dat banii mei schimbătorilor de 
bani şi eu, venind, mi-aş fi luat înapoi ce este al meum, cu dobândă. Luaţi deci de la el talantul şi 
daţi-l celui care are zece talanţi. Căci tot celui care are, i se va da şi-i va prisosi; iar de la cel care 
nu are, se va lua şi ceea ce are; iar pe slujitorul cel netrebnic aruncaţi-l în întunericul cel mai 
dinafară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.  

 

 
 


