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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. 
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   7.30: Ceasurile I, III, VI şi IX 

22 III 2021 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

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

Marţi, Ora   7.30: Ceasurile I, III, VI şi IX 
23 III 2021 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite) 

Miercuri,  Ora   7.30: Ceasurile I, III, VI şi IX 
24 III 2021 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 

JOI,  ORA   7.30: UTRENIA 

25 III 2021 ORA   9.00: ACATISTUL BUNEI VESTIRI 

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

 ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 15.00: PAVECERNIȚA MICĂ 

Vineri, Ora   7.30: Ceasurile I, III, VI şi IX 

26 III 2021 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)  
Sâmbătă, Ora   6.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
27 III 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare 

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

28 III 2021, ORA   7.45: UTRENIA  

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

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

(A SF. GRIGORIE 

PALAMA) 

ORA 15.00: VECERNIA ȘI PAVECERNIȚA MICĂ 



.                                                                                                                   
În aceeaşi zi se citeşte şi Evanghelia Ierarhului 

 Evanghelia după Ioan X, 9-16:   

       Zis-a Domnul:  Eu sunt uşa: De va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi 
va intra şi va ieşi şi păşune va afla. Furul nu vine decât ca să fure, să junghie şi 
să piardă. Eu am venit ca oile Mele viaţă să aibă şi din belşug să aibă. Eu sunt 
Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi pune sufletul pentru oile Sale. Iar cel 
plătit, care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, 
lasă oile şi fuge; iar lupul le răpeşte şi le risipeşte. Cel plătit fuge, pentru că este 
plătit şi nu are grijă de oi. Eu sunt Păstorul cel bun şi cunosc oile Mele şi ale 
Mele Mă cunosc pe Mine. Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi 
sufletul Îmi pun pentru oi. Am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Şi pe 
acelea trebuie să le aduc; ele vor asculta de glasul Meu şi va fi o turmă şi un 
păstor. 

 
Comoara înţelepciunii                                                                               

 

preluată din marturieathonita.ro, joi, 11 februarie 2021 
 

Să nu lăsăm nici o zi fără să ne rugăm   
la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu                                           

 

     Să nu lăsăm să treacă nicio zi fără să ne rugăm la Preasfânta Născătoare de 
Dumnezeu: „Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină 
de Har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și 
binecuvântat este Rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor 
noastre”. 
 
      „Într-o zi când mă rugam cu metanierul, a venit diavolul să mă ispitească și 
mi-a smuls metanierul din mână. Atunci m-am adresat Preasfintei Născătoarei 
de Dumnezeu și i-am spus:  
      ‒ Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, nu mă pot liniști când mă gândesc 
că diavolul mi-a luat metanierul din mână. Silește-l ca să mi-l aducă înapoi! 
      A trecut o zi, nimic… Două și iarăși nimic… Eu însă mă rugam cu 
încăpățânare. A treia zi adormisem pe canapea și vine diavolul prin fereastră, 
ținând metanierul în mână, și mi-l aruncă în față. Dar nu m-a atins, ci a căzut 
jos. Am auzit numai un: «Buuuum!» 
      Mă trezesc, iau metanierul și l-am cunoscut. Era al meu. Apoi am spus:  
      ‒ Îți mulțumesc, Panaghia, că l-ai silit să mi-l înapoieze. 
      Multe și felurite sunt minunile ei. În fiecare zi, la fiecare paraclis pe care-l  
facem, ea ne răspunde.” 
      Arhim. Partenie, starețul Mănăstirii Sfântului Pavel                               

 
 

       
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Joi, 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 doua a sfântului şi marelui post  
(A Sf. Ioan Scărarul) 

 La Liturghie Evanghelia după Marcu II, 1-12: 

         În vremea aceea, intrând iarăşi Iisus în Capernaum, după câteva zile  s-a auzit că 
este în casă. Şi îndată s-au adunat aşa de mulţi, încât nu mai era loc nici înaintea uşii, 
iar Dânsul le grăia lor cuvântul. Şi au venit la El, aducând un slăbănog, pe care-l 
purtau patru oameni. Dar, neputând ei din pricina mulţimii să se apropie de El, au 
desfăcut acoperişul casei unde era Iisus şi, prin spărtură, au coborât patul în care zăcea 
slăbănogul. Iar Iisus, văzând credinţa lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt 
păcatele tale! Şi erau acolo unii dintre cărturari, care şedeau şi cugetau în inimile lor: 
Pentru ce vorbeşte Acesta astfel? El huleşte. Cine poate să ierte păcatele, fără numai 
singur Dumnezeu? Şi îndată, cunoscând Iisus cu duhul Lui că aşa cugetau ei în sine, a 
zis lor: De ce cugetaţi acestea în inimile voastre? Ce este mai uşor, a zice slăbănogului: 
Iertate îţi sunt păcatele, sau a zice: Scoală-te,  ia-ţi patul tău şi umblă? Dar ca să ştiţi că 
putere are Fiul Omului a ierta păcatele pe pământ, a zis slăbănogului: Zic ţie:      
Scoală-te, ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta! Şi s-a ridicat îndată şi, luându-şi patul, a 
ieşit înaintea tuturor, încât erau toţi uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Asemenea 
lucruri n-am văzut niciodată.  

 
 
 


