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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. 
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 
19 IV 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 
20 IV 2021 Ora 15.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 15.30: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite) 
Miercuri,  Ora   7.30: Ceasurile I, III, VI şi IX 
21 IV 2021 Ora 15.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 16.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite) 

 Ora 17.30: Taina Sf. Maslu 

Joi,  Ora   7.30: Ceasurile I, III, VI şi IX 
22 IV 2021 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

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

VINERI, ORA  7.30: UTRENIA 

23 IV 2021 ORA  9.10: ACATISTUL SF. MARE MUCENIC GHEORGHE 

SF. M. MUC. ORA    9.30: LITURGHIA SF. GRIGORIE DIALOGUL (A Darurilor mai înainte sfinţite)  

GHEORGHE ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 15.00: PAVECERNIȚA MICĂ 

SÂMBĂTĂ ORA  7.30: UTRENIA 

24 IV 2021 ORA  9.10: ACATISTUL SF. IERARHI ARDELENI  

SF. IER.  ORA  9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

AREDELENI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 15.00: VECERNIA MARE CU LITIE 

DUMINICA,  ORA   7.30: UTRENIA  

25 IV 2021, ORA   9.10: ACATISTUL MÂNTUITORULUI    

INTRAREA ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

DOMNULUI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

ÎN IERUSALIM ORA 15.00: VECERNIA  

 ORA 15.30: UTRENIA  (DENIE) 



La Liturghie Evanghelia după Ioan XII, 1-18: 
 

        În vremea aceea, 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 marturieathonita.ro, miercuri, 14 aprilie 2021 
 

Am văzut cu ochii mei 
 

     Eram odată la spital, în vizită la cineva. Acolo, în salon, era o femeie bolnavă, care se văita de-ţi 
era mai mare mila. Lângă dânsa era o fiică a sa, care nu ştia ce să-i mai facă spre a-i alina durerea. 
Medicamentele nu-şi mai făceau efectul. Medicul îi spusese celei care o îngrijea că are cancer şi să 
se grăbească să aducă un preot să o spovedească, pentru că în orice clipă poate să-i iasă sufletul. S-a 
dus biata fată repede să aducă preotul spitalului, dar acesta era plecat cu anumite treburi la 
Episcopie. 
        Întâmplător (aşa zicem noi), pe acolo au trecut nişte creştini misionari ortodocşi, care împărţeau 
gratuit cărţi de rugăciune şi alte materiale ortodoxe. Când au ajuns şi în acest salon şi au aflat 
situaţia celei ce se zbătea între viaţă şi moarte, au lăsat împărţitul cărţilor şi s-au dus de urgenţă, cu o 
maşină, în oraş ca să aducă un preot. Au găsit, după câteva încercări, unul liber şi l-au adus la spital. 
        Cu blândeţe şi cu tact specific preoţesc, părintele a reuşit să o spovedească şi să o 
împărtăşească. Şi – o, minune ! – după primirea Sfintelor Taine, femeia s-a luminat la faţă şi părea 
că nu o mai doare nimic. Era liniştită. A primit „medicamentul” de care avea nevoie. A venit Hristos 
şi i-a ridicat chinul. 
        Fapt adevărat, fraţilor; am văzut cu ochii mei. Dacă ar şti oamenii de ce mari daruri se lipsesc, 
ocolind Biserica şi pe slujitorii ei! Iar noi, ca unii care cunoaştem credinţa, să nu mai amânăm de pe 
o zi pe alta spovedania şi celelalte daruri şi Taine ale Bisericii dreptmăritoare. Să nu aşteptăm să ne 
aducă altcineva, în grabă, preotul să ne spovedească şi împărtăşească, ci să apucăm noi mai înainte, 
cât suntem pe picioare, să mergem la duhovnic, căci pentru o spovedanie şi o Împărtăşanie făcute în 
grabă, pe patul de moarte, nu garantează nimeni mântuirea sufletului. 
        „Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei… …nu mi-l da mie…”  

 
 

       
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Vineri, 23 aprilie, Sf. Mare Mc. Gheorghe  
La Liturghie Evanghelia după Ioan XV, 17-27; XVI, 1-2:  

 

        Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Aceasta vă poruncesc: Să vă iubiţi unul pe altul. Dacă vă 
urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă aţi fi din lume, 
lumea ar iubi ce este al său; dar, pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, 
de aceea lumea vă urăşte. Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga 
mai mare decât stăpânul său. Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au 
păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi. Dar toate acestea le vor face vouă din pricina 
numelui Meu, fiindcă ei nu cunosc pe Cel Care M-a trimis. De n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, 
păcat nu ar avea; dar acum n-au cuvânt de dezvinovăţire pentru păcatul lor. Cel ce Mă urăşte pe 
Mine, urăşte şi pe Tatăl Meu. Dacă nu aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a 
făcut, păcat nu ar avea; dar acum M-au văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu; iar 
aceasta, ca să se împlinească cuvântul cel scris în Legea lor: „M-au urât pe nedrept”. Iar când va 
veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la 
Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine. Şi voi mărturisiţi, pentru că de la început sunteţi 
cu Mine. Acestea vi le-am spus ca să nu vă poticniţi în credinţa voastră. Vă vor scoate pe voi 
din sinagogi; şi chiar va veni vremea când oricine vă va ucide pe voi va crede că aduce slujire 
lui Dumnezeu.  
 

Sâmbătă, 24 aprilie, Sf. Sf. Ierarhi Ardeleni: 
Ilie Iorest, Sava Brancovici, Simion Ştefan şi Iosif Mărturisitorul 

La Liturghie Evanghelia după Luca XII, 8-12:  
 

        Zis-a Domnul către ucenicii săi: Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, şi 
Fiul Omului va mărturisi pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Iar cel ce se va lepăda de 
Mine înaintea oamenilor, lepădat va fi înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Oricui va spune vreun 
cuvânt împotriva Fiului Omului, i se va ierta; dar celui ce va huli împotriva Duhului Sfânt, nu i 
se va ierta. Iar când vă vor duce în sinagogi şi la dregători şi la stăpâniri, nu vă îngrijiţi cum sau 
ce veţi răspunde, că Duhul Sfânt vă va învăţa, chiar în ceasul acela, ce trebuie să spuneţi.  

 

Duminica a șasea 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.  
 

 

         
 

 


