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Troparul Bunei Vestiri 
 

     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. 
Din 25 august 2020 au început lucrările de pictură, continuate 
între 12 iulie ‒ 20 septembrie 2021 și reluate din 14 martie 
2022. 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 

21 III 2022 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 
22 III 2022 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 
23 III 2022 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 

24 III 2022 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 

25 III 2022 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 

Sâmbătă, Ora   6.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
26 III 2022 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare 

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

27 III 202, ORA   7.45: UTRENIA  

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

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

(A SF. CRUCI)  ORA 15.00: VECERNIA ȘI PAVECERNIȚA MICĂ 



.                                                                                                                   
Comoara înţelepciunii                                                                               

 

preluată din marturieathonita.ro, joi, 17 martie 2022 
 

Dumnezeu nu e o manetă de păcănele, e un Tată bun                                        
     

     O tânără femeie îmi scrie. Acum un an îmi ceruse ajutorul pentru 
nașterea unui prunc. I-am dat canon de rugăciune Paraclisul Maicii 
Domnului, Acatistul Acoperământul Maicii Domnului și Acatistul Sf. 
Ioan Rusul 40 de zile. 
     Femeia a făcut canonul, dar nimic. Apoi a început să-mi scrie că nu 
e bun, că nu s-a rezolvat nimic. Că e disperată, că de trei ani încearcă 
să aibă un bebeluș. 
     I-am scris calm că Dumnezeu nu e o manetă de păcănele, nu e un 
buton de dorințe, El e un Tată bun, care așteaptă smerenia și nevoința 
noastră, abandonarea noastră în brațele Lui și omorârea oricărei 
îndreptățiri de sine și oricărui tupeu. 
     Femeia îmi scria lunar, tot mai furioasă, că nu e bun canonul, că de 
ce mi-am bătut joc de ea etc. 
     Răbdarea mea se termina. Într-un acces de furie i-am zis: 
     – Nu se naște viață între atâția mărăcini și spini. Sunteţi plină de 
ură, nu puteți deveni izvor de iubire și de viață. Sunteți un munte de 
tupeu și de păcate care nu poate rodi minunea cea infinit de subtilă a 
Duhului Sfânt. Să nu-mi mai scrieți niciodată. Și nu vă mai pomenesc. 
     Femeia s-a clătinat de lovitură. A plâns, a făcut canonul încă 40 de 
zile. A sesizat muntele de mândrie și de îndreptățiri din mintea ei, 
păcatele grele din tinerețe (nu detaliez). 
     Îmi scrie cu lacrimi multe că a rămas însărcinată: 
     – Părinte, am curățat mărăcinii cu lacrimi, mi-am dat seama că 
ceream mereu și nu dădeam nimic lui Dumnezeu. Primiți-mă în 
rugăciunea Sfinției Voastre, măcar pentru inimioara asta mică, care 
bate în mine. 
     I-am răspuns:  
     – N-am încetat niciodată să mă rog pentru dumneavoastră. Dar era 
necesar un șoc, ca să puneți începutul cel bun. 
     Slavă lui Dumnezeu! 
 

     (Pr. Ioan Istrati)  
 
 
 
 

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 treia a sfântului şi marelui post  

(A Sf. Cruci) 
 La Liturghie Evanghelia după Marcu VIII, 34-38: 

 

         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.  

 
 
 


