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Cugetări creştine 
 

      „De aceea se pun cununi pe capul mirilor, căci sunt simbol al 
biruinței și că ei, fiind neînvinși, se apropie în acest fel de patul de 
nuntă și că n-au fost biruiți de plăceri. Dacă este robit de plăcere, 
dându-se pe sine desfrâului, de ce la urmă mai are pe cap cunună 
când el este învins?” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Tâlcuiri la epistola 
întâi către Timotei, omilia IX) 
 

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   7.00: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

2 V 2022 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Marţi, Ora   7.00: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

3 V 2022 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Miercuri,  Ora   7.00: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

4 V 2022 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

Joi,  Ora   7.00: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

5 V 2022 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Vineri, Ora   7.00: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

6 V 2022 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Sâmbătă, Ora   5.30: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

7 V 2022 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.30: ACATISTUL ÎNVIERII 

8 V 2022, ORA   7.50: UTRENIA  

A TREIA  ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

DUPĂ PAŞTI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(A MIRONOSIŢELOR) ORA 15.00: VECERNIA   



.                                                                                                                   
Comoara înţelepciunii                                                                                         

 

preluată din marturie athonita, joi,28 mai 2022 
 

Sângele lui Dumnezeu! 
      
        Într-o sâmbătă dimineaţă, pe când părintele Antonie slujea Sfânta 
Liturghie, a ajuns la momentul sfinţirii Cinstitelor Daruri. Cum era 
îngenuncheat şi zicea rugăciunea, cu mâinile sprijinite pe Sfânta Masă, a dat să 
se ridice şi să binecuvânteze Cinstitele Daruri, când o picătură de sânge a căzut 
din înălţime pe mâna lui, împroşcând-o toată. A văzut şi s-a cutremurat! 
      S-a ridicat tulburat, a privit-o şi l-a cuprins o teamă sfântă, un cutremur, o 
frică, o uimire, o stupoare, multe sentimente amestecate cu neputinţă de descris. 
S-a ridicat şi nu ştia ce să facă! Sângele lui Hristos se lipise de mâna lui. S-a 
pierdut! Harul lui Dumnezeu însă, după această minune, l-a îndrumat să 
privească Sfântul Potir şi a văzut că era gol. Uitase să toarne vin. Luând seama 
la Sfântul Agneţ, a observat că nu fusese străpuns, adică Proscomidia nu era 
completă. Cântăreţul la strană continua: 
      – Pe Tine Te lăudăm, Te binecuvântăm…  
      I-a făcut semn să prelungească cântarea. Era lume puţină pentru că era 
sâmbătă. A luat Sfânta Copie, a străpuns Sfântul Agneţ şi a zis: 
      – Şi unul din ostaşi, cu suliţa coasta Lui a împuns şi îndată a ieşit sânge şi 
apă…  
      După aceea, a pus în Sfântul Potir vin şi apă, după rânduială, le-a 
binecuvântat, le-a închinat şi, după ce a încheiat toate acestea, a îngenuncheat, 
a recitit rugăciunea de sfinţire şi Dumnezeu a preschimbat pâinea şi vinul cum 
se întâmplă la fiecare Sfântă Liturghie, în Trupul şi Sângele lui Hristos. După 
Prefacere şi încheierea slujbei, a consumat Sfintele şi a şters Sfântul Potir. 
Imediat după acea Liturghie, a mers la Mitropolitul Hrisostom şi i-a povestit 
cele întâmplate. Acesta i-a luat mâna şi i-a mirosit-o. O mireasmă 
nemaiîntâlnită izvora din ea şi atunci Mitropolitul a început s-o sărute de mai 
multe ori. 
      – Preasfinţite, a strigat părintele Antonie! 
      – Nu sărut mâna ta, deşi şi aceasta trebuie sărutată pentru că eşti slujitor al 
Celui Preaînalt, n-are importanţă că tu eşti preot şi eu episcop. Eu am atins prin 
mâna ta Sângele lui Hristos, Sângele lui Dumnezeu! 
      Îmi amintesc că, după moartea părintelui Antonie, Mitropolitul mi-a 
povestit această întâmplare. Era foarte impresionat. S-a ridicat şi a zis: 
      – Părinte Ştefane, Sângele Lui Dumnezeu! şi a început să plângă. 
      Aceasta este Sfânta Liturghie! 
 
      Extras din Explicarea Dumnezeiestii Liturghii – Pr. Stefanos 
Anagnostopoulos, Editura Bizantină 
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a treia după Paşti, a Mironosiţelor 
 

La Liturghie  
 

Evanghelia după Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8:   
 

       În vremea aceea a venit Iosif cel din Arimateea, sfetnic 
ales, care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu, şi, îndrăznind, 
a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat că 
Iisus a murit aşa curând şi, chemând pe sutaş, l-a întrebat dacă 
a murit de mult. Deci, aflând de la sutaş, a dăruit lui Iosif 
trupul. Atunci Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe 
cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care 
era săpat în stâncă, şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului. Iar 
Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iosi, priveau unde L-au 
pus. Şi, după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, 
Maria, mama lui Iacov, şi Salomeea au cumpărat miresme, ca 
să vină să-L ungă. Şi dis-de-dimineaţă, în ziua cea dintâi a 
săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt; şi 
ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa 
mormântului? Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra fusese 
răsturnată; căci era foarte mare. Şi, intrând în mormânt, au 
văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt 
alb, şi s-au spăimântat. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! 
Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este 
aici. Iată locul unde L-au pus. Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor 
Lui şi lui Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi; 
acolo îl veţi vedea, după cum v-a spus vouă. Şi, ieşind, au fugit 
de la mormânt, că erau cuprinse de frică şi de uimire, şi 
nimănui nimic n-au spus, căci se temeau.   
 
 
 


