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Cugetări creştine 

          „«Şi să se veselească toţi ce nădăjduiesc întru Tine» (Ps. 5, 11) Ia aminte 
la câştigul rugăciunii! Şi unii vor deveni mai buni şi vor opri faptele răutăţii, şi 
ceilalţi vor simţi o mulţumire mare văzând schimbarea acelora şi mutarea lor 
spre lucrurile mai bune, şi pe alţii, iarăşi, îi vedem că devin prin rugăciune mai 
buni.” (Sf.ăIoanăGur ădeăAură‒ăComentariu la Psalmul V) 

 

Anunţuri 

         Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ăiulieă2014,ărespectivă
6ăoctombrie‒20ănoiembrieă2014 la bunul mers al lucr rilorădeăconstruc ie la 
lăcaşul de închinare aflat sub ocrotirea Sf. Ioan Gură de Aur. S-a continuat între 
23ăfebruarie şi 9ăiunieă2015, ajungându-se cu zidăria la cota 7,00ăm., respectiv 
s-au realizat cupolele din cărămidă plină ce au fost acoperite cu beton, turnându
-se în aceeaşi perioadă şi centurile. Din 9ă noiembrieă s-au reluat acţiunile de 
înălţare, pentru ca în ultima perioadă să fie efectuate lucrări premergătoare 
turnării unei noi centuri, lucrare înfăptuită în 24 noiembrie; din 2ădecembrieăs-

a început lucrul la structura metalică a viitoarelor grinzi, manoperă finalizată în 
10ă decembrie. Din 22ă februarieă 2016ă s-a lucrat la pregătirea cu material 
lemnos a viitoarei etape, respectiv a zidăriei cu cărămidă plină. Vă rugăm să 
contribuiţi, şi pe mai departe, după posibilităţi, la edificarea bisericii parohiale! 

ăProgramulăpoateăsuferiămodific riădatorit ăunorăsitua iiăneprev zuteă 

Luni,ă Oraăăă8.00:ăCeasurileăI,ăIII,ăVIăşiăIX 

21.ăIII.ă2016 Oraă15.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă15.20:ăLiturghiaăSf.ăGrigorieăDialogulă(aăDarurilorămaiăînainteăsfin ite)ă 
Mar i, Oraăăă8.00:ăCeasurileăI,ăIII,ăVIăşiăIX 

22.ăIII.ă2016 Oraă15.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă15.20:ăLiturghiaăSf.ăGrigorieăDialogulă(aăDarurilorămaiăînainteăsfin ite)ă 
Miercuri,ă Oraăăă8.00:ăCeasurileăI,ăIII,ăVIăşiăIX 

23.ăIII.ă2016 Oraă15.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă16.00:ăLiturghiaăSf.ăGrigorieăDialogulă(aăDarurilorămaiăînainteăsfin ite)ă 
 Oraă17.30:ăTainaăSfântuluiăMaslu 

Joi,ă Oraăăă8.00:ăCeasurileăI,ăIII,ăVIăşiăIX 

24.ăIII.ă2016 Oraă15.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă15.20:ăLiturghiaăSf.ăGrigorieăDialogulă(aăDarurilorămaiăînainteăsfin ite)ă 
VINERI, ORAăă7.40:ăUTRENIA 

25.ăIII.ă2016 ORAăă9.10:ăACATISTULăBUNEIăVESTIRIă 
BUNAă ORAăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAURăUNIT ăCUăVECERNIA 

VESTIRE ORAă18.00:ăRUG CIUNILEăSERII 

 ORAă18.20:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

Sâmb t ,ă Oraăăă8.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

26.ăIII.ă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 ORAă18.00:ăVECERNIAăMAREă 
DUMINICA ORAăăă7.40:ăACATISTULăMÂNTUITORULUI 
27.ăIII.ă2016 ORAăăă8.00:ăUTRENIAă 
AăDOUAăAăSF. ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăVASILEăCELăMARE 

ŞIăMARELUI ORAă18.00:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

POSTă(AăSF. ORAă18.20:ăVECERNIAăŞIăPAVECERNI AăMIC  

GRIGORIE  

PALAMA)  



ÎnăaceeaşiăziăseăciteşteăşiăEvangheliaăierarhului 
ăEvanghelia 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 Ziarul Lumina, sâmbătă, 12 martie 2016  
 

Grijaăpentruăp rin iăăăăăă         

      Mulţi sunt nemulţumiţi şi cârtesc împotriva grijilor care apar din cauza comportamen
tului neadecvat, a neputinţelor pe care le au părinţii lor bătrâni. Ajungând la maturitate, 
fiii şi fiicele uită adeseori de prostiile pe care ei înşişi le-au făcut în copilărie sau 
adolescenţă, de smiorcăiala, capriciile şi ciudăţeniile cu care îşi amărau părinţii. 
„Dumnezeu îngăduie ca oamenii de acest fel să treacă prin greutăţi legate de îngrijirea 
bătrânilor, ca măcar cât de cât să «plătească» pentru greutăţile pe care le-au făcut ei înşişi 
înainte. Acum a venit rândul să le dea ei o mână de ajutor părinţilor bătrâni şi să-i 
îngrijească cu recunoştinţă, amintindu-şi de sacrificiile lor. Cine nu are simţul datoriei va 
fi judecat de Dumnezeu ca om nedrept şi nerecunoscător”, amintea Sfântul Paisie 
Aghioritul.  
       O femeie, nemulţumită de soarta sa, s-a plâns Sfântului Paisie Aghioritul:  
       ‒ Părinte, mama mea e paralizată. Cât de tare am obosit s-o tot întorc de pe o parte pe 
alta! 
       ‒ Problema se rezolvă foarte simplu, i-a întrerupt stareţul şuvoiul lamentărilor. Acum 
o să mă rog ca tu să fii paralizată timp de opt ani, iar mama ta să se facă bine şi să te 
îngrijească. E în regulă? 

      ‒ Nu, nu!, a ţipat femeia.  
      ‒ Atunci, cum de nu ţi-e ruşine să vii să te plângi?, a dojenit-o cuviosul. Ce este de 
preferat: să fii sănătos, să nu suferi şi să îngrijeşti de un om bolnav, având plată de la 
Dumnezeu, ori să suferi, să nu-ţi poţi mişca piciorul, să te smereşti şi să ceri: „Adu-mi, te 
rog, plosca, întoarce-mă pe partea cealaltă, trage-mă mai spre perete”? 

       Duşul rece al mustrării a ruşinat-o pe femeie şi a făcut-o să-şi vină întrucâtva în fire.    
       Şi noi vom evita aceste situaţii dacă ne vom pune în locul părinţilor îmbătrâniţi, 
spunându-ne: „Poate o să ajung şi eu bătrân. Oare o să-mi placă dacă familia îmi va 
reproşa neputinţa şi îmi va dori moartea?” (AugustinăP unoiu,ăAdaptareădup ăoăpild ă
dinăvol.ă„Dac ăputerileăsuntăpeăsfârşite”,ăKonstantinăV.ăZorin,ăSophia,ă2015)  ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Vineri, 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.  

DuminicaăAăDouaăaăSfântuluiăşiăMareluiăPost 
(AăSf.ăGrigorieăPalama) 

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 (lui Dumnezeu). 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.  


