
Dumnezeu, recunoscând că este un 
păcătos şi nu este vrednic nici măcar să‑şi 
ridice ochii către Dumnezeu. Crede în 
adâncul fiinţei sale că doar Dumnezeu 
poate ierta şi îndrepta. Astfel, starea lui 
smerită în faţa lui Dumnezeu îi deschide 
acestuia uşile pocăinţei şi ale iertării, iar 
rugăciunea sa smerită îi îndreaptă viaţa 
în faţa lui Dumnezeu.

Împortant de subliniat în pericopa 
evanghelică este contrastul acesta între 
cei doi, între starea de rugăciune pe care 
o are unul şi celălalt în faţa lui Dumnezeu. 
Fariseul aparţinea clasei nobile, a celor 
aleşi ai poporului, mândri şi aroganţi, 
formalişti şi făţarnici, plini de ipocrizie, 
care îşi asumau rolul de a fi adevăraţii 
cunoscători şi împlinitori ai Legii, dar 
înterpretarea Legii era numai în litera ei 
şi nu înţelegeau că faptele Legii nu puteau 
mântui pe nimeni, pentru că litera omoară, 
iar duhul este cel care dă viaţă. De aceea 
şi rugăciunea fariseului este în fond o 
auto‑îndreptăţire în faţa lui Dumnezeu, 
necerând nimic Creatorului său, dimpo‑
trivă, etalându‑şi viaţa, că nu este lacom, 
că nu este răpitor, desfrânat, nedrept 
precum ceilalţi oameni, că posteşte de 
două ori pe săptămână, merge la Templu, 
dă zeciuială şi‑şi îndeplineşte obligaţiile 
după Lege. Se crede mai bun ca toţi, 
inclusiv cum zice, ca acest vameş, care, 
undeva mai în spate se ruga şi el lui 
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„Smerenia nu înseamnă ca un păcătos  
să se socotească pe sine cu adevărat 

păcătos, ci aceea este smerenie,  
când cineva se ştie pe sine că a făcut 

multe şi mari fapte bune şi totuşi  
nu cugetă lucruri înalte despre sine,  
ci zice ca Apostolul Pavel: „Cu nimic  

pe mine nu mă ştiu vinovat, însă aceasta  
nu mă îndreptează pe mine” (I Cor. 4, 4).  

Şi iarăşi: „Iisus Hristos a venit în lume  
ca să mântuiască pe cei păcătoşi,  

dintre care cel dintâi sunt eu” (I Tim. l, 15).” 
( Sf. Ioan Gură de Aur)

P rima Duminică din perioada 
Triodului, din partea premergă‑
toare intrării propriu‑zise în Sfân‑

tul Post al Paştelui, se numeşte Duminica 
Vameşului şi a Fariseului după pericopa 
evanghelică care se citeşte din Luca, cap. 
18 şi în care sunt puse faţă în faţă două 
caractere, un vameş şi un fariseu, şi două 
modele de rugăciune, pe de o parte 
rugăciunea smerită, făcută cu pocăinţă 
sinceră a vameşului, în contrast cu 
rugăciunea plină de trufie, orgoliu, 
mândrie şi aroganţă a fariseului. 

Amândoi intraseră în templu să se 
roage, dar după cum a fost starea lăuntrică 
în faţa lui Dumnezeu, precum şi 
conţinutul rugăciunii lor, vameşul s‑a 
întors mai îndreptat la casa sa decât 
fariseul cel mândru şi trufaş, care mai 
multă osândă şi‑a agonisit. Acesta, 
fariseul, mulţumea lui Dumnezeu în 
rugăciunea sa pentru a se lăuda cu faptele 
sale formaliste, făcute după litera legii, 
dar fără nici un conţinut spiritual mai 
adânc. Mai mult, chiar şi judecă pe ceilalţi 
oameni, mulţumind lui Dumnezeu că el 
nu este ca ei. Prin urmare, rugăciunea nu 
l‑a îndreptat înaintea lui Dumnezeu. Pe 
de altă parte, vameşul cere iubirea 
milostivă a lui Dumnezeu pentru păcatele 
sale, şi cu pocăinţă adâncă cere mila lui 

Dumnezeule, milostiv 
fii mie păcătosului!

Dumnezeu. Acest formalism şi autosufi‑
cienţă nu l‑a îndreptăţit în faţa lui Dum‑
nezeu. Rugăciunea vameşului, dimpotrivă, 
străbate până la tronul Tatălui ceresc, 
pentru că este pornită dintr‑o inimă 
smerită, căci se ruga aşa: „Dumnezeule, 
milostiv fii mie păcătosului”. O rugăciune 
scurtă, dar de o adâncime extraordinară, 
pornită dintr‑o inimă înfrântă şi smerită. 
Ea va fi ascultată de Dumnezeu, căci 
vameşul recunoscându‑şi starea de păcă‑
toşenie, nu cere altceva, nu judecă pe alţii, 
şi cere doar mila lui Dumnezeu peste 
viaţa lui. S‑a smerit pe sine, de aceea 
Dumnezeu îl va înălţa, ascultându‑i şi îm‑
plinindu‑i rugăciunea.

În finalul acestei pilde Însuşi Mân‑
tuitorul concluzionează: „vă zic vouă, că 
acesta s‑a întors mai îndreptat la casa sa” 
decât celălalt, mândrul, orgoliosul şi 
arogantul fariseu, pentru că tot Hristos 
zice: oricine se înalţă pe sine în chip 
trufaş, ipocrit şi arogant, va fi smerit de 
Dumnezeu, iar cel ce se smereşte pe sine 
– aşa cum a făcut‑o vameşul ‑, va fi 
îndreptat şi înălţat de Dumnezeu.

De aceea şi noi să ne silim să dobândim 
modul de rugăciune smerită a vameşului 
şi lepădând orice mândrie, laudă de sine 
şi judecarea aproapelui, să ne apropiem 
de Dumnezeu care ne va primi pocăinţa 
spre îndreptarea vieţii noastre. Amin! ❖

Părintele Eugen Moraru

Duminica a 33-a După Rusalii
A Vameşului şi a Fariseului

sf. cuv. TimoTei, sf. ieR.  eusTaTie, 
aRhiescopul anTiohiei
(ÎncepuTul TRioDului)



În Duminica Cananeencei, Sfânta Liturghie  
a fost oficiată de PS Varlaam Ploieşteanul,  

episcop-vicar patriarhal,  
secretarul Sfântului Sinod. 

P reasfinţia Sa ne‑a împărtăşit 
cuvânt de învăţătură punând în 
evidenţă calităţile sufleteşti pe 

care le‑a avut această femeie, iar cu 

Binecuvântări arhiereşti

În ultimul timp am luptat cu toată 
fiinţa mea pentru a duce la bun 
sfârşit Grădiniţa bisericii, o 

grădiniţă care va pune în evidenţă grija 
pe care trebuie să o arătăm generaţiilor 
viitoare. Am făcut lucrări costisitoare 
şi greu de purtat, dar Dumnezeu nu 
ne‑a lăsat. Sperăm ca până la Paşte şi cu 
ajutorul dumneavoastră să putem aco‑
peri această grădiniţă. Ţin să mulţumesc 
celor care, discret, au ştiut să pună o 
cărămidă la zidirea acestei instituţii. 

Grădiniţa  
Şerban Vodă

Începutul Triodului

D in aceeastă Duminică intrăm 
în perioada Triodului, una 
dintre cele mai importante 

perioade ale anului bisericesc, rânduită 
de Biserică pentru pregătirea după 
cuviinţă pentru întâmpinarea a celei 
mai mari sărbători creştine, Învierea 
Mântuitorului. 

Perioada Triodului este cuprinsă 
între Duminica Vameşului şi a Fa‑
riseului şi Duminica Paştelui, perioadă 
care reînnoieşte sau comemorează slu‑
jirea arhierească a Mântuitorului 
Hristos sau activitatea Sa de Mare 
Preot, îndeplinită mai ales prin Jertfă, 
adică prin Patimile şi moartea Sa pe 
cruce. Durează 10 săptămâni: trei până 
la începutul Postului Mare şi alte şapte 
săptămâni de post până la Paşti. Este 
deci vreme de pocăinţă, post şi ru‑
găciune pentru ca, pregătiţi prin spo‑
vedanie, scăldaţi în baia iertării şi a 
curăţirii de păcate, să‑L întâmpinăm pe 
Hristos cel înviat. 

Numirea de Triod vine de la cartea 
de slujbă care se foloseşte în Biserică în 
aceast interval de timp. Cântarea 
principală sau canonul care, de obicei 
în Minei, Penticostar şi Octoih, se 
compune din nouă ode sau cântări, 
acum are numai trei (tri odi). 

În săptămâna care urmează 

Duminicii Vameşului şi Fariseului, 
miercurea şi vinerea se mănâncă de 
dulce. Săptămâna de după Duminica 
Întoarcerii Fiului Risipitor este una  
normală, cu post miercurea şi vinerea, 
şi cu pomenirea morţilor în Sâmbăta 
dinaintea Dumnicii Înfricoşătoarei Ju‑
decăţi. În această duminică se lasă sec 
de carne, iar în următoarea săptămână 
se mănâncă numai lactate, ouă, peşte. 
În Duminica Izgonirii lui Adam din 
Rai se lasă sec de brânză, de luni 
începând Postul Mare.

Triodul este un adevărat tezaur al 
Teologiei noastre ortodoxe, de imne, 
cântări şi rugăciuni. Cu adâncul său 
conţinut religios, Triodul îl transformă 
pe credincios cu puterea credinţei, a 
rugăciunii şi a faptelor bune şi‑l trimite 
la lupta cu demonii şi cu nesăbuitele 
sale patimi. Tonul general al Triodului 
este de rugăciune, smerenie şi pocăinţă. 
Toate cântările şi citirile care alcătuiesc 
Triodul se caracterizează printr‑o adân‑
că înţelegere şi analiză a sufletului 
omenesc şi îndeamnă şi predispun pe 
credincioşii care ascultă slujbele divine 
şi participă efectiv la ele, la o rugăciune 
sinceră, trezesc simţul regretului sau 
părerii de rău pentru păcatele săvârşite, 
dorinţa şi setea de a posti, de a se pocăi 
şi de a‑şi îndrepta viaţa. ❖

Nici nu vă închipuiţi cât de utilă va fi 
comunităţii noastre! Ea va structurată 
pe cele trei grupe (mică, mijlocie şi 
mare), la demisol va avea bucătărie 
după toate normele unei bucătării 
româneşti, iar în partea de sus o sală de 
festivităţi pentru copii. Mai este mult 
până când vom finaliza această 
grădiniţă, dar odată finalizată vom fi 
fericiţi să avem 90 de copii ai bisericii. 
De aceea, rog pe Dumnezeu să bine‑
vuvinteze munca noastră şi darul dum‑
neavoastră. ❖

Părintele Dinu Pompiliu

aceste calităţi ea a trecut testul la care a 
fost supusă de Mântuitor. Un examen 
greu pe care l‑a trecut pentru că era al‑
truistă, credincioasă, mintoasă, delicată, 
stăruitoare şi cuviincioasă, spunea 
Preasfinţia Sa. De aceea şi Dumnezeu a 
răsplătit‑o boiereşte ca pe nimeni alt‑
cineva în toată Evanghelia.

Mulţumim pe această cale Preasfin‑
ţiei Sale pentru dragostea care ne‑a 
arătat‑o şi‑l rugăm să transmită Prea‑
fericirii Sale Patriarhul Daniel gândurile 
noastre de apreciere pentru frumoasa 
activitate prestată cu mare demnitatea 
în chemarea pe care Dumnezeu i‑a hă‑
răzit‑o ca În‑tâistătător al Bisericii Or‑
todoxe Române. 

Întru mulţi ani Stăpâne! ❖
Părintele Dinu Pompiliu



mai fericit este a da decât a lua

veşnică. Nu pot uita anii copilăriei mele în 
care şi cel mai sărac om muncea cu ziua ca 
să‑şi poată plăti contribuţia benevolă pentru 
susţinerea vieţii bisericii. Dar între vre‑
murile de atunci şi vremurile de azi este o 
prăpastie mare: suntem în stare azi să 
sprijinim alte preocupări, şi să răspundem 
altor chemări şi să plătim sume considerabile 
pentru lucruri de nimic. Dar când este 
vorba de Biserică, nu numai că nu plătim, 
dar pe faţă ne manifestăm dezacordul şi ura 
noastră faţă de lucrarea Ei. Nu ştiu ce duh 
demonic din Occident s‑a strecurat şi în 
sufletul românului, căutând să‑l facă ateu, 
ca să instituie aici o lume fără Dumnezeu. 
Mă rog la Dumnezeu să nu prind vremea la 
care se gândesc ONG‑urile de azi! Căci 
fără Dumnezeu nu mai avem nimic. Este de 
ajuns să deschizi un post de televiziune ca 
să vezi gângavii, cu figuri pleşuve, care 
caută să distrugă Biserica, iar apoi să‑ţi dai 
seama cât de important este ziarul nostru. 
Instituţii plătite din bani publici cum ar fi 
TVR, dar şi B1 TV, Antena 3, Realitatea 
sau Naşul TV, şi‑au făcut rating dureros 
având ca temă distrugerea Bisericii. Îmi 
este silă să le pomenesc numele acestor 

realizatori, dar sunt convins că Dumnezeu 
iî va plăti pe fiecare după măsura „trudei” 
lor, căci Dumnezeu n‑a cruţat nici pe îngerii 
care au greşit, darămite pe oameni.

Am dorit ca această pagină să apară 
alb‑negru ca să înţelegeţi şi amărăciunea 
noastră şi să fie ca un protest tacit la ceea 
ce se întâmplă astăzi. Dar noi suntem da‑
tori să mergem mai departe. Să semănăm 
cuvântul lui Dumnezeu în suflete curate, 
şi să sperăm că la munca noastră de mâine 
se vor alătura şi doamnele profesoare din 
cele trei şcoli aparţinând comunităţii 
noastre şi se vor împlica mai mult în viaţa 
bisericii şi a comunităţii. Suntem optimişti 
şi vrem să fim încrezători în biruinţa 
binelui asupra răului. Să reţinem şi că sunt 
mulţi între noi cu mâna întinsă la luat şi 
zăbavnică la dat.

Noi dorim să fim între cei care dăruie, 
de aceea ne luptăm pe mai departe ca să 
primiţi în DAR această foaie duminicală şi 
nu aşteptăm de la dumneavoastră decât 
viaţă creştină, trăită autentic şi cu inima 
curată, căci numai omul cu inima curată îl 
poate vedea pe Dumnezeu. ❖

Părintele Dinu Pompiliu

ProGramul bisericii Şerban Vodă În Perioada 21-28 februarie 2016
Ziua ora sluJbe/activităţi
Duminică 21 februarie 0800‑1200 Duminica a 33‑a după Rusalii (a Vameşului şi a Fariseului)
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 24 februarie 0730‑0930 Sfânta Liturghie 
Miercuri 24 februarie 1700‑1900 Sfântul Maslu
Vineri 26 februarie 0730‑0930 Sfânta Liturghie 
Vineri 26 februarie De la 2230 Priveghere de toată noaptea: Vecenie cu Litie, Utrenie 
  şi Sf. Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor,
  Moliftele Sf. Vasile cel Mare 
Sâmbătă 27 februarie  1800‑1900 Vecernie
Duminică 28 februarie 0800‑1200 Duminica a 34‑a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului Risispitor)
  Utrenia, Sfânta Liturghie

„Dar nimic nu iau în seamă şi nu pun  
nici un preţ pe sufletul meu, numai să 

împlinesc calea mea şi slujba mea pe care 
am luat-o de la Domnul Iisus, de a mărturisi  

Evanghelia harului lui Dumnezeu.”  
Sfântul Apostol Pavel  

(Faptele Apostolilor 20, 24)

Se împlinesc cinci ani de când din 
mila lui Dumnezeu apare acest ziar 
duminical, prin care am semănat cu 

timp şi fără timp cuvântul lui Dumnezeu. 
Am dorit ca aceste cuvinte să ajungă la 
inima dumneavoastră şi în casa dumnea‑
voastră. Publicarea acestei pagini a avut un 
scop misionar. Ne‑am străduit ca să vă ţi‑
nem la curent cu viaţa bisericii. Foaia 
aceasta duminicală a fost şi este DARUL 
nostru către comunitatea noastră parohială, 
şi credeţi‑mă sunt puţine comunităţi care se 
bucură de acest dar. Ştim cu câtă bucurie au 
primit enoriaşii bisericii noastre acest dar, 
„Cuvântul care zideşte”. Mulţi şi‑au făcut 
colecţie, pe care au împrumutat‑o şi ve‑
cinilor, rudelor, prietenilor, socotind cu 
dreptate că nu este bine să ascunzi darul pe 
care ţi l‑a dat  Dumnezeu, ‑ cuvântul Său ‑, 
şi au făcut ca el să rodească şi în alte suflete. 
Alţii au nesocotit darul, l‑au rupt sau nu 
i‑au dat nici o atenţie, dar fiecare va da 
socoteală înaintea lui Dumnezeu.

Şi pentru că suntem la această aniversare, 
vrem să mulţumim celor care s‑au implicat 
în redactarea acestei foi şi celor care au 
sprijinit financiar apariţia acestei pagini. 
Mă refer în primul rând la doamna Maria 
Buleu, sufletul acestei publicaţii, mă gân‑
desc mai ales la domnul Laurenţiu 
Constantinescu, care cu timp şi fără timp 
face gratuit punerea în pagină a acestei 
publicaţii. Nu pot trece cu vederea prestaţia 
preoţilor slujitori la această biserică, care, 
în fiecare duminică au pus la sufletele 
dumneavoastră cuvântul Evangheliei. De 
asemenea, nu pot să nu mulţumesc celor 
care, discret, şi‑au achitat contribuţia 
bisericii (darea către biserică) prin care s‑a 
putut susţine şi publicarea acestei pagini.

Am însă în suflet şi o amărăciune, pe 
care acum, ca orice apostol, trebuie să v‑o 
mărturisesc: sunt şi mulţi care se bucură de 
apariţia acestei pagini, dar care niciodată 
n‑au binevoit să susţină prin contribuţia 
benevolă viaţa bisericii. Dar sperăm, că 
poate, într‑o bună zi vor înţelege şi rostul 
bisericii în viaţa societăţii. Biserica nu este 
o covergă într‑o bostănărie, este o instituţie 
sfântă, cu scop precis în viaţa socială, o 
instituţie cu efecte benefice pe timp mediu, 
lung şi mai ales veşnic. Este locul în care 
dacă ostenim, Dumnezeu ne răsplăteşte 
înmiit în lumea aceasta şi în cealaltă viaţă 



conTribuŢia enoriaŞilor ParoHiei Şerban Vodă PenTru anul 2016 a fosT sTabiliTă la 100 lei

Acum cinci ani, pe 20 februarie 2011,  
- în aceeaşi lună în care ziarul Lumina 

împlinea 6 ani de apariţie-, timid,  
cu multe stângăcii, dar din dragoste 

misionară, se edita şi în parohia noastră 
primul număr al „Foii de duminică”, 

devenit mai apoi „Cuvântul care zideşte”.
El apărea din dorinţa de a‑i apropia pe câţi 

mai mulţi de Biserică, de a le descoperi 
rânduiala, tainele şi bucuriile unui creştin în 
corabia mântuirii. Pentru a ne apropia cuviincios 
de Hristos şi a înţelege mai bine menirea 
fiecăruia în Biserică. Şi nu în ultimul rând, 
nădăjduiam ca parohia noastră să devină o 
mare, frumoasă, puternică şi vie familie 
creştină, într‑un cuvânt o comunitate parohială 
adevărată.

Foaia a apărut dintr‑o necesitate şi ea a fost 
din prima clipă susţinută şi încurajată de 
părintele Dinu. Multă vreme ea s‑a editat prin 
miloacele proprii ale mai multor enoriaşi 
dornici să se pună în slujba răspândirii 
cuvântului evanghelic. De‑a lungul vremii au 
fost mulţi cei care au ajutat, şi Dumnezeu le 
răsplăteşte cu dărnicie, iar noi n‑am uitat să le 
amintim numele la diverse aniversări ale 
ziarului. Astăzi însă, cu îngăduinţa lor, voi 
aminti doar echipa redacţională ce a dus greul 
acelei perioadei: Gabriela Ormeneanu, Luisa 
Preda, Georgeta Rusescu, Gabriela Săndu‑
lescu, Violeta Vinţan (ordinea este alfabetică). 
De‑a lungul vremii am primit fotografii de la 
cei care ne‑au ajutat, în primul rând Marian 
Stoenică şi Marian Rusu. Sunt mulţi cei care, 
într‑un fel au colaborat sau contribuit cu câte 
ceva, cărora le mulţumesc personal. Nu o pot 
uita pe regretata doamnă Filofteia‑Viorica 
Puică, cea care a realizat timp de doi ani şi 
jumătate corectura foii.

Dar alături de preoţii ce ne pun în fiecare 
dumnică la suflet tâlcuirile evanghelice, două 
persoane au contribuit decisiv la apariţia 
acestei publicaţii: părintele Dinu, care în 
primăvara anului 2014 a achiziţionat o mini‑
tipografie ce permite tipărirea ziarului în 
condiţii grafice net superioare, format şi 
culoare mai ales, şi Laurenţiu Constantinescu, 
cel care asigură punerea profesională în pagină 
a ziarului şi buletinelor parohiale. Domnul 
Constantinescu a direcţionat în parte multe 
dintre schimbările de formă, dar şi de conţinut 
ale paginii duminicale. Este poate cel mai 
important membru al echipei redacţionale, 
care cu timp şi fără timp, dă viaţă foii 
duminicale, uşurând drumul informaţiei spre 
mintea şi inima dumneavoastră. Fără efortul 
său altruist, jertfelnic, dar extrem de discret, 
ziarul nostru ar pierde enorm din calitate, 
atractivitate, impact. 

Despre părintele paroh vreau să vă spun că 
nu precupeţeşte nimic pentru ca aproximativ 
600 de exemplare ale ziarului să apară în 
fiecare duminică, în condiţii grafice deosebite, 

un ziar pentru viaţa Bisericii

dar costisitoare. N‑aş vrea să vă dezvălui cu ce 
efort anual uriaş se publică această pagină 
pentru ca fiecare din cei cei vin la biserică 
duminica să o primească după Sfânta Litur‑
ghie. Dar v‑aş spune totuşi că publicaţia 
noastră, împreună cu suplimentele de sărbători, 
au fost editate în peste 150.000 de exemplare 
în cei cinci ani de apariţie. Prin ele am căutat 
să vă aducem cât mai aproape de lumina 
Evangheliei, de vieţile sfinţilor, de istoria 
Bisericii şi a neamului românesc, de cultură şi 
educaţie, dar în permanenţă am pus viaţa 
Bisericii în legătură cu viaţa cetăţii şi a lumii 
în general, căci Biserica nu este ruptă de lu‑
me, nu este învechită şi închisă în vremi apuse, 
ci este mai deschisă, mai creatoare şi în miezul 
lumii mult mai mult decât îşi închipuie unii!

Nu aş vrea să închei fără a menţiona că 
demersul nostru publicistic de azi nu este 
întâmplător. El vă cheamă să răspundeţi 
dragostei şi jertfei preoţilor şi a unui nucleu de 
enoriaşi şi donatori care pun pe primul plan 
Biserica şi nevoile parohiei noastre, pentru ca 
locaşul bisericii şi aşezământul social să se 
înalţe, iar prin activitatea sa, biserica să‑şi 
împlinească dezideratele misionare, sociale şi 
cultural‑educative. În jurul acestui nucleu, se 
adună membrii activi ai comunităţii, pentru că 
ei ştiu că fac parte din marea familiei a lui 
Hristos, al cărui copii suntem, Biserica.

Pentru că ani de zile am primit cu toţii aici 
bucurie, mai ales la evenimentele noastre 
importante, cununie sau botez de exemplu, 
aici ne‑am vindecat sufleteşte şi trupeşte în 
Taina Sfântului Maslu, a Spovedaniei şi Îm‑
părtăşaniei; pentru că tot aici am alergat 
pentru mângăiere în necazuri sau ne‑am luat 
un ultim rămas bun de la cei dragi cu nădejdea 
unei bune vederi în veşnicie; pentru că aici 
trăim cele mai frumoase momente în ru‑
găciunea comună la toate Sfintele Sărbători, 
bine este a întoarce şi noi, măcar în parte, toate 
binecuvântările ce le‑am primit aici, prin 
mijlocirea preoţilor acestei biserici. Să ajutăm 
cu tot ce putem, mai ales acum, când nu vă 
ascund că nevoile bisericii sunt multe, mari şi 
foarte greu de purtat. Pentru cei cu posibilităţi, 

o donaţie serioasă, dar din inimă este cea care 
poate uşura povara bisericii, pentru cei ce duc 
fiecare cum pot greul zilei, plata contribuţiei 
anuale este primul pas, iar cei ce se pot împlica 
în orice fel de ajutor financiar, material sau 
fizic, necondiţionat de vreo răsplată pecuniară, 
sunt bineplăcuţi înaintea lui Dumnezeu. Iar 
pentru cei ce nu pot împlini nimic din toate 
acestea, este de mare folos multa rugăciune, în 
sfântul lăcaş sau în casele noastre, pentru ca 
toate greutăţile materiale ‑ şi nu numai ‑, ale 
bisericii să fie depăşite.

Căci vă mărturisesc, în spatele a tot ce se 
face în această biserică, este foarte multă 
trudă, jertfe, obligaţii financiare, respon‑
sabilităţi uriaşe de tot felul. Dar pentru că 
preoţii biserici vor să ne ocrotească ca pe nişte 
prunci mici, şi să ne transmită numai dragostea 
ce le odihneşte şi vindecă pe toate, pentru ca 
noi să nu ne lipsim nici un moment de părtăşia 
cu Hristos, ei ascund cu mare grijă, ca într‑o 
familie părinţii de copii, greutăţile prin care 
trec, pentru ca cei mici să nu se întristeze, dar 
şi pentru că sunt prea fragezi pentru a purta 
necazurile familiei.

Noi considerăm că am crescut, şi putem fără 
teamă şi cu bărbăţie să aflăm greutăţile bisericii, 
fiind în stare să ne alăturăm trudei părinţilor 
pentru a împlini astfel nevoile parohiei. Să 
punem umărul, fiecare după puterea şi talantul 
lui la greutăţile bisericii. Important este să nu 
fim nepăsători şi să oferim necondiţionat 
dragoste şi ajutor în orice moment.

Cu drag, pentru toţi, ziarul nostru va sta 
alături de cei ce trudesc pentru Domnul, şi 
mereu vă va face daruri. ❖

Redacţia

Priveghere de toată noaPtea
În noaptea de 26 spre 27 februarie,  

vineri spre sîmbătă, începând cu ora 22.30  
se va săvârşi în biserica noastră slujba de 

priveghere de toată noaptea.  
Pe lângă Vecernia Mare cu Litie, Utrenia, Sfânta 

Liturghie şi Parastas cu pomenirea morţilor,  
se vor oficia şi Moliftele Sfântului Vasile cel Mare.


