
Pericopa evanghelică din Duminica 
aceasta – de la Luca cap. 6, 31-36, ne pune 

în faţă câteva reguli sau norme  
de comportament creştin, stabilite  

şi rostite de însuşi Mântuitorul Hristos  
în „Predica de pe munte”, păstrată  

mai pe larg, de evanghelistul Matei  
în capitolele 5, 6 şi 7 ale Evangheliei sale.

În rezumat, în „Predica de pe munte” 
Mântuitorul, anunţă principiile de bază 
ale noii învăţături aduse de El lumii, 

punând în lumină superioritatea iubirii 
evanghelice faţă de legea dreptăţii a Vechiului 
Testament.

Deşi relativ scurtă, evanghelia de astăzi 
este bogată în învăţături, menite să marcheze 
etapele vieţii noastre creştine, după modelul 
iubirii milostive a lui Dumnezeu. Prin 
acestea, învăţătura lui Hristos îşi arată 
caracterul ei universal, căci Dumnezeu 
cuprinde în iubirea Sa milostivă pe toţi 
oamenii indiferent de neam, de stare socială, 
pentru că toţi sunt fiii aceluiaşi Părinte ceresc, 
chemaţi la mântuire; pentru toţi a murit şi 
înviat Hristos şi în fond fiecare făptură umană 
poartă chipul lui Dumnezeu în ea, chiar dacă 
unii sunt răi şi nerecunoscători, din cauza 
libertăţii lor. Totuşi El îi iubeşte pe toţi şi aşa 
ne cheamă şi pe noi în evanghelia de astăzi, 
să nu iubim doar pe cei care ne iubesc, sau să 
facem bine aşteptând de la alţii răsplată, ci să 
ne ridicăm la un înţeles superior în duhul 
iubirii evanghelice, agonisind răbdarea şi 
iubirea Sfinţilor care, împlinind Evanghelia, 
iubeau chiar şi pe vrăjmaşii lor şi se rugau 
pentru cei care îi prigoneau.

De aceea, chiar de la început Mântuitorul 
ne porunceşte imperativ: „Precum voiţi să vă 
facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea”. 
Iată o formulare nouă în raporturile cu 
semenii noştri nemaiîntâlnită până acum, 
care modifică radical vechea sintagmă din 
Legea Veche, care afirma principiul „dinte 
pentru dinte şi ochi pentru ochi”, aşa zisa 
lege a talionului, cu alte cuvinte, ca să 
înţelegem „precum vă fac vouă oamenii, să 
le faceţi şi voi la fel”. Răului se răspunde cu 

rău; urii cu ură; duşmăniei cu duşmănie; fapt 
care înmulţeşte răul şi păcatul şi învrăjbeşte 
relaţiile între oameni.

Dimpotrivă, în duhul iubirii evanghelice 
Hristos îndeamnă pozitiv şi dinamic la 
săvârşirea binelui : precum vrei să ţi se facă 
de către alţii, aşa să faci tu lor mai întâi, 
adică: vrei binele de la altul, fă tu binele mai 
întâi; vrei cinste, dă-i cinste celuilalt; vrei să 
fi ajutat, ajută tu mai întâi; vrei să nu fi 
duşmănit de altul, poartă-te frumos cu el.

Cu alte cuvinte, ce dorim să primim de la 
ceilalţi trebuie să facem noi mai întâi, iată 
deci o reaşezare şi o repoziţionare a relaţilor 
dintre oameni în duhul creştin al evangheliei.

LEGEA IUBIRII EVANGHELICE 

Desigur, unele precepte sunt greu să le 
împlinim, pentru că se lovesc de egoismul 
nostru, sau de iubirea excesivă de sine. E 
greu să iubeşti pe vrăjmaşul tău, să-l ierţi sau 
să-i faci bine, dar nu e imposibil. După chipul 
iubirii lui Dumnezeu, Sfinţii au ajuns la 
această stare duhovnicească, făcându-se mo-
dele de urmat pentru noi.

Evanghelia ne cheamă să înfăptuim binele 
cu duhul iubirii lui Hristos pentru toţi 
oamenii, fără să aşteptăm răsplată de la ei şi 
aşa ne vom numi cu adevărat fiii Celui Prea 
Înalt, asemănăndu-ne cu Dumnezeu cel 
milostiv. ❖

Părintele Eugen Moraru
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Duminica a 19-a După Rusalii
(Predica de pe munte – Iubirea 

vrăjmaşilor)
sf. sfinţit mc. cipRian;  

sf. mc iustina fecioaRa

✚ Doar cei ce s-au deprins să îi iu-
bească pe cei care-i urăsc, să-şi iubească 
vrăjmaşii, i-au biruit pe aceştia - cu 
binele şi cu dragostea. Mila şi împreună-
pătimirea - iată însuşirile de temelie, 
calităţile de temelie ale dragostei.

✚ Nicicând să nu uitaţi rugăciunea 
cea mai însemnată - rugăciunea pentru 
dobândirea dragostei. Rugaţi-vă pen-
tru aceasta cum vă va pune Dumnezeu 
în inimă - de pildă, astfel: „Doamne, 
dă-mi sfânta dragoste, învaţă-mă să 
iubesc toţi oamenii: şi pe cei de aproape 

şi pe cei de departe şi pe cei credincioşi 
şi pe cei necredincioşi, precum Tu, 
Doamne, ne iubeşti pe noi, pe toţi, pă-
cătoşii şi ticăloşii”. 

✚ Cine are dragoste, acela are şi 
milă şi împreună-pătimire, fiindcă nu 
poţi să iubeşti fără să suferi împreună 
cu cel iubit. Un asemenea om nu poate 
să nu facă binele celor care au nevoie 
de el şi-l face fără să aştepte recu-
noştinţă, fără să aştepte să i se răs-
plătească pe măsură. ❖

Sf. Ier. Luca, Arhiepiscopul Crimeei

Mila şi împreună-pătimirea



Miercuri 28 septembrie 2016,  
la Râmnicul-Vâlcea a avut loc târnosirea 
Mănăstirii Sf. Antim, de către PF Daniel, 

Patriarhul Bisericii Ordodoxe Române,  
PF Ioan al X-lea, Patriarh al Antiohiei  

şi Întregului Orient, ÎPS Ioan, Mitropolit  
de Rustavi (Georgia) şi un sobor  
de 33 ierarhi români, antiohieni  

şi georgieni. În prezenţa unui număr mare 
de credincioşi, a avut loc proclamarea 

solemnă a canonizării Sfinţilor Cuvioşi 
Neofit şi Meletie de la Mănăstirea 

Stânişoara şi a Sfinţilor Cuvioşi Daniil  
şi Misail de la Mănăstirea Turnu.

D in Tomosului Sinodal de cano-
nizare, aprobat de Sfântul Sinod al 
B.O.R. în data de 25 februarie 2016 

şi făcut public în 28 septembrie la Mănăstirea 
Sf. Antim din Râmnicu Vâlcea, cităm: 
„privind la vieţuirea plăcută lui Dumnezeu 
a acestor fericiţi sfinţi cuvioşi părinţi, care 
au sfinţit şi împodobit pământul Olteniei, 
luând aminte la râvna lor vrednică de laudă 
pentru rugăciunea şi apărarea dreptei cre-
dinţe şi căutând folosul duhovnicesc al po-
porului dreptmăritor ce poartă numele lui 
Hristos, urmând tradiţiei sfinte a Bisericii 
Ortodoxe, pe temei canonic şi sinodal, che-
mând în ajutor harul Preasfintei, Celei de o 
viaţă Făcătoarei şi Nedespărţitei Treimi, 

HOTĂRÂM
ca de acum înainte şi în veci Sfinţii 

Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea 
Stânişoara, cu zi de pomenire în 3 sep-
tembrie, şi Sfinţii Cuvioşi Daniil şi Misail 
de la Mănăstirea Turnu, cu zi de pomenire 
în 5 octombrie, să fie număraţi între Sfinţii 
Bisericii şi să fie pomeniţi şi cinstiţi cu 
cântări de laudă în zilele lor de pomenire. 
Poruncim, de asemenea, în Duhul Sfânt ca 
vieţile, icoanele şi slujbele Sfinţilor Cuvioşi 
Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânişoara 
şi ale Sfinţilor Cuvioşi Daniil şi Misail de la 
Mănăstirea Turnu să fie primite cu evlavie 
de preoţii, monahii şi credincioşii mireni ai 
Bisericii noastre!”

Sfinţii Cuvioşi Daniil şi Misail  
de la Mănăstirea Turnu

Doritori de viaţă pustnicească, în a doua 
parte a secolului al XVI-lea şase călugări au 
plecat din Mănăstirea Cozia: patru s-au ne-
voit în peşterile de pe muntele Stânişoara, 
iar doi în apropiere de Turnu.

Călugării Daniil şi Misail s-au oprit sub 
muntele Cozia, în locul numit „de după 
Turnu“, situat în apropierea Mănăstirii Co-
zia, în stânga Oltului. Aici şi-au săpat alături 
două chilii în stâncă şi au trăit o viaţă după 
rânduiala Sfinţilor Părinţi, în rugăciuni şi 

nevoinţe. Daniil era duhovnicul sihaştrilor 
retraşi împreună cu dânsul, deseori coborând 
din peşterile de pe muntele Stânişoara şi 
ceilalţi patru pentru a se mărturisi şi a se 
împărtăşi.

Daniil a vieţuit în chilia sa săpată în stâncă 
peste 20 de ani, timp în care a reuşit să adune 
aici un grup numeros de monahi, punându-se 
astfel temelia Schitului Turnu. A trecut la 
cele veşnice în chilia sa de piatră, fiind 
înconjurat de mai mulţi ucenici. Misail a 
reuşit să ridice o bisericuţă din lemn cu hra-
mul „Adormirea Maicii Domnului“ situată 
în faţa chiliilor din piatră, el devenind primul 
conducător al obştii şi părinte duhovnicesc al 
vieţuitorilor de aici. Frumuseţea locului şi 
liniştea deosebită în care se afla adunată 
obştea au făcut ca Mitropolitul Varlaam al 
Ţării Româneşti (1672-1679) să ridice aici o 
biserică din piatră în anul 1676, cu nevoinţa 
şi cu toată cheltuiala sa, în zilele lui Ioan 
Duca Voievod. Pentru că Daniil şi Misail au 
avut o viaţă aleasă şi demnă de urmat, 
ucenicii acestora au aşezat „moaştele“ celor 
doi cuvioşi sub Sfântul Altar al bisericii. 
Locul în care se află acestea a fost însemnat 
pe o piatră aşezată în temelia Sfântului Altar, 
ce aminteşte de „Daniil duhovnicul“ şi 
„Misail nacealnicul“.

Pustnicii de pe Muntele Stânişoara
Cel mai cunoscut sihastru de la Stânişoara 

a fost Neofit, care a vieţuit singur într-o 
peşteră timp de 30 de ani, situată în partea 
de apus a muntelui Sălbaticul. Viaţa sa de 
post şi priveghere era o rugăciune continuă 
încununată săptămânal de primirea Sfintei 
Euharistii în bisericuţa de la Turnu. Grupul 
celor şase monahi se reunea săptămânal la 
Sfânta Liturghie, rugăciunea comună încu-
nunând nevoinţele fiecăruia.

Schimonahul Neofit a trecut la cele 
veşnice în peştera care i-a fost chilie şi 
mormânt. Despre Cuviosul Meletie se 
cunoaşte faptul că a vieţuit în chilia sa 
din peşteră 40 de ani. Împreună cu Neofit 
a urcat în munţii de lângă Cozia şi s-a 
nevoit într-o peşteră situată nu departe de 
Stânişoara, pe partea de sud a muntelui 
Sălbaticul. Cuviosul îşi aducea în fiecare 
zi apă într-un urcior de la mare distanţă. 
Se spune că, atunci când bătrâneţea l-a 
împiedicat să mai facă acest drum 
ostovitor, Meletie s-a rugat lui Dumnezeu 
şi un izvor puternic a apărut la intrarea în 
peşteră. Acest izvor poartă numele 
sihastrului Meletie şi este un semn al 
puterii divine care răspunde rugăciunilor 
drepţilor Săi. Peşterile în care s-au nevoit 
aceşti cuvioşi sihaştri se păstrează şi 
astăzi. În jurul chiliilor de piatră s-a 
ridicat în timp mănăstirea Stănişoara.

Astăzi moaştele Cuviosului Neofit se 
află spre închinare la Mănăstirea Stâni-
şoara. Cu prilejul proclamării solemne a 
canonizării sfinţilor olteni, o părticică 
din moaştele Cuviosului Neofit au fost 
puse într-o raclă şi dăruite PF Patriarh 
Daniel, care a spus că aceasta îşi va găsi 
locul în Catedrala Mântuirii Neamului. 

Sihaştri de la Turnu şi Stânişoara ne 
confirmă faptul că pe lângă marile 
mănăstiri oltene au vieţuit oameni aleşi, 
care prin viaţa lor sfântă au contribuit la 
creşterea tezaurului spiritual al poporului 
român. Nevoinţele lor nu sunt cu nimic 
mai prejos decât cele ale sfinţilor, iar 
luptele date împotriva puterilor diavoleşti 
au rămas închise pentru totdeauna în 
pereţii peşterilor în care au dobândit 
mântuirea. ❖

Sfinţii Cuvioşi neofit şi Meletie de la MănăStirea Stânişoara  
şi daniil şi MiSail de la MănăStirea turnu

Proclamarea solemnă a canonizării lor



Anul comemorativ al Sf. Ierarh Martir Antim Ivireanul şi a tipografilor bisericeşti

ortodoxia şi Cultura în Sărbătoare
Sărbătorirea Sfântului Ierarh Martir 

Antim Ivireanul de anul acesta, a prilejuit 
timp de o săptămână o serie  

de manifestări şi slujbe, a adunat 
patriarhi, mitropoliţi şi episcopi români, 

antiohieni şi georgieni, a chemat laolaltă, 
din întreaga ţară, creştini ce s-au rugat 

Sfântului şi i-au admirat nu numai 
sfinţenia, dar multele sale merite artistice 

şi culturale, şi dragostea sa mare  
pentru acest popor.

Aşadar o săptămână plină de 
slujbe, sfinţiri, canonizări. 
Toate în locurile prin care 

Sfântul Ierarh Antim Ivireanul a fost: la 
Bucureşti, la ctitoria sa de suflet 
Mănăstirea Antim, unde s-a resfinţit 
biserica, s-a sfinţit pictura clopotniţei şi 
lucrările la noul muzeu. La Râmnicu 
Vâlcea, unde sfântul a fost episcop, s-a 
sfinţit Mănăstirea Sf. Antim şi s-a 
proclamat solemn canonizarea a patru 
sfinţi cuvioşi olteni. La Snagov, unde 
Sfântul Antim a fost conducătorul 
tipografiei de aici şi egumenul obştii 
călugăreşti, s-a sfinţit locul pentru un 
nou paraclis şi pentru un muzeu.

Dar de departe cea mai importantă şi 
solemnă slujbă, a fost Sfânta Liturghia 
de la Altarul de vară al Catedralei 
Patriarhale din data de 27 septembrie, 
ziua Sfântul Antim Ivireanul. Slujba a 
fost oficiată de doi patriarhi şi sobor de 
zeci de ierarhi români, antiohieni şi 
georgieni.

PF Părinte Ioan, Patriarhul Antiohiei 
şi a întregului Orient a spus despre 
Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul 
că reprezintă o icoană a iubirii sub care 
se adună poporul binecredincios al 
Bisericilor din România, Antiohia şi 
Georgia: „Sărbătoarea de astăzi este o 
sărbătoare a sfinţeniei împodobită cu 
sângele martirajului şi încununată cu 
harul preoţiei. Este sărbătoarea Sfântului 
Ierarh Antim Ivireanul cel care a avut o 
mare contribuţie la tipărirea primelor 
cărţi liturgice în limba arabă pe teritoriul 
României. A fost născut în Georgia, 
crescut la Constantinopol, apoi 
Dumnezeu l-a trimis în Ţara Românească 
sub ocrotirea Sfântului Voievod 
Constantin Brâncoveanu de unde lumina 
harului lui Hristos, care susţinea 
lucrările sale, a strălucit până la Biserica 
Antiohiei care s-a bucurat de darul 
tipografiei pe care sfântul l-a realizat la 
Mănăstirea Snagov, tipărind acolo 
primele cărţi liturgice în arabă şi 
greacă.”

Mesajul Preafericitului Părinte Ilie 
II, Patriarhul Catolicos al Georgiei. a 
fost citit de Înaltpreasfinţitul Părinte 
Ioan, Mitropolit de Rustavi: „Sfântul 
Antim Ivireanul a dus o luptă jertfelnică 
pentru identitatea naţională, iar pe de 
altă parte, el a demonstrat că aproapele 
nu mai are naţionalitate, ci slujirea lui 
Dumnezeu este mai presus de toate [...] 
Smerenia românilor, dragostea lor 
pentru Dumnezeu şi bunătatea lor l-au 
întărit pe Sfântul Antim să ofere 
dragoste cu generozitate în toţi cei 26 de 
ani de slujire - să construiască zeci de 
biserici, să lucreze în diferite domenii 
ale artei, să fie un filosof, un teolog, un 
traducător şi un organizator al tipografiei 
în România, care a făcut ca această ţară 
să fie centrul activităţii tipografice la 
nivel internaţional.”

ÎPS Părinte Casian a dat citire actului 
sinodal comemorativ al Bisericii 
Ortodoxe Române la împlinirea a 300 
de ani de la martirul Sfântului Antim 
Ivireanul, Mitropolitul Ţării Româneşti: 
„Cinstirea memoriei Sfântului Antim 
Ivireanul este o datorie de conştiinţă a 
întregului poporului român pentru 
contribuţia sa la dezvoltarea tiparului şi 
a limbii liturgice româneşti. […] 
Exemplul vieţii Sfântului Ierarh Martir 

Antim Ivireanul închinată lui Hristos 
Domnul, până la moarte martirică, 
precum şi rugăciunile sale înălţate 
înaintea tronului Preasfintei Treimi sunt 
izvor de inspiraţie şi înnoire pentru 
viaţa credincioşilor noştri, dar şi de 
întărire a comuniunii fraterne între 
Bisericile noastre în jurul sfinţilor care 
au apărat Ortodoxia în vremuri grele.”

Ca semn de preţuire, recunoştinţă şi 
dragoste frăţească, Preafericirea Sa 
Daniel a dăruit Patriarhului Antiohiei şi 
Mitropolitului de Rustavi pentru 
Patriarhul Georgiei o icoană 
reprezentând pe Sfântul Antim Ivireanul 
şi o cârjă arhierească, copie fidelă a 
cârjei Sfântului Antim păstrată la 
Arhiepiscopia Râmnicului.

Cei care în aceste zile au fost măcar la 
unul dintre evenimentele sau slujbele din 
această săptămână, cu siguranţă că s-au 
îmbogăţit duhovniceşte şi cultural; l-au 
avut mai aproape de sufletul şi înţelegerea 
lor pe Sfântul Ierarh Martir Antim 
Ivireanu, pe Sfântul Voievod Martir 
Constantin Brâncoveanu sau pe Cuvioşii 
de la Mănăstirea Stânişoara sau Turnu.

Aşadar, după această săptămână 
putem mărturisi cu sinceritate: suntem 
mândri că suntem români, suntem 
bogaţi că suntem ortodocşi! ❖



Numai în linişte ne putem ruga
Vom păstra desăvârşită linişte mai ales 

în momentele importante ale slujbei: la 
ieşirile cu Sfânta Evanghelie, cu Cinstitele 
Daruri, la citirea Apostolului (de către 
citeţ în mijlocul bisericii) sau a Sfintei 
Evanghelii, la predică, la rostirea Crezului 
sau a rugăciunii Tatăl nostru, a Axionului, 
dar mai ales în timpul Epiclezei. 
Momentul cel mai sfânt al Liturghiei

Epicleza este inima Sfintei Liturghiei: 
preoţii stau atunci în genunchi în 
rugăciune în jurul mesei Altarului, 
învocând coborârea Duhului Sfânt peste 
Cinstitele Daruri pentru ca ele să fie 
transformate în Trupul şi Sângele 
Mântuitorului. Când auzim rugăciunea 
„Pe Tine Te lăudăm, Pe Tine bine Te 
cuvântăm, Ţie îţi mulţumim şi ne rugăm 
Ţie, Dumnezeului nostru”, trebuie să fim 
şi noi una în rugăciune cu preoţii noştri. 
Dacă tocmai intrăm, să aşteptăm fără a 
face tulburare acolo unde ne aflăm până 
la terminarea acestor momente, după care 
este recomandabil să ne căutăm cât mai 
repede un loc în biserică şi să stăm în 
linişte.

De ce păstrăm linişte  
în timpul predicii?

De mare importanţă este să păstrăm 
aceeaşi desăvârşită linişte şi în timpul 
predicii, să nu ne mişcăm prin biserică, 
căci pentru preoţi este un moment delicat, 
ei trebuind să se concentreze asupra celor 
ce le au de spus în predică. Oricât de 
stăpân ai fi pe subiectul pe care îl predici, 
este greu să ţii firul discursului atunci 
când cineva vorbeşte, un altul se mişcă 
de colo-colo, un copil ţipă sau plânge şi 
aşa mai departe. ❖

CONTRIBUŢIA ENORIAŞILOR PAROHIEI ŞERBAN VODĂ PENTRU ANUL 2016 A FOST STABILITĂ LA 100 LEI

ştiM Ce trebuie Să faCeM în biSeriCă? (i)

Ne-am propus să vă reamintim unora, 
să vă descoperim altora, regulile scrise  

şi nescrise pentru ca la Sfânta Liturghie, 
fiind în sfântul lăcaş al Domnului,  

să facem cele cu rânduială, ca să primim 
cu toţii folos şi să cinstim cum se cuvine  

pe Dumnezeu, făcătorul cerului  
şi al pământului, Cel Căruia Îi cerem,  

Îi mulţumim şi Îl slăvim. 
Când venim la Sfânta Liturghie?
La biserică cel mai bine este să venim 

înainte de începerea Sfintei Liturghii, adică 
în timpul Utreniei. În biserica Şerban Vodă 
de regulă slujba Utreniei are loc în sărbători 
şi duminici, între orele 8 şi 9. Dacă, din 
diverse motive, venim totuşi mai târziu, este 
foarte important să păstrăm liniştea şi să 
căutăm să facem cât mai puţină tulburare. 

Dacă ajungem la biserică  
după începerea Sfintei Liturghii

Venind mai târziu, vom săruta doar 
icoanele de la iconostas - ale Mântuitorului 
şi ale Maicii Domnului-, apoi vom da în 
partea stângă a altarului pomelnicul cu „vii” 
şi „adormiţi” pe care l-am adus şi vom căuta 
un loc din care să nu mai plecăm până la 
sfârşitul slujbei. Este de datoria noastră să 
nu-i deranjăm pe ceilalţi de la rugăciune şi 

mai ales pe preoţii slujitori, să nu vorbim 
deloc în timpul slujbei, dacă se poate. De-a 
lungul slujbei nu vom schimba nici măcar 
cuvintele de politeţe, o înclinare a capului şi 
salutarea fără cuvinte auzibile este mai mult 
decât suficient pentru a ne trata cunoştinţele 
cu respect. Dacă sunt lucruri ce trebuie 
neapărat comunicate, vom ieşi împreună cu 
persoana cu care avem de vorbit afară sau 
vom vorbi în şoaptă cele două sau trei fraze 
pe care trebuie fără întârziere să le 
comunicăm. Semnul că am vorbit tare este 
acela că cei de lângă noi, uneori chiar de la 
2-3 metri, întorc capul spre noi.
Nu stăm pe treptele din faţa altarului

Este bine să nu stăm chiar în faţa 
altarului, uneori chiar pe treptele acestuia, 
pe Solee, împiedicându-i de cele mai 
multe ori pe preoţi şi diaconi să iasă şi să 
se deplaseze prin biserică. 

Atât cât este posibil, femeile vor sta în 
partea stângă a bisericii, iar bărbaţii în 
partea dreaptă. 

Să încercăm să nu trecem prin faţa 
altarului, mai ales atunci când sunt 
deschise uşile împărăteşti (cele din mijloc 
de la altar), şi atunci când preoţii sau 
diaconii sunt ieşiţi pentru tămâiere, 
rugăciune sau predică.

PROgRAMUL BISERICII ŞERBAN VODĂ ÎN PERIOADA 2 - 9 OCTOMBRIE 2016
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 2 octombrie 0800-1200 Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte - Iubirea vrăjmaşilor)
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 5 octombrie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 7 octombrie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 8 octombrie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea celor adormiţi
 1700-1800 Vecernie
Duminică 9 octombrie 0800-1200 Duminica a 20-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain)
  Utrenia, Sfânta Liturghie


