
M are este înţelepciunea Sfinţilor 
Părinţi, întâi ne-a pus înainte 
păcatul mândriei, prin care se 

pierde sufletul, iar apoi păcatul desfrânării 
prin care se pierde trupul. 

Păcatul mândriei şi al desfrânării în-
tâlnindu-se în oameni, pierd desăvârşit nea-
mul omenesc, arucându-l în ghena focului. 
Învăţătura Sfintei Evanghelii de astăzi 
aceasta este: să trăim o viaţă nouă, curată, 
paşnică, evlavioasă. Noi suntem temple ale 
Duhului Sfânt, să nu ne facem temple ale 
desfrânării (I Cor. 6, 19). Sunt destui oameni 
care zac în tot felul de desfrânări, noi să nu 
fim aşa. Ne-am cheltuit tinereţea în plăceri. 
Ajunge! Sculaţi-vă să mergem după Hristos.

Trăim într-o perioadă de mare confuzie. 
Situaţia de instabilitatea în care trăim nu 
poate fi negată, a luat naştere, culmea, sub 
pretenţia unor încercări de a proteja persoana 
fizică sau un anumit sector al unei comunităţi 
(minorităţi), însă în mod evident fără a se ţine 
cont de nevoia imperativă de a nu-i îndepărta 
pe ceilalţi (de regulă majoritari). Suntem deja 
martorii unui scandal interminabil. În calitate 
de creştini, pe baza învăţăturilor şi tradiţiei 

Despre pocăinţă, iertare 
şi milă creştină

milenare biblice, noi credem că Dumnezeu 
ne învaţă că tot omul are nevoie de ajutor, 
fără discriminare, mai ales discriminare 
politică. Dumnezeu nu se opreşte aici cu 
învăţăturile Sale, ci merge mai departe, 
îndemnându-ne să-i iubim pe toţi, chiar şi pe 
cei care ne consideră duşmani. Suntem 
avertizaţi în Evanghelia Sfântului Matei 
despre neglijarea celei mai importante părţi a 
Legii: „Judecata, mila şi credinţa” (Mt. 23, 
23) în abordarea mult-invocatului „echilibru” 
de astăzi.

Trebuie să ne amintim de cuvintele Dom-
nului care ne avertizează despre această 
practică, de a alege un obiectiv considerat 
mai important, concomitent cu compromiterea 
altuia la fel de important: „Pe acestea trebuie 
să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi.”

Este important în aceste momente să se 
reamintească poporului toate valorile cruciale 
ale iubirii, acceptării, iertării şi milei. Să ne 
rugăm pentru înţelepţirea liderilor noştri, 
astfel încât ei să devină un model în res-
pectarea valorii fiecărei vieţi şi ale fiecărui 
cetăţean român. ❖

Părintele Dinu Pompiliu
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Duminica a 34-a După Rusalii 
(a Întoarcerii Fiului risipitor)
sf. ieR. meletie, aRhiepiscopul 

antiohiei; sf. mc. hRistea

Eu vă amintesc această pildă, ca să 
vedeţi că păcatele noastre se 
iartă numai dacă deschidem ochii 

asupra stării noastre. Eu însă zic aceasta, 
nu spre a face pe cineva uşuratic la minte, 
ci mai vârtos pentru a feri pe oricine de 
deznădăjduire, căci deznădăjduirea este 
încă şi mai rea decât uşurătatea minţii. 

Fiul cel pierdut este icoana păcătosului. 
Dar ce a grăit acest fiu, când se afla în cea 
mai mare ticăloşie? „Întoarce-mă-voi la 
tatăl meu”, a zis el (Lc. 15, 18). Tatăl nu-1 
oprise de a se duce în străinătate, pentru ca 
el să înveţe, din încercare, cât de norocit 
era fiul care rămăsese acasă. 

Deci, în acelaşi chip, fiul cel trecut 
printr-o amară încercare a învăţat să 
cunoască cât de rău este a pierde casa 
părintească, drept care el acum s-a întors 
îndărăt. Iar tatăl n-a pomenit rătăcirea lui, 
ci 1-a primit cu braţele deschise. 

Pentru ce a făcut el aceasta? Pentru că 
el era tată al lui, iar nu judecător. De aceea, 
el a poruncit să se facă sărbătoare de 
bucurie şi ospăţ şi toată casa să serbeze şi 
să se veselească. 

Ce gândeşti tu? Păcatul oare se răs-
plăteşte aşa? Nu, nu păcatul, ci reîn-
toarcerea; nu călcarea de lege, ci în-
dreptarea. Iar când fratele cel mare s-a 
supărat de toate acestea, tatăl l-a liniştit cu 
cuvintele: „Tu în toată vremea eşti cu mine, 
acesta însă era pierdut şi s-a aflat, era mort 
şi a înviat” (Lc. 15, 31-32). 

Cu acestea el vrea să zică: când este 
vorba de a mântui pe un pierdut, nu este 
locul de a-i face judecată şi a porni aspră 
cercetare asupra lui, ci trebuie cineva să 
fie milostiv şi să ierte. Aceasta este ca la 
doctor. 

El s-a întors la tatăl şi acesta nu-şi mai 
poate aminti cele de dinainte, ci îşi mai 
aminteşte numai de acele ce îl mişcă la 
compătimire, la îndurare, la pogorământ şi 
cruţare. De aceea el şi vorbeşte numai de 
cele ce pătimise fiul său, nu însă şi de cele 
ce făcuse el. ❖

Sfântul Ioan Gură de Aur

Sfânta Evanghelie de astăzi, ca şi cea din Duminica trecută, are acelaşi rol important  
de a ne pregăti sufletul şi trupul nostru pentru nevoinţa Sfântului şi Marelui Post.  

Dacă Evanghelia din Duminica precedentă ne-a vorbit despre păcatul mândriei  
şi importanţa covârşitoare a smereniei, cea de astăzi ne vorbeşte  

de păcatul cel urât al desfrânării şi de puterea mântuitoare a pocăinţei.



La Palatul Patriarhiei din Bucureşti  
s-a desfăşurat în 8 februarie 2017 şedinţa 

anuală a Adunării Naţionale Bisericeşti. 
Patriarhul Daniel a prezidat lucrările. 

Şedinţa a fost deschisă de Părintele 
Patriarh care a apreciat eforturile 
financiare de susţinere a operei so-

cial-filantropice a Patriarhiei Române în 
anul 2016, în contextul unui an dificil. 

Au urmat luările de cuvânt ale membrilor 
ANB. Primul care a vorbit a fost Acad. Ioan 
Aurel Pop, Rectorul Universităţii Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca. Domnia sa a 
prezentat rolul unificator şi de semănător al 
armoniei din Biserica Ortodoxă Română. 

Mai departe, profesorul Daniel Fonoage, 
unul din reprezentanţii mirenilor din 
Arhiepiscopia Albă Iuliei, a subliniat că 
Biserica trebuie să îşi consolideze poziţia de 
bastion al valorilor creştine şi morale. El a 
subliniat că Biserica are nevoie de o preoţime 
puternică al cărei glas să mângâie poporul. 

În cadrul întrunirii s-a aprobat apoi 
raportul general anual întocmit de Consiliul 
Naţional Bisericesc şi s-au formulat pro-
puneri pentru dezvoltarea activităţilor 
Bisericii în anul 2017. 

să facem mai mult pentru ca aDevărul 
să ajungă acolo unDe trebuie

Până în 2018 să învăţăm să iertăm
Este îndemnul Rectorului Universităţii 

Babeş-Bolyai, transmis la finalul prelegerii.
„Am ascultat înfăptuiri deosebite pentru 

anul 2016 care ne umplu inima de bucurie. 
Suntem în 2017 şi, aşa cum Preafericirea Sa 
a spus aici la început, ne pregătim pentru 
marele praznic şi de credinţă şi de unitate 
naţională 2018. Constatăm că ne trezim şi 
suntem în plină dezbinare. Vreau să vă 
reamintesc că este un an încă înaintea 
noastră până vine ziua de 27 martie, noi 
suntem acum în februarie 2017, şi nu ne-am 
gândit cum să începem marea sărbătoare a 
unităţii. 27 martie a însemnat unirea 
Basarabiei, este prima provincie care a 
venit înapoi în ţară. 
Biserica Ortodoxă şi Academia Română 

ar putea readuce pacea în societate
2018 este anul unităţii de credinţă şi de 

neam proclamat de Biserica Ortodoxă 
Română. Plecând de la asta, cred că în 
aceste momente, în lunile care vor veni, 
Biserica Ortodoxă Română şi poate şi 
Academia Română, ca instituţii principale 
de spiritualitate şi de cultură ale acestei 
ţări, ar putea să se ofere în această societate 
dezbinată să reinstaureze armonia, unitatea, 
coeziunea, eliminarea acestei diviziuni 
care este bună până la un punct, că uneori 
dacă ne divizăm ne putem uni mai bine mai 
târziu, dar nu este bine să sărbătorim unirea 
neuniţi. 

Abordarea specificului provinciilor is-
torice se face în aceste zile şi în aceste luni 
parcă mai apăsat decât odinioară. Eu ştiu că 
ţara asta s-a format din ţări. Am fost capabili 
100 de ani să avem o ţară mare şi respectată 
şi eu văd acum gelozii şi rivalităţi locale. Un 
coleg din Ardeal mi-a zis zilele trecute, 
foarte înverşunat şi tulburat, că nu se mai 
uită la o televiziune că nu se dă temperatura 

la Cluj care este al doilea oraş al ţării. Şi până 
televiziunea aia nu dă temperatura zilnică şi 
la Cluj şi dă la Bucureşti şi Constanţa el nu se 
mai uită la televizor. Vreau să spun că 
oamenii încep să gândească, după părerea 
mea, sucit şi deformat. 
Avem scriitori, istorici şi artişti creştini

Cum văd eu îndeplinirea concretă a 
acestui rol şi unificator şi un rol de semănător 
al Bisericii noastre, semănător al armoniei? 
Nu numai să facem simpozioane, că le putem 
face multe, dar când sunt foarte multe nu îşi 
mai ating scopul. Avem scriitorii noştri 
creştini de la Gala Galaction şi Vasile Voi-
culescu, uitaţi, care pot fi puşi sub semnul 
unirii. Avem istoricii creştini, vă dau doi din 
Ardeal: Silviu Dragomir şi Ioan Lupaş. Şi ei 
aproape uitaţi. Cu rol mare la Sibiu, Cluj şi 
Timişoara. Avem artişti plastici creştini, 
avem compozitori şi interpreţi de muzică 
extraordinari. 

Noi judecăm şi uităm să mai şi iertăm
Mi-a spus Ion Bocşa zilele trecute că noi 

avem în România mai multe colinde decât 
toată Europa la un loc. Avem compozitori 
culţi de colinde şi câteodată le dăm, dar nu le 
mai pomenim numele. Ei au contribuit, cred, 
la realizarea unităţii. Dacă facem prea puţin, 
se pierde ideea de unitate. Dacă facem prea 
mult o stricăm. De aceea, cred că, cu sin-
ceritate, cu dăruire şi cu sentiment putem 
face ca adevărul să ajungă acolo unde 
trebuie, numai că adevărul nostru este 
relativ, iar cel dumnezeiesc este absolut. Şi 
cum putem suplini treaba asta: prin sin-
ceritate şi mai ales prin bunătate. Am ajuns 
într-o ţară în care noi judecăm şi nu lăsăm pe 
Judecătorul Suprem. Noi judecăm şi uităm 
să mai şi iertăm. Cred că acum este momentul 
ca până în 2018 să învăţăm să iertăm.” 
(Intertitlurile ne aparţin - n.r.) ❖

Basilica.ro.

Cinstit de Biserica Ortodoxă în ziua 
de 17 februarie, a dobândit cununa 
mucenicească în anul 306, în 

timpul persecuţiei împotriva creştinilor 
declanşată de împăraţii Maximian si 
Maximus. A fost ostaş în ceata Tironilor (a 
recruţilor) din legiunea condusă de 
generalul Vringa. Venind poruncă ca toţi 
soldaţii să jertfească idolilor, Teodor nu a 
intrat în templu. Judecat şi îndemnat să 
jertfească idolilor, Teodor le-a răspuns: 
„Fiecare ştie cui ostăşeşte, iar eu ostăşesc 
Stăpânului meu Hristos”. Iubit fiind de 
ostaşi, Teodor a fost lăsat câteva zile să se 
hotărască. Teodor s-a rugat lui Dumnezeu 
să-i dea răbdare, iar ca să arate neputinţa 
zeilor a dat foc noaptea templului păgân. 
Din porunca dregătorului Puplie, a fost 
supus la chinuri. De fiecare dată rămânea 

nevătămat, mărturisind cu bucurie: „Cu 
Hristos al meu am fost, sunt şi voi fi”. 
Dregătorul, plin de mânie, a poruncit să fie 
aruncat într-un cuptor cu foc. Astfel şi-a 
dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu 
Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron.

Sinaxarul aminteşte de o minune a 
Sfântului Teodor, petrecută în vremea 
împaratului Iulian Apostatul (361-363), 
când acesta dorind să-i batjocorească pe 
creştini, a dat ordin guvernatorului oraşului 
Constantinopol să stropească toate pro-
viziile din pieţele de alimente cu sângele 
jertfit idolilor, în prima săptămână a Pos-
tului Mare. Sfântul Teodor Tiron, apărân-
du-i în vis Arhiepiscopului Eudoxie, i-a 
poruncit acestuia să-i anunţe pe creştini să 
nu cumpere nimeni nimic din piaţă, ci să 
mănânce grâu fiert cu miere (colivă). ❖

Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron



ÎnDemn la rugăciune  
şi responsabilitate socială

Sfintele icoane fac parte din 
mărturisirea dreptei credinţe încât 
nimeni nu poate fi ortodox dacă 

nu cinsteşte sfintele icoane. Având în 
vedere importanţa icoanelor în cultul 
ortodox, precum şi faptul că anul acesta a 
fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române drept “An omagial al 
sfintelor icoane, al iconarilor şi al 
pictorilor bisericeşti”, considerăm de un 
real folos deschiderea unui concurs de 
pictură bisericească. Începând de astăzi 
acest concurs se va organiza şi în cadrul 
parohiei noastre. Premierea va avea loc 

În ziua de 9 februarie 2017,  
în Sala Sinodală din Reşedinţa Patriarhală, 

sub preşedinţia Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel, a avut loc şedinţa de lucru 

a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, în cadrul căreia au fost luate 

următoarele hotărâri: 

l Binecuvântarea şi sprijinirea 
organizării la nivel naţional a Marşului 
pentru viaţă 2017 – „Ajută mama şi 
copilul. Ei depind de tine”. Acest 
eveniment se va desfăşura în după-
amiaza zilei de sâmbătă, 25 martie 
2017 (sărbătoarea Bunei Vestiri). Prin 
acest eveniment se mărturisesc, la 
nivelul tuturor eparhiilor Patriarhiei 
Române, valorile familiei creştine 
tradiţionale. 

l Aprobarea unor măsuri sporite 
pentru asigurarea desfăşurării în 
linişte a slujbelor religioase, protejată 
de dispoziţiile 381 din Codul penal 
care sancţionează cu închisoare sau 
amendă „împiedicarea sau tulburarea 
liberei exercitări a ritualului unui cult 
religios care este organizat şi func-
ţionează potrivit legii”, precum şi de 
dispoziţiile legale care sancţionează 
tulburarea liniştii publice. 

l Punerea în aplicare cu stricteţe 
de către unităţile de cult a normelor 
legale privind protecţia şi prevenirea 
incendiilor în lăcaşurile de cult, 
precum şi protejarea monumentelor 
istorice. 

l În contextul fenomenului emi-
graţiei actuale, Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române îi în-
deamnă pe toţi părinţii care lucrează 

în străinătate fie să ia copiii cu ei, fie 
să se întoarcă acasă la copii, întrucât 
aceştia suferă în mod deosebit din 
cauza lipsei prezenţei fizice şi afective 
a părinţilor. 

Programul bisericii Şerban Vodă În Perioada 12-19 Februarie 2017
Ziua ora sluJbe/activităţi
Duminică 12 februarie 0800-1200 Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului Risipitor – Utrenia, 
  Sfânta Liturghie
Miercuri 15 februarie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 17 februarie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist,
Sâmbătă 18 februarie 0600-1100	 Sâmbăta morţilor - Moşii de iarnă – Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea 
  celor adormiţi: 
 1830-1900 Vecernie
Duminică 19 februarie 0800-1200 Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi (a lăsatului sec de carne) – Utrenia, 
  Sfânta Liturghie

orarul centrului Parohial Pentru coPii si tineret
Ziua ora meditaţii cine răspunde
Luni 1800-1900 Matematică - clasele VII-VIII Prof. Stuparu Germina
Marţi 1400-1500 Limba engleză – începători Prof. Paşcanu Mariana
Marţi 1500-1600 Limba engleză – avansaţi Prof. Paşcanu Mariana
Miercuri 1500-1600 Limba română- clasele VII-VIII Prof. Cioabă Cristina
Joi 1400-1530 Limba română / matem. clasa a IV-a Prof. Rusescu Georgeta
Duminică  1315-1500 Matematică - clasele VII-VIII Ing. Tomescu Paul

concurs de pictură bisericească

în ziua de Paşti (a doua Înviere), ora 12. 
Invităm pe această cale pe toţi elevii 

din cadrul parohiei noastre să participe la 
acest concurs. Termenul limită pentru 
depunerea a icoanelor va fi Duminica 
Florilor. Rugăm pe această cale ca toţi 
profesorii de desen din parohia noastră să 
se implice în acest concurs. Premiul I va 
fi de 500 lei, premiul II, de 400 lei, 
premiul III, de 300 lei. De asemenea, se 
vor acorda 10 menţiuni; câştigătorii vor 
fi invitaţi să participe gratuit la o excursie 
organizată în cadrul parohiei. ❖

Părintele Dinu Pompilliu

Sfântul Sinod îndeamnă la ru-
găciune, dialog şi coresponsabilitate 
socială pentru a fi depăşite stările 
conflictuale din societatea de azi. ❖

Biroul de Presă al Patriarhie Române



contribuŢia enoriaŞilor Parohiei Şerban Vodă Pentru anul 2017 a Fost stabilită la 100 lei

sâmbăta morţilor – moşii De iarnă

Iată-ne în perioada Triodului,  
apropiindu-ne de Sfântul şi Marele Post. 

În sâmbăta următoare, numită şi Moşii de 
iarnă, Biserica a rânduit să se facă 

pomenirea morţilor.

În Sâmbăta lăsatului sec de carne, în 
ajunul Duminicii Înfricoşătoarei 
Judecăţi şi celei de A doua veniri a 

Domnului, la care toţi vom fi chemaţi, 
facem rugăciuni pentru cei adormiţi ca 
Dumnezeu să se îndure de ei la Judecata 
de apoi. Deosebit pentru această zi, este 
faptul că Biserica mijloceşte în rugăciune 
pentru toţi cei care au murit pe neaşteptate 
şi fără pregătirea sau pocăinţa necesară, 
pentru ca toţi aceştia să se bucure de iertare 
şi pace veşnică.

Rugăciunea pentru cei plecaţi la 
Domnul ne aduce în comuniune cu ei

Pomenirea tuturor morţilor la Moşii de 
iarnă precede aşadar Duminicii Înfrico-
şătoarei Judecăţi şi a celei de A Doua Veniri 
a Domnului, iar rugăciunea noastră pentru 
toţi adormiţii ne leagă pe cei de aici cu cei 
de dincolo şi devine o prefigurare a marii 
adunări eshatologice a tuturor oamenilor, 
morţi şi vii, înainte de Judecată, ca o 
imagine simetrică a creaţiei lumii.

„Doamne, Cel ce primeşti din cele patru 
margini ale lumii pe cei ce au adormit cu 
credinţă, în mare sau pe pământ, în râuri, 
în izvoare sau în lacuri şi în fântâni, pe cei 
ce s-au făcut mâncare fiarelor şi păsărilor 
şi târâtoarelor, pe toţi îi odihneşte!”. 

Iată deci, că întreaga Biserică reunită în 
rugăciune nădăjduieşte să înduplece drep-
tatea lui Dumnezeu, apelând la milostivirea 
Lui pentru toţi cei care au plecat din această 
lume, chiar şi cei care erau mai puţin sau 
deloc pregătiţi, şi cei care au avut un sfârşit 
neaşteptat şi de multe ori cumplit. 
„Odihneşte pe robii Tăi pe pământul celor 
vii, Doamne, de unde s-a depărtat durerea, 
întristarea şi suspinarea; iartă-le ca un 
Iubitor de oamenii cele ce în viaţă au greşit, 

că singur eşti fără de păcat şi Stăpân al 
celor morţi şi al celor vii!”

De ce facem parastase sâmbăta?
Pentru că sâmbăta este ziua în care 

Hristos a stat cu trupul în mormânt şi cu 
sufletul în iad, ca să-i elibereze pe drepţii 
adormiţi. În acelaşi timp, sâmbăta e 
deschisă spre duminică, ziua Învierii 
Mântuitorului Hristos. Moşii de iarnă ne 
îndreaptă spre sâmbetele morţilor din 
Marele Post, în număr de şapte, care se 
încheie sugestiv cu Sâmbăta lui Lazăr, 
înainte de Săptămâna Mare sau Săptămâna 
Patimilor.

Iar Sâmbăta de Paşti, a opta la nu-
mărătoare, este una aparte, căci Însuşi 
Mântuitorul a murit cu trupul, urmând să 
învieze a treia zi, spre răscumpărarea nea-
mului omenesc din moartea păcatului 
strămoşesc şi spre viaţă veşnică.

Toate sâmbetele anului liturgic sunt 
închinate celor trecuţi la Domnul, căci 
fiecare sâmbătă e în realitate o imitare a 
Sâmbetei Mari, iar moartea creştinilor e o 
icoană a şederii lui Hristos în mormânt. 

Sfânta Liturghie, ajutor nepreţuit 
pentru cei adormiţi

Să nu uităm însă că cea mai importantă 
faptă de milostenie pentru cei dragi ai 
noştri plecaţi la Domnul este pomenirea 
lor la Sfânta Liturghie. Este indispensabilă 
participarea noastră la Sfintele Liturghii, 
obligatoriu la cele din duminici, căci, în 
primul rând, prin pomelnicul cu vii şi 
adormiţi pe care îl dăm la Sfântul Altar, 
aducem toate sufletele pomenite în co-
muniune cu Hristos în Sfântul Potir. Apoi, 
rugăciunea comună pe care o facem, preoţi 
şi credincioşi, ne ajută atât pe noi, cât şi pe 
cei adormiţi.

Căci aşa, la vremea plecării noastre, cei 
rămaşi se vor mângâia şi întări cu aceste 
cuvinte rostite în rugăciunea bisericii „Pe 
cei ce au fost cârmuiţi de dreapta credinţă, 
învredniceşte-i să ajungă la limanul 
nestricatei Tale vieţi” ❖

ANUNŢ 
Vineri 24 februarie, de la orele 22:30, 

Priveghere de toată noaptea 

curs de muzică psaltică  
în perioada  

19.02.2017 - 15.08.2017

Şcoala de muzică psaltică a Bisericii 
Şerban Vodă, „Sfântul Cuvios 
Paisie de la Neamţ”, organizează 

seminarii de introducere în muzică psaltică 
pentru începători, dar şi pentru cei iniţiaţi. 

Preselecţia va avea loc Duminică 19 
februarie 2017 ora 18:00 la biserica noastră, 
iar cursanţii vor frecventa două seminarii pe 
săptămână, vinerea după Vecernie, de la 
19:00 şi Duminica după-amiază (la o oră 
care se va stabili). Cursul se va încheia pe 15 
august cu un concert extraordinar la hramul 
Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”. 

Pe parcursul seminariilor veţi avea 
posibilitatea să participaţi la diverse 
concursuri cu premii. De asemenea, în 
unele Duminici de curs vor fi prezenţi 
diverşi psalţi renumiţi din Bucureşti, din 
ţară şi sperăm şi de peste hotare. 

În cele peste 20 de întâlniri psalţii 
organizatori ai Grupului „Sfântul Cuvios 
Paisie de la Neamţ”, coordonaţi de Marian 
Ştirbei vor încerca să vă introducă în minunata 
taină a interpretării muzicii psaltice. 

Va aşteptăm la preselecţie pe 19.02.2017. ❖


