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CREDINŢĂ VIE ŞI DREAPTĂ ARĂTATĂ
ÎN FAPTĂ MILOSTIVĂ
DUMINICA A 5-A DUPĂ RUSALII
(a Sf. Părinți de la Sinodul
al IV-lea Ecumenic)
(Vindecarea slăbănogului
din Capernaum);
(Rugăciunea lui Iisus)

SF. CUV. MACRINA,
SORA SF. VASILE CEL MARE;
SF. CUV. DIE;
AFLAREA MOAȘTELOR
SF. CUV. SERAFIM DE SAROV

Despre o minune săvârșită de Mântuitorul Hristos în
Capernaum, cetate pe malul lacului Ghenizaret, ne
vorbește Sfânta Evanghelie din duminica de astăzi prin
pericopa de la Matei, cap. 9, 1-8. Aflat în Capernaum și
vorbind oamenilor despre Împărăția lui Dumnezeu,
Domnul vindecă prin puterea Sa dumnezeiască și
arătând multă iubire milostivă față de oameni, un om
paralizat adus în fața Lui pe o targă de patru
conaționali ai celui suferind. Văzând Iisus credința lor,
a celor 4, dar și a slăbănogului cum ne spune Sfânta
Evanghelie, a vindecat pe cel ce suferea, tămăduindu-i
întâi sufletul, prin iertarea păcatelor, apoi și trupul,
ridicându-l din boală și suferință. Minunea aceasta ne
arată puterea credinței dar și milostivirea lui
Dumnezeu față de omul aflat în grea încercare,
precum și faptul că Hristos Domnul a venit, ca prin
lucrarea Sa mântuitoare să vindece durerile, rănile și
suferințele întregului neam omenesc, reașezând pe
om pe orbita firească a relației lui cu Dumnezeu,
Creatorul său.
Tot în Duminica aceasta, Biserica Ortodoxă
pomenește pe Sfinții Părinți participanți la Sinodul al
IV-lea ecumenic de la Calcedon, din anul 451 d.Hr.,
unde s-a statornicit dreapta învățătură despre
Persoana Mântuitorului Hristos și despre cele 2 firi,
dumnezeiască și omenească, unite în mod
neamestecat, neschimbat, neîmpărțit și nedespărțit
în singura Persoană a Fiului lui Dumnezeu Cel
întrupat. Sinodul a condamnat erezia monofizită a

lui Eutihie și a reafirmat condamnarea ereziei lui
Nestorie, care despărțea pe Hristos în două persoane
(din moment ce avea două firi), iar pe Maica
Domnului nu o considera ca fiind cu adevărat
Născătoare de Dumnezeu, ci de Omul-Hristos.
Învățătura de la Calcedon a rămas mărturisirea
dintotdeauna a Bisericii până astăzi, căci fără ea nu
putem înțelege cu adevărat nici taina Sfintei
Scripturi și nici taina mântuirii.

Minunea vindecării paralizatului (slăbănogului) din Capernaum, relatată de Sfântul Evanghelist Matei, ne descoperă o mulţime de învăţături.
Întâi ne arată puterea dumnezeiască a lui
Hristos, căci El este cu adevărat Fiul lui
Dumnezeu şi Dumnezeu, singurul care
poate ierta păcatele oamenilor.
Apoi ne arată iubirea milostivă a lui
Hristos care se apleacă asupra omului aflat
în suferinţă şi încercare.
De asemenea, iese în evidenţă credinţa
arătată atât de cei patru oameni care l-au
adus pe cel bolnav în faţa lui Iisus, cât şi a
celui bolnav care dorea să fie adus spre a fi
vindecat de Domnul.
Cei patru au arătat multă compasiune
pentru semenul lor, învăţându-ne şi pe noi
să fim aproape de cei care aşteaptă ajutorul nostru, fiind bolnavi, însingurați şi
neajutoraţi.

Pe de altă parte iese în evidenţă şi reacţia
negativă a fariseilor şi cărturarilor care îl
condamnau pe Hristos şi nu credeau că El
este Mesia Fiul lui Dumnezeu.
Reţinem dialogul Mântuitorului Hristos
cu cel suferind şi modul în care acesta a fost
tămăduit. Întâi Domnul îi iartă păcatele,
vindecându-l la suflet: „Fiule, îndrăzneşte,
iertate sunt păcatele tale”. Prin aceste cuvinte Domnul, ca un doctor adevărat, arată că
la rădăcina bolii paraliticului stăteau păcatele săvârşite de el. Vindecat la suflet, căci
Domnul i-a iertat păcatele, Hristos îi dă şi
vindecare trupului său, slăbănogit de boală
şi îi zice; „Ridică-te, ia-ţi patul şi te du la
casa ta.”
Multe necazuri şi încercări care vin asupra noastră le îngăduie Dumnezeu din pricina păcatelor săvârşite, nespovedite şi neispăşite, iar unele vin ca să fie încercată credinţa şi răbdarea noastră şi să ieşim din
acestea mai întăriţi. Alte încercări vin ca să
ne ţină Dumnezeu mai aproape de El, căci
dacă nu le-am avea, am cădea uşor în ispite
şi ne-am îndepărta de harul Său.
Să reţinem că multe sunt socotelile lui
Dumnezeu cu noi, atunci când trecem prin
încercări, boli sau necazuri. Niciodată însă
Dumnezeu nu ne părăseşte. Noi suntem datori ca prin răbdare, credinţă, smerenie şi
rugăciune să cerem ajutorul Său şi ca un
Părinte milostiv, va întoarce totul în bine
spre mântuirea noastră.
Mai învăţăm din evanghelia de astăzi că
locul vindecării şi al mântuirii noastre este
în Casa lui Dumnezeu, adică Biserica, iar
sub chipul celor patru care l-au adus pe cel
suferind la Hristos, vedem pe slujitorii Bisericii şi pe credincioşii adevăraţi care aduc
prin credinţă şi faptă milostivă pe cel încercat trupeşte şi sufleteşte sub harul vindecător şi mântuitor al Bisericii.
Pomenindu-i astăzi pe Sfinții Părinţi de
la Sinodul de la Calcedon (anul 451) să ţinem şi să mărturisim cu tărie dreapta credinţă a Biserici în vremurile tulburi pe care
le străbatem, spre slava lui Dumnezeu şi a
noastră mântuire. Amin! 
Părintele Eugen Moraru

SFÂNTUL ȘI SLĂVITUL PROROC
ILIE TESVITEANUL,
APĂRĂTORUL CREDINȚEI
Fiul unui preot al Legii Vechi, din cetatea Tesve, de dincolo de Iordan,
Sfântul Ilie a fost ales de către Dumnezeu să Îi fie slujitor, conform
unei vedenii pe care ar fi avut-o tatăl lui. Trăind cu 800 de ani înainte
de întruparea Mântuitorului, pe timpul împăratului Ahab, sfântul a
ajuns să îi prorocească regelui faptul că poporul va fi lovit de secetă,
din cauză că slujea zeului Baal. Vreme de trei ani și jumătate, așadar,
cerurile au fost închise.
Sfântul Ilie s-a născut în Ţara Galaadului, în cetatea Tesvi,
de aceea s-a numit şi „Tesviteanul”. Era din seminţia lui
Aaron. Tatăl său, pe nume Sovac, a văzut la naşterea fiului
său nişte oameni îmbrăcaţi în haine albe care îl înconjurau cu
flăcări de foc pe Ilie şi îi dădeau să mănânce o flacără.
Aceasta văzând-o tatăl său şi spăimântându-se, s-a dus la Ierusalim şi a spus preoţilor vedenia sa. Un preot i-a spus:
„Omule, nu te teme de vedenia aceea pentru pruncul tău, ci
să ştii că el va fi locaş al luminii darului lui Dumnezeu şi
cuvântul lui va fi ca focul de puternic şi de lucrător. Râvna
lui către Domnul şi viaţa lui va fi bineplăcută lui Dumnezeu
şi va judeca pe Israel cu sabie şi cu foc”.
Ceea ce s-a şi întâmplat în vremea regelui Ahab, care
domnea peste Regatul de Nord, căci soţia lui Ahab, regina
Izabela, care era fata lui Ieteval, împăratul Sidonului a adus
cu ea în Israel închinarea la idoli. Sfântul Ilie văzând această
fărădelege a început o aprigă şi directă luptă cu regele Ahab
şi regina Izabela pentru apărarea dreptei credinţe a poporului, care din păcate alunecase cu multă uşurinţă în păgânism
şi idolatrie. Dorind întoarcerea poporul la Dumnezeu, Sfântul Ilie se roagă să vină o secetă cumplită pentru ca toţi să şi
cunoască greşeala şi să se pocăiască. Rugăciunea Sfântului
este ascultată, iar Regele Ahab, mâniindu se, îl alungă pe
proroc.
Sfântul Ilie fuge şi se ascunde în valea pârâului Kerrith
din faţa Iordanului. Locuieşte într-o peşteră şi - în chip minunat - corbii îi aduc de mâncare. Setea şi-o potoleşte cu apă
din pârâu. Iar când şi acest pârâu seacă, Dumnezeu îi porunceşte să meargă în Sarepta Sidonului, la o femeie văduvă care
îl va hrăni. Sfântul o găseşte pe aceasta la poarta oraşului,
adunând vreascuri. Atât de săracă era această femeie, încât
nu mai avea decât o mână de făină şi puţin ulei.
Prorocul îi cere ca din acestea să-i facă o turtă şi să i-o dea
lui să o mănânce. Nedumerită de această cerere, pentru că
făina şi uleiul erau ultimele provizii ale ei şi ale fiului său,
prorocul îi făgăduieşte că dacă va face aşa cum i-a cerut, din
cămara ei făina şi uleiul nu se va termina până la venirea
ploii. Având de la Dumnezeu darul facerii de minuni, după
măsura credinţei sale, a înmulţit cu îndestulare făina şi untdelemnul în casa văduvei şi astfel a fost hrănit de dânsa până
ce a trecut vremea de foamete. Murind însă fiul văduvei, cu
rugăciunea sa Sfântul Ilie îl învie, suflând de trei ori asupra
copilului.
Toate roadele pământului pieriseră, iar oamenii şi animalele erau în pericol de moarte. Dumnezeu s-a milostivit de
popor şi i-a poruncit lui Ilie să meargă la Ahab şi să-i arate că
toate aceste necazuri s-au întâmplat din voia Sa. Pentru a-i
dovedi regelui că Dumnezeu cel adevărat este numai Cel propovăduit de el, Sfântul Ilie i-a cerut să-i adune pe Muntele
Carmel pe toţi prorocii lui Baal. Şi au făcut un altar la care
s-au rugat trei zile idolului Baal slujitorii păgâni, dar fără

folos. După trei zile, Sfântul Ilie a zidit un jertfelnic din 12
pietre, după numărul seminţiilor fiilor lui Iacov, a aşezat un
viţel pe altar şi, rugându-se, Dumnezeu a trimis foc din cer şi
a mistuit toată jertfa. Văzând minunea, poporul s-a întors la
Dumnezeu, iar slujitorii lui Baal au fost ucişi. Iar la rugăciunea Sfântului Ilie, Dumnezeu a dat ploaie mare, întreg pământul îndestulându-se.
Apoi, ocrotit şi hrănit de un înger, Sfântul Ilie a mers patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi până la muntele Horeb.
Acolo a locuit într-o peşteră, vorbind mai întâi cu îngerul,
după aceea cu Însuşi Domnul Dumnezeu, Care i S a arătat în
vânt subţire, suflând cu linişte prin văzduh luminos. Iar când
Domnul se apropia de dânsul, mergeau înainte semnele cele
înfricoşate ale venirii Lui. La început era un vifor mare, care
răsturna dealurile şi sfărâma pietrele; după aceea venea foc,
dar nu în foc era Domnul, iar după foc un glas de lumină
subţire şi acolo era Domnul.
Când Sfântul Ilie a simţit că nu mai are mult de trăit, şi-a
ales ca urmaş al său pe Elisei. Pe când cei doi mergeau pe
drum şi vorbeau, deodată a apărut o căruţă de foc cu cai de
foc, care, despărţindu-i unul de celălalt, l-a luat pe Sfântul
Ilie la cer cu trupul. Despre el Evangheliile ne spun că a apărut alături de Moise pe Tabor la Schimbarea la Faţă, iar Apocalipsa ne arată că Ilie şi Enoh vor fi martorii care vor precede sfârşitul lumii, îndemnând lumea la pocăinţă. Sfântul
Proroc Ilie este ocrotitorul aviatorilor, iar 20 iulie este şi
Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene. 

MEMORIA IMAGINILOR
VIAȚA BISERICII ÎN TIMP DE PANDEMIE
Agenţia de ştiri Basilica a organizat
perioada 15-28 iunie 2020 un concurs
de fotografie, exclusiv în mediul online,
având tema „Viața Bisericii în timp
de pandemie”.
Fotografia este un suport material
ce devine în timp istorie. O dovadă,
un indiciu, care surprinde momente ale
vieții unei persoane, colectivități sau neam.
Fotografia este tehnică și artă
în același timp. Surprinde lucruri,
acțiuni dar și sentimente. Gânduri chiar
și stări. O imagine transmite mai mult
decât 1000 de cuvinte. Puterea imaginii
este acum mai mare în contextul
în care nu mai avem disponibilitatea
de a citi. Comunicăm mai puțin prin cuvinte
și mai mult prin imagini.

A

m trăit cu toții două luni de izolare în
casele noastre în perioada stării de
urgență. Atunci ne-am depărtat și de
biserici, acestea devenind doar locul în care
preoții țineau slujbele, alături de psalți. Am
resimțit dureros această perioadă în care nu
am mai participat la slujbe, nu ne-am mai spovedit și împărtășit. Practic nu am mai avut
acces la nicio taină.
Pentru prima oară am urmărit slujbele online. Am fost însă una din parohiile privilegiate în care slujbele au fost transmise live. Părintele paroh Dinu Pompiliu a înțeles că este
necesar să ne aducă în aceea vreme o mângâiere, mai ales că în această perioadă au fost și
Sfintele Paști, cea mai importantă sărbătoare
a Bisericii. Și așa, consemnați și închiși la domiciliu, ne-am bucurat de slujbe - transmise la
un nivel profesional foarte înalt - și de fotografiile puse pe site-ul parohiei noastre.

Să vă spunem că domnul Marian Stoenică, cel care are grijă de site-ul și Facebook-ul
parohiei Șerban Vodă și se ocupă de înregistrările video, audio și fotografiile de la slujbele și evenimentele ce au loc în biserica
noastră, a participat la concursul „Viața Bisericii în timp de pandemie” cu o fotografie.
Din cele 400 de fotografii primite, juriul a
selectat 3 fotografii pentru locurile 1, 2 și 3.
Agenția de Știri Basilica a prezentat o selecție de alte 30 de fotografii reprezentative,
dintre care prima este o poză alb-negru, făcută de domnul Marian Stoenică la una din
slujbele transmise online în biserica noastră.
Alături de poza din concurs am pus câteva

poze din arhiva parohiei Șerban Vodă din
perioada Postului Mare și a Sfintelor Paști.
Cred că cele mai bune fotografii sunt în
inimile noastre. Ele ne amintesc prin ce-am
trecut – și încă trecem! - în acest timp. Din
toată această perioadă am înțeles mai ales că
legătura noastră cu Dumnezeu trebuie să se
schimbe radical, într-o relație cu mult mai profundă și permanentă. Și că nu trebuie să mai
lipsim niciodată, sub nici un motiv de la slujbele Bisericii, și să ne spovedim și împărtășim
cât mai des. Cât mai avem îngăduința.
Dumneavaostră ce credeți că ați pierdut
și ce ați câștigat, duhovnicește, în această
perioadă? 

Sfânta Mironosiţă Maria Magdalena
Sfânta Mironosiţă, cea întocmai cu
Apostolii, Maria Magdalena este prăznuită
în calendarul ortodox pe data de 22 iulie.
Aceasta era din seminţia lui Neftalim,
din Magdala Galileei, un sat de pescari
de pe ţărmul vestic al Lacului Ghenizaret, între oraşele Capernaum şi Tiberiada.
Evanghelistul Luca ne semnalează faptul
că Iisus Hristos a izbăvit-o de şapte demoni, moment în care ea s-a alăturat celor ce-L urmau pe Mântuitorul Iisus în
propovăduirea Evangheliei. Şi-a împărţit
averea săracilor şi s-a alăturat ucenicilor
Mântuitorului, însoţindu-L în cetăţile din
Iudeea şi Galileea şi ascultând cuvintele
despre împărăţia lui Dumnezeu.
Maria Magdalena este în fruntea celorlalte femei mironosiţe datorită râvnei
cu care L-a urmat pe Iisus Domnul, ală-

turi de Maica Sa. Maria Magdalena şi-a
arătat dragostea şi devotamentul când
Fiul lui Dumnezeu suferea pe Golgota.
Cu bărbăţie a rămas lângă Fecioara Maria, chiar şi când Apostolii L-au abandonat. La picioarele Crucii, la punerea la
mormânt, dar şi în ziua Învierii Maria
Magdalena a venit să îmbălsămeze trupul
Mântuitorului. Ea s-a învrednicit să-L
vadă prima înviat şi tot ea le-a împărtășit
Apostolilor vestea că „Hristos a înviat!”.
De la Învierea Domnului şi până la
Înălţare a rămas la Ierusalim lângă Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Alături
de Maica Domnului şi de Sfinţii Săi
Apostoli va fi participat la minunea Înălţării Domnului pe Muntele Măslinilor,
dar şi în casa cu foişor, în ziua Cincizecimii, când Duhul Sfânt cel făgăduit S-a

pogorât în chip de limbi de foc peste cei
prezenţi. Tradiţia confirmă că Maria
Magdalena şi-a continuat misiunea apostolească de propovăduire a învăţăturii
creştine în Biserica primară, făcând călătorii misionare în Egipt, Fenicia, Siria,
Galia şi chiar la Roma.
Sfârşitul vieţii Mironosiţei Maria
Magdalena o găseşte pe aceasta în Efes.
Până în cel din urmă ceas și-a continuat
misiunea sa. A trecut la Domnul şi a fost
îngropată la intrarea într-o peşteră, unde
aveau să adoarmă şi cei şapte tineri martirizaţi în Efes, pomeniţi de Biserica
noastră la 4 august.
Racla cu mâna stângă a Sfintei Maria
Magdalena este cinstită la Mănăstirea
„Simonos Petra” din Sfântul Munte
Athos. 

ORICE CLIPĂ POATE SĂ FIE UN TIMP
ŞI ORICE SUSPIN POATE SĂ FIE
O RUGĂCIUNE

preună cu noi!” Deci preotul are autoritate. Pentru că ei sunt acolo: o gloată
de îngeri! E Hristos! Ce, te joci?! Deci,
căutaţi să fiţi pomeniţi la Liturghie.

Se împlinesc astăzi 9 ani de la plecarea la
ceruri a Părintelui Arsenie Papacioc. Unul
dintre cei mai cunoscuţi şi iubiţi duhovnici ai
Ortodoxiei, Arhimandritul Arsenie Papacioc s-a
născut la 13 august 1914 la Misleanu, Ialomiţa.
S-a călugărit de tânăr, la Mănăstirea Sihăstria.
A stat 14 ani în închisori. După ani de detenţie,
în 1976, a ajuns la Mănăstirea „Sfânta Maria”
– Techirghiol, pe care a păstorit-o până în
dimineaţa zilei de marţi, 19 iulie 2011, când
s-a mutat la Domnul.

 Căutaţi să fiţi pomeniţi la Liturghie.
Fie că vă cunoaşte un preot sau vă cunoaşte duhovnicul, fie că frăţiile voastre daţi Liturghie, dar să fiţi pomeniţi.
Asta e totul.
 Liturghia nu e o lucrare omenească,
dragii mei. Nici îngerească. E direct
divină! Pentru că nu poţi tu să transformi acolo. El este Cel ce este. Şi dacă
ar fi cu putinţă să se deschidă cerurile
şi chiar tavanul Altarului, n-ai vedea în
cer mai multă lumină şi mai multă aşezare cum este în Sfântul Altar, cu îngerii, căci Hristos este cu noi.

V

iaţa sa este plină de suişuri şi coborâşuri. Curajos şi demn, va trece peste toate încercările făcându-şi drum spre călugărie. Căci acolo sufletul său îşi va găsi rostul. Trece prin
multe mănăstiri şi schituri cum ar fi: Cozia, schitul Cioclovina, Sihăstria, Antim,
Slatina, Neamţ.
Părintele Papacioc a pătimit în puşcăriile comuniste alături de Părintele Iustin
Pârvu, Ioan Ianolide, Valeriu Gafencu,
Naichifor Crainic, Mircea Vulcănescu, Nicolae Bordaşiu şi alţii. A fost arestat şi
condamnat sub regimul mareşalului Ion
Antonescu, în 1941, pentru participare la
rebeliunea legionară şi apartenenţa la Mişcarea Legionară.
S-a călugărit în 1946, după eliberare,
şi s-a nevoit la Mănăstirea Antim din Bucureşti până în 1949. Între 1949-1950 este
sculptor la Institutul Biblic, apoi în anul
1951 preot la Seminarul Monahal de la
Mănăstirea Neamţ. Între 1952-1958 va fi
preot la Mănăstirea Slatina. În vara anului 1958 este arestat din nou, pentru că
făcea parte din grupul „Rugul Aprins”.
Condamnat la 20 de ani de muncă silnică,
este graţiat în 1964 de la închisoarea
Aiud. A trecut prin închisorile din Braşov, Aiud şi Jilava.
Din perioada de detenție, anul 1963,
aflăm cum se ruga în închisoare: „Credinţa puternică în Dumnezeu i-a menţinut
moralul şi-l face să spere într-o eliberare
apropiată. Pentru aceasta se pregăteşte necontenit. Dimineaţa oficiază ca şi în trecut, în faţa sobei, cu ochii către uşă, îngenunchind scurt timp, numai cât «Sfântul
Duh» este invocat să Se pogoare pentru a-l
umple de sfinţenie. A renunţat la căniţa cu
apă şi «părticica» de pâine, Trupul şi Sângele Domnului, şi la jurubiţa de aţă pe care
altă dată o trecea pe după gât în chip de
epitrahil. Şi face crucile mai mult în gând
decât cu mâna, fiind foarte atent la vizetă
pentru a nu fi văzut.“
În anul 1965 este numit paroh în comuna
Filea de Jos, din eparhia Clujului. Se întoar-

ce apoi în mănăstire și slujește ca preot şi
duhovnic la mănăstirile Căldăruşani, Dintr-un Lemn, Cheia şi Cernica. Din anul
1976 va fi duhovnicul Schitului Sfânta Maria de la Techirghiol, întemeiat de Patriarhul Justinian, pe care nu-l va mai părăsi
până la chemarea sa la Domnul.
A fost foarte iubit Părintele Arsenie Papacioc. De la el, fii săi duhovnicești au
păstrat multe cuvinte pline de tâlc.
 Lucrul primordial în concepţia
creştină este jertfa; condiţia ca să te
mântuieşti, respectiv ca să luminezi,
este să ştii să te jertfeşti. Apostolul Petru, la Schimbarea la Faţă a Domnului,
I-a spus: „Doamne, bine ne este nouă
să fim aici. Să facem trei colibe...”.
Parcă se îngemăna Cerul cu pământul.
Însă Mântuitorul i-a răspuns: „Bine,
Petre. Dar ce facem cu jertfa de pe
Golgota?”.
 Cine se roagă numai când se roagă,
acela de fapt nu se roagă.
 Noi chiar avem o rugăciune, când
facem Vohodul: „Şi fă, Doamne, să intre cu noi şi îngerii care Îţi slujesc îm-

 Sensul adevărat al învăţăturii creştine nu este să te gândeşti numai la
mântuirea ta, ci să te gândeşti şi la
mântuirea altuia, cu orice preţ: mântuind, mântuieşte-te! Ne-a creat Dumnezeu nu numai pentru noi, ci pentru întreaga creaţie.
 Nimic nu m-a ajutat mai mult în
viaţă ca suferinţa. Singură, suferinţa
este suprema catedră de teologie. Sunt
sigur că îngerii erau geloşi pe noi pentru că ei nu au această suferinţă dincolo de firea noastră.
 Acolo unde nu-i Hristos, este o
mândrie umilită. Cel mai mare urât posibil de care trebuie să scăpăm este
mândria. „Să mă vorbească lumea de
bine, să nu mă bârfească!” Nu contează
asta. Totdeauna trebuie să ne gândim
ce părere are Dumnezeu despre noi, nu
lumea. Căci asta a tăiat zborul multor
valori din România. Românii trebuie
să înţeleagă că nu se poate fără cruce.
Suferinţa-i un dar de la Dumnezeu...
„Te-am umilit, popor român, ca să te
pot înălţa!” 

PROGRAMUL BISERICII ŞERBAN VODĂ ÎN PERIOADA 19-26 IULIE 2020
ZIUA
ORA
SLUJBE/activităţi
Duminică 19 iulie 0800-1200
		
Luni 20 iulie
0800-1200
Miercuri 22 iulie
0730-0930
1700-1900
Vineri 24 iulie
0730-0930
1700-1900
Sâmbătă 25 iulie
0730-0930
Duminică 26 iulie 0800-1200
		
		

Duminica a 6-a după Rusalii
(a Sf. Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic) - Utrenia, Sfânta Liturghie
†) Sfântul și slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul - Utrenia, Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie
Sfântul Maslu
Sfânta Liturghie
Vecernie, Acatist
Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea celor adormiţi
Duminica a 7-a după Rusalii
(Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum)
- Utrenia, Sfânta Liturghie

