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CruCea lui Hristos  
şi crucea vieţii noastre

Hristos are puterea să ne ajute să 
purtăm crucea noastră. Omul care îşi 
poartă crucea îşi sfinţeşte viaţa. Crucea 
- în înţeles duhovnicesc - este o stare 
din viaţa omului care nu se vede cu 
ochii trupeşti, ci se simte fiinţial sau 
duhovniceşte. În general, fiecare om 
are o cruce a vieţii sale. Dar Hristos 
Domnul ne îndeamnă zicând: fiecare 
să-şi ia crucea sa şi să-I urmeze Lui. 
Adică să nu o poarte singur, ci să o 
poarte cerând ajutorul Său. Crucea este 
strâns legată de Înviere. Când omul 

Duminica După Înălțarea 
Sfintei cruci

(Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos)
Sf. Mari Mc. EuStațiE  
și Soția Sa, tEopiSta,  

cu cEi doi fii ai lor, agapiE  
și tEopiSt

Mântuitorul Hristos prin 
această Evanghelie se referă 
la scopul vieţii noastre pe 

pământ. Grija cea dintâi este mântuirea 
sufletului. 

În acest înţeles, Evanghelia ne arată 
taina mântuirii ca fiind asumare a crucii 
personale, lepădare de sine şi urmare a 
lui Hristos. Dumnezeu respectă li-
bertatea omului, dar îi invită pe toţi 
„Oricine voieşte să vină după Mine să 
se lepede de sine, să-şi ia crucea şi 
să-Mi urmeze Mie.” (Marcu 8, 34)

Domnul doreşte ca omul să răspundă 
chemării la mântuire pentru că 
mântuirea înseamnă iubirea faţă de 
Dumnezeu şi faţă de semeni.

Libertatea omului este respectată de 
Însuşi Dumnezeu, întrucât libertatea 
este componenta esenţială a umanităţii 
persoanei. Astfel Domnul vrea să spună 
că „dacă voieşte cineva să vină după 
Mine, se va mântui intrând într-o 
legătură de viaţă eternă cu Dumnezeu”. 
El cheamă pe om la mântuire şi omul 
trebuie să fie mulţumitor şi recunoscător 
pentru toate darurile.

În concluzie, omul este liber să 
trăiască duhovniceşte sau trupeşte. 
Dumnezeu nu forţează pe nimeni. 
Dumnezeu spune în schimb surorilor 
lui Lazăr: „cine crede în Mine, chiar 
dacă va muri, va trăi.” (Ioan 11, 25) 
Deci chiar dacă omul va muri, sufletul 
lui este nemuritor. Omul credincios nu 
merge după un om muritor, ci după 
Dumnezeu cel veşnic, viu.

Lepădarea de sine înseamnă să nu 
trăim în mod egoist numai cu gândul la 
noi, ci întâi să ne gândim la Dumnezeu, 
izvorul vieţii noastre şi din iubirea 
pentru Dumnezeu trebuie să trecem la 
iubirea semenilor.

În Evanghelia acestei Duminici, Mântuitorul face referinţă la cruce, zicând:  
„Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze 

Mie.” (Marcu 8, 34) Apoi explică: „Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde,  
iar cine va pierde sufletul Său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va scăpa.” 

(Marcu 8, 35) Mai apoi întreabă: „Căci ce-i foloseşte omului să câştige  
lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul?” (Marcu 8, 36)

trece prin necazuri, el Îi cere ajutor lui 
Hristos. Mântuitorul a spus ucenicilor 
Săi: „În lume necazuri veţi avea; dar 
îndrăzniţi. Eu am biruit lumea.” (Ioan 
16, 33) Omul are deci nevoie de ajutorul 
lui Dumnezeu. El ne cheamă continuu: 
„Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi 
împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi.” 
(Matei 11, 28) Domnul cunoaşte crucea 
noastră şi El doreşte să ne apropiem mai 
mult de El şi să-I simţim ajutorul.

Sunt mulţi oameni care sunt săraci 
material, dar care sunt foarte bogaţi în 



în mine.” (Gal. 2, 20) Şi sunt mulţi care 
şi-au abandonat crucea, fie a căsătoriei, 
fie a celibatului sau văduviei pentru că 
nu au înţeles sensul acestor cuvinte: 
„jugul Meu e bun şi povara Mea este 

uşoară” (Ioan 11, 30) şi viaţa lor se 
scurge în deşertăciune, căci spune 
poetul „Viaţa asta-i bun pierdut /Când 
n-o trăieşti cum ai fi vrut!”. Amin! ❖

Părintele Dinu

credinţă. Omul credincios îşi asumă 
crucea şi Hristos îi uşurează povara, 
căci dumnezeiescul Pavel spune: 
„M-am răstignit împreună cu Hristos; 
şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte 

sfânta tecla, prima femeie  
care a pătimit pentru credinţa în Hristos

inclusiv pe Sfântul Apostol Barnaba, care 
se ascundeau într-o peşteră din apropierea 
oraşului. Împreună cu ei a mers să 
propovăduiască Evanghelia lui Hristos în 
Antiohia, făcând multe minuni şi suferind 
numeroase chinuri de-a lungul vieţii ei 
pentru slava lui Dumnezeu. După aceea, 
cu binecuvântarea Sfântului Pavel, Sfânta 
Tecla s-a retras într-o regiune pustie şi 
aspră din Seleucia Isauriei, unde a 
continuat să propovăduiască Cuvântul lui 
Dumnezeu şi să-i vindece pe fiii Lui. 

Pe locurile în care a pustnicit, a fost 
înălţată o mănăstire: Mănăstirea Sfânta 
Tecla din Maaloula. Aici se află şi moaştele 
Sfintei Tecla. 

Tot aici, în anul 2009 a ajuns un grup 
de pelerini din parohia Şerban Vodă 
însoţiţi de Părintele Dinu Pompiliu. Cităm 
câteva din amintirile Părintelui, aşa cum 
au apărut ele în ziarul Lumina chiar atunci 
când maicile de la această mănăstire 
fuseseră răpite de islamişti în decembrie 
2013. Cu rugăciuni la Sfânta Tecla ele au 
fost eliberate în martie 2014. 

«În anul 2009, din mila lui Dumnezeu, 
călătorind pe urmele Sfântului Apostol 
Pavel, am ajuns împreună cu credincioşii 
şi ne-am închinat la locul convertirii şi în 
biserica în care s-a botezat marele Apostol 
al neamurilor, gura lui Hristos, dum-
nezeiescul Pavel (n.r. Damasc). Ne-am 
îndreptat spre Ma’lula, unde o biserică 

veche amintea de gloria de odinioară a 
creştinismului ortodox din Siria. Ma’lula 
este localitatea care număra în vremea 
aceea aproape 3.000 de suflete care mai 
vorbeau încă limba aramaică, vorbită de 
Mântuitorul Iisus Hristos. Momente de 
mare bucurie pentru toţi pelerinii să auzim 
vorbindu-se în aramaică, să le ascultăm 
cântările, care izbitor semănau cu ale 
noastre, încât ne-am simţit aproape ca 
acasă. Sufletul cald al acestor oameni, 
slujba, obiectele din muzeu, frescele, 
iconografia, toate ne-au înălţat spre 
Dumnezeu, mai ales atunci când, în limba 
aramaică, ne-au cântat „Tatăl nostru”. 

Am continuat drumul nostru spre 
Mănăstirea „Sfânta Tecla”, zidită în 
cinstea ucenicei Sfântului Apostol Pavel. 
Clădirea aproape bizantină a bisericii, 
care ne aduce aminte de mănăstirile 
ortodoxe de altădată, n-a făcut altceva 
decât să ne introducă în atmosfera de taină 
a rugăciunii. Eram printre puţinii români 
care călătoream la această mănăstire. Am 
avut bucuria, atunci, să cunosc întreaga 
obşte a mănăstirii, în frunte cu maica 
stareţă, Pelaghia. Călugăriţe care şi-au 
închinat viaţa lui Dumnezeu, smerite, în 
sărăcie şi ascultare şi în frumoasa 
curăţenie care se cuvine fiecărui creştin, 
ne-au impresionat mult prin ospitalitatea 
lor. Ne-am simţit ca acasă; ne-au vorbit 
despre minunile săvârşite de Sfânta Tecla 
şi de răspândirea creştinismului ortodox 
într-o lume a islamului. Erau pline de 
încredere în Dumnezeu şi simţeau că prin 
lupta lor în această zonă vor primi de la El 
cununa cea neveştejită a măririi.» 

Azi Ma’lula şi mănăstirea sunt distruse. 
Să ne rugăm ca pacea să coboare peste 
aceste locuri, biserica siriană să supra-
vieţuiască, iar atacurile şi distrugerile 
islamiştilor asupra bisericilor şi creştinilor 
din Siria să înceteze! Iar Siria să redevină 
„acasă”pentru toţi sirienii. ❖

Se împlinesc, pe 24 septembrie 2020,  
trei ani de când, în aceeaşi duminică,  

a avut loc târnosirea bisericii Şerban Vodă 
şi aducerea moaştelor Sfintei Muceniţe Tecla. 

Acestea au fost primite prin bunăvoinţa 
Episcopiei Catolice din Milano,  

căci în Domul din Milano se află,  
aşezat lângă altar, capul Sfintei Tecla.  

În dimineaţa zilei de 24 septembrie 2017, 
Eliana Petria, o creştină devotată bisericii 
noastre, care locuieşte de mulţi ani lângă 

Milano şi care în taină a făcut mult bine 
bisericii noastre, a adus cu mare evlavie  

o părticică din moaştele  
primei muceniţe a lui Hristos.

De atunci Sfânta Tecla, Întâia-
muceniţă şi cea întocmai cu 
Apostolii, ne veghează, ne îndru-

mă şi ne sfinţeşte în taină. 
Despre Sfânta Tecla ştim că s-a născut 

în secolul I d. Hr., la Iconium (astăzi 
Konya, în Turcia), din părinţi înstăriţi. 
După ce l-a ascultat pe Sfântul Apostol 
Pavel, pe când acesta propovăduia în casa 
lui Onisifor, despre feciorie, ea s-a hotărât 
să-l urmeze pe Hristos şi a renunţat la 
intenţia de a se mărita. Mama sa, Teocleia, 
şi Tamir, logodnicul ei, s-au opus acestei 
decizii, iar acuzaţiile lor, aduse în faţa 
guvernatorului provinciei, au dus la 
întemniţarea Sfântului Apostol Pavel. 
Atunci, Sfânta Tecla a plecat de acasă, 
departe, ca să îl asculte pe Sfântul Pavel 
propovăduind în închisoare, plătindu-i pe 
gardieni cu bijuteriile sale pentru a putea 
pătrunde în închisoare. 

La proces, Sfântul Pavel a fost alungat 
din oraş, dar Sfânta Tecla a refuzat să se 
răzgândească, cu toate lacrimile, ame-
ninţările şi argumentele pe care mama ei 
şi guvernatorul le-au putut aduce. Ea era 
neclintită în hotărârea ei de a-L urma pe 
Iisus Hristos mirele. Atunci, mama ei, 
înfuriată, l-a convins pe judecător să o 
condamne la moarte prin ardere de vie. 
Încurajată de dragostea ei pentru Hristos, 
ea a făcut semnul Crucii peste flăcări şi a 
fost înconjurată de lumină, rămânând 
neatinsă de flăcări. Ploaia şi grindina au 
stins focul şi, împreună cu tunetele, au 
dus la îndepărtarea celor care doreau să o 
omoare pe Tecla. 

Ea i-a găsit pe Pavel şi pe însoţitorii lui, 



A lăsat şi scrieri pline de har şi de Duhul 
Sfânt, pe care ucenicul şi învăţăcelul lui, 
Stareţul Sofronie, întemeietorul şi ar-
himandritul Mănăstiri Sfântului Ioan 
Botezătorul de la Essex le-a făcut cunoscute 
lumii. Avva Sofronie a scris viaţa şi 
învăţătura Cuviosului Siluan pe larg.

Sfârşitul pământesc al Cuviosului Siluan 
de la Athos a fost la fel de blând, liniştit şi 
smerit ca întreaga sa viaţă de călugăr. După 
o scurtă suferinţă, de 8 zile, perfect lucid, 
senin şi cufundat în rugăciune, se stinge 
uşor - fără ca vecinii de infirmerie să audă 
ceva - între orele 1-2 din noaptea de 24 
septembrie a anului 1938, în timp ce în 
paraclisul infirmeriei se cânta utrenia. Va fi 
canonizat în anul 1987, cu data de prăznuire 
24 septembrie.

Dăruindu-se din tot sufletul lui 
Dumnezeu, în puţină vreme a 
primit rugăciunea cea neîncetată 

în dar de la Maica Domnului şi s-a în-
vrednicit chiar de dumnezeiasca arătare în 
slavă a Domnului nostru Iisus Hristos, în 
biserica Sfântului Prooroc Ilie.

Dar acest prim har s-a depărtat de la el şi 
a fost cuprins de plâns mare, simţindu-se de 
multe ori părăsit de Dumnezeu şi pradă 
ispitirilor vrăjmaşului. Vreme de 15 ani a 
stăruit în Hristos, adresând „cereri şi 
rugăciuni către Cela ce putea să-l mântuiască 
pe dânsul din moarte, cu strigare tare şi cu 
lacrămi aducând” (Evr 5,7). Şi aşa, obosit 
de încercări, de Sus a auzit glasul 
Dătătorului de Lege: „Ţine-ţi mintea în iad 
şi nu deznădăjdui”.

sfântul cuvios  
siluan atonitul 

Simeon Ivanovici Antonov s-a născut din părinți binecredincioși, în anul 1866, în Rusia, 
satul Sovsk, din Mitropolia Tambovului. Încă de la vârsta de 4 ani, Simeon  

și-a pus în gând ca atunci „când va fi mare să caute pe Dumnezeu în tot pământul”.  
Din tinerețe a fost chemat la pocăință de Însăși Preasfânta Născătoare de Dumnezeu  
și pururea Fecioară Maria. La vârsta de 27 de ani a părăsit grijile lumii și întărindu-se  

la drum cu rugăciunile celui între sfinți Părintele Ioan din Kronstadt, a ajuns  
la Muntele Athos, luând asupra-și jugul cel monahicesc  

în Mănăstirea Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon.

În ultimul timp  
am realizat următoarele:

✤ am mobilat grădiniţa, am cumpărat 
paturi, saltele, pilote, cearceafuri;

✤ am făcut scara interioară din lemn 
după toate normele;

✤ altă realizare este sala de mese, 
pictată şi pregătită pentru evenimentele 
ce vor avea loc în viaţa parohiei.

Au mai rămas de realizat 
următoarele:

✤ 3 uşi, treptele care urcă şi coboară 
la sala de mese şi la bucătărie, precum 
şi dotarea tehnică a grădiniţei;

✤ avem doar o maşină de gătit şi un 
malaxor pentru pâine şi prescuri. Ur-
mează să cumpărăm frigidere, masă de 
gătit, congelator şi cuptor pentru pre-
gătirea mâncării.

Treptat-treptat  
le vom face şi pe acestea.

Săptămâna aceasta am luat centralele 
termice care încălzesc sala de mese şi 
grădiniţa. Aceste centrale şi boilerele 
urmează să le plătim eşalonat. 

Dacă până acum am putut duce 
împreună această povară, sunt sigur că 
împreună vom şi finaliza aceste obiec-
tive pe care ni le-am propus, cu puţinul 
ban dat de fiecare. Vom împlini che-
marea noastră misionară în această 
parohie. De aceea, venim la dumnea-
voastră rugându-vă să sprijiniţi după 
putere această acţiune misionară, căci 
darul pe care îl faceţi fiecare va prisosi 
în favoarea dumneavoastră.

Cu mulţumiri, ❖
Părintele Dinu

Anunţ umanitar

Din învăţăturile  
Cuviosului Siluan Atonitul

✤ În Postul Mare, în timpul vecerniei, la 
Vechiul Russikon, Domnul i-a dat unui 
monah să vadă pe ieromonahul Avraamie 
în chipul lui Hristos. Bătrânul duhovnic 
luase epitrahilul şi se pregătea să-l 
mărturisească. Când monahul acela a venit 
în locul unde se fac mărturisirile, s-a uitat 
la duhovnic, un bătrân cu părul alb, şi a 
văzut că faţa lui era tânără ca a unui băiat şi 
strălucea cu totul şi era asemenea lui 
Hristos. Atunci monahul a înţeles că 
duhovnicul stă (îşi săvârşeşte slujirea sa) în 
Duhul Sfânt şi că prin Duhul Sfânt îi sunt 
iertate păcatele celui ce se pocăieşte.  ❖



în timpul domniei sale, la 16 august 1517, a 
doua zi după târnosirea ctitoriei lui Neagoe 
Basarab la Curtea de Argeş, a avut loc prima 
canonizare de pe teritoriul ţării noastre, a Sf. 
Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, 
întrucât, nota biograful său, stareţul Gavriil, 
protosul Sfântului Munte Athos, „sfântul face 
zi de zi minuni”. Sfântul Voievod Neagoe 
Basarab a plecat la Domnul la 15 septembrie 
1521, fiind înmormântat în ctitoria sa din 
Curtea de Argeş. Este prăznuit în data de 26 
septembrie.

Nicolae Iorga l-a numit „domn cu 
apucături împărăteşti... domn cu atâta dor 
de frumuseţe, cum nu mai avusesem altul 
înainte de dânsul”. Prin înţeleaptă cârmuire, 
domnitorul ocupă un loc de cinste în galeria 
bărbaţilor iluştri ai neamului.

Deşi dedicată fiului său, lucrarea sa 
„Învăţăturile…” este destinată tuturor ur-
maşilor săi la cârmuirea Ţării, actuală până 
în zilele noastre, un adevărat testament menit 
să arate cum să se conducă pe sine 
întâistătătorul şi cum să-şi conducă supuşii. 
Fără a neglija prerogativele domneşti, voie-
vodul se preocupă de viaţa spirituală a 
poporului său, conştient că misiunea sa nu 
este doar de a guverna un stat, ci de a conduce 
spre Dumnezeu, din mila Căruia i-a fost dat 
să ocupe jilţul domnesc. Prin învăţăturile 
laice, Neagoe îi arată cum să conducă pe 
supuşii săi, iar prin poveţele religioase, îi 
arată cum să se conducă pe sine.

Cea dintâi idee care devine, de fapt, 
laitmotivul operei este originea divină a 
puterii domneşti, conştiinţa domnitorului 
că este „unsul lui Dumnezeu”. 

Grija pentru Sfintele Scripturi din partea 
unui conducător laic în exerciţiul domniei 
este o soluţie pentru orice formă de 
guvernământ, actuală în orice epocă. 
Credinţa, nădejdea şi dragostea, la care 
adaugă iertarea şi pacea, alcătuiesc lucrurile 
bune, cărora le opune desfrânarea, viclenia, 
mânia şi alte păcate asemenea lor. Îndemnul 
unui suveran de a cinsti sfintele icoane este 
încă un argument pentru faptul că, astăzi, 
ne închinăm icoanei Sfântului Neagoe 
Basarab însuşi şi îl avem drept mijlocitor în 
rugăciunile noastre. ❖

Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat  
în 2008 „privind la evlavia şi viaţa 

duhovnicească bineplăcută lui Dumnezeu 
a Sfântului Voievod Neagoe Basarab, 

luând aminte la mărturisirea învăţăturii 
ortodoxe, la râvna lui pentru zidirea  

de biserici şi de mănăstiri, la ajutorarea 
Bisericilor Ortodoxe din Răsărit, precum  

şi la lucrarea sa pentru pace  
şi căutând folosul duhovnicesc  

al poporului dreptcredincios”

Neagoe Basarab, descendent al 
Craioveştilor,  a fost unul din cei 
mai de seamă voievozi români, 

domnind în Ţara Românească între 1512 şi 
1521. Politica Voievodului Neagoe Basarab 
a fost lupta pentru întărirea puterii centrale, 
organizarea militară, diplomaţie şi dez-
voltarea economică a ţării, dar şi iniţierea şi 
sprijinirea vieţii culturale. A continuat 
activitatea tipografică începută de Radu cel 
Mare, a dat la tipar „prima creaţie de valoare 
universală a literaturii române, un adevărat 
testament duhovnicesc, pedagogic, filosofic 
şi enciclopedic”, adică „Învăţăturile lui 
Neagoe Basarab către fiul său Theodosie”. 
Ne-a lăsat moştenire biserici şi mănăstiri, 
între care cea mai strălucită este Mănăstirea 
Curtea de Argeş.

Ucenic al Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul 
Constantinopolului, a adus în ţară sfintele sale 
moaşte de la mănăstirea athonită Dionisiu. Tot 

sfântul voievod neagoe BasaraB 
Domnitorul iubitor de pace şi isihie

Teodosie face o „Diată” în care scrie că a 
ridicat mai multe locaşuri pe care le ştie 
Dumnezeu şi lasă toate donaţiile pe care le-a 
primit de la credincioşi pentru mănăstiri, 
ucenicului său, Diaconul Laurenţiu, ca să 
mai facă două mănăstiri. 

Dar în anul 1694 o hoardă de tătari răzleţi 
pătrund în Mănăstirea Brazi, îl chinuie 
cumplit pe Sfântul Teodosie ca să le dea 
odoarele şi banii şi neprimind nimic, îi taie 
capul. Era după „Ziua Crucii”. Este 
înmormântat în Biserica Sfântul Gheorghe, 
ridicată de Sfântul Teodosie, care în timp se 
va ruina. Abia în anul 1842 osemintele sale 
vor fi dezgropate de Ieroschimonahul 
Dimitrie, stareţul Mănăstirii Brazi, şi 
reînhumate în Peştera de jos, ridicată de 

primii pustnici 
ai Mănăstirii 
Brazi, Teofilact 
şi Sava. Atunci 
se afla acolo şi 
Cuviosul Antipa 
de la Calapodeşti, 
care va mărturisi: 
„M-am învred-
nicit a vedea aceste moaşte, eu le-am atins şi 
erau bine mirositoare”. 

Sfântul Teodosie a fost întotdeauna cinstit 
cu evlavie de creştini, iar canonizarea sa 
solemnă s-a făcut la 5 octombrie 2003, cu zi 
de pomenire 22 septembrie. Azi Mănăstirea 
Brazi refăcută şi pictată minunat adăposteşte 
moaştele sale, care acum sunt la vedere. ❖

De loc din aproprierea Mănăstirii 
Brazi, s-a născut în prima jumătate 
a secolului al XVII-lea din părinţi 

răzeşi. La 18 ani intră în Mănăstirea Brazi şi 
este călugărit la Mănăstirea Bogdana.

Monah evlavios, cu o inteligenţă deosebită, 
cunoscând bine Sfânta Scriptura şi Scrierile 
Sfinţilor Părinţi, este ales Episcop în anul 
1669 la Rădăuţi. În 1671 va păstori Episcopia 
Romanului, iar în 1674 este ales Mitropolitul 
Moldovei, pe scaunul vacantat prin plecarea 
lui Dosoftei în Polonia.

Pentru că domnul Moldovei Dumitraşcu 
Cantacuzino pusese bir mare asupra mol-
dovenilor dar şi a mănăstirilor, Mitropolitul 
Teodosie îndrăzneşte să-l întrebe: „Ce sunt 
acestea Măria Ta, au semeni lui Antihrist?”. 
Şi domnul mâniindu-se îl scoate din scaun cu 
necinste şi-l închide, zice cronicarul Ion 
Neculce.

Întorcându-se Mitropolitul Dosoftei îl 
eliberează din închisoare. Sfântul Teodosie 
se retrage la Mănăstirea Brazi şi ridică aici o 
biserică frumoasă, cu hramul Sfântul 
Gheorghe, unde rânduieşte slujbe monahale 
de zi şi de noapte. În anul 1691 Mitropolitul 

Sfântul Mitropolit Teodosie de la Mănăstirea Brazi

programul Bisericii şerBan vodă în perioada 20-27 septemBrie 2020
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 20.09 0800-1200 Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos) 
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 23.09 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 25.09 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 De la 2230 Slujbă de priveghere de toată noaptea
Sâmbătă 26.09 de la 0800 Parastas cu pomenirea celor adormiţi
Duminică 27.09 0800-1200 Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată) - Utrenia, Sfânta Liturghie


