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Nu-i uŞor să-i iubim pe vrăjmaŞi, 
dar e mâNtuitor

Da! Această supraomenească iu-
bire o cere Fiul lui Dumnezeu 
de la un creştin adevărat. 

Porunca pare de neînţeles în 
preocupările de toate zilele ale vieţii 
omeneşti. Trebuie să recunoaştem că nu 
este o poruncă uşor de urmat şi că ne pune 
la mare încercare.

În Predica de pe munte, Mântuitorul ne 
învaţă ce atitudine trebuie să luăm faţă de 
vrăjmaşii noştri, pe care trebuie să-i iertăm 
şi să-i tratăm cu compasiune şi bunătate. 
Prin aceasta ne dovedim urmaşi ai lui 
Hristos şi ne asemănăm cu Tatăl ceresc, 
Care este Iubire şi „face să răsară soarele 
peste cei răi şi peste cei buni” (Mt. 5, 45).

Bunătatea faţă de semeni este însăşi 
condiţia calităţii noastre de creştin. Prin 
ea se cunosc ucenicii şi se recunosc 
prietenii Domnului. Iubirea aproapelui, 
indiferent că acesta îţi este prieten sau 
vrăjmaş, este porunca de căpetenie a 
Legii celei noi, menite să creeze o 
atmosferă de pace şi bunăvoire între 
oameni.

Treapta de sus a desăvârşirii în bunătate 
este răspunsul la rău cu binefacerea: în 
loc de pietre să dăm pâine, în loc de ocară, 

Duminica a 19-a După Rusaliii
(Predica de pe munte – Iubirea vrăjmaşilor)

Sf. Sfințit Mc. ierotei, 
epiScopul Atenei

sfântul simeon Noul teolog 
Treptele iubirii de vrăjmaşi

✣ Întâia treaptă e, aşadar, să nu te mânii 
pentru necinstiri, batjocuri, încercări şi 
necazuri pricinuite de cel de lângă noi.
✣ A doua, să le primeşti cu mulţumire.
✣ A treia, să te rogi pentru cel care te 
face să suferi.
✣ A patra, să-l iubeşti din tot sufletul, 
cu adevărat şi profund.
✣ A cincea, aşa să-l iubeşti, încât pururi 
să-ţi aminteşti de el cu gând curat, fără 
mâhnire, ca de un prieten iubit.
✣ A şasea, să-ţi păstrezi pacea sufletului 
când eşti jignit, batjocorit sau chiar 
lovit, fără să te socoteşti pe tine sfânt, 
iar pe cel ce-ţi face rău, un nemernic.
✣ A şaptea, să nu te tulburi aflând că e 
făţarnic cel pe care-l ţii de prieten.
✣ A opta, să uiţi de răul îndurat şi când e 
de faţă neprietenul tău şi când nu e, şi ca 
pe un prieten apropiat să-l primeşti. ❖

Extras din Jean-Claude Larchet – 
Despre iubirea creştină, Ed. Sophia, 2010

Cum? Să iubim pe vrăjmaşii noştri? Pe acei care ne fac rău? Pe acei care aruncă  
asupra noastră calomnii? Pe acei care pândesc paşii noştri, ca să ne facă rău?  

Pe acei care se bucură de durerea şi suferinţa noastră? Se poate o astfel de poruncă?

binecuvântări. 
La asta trebuie să ne determine cu-

vântul Domnului, Care zice: „Binecu-
vântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine 
celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce 
vă vatămă şi vă prigonesc” (Mt. 5, 44). Şi 
mai zice: „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi 
faceţi bine, fără să nădăjduiţi nimic în 
schimb” (Lc. 6, 35).

După firea omenească stricată de păcat 
aşa ceva nu e posibil, dar, în Hristos şi cu 
ajutorul Său, toate sunt cu putinţă.

Practicarea bunătăţii creştine este 
mijloc pentru a distruge din suflet patima 
şi setea de răzbunare, apoi, pentru a păstra 
buna înţelegere şi armonia. Precum focul 
topeşte gheaţa, aşa bunătatea dezarmează 
pe adversar, îi înmoaie inima şi-l aduce la 
pace.

În Evanghelia de astăzi, Hristos Domnul 
ne spune: „Precum voiţi să vă facă vouă 
oamenii, faceţi-le şi voi asemenea” (Lc. 6, 
31). Într-acolo trebuie să tindem, încât 
ocărâţi fiind, să binecuvântăm, prigoniţi 
fiind, să răbdăm, huliţi fiind, să mângâiem 
(I Cor. 4, 12-13) şi să luăm aminte că, fiind 
buni şi iertând pe alţii, ne iertăm pe noi. ❖

Diacon Cristian Filiuţă



sfiNţii CuvioŞi daNiil Şi misail  
de la măNăstirea turNu

în chilia sa de piatră, fiind înconjurat de 
mai mulţi ucenici.

Misail a reuşit să ridice o bisericuţă din 
lemn cu hramul „Adormirea Maicii 
Domnului“ situată în faţa chiliilor din 
piatră, el devenind primul conducător al 
obştii şi părinte duhovnicesc al vieţui-
torilor 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“. 

Astfel, Cuvioşii Daniil şi Misail, avva 
şi ucenicul, s-au arătat vase alese ale 
Duhului Sfânt, înscriindu-se în rândul 
Sfinţilor Cuvioşi sihaştri români, ca pur-
tători de daruri duhovniceşti şi luminători 
prin vieţuirea sfântă.

În şedinţă de lucru din 25 februarie 
2016, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române a hotărât canonizarea Sfinţilor 
Cuvioşi Daniil şi Misail de la Mănăstirea 
Turnu, având ca zi de prăznuire data de 5 
octombrie. ❖

Porunci şi poveţe
Peste orice supărare, 

Peste răfuieli şi ceartă 
Este o poruncă mare 
Dată omenirii: „iartă”!

Peste orice nedreptate, 
Peste răzbunări şi ură 
Este o poruncă, frate, 
Dată de Hristos: „îndură”!

Peste fapta care doare, 
Peste vorba ce răneşte 
E porunca salvatoare 
Dată de Iisus: „iubeşte”!

Peste orice-ndreptăţire, 
Peste îngâmfări şi silă 
Ce-i stau omului în fire, 
E porunca: „să ai milă”!

Peste orice raţiune 
Iritată că nu vede 
Ce începe-a se opune, 
Domnul porunceşte: „crede”!

Peste-amărăciuni răbdate 
În această cruntă eră, 
Dumnezeu din ceruri, frate, 
Îţi şopteşte-n suflet: „speră”!

Marea vieţii cu talazuri 
Te îneacă în durere? 
Întărindu-te-n necazuri, 
Domnul te îndeamnă: „cere”!

Nu-i uşoară şi nici largă 
Calea către veşnicie. 
Cel ce vrea pe ea să meargă, 
Cu atenţie să fie,

Ascultând întotdeauna 
Şi porunca şi povaţa, 
Până va primi cununa 
Celui Care i-a dat viaţa.

Preot Sorin Croitoru

Sfinţii Cuvioşi Daniil şi Misail sunt doi dintre 
monahii care s-au nevoit în zona Muntelui 

Cozia, din Arhiepiscopia Râmnicului.  
Pentru modul lor de vieţuire şi darurile 

duhovniceşti primite, Sfântul Sinod  
al Bisericii Ortodoxe Române i-a canonizat 

în anul 2016, având ca zi de cinstire data de 
5 octombrie. Tot atunci au fost canonizaţi 

Sfinţii Cuvioşi Neofit şi Meletie de la 
Mănăstirea Stânişoara. Vieţuirea  

în singurătate nu a însemnat pentru ei 
respingerea lumii, ci ridicarea deasupra ei  
şi căutarea desăvârşirii. S-au retras pentru  

a se putea ruga mai adânc pentru lume,  
iar omenirea are nevoie de rugăciunea lor  

şi de asemenea modele de trăire.

Încă din tinereţe Sfinţii Cuvioşi Daniil 
şi Misail de la Mănăstirea Turnu s-au 
arătat iubitori de nevoinţe pentru 

Dumnezeu şi de viaţă sfântă. De aceea, 
ascultând de porunca cea sfântă a 
Domnului: „Cel ce voieşte să vină după 
Mine să se lepede de sine să-şi ia crucea 
sa şi să-Mi urmeze Mie”, au lăsat casă, 
părinţi, fraţi, rude şi prieteni, şi au intrat 
în Mănăstirea Cozia ca fraţi, vieţuind în 
ascultare şi smerenie, urmând pe Fiul lui 
Dumnezeu.

Nu mult după ce au intrat în mănăstire, 
au primit tunderea în călugărie de la 
egumenul lor. Cuviosul Daniil, cunoscător 
al Sfintelor Scripturi şi al învăţăturilor 
Sfinţilor Părinţi, dovedind iscusinţă în 
viaţa călugărească, a fost învrednicit de 
harul preoţiei. Astfel devine duhovnic şi 
povăţuitor pe calea mântuirii pentru pă-
rinţii mănăstirii. Printre cei care se 
mărturiseau la cuviosul Daniil a fost şi 
vrednicul de pomenire fericitul Misail, 
care i-a devenit şi ucenic duhovnicesc. 

Doritori de viaţă pustnicească, în a 
doua parte a secolului al XVI-lea şase 
călugări au plecat din Mănăstirea Cozia: 
patru s-au nevoit 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 Mă-
năstirii Cozia, 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 



divină. Pe când zăcea aproape mort, a 
făgăduit că dacă va supravieţui i se va 
dărui cu totul lui Dumnezeu.

În 1943, s-a călugărit la Putna, sub 
numele de Adrian. A urmat Facultatea 
de Teologie din Cernăuţi.

În 1947, s-a înscris la Facultatea de 
Filosofie din Bucureşti şi s-a mutat la 
Mănăstirea Antim, unde a făcut parte 

A lexandru Făgeţeanu s-a născut la 
16 noiembrie 1912 în Deleni - 
Cernăuţi. A urmat Facultatea de 

Drept din Cernăuţi, pe care a absolvit-o 
în anul 1934. În următorii şapte ani a fost 
comisar de poliţie în Fălticeni, iar apoi 
şeful biroului local al Siguranţei. Era un 
poliţist bun şi dur. În februarie 1941 a 
fost condamnat abuziv la închisoare 
pentru participare la „rebeliunea legio-
nară”, deşi nu era înscris în Mişcarea 
Legionară şi nici nu s-a răzvrătit.

Ceva mai târziu, generalul Ion 
Antonescu, conducătorul Statului, a dat 
ordin să fie eliberaţi din închisoare toţi 
deţinuţii politici care vor să meargă pe 
front în linia întâi. Alexandru Făgeţeanu 
s-a înrolat şi a căzut rănit grav la 
Stalingrad. A scăpat printr-o minune 

se Ne amiNtim de păriNtele  
adriaN făgeţeaNu

Pe 27 septembrie s-au împlinit 9 ani  
de la plecarea unui mare duhovnic.  

Unii l-au cunoscut și - în ciuda aparenței 
de preot și duhovnic aspru - l-au iubit 

pentru puterea de a desțeleni în sufletul 
lor dragostea pentru Dumnezeu  

și pentru tăria în credință.  
Să ne amintim deci de sfinția sa. 

din „Rugul Aprins” – asociaţie cultural-
duhovnicească animată de ziaristul 
Sandu Tudor (ieroschimonahul Daniil 
de mai târziu).

După interzicerea „Rugului Aprins”, 
s-a retras la Mănăstirea Govora şi apoi 
la Crasna, alături de Sandu Tudor. Au 
fost arestaţi amândoi în 1950, sub 
acuzaţia că organizează o rezistenţă 
anticomunistă.

Condamnat la opt ani de temniţă 
grea, la recurs i s-a diminuat pedeapsa. 
A suferit în închisorile din Făgăraş, 
Jilava, Canal şi Aiud.

Eliberat în 1956, a mers la mânăstirea 
Lainici şi apoi la Slatina, de unde a fost 
din nou arestat în februarie 1958, cu 
lotul „Rugul Aprins”.

În 1959, a fost condamnat la 20 de 
ani de muncă silnică. După 1964, când 
a fost eliberat cu decretul de amnistie 
generală, a trecut prin mai multe mâ-
năstiri, rămânând mai mulţi la Lainici, 
în Gorj, şi la Antim. În anul 2003, 
bătrân şi bolnav, s-a mutat la Locurele 
- Gorj, unde a vieţuit până în septembrie 
2011. (Sursa – Claudiu Târziu; text 
adaptat)

nostru, sunt mai mulţi sfinţi mireni 
decât călugări, mult mai mulţi. Adică 
soţ, soţie, copii în familie. Or, ru-
găciunea de care vorbeşte Dumnezeu, 
asta în duh şi-n adevăr, se poate face 
chiar mai bine pe ascuns, în familie, 
decât în public, în mănăstire.

✣ Oamenii îl caută pe Dumnezeu 

✣ Copil fiind, am întrebat-o pe mama 
mea: la ce spui mata cer? Câteodată spui 
că s-a ridicat soarele pe cer, altădată 
spui că Dumnezeu este în cer. Care-i 
adevărul? Mi-a răspuns: «Cerul  e acolo 
unde se face voia lui Dumnezeu».

✣ Dumnezeu nu face nici o deosebire 
între monahi şi mireni, şi, în calendarul 

numai la necaz, greutăţi şi suferinţe. 
Dumnezeu ne-a spus: „Nu vă puneţi 
nădejdea în oameni” şi noi ne aducem 
aminte de aceasta la nevoie. Îi sfătuiesc 
pe toţi creştinii să nu uite de rugăciune 
nici când le este bine. Şi să nu pună pe 
alţii să se roage pentru ei. Să se roage 
pentru ei înşişi. ❖

Spunea părintele Adrian Făgeţeanu

agonie mii şi mii de stele marine. Erau atât 
de multe încât plaja părea că devenise 
rozalie. Acest lucru făcu să vină multă lume 
pe acea parte a coastei. Sosiră acolo şi 
echipe de la diverse televiziuni pentru a 
filma straniul fenomen. Stelele marine erau 
aproape nemişcate. Trăgeau să moară.

În mulţime, ţinut de mână de tatăl său, 
era şi un copil care privea cu ochii plini de 
tristeţe micuţele stele de mare; apoi luând-o 
la fugă, le dăduse în apă.

După aceea, se întoarse înapoi şi repetă 
operaţiunea.

De pe parapet, un om strigă spre el:
– Dar ce faci, măi copile?
– Arunc în apă stelele de mare. Altfel vor 

muri toate pe plajă, răspunse copilul fără a 
se opri din fugă.

– Dar pe plaja asta sunt mii şi mii de 
stele de mare; cu siguranţă nu ai să poţi să 
le salvezi pe toate. Sunt prea multe, mai 

O teribilă furtună se abătu asupra 
mării. Vântul sufla îngheţat, brăz-
dând apa şi înălţând-o în valuri 

uriaşe care se repezeau spre mal lovindu-l 
cu putere şi producând curenţi care pă-
trundeau în adânc ca plugurile de oţel şi 
smulgeau din loc vieţuitoarele marine, 
crustaceele şi moluştele, purtându-le la zeci 
de metri de ţărm.

Atunci când furtuna se potoli, la fel de 
repede precum se şi pornise, apa se domoli 
şi se retrase. Acum plaja era o imensă 
întindere de noroi unde se zvârcoleau în 

strigă bărbatul. Ca să nu mai spunem că la 
fel se întâmplă pe sute de alte plaje de-a 
lungul coastei! Nu poţi schimba lucrurile!

Copilul zâmbi, se apleacă iar şi mai 
culese o stea de mare şi, aruncând-o în apă, 
răspunse:

– Iată că am schimbat lucrurile pentru 
acea stea.

Bărbatul rămase o clipă mut, apoi se 
aplecă, îşi scoase pantofii şi şosetele şi 
coborî şi el pe plajă. Începu să adune stele 
de mare şi să le arunce în apă.

O clipă mai târziu coborâră încă două 
fete şi astfel erau deja patru persoane care 
aruncau stele marine în apă.

După care alte sute, mii de persoane care 
aruncau stele de mare în apă. Astfel fură 
salvate toate.

Pentru ca lumea să se schimbe ar fi 
suficient să aibă cineva, chiar şi un copil – 
îndrăzneala de a începe. ❖

În noi începe schimbarea lumii



Sfânta Cuvioasa Taisia
Tot la data de 8 octombrie, Biserica 

Ortodoxă Română face pomenirea 
Sfintei Cuvioase Taisia. Aceasta s-a 
născut în Alexandria (părţile Egiptului) 
din părinţi păgâni şi a cunoscut credinţa 
ortodoxă prin servitorul casei, Ahmes. 
Pe numele său creştin Teodor, el a 
prezentat-o episcopului Vivantius, 
primind în acest mod Taina Sfântului 
Botez. 

Mama Cuvioasei a fost cea care a 
dus-o într-o casă de desfrânare, unde ea 
a pierdut multe suflete omeneşti prin 
frumuseţea pe care o avea. 

Cu ajutorul Sfântului Cuvios Pafnutie 
din Tebaida Egiptului şi datorită 
sfaturilor acestuia, ea s-a pocăit pentru 
păcatele săvârşite. Stareţul a dus-o la o 
mănăstire de fecioare, de pe lângă 

Alexandria, şi a pus-o pe 
Sfânta într-o chilie mică. 
Taisia a fost închisă în acea 
chilie cu uşa pironită, doar 
cu o fereastră mică prin 
care i se dădea puţină pâine 
şi apă. În acea închisoare a 
trăit timp de trei ani în 
nevoinţă şi cu multe lacrimi 
de căinţă vărsate. După cei 
trei ani, la ieşirea din 
închisoare, Sfânta a petrecut 
cincispre-zece zile şi după 
aceasta a căzut într-o boală 
în care a zăcut trei zile. 

Atunci Sfântului Pafnutie 
i s-a descoperit faptul că 
era bolnavă, mergând el şi 
împărtăşind-o cu Sfintele 
Taine. După acestea, Sfânta 
Taisia a adormit întru 
Domnul. Astfel, a ajuns 
desfrânata în împărăţia lui 
Dumnezeu. 

Căinţa pentru păcatele 
săvârşite a Sfintelor Pela-
ghia şi Taisia a devenit tes-
tament nepieritor pentru 
oricine intră în luptă cu 
păcatul, nădăjduind a ieşi 
biruitor. Prin rugăciunile 

Sfintei Cuvioase Taisia, împreună cu 
ale Sfintei Cuvioase Pelaghia şi cu ale 
tuturor sfinţilor deopotrivă, avem şi noi 
nădejdea de a ajunge în aceeaşi 
Împărăţie. „Dumnezeu nu vrea moartea 
păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie 
viu” (Iezechiel 18, 23). 

Mult milostiv, mult iubitor şi iertător 
este Dumnezeu, pentru că nu doreşte 
moartea păcătosului, ci să se întoarcă 
de la păcat spre lumina mântuirii. El ne 
arată, prin toate minunile înfăptuite şi 
prin toţi Sfinţii Săi, că ne poate izbăvi 
de orice patimă sau durere sufletească, 
dacă ne întoarcem şi noi la credinţă. Nu 
trebuie să uităm faptul că ispitele 
acestui veac sunt pentru întărirea 
credinţei noastre şi ne îndeamnă prin 
acestea să ne lepădam de păcat. ❖

Florinela Ivaşcă

În Biserica noastră Ortodoxă, pe data de  
8 octombrie se prăznuiesc  

Sfintele Cuvioase Pelaghia († 457) şi Taisia 
(† 340). Vieţile sfintelor, poate mai puţin 

cunoscute pentru unii dintre noi,  
sunt exemple vrednice de urmat ş 

i pentru tinerii din societatea de azi.  
Deşi amândouă au trăit în desfrânare, 

Dumnezeu le-a întors la credinţă  
şi au devenit sfinte.

Ca un cuvânt de început, avem a 
reflecta la textul acesta de la Sfântul 
Evanghelist Matei, capitolul 21: „Zis-a 
lor Iisus: Adevărat grăiesc vouă că 
vameşii şi desfrânatele merg înaintea 
voastră în împărăţia lui Dumnezeu. 
Căci a venit Ioan la voi în calea dreptăţii 
şi n-aţi crezut în el, ci vameşii şi 
desfrânatele au crezut, iar voi aţi văzut 
şi nu v-aţi căit nici după aceea, ca să 
credeţi în el.” 

Sfânta Cuvioasă Pelaghia
La fel ca Maria Magdalena şi Maria 

Egipteanca, Sfânta Pelaghia a suferit şi 
a vărsat multe lacrimi de pocăinţă, în 
drumul său de la patima desfrânării la 
rugăciune şi asceză. După cum se 
cunoaşte, sfintele au primit milostivirea 
şi iertarea bunului Dumnezeu, ajungând 
în cer după moarte.

Sfânta Cuvioasă Pelaghia a fost o artistă 
a teatrului din Antiohia, care a trăit în 
secolul al V-lea d.H. Pelaghia a fost 
înzestrată de Dumnezeu cu o frumuseţe 
trupească nemaiîntâlnită, iar înainte de a 
deveni creştină, ea se numea „Margareta”. 
În tinereţea sa, Margareta şi-a folosit 
această frumuseţe în scopul desfrânării. 

Pocăinţa pentru păcatele ei o 
datorează episcopului Non, din Iliopoli, 
care a botezat-o. Luând atunci numele 
de „Pelaghia”, a fost încredinţată prea-
cuvioasei diaconiţa Romana, spre în-
drumare şi ascultare. A împărţit Sfânta 
averea sa servitorilor şi Bisericii, iar la 
opt zile de la botez a mers la Ierusalim 
în secret. Acolo ea s-a retras în pustiu, 
într-o chilie de pe Muntele Măslinilor, 
luând numele de Pelaghie pentru a se 
deghiza în călugăr. A fost cercetată de 
Iacov, diaconul Episcopului Non, care a 
aflat-o moartă la chilie. Descoperită 
atunci ca Pelaghia, a fost înmormântată 
de Iacov în chilia în care s-a nevoit la 
finalul vieţii ei, pocăindu-se de păcatele 
sale cele multe.

În acest fel, desfrânata de mai înainte 
a fost iertată de păcate mulţumită 
pocăinţei sale şi a ajuns vrednică de a 
se număra în ceata sfinţilor lui 
Dumnezeu. 

sfiNtele Cuvioase pelaghia Şi taisia, 
ridiCarea de la păCat la sfiNţeNie

programul biseriCii ŞerbaN vodă ÎN perioada 4-10 oCtombrie 2020
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 4.10 0800-1200 Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte – Iubirea vrăjmaşilor)
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 7.10 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 9.10 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Vecernie, Acatist
Sâmbătă 10.10 0730-0930 Sfânta Liturghie; Parastas cu pomenirea celor adormiţi
Duminică 11.10 0800-1200 Duminica a 21-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic) 
  Utrenia, Sfânta Liturghie


