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Duminica a doua din Postul Mare,
a Sfântului Grigorie Palama
Duminica 2-a din Post
(a Sf. Ier. Grigorie Palama)

Sf. Cuv. Mucenici
din Mănăstirea
Sf. Sava cel Sfințit

Amintirea Sfântului Grigorie
a fost rânduită în continuarea
celei despre cinstirea sfintelor icoane,
ocupând împreună un loc privilegiat în
cursul Postului Sfintelor Paşti.
Atât victoria asupra iconoclaştilor din
secolul al IX-lea, cât şi cea asupra
umaniştilor bizantini în secolul al XIV-lea,
reprezintă triumful învăţăturii ortodoxe
a îndumnezeirii omului.
Învăţătura ortodoxă este nu numai
moştenirea cea mai de preţ
a Sfinţilor Părinţi din vechime, dar şi
calea bună şi sfântă a mântuirii, piatra
pe care şi-au clădit viaţa duhovnicească
toţi sfinţii din al doilea mileniu creştin.

Î

n duminica a doua a Sfântului şi
Marelui Post se citeşte o pericopă
evanghelică care ne înfăţişează vindecarea slăbănogului din Capernaum, pe
care patru buni prieteni îl coboară prin
acoperiş până la picioarele Mântuitorului
Hristos, în casa în care acesta predica.
Această minune arată şi valoarea bunelor
prietenii, dar şi rezultatul dorinţei puternice
de a ajunge la Hristos: când şi prietenia, şi
dorinţa, merg împreună în direcţia bună, se
pot depăşi orice obstacole. Sfânta Biserică
a rânduit ca duminica a doua din Postul
Mare să fie închinată şi Sfântului Grigorie
Palama, praznic instituit odată cu canonizarea sa oficială, în 1368.
Sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscopul
Tesalonicului, este cel mai mare teolog al
secolului al XIV-lea şi unul dintre cei mai
mari teologi din istoria Bisericii Ortodoxe.
S-a născut în jurul anului 1296 în
Constantinopol, din părinţi credincioşi.
Provenind dintr-o familie înstărită a acelor

timpuri, familie care avea strânse legături
cu curtea imperială, aşadar o familie de
demnitari, Sfântul Grigorie a urmat
cursuri de filozofie dar şi de teologie.
S-a călugărit încă de tânăr, atunci când
la vârsta de 20 de ani se hotărăşte să
părăsească cele lumeşti pentru a se apropia
de cele cereşti, pentru a petrece o viaţă
liniştită în comunitatea Sfântului Munte
Athos. Conduita sa monahală era de
admirat, după cum o arată şi asceza zilnică
a tânărului ascet, pentru curăţirea sufletului şi vederea luminii dumnezeieşti.
Scurta sa rugăciune zilnică era: ,,Doamne,
luminează-mi întunericul, Doamne, luminează-mi întunericul!”
Nu a rămas prea mult în viaţa care îi era
plăcută, datorită faptului că a fost nevoit,
în anul 1340, să iasă din Muntele Athos
din cauza controversei isihaste. În anul
1347 a fost ales arhiepiscop al Tesalonicului, iar până în 1359, anul trecerii la cele
veşnice, activitatea sa se va desfăşura
între Constantinopol şi Tesalonic.
Sfântul Grigorie Palama a învăţat că
sfinţii, când Dumnezeu voieşte, pentru
credinţa lor puternică şi pentru multa lor
rugăciune, pot pregusta încă din viaţa
aceasta slava sau lumina împărăţiei
cerurilor, care este lumină necreată şi
netrecătoare. Această lumină s-a arătat la

Schimbarea la Faţă a Mântuitorului nostru
Iisus Hristos pe Muntele Tabor (Matei
17,1-9; Marcu 9, 1-9; Luca 9, 27-36). Din
acest motiv, în duminica a doua din
Sfântul şi Marele Post este pomenit în
mod deosebit Sfântul Grigorie Palama ca
„fiu al dumnezeieştii şi neînseratei
lumini”, adică teolog al luminii dumnezeieşti neapuse, necreate şi veşnice.
În acelaşi timp, Sfântul Grigorie
Palama ne arată că dreapta credinţă pe
care am prăznuit-o în mod deosebit în
duminica anterioară nu este o credinţă
teoretică, ci este credinţa care duce pe
credinciosul ortodox la viaţă şi lumină
veşnică. Problema locului trupului în
viaţa duhovnicească se afla în inima
disputelor iconoclaste şi isihaste, găsindu‑şi expresia ortodoxă tocmai în timpul
Postului Mare, în asceza şi rugăciunea ce
preced sărbătoare pascală. Învăţătura
duhovnicească a Triodului poate fi privită
drept aplicarea directă şi practică a
dogmei ortodoxe a întrupării, aşa cum a
fost precizată de apărătorii icoanelor şi de
isihaşti. Când mărturisim şi trăim dreapta
credinţă, ne luminăm sufletul şi ne
curăţim de păcate prin pocăinţă, post şi
fapte bune, spre a dobândi slava vieţii
veşnice. ✤
Pr. Vlad Mîndru

Buna Vestire,
începutul mântuirii noastre
Buna Vestire este unul din cele mai vechi praznice dedicate Maicii Domnului, cu ţinere
încă din secolul al IV-lea. Data sărbătorii a variat la început, generalizându-se
la 25 martie odată cu stabilirea datei de 25 decembrie pentru praznicul Naşterii Domnului,
căci Buna Vestire este aşezată cu exact 9 luni înainte de Naşterea Domnului.

B

una Vestire conţine în sine în
mod virtual toate praznicele
creştine. Socotită sărbătoare a
Maicii Domnului, dar şi praznic al
Domnului, al Întrupării din Preasfânta
Născătoare de Dumnezeu, ea este
începutul iconomiei mântuirii realizate
de Fiul lui Dumnezeu Întrupat. Căci
iată, aceasta este „taina cea din veci
ascunsă” (Efes. 3, 9, Col. 1, 26; Rom. 16,
25), cum Apostolul Pavel o numeşte, ce
acum ni se descoperă din modul în care
Dumnezeu îl răscumpără pe omul căzut,
prin zămislirea dumnezeiescului Prunc.
Buna Vestire este singurul praznic al
Maicii Domnului care are temei biblic.
Evanghelia lui Luca ne spune că
Arhanghelul Gavriil a fost trimis la
Fecioara Maria, care era logodită cu
dreptul Iosif din seminţia lui Iuda, în
Nazaretul Galileii, pentru a-i vesti
Întruparea Fiului lui Dumnezeu. Arhanghelul o întâmpină pe Fecioara
Maria cu „Bucură-te ceea ce eşti plină
de har! Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!” (Lc. 1, 28).
„Ce fel de închinăciune poate să fie
aceasta?” (Lc. 1, 29) se miră Maica
Domnului. Îngerul îi vesteşte că ea a
aflat har înaintea lui Dumnezeu şi că a
fost aleasă să zămislească pe Fiul lui
Dumnezeu, pe Mesia cel aşteptat. Cu
maturitate spirituală şi multă smerenie,
Maica Domnului întreabă: „cum va fi
aceasta de vreme ce eu nu ştiu de
bărbat?” (Lc. 1, 34). Atunci i se descoperă că zămislirea va fi prin pogorârea
Duhului Sfânt, iar Maica Domnului se
supune: „Iată roaba Domnului. Fie mie
după cuvântul tău!” (Lc. 1, 38).
Mântuirea este un dar de la Dumnezeu,
dar Acesta nu forţează libertatea omului,
fiind necesară şi participarea lui. Chiar
Întruparea nu are loc fără acordul
Fecioarei Maria. Fiat-ul „Fie mie după
cuvântul tău!” ne aminteşte de fiat-ul
din momentul creării lumii: „Şi a zis
Dumnezeu să fie” (Fac. 1, 3). Deşi Dumnezeu creează omul fără participarea
lui, nu îl mântuieşte decât cu participarea
lui. Iar fără fiat-ul Fecioarei Maria,
Întruparea ar fi fost imposibilă. Recrearea, reînnoirea lumii începe prin
Întrupare, iar încuviinţarea Fecioarei
Maria reprezintă participarea umanităţii
la Întrupare.
Evanghelia de la Luca (1, 26-56),

temeiul biblic al sărbătorii, este socotită
de exegeţi o „evanghelie în Evanghelie”
(evanghelion – vestea cea bună).
Descoperim în textul biblic o întreită
bună vestire: către, de la şi despre
Maica Domnului. Dar în primul rând
este o bună vestire către Maica
Domnului, căci ea este cea aleasă ce
participă la taina iconomiei mântuirii
într-un chip unic, zămislind trupeşte
fără tată de la Duhul Sfânt, pe Fiul cel
născut din veac fără mamă. Vestea cea
bună către ea este tocmai această
intimitate extraordinară cu Persoana
Fiului Care îşi ia trup din ea, ceea ce o
face unică şi-i justifică numirea de
„Născătoare de Dumnezeu”. Zămislind
pe Fiul, doar în Maica Domnului „ca

niciodată, inima omului cu inima
Domnului au bătut şi bat laolaltă”
(Acatistul Rugului Aprins). ✤

La racla Sfintei Cuvioase Parascheva

A

Joi, 10 martie...

lături de inimile noastre
deschise la suferinţa fraţilor
noştri ucraineni cuprinşi de
urgia războiului, avem ajutor şi pe
Sfânta noastră Maică Parascheva, care‑i
mângâie pe aceşti oameni. Printre
pelerinii obişnuiţi care păşesc zi de zi
în Catedrala Mitropolitană, zăresc şi
chipurile refugiaţilor care găsesc un
răstimp în drumul lor ca să poposească
la racla Sfintei. Unii cu ochii în lacrimi,
alţii fixaţi de încordarea unui drum în
care cu o mână îşi ţin strâns copiii, iar
cu cealaltă un bagaj minimal. Este tot
ce au putut lua cu ei. Casa şi celelalte
agoniseli de o viaţă le-au lăsat. Le-au
lăsat în grija Celui de Sus...
Într-o dimineaţă din această săptămână, s-a apropiat o mamă cu doi
copii şi, cu ochii în lacrimi, mi-a arătat
pe telefon: „Am fugit din Ucraina şi Îl
vrem pe Hristos. Avem binecuvântarea
duhovnicului sa ne împărtăşim!”. Şi au
stat toată Liturghia drepţi, ca nişte
lumânări de ceară curată, arzând pe
deoparte de durerea pribegiei, iar pe de
alta de dorul lui Hristos. La sfârşitul
Sfintei Liturghii, le-am dăruit doi
colăcei pe care îi primisem la racla
Cuvioasei. În urma mea, am văzut cum
credincioşii din biserică s-au apropiat
să le împartă prinoase de la parastas.
O altă întâlnire... O doamnă cu un
pomelnic în mână, udat de lacrimi. Era
mama care îşi plângea fiul şi nora care

şi-au pierdut viaţa la Kiev; mai avea un
fiu, soldat, pentru care a venit să se
roage. Purta lacrimile pierderii, dar şi
ale speranţei. În urma ei, o familie din
Odessa. Două bunicuţe credincioase,
alături de un copil cu autism. Îmi
spuneau ca sunt ucenicii părintelui Iona
de la Odessa, un mare duhovnic trecut
deja la Domnul. Se mângâiau cu
binecuvântarea Sfintei Parascheva, la
picioarele căreia au aşternut rugi
fierbinţi pentru toţi cei dragi rămaşi
acasă. Printre fulgi şi gloanţe, ţinând
piept gerului şi pământului spulberat.
Emoţionant. Este emoţionant să vezi
cum cei care i-au găzduit pe refugiaţi
vin împreună cu ei să le-o prezinte pe
Sfânta Parascheva, cu gândul că aceasta
le va spune mai multe sau le va da,
măcar, puţină speranţă şi putere.
Şi atâţia alţi paşi purtaţi, dar cunoscuţi
doar de Dumnezeu şi număraţi de îngeri
şi de sfinţi... (doxologia.ro) ✤

Comitetul de Doamne

Femeile care sprijină activitatea Bisericii
Organizarea Bisericii Ortodoxe se sprijină pe doi piloni importanţi: Consiliul parohial
şi Comitetul parohial. Dacă din Consiliul parohial al bisericii noastre fac parte 12 bărbaţi destoinici,
cu nume bun, implicaţi în viaţa Bisericii, din Comitetul parohial fac parte atât bărbaţi cât şi femei,
care, grupaţi în jurul celor cinci coordonatori de servicii (social, misionar, cultural, pentru tineret
şi administrativ-gospodăresc) şi sprijiniţi de ceilalţi enoriaşi, contribuie la păstrarea şi propagarea
credinţei noastre ortodoxe şi participă la toate programele şi nevoile bisericii.

C

omitetul parohial al bisericii
noastre, ales recent în ianuarie
2022 pentru următorii patru ani, a
fost lărgit şi întinerit pentru a pune în
practică proiecte noi care, cu ajutorul lui
Dumnezeu, sperăm să se împlinească. La
întâlnirea din 11 martie 2022 a membrilor
Comitetului parohial cu Părintele Paroh
Dinu Pompiliu şi preoţii coslujitori, Preot
Adrian Chiriţă şi Preot Vlad Alexandru
Mîndru, s-a discutat despre activitatea
Comitetului în următorii ani. S‑a pus în
discuţie în primul rând intensificarea
activităţii misionare şi sociale în parohie.
Apoi necesitatea finalizării lucrărilor la
Centrul social şi darea acestuia în folosinţă.
Cu această ocazie membrii noului comitet
au vizitat clădirea Centrului social, au

P

ărintele Patriarh Daniel recomandă o serie de cereri speciale
şi rugăciuni pentru pace care pot
fi incluse la slujbele bisericeşti şi în
rugăciunea particulară. Textul lor,
propus de Departamentul Carte de cult
al Editurilor Patriarhiei Române,
urmează a fi înaintat spre aprobare
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române.
La Ectenia mare (n.r. din rânduiala
Sf. Liturghii), se pot adăuga şi aceste
cereri speciale:
Pentru ca să dezrădăcineze ura,
învrăjbirea şi dorinţa de stăpânire din
inimile celor ce asupresc pe cei nevinovaţi, să aducă între ei dragostea
nefăţarnică, înţelegerea şi împreunăvieţuirea paşnică, şi să înceteze războiul, tulburarea şi suferinţele oamenilor, Domnului să ne rugăm.
Pentru ca să-i izbăvească de strâmtorare pe cei asupriţi de năvălirea
oştirilor, iar pe asupritori să-i întoarcă
de la rău şi să-i îndrepteze spre pace şi
dragoste, încât nimeni să nu piară, iar
pacea să o sălăşluiască pe pământ,
spre bucuria Bisericii şi a poporului
Său, Domnului să ne rugăm.
La Ectenia întreită (n.r. din rânduiala
Sf. Liturghii), se pot adăuga şi aceste
cereri speciale:
Plângere cu vărsare de lacrimi, jale
şi mâhnire adâncă ne-a cuprins pe noi,

consemnat stadiul lucrărilor şi modalităţi
de urgentare a acestora prin găsirea de noi
sponsorizări şi donaţii.
În cadrul Comitetului parohial al bisericii noastre, format preponderent din femei,
întâlnim şi titulatura de Comitetul de
Doamne. Acesta nu reprezintă un organism
aparte, ci se regăseşte în Comitetul parohial.
Doamnele din comitet sunt cele care, cu
timp şi fără timp, cu multă dragoste şi
jertfelnicie, fac din evenimentele parohiei
noastre momente calde şi primitoare.
Implicarea cu trup şi suflet a femeii în viaţa
Bisericii – diaconiţa vremurilor trecute –
este o binecuvântare atât pentru comunitate
cât şi pentru ea însăşi. Doamnele din
comitet se ocupă de organizarea şi
sponsorizarea numeroaselor evenimente

din cadrul parohiei, se implică în acţiuni de
binefacere şi întrajutorare a persoanelor
aflate în nevoi, strângerea de fonduri pentru
lucrările la aşezământul social etc. Lăcaşul
de cult, locul unde ne întâlnim cu
Dumnezeu, spaţiul în care ne sfinţim viaţa,
trebuie să fie mereu curat şi primitor. Cu
mare dăruire doamne din comitet, alături
de alte doamne, enoriaşe ale parohiei
noastre, se mobilizează de mai multe ori pe
săptămână pentru curăţarea lăcaşului de
cult. Mulţumim tuturor doamnelor care,
prin devotament fizic şi material, cu
discreţie, necontenit menţin vie viaţa
Bisericii noastre şi lăsăm pe Bunul
Dumnezeu să reverse binecuvântări asupra
dânselor. ✤
Magdalena Pencea

Rugăciuni pentru pace
Doamne, din pricina suferinţelor aduse
de război semenilor noştri. Pentru
aceea, către Tine, Dumnezeu nostru,
cu inimă smerită strigăm: Conteneşte,
ca un milostiv, suferinţa aceasta, iar
frica ce ne-a cuprins să ne fie spre
pocăinţă, şi degrab’ izbăveşte pe toţi de
orice nedreptate, asuprire şi prigoană,
ca în pace să vieţuim după voia Ta. Ne
rugăm Ţie, Celui grabnic spre ajutor şi
tare în apărare, auzi-ne şi ne
miluieşte.
Caută din înălţimea sfântului Tău
lăcaş, Doamne, Dumnezeul nostru, şi,
ca un bun şi iubitor de oameni, vezi
primejdia morţii care ameninţă pe
poporul Tău şi vino degrab’ şi-l scoate
din toată asuprirea şi umilirea. Opreşte
războiul nimicitor de vieţi şi de case,
dăruieşte pocăinţă asupritorilor, mângâie pe cei cuprinşi de durere, călăuzeşte pe cei pribegi şi sădeşte pacea
şi binecuvântarea în inimile robilor
Tăi. Ne rugăm Ţie, auzi-ne şi ne
miluieşte.

Rugăciune

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce eşti Izvorul vieţii şi
al păcii în cer şi pe pământ, revarsă
harul păcii Tale în lumea tulburată de
război şi de ură. Stinge neînţelegerile şi
învrăjbirea dintre oameni şi revarsă în
inimile tuturor smerenia, pacea şi

bunătatea. Linişteşte pe cei războinici
şi dăruieşte-le înţelepciune. Dăruieşte
ajutor celor suferinzi, ocrotire celor
refugiaţi sau pribegi şi mângâiere celor
înstrăinaţi şi întristaţi, iar nouă tuturor
dăruieşte-ne voinţa şi puterea de a
ajuta cu toată inima pe semenii noştri
care suferă din pricina războiului. Cel
ce ai spus: Fericiţi sunt făcătorii de
pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor
chema!, învaţă-ne să căutăm dobândirea păcii inimii şi a păcii între
oameni şi între popoare, deoarece în
inima în care se află pacea, nu mai este
vrajbă, iubire de stăpânire sau frică, ci
mângâierea Duhului Sfânt, iubire de
Dumnezeu şi de semeni. Pentru aceasta,
cu smerenie ne rugăm Ţie, Hristoase
Dumnezeule, pentru pacea dintre
oameni în fiecare ţară, pentru pacea
dintre popoare şi pentru buna aşezare
a întregii lumi, ca să vieţuim în bună
înţelegere şi să putem lucra fără împiedicare faptele plăcute Ţie, slăvind
iubirea de oameni a Tatălui şi a Fiului
şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi
în vecii vecilor. Amin!
Bine este să facem şi noi în rugăciunea
personală aceste cereri şi rugăciuni,
căci numai pacea aduce tuturor viaţă
tihnită, îndestulată şi răgaz pentru
lucrarea mântuirii fiecăruia dintre noi.
Iar războiul, frica, lipsurile şi criza cu
uşurinţă trec de la un popor la altul. ✤

MarŞul
pentru viaŢă 2022
Sâmbăta viitoare, după Sărbătoarea Bunei Vestiri, în numeroase localități
din România va avea loc a 12-a ediție națională a Marșului pentru viață 2022. Ediția
din acest an are tema „Egalitate, echitate și sprijin – din prima secundă și întreaga
viață” și este organizată cu participare fizică după doi ani în care a avut loc exclusiv
online. Organizarea evenimentului este confirmată pentru aproape 100 de localități
din România și Republica Moldova, dar se estimează că până săptămâna viitoare
numărul acestora ar putea fi de ordinul sutelor.

Î

n Capitală, Marşul pentru viaţă este
organizat de asociaţiile Studenţi
pentru viaţă Bucureşti şi România
pentru viaţă şi are loc sâmbătă, 26 martie,
începând de la ora 12:00.
Traseul marşului este de la Bucureşti
Parcul Unirii (Piaţa Unirii) – Str. Bibescu
Vodă – Bd. Dimitrie Cantemir – Parcul
Tineretului (intrarea Şincai).
Evenimentul se va încheia cu concertul
caritabil Live for life 2022, susţinut de
Raluca Angel, Vlad Miriţă şi Corul Meloritm. În cadrul concertului se vor strânge
donaţii pentru organizaţii implicate în
sprijinirea refugiaţilor din Ucraina.
Marşul pentru viaţă din acest an, ca şi
celelalte ediţii, promovează egalitatea de
şanse pentru femeile însărcinate aflate în
situaţii dificile şi pentru copiii lor
nenăscuţi.

„Tema Marşului pentru viaţă din acest
an este o invitaţie la a fi sinceri cu noi
înşine şi la a ne întreba: Cât ne pasă de
femeile în criză de sarcină şi cât le ajutăm
concret, într-o societate în care egalitatea
şi echitatea sunt idealuri publice?”,
transmit organizatorii în comunicatul
evenimentului.
„Mai mult, să facem un exerciţiu de
imaginaţie şi să ne gândim cum ar fi fost
dacă propria noastră viaţă era supusă
alegerii de a fi născuţi sau nu?”
Marşul pentru viaţă este punctul
culminant al Lunii pentru viaţă, serie de
manifestări organizate anual pe parcursul
lunii martie, pentru a conştientiza
societatea cu privire la valoarea fiecărei
vieţi umane şi nevoia de sprijin pentru
mamele singure şi familiile în dificultate.

Sprijinul acordat acestora reprezintă o
şansă la viaţă pentru copiii nenăscuţi şi
face avortul de neconceput într-o societate
cu adevărat democratică şi solidară.
Marşuri pentru viaţă au loc anual în
numeroase ţări. Primul s-a desfăşurat la
Washington, DC în 1974. Evenimentul
este apolitic şi neconfesional, dar deschis
participării tuturor confesiunilor religioase şi formaţiunilor politice.
În România, Marşul pentru viaţă a fost
organizat prima dată în 2008, la Timişoara,
iar în 2011 a avut loc prima ediţie
naţională. Din 2015, evenimentul se desfăşoară cu temă şi dată comună atât în
România, cât şi în Republica Moldova.
Organizatorii nu cer modificarea
legislaţiei avortului, ci propun măsuri de
sprijin concret pentru mame şi copii.
(basilica.ro) ✤

Ce ar face Hristos în locul nostru?
❖ În fiecare clipă, noi trebuie să ne Aceste cuvinte sunt înscrise pe prescura strigă către Dumnezeu. Sau când cineva
întrebăm ce ar face Hristos în locul noastră ortodoxă: fie ca acestea să fie se întristează pentru păcatele altor
înscrise şi în inimile noastre.
oameni. Sau când cineva are râvnă
nostru.
❖ Lasă valurile vieţii să spumege în pentru credinţa lui Dumnezeu, şi vede
Când mă lenevesc în chilia mea la
ceasul înserării şi vreau să dorm – ce ar jurul tău ca o mare furtunoasă, dar tu cu întristare cum oamenii cad de la
face El? El a privegheat multe nopţi şi stăruieşte în a rămâne cu sufletul liniştit credinţă. Dumnezeu întoarce această
întristare în bucurie.
S-a rugat Tatălui ceresc pentru întreaga ca şi adâncul mării.
Vântul poate să îndoaie stejarul oricât
Aşa cum îi descrie Pavel pe apostoli
lume. El biruie lenea.
Atunci când vreuna din surorile mele ar vrea, rădăcina stejarului va rămâne însă şi pe toate adevăratele slugi ale lui
mă insultă, ce crezi că ar face El? El ar liniştită. Stejarul este adânc înfipt cu Hristos, spunând că sunt ca nişte
spune: „Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, căci rădăcinile sale în pământ, şi aceasta îl întristaţi, dar care deopotrivă se veselesc.
Tatăl vostru Cel ceresc vă poartă de grijă izbăveşte de toate vânturile. Tot aşa trebuie Se veselesc, fiindcă simt puterea şi
şi tu, cu sufletul tău, cu rădăcina sufletului apropierea lui Dumnezeu. Şi primesc
şi a voastră este Împărăţia Cerurilor”.
Atunci când teama de oameni şi de tău, să te înrădăcinezi adânc în Dumnezeu, mângâiere de la Dumnezeu. Aşa grăieşte
lume mă cuprinde - ce crezi că ar face şi numai Acesta te poate izbăvi de toate şi Psalmistul: „adusu-mi-am aminte de
Dumnezeu şi m-am veselit”. Întristarea
El? El ar spune: „Nu vă temeţi, căci Eu valurile şi îndoielile primejdioase.
❖ Întristarea după Dumnezeu vine sfinţilor seamănă cu nişte nori prin care
am biruit lumea”. El îşi arată biruinţa
asupra omului când acesta îşi aduce străluceşte soarele mângâierii. ✤
asupra a tot ceea ce ne vatămă.
Sfântul Nicolae Velimirovici
Atunci când primim Sfânta Împăr- aminte de păcatele sale, şi se căieşte, şi
tăşanie, prin sfântul Său Sânge, El se
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află în noi şi noi în El. Şi atunci când El ZIUA
ORA
SLUJBE/activităţi
Se află în noi, înlăuntrul nostru se află, Duminică 20.03 0800-1200 Duminica a 2-a din Post (a Sf. Ier. Grigorie Palama)
de asemenea, biruinţa, viaţa, învierea, 		
Utrenia, Sfânta Liturghie
dragostea, puterea şi bucuria. Să-I în- Miercuri 23.03 0730-0930 Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite
1700-1900 Sfântul Maslu
găduim să acţioneze dinlăuntrul nostru
00
Joi 24.03
-1900 Slujba de priveghere
în fiecare zi şi în fiecare clipă până la Vineri 25.03 17
0800-1200 (†) Buna Vestire; Utrenia, Sfânta Liturghie
ultima noastră suflare.
1700-1900 Slujba Pavecerniţei, Acatist
Şi să spunem mai des în inima noastră: Sâmbătă 26.03 0730-0930 Sf. Liturghie; Parastas cu pomenirea celor adormiţi; Citirea sărindarelor
„Iisus Hristos NIKA (Biruitorul)”. Duminică 27.03 0800-1200 Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci) – Utrenia, Sfânta Liturghie
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