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Duminica a 23-a după Rusalii
(Vindecarea demonizatului
din Ţinutul Gherghesenilor)

Sf. Ap. Iacob, rudenia
Domnului, întâiul episcop
al Ierusalimului;
Sf. Cuv. Macarie Romanul

D

eşi sunt fiinţe spirituale, duhurile
cele rele sunt decăzute şi atrag
decăderea în jurul lor şi în cei pe
care îi stăpânesc. Acestea urmează întru
totul poruncile căpeteniilor lor, diavolii, se
ajută între ele, locuind întru-un loc chiar
mii de duhuri. În omul despre care ne spune
Sfânta Evanghelie locuia o legiune de
duhuri rele.
Diavoli ispitesc pe oameni şi vor să
doboare chiar şi pe cei aleşi, mai ales pe
sfinţi şi pe toţi care se luptă împotriva lor.
De aceea înfăţişarea celor stăpâăniţi de ele
este înfiorătoare, căci diavolul anihilează
libertatea omului şi înrobeşte, întunecă
mintea şi simţurile lui. Aşa era chipul
demonizatului pe care îl întâlneşte
Mântuitorul în ţinutul Gherghesenilor.
Văzându-l, i se face milă de starea lui şi
porunceşte duhurilor celor rele, cu autoritatea Sa dumnezeiască, să iasă din acel
om. Prin gura celui demonizat strigau către
Domnul zicând: „Ce ai cu noi Iisuse, Fiul
lui Dumnezeu, ai venit să ne chinuieşti mai
înainte de vreme?”. Diavolul recunoaşte
dumnezeirea lui Iisus şi că îl aşteaptă o
judecată la sfârşit şi o pedeapsă finală, dar
acum Hristos ceartă duhurile mai înainte
de judecată şi le porunceşte să iasă din acel
om.
Voind cu orice preţ să mai facă rău, chiar
dacă vor ieşi din acel om, duhurile cer
permisiunea lui Iisus ca în momentul în
care vor ieşi din om să intre într-o turmă de
porci, care păştea prin apropiere. Domnul
le îngăduie acest lucru şi toată turma se
aruncă în lacul din apropiere şi se îneacă,
spre frica şi disperarea celor din jur.
S-a întâmplat acest lucru cu înecarea
turmei pentru ca toţi să înţeleagă realitatea,
prezenţa şi lucrarea distrugătoare a duhurilor rele, care ieşind din om au fost
trimise în turma de porci. Cel eliberat din

VINDECARE
ÎN PUSTIUL GADAREI
Pericopa evanghelică din Duminica de astăzi – Luca cap.8, 26-29 – ne istorisește
o minune săvârșită de Mântuitorul Hristos în partea de răsărit a lacului Ghenizaret,
în ținutul pustiu și neospitalier al Gherghesenilor, numit așa după cetatea Gherasa.
Este vorba de minunea vindecării unui om demonizat, care ajunsese să fie stăpânit
de duhurile cele rele, având o înfățișare fioroasă și un comportament violent.
Mântuitorul Hristos îl întâlnește pe acest om și, din iubire milostivă și cu puterea Sa
dumnezeiască, alungă din el duhurile cele rele, făcându-l sănătos la minte
și redându-l comunității din care făcea parte.

captivitatea demonilor era acum la picioarele Mântuitorului, liniştit, luminat la
chip şi cerea Mântuitorului să rămână şi el
în grupul ucenicilor Lui. Locuitorii Cetăţii,
dimpotrivă, în loc să se bucure de vindecarea
acestui om şi să dea slavă lui Dumnezeu au
văzut mai mult paguba, căci au pierdut
porcii şi L-au rugat pe Mântuitorul să plece
din ţinutul lor. Nu L-au dorit oaspete în
Cetatea lor, nu aveau nevoie de Dumnezeu
şi de binecuvântarea Sa, căci erau ei
suficienţi. Pe cel vindecat, deşi insista să
rămână lângă El, Domnul îl trimite ca pe
un misionar şi mărturisitor în Cetatea şi în
casa lui: „Du-te şi spune cât bine ţi-a făcut
ţie Dumnezeu”.
Este o trimitere şi către noi, cei de astăzi,
care trăim în societatea aceasta secularizată,
înrobită multor patimi, păcate, nedreptăţi şi
apucături deşarte, care adesea arată pe
chipul ei atâtea semne de demonizare şi de
îndepărtare de Dumnezeu. Numai prin
Biserică şi prin lucrările Bisericii care

sfinţesc şi înnoiesc pe tot omul, omenirea şi
creaţia întreagă pot regăsi calea care poate
readuce în structurile lor Lumina şi
Adevărul lui Hristos .
Cu harul şi cu puterea Sfintelor Taine şi
rugăciunile Bisericii putem să biruim
ispitele şi uneltirile prin care diavolul şi
slujitori lui le aduc ca pe nişte săgeţi veninoase asupra noastră, căci el, cum spune
Scriptura, „răcgneşte ca un leu căutând pe
cine să înghită”. Armă asupra vrăjmaşului
şi lucrărilor lui avem Sfânta Cruce, căci pe
ea Hristos a biruit puterile iadului. La fel
postul, rugăciunea, participarea la Sfântul
Maslu, dezlegări şi Molifte rânduite de
Biserică, ne ajută să luptăm împotriva
duhurilor celor rele, ca acestea să stea
departe de noi. Să fim tari în credinţă şi
fapte bune, în smerenie, rugăciune şi viaţă
curată şi Duhul lui Hristos se va revărsa
asupra noastră spre sfinţirea vieţii noastre.
Amin! ✤
Părintele Eugen Morar

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou,
Ocrotitorul BucureŞtilor
Bucureștiul va fi săptămâna viitoare în mare sărbătoare, pentru că în 27 octombrie
îl prăznuim pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.
Va fi un prilej de bucurie și de înălțare duhovnicească, căci vom participa
la multe și frumoase slujbe, săvârșite de înalți ierarhi din Biserica Ortodoxă Română.
Din nou dealul Patriarhiei, în lumina caldă de toamnă, va fi loc de întâlnire
a credincioșilor din toată țara, care se vor uni în rugăciune și închinare la sfinți.

C

uviosul Dimitrie cel Nou s-a născut
în timpul împăraţilor româno-bulgari Petru şi Ioniţă Asan (secolele
XII-XIII), într-un sat locuit de vlahi,
Basarabov, pe valea râului Lom, din părinţi
ortodocşi şi iubitori de Hristos. Era păstor
de vite în satul său, dar dragostea pentru
liniştea şi nevoinţa monahală l-au îndemnat
să intre în obştea unei mănăstiri de pe valea
Lomului, nu departe de satul său natal.

Ştim că a dus o viaţă de aspră nevoinţă
pustnicească, iar când i-a sosit vremea,
Cuviosul Dimitrie şi-a dat sufletul lui
Dumnezeu în acel loc. Cunoscându-şi
sfârşitul, s-a pus mai înainte între două pietre
ce i-au fost mormânt şi aşa a rămas multă
vreme, necunoscut de nimeni. Dar după trei
sute de ani, râul Lom a venit mare şi furia
apelor a desfăcut cele două pietre, descoperind
moaştele întregi ale Sfântului Dimitrie cel
Nou. Apoi oamenii locului au aflat sfintele
lui moaşte prin pronia lui Dumnezeu şi le au
dus la biserica satului Basarabov.
Auzind de minunile ce se făceau aici,
domnul Ţării Româneşti dorea să aducă
moaştele sfântului în ţară. Trimise preoţi şi
sfetnici, iar aceştia l-au luat pe Sfânt şi au
plecat spre Bucureşti. Dar aproape de Ruse,
lângă o fântână, boii n-au mai vrut să
meargă cu nici un chip. Văzând această
minune, cei trimişi s au sfătuit şi au hotărât
să înjuge la car doi junci tineri neînvăţaţi,
ca să vadă încotro vrea Sfântul să meargă.
Şi aşa s-a întors Sfântul la Basarabov şi a
rămas acolo. Trimişii domnitorului s‑au
întors la Bucureşti şi au povestit cele

petrecute, iar domnitorul trimise alţi
oameni ca să ridice, pe cheltuiala lui, o
biserică în sat. Aşezat acolo, Sfântul făcu,
de-a lungul vremii, multe alte minuni.
În timpul războiului ruso-turc din
Balcani (1769-1774), generalul rus Piotr
Saltîkov a luat sfintele moaşte să le ducă în
Rusia. Cortegiul odată ajuns la Bucureşti,
un creştin evlavios, Hagi Dimitrie, prieten
cu generalul, îi ceru acestuia să lase
românilor moaştele sfântului lor compatriot,
spre mângâiere după toate durerile
pricinuite de război. Moaştele Sfântului
Dimitrie au fost dăruite Ţării Româneşti şi
aşezate cu mare cinste în Catedrala
Mitropolitană din Bucureşti, unde se află şi
astăzi. Sfântul Dimitrie cel Nou se
prăznuieşte la data de 27 octombrie.
Sute de ani sfântul i-a ajutat pe toţi, a
făcut multe minuni, a apărat localităţi - în
primul rând Bucureştiul - a tămăduit, a ajutat în necazuri, în război, a fost scos la
vreme de secetă. Minunat este faptul că
Sfântul a decis să rămână în Bucureşti, să
fie ocrotitorul discret al Capitalei şi împrejurimilor, să aducă alinare românilor. ✤

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

S

-a născut într-o familie nobilă de
macedoneni din Tesalonic şi a fost
botezat creştin de către părinţii săi,
care i-au dat şi o bună educaţie. Pentru
calităţile sale i s-a însărcinat funcţia de
guvernator al Tesalonicului, urmându-şi
astfel tatăl. Imperiului roman era condus la
acea vreme de Diocleţian (284-305), un
aprig prigonitor al creştinilor.
Un timp Sfântul Dimitrie păstrează

discreţie asupra credinţei sale. În anul 296,
Maximian, un asociat la domnie al lui
Diocleţian, vine la Tesalonic şi, după o
campanie victorioasă, cere înalţilor
funcţionari să jertfească idolilor. Sfântul
Dimitrie refuză, dezvăluindu-şi credinţa în
Hristos. Pentru aceasta este aruncat în
temniţă. Sfântul Dimitrie este vizitat la
închisoare de creştinii din Tesalonic, pentru
sfaturi, învăţături şi întărire.
Maximian organizează şi în Tesalonic
lupte între gladiatorii bine antrenaţi şi
creştinii fără apărare, lupte ce se încheiau
de regulă cu uciderea creştinilor. Împăratul
avea şi un favorit, Lie, ce se remarca prin
cruzime şi violenţă. Nestor, un tânăr creştin,
îi cere Sfântului Dimitrie binecuvântarea
ca să-l înfrunte pe Lie şi să pună capăt
uciderii creştinilor. Sfântul s-a rugat pentru
Nestor, l-a binecuvântat cu semnul crucii
pe frunte, zicându-i: „Du-te, pe Lie îl vei
birui şi pe Hristos Îl vei mărturisi”. Cu
această binecuvântare, Nestor izbândeşte
în lupta cu Lie, omorându-l cu lancea.
Aflând Maximian că „în spatele” uciderii
lui Lie este Sfântul Dimitrie, porunceşte

uciderea sa cu suliţe chiar în celula sa. Se
spune că, după ce a fost străpuns, sângele
său a răspândit o mireasmă plăcută, ca de
mir, iar mulţi dintre cei care s-au atins de
sângele său s-au vindecat de tot felul de
boli.
Marele Mucenic Dimitrie este venerat ca
unul dintre cei mai mari „sfinţi militari”.
La scurt timp după moartea sa, mai exact
după ce Sfântul împărat Constantin cel
Mare a acordat libertate creştinismului pe
întreg cuprinsul Imperiului Roman, la
Salonic a fost ridicată o bazilică deasupra
mormântului său, devenită loc de pelerinaj.
După cucerirea otomană din 1430, bazilica
a fost transformată în moschee (1493). A
redevenit biserică după recucerirea oraşului
de către greci (1912), în timpul Primului
Război Balcanic. După distrugerile devastatoare provocate de incendiul din 1917,
a fost restaurată, fiind resfinţită în 1949. În
timpul restaurărilor s-a descoperit cripta în
care a fost întemniţat Sf. Dimitrie. Biserica
Sfântul Dimitrie din Salonic adăposteşte
moaştele acestuia, care este şi ocrotitorul
oraşului. ✤

Chemarea sfinŢilor la marile pelerinaje
ale toamnei de la IaŞi Şi BucureŞti
Pelerinajul este răspunsul
la problemele cele mai profunde ale ființei omenești.
Este un răspuns spiritual la o problemă spirituală.
Oamenii nu găsesc răspuns la frământările sufletești
decât în interiorul Bisericii, iar pelerinajul este locul în care
te poți întâlni cu sfinții. Pelerinajele sunt o dovadă
că sfinții sunt lucrători în lume și, nu în ultimul rând,
pelerinajul este un răspuns la chemarea sfinților.

D

upă doi ani în care pelerinajele
au fost făcute cu multe şi mari
restricţii, în care cei din alte
localităţi nu au avut voie să se aşeze la
rând pentru a se închina Sf. Cuv.
Parascheva de la Iaşi sau Sf. Dimitrie
cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ca
prin minune anul acesta nu au mai
existat niciun fel de restricţii. Cu dor
mare, cu sufletul îngreunat de multe
probleme – de la cele personale, la cele
social-economice, politice sau militare
din ţară şi din lume – pornim în această
toamnă cu gândul de a le mulţumi
sfinţilor pentru ajutorul pe care îl
primim prin ei de la bunul Dumnezeu
în tot timpul vieţii noastre.
De aceea, mulţi dintre enoriaşii
parohiei noastre au pornit spre Iaşi.
Fiecare cum a putut, cât i-a permis
timpul şi resursele financiare. Au stat o
zi, o noapte sau mai multe în Iaşi, cele
mai multe ore la rând sau la slujbele de
la Catedrala Mitropolitană din Iaşi.
Dacă aş putea descrie pelerinajul din
acest an de la Cuvioasa Parascheva aş
spune că a fost unul al bucuriei şi al
mângâierii. Un pelerinaj la care ne-a
chemat Cuvioasa şi ne-a dăruit pace şi
alinare. Ne-a făcut chiar să uităm
durerile, tristeţile noastre, ne-a pus în
suflete încredere, ne-a dat putere să
mergem mai departe. Cred că toţi am
avut parte de daruri de când am plecat
din Bucureşti şi până ne-am întors.
Cuvioasa Parascheva ne-a luat de mână
pe fiecare dintre noi încă de când ne‑am
propus să ajungem la ea şi până ne‑am
întors la casele noastre.
Apogeul acestor zile a fost întâlnirea
cu Sfânta Parascheva la baldachinul ei.
Parcă eram acasă, închinându-ne la cea
grabnic ajutătoare şi caldă ocrotitoare a
tuturor românilor. Nemaivorbind de Sf.
Cuv. Paisie de la Neamţ, care ne-a făcut
să ne gândim la parohia Şerban Vodă şi
enoriaşii ei. Am luat cu noi şi biserica
noastră, rugându-ne şi pentru cei care
au rămas în Bucureşti.
În ziua de pomenire a Cuvioasei

Parascheva am participat la o liturghie la
care au slujit 26 de ierarhi, dintre care 6
mitropoliţi. Înaltpreasfinţitul Părinte
Mitropolit Gheorghios, Mitropolit de
Kitrus, Katerini şi Platamonas a rostit o
frumoasă predică în care ne-a desluşit
importanţa pelerinajului în viaţa credincioşilor. Câteva fragmente din acest
cuvânt ne vor face să înţelegem astfel
călătoriile noastre la locurile sfinte.
❖ „Evanghelia ne arată adevăratul
sens al pelerinajului şi al pelerinului.
Pelerinajul este mai mult decât o acţiune
legată de un loc anume. Are drept ţintă
modulul creştin de vieţuire al omului în
Biserică, felul în care fiecare dintre noi
îl vede pe Dumnezeu şi felul în care
Dumnezeu ne vede pe noi. Pelerinajul
este legat de un mod de a fi pe care
Dumnezeu Îl doreşte de la noi.
❖ Iisus Hristos ne descoperă dimensiunea esenţială a pelerinajului creştin.
Locul este şi el important, după cum
Ierusalimul era şi este important, dar
ceea ce contează este mobilul şi conţinutul care se urmăreşte prin pelerinaj.
Acestea au de-a face, cum putem înţelege
din cuvintele Mântuitorului Hristos, cu
trei dimensiuni: Duhul, Adevărul şi voia
Tatălui. Accentul cade aşadar, nu pe
pelerinajul în sine, ci pe temeiul şi fondul
acestuia. Săvârşim noi, deci, un pelerinaj
al duhului, al adevărului, al recunoaşterii
şi urmării voinţei divine? Dacă da, atunci
fiecare poate purta un anume loc de
pelerinaj în interiorul său, câtă vreme
trupul şi existenţa noastră întreagă se
arată a fi temple ale Duhului Sfânt. Dar

dacă urmărim locul şi forma exterioară a
pelerinajului, la oricât de multă sfinţire
am participa, ea nu lucrează în noi
transformator. Pelerinajul ca scop în sine
nu ne mântuieşte. Printr-un astfel de
pelerinaj noi nu putem depăşi însuşirile,
legăturile şi limitele noastre fireşti,
neamul şi originea noastră, tradiţiile şi
cultura specifică fiecărui neam.
❖ Adevăraţii pelerini sunt mai mult
decât simpli călători la locurile sfinte,
căutători ai cuvintelor sfinţilor sau
cinstitori de icoane şi de sfinte moaşte.
Adevăraţii pelerini nu sunt cei care ajung
la autosuficienţă datorită sfinţeniei altora.
Devenim adevăraţi pelerini atunci când
ne străduim să lucrăm la propria noastră
curăţire şi sfinţire a vieţii. Iar aceasta nu
se împlineşte doar prin respectarea
formelor exterioare creştine, ci mai ales
prin trăirea unei comuniuni autentice cu
Dumnezeu. Dacă inima noastră nu se
odihneşte cu adevărat în chipul de
închinare pe care Dumnezeu îl cere, nu ne
folosim duhovniceşte. Suntem chemaţi,
aşadar, să nu ne limităm doar la închinarea
la sfintele moaşte şi sfintele icoane. Ci
mai mult decât atât, viaţa bisericească,
viaţa după Dumnezeu este autentică atunci
când dă naştere credincioşilor transformaţi
prin harul Învierii şi al Iubirii, pe calea
Adevărului însuşi care este Hristos!
Fie ca şi noi să devenim, cu harul lui
Dumnezeu şi prin mijlocirile Sfintei
Parascheva, oameni înviaţi şi preschimbaţi
în Duhul cel Sfânt spre marele pelerinaj
al Împărăţiei lui Dumnezeu, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin!” ✤

Programul bisericii Şerban Vodă ÎN PERIOADA 23 - 30 OCTOMBRIE 2022
ZIUA
ORA
Duminică 23.10 0800-1200
		
Marţi 25.10
1700-1900
Miercuri 26.10 0800-1200
Joi 27.10
0800-1200
		
Vineri 28.10
0730-0930
De la 2230
Sâmbătă 29.10
De la 0800
Duminică 30.10 0800-1200
		

SLUJBE/activităţi
Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din
ţinutul Gherghesenilor) - Utrenia, Sfânta Liturghie
Slujba de priveghere
†) Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir – Utrenia, Sf. Liturghie
†) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor – Utrenia,
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie
Slujba de priveghere de toată noaptea
Parastas cu pomenirea celor adormiţi
Duminica a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr)
Utrenia, Sfânta Liturghie

Sfântul Ierarh Iachint de Vicina,
primul mitropolit al Ţării Româneşti
Sfântul Ierarh Iachint este primul mitropolit al Ţării Româneşti,
recunoscut de Patriarhia Ecumenică în 1359. Apare pentru prima oară în istoria
Bisericii Române de la nord de Dunăre în anul 1348, pe când era mitropolit al Vicinei,
mitropolie înfiinţată prin secolul al XI-lea, situată în Dobrogea, lângă Isaccea.
Dobrogea aparţinea atunci de Ţara Românească, iar domnitorul Nicolae Alexandru Basarab
l-a strămutat pe mitropolit la Argeş, devenind primul mitropolit al Ungrovlahiei.

A

ceastă numire de mitropolit al
românilor din sudul teritoriului
ţării noastre trebuia recunoscută şi
de Patriarhia Ecumenică de la
Constantinopol. După mai multe scrisori ale
domnitorului Nicolae Alexandru Basarab
către Patriarhie, în mai 1359, Iachint al
Vicinei este recunoscut ca mitropolit al
Ţării Româneşti. Prin actul care recunoştea
Mitropolia Ţării Româneşti, noul mitropolit
avea următoarele îndatoriri: „să întărească

Î

pe citeţi, în toată eparhia şi enoria lui, să
ridice în treaptă ipodiaconi şi diaconi, să
hirotonească preoţi şi să ia pe mâna sa toate
drepturile din orice parte ar fi“.
A fost un păstor şi părinte sufletesc
pentru toţi românii dintre Dunăre şi Carpaţi.
A hirotonit preoţi pentru toate satele, a zidit
biserici la oraşe şi sate, a întemeiat noi
aşezări mănăstireşti şi a ţinut o strânsă
legătură duhovnicească a Bisericii Ţării
Româneşti cu Patriarhia de Constantinopol.
Ca „exarh al plaiurilor“, mitropolitul Iachint
a avut grijă şi de credincioşii ortodocşi
vecini, mai ales din Transilvania, cărora le
trimitea preoţi şi călugări misionari.
Cu ajutorul domnului ţării, Vladislav I, a
încurajat şi susţinut mult monahismul
românesc. A adus în ţară, de la Muntele
Athos, pe Sf. Nicodim de la Tismana,
pentru a organiza câteva mănăstiri-lavre
după model atonit. El a trimis numeroşi
călugări „vlahi“ la Mănăstirea Cutlumuş
din Muntele Athos, unde au ajuns mulţi

călugări vestiţi. În ţară, a organizat mai
multe mănăstiri, cum ar fi cele de la
Tismana, Curtea de Argeş, Câmpulung
Muscel, Cozia, Snagov, Târgovişte, Bolintinul din Deal şi din Vale, Tânganu,
Cotmeana şi altele.
Sf. Ier. Iachint pleacă la Domnul în prima
jumătate a anului 1372. Este îngropat lângă
biserica mitropolitană de la Argeş, în care
slujise pe parcursul păstoririi sale.
Datorită credinţei ortodoxe, vieţii lui
curate şi sfinte, a păstoririi Bisericii din
Ţara Românească cu râvnă, înţelepciune,
răbdare, dragoste şi smerenie şi a întemeierii,
ca cel dintâi mitropolit al Ţării Româneşti,
a structurilor organizatorice bisericeşti necesare cultului şi statorniciei întru apărarea
dreptei credinţe, a fost canonizat de Biserica
noastră, cu zi de prăznuire 28 octombrie.
Hotărârea canonizării sale a avut loc şedinţa
Sf. Sinod din 8 iulie 2008, iar proclamarea
solemnă a sfinţeniei sale a avut loc
duminică, 26 oct. 2008. ✤

Patriarhiei (Piaţa Unirii). Ambele coloane
se vor întâlni la baza Dealului Patriarhiei
cu delegaţia Mitropoliei din Veria (Grecia)
şi vor urca în procesiune spre Catedrala
Patriarhală.
În intervalul orar 13.00 – 13.45, la
Catedrala Patriarhală, va avea loc primirea
Sfintelor Moaşte de către Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel la Altarul Mare de

Vară şi săvârşirea slujbei Polihroniului.
Sfintele Icoane şi Sfintele Moaşte vor fi
depuse apoi spre închinare în Baldachinul
Sfinţilor de pe Colina Patriarhiei, pentru a
fi cinstite de pelerini.
După închinarea la Sfintele Moaşte,
pelerinii vor putea părăsi esplanada Catedralei Patriarhale pe traseul unic: Str.
Patriarhiei – Str. 11 Iunie. ✤

Programul sărbătorii Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor 22-28 octombrie 2022

n aceste zile va avea loc împreună
cinstirea Sfintelor Moaşte ale Sf. Ier.
Grigorie Palama alături de cele ale Sf.
Cuv. Dimitrie cel Nou, ale Sf. Împăraţi
Constantin şi Elena şi ale Sf. Ier. Nectarie
de la Eghina.
În zilele de 22 şi 23 oct., credincioşii vor
putea să se închine la Sfintele Moaşte ale
Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul
Bucureştilor, ale Sf. Împăraţi Constantin şi
Elena şi ale Sf. Ier. Nectarie în interiorul
Catedralei Patriarhale.
Luni, 24 oct. 2022, începând cu ora
12.30, va avea loc procesiunea Calea
Sfinţilor cu Sfintele Moaşte ale Sf. Cuv.
Dimitrie cel Nou, ale Sf. Împăraţi Constantin
şi Elena, ale Sf. Ier. Nectarie, ale Sf. Ier.
Grigorie Palama, precum şi cu icoana Sf.
Grigorie Palama şi a părinţilor săi, astfel:
prima coloană va pleca de la Catedrala
Patriarhală cu moaştele Sf. Cuv. Dimitrie
cel Nou pe traseul: Catedrala Patriarhală –
Str. Patriarhiei – B-dul Regina Maria – baza
Dealului Patriarhiei (Piaţa Unirii); a doua
coloană va pleca de la Catedrala Mitropolitană Sf. Spiridon – Nou cu moaştele
Sf. Împăraţi Constantin şi Elena şi ale Sf.
Ier. Nectarie pe traseul: Calea Şerban Vodă
– Str. Bibescu Vodă, baza Dealului
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Programul liturgic La catedrala patriarhalĂ în perioada 23-28 octOMBRIE. 2022

Duminică 23.10 0930-1230 Sf. Liturghie oficiată în interiorul Catedralei Patriarhale;
1600-1800 Slujba Vecerniei oficiată în interiorul Catedralei Patriarhale;
Catedrala Patriarhală se va închide după închinarea ultimului credincios la Sfintele Moaşte (aprox. ora 22:00).
Luni 24.10
0900-1100 Sf. Liturghie oficiată în interiorul Catedralei Patriarhale;
1700-2130 Slujba Privegherii oficiată în interiorul Catedralei Patriarhale.
Marţi 25.10
0930-1230 Sf. Liturghie oficiată în interiorul Catedralei Patriarhale;
1700-2130 Slujba Privegherii oficiată în Altarul Mare de Vară.
Miercuri 26 oct., la Sărbătoarea Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir:
0930-1230 Sf. Liturghie arhierească oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte
Pantelimon, Mitropolitul Veriei, Naousei şi Kampaniei (Grecia), înconjurat de preoţi şi diaconi,
în Altarul Mare de Vară;
0730-1130 distribuirea pachetelor cu Anafură, lângă Altarul Mare de Vară;
1700-2130 Slujba Privegherii oficiată în Altarul Mare de Vară.
Joi 27 octombrie, la Sărbătoarea Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor:
0930-1300 Sf. Liturghie arhierească oficiată de Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul României împreună cu ÎPS Părinte Pantelimon, Mitropolitul Veriei, Naousei şi
Kampaniei, înconjuraţi de Ierarhi ai Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoţi şi diaconi, în
Altarul Mare de Vară;
0730-1130 distribuirea pachetelor cu Anafură, lângă Altarul Mare de Vară;
1700-2130 Slujba Privegherii oficiată în interiorul Catedralei Patriarhale.
Vineri 28.10
0930-1230 Sf. Liturghie arhierească oficiată în interiorul Catedralei Patriarhale;
1600-1800 Slujba Vecerniei oficiată în interiorul Catedralei Patriarhale;
Sfintele Moaşte vor fi reaşezate în Catedrala Patriarhală după închinarea ultimului pelerin (aprox. ora 22:00).
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