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Chemare către toţi fraţii
români
„Niciodată nu mi-ar fi voia să lipsesc cu
toată inima şi sufletul… să privăz cât mi-e
puterea, cu lucruri, la toate cele ce sunt de
treabă şi de folos cinstitului şi sfântului nostru
neam” (Mitropolitul Ştefan al Ungrovlahiei în
Prefaţa Târnosaniei)

La curajul mitropolitului Ştefan de a scrie
şi rosti Crezul pentru prima dată în limba
română se cuvine să punem întrebarea: ce i.-a
determinat pe înaintaşii noştri să ne lase
lucrări de o atât de mare însemnătate, cine lea dat puterea şi răbdarea să păstreze sfintele şi
nepieritoarele tezaure ale credinţe noastre
ortodoxe. Toate cele împlinite de peste 2000
de ani în istoria neamului nostru românesc, în
cei 152 de ani de la înfiinţarea primei capele
ortodoxe române la Paris de către
arhimandritul Iosafat, în cei 123 de la
cumpărarea bisericii noastre din Paris, nu s-au
născut fraţilor din întâmplare, din dorul de
mărire, ci toate s-au făcut de înaintaşii noştri
cu gândul la neamul nostru românesc, cu
conştiinţa că slujesc neamului lor şi-l ajută să
iasă din negura vremurilor.
Sfântul Grigorie de Nyssa ne spune că :
„Orice sfârşit cheamă un alt început”. De
aceea şi noi preoţii, diaconi, domni consilieri
aleşi în 2004, vă chemăm la un alt început în
anul acesta, deoarece nimic din ceea ce am
făcut în aceşti ani, nimic din tot ce mai avem
de împlinit nu se poate face fără jertfa
domniilor voastre pentru slava lui Dumnezeu
şi a sfintei noastre biserici. Lucrări importante
în sfântul nostru localş mai sunt de realizat:
acoperişul dintre casa parohială şi biserică cu
patru veluxe; vitraliile de la capelă; renovarea
bibliotecii române din casa parohială;
încercarea de refacere a interiorului bisericii
împreună cu Monumentele istorice. Trebuie
să amintesc că statul francez, prin
Monumentele istorice, a plătit peste 9

milioane de franci pentru a reface acoperişul
bisericii, renovarea în exterior a sfântului
nostru locaş. Gândul cel bun pe care părintele
Vasile Boldeanu l-a avut în 1983 când s-a
făcut apel la toţi fraţii tromâni din diasporă ca
să se poată cumpăra terenul de la Ormesson îl
avem şi noi astăzi, după 21 de ani, când în
2003 s-a pus prima troiţă de lemn de stejar de
către IPS arhiepiscop Nathaniel, făcând
pomenire împreună cu mitropolitul Iosif,
episcopul Siluan, şi peste 50 de credincioşi
prezenţi în această zi, pentru toţi donatorii
trecuţi la cele veşnice. Ne gândim astăzi, şi
Bunul Dumnezeu va binecuvânta gândul
nostru cel bun, de a împlini şi la Ormesson
visul părintelui Vasile Boldeanu şi al tuturor
donatorilor de a avea acolo o mănăstire
românească, deoarece pentru acest scop s-a
cumpărat acest teren. De aceea vă chemăm pe
toţi, cu toată dragostea, să răspundeţi acestei
chemări prin donaţii, achitarea membriilor
faţă de cele două asociaţii ale sfintei noastre
biserici, înfiinţate nu de ieri, ci din 1946 şi
respectiv 1947 de către mitropolituol Visarion
Puiu. Peste jumătate de secol a trecut peste
noi. Majoritatea înaintaşilor noştri au trecut la
cele veşnice, dar n-au luat nimic din lumea
aceasta, din tot lucrul cel bun. Tot darul
primit a rămas în sfântul nostru locaş. Toţi
trebuie să dăm cezarului ceea ce este al
cezarului, dar mai ales să dăm lui Dumenezu
ceea ce este a lui Dumnezeu. Din declaraţiile
noastre anuale personale ale veniturilor avem
posibilitatea să facem donaţii deductibile de
imposite asociaţiilor noastre cultuale. Să nu
ne uităm numai în trecut, să trăim prezentul şi
viitorul de care copiii copiilor noştri să poată
spune şi despre noi că vrednici lucrători în
casa Domnului au fost părinţii şi străbunii lor.
Au fost încercări grele peste noi. Astăzi încă
mai suntem încercaţi, dar cu toate acestea am
realizat lucruri care vor rămâne peste veascuri
mărturii ale dragostei şi credinţei noastre
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pentru casa Tatălui nostru, pentru sfânta
catedrală a neamului nostru românesc din
Paris, Jean de Beauvais.
Tot darul pe care-l veţi face pentru slava
lui Dumenzeu va fi înscris în cartea vieţii
voastre veşnice. De aceea vă îndemn să
răspundeţi ca în toate vremurile trecute
trimiţând ajutoarele de iarnă, de primăvară, ca
tot ce mai avem de împlinit împreună să
putem realiza. Şi eu, ca fiecare dintre noi,
când ne va veni vremea, nu voi lua nimic din
lumea aceasta, doar faptele şi tot lucrul cel
bun va rămâne după noi şi cu ele ne vom arăta
în faţa Dreptului Judecător. Vă amintesc că
cele două membrii anuale ale asociaţiei
noastre, 40 euro, nu acoperă cheltuielile
pentru realizarea şi trimiterea buletinului la
casele dvs, plus calendarul pe anul în curs. Vă
împărtăşesc toate acestea pentru a deveni mai
responsabili, pentru realizarea tuturor faptelor
bune, plăcute lui Dumnezeu şi oamenilor.
Fie ca bunul Dumnezeu să înmulţească
darul vostru în casele voastre, în casele
copiilor voştri, înscriindu-vă astfel în cartea
vieţii a ctitorilor şi sprijinitorilor sfintei
noastre biserici.
Aşa să ne ajute Bunul Dumnezeu.
Pr. Constantin Târziu

*

Mi-ai date de toate…
I-am cerut lui Dumnezeu să fiu tare
pentru împlini planuri măreţe;
El m-a slăbit pentru a-mi păstra smerenia.
I-am cerut lui Dumnezeu să-mi dea sănătate
pentru a face lucruri mari;
El mi-a dat durerea
pentru ca s-o înţeleg mai bine.
I-am cerut bogăţie pentru a stăpâni totul:
m-a făcut sărac pentru a nu fi egoist.
I-am cerut putere
pentru ca ceilalţi să aibă nevoie de mine:
El a permis să fiu umilit
pentru ca eu să am nevoie de ei.
I-am cerut lui Dumnezeu să mă bucur de viaţă:
mi-a lăsat viaţa pentru a putea aprecia totul.
Doamne, n-am primit nimic din ceea ce-Ţi
ceream,
dar mi-ai dat tot ceea ce aveam de trebuinţă
şi aceasta aproape contra voinţei mele.
Rugăciunile pe care nu le-am făcut au fost
ascultate.
Fii lăudat, o Doamne, între neamuri !
Nimeni nu are ceea ce am eu.

Călătoria spre Emaus
Lectura evangeheliei de la Luca (24, 13-34) în care ni se relateazà càlàtoria a doi ucenici de la Ierusalim la
Emaus (tex biblic citit cu precàdere în martea (te rog verifici ziua) din sàptàmâna luminatà), pune în discutie, din
punctul de vedere al pastoralei catehetice, raportul dintre procesul catehetic si Sfintele Taine. Altfel spus, care este
relatia dintre actiunea cateheticà si lucrarea sacramentalà a Bisericii ?

Orice act sacramental al Biseircii sà primeascà o catehizare prealabilà.
Recunoasterea lui Iisus cel Înviat în Euharistie a fost posibilà tocmai pentru cà a avut loc o
catehizare în drumul sepre Emaus. Doi oameni au tràit o înlàntuire de evenimente care i-au marcat
profund. În functie de trecutul si de asteptàrile lor, ei evocà aceste evenimente trecute si le considerà un
adevàrat esec. De aceea, hotàràsc sà pàràseascà Ierusalimul în care nàdejdile lor de a ràmâne alàturi de

4

Iisus au fost spulberate. Stràinul care se apropie de ei, printr-o întrebare abilà (« ce sunt cuvintele
acestea pe care le schimbati unul cu altul în drumul vostru »), îi invità la o relecturà nouà a celor
întâmplate. Iar aceastà relecturà care trece prin limbajul Scripturilor, îi ajutà sà descopere un sens nou al
celor întâmplate la Ieusalim. Relectura propusà de purtàtorul unei Vesti Bune, nu este o demonstratie
sau o explicatie, ci o confruntare cu ceea ce Dumenezu descoperise prin profeti despre cele ce aveau sà
se întâmple cu Fiul Sàu.
Necunoscutul provoacà libertatea celor doi ucenici de a accepta sau nu noutatea care le cere o
angajare totalà. Decizia se plàmàdeste în adîncul fiintei lor : « Au nu ne ardea inima când ne vorbea pe
cale ? ». Ucenicii constientizeazà faptul cà în noua relecturà pe care le-o propune necunoscutul, nu este
vorba de un discurs atràgàtor, sau de o nouà învàtàturà care trebuie retinutà si mai apoi aplicatà, nici de
cuvinte de mângâiere care le-ar putea înbogàti imaginatia si înfrumuseta trecutul. Aici este vorba de
schimbarea modului de viatà pe care îl implicà acceptarea unei Vesti Noi. În dorinta celor doi de a fi pe
mai departe împreunà cu acest Stràin (« dar ei îl rugau stàruitor, zicând : Ràmâi cu noi... »), se vede
semnul unei perfaceri interioare. Chiar dacà încà « ochii lor erau închisi pentru a nu-l recunoaste ».
Aceastà primà parte a càlàtoriei spre Emaus, permite evidentierea a douà aspecte importante pentru
aceste timpuri când cererea de slujire a Tainelor este în crestere (în special Botezul, Cununia,
Spovedania si Maslul) :
1. dacà recunoasterea lui Hristos în Euharistie a fost posibilà datorità evanghelizàrii de pe cale,
azi, slujirea Tainelor se cere a fi precedatà de o minimà reflectie cateheticà si de o
(re)evanghelizare ;
2. sà nu uitàm dimensiunea evanghelizatoare a actului liturgic ! Sfântul Pavel foloseste acelasi
verb, « a vesti » (kataggelô) pentru Euharistie, unde « vestim moartea Domnului pânà când
va veni » (I Cor. 11, 26), si pentru anuntul misionar al Evangheliei (I Cor. 9, 14).
Constientizarea acestei dimensiuni evanghellizaroare a actului liturgic influenteazà însei
maniera de slujire a Tainelor.
Orice act catehetic sà fie structurat de Taine.
Ochii ucenicilor s-au deschis în momentul în care a avut loc repetarea unui gest care constituia
cheia de boltà a relecturii pe care Stràinul de pe cale le-o propunea pentru a-l descoperi în calitatea lui de
Hristos. Prin frângerea pâinii, ucenicii îl recunosc pe Hristos si se fortificà în credintà chiar dacà El se
face nevàzut de la ei. Hristos a fost recunoscut, de acum calea este deschisà, timpul Duhului începe !
Iisus nu a dictat ceea ce trebuie fàcut sau gândit. A fàcut o promisiune : « Iar când va veni Acela, Duhul
Adevàrului, và va càlàuzi la tot adevàrul ... si cele viitoare và va vesti » (In. 16, 13). Nimic moralizator
în aceste cuvinte. Încredintati de Înviere si càlàuziti de suflul Duhului, ucenicii revin la Ierusalim, care
va fi de acum Ierusalimul cel Nou.
În acest context, Euharistia vine asemeni unei chei de boltà. Ea este articulatia indispensabilà între
Cuvântul propovàduit si Cuvântul tràit. Fàrà Euharistie, vestirea Învierii lui Hristos ar fi fost un simplu
discurs lipsit de fundament, iar viata cea nouà, o simplà moralà. Dar în acest context, ea este o cheie de
boltà deoarece a existat o evanghelizare, o catehizare prealabilà a ucenicilor. Euharistia fàrà Cuvântul
Evangheliei nu poate fi o solutie, la fel cum Evanghelia fàrà o structurare euharisticà ràmâne un simplu
discurs. Structurarea euharisticà a catehizàrii, înseamnà, foarte succint : un act de initiere crestinà care
pleacà de la experienta liturgicà a celor prezenti pentru a-l descoperi pe Hristos ca dar si model.
Sub aspectul formei, cateheza structuratà euharistic nu se bazeazà numai pe Scripturà si pe
experienta personlà a participantilor, ci, în aceeasi màsurà, si pe experienta liturgicà a Bisericii. Sfântul
Apostol Petru, în ziua Cincizecimii (Fapte 2, 14-38), vorbeaste despre Jisus din Nazaret ca si Hristos
începând de la o promisiune pe care Dumenzeu a fàcut-o prin gura proorocului Ioil (Ioil, 3, 1-5), deci de
la un text al Scripturilor Vechiului Testament pe care auditorii sài le cunosteau foarte bine. În schimb,
Apostolul Pavel, în areopagul din Atena, în discursul sàu despre « omul »prin care Dumnezeu va judeca
lumea (Fapte 17, 31), pleacà de la altarul dumnezeului necunoscut pe care atenienii îl venerau (Fapte 17,
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23), deci de la experienta lor.
Cuvântarea despre « Pâinea Vietii » (Ioan 6, 28-59), ne oferà un exemplu important despre ceea ce
este o catehzezà structuratà euharistic. Construit potrivit unei tehnici rabinice obisnuite, plecând de la un
verset bilic : « Pâine din cer le-a dat lor sà mànânce » (Ioan 6, 31, Ps 77, 24-25), discursul despre Pâinea
Vietii, ràspunde la « douà întrebàri majore : cine este Iisus ? si ce înseamnà a avea credintà în El ? »
(Louis-Marie CHAUVET, Les Sacrements. Parole de Dieu au risque du corps, Paris : Les Editions
Ouvrières, 1993, p. 67). Ràspunsul oferit se bazeazà pe actul de mâncare al manei în pustiu si pe
experienta euharisticà a comunitàtii ioaneice. Asfel, Iisus Hristos este « Pâinea lui Dumenzeu care se
coboarà din cer si care dà viatà lumii » (Ioan 6, 33) ; iar credinta în El este realizarea de zi cu zi a ceea
ce este tràit în experienta simbolicà a « mâncàrii » Euharistiei. În cadrul liturghiei, Hristos este
« rumegat » ca si Cuvânt (Scripturà) si « mâncat » ca si Pâine (Euharistie). Obiectul discursului depre
Pâinea Vietii nu este Euharistia, ci identitatea lui Iisus si credinta în El. Dar limbajul folosit este
euharistic. De aceea, cateheza structuratà euharistic, exprimà taina lui Dumenzeu într-un limbaj care
pleacà de la experienta pe care comunitatea o tràieste în cadrul slujbelor. Acest limbaj litugic nu exclude
celelalte douà posibile cài de acces la Dumenzeu ( Scriptura si experienta umanà), dar le asumà si le
structureazà potrivit experientei euharistice : « ale Tale dintru ale Tale, Tie îti aducem de toate si pentru
toate ».
Sub aspecul continutului, o evanghelizare sau o catehezà structuratà sacramental este hristologicà
deoarece toate Tainele au o bazà hristologicà. Aceastà bazà hristologicà este datà prin evenimentul
întrupàrii lui Hristos care a descoperit omului capacitatea naturii sale umane de a se uni, dupà energii, cu
natura dumnezeiascà. Hristos cel ce constituie fundamentul catehizàrii, est màrturisit de Bisercà ca
« Dumenzeu adevàrat si om adevàrat » (sinodul de la Calcedon). Astfel, el este darul lui Dumenzeu,
Mântuitorul dat oamenilor (inimitabil în dumenzeirea Sa) si, în acelasi timp, un model (imitabil în
umanitatea Sa). El este pentru noi Emanuel si omul înplinit.
El este dar în calitaea Sa de trimis prin care se exprimà dragostea Tatàlui pentru lume : « Dumnezeu
asa de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Sàu Cel Unul-Nàscut L-a dat ca oricine crede în El sà nu piarà, ci
sà aibà viatà vesnicà » (Ioan, 3, 16). În cadrul Liturghiei, crestinii màrturisesc credinta lor în Hristos –
dar trimis de tatàl pentru mântuirea noastrà : « Sfânt esti si Preasfânt, Tu si Unul-Nàscut, Fiul Tàu si
Duhul Tàu cel Sfânt ! Sfânt esti si Preasfânt si slava Ta este plinà de màretie ! Càci Tu ai iubit lumea Ta
atât de mult încât pe Unul-Nàscut Fiul Tàu L-ai dat, ca tot de crede în El sà nu piarà, ci sà aibà viatà
vesnicà » (Liturghia Sf. Ioan Hrisostom). În aceastà calitate de dar, Hristos este inimitabil, dar tocmai
pentru cà este dar al Tatàlui pentru mântuirea lumii, El ni se oferà în mod gratuit. Nu trebuie sà fugim
disperati în urma Lui, El vine în întâmpinarea noastrà (càlàtoria spre Emaus) si urcà în corabia noastrà
pentru a ne trece împreunà cu El pe celàlalt mal al existentei.
Cu toate acestea, Hristos este imitabil în umanitatea Sa deoarece El este omul împlinit, càci în
ipostasul Sàu, omul s-a unit cu Logosul divin. Aceastà uniune marcheazà o diferentà fatà de oameni,dar
nu o opozitie. Diferenta lui Hristos ca si om rezidà în faptul cà în El, centrul gândurilor, al sentimentelor
si al actiunilor nu este autonom. Întreaga Sa naturà umanà nu este centratà în afatà de Dumenzeu, ci în
Dumnezeu Cuvântul. Asfel umanitatea Sa este transparentà lui Dumenzeu si oamenilor deoarece
ipostasul sàu nu se constituie într-un zid opac care îl închide în el însusi. Hristos este omul absolut
pentru oameni în calitatea Sa de model de umanitate deschisà întrutotul lui Dumenzeu. Acest om
împlinit este un model pentru noi cei ce suntem chemati sà ne înràdàcinàm în Hristos a càtui operà
mântuitoare se comunicà gratuit în Bisericà, extensiunea în istorie a Trupului Sàu înviat si îndumnezeit.
Aceastà înràdàcinare presupune renuntarea la egoism si o deschidere fatà de Dumenzeu si fatà de
societatea în care tràim. Omul nu este mântuit printr-o doctrinà sau printr-o lege, oricât de perfecte ar fi
acestea, ci în persoana lui Hristos, model de dublà deschidere fatà de Dumenzeu si fatà de lume.
În catehezà, prezentarea lui Hristos – dar si model – printr-un limbaj liturgic, ne permite evitarea
unui discurs moralizator. Adeseori uitàm personalitatea catehizatilor si suntem tentati sà ne adâncim cu
idei preconcepute în lectura textului biblic. Uitàm astfel cà rolul catehetului nu este de a dicta
participantilor acte si atitudi prefabricate si aplicate artificial la vaita lor. Arta catehetului constà în a
prezenta textul evangheliilor ca pe o realiatate care lumineazà si transformà viata în functie de vârsta si

6

aptitudinile fiecàruia. Nu repetarea stearpà si morlizatoare a evangheliilor va introduce catéhizatii la o
întâlnire cu Hristos cel viu, ci maniera vie de prezentare a momentelor fondatoare pentru comunitàtea
crestinà.
Prima parte a càlàtoriei spre Emaus ne oferà imaginea timpului în care cateheza pune întrebarea
fundamentalà : « În numele cui îmi orgnizez existenta ? Pe ce temelie îmi fundamentez viata ? »
(Asemeni lui Hristos care printr-o singurà întrebare invità pe cei doi ucenici la o nouà lecturà a
evenimentelor de la Ierusalim, catehetul va încerca sà gàseasà întrebarea care sà provoace în interiorul
participantilor dorinta de avansare în descoperirea lui Dumenzeu.). Modul în care responsabilul
catehetic va putea adresa aceste întrebàri fundamentale, precum si impactul lor asupra celor prezenti,
este conditionat de propria sa credibiliate. El nu va fi credibil decât numai în màsura în care va putea
màrturisi prin fapte relatia vie pe care o întretine cu Dumnezeu, si va putea exprima în cuvinte
experienta care l-a condus la întâlnirea cu Hristos cel Înviat.
Partea a doua a càlàtoriei spre Emaus, prin descoperirea lui Hristos în Euharistie, ne aratà
necesitatea de a finaliza orice act catehetic într-un context liturgic. Altfel spus, cateheza nu va fi deplinà
dacà se va limita doar la o cultivarea a intelectului izolatà de experienta comunitàtii ecleziale. Cum vom
putea realiza în mod practic legàtura dintre scoalà si bisericà, prin ce mijloace vom putea initia copiii si
tinerii la o viatà de experimentare a relatiei cu Dumnezeul cel Viu, care sunt elementele ce ne vor
permite o mai bunà structurare cateheticà a actelor liturgice si o finalizare euharisticà a fiecàrui act
ctehetic, sunt doar câteva din întrebàrile la care pastorala cateheticà va trebui sà gàseascà ràspunsuri
adecvate vremurilor în care suntem chemati sà-l màrturisim pe Hristos.

Pr. Dan Săvan
*

Le grand théologien orthodoxe
Christos Yannaras à Paris
Chers amis,
Le théologien orthodoxe Christos Yannaras sera à Paris du 19 au 27
mars 2005 pour des conférences et des rencontres avec les
orthodoxes de la région parisienne. Réservez ces dattes sur vos agendas. Vous
trouverez le programme détaillé ci-dessous.
Théologien et philosophe orthodoxe très connu, et qui a contribué au renouveau de la
théologie orthodoxe dans les derniers 40 ans, Christos Yannaras a été traduit en
plusieurs langues. Quelques titres en français:
- Vérité et unité de l’Eglise (traduction Jean-Louis Palierne) paru aux éditions
AXIOS en 1989
- Philosophie sans rupture (Ed. Labor et Fides, 1986 – collection "Perspective
orthodoxe" : http://www.laboretfides.com/
- La liberté de la morale (Ed. Labor et Fides, 1983 – collection "Perspective
orthodoxe" : http://www.laboretfides.com/
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- Variations sur le Cantique des cantiques (DDB - collection "Théophanie" :
http://www.descleedebrouwer.com/
- La Foi vivante de l'Église. Introduction à la théologie orthodoxe (CERF
1989 : http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/fichelivre.asp?n_liv_cerf=1890)
- De absence et de l'inconnaissance de Dieu d'après les écrits
aréopagitiques et Martin Heidegger (CERF 1971 :
http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/fichelivre.asp?n_liv_cerf=5703 )

PROGRAMME DES CONFERENCES
DU PROFESSEUR CH. YANNARAS
THEOLOGIEN ET PHILOSOPHE,
PROFESSEUR A L’INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES D’ATHENES

Paris, mars 2005
Toutes les conférences sont ouvertes à tous

Dimanche, 20 mars 2005 (Dimanche de l’Orthodoxie)
- 09h30, Matines ; 10h45, Divine Liturgie : à la cathédrale grecque,
présidée par le Mgr Emmanuel, avec la participation des autres évêques
orthodoxes en France
- 19 h 00 : conférence à l’église orthodoxe roumaine de la rue Jean-deBeauvais (5e) sur : Le rôle du peuple, sacerdoce royal, dans l’Église.

Lundi, 21 mars 2005
- 19 h 00 : conférence à l’église orthodoxe de la rue Jean-de-Beauvais sur :
Qu’est-ce que la modernité pour l’Église orthodoxe ?

Mardi, 22 mars 2005
- 14 h – 16 h : conférence à l’Institut Saint-Serge sur : Le corps chez saint
Jean Climaque
- 18 h – 19 h 30 : conférence à l’Institut Supérieur d’Etudes Œcuméniques
(Institut Catholique de Paris) sur : Existe-t-il une morale chrétienne ?

Mercredi, 23 mars 2005
- 19 h 00 : conférence dans la paroisse Ste-Parascève, crypte St-François de
l’église Saint-Sulpice, sur : Le langage de l’ontologie ecclésiale

Jeudi, 24 mars 2005
- 20 h – 22 h : conférence sur Le sens chrétien du mariage et un nouvel
office du mariage avec la participation du diacre Nicolas Lossky (à
l’Institut Saint-Serge)
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PROGRAMUL SLUJBELOR RELIGIOASE
În POSTUL MARE
din

BISERICA „SFINŢII ARHANGHLI MIHAIL, GAVRIIL ŞI RAFAIL”
9 bis, rue Jean de Beauvais / 75005 – Paris

Vineri:

ora 19.00

Liturghia Darurilor mai-înainte sfinţite

(a doua Vineri din fiecare lună, Sfântul Maslu – informaţi-vă dinainte asupra orei!)

Sâmbătă

ora 11.00
ora 18.00

Duminică ora 09.00
ora 10.00

Parastase
Vecernie
Utrenie
Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare

Pentru programarea altor slujbe (parastas, cununie, botez, sfinţirea casei etc.), pentru programul sărbătorilor, sau
pentru alte probleme, puteţi suna la numerele de telefon:

01.43.54.67.47 – telefonul (şi fax) de la biserică
06.20.55.43.73 – telefonul părintelui Constantin Târziu
06.033.18.033 – telefonul părintelui Iulian Nistea
06.09.97.37.20 – telefonul părintelui Dan Săvan
01.46.33.01.84 – telefonul diaconului Iosif Vlad
01.45.98.19.11 – telefonul diaconului Viorel Nedelcu

Intenţionăm să organizăm de la biserică un pelerinaj
în Ţara Sfântă, în acest an 2005. Cei interesaţi să
participe la acest pelerinaj să contacteze pe părintele
Constantin Târziu.

Programul sărbătorilor
Prima săptămână din Postul Mare
14-20 martie 2005
Ziua

Sărbătoarea / Evenimentul

Ora

Luni,
14 martie 2005

Canonul sfântului Andrei Criteanul

(18.00 : spovedanie)
Ora 19.00
(după slujbă: spovedanie)
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Marţi,
15 martie 2005

Canonul sfântului Andrei Criteanul

(18.00 : spovedanie)
Ora 19.00

Miercuri,
16 martie 2005

Canonul sfântului Andrei Criteanul

(18.00 : spovedanie)
Ora 19.00
(după slujbă: spovedanie)

Joi,
17 martie 2005

Canonul sfântului Andrei Criteanul

(18.00 : spovedanie)
Ora 19.00
(după slujbă: spovedanie)

Vineri,
18 martie 2005

Liturghia Darurilor mai-înainte
sfinţite

(18.00 : spovedanie)
19.00: Denie
(după slujbă: spovedanie)

Parastase
(Sâmbăta Sfântului Teodor)

Ora 11.00

Vecernia Duminicii Ortodoxiei

(17.30 : spovedanie)
18.00 : Vecernie
(după slujbă: spovedanie)

† Duminica I din Post
(a Ortodoxiei)
(Ioan 1, 43-51)

(08.30-09.30: spovedanie)
09.00 : Utrenie
10.00 : Sfânta Liturghie a
sfântului Vasile cel Mare

Sâmbătă,
19 martie 2005

Duminică,
20 martie 2005

APRILIE 2005
Ziua

Sărbătoarea / Evenimentul

Ora

Duminică,
03 aprilie 2005

† Duminica a 3-a din Post
(a Sfintei Cruci)
(Marcu 8, 34 – 9, 1)

(08.30-09.30 : spovedanie)
09.00 : Utrenie
10.00 : Sfânta Liturghie a
Sfântului Vasile cel Mare

Vineri,
08 aprilie 2005

Sfânta Liturghie
a Darurilor mai-înainte sfinţite

(18.00 : spovedanie)
Ora 19.00
(după slujbă: spovedanie)

Duminică,
10 aprilie 2005

† Duminica a 4-a din Post
(a Sfântului Ioan Scărarul)
(Marcu 9, 17-32 şi Matei 4, 25 – 5, 12)

(08.30-09.30 : spovedanie)
09.00 : Utrenie
10.00 : Sfânta Liturghie a
Sfântului Vasile cel Mare
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Miercuri,
13 aprilie 2005

Canonul cel Mare
al Sfântului Andrei Criteanul

(18.00 : spovedanie)
19.00: Denie
(după slujbă: spovedanie)

Vineri,
15 aprilie 2005

Acatistul Născătoarei de Dumnezeu

(18.00 : spovedanie)
19.00: Denie
(după slujbă: spovedanie)

Duminică,
17 aprilie 2005

† Duminica a 5-a din Post
(a Cuvioasei Maria Egipteanca)
(Marcu 10, 32-45 şi Luca 7, 36-50)

(08.30-09.30 : spovedanie)
09.00 : Utrenie
10.00 : Sfânta Liturghie a
Sfântului Vasile cel Mare

Vineri,
22 aprilie 2005

Vecernia sâmbetei lui Lazăr şi a sf. mare
mucenic Gheorghe

(18.00 : spovedanie)
Ora 19.00
(după slujbă: spovedanie)

Sfântul mare mucenic Gheorghe
Sâmbăta lui Lazăr
(pomenirea morţilor)

09.00 : Utrenie
10.00 : Sfânta Liturghie a
sfântului Ioan Gură de Aur

Vecernia Floriilor

(17.30 : spovedanie)
18.00 : Vecernie
(după vecernie: spovedanie)

† Duminica Stâlpărilor (Floriile)
(Intrarea Domnului în Ierusalim)
(Ioan 12, 1-18)

(08.30-09.30: spovedanie)
09.00 : Utrenie
10.00 : Sfânta Liturghie cu
binecuvântarea ramurilor

Sâmbătă,
23 aprilie 2005

Duminică,
24 aprilie 2005

Programul Sărbătorilor de Paşti 2005
Săptămâna Sfintelor şi Mântuitoarelor Patimi şi Săptămâna
Luminată
Ziua

Sărbătoarea / Evenimentul

Ora

Sâmbătă,
23 aprilie 2005

Sfântul mare mucenic Gheorghe
Sâmbăta lui Lazăr

09.00: Utrenie
10.00: Sfânta Liturghie a
sfântului Ioan Gură de Aur
18.00: Vecernie

Duminică,
24 aprilie 2005

† Duminica Floriilor
(a 6-a din Post)
Intrarea Domnului în Ierusalim

09.00: Utrenia Duminicii
10.00: Sfânta Liturghie

duminică seara: începutul Săptămânii Patimilor

19.00: Denie
(după slujbă: spovedanie)

(9 Nissan – 2 aprilie,
anul 30 după Hristos)

(pomenirea morţilor)
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Luni,
25 aprilie 2005
(10 Nissan – 3 aprilie,
anul 30 după Hristos)

Marţi,
26 aprilie 2005
(11 Nissan – 4 aprilie,
anul 30 după Hristos)

Miercuri,
27 aprilie 2005
(12 Nissan – 5 aprilie,
anul 30 după Hristos)

Sfânta şi Marea zi de Luni
Se face pomenire de fericitul Iosif cel Frumos
(Facere 37) şi de smochinul care s-a uscat prin
blestemul Domnului

Sfânta şi Marea zi de Marţi
Se face pomenire de cele 10 fecioare din Sfânta
Evanghelie

Sfânta şi Marea zi de Miercuri
Se face pomenire de femeia cea păcătoasă care
a uns cu mir pe Domnul Iisus Hristos.

(17.00: spovedanie)
19.00: Denie
(după slujbă: spovedanie)

(17.00: spovedanie)
19.00: Denie
(după slujbă: spovedanie)

(17.00: spovedanie)
19.00: Denie
(după slujbă: spovedanie)

Sfânta şi Marea zi de Joia

Joi,
28 aprilie 2005
(13 Nissan – 6 aprilie,
anul 30 după Hristos)






Se face pomenire de:
sfânta spălare a picioarelor
cina cea de taină
rugăciunea cea mai presus de fire
vânzarea Domnului nostru Iisus
Hristos

„La ce trebuie săbii, oameni rătăciţi?
Pentru ce cu beţe la Domnul veniţi?
Oare nu de voie în lume-a venit
Şi prin a Sa moarte El ne-a mântuit?”

Denia celor 12 Evanghelii
Sfânta şi Marea Vineri

Vineri,
29 aprilie 2005
(14 Nissan – 7 aprilie,
anul 30 după Hristos)

Se prăznuiesc sfintele şi mântuitoarele şi
înfricoşătoarele patimi ale Domnului
Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus
Hristos: scuipările, lovirile peste faţă, palmele,
insultele, batjocoririle, haina de porfiră, trestia,
buretele, piroanele, suliţa şi înainte de toate
crucea şi moartea pe care le-a primit de
bunăvoie pentru noi
Stih la Răstignire:
Deşi mort pe cruce,
Eşti viu Dumnezeu,
Căci tu eşti, Cuvinte,
Fiul lui Dumnezeu

Stih la tâlharul cel
recunoscător:
Când tâlharul a strigat:
„Doamne, pomeneşte-mă!”,
Atunci Raiul încuiat
Uşile şi-a descuiat

(09.00-10.00: spovedanie)
10.00: Sfânta Liturghie a
Sfântului Vasile cel Mare
(aducerea în biserică a pâinii ce
se numeşte „paşti”)

(17.00: spovedanie)
Ora 19.00

10.00: Sfânta Taină a
Sfântului Maslu
12.00: Punerea în mormânt
18.00: Prohodul Domnului
(cu ocolirea bisericii)
[ în această zi nu se
spovedeşte ]
Am luat din sfintele porunci ale
sfinţilor apostoli să nu mâncăm în
Vinerea Mare. Iar de este cineva
neputincios sau prea bătrân şi nu va
putea să petreacă postind, să i se
dea numai pâine şi apă.
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Sfânta şi Marea zi de Sâmbătă
Sâmbătă,
30 aprilie 2005
(15 Nissan – 8 aprilie,
anul 30 după Hristos)

Duminică,
1 mai 2005
(16 Nissan – 9 aprilie,
anul 30 după Hristos)

În această sfântă şi mare zi prăznuim
îngroparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi
pogorârea la iad, prin care neamul nostru fiind
chemat din stricăciune, a fost mutat spre viaţa
veşnică.
Ostaşi, degeaba mai păziţi mormântul,
Căci pe Cel ce-i Viaţa, nu-L ţine pământul.

† Învierea Domnului
Sfintele Paşti

(09.00-10.00: spovedanie)
10.00: Sfânta Liturghie a
Sfântului Vasile cel Mare
(cu împărtăşirea copiilor)

22.00: Slujba Învierii
(împărţirea „paştilor”)

10.00: Dumnezeiasca
Liturghie a Învierii
Domnului
18.00: A 2-a Înviere
(vecernie, cu citirea
Evangheliei în mai multe
limbi)
09.00: utrenie

Luni,
2 mai 2005

† Sfânta zi de luni a Sfintelor Paşti

Marţi,
3 mai 2005

† Sfânta zi de marţi a Sfintelor
Paşti

Vineri,
5 mai 2005

† Izvorul Tămăduirii
(harţi)

10.00: Sfânta Liturghie
18.00: vecernie
09.00: utrenie

10.00: Sfânta Liturghie
09.00: utrenie

10.00: Sfânta Liturghie

Redacţia buletinului parohiei noastre vă cere iertare pentru
întârzierea apariţiei acestui număr.
În următoarea şedinţă a consiliului bisericii se va pune în
discuţie şi problema buletinului, şi se vor lua decizii care să
sporească regularitatea apariţiei lui.

Redactori responsabili:
Prof. Dr. Titus Bărbulescu, Pr. Iulian Nistea.

