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Duminica a II-a din Post
( a Sf. Grigorie Palama )
"În vremea aceea, intrând iarăşi Iisus în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este în casă. Şi îndată s-au adunat
aşa de mulţi, încât nu mai era loc nici înaintea uşii, iar Dânsul le grăia cuvântul (lui Dumnezeu). Şi au venit la El,
aducând un slăbănog, pe care-l purtau patru oameni. Dar, neputând ei din pricina mulţimii să se apropie de El, au
desfăcut acoperişul casei unde era Iisus şi, prin spărtură, au coborât patul în care zăcea slăbănogul. Iar Iisus, văzând
credinţa lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale! Şi erau acolo unii dintre cărturari, care şedeau şi
cugetau în inimile lor: Pentru ce vorbeşte Acesta astfel? El huleşte. Cine poate să ierte păcatele, fără numai singur
Dumnezeu? Şi îndată, cunoscând Iisus cu duhul Lui că aşa cugetau ei în sine, a zis lor: De ce cugetaţi acestea în inimile
voastre? Ce este mai uşor, a zice slăbănogului: Iertate îţi sunt păcatele, sau a zice: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă?
Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului a ierta păcatele pe pământ, a zis slăbănogului: Zic ţie: Scoală-te, ia-ţi patul
tău şi mergi la casa ta. Şi s-a ridicat îndată şi, luându-şi patul, a ieşit înaintea tuturor, încât erau toţi uimiţi şi slăveau pe
Dumnezeu, zicând: Asemenea lucruri n-am văzut niciodată."
( Marcu 2, 1-12)

Noi însă, fraţilor, vă rog să păzim pentru noi înşine nemicşorat harul lui Dumnezeu, întinzându-ne, întregi
spre ascultarea şi împlinirea sfintelor porunci şi aducându-ne pe noi înşine ofrandă lui Dumnezeu prin fapte,
fiindcă şi Acela S-a dat pe Sine însuşi pentru noi. însuşi Tatăl L-a dat pe Fiul Său Unul-Născut pentru noi, însuşi Fiul
Unul-Născut al lui Dumnezeu S-a dat pe Sine însuşi, iar noi nu ne vom da la rândul nostru pe noi înşine nu
pentru Acela, ci pentru noi înşine? Cum însă ne vom da pe noi înşine lui Hristos Care S-a dat pe Sine însuşi pentru
noi?
Dacă vom îmbrăţişa iubirea faţă de El şi a unora faţă de alţii; dacă ne vom smeri sub mână tare a lui
Dumnezeu şi din pricina Lui atât faţă de noi înşine, cât şi unii faţă de alţii "negândind la cele înalte, ci lăsându-ne
duşi spre cele smerite" (Rm 12, 16); dacă ne vom răstigni după putinţă trupul împreună cu patimile şi cu poftele
lui (Gal. 5, 24), "dacă ne vom omorî mădularele noastre pământeşti, beţia, desfrânarea, necurăţia, lăcomia, şi orice
patimă rea" (Col 3, 5); dacă vom muri pentru păcat şi vom trăi pentru virtute.
Fiindcă acestea ne învaţă trupul răstignit al lui Hristos care ne este pus înainte spre hrană; căci de El suntem în
acelaşi timp hrăniţi şi învăţaţi să avem comuniune cu virtuţile şi pătimirile Lui, ca să trăim şi să împărăţim veşnic
împreună cu El.
Acest lucru l-a vestit mai dinainte spunând prin prorocul David: "Jertfă de laudă Mă va slăvi, şi acolo e calea în
care îi voi arăta lui mântuirea Mea" (Ps 49, 23). Căci, întrucât e celebrat spre aducerea-aminte a celor săvârşite de El
pentru noi, este o jertfă de mulţumire, de slavă şi de laudă pentru El. Şi întrucât însuşi Trupul şi Sângele lui Hristos stă
înainte cu adevărat, El grăieşte lui Dumnezeu şi Tatăl mult mai bine decât sângele lui Abel - fiindcă acela strigă la
Dumnezeu împotriva fratelui său (Fc 4, 10), dar Acesta strigă pentru noi, al căror frate a socotit lucru vrednic să se
facă Hristos, făcându-ni-l milostiv şi împăcându-ne cu Tatăl Cel mai de sus - ne grăieşte însă şi nouă, arătându-ne
limpede calea iubirii, fiindcă El S-a golit pe Sine însuşi până la noi din iubirea Lui pentru noi şi Şi-a pus sufletul
pentru noi arătându-ne calea smereniei, "pentru că în smerenia Să judecata Lui s-a ridicat, şi a fost adus că o oaie
spre junghiere" (Isaia 53, 7), calea ascultării, pentru că El însuşi a ascultat de Tatăl până la cruce şi moarte (Flp 2, 8),
calea care ne dăruie prin omorârea patimilor viaţa veşnică.
Pentru că şi El S-a făcut mort, şi iată e viu în veci făcându-i vii pe cei ce se lipesc de El prin virtute şi
credinţă, slăvindu-i şi fiind slăvit de ei, împreună cu Părintele Său fără de început şi cu preasfântul, bunul şi de viaţa
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făcătorul Sau Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sf.Grigorie Palama

Nu se poate trăi în mod egoist în această lume, decât în comuniune şi comunicare, ajutându-ne, întrebândune şi întinzând mâinile către Dumnezeu Care, la rându-I, Îşi întinde mâinile către noi. Omul egoist,
orgolios, sfidător, nu va vedea niciodată aceste mâini divine întinse către el. Căci Dumnezeu, Care ne
eliberează din prăpastia păcatului, vrea ca, la rându-ne, să ne ajutăm unii pe alţii. Dacă nu putem oferi un
ajutor material, ne putem sprijini unii pe alţii prin rugăciune. Rugăciunea noastră cotidiană, unul pentru
celălalt, nu trebuie să fie doar o enumerare a numelor lor (à propos de pomelnicile pe care le rostim în rugăciunile
particulare sau cele comunitare, în Biserică), ci o intrare în comuniune cu durerea, cu suferinţa celuilalt, cu
crucile aproapelui, pe care să le depunem, ca şi brancardierii din Evanghelie, în faţa lui Hristos.
Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul - http://www.crestinortodox.ro/

Lămuriri tipiconale: După rânduială, în Postul Mare dezlegarea sărindarelor (pomenirile din
sâmbetele postului Mare) se face în sâmbăta lui Lazăr.
Joia Mare este ziua Cinei de Taină, iar la această liturghie se scoate Sfântul Agneţ (Sfânta Ȋmpărtășanie)
pentru bolnavii și copiii care nu se pot împărtăși la momentul potrivit din cadrul Sfintei Liturghii din timpul
anului, adică pentru situaţii de urgenţă. Ȋn Joia cea Mare nu se fac parastase, însă se pot pomeni în Sf.Altar, la
proscomidie, și viii și morţii din pomelnicele date pentru sărindar.
Săptămâna Mare sau Săptămâna Pătimirilor Ȋi aparţine în exclusivitate Mântuitorului.
„Fraţii mei, Mântuitorul nu S-a răstignit numai pentru o categorie de greşeli, ci pentru tot ceea ce este
greşeală pe Pământ. Şi-atunci, ori îţi spui toate păcatele la spovedit, pentru iertare, ori la Judecata de Apoi,
pentru pedeapsă. Ele pot fi ţinute, dar nespuse nu rămân! Ori aici, cu lacrimi, la duhovnic, care te înţelege şi te
dezleagă, ori rămâi pentru Dreapta Judecată. Păcatele mărturisite nu se mai au în vedere la Judecată, pentru
că mila Domnului le iartă, dar ce te faci cu cele nemărturisite, ascunse? Sfântul Ioan Gură de Aur ne învaţă la
fel, că cel mai important lucru cu care trebuie să ne prezentăm la Judecată este dezlegarea.”
Părintele Arsenie Papacioc
www.ortodoxia.md

PovăŃuiri: Se recomandă ca spovedania să nu se facă în aceeași zi cu împărtășirea,
pentru a avea suficient timp pentru împlinirea unui eventual canon primit (rugăciuni, metanii, etc.)
Pregătirea pentru împărtășirea celor care după spovedanie au primit dezlegare pentru a se
împărtăși se face prin citirea „Rânduielii de împărtășire” din cartea de rugăciuni, ce cuprinde
Canonul pentru împărtășire și cele 12 rugăciuni.
Momentul împărtășirii este cel din cadrul Sfintei Liturghii, după sfinţirea Darurilor, când
preotul spune: „Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă și cu dragoste, să vă apropiaţi!”.
NB: Nu toate persoanele care se spovedesc se și pot imediat împărtăși, din cauza unor
păcate care încă persistă – neîmpăcare, concubinaj, fumat, etc. Este bine ca preotul să fie întrebat
dacă te poţi împărtăși , și dacă nu, în ce condiţii o poţi face în viitor.
Ȋn decembrie 2013 Parlamentul European a trebuit să respingă „Raportul Estrela” (pro-avort și pro-LGBT)
în urma protestelor masive ale cetăţenilor UE care, în cadrul iniţiativei „Unul dintre noi”, au trimis sute de mii de
mesaje europarlamentarilor, cerându-le să voteze împotriva criminalei rezoluţii (care permitea și experimente pe
embrioni umani). Parohia noastră a contribuit cu doar 72 de acorduri în campania „Unul dintre noi” din 2013.
Dicţionar: LGBT= este un acronim care se referă la colectivitatea persoanele a căror identitate sexuală este
de Lesbiene, Gay, Bisexual și Transgen.
„Europa zilelor noastre este cu totul pământească, fără vreo dorinţă de a urca la cer. Ea se leapădă de
călătoria din această lume. Dorește să rămână aici. Dorește ca mormântul să-i fie acolo unde i-a fost leagănul. Nu
știe de vreo altă lume. Nu simte mireasma cerească. Nu vede în vis Ȋngerii și Sfinţii. De Născătoarea de Dumnezeu
nu vrea să audă. Curvia o întărește în ura pe care o poartă fecioriei. Ȋntreaga piaţă este în întuneric. Toate luminile
sunt stinse. O, ce întuneric cumplit ! Frate la frate împlântă sabia în piept, crezându-l vrăjmaș. Tatăl se leapădă de
fiu, iar fiul de tată. Lupul îi este lupului prieten mai credincios decât omul îi este omului.
O, fraţii mei, oare nu vedeţi toate acestea ? Oare n-aţi simţit întunericul și fărădelegile Europei anticreștine pe
spinarea voastră? Vreţi cu Europa sau cu Hristos? Cu moartea sau cu viaţa? Ȋntrebaţi-vă. Luminaţi-vă. Hotărâţi-vă.
Moartea sau viaţa. Acestea două le-a pus Moise oarecând înaintea poporului său. Și noi le punem în faţa voastră. Să
știţi: Europa este moarte, Hristos este viaţă. Alegeţi viata, ca să fiţi vii în veac. Amin.”
Sf.Nicolae Velimirovici
(Revista „Familia ortodoxă nr.3(62)/2014)

Ziua
Duminică 16 martie
Duminică 16 martie
Luni
17 martie
Marţi
18 martie
Miercuri 19 martie
Vineri
21 martie
Vineri
21 martie
Sâmbătă
22 martie
Sâmbătă
22 martie
Duminică 23 martie
Duminică 23 martie

Programul săptămânii 16 martie 2014 – 23 martie 2014
ORA
Slujbe
8 - 12
17 - 18
17 – 18
8.30 - 11
8 - 12
17 -18
8 – 11
17 - 18
8 - 12
17 - 18

- Sf. Liturghie (Duminica Sf.Grigorie Palama ) - Pr.Ticu
- Paraclisul Maicii Domnului și cateheza - Pr.Ticu
- Acatistul Sf.Arhangheli - Pr.Ticu
- Program administrativ (zi liberă)
- Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite şi Sfinţirea mică a apei - Pr.Ticu
- Liturghia Darurilor şi Taina Sf.Maslu
- Acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe - Pr.Ticu
- Sf. Liturghie şi pomenirea celor adormiţi - Pr.Ticu
- Vecernia Duminicii a III-a din Post – Pr.Dragoș
- Sf. Liturghie (Duminica Sfintei Cruci) – Pr.Dragoș
- Paraclisul Maicii Domnului și cateheza – Pr.Dragoș

