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„Iar în ziua cea din urmă - ziua cea mare a sărbătorii - Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină
la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta a zis-o
despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred în El. Căci încă nu era (dat) Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese
preaslăvit. Deci din mulţime, auzind cuvintele acestea, ziceau: Cu adevărat, Acesta este Proorocul. Iar alţii ziceau: Acesta este
Hristosul. Iar alţii ziceau: Nu cumva din Galileea va să vină Hristos? N-a zis, oare, Scriptura că Hristos va să vină din sămânţa
lui David şi din Betleem, cetatea lui David? Şi s-a făcut dezbinare în mulţime pentru El. Şi unii dintre ei voiau să-L prindă, dar
nimeni n-a pus mâinile pe El. Deci slugile au venit la arhierei şi farisei, şi le-au zis aceia: De ce nu L-aţi adus? Slugile au
răspuns: Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Acest Om. Şi le-au răspuns deci fariseii: Nu cumva aţi fost şi voi amăgiţi?
Nu cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre farisei? Dar mulţimea aceasta, care nu cunoaşte Legea, este
blestemată! A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la El, noaptea, fiind unul dintre ei: Nu cumva Legea noastră judecă
pe om, dacă nu-l ascultă mai întâi şi nu ştie ce a făcut? Ei au răspuns şi i-au zis: Nu cumva şi tu eşti din Galileea? Cercetează şi
vezi că din Galileea nu s-a ridicat prooroc. Şi s-a dus fiecare la casa sa.”
(Ev. Ioan 7, 37-53)
Cincizecimea este împlinirea Paştelui. Dacă deschidem un calendar, vom găsi că toate duminicile sunt numite Duminici după
Rusalii, iar Rusaliile înseşi sunt la cincizeci de zile după Pasti. Hristos S-a înălţat la cer şi a trimis DuhuI Sau Cel Sfânt. Şi,
când El a trimis pe Duhul Său Cel Sfânt în lume, o nouă societate a fost instituită, un corp de oameni a căror viaţă a căpătat un nou
înţeles. Acest nou înţeles vine direct din Învierea lui Hristos. Noi nu mai suntem poporul care trăim în timpul fără înţeles, care
ne conduce spre un sfârşit fără înţeles.
Nu numai că ni s-a dat un nou înţeles al vieţii, dar chiar moartea însăşi a dobândit o nouă semnificaţie. În troparul
Paştelui înfăţişam pe Hristos ca pe Cel ce "cu moartea pe moarte a călcat". Nu spunem că Hristos a călcat moartea prin înviere, ci
cu moartea pe moarte. Şi, cu toate că un creştin are încă în față moartea, fiind în acest sens asemănător cu oricare alt om, moartea
însăşi are pentru el o nouă semnificaţie. Ea înseamnă intrarea în Paştele Domnului, în trecerea Lui de la o viaţă veche la altă nouă.
Aceasta este cheia anului liturgic al Bisericii. Creştinismul este, întâi de toate, proclamarea în lume a învierii lui Hristos.
Spiritualitatea ortodoxă este pascală în conţinutul ei interior, iar conţinutul real al vieţii creştine este bucuria. Vorbim despre
sărbători, iar sărbătoarea este expresia creştinismului ca bucurie. Când înveţi pe copii, le transmiţi nu numai anumite cunoştinţe, ci
şi spiritul care se ascunde în spatele acestor cunoştinţe. Este ştiut că singurul lucru pe care un copil îl acceptă cu uşurinţă este în
mod sigur bucuria. Însă noi am făcut creştinismul nostru atât de matur, atât de trist, atât de solemn, încât în mod virtual l-am golit
de bucurie. Dar Hristos a zis: „Cel ce nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea" (Marcu 10,15; Luca
18,17). Aceasta nu înseamnă că noi ar trebui să uităm matematica, geografia etc. A deveni ca un copil, în cuvintele lui Hristos,
înseamnă a fi capabil de bucuria de care un adult nu mai este capabil, înseamnă a intra în comuniune cu lucruri, cu natura, cu
oamenii, fără suspiciune sau frică sau frustrare.
Adesea noi folosim termenul "har". Dar ce este harul? Charis în greceşte înseamnă nu numai har, ci şi bucurie. Dacă eu
accentuez acest punct atât de mult, este din cauza certitudinii mele că primul nostru mesaj trebuie să fie acela de bucurie pascală.
Când stăm la uşa bisericii şi preotul zice: "Hristos a înviat!", noaptea, potrivit cuvintelor Sf. Grigorie de Nyssa, devine "mai
luminată decât ziua". Aici este forţa, rădăcina reală a experienţei creştine. Paştele este începutul real al anului nostru liturgic.
"Oficial", anul bisericesc începe la 1 septembrie; dar eu vorbesc aici în termeni de principiu şi fundament spiritual, pentru că
Paştele deschide într-adevăr înţelegerea noastră asupra timpului. Lumea a fost în întuneric şi Cineva a adus în ea lumina şi
căldura. Lumea a fost tristă, pentru că ea a devenit un cimitir, dar Cineva a spus "moartea nu mai stăpâneşte". Aceasta este
ceea ce Hristos a făcut în această lume. Ea a fost rece şi păcătoasă şi crudă şi El a venit şi a zis „Bucuraţi-vă!". Acesta este modul
în care Hristos S-a adresat ucenicilor Săi. "Bucuraţi-vă! Pace vouă!". De aceea, bucuria pascală este începutul experienţei creştine.
Ce este un an? Desigur, o perioadă de 365 de zile, dar şi un ciclu natural, o revoluţie completă a naturii: primăvara, vară,
toamna şi iarna. În alţi termeni, el este o reprezentare naturală a întregii istorii a universului. El are un început şi un sfârşit şi,
deci, el începe şi sfârşeşte iarăşi. Este important pentru noi să ştim că anul liturgic s-a dezvoltat în legătură cu acest ciclu natural.
Într-adevăr, nu este accidental, de exemplu, că Naşterea Domnului este sărbătorită la 25 decembrie. Noi nu ştim nimic despre data
exactă a Naşterii lui Hristos, dar în lumea păgână creştinismul a trebuit să încreştineze, să convertească la Hristos. 25 decembrie
este sărbătoarea naturală a biruinţei luminii asupra întunericului. În acea zi păgânii sărbătoreau sfârşitul întunericului şi
începutul luminii pentru că aceasta este ziua când zilele încep să devină mai lungi şi lumina să se înmulţească. Când natura pare să
fie complet moartă, îngheţată şi rece, când nu există nimic decât întuneric, lumina începe să crească şi primăvara este anunţată. Cu
adevărat începe o înviere naturală. Anul liturgic bisericesc a prins forma în acest context natural, deci, ca să înţelegem relaţia
dintre timp şi sărbători, trebuie să înţelegem, întâi de toate, această legătură cu ciclul natural.
Părintele Alexander Schmemann

20 iunie – Sf.TREIME - Străin şi minunat, la stejarul lui Mamvri, Te-a văzut Avraam pe Tine, Adevăratul
Dumnezeu, adică trei bărbaţi văzând, ca şi către unul a grăit: Doamne, de am aflat har înaintea Ta, nu trece pe robul
Tău. Deci Celor trei, Care i s-au arătat în trei feţe: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, iar unuia Dumnezeu într-o fiinţă,
până la pământ s-a închinat, grăind: Aliluia!
(Acatistul Sf.Treimi - Condacul al 8-lea)
20 iunie – Părintele Paisie Olaru (+1990) - Unii părinţi au zis: Care este cel dintâi cuvânt al
ucenicului către duhovnic? Dar al duhovnicului ucenic?
- Cel dintâi cuvânt al ucenicului către duhovnicul lui este: „Iartă-mă, părinte, şi nu mă uita la
sfânta rugăciune”. Iar duhovnicul să zică către ucenic: „Dumnezeu să te ierte, fiule, şi să ne vedem la
rai!”.
(Arhim. Ioanichie Bălan, Patericul românesc, Ed.Mănăstirea Sihăstria, pp. 711-712)
20 iunie - Sfântul Nicolae Cabasila (+1361 ?) s-a făcut cunoscut îndeosebi prin două
opere: "Tâlcuirea Sfintei Liturghii ” - prin care autorul se impune ca cel mai autorizat interpret al
Liturghiei, iar aceasta lucrare se impune drept cea mai profunda si mai cunoscută dintre toate
tâlcuirile liturgice clasice ale Ortodoxiei şi „Despre viata in Hristos” - o pretioasa lucrare de
liturgică, expune subiectul vietii harice ce se împărtăşeşte crestinilor prin Sfintele Taine, unindu-i
progresiv cu Hristos.
“Săvârşirea Sfintei Liturghii are ca obiect prefacerea darurilor în dumnezeiescul Trup şi
Sânge, iar ca scop, sfinţirea credincioşilor care, prin acestea, dobândesc iertarea păcatelor şi
moştenirea împărăţiei cerurilor; iar mijloacele care pregătesc şi înlesnesc împlinirea acelui efect şi acelui scop sunt
rugăciunile, cântările, citirile din Sfânta Scriptură şi, în general, toate cele ce se săvârşesc şi se rostesc, cu sfântă
rânduială, înainte şi după sfinţirea darurilor.” (Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii, 1989).
22 iunie – Sf.Grigorie Dascălul (+1834) – S-a născut la Bucureşti în 1765, Sfântul Ierarh Grigorie
Dascălul a fost mitropolit al Ţării Româneşti între anii 1823-1834. După ce a studiat la renumite şcoli
din Bucureşti, a ajuns ucenic al Sfântului Paisie Velicicovschi, fiind călugărit la Mănăstirea
Neamţ. Dornic de desăvârşire, la îndemnul Sfântului Paisie, tânărul monah Grigorie vieţuieşte o
perioadă de timp la Sf.Munte Athos. Revenind în ţară, se aşază la mănăstirea Căldăruşani,
aşezământ monahal reorganizat de Sf.Cuv.Gheorghe, stareţul manăstirilor Cernica şi Căldăruşani.
În anul 1823, Sfântul Grigorie a fost chemat la Bucureşti de domnitorul Grigorie Dimitrie Ghica,
fiind ales mitropolit al Ţării Româneşti. Sfântul Ierarh Grigorie s-a îngrijit, în mod special, şi de
restaurarea catedralei mitropolitane din Bucureşti, precum şi de traducerea şi tipărirea în
limba romană a Vieţilor Sfinţilor, pe care le consideră "atât de folositoare pentru formarea
duhovnicească şi luminarea sufletelor credincioşilor".
Pentru viaţă, activitatea şi strădania sa duhovnicească, Sfântul Ierarh Grigorie a rămas în istoria Bisericii şi a
poporului român drept cel mai de seamă întâistătător al scaunului mitropoliei Ţării Româneşti din secolul al XIX-lea,
fiind cunoscut cu supranumele de "Dascălul".
24 iunie – Naşterea Sf.Ioan Botezătorul - Mai înainte de a naşte Fecioara pe Hristos, a născut cea stearpă, în
zilele sale pe Inaintemergătorul lui Hristos, ca acei ce vor vedea naşterea cea peste fire din cea îmbătrânită, să creadă
naşterii celei mai presus de fire, care avea să fie din Fecioara cea nenuntită şi să zică în sine: „Puterea cea
atotputernică a lui Dumnezeu, Care a dezlegat nerodirea bătrânei, aceea este puternică ca şi pe Fecioara cea
neîntinată să o facă maică".
Programul săptămânii 19 iunie – 26 iunie 2016
Duminică
Duminică
Duminică
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică

Ziua
19 iunie
19 iunie
19 iunie
20 iunie
21 iunie
22 iunie
23 iunie
24 iunie
24 iunie
25 iunie
25 iunie
26 iunie
26 iunie

ORA
8 - 12
12 – 13
16 – 20
17 – 18
9 - 10
17 - 19
8 - 12
17 – 18
7 – 11
17 – 18
8 - 12
17 – 18

Slujbe
- Sf.Liturghie (Pogorârea Sf.Duh) – Pr.Ticu
- Vecernia Sfintei Treimi ( a plecării genunchilor) - Pr.Ticu
- Festivalul de Pricesne de la parohia Apărătorii Patriei II
- Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu
- Program administrativ (zi liberă)
- Sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu
- Vecernia Naşterii Sf.Ioan Botezătorul şi acatistul Sf.Ioan
- Sf.Liturghie (Naşterea Sf.Ioan Botezătorul) – Pr.Ticu
- Slujba acatistului – Pr.Ticu
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Ticu
- Vecernia Duminicii Tuturor Sfinţilor – Pr.Dragoş
- Sf.Liturghie (a Tuturor Sfinţilor) – Pr.Dragoş
- Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Dragoş

