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Să-L întâmpinăm cu stâlpările
virtuţiilor noastre

Duminica a 6-a din Post
(a Floriilor)
(†) Intrarea Domnului
în Ierusalim
†Sf. Ierarhi Ilie Iorest, Simion
Ştefan şi Sava Brancovici,
mitropoliţii Transilvaniei;
Sf. Ier. Iosif Mărturisitorul
din Maramureş;
Sf. Mc.Pasicrat şi Valentin;
Sf. Cuv. Elisabeta

Minunată
şi frumoasă
Minunată şi frumoasă dimineaţă de
Florii, tu ne-ai răsărit întâii mărţişori
de bucurii!
– Când atunci treceai, Iisuse, albul
inimilor prag, curăţia şi lumina Te
întâmpinau cu drag.
Şi în ochii care limpezi străluceau,
puteai să ştii cât de fericiţi, Iisuse,
suntem toţi, văzând că vii.
Astăzi, plini de nerăbdare să Te urce
pe-alt calvar, parcă numai vânzătorii
Te aşteaptă să vii iar.
Ţi se-aştern, Iisuse-n cale chiar şi
astăzi mărţişori, dar privirea Ta acuma
nu e cea de alte ori.
Cât de bine vezi că astăzi cei ce-Ţi
cântă nu Te ştiu, că n-au ochii strălucire
şi că-n inimi e pustiu...
Că nu-i milă, nici căinţă, nici dorinţa
lor măcar, că iubirea se-ntâlneşte tot
mai rece şi mai rar.
Că-s în suflete păcate şi-s în inimi
răutăţi, de aceea bucuria nu-i acum ca
alte dăţi.
Că-n păcate se scufundă omenirea
mai afund, stricăciunea şi desfrâul nici
măcar nu-şi mai ascund.
Şi de-aceea, o, Iisuse, când la noi
cobori Tu azi, parcă faţa Ta e tristă,
parc-ai lacrimi pe obraz. ❖
Traian Dorz

An de an Biserica ne cheamă să fim alături
de Mântuitorul. Floriile ne pun la suflet
imaginea Mântuitorului intrând în cetate
trist şi resemnat în faţa Ierusalimului,
certat adeseori pentru necredinţa lui.

I

S-a făcut o primire triumfală, care nu
era conformă cu starea spirituală a
Mântuitorului. El a venit nu să cucerească Ierusalimul şi să instituie o împărăţie
trecătoare, ci a venit ca Ierusalimul viaţă să
aibă, şi mai multă să aibă, dar Ierusalimul
n-a cunoscut vremea cercetării sale. De
aceea, cu tristeţe de multe ori le-a spus:
„Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut
să adun pe fiii tăi precum adună cloşca puii
sub aripi, dar nu aţi vrut.” (Matei 23, 27) Şi
cu profeţii a făcut Mântuitorul la fel: „Vi se
lasă casa pustie că n-aţi cunoscut vremea
cercetării voastre”. Toate aceste profeţii
s‑au împlinit, căci nu a rămas din Ierusalim
piatră pe piatră. De aceea Mântuitorul a
intrat în Ierusalim trist, mai ales că descifra
în chipul celor care Îi strigau „Osana” pe
cei care peste câteva zile aveau să strige
„Răstigneşte-L, răstigneşte-L...”.
Intrarea în Ierusalim este praznicul
împărătesc care ne îndeamnă pe noi să

dezbrăcăm haina păcatului şi să-L
întâmpinăm pe Mântuitorul cu stâlpările
virtuţiilor noastre. Să lepădăm vicleşugul
şi să ne comportăm ca pruncii, care în
nevinovăţia lor au adus cea mai curată
închinare Mântuitorului. Să ne asemănăm
înaintaşilor noştri, care odată cu firea
înconjurătoare îşi primeneau sufletul
prin taina Spovedaniei şi a Sfintei Împărtăşanii, să urmăm virtuţiile lor cercetând cu evlavie Sfânta Biserică şi luând
aminte la cuvintele Sfintelor Scripturi
care ne invită pe noi să vieţuim aşa cum
I‑ar place lui Dumnzeu. În lumea în care
trăim, dominată de necredinţă, de hoţie,
de desfrâu şi denigrare, noi să umblăm ca
fii ai luminii, ştiind bine că cel care
urmăreşte viaţa noastră până în cele mai
mici detalii este Dumnezeu, care doreşte
ca tot omul să se mântuiască şi să vină la
cunoştinţa adevărului.
Vă invităm în această săptămână a Patimilor la cele mai înalte slujbe, de la care
nu se cade să lipsiţi, căci Cel care pătimeşte,
pentru noi pătimeşte, iar noi, cu lacrimi
să‑I cinstim mântuitoarele Sale Patimi, ca
să ne bucurăm de Slăvita Sa Înviere. ❖
Părintele Dinu Pompiliu

Alături de copiiI
de la Centrul „Sf. Margareta”
În după-amiaza zilei de marţi, 19 aprilie,
am poposit din nou, cu daruri, la copiii
de la centrul „Sf.Margareta”. Deşi acolo a
ajuns doar un grup de enoriaşi, mai ales
tineri, împreună cu părintele Adrian Chiriţă,
cred că sufletul multora dintre noi
a fost aproape de micuţi
şi de cei care au atâta grijă de ei.

A

ceşti copii, pentru care nutrim
o dragoste părintească şi ne‑am
luat responsabilitatea de a‑i
ajuta cu tot ce putem, sunt vizitaţi de
noi cel puţin trimestrial. Şi nu mergem
cu mâna goală, căci, evident, nevoile
lor sunt multe. Iar de această dată darul
parohiei noastre a constat în alimente şi
alte produse în valoare de aproape 5.700
lei: pamperşi, produse de igienă, produse de curăţenie, alimente neperisabile,
legume şi fructe, jucării şi altele. Sectorul social, al cărui responsabil, doamna
Ioana Rusu, poartă de grijă ca o mamă
acestor copii şi înţelege cât de mult au
nevoie de ajutorul nostru material şi
uman, a reuşit să strângă de la creştini cu
inimă bună prin colectă, produse şi
fonduri băneşti cu care s-au cumpărat
lucruri de strictă necesitate. Căci aceşti
îngeri au în membrii echipei de la Centru
„Sf. Margareta” poate singurii oameni ce
mai luptă pentru ei: cu bolile lor, cu
singurătatea lor - căci mulţi nu au părinţi
- cu sistemul medical, cu oamenii, cu prejudecăţile, cu lipsurile sau nevoile multiple şi speciale pe care le au aceşti copii.
Ca de obicei, părintele Adrian Chiriţă
a făcut sfeştanie şi a trecut pe la pătuţul
fiecărui copil binecuvântându-l şi rugându-se pentru fiecare micuţ: să fie

C

sănătos, puternic, să lupte în continuare.
Şi bineînţeles că cei mici s-au bucurat
de darurile primite, de vederea oaspeţilor lor, dar mai ales s-au bucurat de
dragostea, zâmbetul, atenţia şi îmbrăţişarea celor care le-au trecut pragul. Şi
cum şi ei au de dăruit iubire, recunoştinţă, căldură, enoriaşii noştri s-au
simţit mai mult decât răsplătiţi.
Mulţumim celor care nu s-au arătat
nepăsători la apelul nostru de a contribui

cu ce pot pentru a-i ajuta pe aceşti copii
ai noştri şi în acest fel pe cei care nu
precupeţesc nimic pentru a-i ţine în
viaţă, a-i vindeca şi mai ales a le bucura
copilăria. Trebuie să ştiţi că şi de
praznicul Sfintelor Paşti cei cu probleme
şi nevoi speciale din parohia noastră
vor primi un pachet cu alimente care
să-i ajute să simtă şi ei, măcar puţin, din
bucuria pascală şi din grija semenilor
lor, enoriaşii parohiei noastre. ❖

Bun venit creştinilor europeni în parohia noastră!

omunitatea creştină din Taizé
este o comunitate monastică
creştină din Franţa, fondată de
fratele Roger în anul 1940. În zilele
noastre, aceasta găzduieşte 100 de călugări din 25 de ţări. În acord cu tradiţia
monahală creştină, aceştia primesc şi
găzduiesc pelerini sosiţi de pretutindeni.
Pelerinii sunt de asemenea invitaţi să
participe pentru o săptămână la viaţa
comunitară: un trai simplu, în rugăciune,
muncă şi ajutor reciproc.
Acelaşi gen de întâlniri cu tinerii sunt
organizate şi în alte părţi ale lumii, nu
doar în Franţa. Legăturile dintre Taizé şi
România au o veche tradiţie. Pelerinii din
România au ajuns la Taizé, iar călugării
de la Taizé au călătorit în România. Aici
au vizitat mănăstiri şi au intrat în legătură

directă cu nenumăraţi creştini ortodocşi
din ţara noastră. S-au creat prietenii cu
multe semne de solidaritate, care au întărit credinţa şi speranţa românilor şi a
poporului francez.
În ultima perioadă mai mulţi tineri
s‑au alăturat fraţilor de la Taizé în
dorinţa acestora de a descoperi bogăţia
liturgică a Ortodoxiei. În acest sens au
avut loc întâlniri la Istanbul în 2013, la
Moscova în 2015, în Ucraina tot în 2015.
În anul 2016 această căutare a spiritualităţii ortodoxe doreşte să continue
printr-un pelerinaj la Bucureşti, în
vederea participării la slujbele din
Săptămâna Patimilor şi Sfintele Paşti.
Cu aprobarea Patriarhiei Române, fratele Alois, împreună cu alţi călugări din
comunitate, va sosi în România cu un

grup de 150 de tineri din toată Europa.
Acesta va fi un prilej de a descoperi
vitalitatea parohiilor ortodoxe, dar şi de a
discuta despre provocările pe care acestea
le resimt în societatea postmodernă
românească şi europeană. Tinerii au vârste
cuprinse între 18 şi 35 de ani. Le spunem
bun venit şi căutăm ca prin intermediul
parohiei noastre tinerii să găzduiască pe
aceşti căutători ai Ortodoxiei.
Joi fratele Alois s-a întâlnit în vizită
de lucru cu părintele paroh şi membrii
Consiliului şi Comitetului Parohial în
cancelaria parohială. Sperăm ca
membrii parohiei noastre să ofere
condiţii pentru buna desfăşurare a
acestor întâlniri, în bună ospitalitate
românească şi duh creştin. ❖
Părintele Dinu Pompiliu

Săptămâna Mare
şi semnificaţia fiecărei zile
Săptămâna Patimilor cuprinde perioada
de la Florii până în Sâmbăta Mare inclusiv.
În această săptămână se ajunează
până seara. Caracteristica esenţială
a acestei săptămâni sunt Deniile.
Slujbele se săvârşesc seara, începând
cu ora 18. Săptămâna Mare, numită
şi Săptămâna Patimilor, începe din seara
Floriilor şi se încheie cu Sfânta Liturghie
a Sfântului Vasile cel Mare, unită
cu Vecernia din Sfânta şi Marea Sâmbătă
şi este ultima Săptămână din Triod.

S

inaxarul din Sfânta şi Marea Sâmbătă, referindu-se la semnificaţia
dublă a Săptămânii Patimilor ne
spune: „Cele 40 de zile ale Postului Mare
întrec pe celelalte zile, iar Săptămâna
Mare este cea mai importantă; şi iarăşi
Săptămâna Mare culminează cu Sfânta şi
Marea Sâmbătă. Se numeşte Săptămâna
Mare nu pentru că zilele ei ar fi mai mari
sau ar avea mai multe ceasuri, ci pentru
că de-a lungul ei s-au săvârşit, minuni
mari şi mai presus de fire şi faptele
neobişnuite ale Mântuitorului nostru.”
Această perioadă este unică în Biserică, atât din punct de vedere liturgic,
cât şi duhovnicesc. Cu privire la semnificaţia acestei săptămâni, Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel a explicat că
săptămâna care urmează este diferită de
celelalte 40 de zile care au trecut. Este
cea mai veche perioadă de post din
istoria Bisericii. Săptămâna Sfintelor
Patimi a fost săptămână de post aspru
încă din timpul Sfinţilor Apostoli şi în
Sfânta şi Marea Vineri nu se săvârşeşte
Sfânta Liturghie şi nici nu se mănâncă
absolut nimic pentru a împlini cuvântul
Mântuitorului că atunci când Mirele,
adică El, Hristos nu va mai fi cu ucenicii,
aceştia vor posti cu post negru. Ultima
şansă, ultimul timp care a rămas pentru
spovedanie, pentru pocăinţă, este Sfânta
şi Marea Săptămână a Sfintelor Patimi
sau Pătimiri ale Mântuitorului Iisus
Hristos. Fiecare zi din Săptămâna Patimilor are o semnificaţie aparte. Astfel,
conform Sinaxarului zilei din Triod, în
Sfânta şi Marea Luni se face pomenire
de fericitul Iosif cel preafrumos şi de
smochinul care s-a uscat prin blestemul
Domnului. A doua zi, în Sfânta şi Marea
Marţi, se face pomenire de cele 10
fecioare din Sfânta Evanghelie. În Sfânta
şi Marea Miercuri, dumnezeieştii Părinţi
au hotărât să facă pomenire de femeia
cea păcătoasă care a uns cu mir pe
Domnul, pentru că lucrul acesta s-a
întâmplat puţin înainte de mântuitoarele

patimi. În Sfânta şi Marea Joi, dumnezeieştii Părinţi ne-au predat să
prăznuim patru lucruri: sfânta spălare a
picioarelor, Cina cea de taină, rugăciunea
cea mai presus de fire şi vânzarea
Domnului. Urmează Sfânta şi Marea
Vineri când se pomenesc sfintele şi
mântuitoarele, înfricoşătoarele Patimi
ale Domnului nostru Iisus Hristos:
scuipările, lovirile peste faţă, palmele,
insultele, batjocurile, piroanele şi înainte

de toate, crucea şi moartea, pe care le-a
primit de bunăvoie pentru noi. Se mai
face încă pomenire de mărturisirea mântuitoare făcută pe cruce de tâlharul recunoscător. În Sfânta şi Marea Sâmbătă
prăznuim îngroparea Mântuitorului
nostru Iisus Hristos şi pogorârea la iad,
prin care neamul nostru fiind chemat
din stricăciune a fost mutat spre viaţa
veşnică. ❖
Părintele Dinu Pompiliu

Programul bisericii Şerban Vodă ÎN PERIOADA 24APRILie - 1 mai 2016
ZIUA	ORA	SLUJBE/activităţi
Duminică 24 aprilie 0800-1200 Duminica a 6-a din Post (a Floriilor) – Intrarea Domnului
		
în Ierusalim – Utrenia, Sfânta Liturghie
1800-2000 Denie / Utrenia zilei de luni
Luni 25 aprilie
0800-1000 Spovedanie
1800-2000 Denie / Utrenia zilei de marţi
Marţi 26 aprilie
0800-1000 Spovedanie
1800-2000 Denie / Utrenia zilei de miercuri
Miercuri 27 aprilie 0800-1000 Spovedanie
1800-2000 Denie / Utrenia zilei de joi
Joi 28 aprilie
0730-0930 Sfânta Liturghie
1800-2100 Denia celor 12 Evanghelii / Utrenia zilei de vineri
Vineri 29 aprilie
1000-1800 Scoaterea Sfântului Epitaf şi trecerea pe sub Sfânta Masă
1800-2000 Denia Prohodului Domnului / Utrenia Sâmbetei Mari
2000-2100 Procesiune în jurul bisericii
Sâmbătă 30 aprilie 0730-0930 Sfânta Liturghie
0800-1900 Pregătirea Sfântului Paşti / Curăţenie în biserică
2330
Canonul Sâmbetei celei Mari
Duminică 1 mai
0000-0100 Slujba Învierii Domnului - Veniţi de luaţi lumină!
0100-0300 Sfânta Liturghie
1200-1300 Vecernia Paştilor – „A doua Înviere”

Mucenici şi mărturisitori
ai dreptei credinţe strămoşeşti
Sfinţii Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava
Brancovici şi Iosif, ca şi Simion Ştefan
sunt cinstiţi pentru că au apărat ortodoxia
în faţa influenţelor calvine şi catolice,
dar şi pentru că au întărit unitatea
românilor în jurul dreptei credinţe.
Biserica Ortodoxă Română
îi prăznuieşte la 24 aprilie.
Sfântul Ierarh Ilie Iorest,
mitropolitul Transilvaniei

A fost mitropolit între anii 1640 şi 1643.
A văzut lumina zilei pe la anul 1600 într-un
sat din Transilvania, într-o familie dreptcredincioasă. De mic intră în obştea Mănăstirii Putna din Moldova unde învaţă
caligrafia şi tehnica pictării icoanelor.
Pentru învăţătura sa aleasă şi viaţa sa
îmbunătăţită, Dumnezeu a rânduit să fie
ales mitropolit al Ardealului, hirotonit
arhiereu la Târgovişte, instalat în scaunul
mitropolitan din Alba Iulia. Principele
Gheorghe Rakoczi i-a impus să facă
cunoscut în rândul românilor un catehism
calvin. Pentru că a refuzat, a fost trimis în
închisoare, vreme de nouă luni. După
eliberare a plecat la Mănăstirea Putna, unde
a şi trecut la Domnul.

Sfântul Ierarh Simion Ştefan,
Mitropolit la Transilvaniei

Între anii 1643 şi 1656 ocupă scaunul
mitropolitan de la Alba Iulia. Calvinii îl
obligă să renunţe la 17 din cele 20 de
protopopiate şi îi impun mitropolitului un
număr de 15 obligaţii calvine, dintre care:
predica numai din Sfânta Scriptură, învăţământul teologic după catehismul calvin,
cultul icoanelor înlăturat. Dar mitropolitul
Simion Ştefan a reuşit, din mila lui
Dumnezeu, să păstreze neîntinată dreapta
credinţă ortodoxă şi cultura românească.
Sfântului Simion Ştefan îi datorăm tipărirea
la Alba Iulia în anul 1648 a traducerii în
limba română a „Noului Testament”, iar în
1651 a „Psaltirii”.

Sfântul Ierarh Sava Brancovici,
mitropolitul Transilvaniei

Simeon s-a născut în localitatea Inău din
părinţi evlavioşi, sârbi. În Mănăstirea Comana învaţă carte şi deprinde rânduiala
slujbelor. Ajunge apoi protopop şi slujitor al
Bisericii lui Hristos în satul natal. Rămânând
văduv, îşi îndreaptă paşii spre viaţa de
mănăstire. Este călugărit la mitropolia din
Târgovişte, iar în anul 1656 fericitul preot
Simeon este ales mitropolit în locul răposatului ierarh Simeon Ştefan ca păstor
sufletesc al Ardealului.
Rămâne pe scaunul mitropolitan vreme
de 35 de ani, tot într-o perioadă în care la
conducere se aflau principii calvini. Nu

ezită să mărturisească cu mult curaj dreapta
credinţă, combătând învăţăturile greşite
calvineşti, şi întărind unitatea românilor în
jurul Bisericii Ortodoxe.
Dar aruncându-se mărturii nedrepte
asupra lui, în anul 1680 este scos din scaun
şi aruncat în temniţă, iar timp de trei ani de
zile a fost persecutat şi chinuit ca un martir
pentru dreapta credinţă, fiind silit să treacă
la calvinism. Fericitul Sava însă a mărturisit
cu tărie pe Hristos, apărând dogmele şi
tradiţia Bisericii Ortodoxe.
După grele suferinţe, în anul 1683 a fost
scos din temniţă, dar slăbit de chinuri îndată
şi-a dat sfântul său suflet în braţele lui
Hristos. A fost canonizat în anul 1955 ca
mărturisitor al dreptei credinţe şi pomenirea
lui se face la 24 aprilie.

Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul
din Maramureş

A fost hirotonit de mitropolitul Dosoftei
al Moldovei. Sfântul Iosif Mărturisitorul
s‑a împotrivit încercărilor de atragere a
românilor la Biserica Romano-Catolică,
fapt pentru care a fost întemniţat. Nu se ştie
cu exactitate perioada cât a stat în închisoare,
dar fiind eliberat încercă fără succes să-şi
reocupe scaunul episcopal. A plecat la
Domnul în jurul anului 1711.

Sfinţii Mucenici.
Pasicrat şi Valentin

Sfinţii Mucenici Pasicrat şi Valentin au
trăit în secolele III-IV d. Hr. Erau fraţi,
amândoi fiind soldaţi în armata romană,
într-o legiune a armatei romane încartiruite
în cetatea Durostor, în vremea împăraţilor

Diocleţian şi Maximian Galeriu. Au primit
mucenicia în vremea împăratului Diocleţian.
Biserica Ortodoxă îi prăznuieşte în ziua de
24 aprilie.
Pentru că nu au vrut să jertfească idolilor,
ci l-au mărturisit pe Hristos cu îndrăzneală,
în 298 sunt arestaţi şi condamnaţi la moarte
prin tăierea capului. În timpul escortării
sfinţilor afară din cetate, la chinuri şi
moarte, îi însoţea mama lor, încurajându-i
să fie fără de frică şi să sufere chiar moartea
pentru Domnul Hristos, Care a pătimit pe
Cruce pentru noi. Pasicrat avea douăzeci şi
doi de ani, iar Valentin treizeci. ❖

Contribuiţi la construcţia aşezământului social şi pictura bisericii
Potrivit Codului Fiscal „contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% ”
din impozitele deja plătite în anul 2015. Puteţi redirecţiona această sumă în contul bisericii prin formularele
230 pentru venituri din salarii sau 200 pentru alte venituri decât salarii. Se depun până la 25 mai 2016 la
organul fiscal în a cărui rază teritorială aveţi domiciliul. Formularul 230 îl puteţi găsi şi la biserică.
Parohia Şerban Vodă l Cod fiscal14079820 l NOUL Cont IBAN-RO85RNCB0069149620460001

CONTRIBUŢIA ENORIAŞILOR PAROHIEI ŞERBAN VODĂ PENTRU ANUL 2016 A FOST STABILITĂ LA 100 LEI

