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Duminica a 20-a după Rusalii
Învierea fiului văduvei din Nain
†) Sf. Ap. si Ev. Luca
Sf. Mc. Marin cel Bătrân

Tinere, ţie îţi zic:
scoală-te!

După cum ne istoriseşte Sfântul Evanghelist
Luca în pericopa evanghelică din duminica aceasta,
Mântuitorul Hristos a săvârşit în cetatea Nain o
cutremurătoare minune, înviind din morţi pe un
tânăr, unicul fiu al unei femei văduve, care era dus
spre cimitir spre a fi îngropat. Cu puterea Sa
dumnezeiască, Hristos opreşte acest convoi care
mergea spre moarte, şi zice femeii văduve plină de
durere: „Nu plânge!”, iar apoi atingând cu mâna Sa
sicriul în care zăcea tânărul, se adresează acestuia,
deşi el era mort: „Tinere, ţie îţi zic, scoală-te.” (Luca
7,14), şi tânărul a înviat la porunca Mântuitorului şi
toţi au rămas cutremuraţi de cele întâmplate.

Î

n relatarea evanghelică faptul acesta
minunat s-a petrecut în cetatea Nain,
situată în partea de sud a Galileei,
aproape de Muntele Tabor şi de Nazaret.
Chiar la poarta cetăţii, Mântuitorul
întâlneşte un cortegiu funerar care ducea la
cimitir pe un tânăr care murise. Acesta era
unicul fiu, unicul sprijin şi unica speranţă a
unei femei văduve cuprinsă acum de durere
nemângâiată şi de o întristare adâncă. Doar
mulţimea care o urma din cetate părea să-i
mai aline suferinţa care îi sfâşia inima. I se
părea de acum înainte totul zadarnic, se
simţea părăsită, prăbuşită în durerea ei,
ducându-şi spre groapă pe propriul copil, în
care îşi pusese nădejdile bătrâneţilor ei.
Această mamă văduvă trăia durerea unui
ideal neîmplinit şi amărăciunea unei
nădejdi înfrânte.
Aici unde durerea umană se afla parcă la
limita răbdării ei, vine Hristos Mântuirorul
să aline durerea şi întristarea, să picure
iubire milostivă într-o inimă îndoliată, şi să
mângăie un suflet care se prăbuşea în
deznădejde. Mai mult, vrea să întoarcă
drumul care ducea spre moarte în sensul
invers, într-o cale care duce la iubire, înviere
şi viaţă, săvârşind minunea învierii fiului

acestei femei, aducând în locul durerii şi al
suferinţei bucuria redobândirii vieţii.
De aceea, plin de compasiune faţă de
femeia îndurerată - care de fapt nu-I cere
Mântuitorului nimic, nici nu-şi spusese
durerea ei - , îi zice direct: „Nu plânge!”,
căci am venit să îţi aduc mângâiere şi
izbăvire din întristare. Este aici momentul
hotărâtor, unic al întâlnirii omului îndurerat
şi copleşit de suferinţe cu Dumnezeu, Cel
care aduce mântuire şi redă omului
speranţa vieţii. Apoi Iisus, ca un Dumnezeu
adevărat, ca stăpân al vieţii şi al morţii, se
apropie de sicriul în care zăcea tânărul
mort şi îi zice, chemându-l din nou la viaţă:
„Tinere, ţie îţi zic, scoală-te”, iar tânărul s-a
ridicat viu, Hristos încredinţându-l mamei
sale, făcând dovada celei mai calde
mângâieri pentru o mamă îndurerată, dar
şi dovedind nemărginita sa putere
dumnezeiască, ca şi atunci când a înviat pe
fiica lui Iair şi pe Lazăr, cel mort de patru
zile, pentru care El însuşi a plâns. Şi toţi au
rămas impresionaţi adânc şi marcaţi de
minunea care s-a săvârşit, numindu-l pe
Hristos „Mare Proroc”.
Important este mesajul şi semnificaţia
simbolică a acestei pericope evanghelice.

Hristos Mântuitorul şi Biserica ne cheamă
să fim aproape de cei aflaţi în suferinţe
trupeşti şi sufleteşti, de văduve şi de orfani,
de cei îndoliaţi şi întristaţi, de cei ce plâng
şi sunt părăsiţi, de tinerii care suferă şi sunt
neîmpliniţi şi înstrăinaţi sau şi-au pierdut
sensul şi optimismul vieţii. Chemarea
Mântuitorului Hristos şi a Bisericii se
adresează tuturor tinerilor din societatea
de astăzi, zicându-le: „Tinere, ţie îţi zic,
scoală-te”. Biserica cheamă pe toţi care din
diferite cauze au apucat pe drumul care
duce la moartea sufletească, pe drumul
înstrăinării de Dumnezeu şi de Biserică, pe
cei înstrăinaţi de părinţii lor şi de cei
apropiaţi, pe toţi tinerii care se simt
înstrăinaţi chiar de ei înşişi şi pe toţi cei ce
au căzut în capcana iluziilor „de fericire”
cauzate de droguri şi de alte păcate grele,
omorâtoare de suflet, de ideologii
rătăcitoare şi fără sens, să-şi schimbe
sensul vieţii, să vină aproape de Hristos şi
învăţătura Sa. Hristos le întinde tuturor
mâna Sa şi vrea să-i ridice şi să le redea
viaţa cea adevărată, în comuniune cu El, în
Biserica Sa, spre mântuirea lor şi
dobândirea vieţii celei adevărate. Amin!
Părintele Eugen Moraru

Mucenici şi mărturisitori
ai ortodoxiei ardelene
Pe la mijlocul veacului al XVIII-lea, din
rândul preoţilor şi al credincioşilor
ortodocşi români din Transilvania s-au
ridicat numeroşi apărători ai dreptei
credinţe în faţa încercărilor autorităţilor
habsburgice de a-i înstrăina de „Legea
strămoşească”.
Cuviosul Mărturisitor Visarion
Despre acesta ştim că s-a născut în 1717 în
Bosnia, din părinţi creştini ortodocşi, Maxim
şi Maria. La 18 ani călătorind la Locurile
Sfinte, Nicolae se călugăreşte la mănăstirea
Sfântul Sava, de lângă Ierusalim, primind
numele de Visarion. După un timp vine în
Slovenia şi se aşează la mănăstirea Pacra,
unde se învredniceşte de darul preoţiei.
După încă un pelerinaj la Locurile Sfinte,
ajunge în Ardeal, unde credinţa ortodoxă era
ameninţată de catolici. Cuviosul Visarion
Sarai ţine aprinsă flacăra dreptei credinţe în
sufletele românilor. Aspru nevoitor şi
rugător, este ascultat dar şi cinstit de
credincioşi.
Este prins de stăpânirea catolică în drum
spre Sibiu şi târât la judecată. În faţa celor
care-l judecau, el a stat drept şi fără frică,
mărturisind că dreapta credinţă a Bisericii
Răsăritului este singura adevărată şi
mântuitoare. Pentru aceasta, Cuviosul
Visarion a fost aruncat în fioroasa temniţă
din Kuffstein din munţii tirolezi, unde, după
suferinţe grele departe de păstoriţii săi, dar
aproape de Cel care împarte cununile vieţii
celor vrednici, s-a mutat la Domnul.

Cuviosul Mărturisitor Sofronie

De loc din Cioara, Sebeş, a fost botezat
Stan, iar la călugărie numit Sofronie. A
sihăstrit multă vreme în Ţara Românească,
dar s-a întors la Cioara în 1756, făcând un
mic schit în mijlocul codrului, unde i se
alătură câţiva tineri ucenici. Dar oameni răi
îl îzgonesc din schitul său.
În ţinutul Sebeşului şi al Albei îi întăreşte
pe credincioşi să nu se depărteze de legea
strămoşească. Pentru aceasta papistaşii îl
aruncă în temniţă grea la Bobâlna. Este
slobozit, şi se îndreaptă spre Munţii Apuseni,
ca să facă din crestele lor cetate nebiruită
dreptei credinţe.
Din nou întemniţat la Abrud, numai
Dumnezeul puterilor îl mai izbăveşte, iar
credincioşii nu-l mai părăsesc, ca nişte
apostoli înflăcăraţi.
La sinodul de la Alba-Iulia din 1761,
Cuviosul Sofronie a cerut vlădică pe seama
drept-credincioşilor români din Ardeal.
Bunul Dumnezeu i-a ascultat glasul şi a
înmuiat inima stăpânitorilor care au îngăduit
ca românii să aibă vlădică după rânduiala
Bisericii Ortodoxe de Răsărit. Cuviosul

Sofronie, socotindu-şi împlinit lucrul său, a
plecat la sfânta mănăstire a Argeşului, unde
s-a săvârşit în pace.

Sfântul Mucenic Oprea
Acest mărturisitor al dreptei credinţe,
născut în Săliştea Sibiului pe vremea
împărătesei Maria Tereza (1740-1780), era
ţăran, ducând o viaţă de bună cucernicie şi
plăcută lui Dumnezeu.
Semeaţa împărăteasă multă silnicie făcea
credincioşilor de sub stăpânirea ei, ca să-i rupă
de la Legea Răsăritului şi să-i plece unirii cu
Roma. Le răpea bisericile, pe preoţi îi izgonea,
pe cei care nu se clătinau de la dreapta credinţă
şi nu se plecau Romei, îi lovea cu biruri şi
poveri şi umplea temniţele cu ei.
Dumnezeu şi-a plecat urechea cu milă şi a
ridicat pe Oprea din Sălişte, bărbat drept şi
inimos, să le fie apărător în cumplita lor
primejdie. Intervenind la autorităţi pentru
oprirea prigoanelor şi libertatea de
mărturisire a dreptei credinţe, cîrmuitorii îl
mustrară ca pe un răzvrătit şi-l ameninţară
cu temniţa şi moartea dacă nu se pleacă
unirii cu Roma.
În toamna anului 1748, evlaviosul Oprea
merse la Viena să se plângă împărătesei şi
să-i ceară libertate pentru Legea Răsăritului,
arătând că unirea cu Roma s-a făcut atât de
ascuns, încât nici preoţii n-au ştiut ce este.
Împărăteasa, pe faţă fu de acord cu plângerea
sa, dar în ascuns a dat poruncă pentru şi mai
mari prigoane, iar Oprea să fie întemniţat de
îndată ce va sosi în Ardeal. Prin vrerea lui
Dumnezeu, aflând de aceasta, evlaviosul
Oprea a rămas în Banat ca cioban. Dar,
înainte de Sfintele Paşti din 1752, Cuviosul
Oprea nemairăbdând suferinţele dreptcredincioşilor, plecă iar la Viena şi ceru
împărătesei oprirea prigoanelor şi încheie
jalba: „sau vlădică de legea noastră, sau
drum slobod să plecăm din ţară”. Împărăteasa
porunci ca fericitul Oprea să fie întemniţat
pe viaţă în cetatea Kuffstein din Tirol. Deşi
fericitul Oprea a fost vreme îndelungată
aşteptat de soţia sa, n-a mai venit,

împodobindu-se în temniţă cu cununa
nepieritoare a sfinţilor mucenici.

Sfântul Preot Mărturisitor
Moise Măcinic din Sibiel

A fost hirotonit la Bucureşti de
Mitropolitul Neofit al Ţării Româneşti prin
anul 1746. Ridicându-se împotriva uniaţiei, a
fost întemniţat la Sibiu timp de 17 luni. Este
eliberat din închisoare cu condiţia de a nu
mai săvârşi cele ale preoţiei, şi a trăi ca
simplu ţăran. În 1752 a fost delegat, alături de
credinciosul Oprea Nicolae din Sălişte, să
plece la Viena pentru a prezenta împărătesei
Maria Tereza plângerea credincioşilor din
părţile de sud ale Transilvaniei, prin care
cereau drepturi pe seama Bisericii Ortodoxe.
Au fost primiţi de împărăteasă, dar ca
răspuns la plângerile lor au fost aruncaţi în
închisoarea Kuffstein din Munţii Tirolului.
Preoţii şi credincioşii din Transilvania au
cerut de nenumărate ori eliberarea celor doi.
La 24 iulie 1784 soţia lui Oprea rugă pe
împăratul Iosif al II-lea să-l elibereze, după o
robie de 32 de ani. Conducerea închisorii
raporta că nu se mai ştie nimic despre el.
Înseamnă că amândoi şi-au sfârşit zilele în
temniţa de la Kuffstein, jertfindu-şi viaţa
pentru credinţa ortodoxă, câştigând însă
cununile muceniciei.

Sfântul Preot Mărturisitor
Ioan din Galeş

Hirotonit şi el în Ţara Românească, din
lipsă de episcop în Transilvania, devine un
îndrăzneţ apărător al credinţei ortodoxe în
faţa autorităţilor habsburgice. Arestat în
1756, este dus în lanţuri la Sibiu, apoi la
Deva, căci împărăteasa Maria Tereza
ordonase să fie închis pe viaţă. Este transferat
mai apoi la închisoarea de la Graz, Austria.
Un cronicar braşovean, Radu Duma, scria că
în anul 1776 câţiva negustori din Braşov l-au
cercetat în închisoare, mărturisindu-le el că
„mai bine va muri acolo, decât să-şi lase
credinţa strămoşească”.
Mai târziu este mutat în închisoarea de la
Kuffstein, unde îşi va sfârşi viaţa.

Grupul Psaltic „Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ” la Bruxelles
Duminică, 11 octombrie 2015, Grupul
Psaltic „Sfântul Cuvios Paisie de la
Neamţ” condus de Protopsaltul Bogdan
Marin a participat la slujba hramului
Parohiei Ortodoxe „Sfânta Cuvioasă
Parascheva” din Bruxelles – Belgia.
După Slujba Utreniei şi Sfânta şi
Dumnezeiasca Liturghie, a avut loc agapa
comunităţii românilor ortodocşi de la
Bruxelles.
Ziua a fost încununată cu un concert
de cântări bizantine autentice şi cântări

tradiţionale româneşti. Comunitatea
Ortodoxă Română de la Bruxelles a fost
surprinsă atât prin momentele de bucurie
cât si de melancolie, tristeţe şi dor, trăite
prin cântare, şi astfel s-a simţit mai
aproape de ţara ei natală.
Mulţumim atât părintelui Bogdan
Popescu, parohul acestei comunităţi, care
ne-a invitat şi care a făcut posibilă
prezenţa noastră la Bruxelles, cât şi
comunităţii pentru prezenţă şi primire.

Bogdan Marin

„Toată viaţa am luptat să rămân creştin şi român!“
În seara zilei de
11 octombrie 2015 au debutat în parohia
noastră „Serile Duminicale”. Ele îşi propun
să promoveze tinerele talente şi să ne
aducă personalitaţi importante din viaţa
Bisericii, dar şi din cultură, învăţământ şi
altele. Căci spaţiul religios trăieşte şi se
întrepătrunde cu cel cultural.

C

âţiva copii talentaţi ne-au prezentat
frumuseţea cântărilor religioase,
dar şi a portului popular. Ingrid
Maria Boengiu, Monica Tudor, David
Ştefan şi Cristina Apostolache, patru copii
care iubesc muzica, dar se simt aproape şi
de biserică, ne-au arătat că generaţiile
actuale duc mai departe tradiţia Bisericii şi
cea populară.
Dar piesa de rezistenţă a serii a fost
emoţionantul spectacol al Companiei
„Civic Art CVM”, „Plecare fără întoarcere”.
Teatrul creştin este puţin abordat atât de
scenarişti şi regizori, cât şi de trupe. Civic
Art, o companie fondată şi condusă de
Marian Ciripan, este deja la al doilea
spectacol cu mesaj creştin. Primul a fost
„Întoarcerea zidarului” în regia lui Dan
Tărchilă, care porneşte de la legenda
„Mănăstirea Argeşului“ sau „Meşterul
Manole“. Meşterul Manole îl întruchipează
pe voievodul isihast Neagoe Basarab, care
punea în lucrare invăţăturile evanghelice şi
virtuţiile creştine, mai ales credinţa în
Dumnezeu şi iubirea. Voievodul îşi învăţă
urmaşul să cârmuiască poporul cu smerenie
şi dreptate.
A doua piesă este „Plecare fără
întoarcere”. Ea remomerează ultimele zile
de viaţă ale Voievodului martir Constantin
Brâncoveanu. Locul în care se petrece
acţiunea este închisoarea Edicule din
Istanbul, unde domnitorul a fost închis în
ultimele zile de vieţii. Prin celula sa trec
soţia sa, Doamna Marica Brâncoveanu, dar
şi Inbrohorul Kuciuk Selim. Un personaj
care în realitate nu a fost la Istanbul este
unchiul domnitorului, Stolnicul Constantin
Cantacuzino, cel care de fapt l-a trădat pe
Constantin Brâncoveanu şi l-a dat pe mâna

turcilor. Trădări, compromisuri, suferinţe.
Un singur compromis nu se face, iar acesta
salvează spiritualitatea şi demnitatea
poporului român: Sfântul Voievod nu se
leapădă de Hristos. Domnitorul ridică o
grea cruce când îşi vede toţi fii ucişi, deşi
aveau o şansă la „viaţă” prin acceptarea
islamului. În spectacol se conturează
condiţiile istorice şi sociale în care
Brâncoveanu a domnit, dar şi cele în care a
căzut în mânile otomanilor. Portretul lui
Brâncoveanu este schiţat însă în notă
hagiografică. Impresionantă pledoria sa
creştină în faţa lui Selim, modul în care
rosteşte Crezul, îmbărbătându-se pe sine,
dar în acelaşi timp şi mărturisind cu mult
curaj credinţa creştină, înfruntându-l astfel
pe Kuciuk Selim.
Piesa de teatru a avut premiera în anul
comemorativ al martirilor Brâncoveni, în
luna mai 2014. Este dramatizarea romanului
Ilenei Toma „Ultimul Constantin. Romanul
Brâncovenilor”. Marian Ciripan, care a fost
atât regizorul cât şi scenaristul acestei
dramatizări, spune că documentarea s-a
îndreptat şi spre „Ultimul drum al lui
Constantin Brâncoveanu”, o piesă semnată
Dan Tărchilă, către romanul „Neamul
Basarabilor” al lui Aurel Petrescu şi, dar şi
parţial către piesa lui Nicolae Iorga,
„Constantin Brâncoveanu”. Tot Marian
Ciripan este cel care a interpretat rolul
Sfântului Domnitor Martir Constantin
Brâncoveanu, reuşind să ne transmită
trăirea şi emoţia personajului. Brava
Doamnă Marica a fost interpretată de

Cristina Moldoveanu, Stolnicul Cantacuzino de Corneliu Jipa, actor şi regizor, iar
Kuciuk Selim, trimisul sultanului, de Cristi
Dionise.
Un spectacol care s-a născut la îndemnul
arhimandritului Teofil Anăstăsoaie, Mare
Eclesiarh al Catedralei Patriarhale care a
propus şi susţinut o piesă despre martiriul
Brâncovenilor. Căci, mărturisea Marian
Ciripan, „Ce regizor, ce trupă de teatru ar
îndrăzni să aducă astăzi în faţa publicului
un astfel de spectacol? Nu se vinde, publicul
nu este educat pentru astfel de spectacole.
Dar uite că facem noi o deschidere către
astfel de spectacole, convins fiind că
publicul are nevoie”.

Sfântul Apostol
şi Evanghelist Luca
Luca, marele Apostol şi Evanghelist, a
fost din Antiohia Siriei celei mari, doctor
cu meşteşugul, având şi stiinţa zugrăviei
desăvârşit. Acesta aflându-se în Teba
Beoţiei şi doctorind pe vremea împăratului Tit Claudie, a aflat pe Sfântul
Apostol Pavel şi crezând în Hristos, a
părăsit rătăcirea cea părintească, şi
lăsându-se de tămăduirea cea trupească,
s-a apucat de cea sufletească. A scris şi
Evanghelia sa către oarecare dregător
anume Teofil, care crezuse în Hristos,
după cum o ştia de la Sfântul Apostol
Pavel. După aceea a scris şi Faptele
Apostolilor către acelaşi Teofil.
Apoi după ce s-a dus de la Roma şi a
lăsat pe fericitul Pavel, a umblat învăţând
toată Grecia şi ajungând, precum se
spune la optzeci de ani, a răposat cu pace;
iar în locul în care a fost îngropat trupul
lui, mărind Dumnezeu pe apostolul
lucrătorul său, a plouat colurie deasupra

mormântului lui, spre semnul meşteşugului lui cel doctoricesc. (Căci coluria
este o doctorie alcătuită din picături de
apă de trandafiri şi din alte feluri,
folositoare la boala ochilor). Pentru care a
fost cunoscut şi mai mult mormântul lui
de toţi. Iar Constantie feciorul marelui
Constantin a adus de la Teba moaştele lui
prin mijlocirea lui Artemie marele duce
al Egiptului, care şi mucenic s-a făcut, şi
le-a pus în biserica Sfinţilor Apostoli,
sub Sfânta Masă, împreună cu ale lui
Andrei şi ale lui Timotei. Şi se spune
despre dânsul că el a zugrăvit întâi icoană
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu,
ţinând în braţe pe Domnul nostru Iisus
Hristos, cu meşteşugul zugrăvirii cu
ceară şi alte două şi cum că le-a dus
Apostolul la Maica Domnului să le vadă,
şi aceasta ar fi zis: „Harul Celui născut
din mine, prin mine să fie cu dânsele.
Asemenea şi icoanele sfinţilor mai

marilor Apostoli”. Şi de atunci s-a
împărţit în toată lumea un lucru bun ca
acesta, ortodox şi întru totul cinstit.
Sinaxar 18 octombrie

Părintele Paisie de la Sihla

«Ce-i aia disperare şi deznădejde?
Deznădejdea, disperarea, e cel mai mare
păcat. Nu spune aşa, că „eu n-am să mă
mai mântuiesc, că eu degeaba mă rog”, nu!
Tu să spui aşa: „De unde-s gândurile astea?
Ba nu. Eu, cu ajutorul Măicuţei Domnului,
am să mă mântuiesc”.
Uşa Raiului e deschisă, tată. Numai noi
să vrem să intrăm în el, Dumnezeu
nu obligă pe nimeni. Mai aduce pe câte
unul şi cu de-a sila, mai trimite o boală,
un necaz, dar „pe dătătorul de bunăvoie
îl iubeşte Dumnezeu”.»
Părintele Paisie

Ieroschimonahul Paisie Olaru a fost
un mare duhovnic ortodox român. Născut
la 20 iunie 1897, în satul Stroieşti, comuna
Lunca, judeţul Botoşani, a făcut parte

dintr-o familie cu cinci copii, fiind cel
mai mic. Tatăl său, Ioan şi mama,
Ecaterina, i-au dat la botez numele de
Petru. Mama sa a trecut la cele veşnice în
timpul războiului în 1913, iar tatal său a
murit în anul 1923.
În anul 1921, Petru a intrat în viaţa
monahală la Schitul Cozancea, cu numele
de Paisie. Diacon a fost hirotonit în 1943,
iar preot în 1947. Pentru puţin timp a fost
egumen la schitul de metanie. Însă, în
acelaşi an s-a retras la Mănăstirea
Sihăstria, unde a devenit duhovnic al
întregii obşti, până la sfârşitul vieţii sale.
Între anii 1972 - 1985 s-a nevoit ca
sihastru la Schitul Sihla, iar în ultimii
cinci ani de viaţă s-a întors, bolnav, în

chilia sa de la Sihăstria. A trecut la cele
veşnice în noaptea de 18 octombrie 1990.
Arhimandritul Ilie Cleopa, ucenic şi
prieten al părintelui, spunea despre el:
„Aşa era Părintele Paisie Olaru: smerit,
tăcut, blând, înţelept la cuvânt, foarte
milostiv şi iubitor de aproapele.
Întotdeauna căuta pacea cu toţi şi iubea
liniştea. Nu-i plăcea să trăiască între mulţi
şi îşi ascundea viaţa şi nevoinţa. Nimeni
nu ştia cum se roagă în chilie, ce lucrare
are mintea şi inima lui, cât stă la masă şi
cât se odihneşte. Plângea cu cel care
plânge şi se bucura cu cel ce se bucură.
Nu ţinea la haine bune, la bani, la nimic şi
fugea de cinste, de laudă, de multa
vorbire, de clevetire şi de oameni mari”.

Orarul Centrului Parohial pentru copii si tineret
Ziua
Ora
Meditaţii
Cine răspunde
Luni
1630-1730
Limba engleză - clasele III-IV
Prof. Turcsany Manolescu Daniela
Joi
1330-1500
Limba română / Matem. clasa a IV-a Prof. Rusescu Georgeta
Joi
1600-1700
Matematică - clasa a VIII-a
Prof. Stuparu Germina
Sâmbătă 1530-1730
Matematică - clasa VII-VII
Ing. Tomescu Paul
Programul bisericii Şerban Vodă 18 – 25 OCTOMBrie 2015
ZIUA	
ORA	
SLUJBE/activităţi
Duminică 18 octombrie 800-1200 Utrenia, Sfânta Liturghie – Duminica a 20-a după Rusalii
		
(Învierea fiului văduvei din Nain)
Miercuri 21 octombrie 0730-0930 Sfânta Liturghie
Miercuri 21 octombrie 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 23 octombrie
0730-0930 Sfânta Liturghie
Vineri 23 octombrie
1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 24 octombrie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Pomenirea morţilor
Sâmbătă 24 octombrie 1800-1900 Vecernie
Duminică 25 octombrie 0800-1200 Utrenia, Sfânta Liturghie – Duminica a 23-a după Rusalii
		
(Vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor)

CONTRIBUŢIA ENORIAŞILOR PAROHIEI ŞERBAN VODĂ PENTRU ANUL 2015 A FOST STABILITĂ LA 100 LEI

