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4 DUMINICA FIULUI RISIPITOR. Cuv Isidor Pelusiotul; Sf M Avramie 

 ora 10.00 Sf. Spovadă 

 ora 10.30 Sf. Liturghie 

 
11 DUMINICA ÎNFRICOŞĂTOAREI JUDECĂŢI (a lăsatului de carne). Sf M Blasiu al Sevastei; 
Prima apariţie a Sf Fecioare Maria la Lourdes în 1858 

 ora 09.30 Sf. Spovadă 

 ora 10.30 Sf. Liturghie 

 
17  S  Sf M Teodor Tiron 

 ora 16.00 Botez Eduard 

 
18 DUMINICA IZGONIRII LUI ADAM DIN RAI (a lăsatului de brânză). Sf Leon cel Mare, papa 
Romei 

 ora 09.30 Sf. Spovadă 

 ora 10.30 Sf. Liturghie 

 
25 DUMINICA 1-A DIN POST (a Dreptei Credinţe). Sf Tarasie al Constantinopolului  

 ora 09.30 Sf. Spovadă 

 ora 10.30 Sf. Liturghie 

Pentru botezuri (lumânări de botez), cununii, înmormântări, sfeştanii, molifte, etc., vă puteţi adre-

sa la Pr. Raimondo: tel. 0444 149 6055;  cel. 393 482 9000 sau în fiecare duminică şi sărbătoare la  

Biserică (înainte sau după Sf. Liturghie). 

Au început înscrierile pentru 
PELERINAJUL COMUNITĂȚILOR DIN ITALIA LA 

MILANO din data 18 MARTIE 2018. 



SFÂNTUL ȘI MARELE POST AL PAȘTELUI 
 

Începând cu Duminica “Vameșului și a Fariseului”, am intrat în perioada Triodului, o 

etapă premergătoare Sfintelor Paști. Această perioadă are 10 săptămâni. Începe cu 

trei săptămâni înainte de Postul Mare și ia sfârșit în Sâmbăta Paștilor. 

Cuprinde:  

1. Zilele pregătitoare Postului Sfintelor Paști;  

2. Postul Sfintelor Paști și  

3. Săptămâna Patimilor. 

 

Duminicile pregătitoare Postului Sfintelor Paști: Duminica vameșului și a fariseu-

lui (Lc 18,9-14), Duminica fiului risipitor (Lc 15,11-32), Duminica înfricoșătoarei jude-

căți (Mt 25,31-46) și Duminica izgonirii lui Adam din rai (Mt 6,14-21). 

În săptămâna care urmează Duminicii Vameșului și a Fariseului nu se postește 

miercurea și vinerea. Săptămâna care urmează Duminicii Fiului Risipitor este una 

obișnuită, se postește miercurea și vinerea. După Duminica Înfricoșătoarei Jude-

căți, nu se mai consumă carne, ci doar pește, ouă și produse lactate. Duminica izgo-

nirii lui Adam din rai este numită și Duminica lăsatului sec de brânză, după această 

zi intrăm în Postul Paștilor. 

 

Postul Sfintelor Pasti începe in lunea care urmează după Duminica Izgonirii lui 

Adam din rai. Prima și a doua zi din acest post sunt aliturgice. În primele patru zile 

din acest post și în joia din săptămâna a V-a se adăugă Canonul Sf. Andrei Criteanul. 

 

Duminicile din Postul Sfintelor Paști sunt: 

1. Duminica Ortodoxiei - Sfinții Părinți au rânduit ca prima duminica din acest post 

să fie închinată Ortodoxiei, fiindcă este cu neputință să găsim pe Hristos, fără mărtu-

risirea exactă a ceea ce este El. 

2. Duminica Sfântului Grigorie Palama - prin aceasta duminică ni se descoperă 

căci credința nu este teoretica, ci este credința care duce pe om la viața și lumina 

veșnică. Așa se explică de ce Sfântul Grigorie Palama este numit “fiu al dumnezeieștii 

și neînsetatei lumini”. 

3. Duminica Sfintei Cruci - pentru a ajunge la unirea cu Hristos, trebuie să ne lepă-

dam de noi înșine, să răstignim egoismul din noi, pentru a ne putea împărtăși de iu-

birea dumnezeiasca. 

4. Duminica Sfântului Ioan Scărarul - pomenirea Sfântului Ioan Scărarul nu se face în 

aceasta duminică pentru că ar fi ziua trecerii lui la cele veșnice, ci el este pomenit ca das-

căl al pocăinței. El vorbește despre lacrimile pocăinței aducătoare de bucuria iertării. 

5. Duminica Sfintei Maria Egipteanca - în cântările din Triod, Sfânta Maria Egip-

teanca este numită “înger in trup”, pentru că si-a răstignit patimile trupești și a ajuns 

la învierea sufletului din moartea păcatului. Spre această răstignire și înviere este 

chemat fiecare dintre noi. 



Postul Sfintelor Paști 
 

Sfântul și Marele Post care se mai numește și postul patruzecimii, Păresimile, Postul 

Paștilor, este rânduit pentru curățirea sufletului prin ajunare, rugăciune, milostenie, 

spovedanie și împărtășirea cu Sfintele Taine. El închipuiește postul cel de patruzeci de 

zile al Mântuitorului. Ține șapte săptămâni. Stă în legătură cu Paștile, sărbătoare cu dată 

schimbătoare. De aceea, începutul acestui post este arătat în calendarul fiecărui an. 

 

Postul Paștelui nu este o pedeapsă a lui Dumnezeu pentru noi, postul este un prilej de bucurie, 

de liniște, de fericire. În perioada postului Paștelui nu trebuie să fim triști, letargici sau 

singuri, în post trebuie să învățăm să ne bucurăm de tot ceea ce ne înconjoară, să învă-

țăm să iubim florile, natura în general, oamenii, în special… Și să așteptăm cu emoție mi-

nunea de la sfârșitul postului și anume Învierea Domnului. 

 

Postul Paștelui trebuie să fie și un bun prilej de iertare. Dacă nu iertăm pe aproapele nos-

tru, Bunul Dumnezeu cum să ne ierte pe noi? Postul trebuie să fie înstrăinarea de toate deșer-

tăciunile acestei lumi, înfrânarea limbii, depărtarea de toate poftele, de clevetire, de minciună și 

de toate relele. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: “Postiți? Arătați-mi-o prin fapte. Cum? Dacă ve-

deți un sărac, aveți milă de el; un dușman, împăcați-vă cu el; o femeie frumoasă, întoarceți ca-

pul; un prieten înconjurat de un nume bun, nu-l invidiați. Nu numai gura, ci și stomacul vostru 

să postească și ochii și urechile și picioarele și mâinile voastre și toate mădularele trupului vos-

tru”. 

 

Cum învie și omul în Postul Paștelui? 

În primul rând începe să-și purifice organismul prin alimentație. Apoi se preocupă și de suflet. 

Merge la biserică, se roagă, face milostenie și toate acestea fac din omul obișnuit un om 

curat, pur, care poate primi lumina Învierii. 

În post este bine să vorbim mai puțin cu cei din jurul nostru, pentru ca și păcatele să fie mai pu-

ține. Gândul nostru să fie mai mult la rugăciune și la Isus. Putem rosti această rugăciune: 

„Doamne Isuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul!”. Nici nu știți ce 

mult ajută! 

Mântuitorul însuși a ținut post timp de patruzeci de zile si patruzeci de nopți în pustie, înain-

te de a începe propovăduirea Evangheliei (Matei 4,2 și Luca 4,2). Bunul Isus ne învață cum să 

postim și ne arată că diavolul nu poate fi izgonit decât prin post și rugăciune. Dar nu doar 

Mântuitorul postea, post țineau și Sfinții Apostoli și ucenicii lor, ei rânduind de altfel postul pen-

tru tot neamul creștinesc. 

 

În perioada postului, să mergem la duhovnic și să ne spovedim și să ne împărtășim. Degea-

ba am ținut post dacă nu mergem la duhovnic să ne spovedim, măcar în cele patru posturi de 

peste an. Sufletul trebuie curățat de păcate, pentru că altfel se îmbolnăvește și trupul. Însă, pu-

tem să ne spovedim ori de câte ori credem că este necesar. 

 

Mergeți și împărtășiți-vă pruncii, însă nu doar în Postul Mare, ci în fiecare duminică! Până la 7 

ani copiii se împărtășesc fără spovedanie, dar după șapte ani trebuie spovediți. 

În post trebuie făcută milostenie și multe fapte bune. Căci fără fapte bune și rugăciune, 

Postul Paștelui rămâne doar o dietă de detoxifiere a organismului de colesterol și gră-

simi iar sufletul nu folosește nimic din acesta. 



NOUTĂȚI DE LA CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA  

TRIESTE 

Pentru botezuri (lumânări de botez), cununii, sfeşta-

nii, molifte, etc., vă puteţi adresa la Pr. Raimondo:  

tel. 0444.149.60.55; cel. 393.482.9000  

sau în fiecare duminică la Biserică  

(înainte sau după Sf. Liturghie). 

Laborator de creație și divertisment pentru cei mici 
 

Sărbătoarea Mărțișorului, care marchează prima zi a primă-

verii, va fi întâmpinată de copii parohiei într-un mod inedit, 

cu joacă, creativitate începând cu duminică 11 februarie 

2018, începând cu ora 10.30, în sacristia bisericii. 

Laboratorul de creație este conceput pentru a le oferi ocazia 

celor mici să învețe, să creeze și să dăruiască. Copiii sunt in-

vitați să confecționeze mărțișoare și felicitări, special pregăti-

te, ca și anii trecuți pentru a fi dăruite mămicilor și bunicilor, 

ca semn al sosirii primăverii. 

Toți prichindeii care vor participa vor putea, de asemenea, să 

înțeleagă ce înseamnă procesul creativ colectiv.   

Atelierul va fi condus de către doamna preoteasă Monica 

Salanschi, ajutată de animatoarele comunității. 
 

Accesul copiilor la orele de laborator este gratuit! 

Întreruperea furnizării de energie electrică în zilele de  

07,08 și 09 februarie 2018 

 

Consulatul General al României la Trieste a fost notificat de societa-

tea AcegasApsAmga cu privire la necesitatea efectuării unor lucrări 

specifice ce impun întreruperea furnizării de energie electrică în 

zilele de 07, 08 și  09 februarie  2018, în intervalul orar 08.30-12.00. 

În acest sens, cetățenii români care sunt deja programați pentru 

serviciul de pașapoarte în ziua respectivă, au posibilitatea 

·         de a li se efectua serviciul consular solicitat în ziua inițială a programării (07, 08, 09 febru-

arie 2018) după reluarea furnizării energiei electrice 

·         de a se prezenta în oricare din zilele lucrătoare ale săptămânii 12-16 februarie 2018, nefi-

ind necesară reprogramarea. 

Cetățenii români ce se vor prezenta la sediul misiunii în zilele de 07, 08 și 09 februarie 2018, 

pentru toate tipurile de servicii consulare, sunt rugați sa dovedească înțelegere pentru durata 

mai lungă de așteptare, având în vedere imposibilitatea procesării oricărui serviciu consular în 

lipsa temporară (07, 08 și 09 februarie 2018, orele 08.30-12.00) a furnizării energiei electrice. 


