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5 DUMINICA 1-A DIN POST (a Dreptei Credinţe). Sf M Conon din Isauria 

  ora 09.30 Sf. Spovadă; 
  ora 10.30 Sf. Liturghie; 
  ora 12.30 Prânz de Ziua Internațională a Femeii (este necesară înscrierea) 

 
12 DUMINICA A 2-A DIN POST (a Sf Grigorie Palamas; Vindecarea Slăbănogului din 
Capernaum); Cuv Teofan Mărturisitorul; Sf Grigorie Dialogul, papa Romei; Sf Simeon 
Noul Teolog 

  ora 09.30 Sf. Spovadă; 
  ora 10.00 Sf. Liturghie;  
  ora 11.30  Plecarea în Pelerinaj la Bazilica Sf. Anton din Padova 

 
18  S  Sf Ciril al Ierusalimului 

  ora 15.00 - 18.00 Curăţenie generală în Biserică 
 
19 DUMINICA A 3-A DIN POST (a Sfintei Cruci). Sf Iosif, Patronul Bisericii Universale; 
Sf M Hrisant, Daria şi Ilaria 

  ora 09.30 Sf. Spovadă; 
  ora 10.00 Sf. Liturghie;  

 

26 DUMINICA A 4-A DIN POST (a Sf Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic). Serba-
rea Sf Arhanghel Gavriil 

  ora 09.30 Sf. Spovadă; 
  ora 10.00 Sf. Liturghie. 

Pentru botezuri (lumânări de botez), cununii, înmormântări, sfeştanii, molifte, 

etc., vă puteţi adresa la Pr. Raimondo: tel. 0444 149 6055;  cel. 393 482 9000 sau 

în fiecare duminică şi sărbătoare la  Biserică (înainte sau după Sf. Liturghie). 



Postul Sfintelor Paști 
 

Începând cu Duminica “Vameșului și a Fariseului”, am intrat în perioada Triodu-
lui, 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 fa-
riseului (Lc 18,9-14), Duminica fiului risipitor (Lc 15,11-32), Duminica înfricoșă-
toarei judecăți (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 es-
te una obișnuită, se postește miercurea și vinerea. După Duminica Înfricoșă-
toarei Judecăți, nu se mai consumă carne, ci doar pește, ouă și produse lacta-
te. Duminica izgonirii 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 mărturisirea exactă a ceea ce este El. 
2. Duminica Sfântului Grigorie Palama - prin aceasta duminică ni se descope-
ră căci credința nu este teoretica, ci este credința care duce pe om la viața și lu-
mina 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 
lepădam de noi înșine, să răstignim egoismul din noi, pentru a ne putea împăr-
tăși de iubirea 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 dascăl al pocăinței. El vorbește despre lacrimile pocăinței aducătoare 
de bucuria iertării. 
5. Duminica Sfintei Maria Egipteanca - în cântările din Triod, Sfânta Maria 
Egipteanca 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 în-
viere este chemat fiecare dintre noi. 



Dacă nu mă pot lăsa de patimi, mai are rost să mă spovedesc? 
 
Știi cum sună asta? “Dacă tot m-
am murdărit, mai are rost să mă 
spăl?” Sigur că să te spovedești! 
“De șapte ori dreptul va cădea, dar 
de fiecare dată se va ridica.” Da ce, 
mai ai și altă posibilitate? 
Dumnezeu ne iartă, dar oare și uită 
păcatele noastre, sau se răsfrâng 
asupra urmașilor noștri? 
Dumnezeu îndată iartă păcatele, 
că așa s-a descoperit lui Moise cel 
iubitor de oameni și nepomenitor de 
rău. Dacă noi iertăm și uităm păcatele aproapelui, și Dumnezeu le uită și le iartă 
pe ale noastre. Nu mai suntem în Legea Veche, așa că să nu fim obsedați că am 
moștenit de la părinții noștri păcate. Anumite înclinații, prin educație, le moștenim sau, 
mai bine zis, le deprindem de-a lungul copilăriei, trăind în anturajul părinților cu de-
prinderi proaste. Dar păcate nu moștenim. Nu trebuie să ne facem o preocupare din 
asta. 
 

Ieromonah Savatie Baștovoi, A iubi înseamnă a ierta, Editura Cathisma, București 
2010, p. 104, 105-106. 

 

 
O pildă despre Taina Sfintei Spovedanii 

 
Discutând despre cele sfinte, un om îi spuse unui călugăr: 
- Părinte, eu cred în Dumnezeu, însă nu prea merg la Biserică. Nu am mai fost la sluj-
be sau la spovedanie de mult timp şi nu cred că este neapărat să mergi. Este sufici-
ent să crezi în Dumnezeu şi atât. 
- Fiule, îi spuse atunci călugărul, ai o cămaşă foarte frumoasă. Nedumerit, omul nu a 
mai ştiut ce să zică, însă călugărul a continuat: 
- Spune-mi, porţi toată ziua această cămaşă? 
- Da, răspunse omul. 
- Dar două zile, o porţi? 
- S-ar putea. 
- Dar o săptămână sau o lună, o porţi? 
- Nu, părinte, bineînţeles că nu. 
- De ce? – îl mai întrebă călugărul ca şi când nu ar fi priceput. 
- Fiindcă se murdăreşte şi trebuie spălată. Abia după aceea o iau iarăşi pe mine, când 
este curată şi frumoasă. 
- Păi, vezi, fiule! Aşa cum se murdăreşte cămaşa ta şi trebuie spălată pentru a o purta 
iarăşi, la fel şi sufletul se “murdăreşte” de păcate şi răutate şi cum l-ai putea curăţa 
dacă nu la spovedanie şi la slujbe, prin dragostea şi harul Domnului?! 
 
“Intră în Biserică şi te căleşte! Aici nu se trage la judecată, ci se dă iertarea pă-
catelor” (Sfântul Ioan Gură de Aur) 



Numai cu rugăciune, mâncarea de post ne dă putere 
 
Atunci când mâncăm, trebuie să ne 
şi rugăm. Toate mâncărurile au în-
lăuntrul lor puterea ziditoare a lui 
Dumnezeu. Astfel, cu rugăciunea, 
apropiem materia hrănitoare şi asta 
ne ajută. 
Mâncarea dă energie trupului, 
avem nevoie de ea pentru a putea 
să lucrăm şi pentru a avea putere 
de rugăciune. Pentru cei ce se roa-
gă, puterea mâncării se preface în 
putere duhovnicească. 
Cei ce se roagă puţin, suferă de faptul că puterea şi energia mâncării se trans-
formă cel mai mult în patimi şi lăcomie. În situaţii din acestea e nevoie de post. 

 

Din Arhimandritul Sofronie Saharov, Cunosc un om în Hristos – Părintele Sofronie de 
la Essex, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, p. 307 

 
 

Este obligatorie binecuvântarea preotului pentru a citi psaltirea? 

 
Binecuvântarea de la preot pentru citi-
rea Psaltirii este bună și recomandată, 
dar nu este obligatorie. De regulă, 
credincioșii cer binecuvântare să citeas-
că psalmi de teama ca valul ispitelor să 
nu se accentueze. Temerea aceasta es-
te însă neîntemeiată. 
Părintele Paisie Olaru, vorbind despre 
puterea rugăciunii însoțite de psalmi 
asupra duhurilor necurate, spune: 

"Diavolii se tem de psalmi pentru că, cine se roagă cu psalmi, îi arde pe diavoli 
ca și cu o sabie de foc. Mare putere are Psaltirea asupra duhurilor rele. Cu 
acestea părinții de demult făceau minuni și alungau duhurile rele din oameni. Iar 
dacă unii nu citesc Psaltirea pentru că se tem de ispite, aceștia sunt creștini fri-
coși, care vor să iasă la lupta cu diavolii fără arme. Or, dacă nu avem arme bu-
ne la noi, diavolul ne dezarmează și ne ia prizonieri, adică ne face robi ai păca-
telor, spre osândă. 
Psaltirea unită cu postul și smerenia sunt cele mai puternice arme împotriva dia-
volilor. Cu acestea, sfinții izgoneau diavolii din lume și coborau pe îngeri pe pă-
mânt. Că cine citește psalmi imită pe îngeri și cântă împreună cu ei”. 

 
Din arhim. Ioanichie BĂLAN, Convorbiri duhoviceşti cu pr. Paisie Olaru 



Câtă dragoste are Tatăl ceresc pentru noi, nevrednicii! 

 
Iată, vezi în ce fel s-au întors lucrurile? Şi nu ţi-a fost de ajuns că nu te-ai dus la 
biserică, ci ai mai spus vorbe nesocotite, zicând: „Ce va câştiga Dumnezeu, da-
că noi ne vom ruga?” Asta, frate, nu e bine… 

Desigur că Dumnezeu nu are nevoie de păcătoasa noastră rugăciune, totuşi, 
din dragostea Lui pentru noi, Îi place când ne rugăm. Şi nu numai rugăciunea 
sfinţită, pe care însuşi Duhul Sfânt o mijloceşte şi o deşteaptă în noi, este plăcu-
tă Lui (de vreme ce El însuşi ne-o cere poruncindu-ne: „Petreceţi întru Mine şi 
Eu întru voi”), ci în faţa Lui este de mare preţ chiar fiecare faptă care în aparen-
ţă pare mică, chiar orice intenţie, orice îndemn şi orice gând ce se săvârşesc 
pentru El şi ce se îndreaptă spre slava Lui şi spre mântuirea noastră. 

El ne răsplăteşte din belşug pentru toate acestea potrivit nemărginitei Sale mi-
lostiviri. Iubirea lui Dumnezeu ne răsplăteşte prin binefacerile Sale de mii de ori 
mai mult decât ar fi vrednice faptele cele omeneşti. Dacă tu vei face ceva pentru 
Dumnezeu de valoarea unui ban, El te va răsplăti cu un galben. Dacă tu nu vei 
face nimic altceva decât să-ți pui în gând să mergi la tatăl, el îndată îți iese în 
întâmpinare. Tu vei rosti un cuvânt scurt și uscat zicând „Primește-mă! Milu-
iește-mă!” în timp ce El te va îmbrățișa și te va săruta. Iată câtă dragoste are 
Tatăl ceresc pentru noi, nevrednicii! 

Pelerinul rus, Ed. Bunavestire, Bacău, 2008, p.110 



Nunta este o mare întinsă care nu ştii ce-ţi scoate în cale… 

 

Viaţa nu este benchetuială, aşa cum cred unii care ajung la nuntă şi apoi cad 
din cer pe pământ. Nunta este o mare întinsă care nu ştii ce-ţi scoate în cale. Te 
căsătoreşti cu persoana ce-ai ales-o cu frică şi cutremur, cu multă luare-aminte 
şi după un an, doi ani, cinci ani îţi dai seama că şi-a bătut joc de tine. Este o 
concepţie greşită să credem că nunta este calea în care trebuie să căutăm feri-
cirea noastră, refuzul Crucii. 

Bucurie în căsătorie este atunci când bărbatul şi femeia pun împreună umărul 
şi înaintează spre urcuşurile vieţii. „Nu aţi suferit? Nu aţi iubit”, spune un poet. 
Numai cel ce suferă poate iubi cu adevărat. De aceea suferinţa constituie 
element de bază în căsătorie. „Nunta – spune un filosof şi poet antic – este o lu-
me înfrumuseţată de nădejde şi călită de necazuri”. După cum în foc se căleşte 
oţelul, tot aşa şi omul se oţeleşte în căsătorie, în focul greutăţilor vieţii. Când pri-
veşti nunta din afară, toate îţi par miere şi lapte, toate îţi surâd. Când te apropii 
însă, ai să vezi câte clipe grele ascunde. 

„Nu este bine să fie omul singur”, zice Dumnezeu. De aceea i-a pus alături un 
tovarăş, un ajutor pentru toate împrejurările vieţii, mai cu seamă pentru luptele 
credinţei, căci pentru a-ţi putea ţine credinţa, trebuie să suferi mult. Dumnezeu 
trimite Harul Său tuturor, însă numai atunci când suntem noi dispuşi să răbdăm 
şi să suferim. Unii îndată ce dau de greu, dau bir cu fugiţii. Uită şi de Dumnezeu 
şi de Biserică. Dar credinţa, Dumnezeu, Biserica nu sunt cămaşă pe care o le-
pădăm îndată ce ne-au cuprins sudorile. 

Prin urmare, nunta este o călătorie întretăiată de necazuri şi bucurii. Când 
necazurile îţi par grele, adu-ţi aminte că Dumnezeu este cu tine. El va ridi-

ca crucea ta. El te va încununa. 

Arhimandritul Emilian Simonopetritul Traducere de Gherontie Monahul, din 
„Aghios Minas”, periodicul mitropoliei Kastoriei, nr. 41/20 



  
 

Consulatul General al României la Trieste vă 

reamintește că începând cu data de 12 ianua-

rie 2017, depunerea cererilor de eliberare a do-

cumentelor și autentificarea și legalizarea acte-

lor notariale se poate face numai după obține-

rea prealabilă a unei programări.  

Programările se obțin prin transmiterea 

unei solicitări la adresa de poștă electroni-

că info@roconsit.com. În solicitarea transmisă pentru obținerea programării se 

menționează serviciul consular solicitat, localitatea de rezidență din Italia și nu-

mele și prenumele solicitantului menționat în pașaportul românesc sau din car-

tea de identitate românească.  

 

mailto:info@roconsit.com


 

 

 

 

 

 

 

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). 

PROGRAMUL PELERINAJULUI DE LA PADOVA  
DIN 12 MARTIE 2017 

 

  11.15-11.30: Întâlnirea în fața Bisericii „Araceli Nuova” (cu posibilitate de a parca au-

toturismele în curte) 

 11.30: Plecarea cu autocarul spre Padova 

 12.30: Ocuparea locurilor în Bazilică (posibilitate pentru Sfânta Spovadă) 

 13.00: Sfânta Liturghie. După Dumnezeiasca Liturghie va urma o “agapă” frăţească. 


