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6 SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNU- LUI NOSTRU ISUS CRIS- T O S . 
(Dezlegare la peşte) 

 ora 09.30: Sf. Spovedanie;  
 ora 10.30: Sf. Liturghie 
 

12 S  Sf M Fotie, Anicet, Pamfil şi Capiton 
 ora 16.00: Botez Anita Sorina 
 

13  D DUMINICA A 10-A DUPĂ RUSALII (Vindecarea lunaticului). Aducerea moaştelor 
Cuv Maxim Mărturisitorul 

 ora 09.30: Sf. Spovedanie;  
 ora 10.30: Sf. Liturghie 
 

15 M ADORMIREA MAICII DOMNULUI 
 ora 09.30: Sf. Spovedanie;  
 ora 10.30: Sf. Liturghie 

 
20 DUMINICA A 11-A DUPĂ RUSALII (Pilda datornicului nemilos). Sf Pf Samuel; Sf Ber-
nard 

În această Duminică nu se celebrează Sf. Liturghie. Slujbele se reiau duminică 27 august 
 

27 DUMINICA A 12-A DUPĂ RUSALII (Tânărul bogat). Cuv Pimen; Sf M Osius de Cordo-
ba; Sf Monica, mama Sf Augustin 

 ora 09.30: Sf. Spovedanie;  
 ora 10.30: Sf. Liturghie 

Pentru botezuri, cununii (cu starea civilă gratuită tot la 
Biserică), sfeştanii, molifte etc.,  vă puteţi adresa la Pr 

Raimondo: Tel fix: 0444.149.60.55;  
Cel. Wind: 393.482.9000 sau în fiecare duminică la Biserică  

(înainte sau după Sf. Liturghie). 



PRAZNICUL SCHIMBĂRII LA FAŢĂ A DOMNULUI NOSTRU 
ISUS HRISTOS 

Pe 6 august, prăznuim 
Schimbarea la Faţă a lui 
Isus Hristos, care are ca 
semnificaţie momentul în 
care apostolii Mântuitoru-
lui, aflaţi pe muntele Tabor, 
s-au convins că acesta nu 
este doar un prooroc al lui 
Dumnezeu, ci Fiul Său. 
 
Pe muntele Tabor, pe când 
Isus se ruga, apostolii, tresar deodată la o privelişte nemaivăzută: chipul Mântu-
itorului s-a făcut altul, faţa Lui strălucea ca soarele, iar hainele Lui se făcuseră 
albe că zăpada. Dar, imediat, au parte de un lucru şi mai neobişnuit: în această 
lumină, doi bărbaţi stau de vorba cu Iisus despre patima şi moartea Sa în Ierusa-
lim. Este vorba despre marii prooroci ai Vechiului Testament, Moise şi Ilie. Sem-
nificaţia tainică a acestei sărbători este vederea lui Dumnezeu şi transfigurarea 
omului, posibilitatea lui de a se îndumnezei încă din viaţa aceasta. 
Schimbarea la Faţă mai este numită şi Obrejenia, denumire ce vine din slavonă 
şi înseamnă transformare, schimbare. Denumirea în limbă greacă a sărbătorii es-
te Metamorphosis (transfigurarea). Sfântul Antim Ivireanul o numeşte sugestiv 
Dumnezeiasca Înfrumuseţare a lui Hristos. 

 
DESPRE POSTUL ADORMIRII MAICII DOMNULUI 

Între 1 și 14 august se află în Postul Adormirii Maicii Domnului. Acest post pre-
cede praznicul Adormirii Maicii Domnului si a fost rânduit de Biserică spre a 
aduce aminte de virtuţile alese ale Fecioarei Maria si de postul cu care ea însăși, 
după Tradiţie, s-a pregătit pentru trecerea la cele veșnice. Acest post a fost prac-
ticat cu severitate, în cinstea Schimbării la Faţă a Domnului și a Adormirii Mai-
cii Domnului, de către monahii aghioriţi, deoarece Maica Domnului este ocroti-
toarea Sfântului Munte Athos. 
Ca vechime, este cel mai nou dintre cele patru posturi. Originea lui trebuie 
căutată probabil prin secolul al V-lea, când cultul Maicii Domnului se dezvol-
tă, creștinii postind înainte de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Data 
si durata postului au fost uniformizate în anul 1166, la Sinodul local de la 



Întru naştere fecioria ai păzit-o, în adormire lumea nu o ai părăsit, Născătoare de 
Dumnezeu. Mutatu-te-ai la viaţă, fiind Maica vieţii şi, cu rugăciunile tale,  

mântuieşti din moarte sufletele noastre. 
 

(Tropar la Praznicul Adormirii Maicii Domnului) 

Constantinopol convocat de patri-
a r h u l  e c u m e n i c  L o u k a s 
Chrysovergis, stabilindu-se cele 
două săptămâni. „Tipicul cel Ma-
re“ si „Învăţătura pentru posturi“ 
din Ceaslovul mare rânduiesc un 
Post aspru, cu ajunare lunea, mier-
curea si vinerea, până la Ceasul al 
IX-lea, când se consumă mâncare 
uscată, marţea si joia se consumă 
legume fierte, fără untdelemn, iar 

sâmbăta si duminica se dezleagă la untdelemn si vin. Singura dezlegare la 
pește este la 6 august, praznicul Schimbării la Faţă a Domnului. 
Rânduiala specială a acestui Post constă în citirea, zilnic, alternativ, a celor do-
uă Paraclise ale Născătoarei de Dumnezeu. În această slujbă cerem ajutorul și 
ocrotirea Maicii Domnului în toate necazurile și neputințele vieții noastre. O 
numim ”folositoare și acoperământ, comoară de tămăduiri, rugătoare caldă și 
zid nebiruit, păzitoare a creștinilor”. Afirmăm credința în rugăciunea ei folo-
sitoare către Fiul ei, rugăciune care să ne ajute tuturor celor ce ne aflăm în ne-
caz. Și ne punem nădejdea în ocrotirea ei de Mamă a tuturor creștinilor, mai 
ales a celor năpăstuiți. 
Postul Adormirii Maicii Domnului este perioada potrivită să citim Paraclisul 
Maicii Domnului și să cerem fierbinte ajutorul și ocrotirea ei. Lumea noastră 
este tulburată de război și mulți creștini sunt persecutați. Conflictul din Siria 
a produs distrugerea multor biserici și mânăstiri și uciderea multor creștini. 
În Irak creștinii sunt persecutați și alungați până la punctul la care în orașul 
Mosul întreaga populație creștină a dispărut. Conflictul din Țara Sfântă a re-
început și primele care au de suferit sunt comunitățile creștine. 
Îndemnul părintesc este să folosim această perioadă a Postului pentru rugă-
ciune către Maica Domnului cerând pace în lume, înțelegere între diferitele 
comunități religioase, gândul cel bun pentru rezolvarea problemelor pentru 
toți cei responsabili, cârmuitori ai lumii. În dragostea ei de Mamă și în multa 
ei milostivire ne va ajuta și ocroti. 



TĂIEREA CAPULUI SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL 
 

Sărbătorirea are o origine veche (în Franţa din sec. al V-lea şi la Roma din sec. al 
VI-lea), este legată de sfinţirea bisericii construite la Sebaste, în Samaria, pe mor-
mântul presupus al Înainte-mergătorului lui Hristos. Cu numele de „Patima” 
sau de „Tăierea capului”, sărbătoarea apare la data de 29 august în 
Sacramentarium romanum şi, după Martirologiul Roman, această dată corespunde 
unei a doua regăsiri a capului Sfântului Ioan, transportat atunci în Biserica „Sf. 
Silvestru” din Roma. În afară de aceste date istorice, despre Ioan Botezătorul 
avem relatările evangheliştilor, cu deosebirea că Sfântul Luca ne vorbeşte despre 
naşterea, viaţa în pustiu şi despre predica lui, iar Sfântul Marcu se referă la 
moartea lui. 
Din Evanghelie şi din tradiţie putem reconstitui viaţa Înainte-mergătorului, al 
cărui cuvânt aprins părea într-adevăr pătruns de spiritul proorocului Ilie. În 
anul al 15-lea al împăratului Tiberiu (27-28 d. Hristos), Botezătorul, care ducea o 
viaţă aspră, urmând legile naziratului, şi-a început misiunea invitând poporul 
să înceapă pregătirea căilor Domnului, deoarece pentru a-l primi era necesară o 
sinceră conversiune, adică o schimbare radicală a dispoziţiilor sufleteşti. 
Adresându-se tuturor claselor sociale, a trezit un entuziasm puternic în popor, 
dar şi nemulţumiri între farisei, aşa-numita aristocraţie a spiritului, a cărei ipo-
crizie o condamna în mod deschis. 
Ajuns de acum un personaj popular, a tăgăduit cu hotărâre că ar fi Mesia cel aş-
teptat, recunoscând superioritatea lui Isus, pe care l-a arătat ucenicilor săi cu 
prilejul botezului în apele Iordanului. S-ar părea că, afirmând prezenţa „celui 
mai puternic”, el ar fi urmat să se retragă. Cu toate acestea, „cel mai mare dintre 
profeţi” nu a încetat să-şi facă auzită vocea acolo unde a fost necesar de a în-
drepta „căile strâmbe” ale răului. A dojenit în public purtarea scandaloasă a lui 
Irod Antipa şi a cumnatei sale, Irodiada; mânia lor, pe care el a prevăzut-o, l-a 
aruncat în temniţa grea de la Macheronte, pe malul de Răsărit al Mării Moarte. 
Sfârşitul acestui incident este cunoscut. Cu prilejul unui banchet organizat la 
Macheronte, fiica Irodiadei, Salome, dovedind excelente calităţi de dansatoare, l
-a entuziasmat pe Irod; drept răsplată, la sfatul mamei sale, a cerut şi a obţinut 
de la Irod capul lui Ioan Botezătorul. Astfel, a încetat să mai vorbească deschiză-
torul de drum al lui Mesia, glasul cel mai puternic dintre vestitorii apropiatului 
mesaj evanghelic. Ioan Botezătorul este ultimul profet şi primul apostol; el şi-a 
dat viaţa în împlinirea misiunii sale; pentru acest motiv, Biserica îl așează în rân-
dul Sfinţilor Martiri. 


