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2  V  Sf. Nichifor al Constantinopolului. (Întroptirea sărbătorii Înălţării Domnului) 

 ora 17.00 Botez Erik 
 

4  D COBORÂREA SFÂNTULUI DUH (Duminica Mare a Rusaliilor). Sf Mc Zotic, 
Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf Mitrofan al Constantinopolului 

  ora 09.30 Molifte 
 ora 10.00 Sf. Spovedanie / Utrenia 
 ora 10.30 Sf. Liturghie urmată de sfințirea spicelor de grâu 

 

11  DUMINICA 1-A DUPĂ RUSALII (a Tuturor Sfinţilor). Sf Ap Bartolomeu şi Barnaba 
 ora 09.30 Molifte 
 ora 10.00 Sf. Spovedanie / Utrenia 
 ora 10.30 Sf. Liturghie 

 

13  M Sf M Achilina; Sf Trifilie al Leucosiei Ciprului; Sf Anton de Padova 
 ora 10.30 Botez Sean 
 

18  D DUMINICA A 2-A DUPĂ RUSALII (Chemarea primilor Apostoli). Sf M Leonţiu, 
Ipatie şi Teodul. 

 ora 10.00 Sf. Spovedanie / Utrenia 
 ora 10.30 Sf. Liturghie 

 

24 S  NAŞTEREA SF IOAN BOTEZĂTORUL (Sânzienele) 
 ora 16.30 Botez Alessia 
 ora 17.30 Botez Leonardo 
  ora 18.30 Botez Maria 

 

25  DUMINICA A 3-A DUPĂ RUSALII (Despre grijile vieţii). Sf M Febronia.  
 ora 10.00 Sf. Spovedanie / Utrenia 
 ora 10.30 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). 



Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel (29 iunie) 
 
Sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Paul este una dintre cele mai vechi săr-
bători celebrate de creştini, existând în calendarul Bisericii chiar înainte de a 
fi stabilită, spre exemplu, sărbătoarea Crăciunului. Astfel, există dovezi că 
încă din secolul al III-lea creştinii se adunau la mormintele acestor doi mari 
apostoli pentru a-i cinsti.  
 
A) Simon, fiul lui Ioan, era un simplu pescar, adică un om cu o pregătire mo-
destă, şi foarte probabil preocupat mai mult de viaţa trupească decât de 
cea sufletească; ne oferă un indiciu în această privinţă faptul că, dintre toţi, 
tocmai el este acela care îl întreabă pe Isus: Iată, noi am lăsat toate şi te-am 
urmat, deci care va fi partea noastră? (Mt 19,27).  
Putem spune că era un om care nu avea nici o calitate care să prevestească 
faptul că va fi cel care odată va vorbi mulţimilor, în numele tuturor apostolilor, 
despre Cristos şi învierea sa din morţi. Era un om cu temperament coleric, 
vulcanic, care acţiona de cele mai multe ori înainte de a chibzui cu grijă, ast-
fel că nimic nu dădea semne la dânsul că va fi ales de Cristos pentru a con-
duce Biserica întreagă pe apele învolburate ale lumii, judecând ceea ce tre-
buie făcut în situaţiile dificile. Era un om instabil în deciziile sale, incapabil 
să respecte chiar şi cuvântul rostit în faţa celorlalţi apostoli: deşi îşi bate piep-
tul asigurându-l pe Isus de fidelitate până la moarte (Doamne, sunt gata să merg cu tine şi la închisoare şi la 
moarte – Lc 22,33), câteva ore mai târziu îl reneagă în faţa unei simple servitoare. Ei bine, cine ar fi crezut 
că tocmai el va fi stabilit de Cristos drept piatră neclintită pentru zidirea Bisericii sale (cf. Mt 16,18)? Pe acest 
Simon, fiul lui Ioan, Cristos îl caută, îl găseşte, îl cheamă şi îl alege. Cristos îi cunoaşte slăbiciunile, îi anti-
cipă chiar şi trădarea (Lc 22,34), dar nu pune preţ pe acestea, ci pe harul pe care avea să i-l ofere şi pe 
inima acestui om, o inimă ce va primi acest har şi se va lăsa transformat de el.  
 
B) Saul era un evreu bine instruit (pregătit la şcoala lui Gamaliel) şi dăruit cu totul păstrării purităţii credinţei 
străbunilor, un om care apăra adevărul cu orice preţ (aşa cum ne-o dovedesc persecuţiile pornite împotriva 
creştinilor). Aşa cum nimeni nu credea că Petru va deveni cel dintâi dintre apostoli şi capul vizibil al Bisericii, 
la fel nimeni nu credea că este posibil ca Saul, prigonitorul cel mai aprig de atunci creştinilor, să de-
vină apostolul lui Cristos. Privind la Saul nu trebuie să vedem doar calităţile lui, care pentru el ar fi rămas 
o risipă în afara slujirii lui Cristos, ci să vedem mai ales lucrarea harului lui Dumnezeu în el.  
Am putea spune că spre deosebire de pregătirea lui Petru pentru misiunea încredinţată, lucrarea harului în 
Saul a fost mai uşoară. De fapt a fost necesar un singur lucru: să i se arate care este adevărul, lucru în-
făptuit pe drumul către Damasc. Odată ce i-a fost descoperit adevărul, fiind un om “consacrat” slujirii adevă-
rului, toată fiinţa lui s-a dăruit răspândirii acestui adevăr la toţi oamenii, toată viaţa sa a devenit o jertfă oferi-
tă slujirii acestui adevăr care a înţeles că este o persoană, Isus Cristos. 
Aşa cum Petru este darul Bisericii pentru a-i asigura unitatea, la fel Paul este darul oferit Bisericii pentru răs-
pândirea sa.  
Să privim cu mândrie la aceşti doi apostoli şi să preamărim harul oferit de Dumnezeu lor, har care i-a 
transformat în daruri pentru noi şi pentru lumea întreagă. Privind la ei şi fiind siguri de ajutorul lor trebuie 
ca noi înşine să nu ne descurajăm datorită limitelor noastre şi să colaborăm cu harul lui Dumnezeu 
pentru a deveni, la rândul nostru, un dar pentru toţi oamenii.  
Sfântul Ciprian spunea: Cine îl are pe Dumnezeu ca şi Tată, nu poate avea ca şi mamă decât Biserica. Să 
luăm aminte la acest adevăr şi să întărim adeziunea noastră faţă de Cristos şi Biserica sa prin fidelitate 
faţă de Sfântul Părinte Papa şi episcopi şi prin mărturia unei vieţi cu adevărat creştine. Este adevărat că a 
împlini acestea presupune a face sacrificii, de aceea vă invit să cerem de la aceşti doi martiri pe care îi cin-
stim astăzi harul de a ne păstra şi mărturisi credinţa cu preţul oricărei jertfe.  
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