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  1  S  Sf Doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian 

 ora 15.00: Cununie Alexandru - Loredana 
 
  2  D DUMINICA A 4-A DUPĂ RUSALII (Vindecarea slugii sutaşului). Aducerea veşmântului Născă-
toarei de Dumnezeu în Biserica Vlaherne 

 ora 09.00: Sf. Spovedanie;  

 ora 10.00: Sf. Liturghie 
 

  9  D DUMINICA A 5-A DUPĂ RUSALII (Vindecarea demonizaţilor din ţinutul Gadarenilor). Sf M 
Pancraţiu din Sicilia şi Ciril 

 ora 09.00: Sf. Spovedanie; 

 ora 10.00: Sf. Liturghie 

 ora 11.30: Plecarea în Pelerinaj la Sanctuarul Madonna del Frassino 
 
16  D DUMINICA A 6-A DUPĂ RUSALII (Vindecarea slăbănogului din Capernaum; a Sf Părinţi de la 
Conciliile II-VI Ecumenice). Sf Fecioară Maria, Regina Carmelului; Sf M Atinoghen şi cei 10 ucenici ai săi 

 ora 09.30: Sf. Spovedanie;  

 ora 10.30: Sf. Liturghie 
 

22  S  Sf Maria Magdalena, cea întocmai cu apostolii 

 ora 15.00: Cununie Daniel - Giorgiana 

 ora 17.00: Botez Loredana 
 
23  D DUMINICA A 7-A DUPĂ RUSALII (Vindecarea orbilor şi a mutului din Capernaum). Aducerea 
moaştelor Sf M Foca la Constantinopol; Sf Pf Iezechiel; Sf Brigitta, patroana Europei 

 ora 09.30: Sf. Spovedanie;  

 ora 10.30: Sf. Liturghie 
 
29  S  Sf M Calinic, Mamant şi Veniamin; Sf M Teodota cu fiii ei 

 ora 15.00: Cununie Luca - Alexandra 
 
30  D DUMINICA A 8-A DUPĂ RUSALII (Înmulţirea pâinilor) 

Sf Ap Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; Sf M Iulita; Sf M Valentin al Umbriei 

 ora 09.30: Sf. Spovedanie;  

 ora 10.30: Sf. Liturghie 



 
 

Sf Ilie este cinstit pe 20 iulie. Sfântul 
Ilie a fost fiul lui Sovah, din cetatea 
Tesva, din Galaad, dincolo de Ior-
dan, de unde şi numele Prorocului: 
Ilie Tesviteanul. A trăit cu peste opt 
sute de ani înainte de întruparea 
Mântuitorului, pe vremea lui Ahab, 
regele iudeilor (c. 874-853 î.Hr.).  
 
Acest rege îşi luase de soţie o fenici-
ană, Izabela din Sidon, femeie închi-
nătoare la Baal, unul din zeii princi-
pali ai fenicienilor. Ea îndemna pe 
rege să părăsească vechea credinţă a 

iudeilor, în Dumnezeul cel adevărat, şi să se închine lui Baal, și regele și tot poporul să-l urmeze, 
întorcându-se de la Dumnezeu. Regele, preţuind mai mult deşertăciunea lumii acesteia, decât mântui-
rea sufletului său, a părăsit credinţa cea adevărată şi, îmbrăţişând el însuşi legea idolească, a dat po-
runcă şi mult ajutor spre aducerea poporului credincios la închinarea idolilor, prigonind pe apărătorii 
dreptei credinţe, ridicând temple păgâne, pretutindeni pe pământul lui Israel, şi ţinând în mare cinste 
pe slujitorii lui Baal. 
 
S-a ridicat atunci, la chemarea Domnului, Sfântul Ilie Prorocul care, venind la curtea regelui, îl mus-
tra, prin cuvinte aspre, pentru rătăcirea lui. Dar văzând că nu poate aduce pe rege la calea cea dreaptă 
a credinţei strămoşeşti, l-a vestit că se va abate asupra ţării o foamete mare, care va ţine trei ani şi ju-
mătate, ca pedeapsă pentru lepădarea lui de credinţă. Pentru aceasta, regele căuta să-l omoare. Proro-
cul Domnului s-a ascuns în Valea pârâului Chedron, unde mânia regelui nu-l mai putea ajunge. 
După trei ani şi jumătate însă, Sfântul Proroc s-a întors la curtea regelui Ahab. Cu jertfa adusă pe 
muntele Carmel, jertfă asupra căreia Dumnezeu a trimis foc din cer, Sfântul Ilie a dovedit că străve-
chea credinţă, pe care o mărturisea și o apăra el, era credinţa cea adevărată! Poporul, văzând minunea 
Prorocului, a strigat: ”Dumnezeul lui Ilie este Dumnezeul cel adevărat!” (3 Regi 18, 39) şi, prinzând 
pe slujitorii cei mincinoşi ai lui Baal, i-a ucis, ca să nu mai înşele poporul. Foametea a încetat printr-o 
ploaie binecuvântată trimisă de Dumnezeu la rugăciunea Sfântului. 
 
Prorocul Ilie a săvârşit şi alte fapte minunate: a înviat pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului, a despăr-
ţit apa Iordanului şi a vorbit cu Dumnezeu pe muntele Horeb, Dumnezeu arătându-i-se „în vânt subţi-
re” (3 Regi 19, 12). Prin vrerea lui Dumnezeu, Prorocul Ilie a fost ridicat la ceruri într-un car de foc, 
netrecând prin moarte. El s-a arătat, împreună cu Prorocul Moise, la Schimbarea la Faţă a Domnului 
nostru Iisus Hristos, pe muntele Tabor. Sfânta Scriptură şi Tradiţia Bisericii ne spun că Sfântul Ilie va 
reveni pe pământ, la sfârşitul veacurilor, ca înainte-mergător al celei de a doua veniri a lui Hristos, 
mustrând pe Antihrist şi fiind omorât de către el, după care va fi înviat de Mântuitorul, Mielul cel bi-
ruitor. 
Pentru rugăciunile Prorocului Tău Ilie, Hristoase Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi. Amin. 

În afară de aceste duminici în luna iulie îl mai prăznuim și pe: 
 

 SF PROFET ILIE TESVITEANUL 
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  1  S  Sf Doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian 

 ora 15.00: Cununie Alexandru - Loredana 
 
  2  D DUMINICA A 4-A DUPĂ RUSALII (Vindecarea slugii sutaşului). Aducerea veşmântului Născă-
toarei de Dumnezeu în Biserica Vlaherne 

 ora 09.00: Sf. Spovedanie;  

 ora 10.00: Sf. Liturghie 
 

  9  D DUMINICA A 5-A DUPĂ RUSALII (Vindecarea demonizaţilor din ţinutul Gadarenilor). Sf M 
Pancraţiu din Sicilia şi Ciril 

 ora 09.00: Sf. Spovedanie; 

 ora 10.00: Sf. Liturghie 

 ora 11.30: Plecarea în Pelerinaj la Sanctuarul Madonna della Corona 
 
16  D DUMINICA A 6-A DUPĂ RUSALII (Vindecarea slăbănogului din Capernaum; a Sf Părinţi de la 
Conciliile II-VI Ecumenice). Sf Fecioară Maria, Regina Carmelului; Sf M Atinoghen şi cei 10 ucenici ai săi 

 ora 09.30: Sf. Spovedanie;  

 ora 10.30: Sf. Liturghie 
 

22  S  Sf Maria Magdalena, cea întocmai cu apostolii 

 ora 15.00: Cununie Daniel - Giorgiana 

 ora 17.00: Botez Loredana 
 
23  D DUMINICA A 7-A DUPĂ RUSALII (Vindecarea orbilor şi a mutului din Capernaum). Aducerea 
moaştelor Sf M Foca la Constantinopol; Sf Pf Iezechiel; Sf Brigitta, patroana Europei 

 ora 09.30: Sf. Spovedanie;  

 ora 10.30: Sf. Liturghie 
 
29  S  Sf M Calinic, Mamant şi Veniamin; Sf M Teodota cu fiii ei 

 ora 15.00: Cununie Luca - Alexandra 
 
30  D DUMINICA A 8-A DUPĂ RUSALII (Înmulţirea pâinilor) 

Sf Ap Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; Sf M Iulita; Sf M Valentin al Umbriei 

 ora 09.30: Sf. Spovedanie;  

 ora 10.30: Sf. Liturghie 



 
 

Sf Ilie este cinstit pe 20 iulie. Sfântul 
Ilie a fost fiul lui Sovah, din cetatea 
Tesva, din Galaad, dincolo de Ior-
dan, de unde şi numele Prorocului: 
Ilie Tesviteanul. A trăit cu peste opt 
sute de ani înainte de întruparea 
Mântuitorului, pe vremea lui Ahab, 
regele iudeilor (c. 874-853 î.Hr.).  
 
Acest rege îşi luase de soţie o fenici-
ană, Izabela din Sidon, femeie închi-
nătoare la Baal, unul din zeii princi-
pali ai fenicienilor. Ea îndemna pe 
rege să părăsească vechea credinţă a 

iudeilor, în Dumnezeul cel adevărat, şi să se închine lui Baal, și regele și tot poporul să-l urmeze, 
întorcându-se de la Dumnezeu. Regele, preţuind mai mult deşertăciunea lumii acesteia, decât mântui-
rea sufletului său, a părăsit credinţa cea adevărată şi, îmbrăţişând el însuşi legea idolească, a dat po-
runcă şi mult ajutor spre aducerea poporului credincios la închinarea idolilor, prigonind pe apărătorii 
dreptei credinţe, ridicând temple păgâne, pretutindeni pe pământul lui Israel, şi ţinând în mare cinste 
pe slujitorii lui Baal. 
 
S-a ridicat atunci, la chemarea Domnului, Sfântul Ilie Prorocul care, venind la curtea regelui, îl mus-
tra, prin cuvinte aspre, pentru rătăcirea lui. Dar văzând că nu poate aduce pe rege la calea cea dreaptă 
a credinţei strămoşeşti, l-a vestit că se va abate asupra ţării o foamete mare, care va ţine trei ani şi ju-
mătate, ca pedeapsă pentru lepădarea lui de credinţă. Pentru aceasta, regele căuta să-l omoare. Proro-
cul Domnului s-a ascuns în Valea pârâului Chedron, unde mânia regelui nu-l mai putea ajunge. 
După trei ani şi jumătate însă, Sfântul Proroc s-a întors la curtea regelui Ahab. Cu jertfa adusă pe 
muntele Carmel, jertfă asupra căreia Dumnezeu a trimis foc din cer, Sfântul Ilie a dovedit că străve-
chea credinţă, pe care o mărturisea și o apăra el, era credinţa cea adevărată! Poporul, văzând minunea 
Prorocului, a strigat: ”Dumnezeul lui Ilie este Dumnezeul cel adevărat!” (3 Regi 18, 39) şi, prinzând 
pe slujitorii cei mincinoşi ai lui Baal, i-a ucis, ca să nu mai înşele poporul. Foametea a încetat printr-o 
ploaie binecuvântată trimisă de Dumnezeu la rugăciunea Sfântului. 
 
Prorocul Ilie a săvârşit şi alte fapte minunate: a înviat pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului, a despăr-
ţit apa Iordanului şi a vorbit cu Dumnezeu pe muntele Horeb, Dumnezeu arătându-i-se „în vânt subţi-
re” (3 Regi 19, 12). Prin vrerea lui Dumnezeu, Prorocul Ilie a fost ridicat la ceruri într-un car de foc, 
netrecând prin moarte. El s-a arătat, împreună cu Prorocul Moise, la Schimbarea la Faţă a Domnului 
nostru Iisus Hristos, pe muntele Tabor. Sfânta Scriptură şi Tradiţia Bisericii ne spun că Sfântul Ilie va 
reveni pe pământ, la sfârşitul veacurilor, ca înainte-mergător al celei de a doua veniri a lui Hristos, 
mustrând pe Antihrist şi fiind omorât de către el, după care va fi înviat de Mântuitorul, Mielul cel bi-
ruitor. 
Pentru rugăciunile Prorocului Tău Ilie, Hristoase Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi. Amin. 

În afară de aceste duminici în luna iulie îl mai prăznuim și pe: 
 

 SF PROFET ILIE TESVITEANUL 


