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 SFÂRȘITUL și ÎNCEPUTUL ANULUI BISERICESC 

ULTIMUL MARE PROOROC al VECHIULUI TESTAMENT 

ÎNCEPUTUL LUCRĂRII MÂNTUIRII NEAMULUI OMENESC 

În lunile august și septembrie ale fiecărui an, sărbătorim fapte deosebite din istoria Bisericii, precum și 
din mântuirea neamului omenesc. Astfel, ne referim la praznicul Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 
august) și respectiv la sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului (8 septembrie). 

Așa cum am arătat, în 29 august prăznuim Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, cel care a fost 
Înainte-mergătorul Domnului.  

Din relatările sfinților evangheliști aflăm că Sfântul Ioan era fiul preotului Zaharia și al Elisabetei, 
verișoara Sfintei Fecioare Maria. 

Sfântul Ioan s-a retras din copilărie în pustia Iudeii, unde a trăit în rugăciune. 
Despre Sfântul Ioan Botezătorul, Sfinții evangheliști Matei și Marcu arată că „Avea îmbrăcăminte din păr 

de cămilă și cingătoare împrejurul mijlocului, iar hrana lui era lăcuste și miere sălbatică.” Acolo, în pustia Iudeii, 
el prevestea și venirea lui Iisus, „Cel ce va boteza cu duh sfânt și cu foc”, și căruia Ioan se socotea nevrednic „să-
I dezlege cureaua încălțămintelor” (Matei 3, 11; Luca 3, 16). Cu toate aceste, el a fost ales de Iisus să Îl boteze în 
apa Iordanului „pentru a se împlini toată dreptatea”. Cu prilejul botezului Lui Iisus de către Ioan, a avut loc 
cunoscuta teofanie sau epifanie, adică descoperirea celor trei persoane ale Sfintei Treimi. 

Botezul săvârșit de Ioan era urmat și de o predică foarte vehementă, cu profund caracter social prin care 
înfiera păcatele vremii. „Pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția cerurilor!” El îi îndemna pe cei care îl ascultau spre 
acte de caritate „cel ce are două haine să dea și celui ce n-are, cel ce are bucate, să facă la fel.” (Luca 3, 11). De 
asemenea, prin predicile sale, Sfântul Ioan s-a adresat și vameșilor: „Să nu facă mai mult decât le este 
rânduit!”, iar pe ostași îi îndemna să nu asuprească pe nimeni, nici să învinuiasă pe nedrept și să fie mulțumiți cu 
lefurile lor. (Luca 3, 14). 

Mustrări deosebit de aspre i-a făcut lui Antipa, regele Iudeii și al Pereei care era căsătorit cu Irodiada, 
soția fratelui său, Filip, deși ea era nepoata amândurora. 

Duminica: 

Utrenia: la ora 9:00 am 

Sf. Liturghie: la ora 10:00 am  

Vecernia: 

In ajunul duminicilor si Sărbătorilor: 

la ora 6:00 pm 

Sărbători de peste săptămână scrise 
cu roșu in calendar: 

Utrenia: la ora 9:00 am 

Sf. Liturghie: la ora 10:00 am  
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Irodiada, împreună cu Salomeea, fiica pe care o avea cu Filip, l-a părăsit pe acesta, ca să trăiască în 
nelegiuire cu regele Irod Antipa. 

Sfântul Ioan Botezătorul i-a atras atenția vehement lui Irod Antipa despre nelegiuirea de a trăi în desfrâu 
cu femeia fratelui său, ceea ce i-a atras ura lui Irod Antipa și a Irodiadei, care au vrut să îl ucidă dar le era teamă 
de mânia mulțimii. 

În urma unor urzeli ale Irodiadei, Sfântul Ioan Botezătorul a fost închis în cetatea Maheros. Irodiada, a 
găsit momentul momentul prielnic, când Irod își sărbătorea ziua de naștere, ca să își pună în aplicare planul de a-
l ucide pe Sfântul Ioan Botezătorul, cu complicitatea Salomeei. Aceasta a dansat în fața lui Irod și el, furat de 
frumusețea dansului, i-a promis că îi va da până la jumătate din împărăție, însă ea, la sfatul Irodiadei a cerut 
capul Sfântului Ioan Botezătorul. Irod i-a dat satisfacție Salomeei și i-a poruncit unui temnicer să îi aducă pe 
tipsie capul Sfântului Ioan Botezătorul. 

Potrivit tradiției, Salomeea a murit căzând într-un râu înghețat și un sloi de gheață i-a retezat capul. 
Astfel, dreptatea divină i-a dat moartea pe care a meritat-o. 

Odată cu moartea Sfântului Ioan Botezătorul se încheie șirul proorocilor Vechiului Testament dintre care, 
Ioan Botezătorul a fost ultimul și cel mai important. Sfântul Ioan Botezătorul a vestit clar venirea Mântuitorului 
Iisus Cristos, arătând că El este Fiul Lui Dumnezeu.  

În fiecare an, cu data de 29 august când se pomenește Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, se 
încheie anul bisericesc. 

Noul an bisericesc începe din data de întâi septembrie.  
Îndată după începerea anului bisericesc, în 8 septembrie, prima sărbătoare este Nașterea Maicii 

Domnului. 
Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului este prilej de mare bucurie pentru întreaga creștinătate, căci 

nașterea Sfintei Fecioare este începutul planului de mântuire a neamului omenesc.  
Sfânta Maria a fost fiica lui Ioachim și Ana, oameni drepți înaintea lui Dumnezeu care au trăit în evlavie și 

cinste. Până târziu, la bâtrânețe, Ioachim și Ana nu au avut copii, însă Domnul, ascultându-le rugăciunile, le-a 
dăruit o fată, pe Maria. 

La vârsta de trei ani, Maria a fost dusă la Templu unde a stat până la 15 ani, timp pe care l-a petrecut în 
rugăciune, post și curățenie. Apoi, a fost dată în grija Sfântului și Dreptului Iosif. 

Pentru evlavia ei, pentru viața ei curată și pentru credința ei, Dumnezeu a ales-o să fie mama Fiului Său și 
Mântuitorul neamului omenesc. 

Din sfintele evanghelii, aflăm că Fecioara Maria a fost vestită de către îngerul Gavril „că va lua în pântece 
și va naște Fiu a cărui nume va fi Iisus, care se va chema și Fiul Celui Preaînalt. Acesta va împărăți peste casa 
lui Iacob în veci și împărăția Lui nu va avea sfârșit.”. Altfel spus, Arhanghelul Gavril îi descoperă Mariei taina 
pruncului ce se va naște din ea și originea Sa dumnezeiască, precum și faptul că Biserica pe care o va întemeia nu 
va avea sfârșit. 

Semnificația prăznuirii Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul, este și aceea a încheierii misiunii 
proorocilor Vechiului Testament, ceea ce i-a determinat pe sfinții părinți ai Bisericii să pună această sărbătoare la 
sfârșitul anului bisericesc, spre deosebire de care, Nașterea Maicii Domnului este la începutul anului bisericesc, 
însemnând un nou început în istoria omenirii și a mântuirii neamului omenesc, căci Maica Domnului reprezintă 
începutul mântuirii noastre. 

Atât Ioan Botezătorul, cât și Mântuitorul Iisus Hristos au fost dăruiți neamului omenesc de către 
Dumnezeu în chip minunat, iar venirea lor pe pamânt a fost anunțată prin îngerul Gavril. Așa fiind, ca buni 
creștini, avem a le da cinstirea cuvenită prin post și rugăciune.  
 

POSTURI în LUNILE AUGUST și SEPTEMBRIE 

 Cel mai important dintre posturile lunilor august și septembrie, este postul Adormirii Maicii Domnului 

care se ține între 1 august și 15 august. 

 De asemenea, tot în această perioadă este și postul al Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august), 

precum și postul Înălțării Sfintei Cruci (tot de o zi) 14 Septembrie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUMINICI și SĂRBĂTORI din LUNILE AUGUST și SEPTEMBRIE 2016 

6 august – Schimbarea la Față a Domnului 

Din paginile sfintelor Scripturi constatăm că Mântuitorul Iisus Hristos a săvârșit trei categorii de minuni: 
asupra naturii înconjurătore, asupra oamenilor și asupra Lui Însuși. 

Schimbarea la Față este o minune pe care Mântuitorul a făcut-o asupra Lui Însuși.  
Astfel, după ce și-a prevestit patimile, la câteva zile, a luat cu El pe trei dintre cei mai devotați apostoli: pe 

Simon Petru și pe fiii lui Zevedeu, Iacob și Ioan. S-au urcat în Muntele Taborului și acolo s-a schimbat la față 
înaintea lor; și „a strălucit Fața Lui ca soarele și veșmintele s-au făcut albe ca lumina.” (Matei 17,2; Marcu 9-3), 
iar Luca arată că asta s-a întâmplat când Iisus se ruga. 

Tot la acest eveniment, s-a văzut pe cer, chipul celor doi mari prooroci: Moise și Ilie, ceea ce simbolizează 
legătura dintre Legea Veche dată de Dumnezeu prin Moise și Legea Nouă, adusă în lume de Hristos. 

Petru, impresionat de minunea schimbării la Față a Mântuitorului, a exclamat: „Doamne, bine ne este 
nouă, aici; dacă vrei vom face trei colive: Ție, una, lui Moise una și lui Ilie una.” (Matei 17, 4). Dar pe când vorbea, 
s-a auzit glasul lui Dumnezeu Tatăl, zicând: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru care am binevoit; de Acesta să 
ascultați!” (Matei 17, 5) și astfel, Dumnezeu Tatăl a adus mărturie despre dumnezeirea Fiului Său. De aceea, se 
cuvine să ne apropiem mai mult de Iisus Hristos, să îi cunoaștem învățătura, să îi urmăm poruncile și să le 
îndeplinim atât față de Dumnezeu, cât și față de semenii noștri. 

7 august – Duminica a 7-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din 

Capernaum) 

Pericopa evanghelică din această duminică, ne înfățișează două minuni săvârșite de Mântuitorul Iisus 
Hristos în orașul Capernaum.  Întâi, El a vindecat doar prin atingerea cu mâna ochilor a doi orbi și prin rostirea 
unui obișnuit verdict: „ Fie vouă, după credința voastră!”  Apoi a urmat o a doua vindecare, cea a unui mut 
demonizat. 

Sfânta Evanghelie prezintă lucrurile foarte sumar, arătând doar că a scos demonul. 
Mulțimile au fost foarte impresionate de cele trei minuni încât au exclamat: „Așa ceva, niciodată nu s-a 

arătat în Israel!” (Matei 9, 33). 
La fel ca și oamenii tămăduiți de Iisus pentru credința lor și noi, cei de astăzi, prin rugăciune, post și 

credință, putem spera la ajutor de la Domnul pentru toate nevoile noastre cele sufletești și trupești. 

14 august – Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Duminica a 8-a după Rusalii 

(Înmulțirea pâinilor) 

Evenghelia dumincii acesteia ne înfățișează un moment deosebit din lucrarea Mântuitorului; El 
propovăduia cuvântul minunatei Sale învățături pe malul lacului Ghenizaret, iar oamenii îl ascultau cu luare-
aminte fără să își dea seama că se înnoptase și că le era foame. La un moment dat, ucenicii L-au rugat pe Iisus să 
sloboadă mulțimile însă, El i-a întrebat dacă nu au ceva de mâncare.  

Ucenicii au răspuns că nu au decât cinci pâini și doi pești. Atunci, Iisus a ridicat ochii la cer, le-a 
binecuvântat, și a înmulțit pâinile și peștii încât a săturat cinci mii de bărbați, înafară de femei și copii. 

Înmulțirea pâinilor nu are numai înțelesul unei simple minuni, ci și unul simbolic, anume acela care se 
petrece la ficare Sfântă Liturghie în momentul în care, preotul slujitor invocă harul Sfântului Duh și citește 
rugăciunea specială de prefacere a darurilor de pâine și vin – pe care le binecuvintează si prin puterea Duhului 
Sfânt le transforma în trupul și sângele Mântuitorului.  

Înmulțirea pâinilor închipuie, deci, jertfa euharistică, taina Sfintei Cuminecături prin care se dăruiește 
„pâinea cea vie” oricărui creștin în fața altarului, în timpul Sfintei Liturghii, iar în caz de nevoie, chiar și în afara 
ei, căci după spusele Mântuitorului „Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu, rămâne întru Mine și Eu 
întru el.” 

15 august – Adormirea Maicii Domnului 

„Mutatu-te-ai la Viață, fiind Maica Vieții.”  (din Troparul praznicului). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În calendarul sfințeniei creștine este înscrisă de Biserică ca fiind una dintre cele mai de seamă sărbători, 
sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.  

Așa cum am arătat mai sus, Maria a fost fiica drepților Ioachim și Ana – singurul lor copil cu care 
Dumnezeu i-a dăruit la bătrânețe. De la vârsta de trei ani, copila a fost dusă la Templu unde a stat până la 15 ani, 
timp pe care l-a petrecut în curățenie și rugăciune. Apoi, a fost dată în grija dreptului Iosif din Nazaret. 

Îndată după asta, a venit plinirea vremii când, prin îngerul Gavril și prin puterea Sfântului Duh, Dumnezeu 
i-a vestit Mariei că ea este cea aleasă de El ca să Îl nască pe Fiul Său, Iisus Hristos. 

Din puținele date care ni le oferă Sfintele Evanghelii despre Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului 
nostru Iisus Hristos, reiese că, în timpul vieții pământești a fiului său, Domnul nostru Iisus Hristos,  ea s-a bucurat 
de o deosebită cinstire din partea Lui. 

Tradiția ne spune că înainte cu trei zile de sfârșitul Sfintei Fecioare, tot prin îngerul Gavril, i s-a vestit și 
trecerea la cele veșnice. La timpul proorocit de îngerul Gavril, ea a fost ridicată la Cer cu trupul ca o dovadă a 
preamăririi ei de către Dumnezeu.  

Odată cu mutarea Sfintei Maria Fecioara la Domnul, s-au petrecut multe minuni și vindecări miraculoase.  
O preamărim și o iubim pe Sfânta Fecioară pentru că însăși Dumnezeu i-a dat cinstire, în ea noi, creștinii, 

având cel mai frumos exemplu de credință, de dragoste față de aproapele, de smerenie, de curăție sufletească și 
trupească. 

21 august – Duminica a 9-a după Rusalii (Umblarea pe mare – Potolirea furtunii) 

Evanghelia care se citește în această duminică povestește minunea pe care a făcut-o Mântuitorul când se 
afla pe mare împreună cu ucenicii Săi și când vântul și furtuna aproape că le răsturna corabia în care se aflau. 

Înspăimântați, apostolii, L-au trezit pe Mântuitorul care dormea și I-au zis: „Doamne, mântuiște-ne, că 
pierim!” .Iisus le-a răspuns: „De ce vă este frică, puțin credincioșilor?” A certat vânturile și marea s-a liniștit. 

Pericopa evangheliei de azi este un bun prilej de meditație și pentru noi căci adeseori corabia care ne 
poartă pe valurile acestei mări pământești, este bântuită de furtuni și noi încercăm neputincioși să înfruntăm 
aceste valuri potrivnice nouă.  

Nepuntința noastră vine din preapuțina credință pe care o avem, iar încrederea în puterile noastre proprii 
nu este deajuns pentru a învinge valurile vieții. Numai cu ajutor de la Dumnezeu și cu credință mare putem să 
biruim orice ispită și orice încercare a vieții. 

28 august – Duminica a 10-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului) 

În duminica a 10-a după Rusalii, în biserici se citește Evanghelia Sfântului Matei în care se relatează 
despre vindecarea unui copil demonizat.  

Evangheliștii relatează că tatăl copilului s-a dus mai întâi la apostoli să îi roage să îi vindece copilul, însă 
aceștia nu au putut. Văzând tatăl copilului că apostolii nu pot face nimic pentru el, l-a rugat pe Iisus Hristos care, 
a scos demonul din copil și astfel, acesta s-a însănătoșit. 

Apostolii L-au întrebat pe Mântuitorul pentru care cauză nu au putut ei să îl vindece pe copil iar, Iisus le-a 
răspuns aspru că e din pricina puținei lor credințe și a adăugat că „Soiul acesta de demoni nu iese decât cu 
rugăciune și cu post.” (Matei, 17, 21). 

Pentru creștini, rugăciunea este convorbirea sufletului cu Dumnezeu sau ridicarea minții și a voinței 
noastre către Cel de Sus. De asemenea, să avem încredere deplină în darul și în ajutorul lui Dumnezeu, așa cum a 
avut tatăl copilului demonizat, pentru că însuși Mântuitorul a zis: „Cereți și vi se va deschide, căutați și veți afla, 
bateți și vi se va deschide!” (Luca 11, 9). 

29 august – Tăierea Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul (Post) 

În aceasta lună, în ziua a douazeci și noua se pomenește tăierea cinstitului cap al slavitului Prooroc 
înainte-mergător și Botezător Ioan.  

Prin viața precum și prin moartea sa, Înaintemergătorul rămâne de asemenea pentru toți Creștinii un 
Profet și un stapânitor al vieții spirituale. Prin comportamentul său, el îi învață să lupte până la moarte împotriva 
păcatului, nu numai pentru respectul dreptății și ascultarea Legii lui Dumnezeu dar și pentru a înainta în virtute și 
curăția inimii. Orice conștiință cizelată prin meditarea asupra Legii lui Dumnezeu se aseamană deci, cu 



 

  

Înaintemergătorul și croiește „căile Domnului" în sufletul care se căiește, pentru a-i da cunoașterea Mântuirii (cf. 
Luca 1:76). 

4 septembrie – Duminica a 11-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv) 

Din pericopa evanghelică care se citește în această duminică, desprindem învățătura despre iertare, una 
dintre virtuțile principale ale Bisericii noastre, care nu este altceva, decât o altă față a iubirii creștine. 

Prin iertare nu facem altceva, decât să trecem cu vederea ceea ce ne-a grești semenul nostru, să nu 
considerăm vinovat pe cel care ne-a făcut rău chiar care ne-a adus un prejudiciu. 

Din paginile Sfintei Scripturi, aflăm numeroase exemple de iertare demne de urmat, dar și îndemnuri pe 
care ni oferă Mântuitorul Iisus Hristos și, mai târziu, Sfinții Părinți. 

Iertarea trebuie să fie un act de curaj spiritual, un act de înfrângere a mândriei și a pornirilor pătimașe din 
noi. Să ne iertăm, deci unii pe alții, să nu uităm că întreaga noastră viață se bazează pe iertare și pe concesii! 
Astfel, dovedim tuturor că suntem creștini și ucenicii lui Iisus Hristos care este iubirea absolută și mai dovedim că 
știm să fim buni și generoși cu toți oamenii, că știm să ne ridicăm deasupra patimilor firii noastre și să fim oameni. 

8 septembrie – Nașterea Maicii Domnului 

Nașterea Maicii Domnului este prima sărbătoare din anul bisericesc care începe la întâi septembrie, 
potrivit rânduielii Bisericii. 

Sărbătoarea Nașterii Sfintei Fecioare simbolizează și începutul mântuirii neamului omenesc. Totodată, este 
și un îndemn pentru fiecare dintre noi să căutăm iubirea Maicii Domnului, cu care, asemenea Fiului ei, 
îmbrățișează întreaga lume. 

În această zi rânduită de Biserică, suntem chemați „să nimicim sterpiciunea”, nu a trupului, ci a sufletului 
îndepărtat de Dumnezeu prin apropiere de Maica Sa, deoarece iubirea ei, precum spune Sfântul Ioan Athonitul, 
„îmbrăţişează întreaga lume şi, asemenea Fiului ei, îi este milă de toţi şi miluieşte pe toţi”.   

11 septembrie – Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci (Convorbirea lui Iisus cu 

Nicodim) 

„Pentru noi, creștinii, Crucea este puterea lui Dumnezeu prin care ne mântuim.” (Corinteni 1, 18) 
Valoarea Crucii izvorăște din valoarea jertfei aduse pe ea săvârșite de Domnul nostru Iisus Hristos, care a 

înlocuit astfel toate jertfele vechi și ne-a adus împăcare reală cu Dumnezeu. De aceea, Crucii, Biserica îi rânduiește 
o mai lungă sărbătorire, așa încât îi acordă o duminică înainte, ziua propriu-zisă a sărbătoririi și o duminică după 
aceasta, ca semn de prețuire pentru Cel care a fost răstignit pe ea. 

Tot în această duminică ni se relatează în paginile Sfintei Scripturi, întâlnirea Mântuitorului cu un rabin, 
cărturarul Nicodim.  

Nicodim poartă un dialog cu Mântuitorul, de fapt rabinul are două intervenții consemnate de către Sfântul 
Ioan Evanghelistul. Restul Evangheliei redă răspunsul Mântuitorului adresat lui Nicodim căruia îi descoperă astfel, 
rostul prezenței Sale în lume, mărturisind dragostea lui Dumnezeu pentru oameni, care stă la baza hotărârii Lui de 
a-L trimite pe Fiul Său în lume. 

14 septembrie – Înălțarea Sfintei Cruci   

Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci este considerată de către Biserică între sărbătorile împărătești.  
În această zi se sărbătorește aflarea Crucii Mântuitorului de către împărăteasa Elena, mama împăratului 

Constantin cel Mare,  și aducerea Crucii la Ierusalim. 
Ziua Înălțării cinstitei Cruce se prăznuiește nu numai cu rugăciune, ci și cu  post, pentru că sfânta Cruce ne 

aduce întotdeauna aminte de patimile Mântuitorului pentru păcatele noastre.  
Noi, creștinii, suntem datori să ne închinăm Sfintei Cruci și să o cinstim ca pe una prin care a venit izbăvirea 

din robia păcatului. 

18 septembrie – Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui 

Hristos) 

Evanghelia consacrată zilei de 18 septembrie a anului în curs, ne descrie importanșa Crucii în viața 
credincioșilor creștini. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creștinismul nu poate fi conceput fără cruce, iar când zicem „Cruce”, ne gândim în primul rând la crucea lui 
Hristos, dar mai mult la jertfa lui Iisus pe Cruce. 

Crucea devine deci, din mijloc de întristare și de pedeapsă, semn sau prilej de biruință asupra morții, un 
semn al credinței, al iubirii dumnezeiești nemărginite față de noi.  

Sfântul Apostol Pavel le scrie corintenilor: „Cuvântul Cruce este nebunie pentru cei ce pierd; dar pentru 
noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu.” (1 Cor. 1, 18). Deci, Crucea, pentru noi, creștinii, ca următori 
ai lui Iisus Hristos, trebuie să fie jertfa de fiecare zi pe care o aducem față semenii noștri și față de noi, înșine, fiind 
astfel, jertfă de dragoste, de milă, de ajutor, de dreptate, înțelegere... 

Astfel făcând, ne putem considera următori ai lui Hristos și ai evangheliei Sale. 

25 septembrie – Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată) 

În evanghelia acestei duminici, se înfățișează o minune săvârșită asupra naturii sau asupra firii 
înconjurătoare. 

Astfel, Iisus Hristos se afla pe malul Mării Galieii propovăduind învățătura sa. 
Printre cei care stăteau să Îl asculte, se aflau și viitorii Săi apostoli: Simon Petru și fiii lui Zevedeu, Iacob și 

Ioan. Toți erau pescari.  
Văzând tristețea pe fețele lor, din pricină că nu prinseseră pește, Mântuitorul le spune să iasă în larg cu 

bărcile lor și să arunce mrejele. Au ascultat îndemului lui Iisus și au ieșit pe mare și trăgând mrejele în bărci, au 
prins atât de mult pește, încât bărcile dădeau să se scufunde. Văzând minunea, Petru a exlamat: „Doamne, ieși de 
la mine, că sunt un om păcătos!” ,iar Iisus le-a spus: „Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni!”. (Matei 
4, 19) 

La fel, în zilele noastre, Iisus ne cheamă să fim fiecare dintre noi un apostol, să fim tari, statornici în 
credință și să nu uităm că misiunea noastră este de a o apăra în fața celor necredincioși, de a-i căuta pe cei 
rătăciți, îndepărtați de Iisus Hristos și de a-i atrage către credință pe cei indiferenți. Să îi facem pe semenii noștri 
să înțeleagă că nu poate exista pace, adevăr, dreptate, fără Hristos și fără evanghelia Lui. 

 

 

 Botezuri 
 

Ghenciu Petru $150 

Văduva Răzvan $150 

Haranguș Cristina $150 

Pop Lucia și Jhon $150 

Olteanu Călin $150 

Brotac Cornel $150 

Abraham David $150 

Prepeliță Maria $150 

Tomoiagă Ionuț $150 

Marchiș Marin $150 

Cilenko Igor $150 

Rarău Valer $150 

Gusan Eugen $150 

Surcel Remus și Dana $150 

Lungu Daniel $300 

  

Cununii 

Ciciovan Constantin $150 
 

 

Pomeniri în fața altarului 
 

Secheli Mihai $20 

Apostolescu Nicolaie și 
Lucia $20 

Solenicov Ana-Maria $20 

Retegan Alexandru $20 

Avram Ana  $20 

Mihuleț Laurian și Cornelia 
$20 

Pleșcan Ioan $20 

  

Înmormântări 

Pavel Teodor $200 

Dumitru Rodica $200 

  

Parastase 

Pavel Teodor $50 
 

 

  

  

  

DONAȚII DIVERSE 

  

Lumânări 

Surcel Remus și Dana $25 

Altele:  

Anonim $20 
Ardelean Ecaterina (în 
memoria Floriței Pavel)       $20 

Avram Ana $30 

Avram Raluca (pentru festival) $300 

Badea Elena și Alexandru $50 

Berce Vasile (pentru festival)  $174 

Bulbuc Viorel și Ana $100 

Castel Honda (pentru festival) $300 

Ceauș Ioana $10 
Ceauș Ioana (pentru 
sănătatea familiei) 

$20 

Ciocan Nicolaie (pentru 
festival)  $266 

SERVICII RELIGIOASE 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRII 
 

Apostescu Nicolaie și Lucia $250  

Ardelean Gheorghe $250  

Brumar Răzvan și Ramona $200  

Caracas Bruno                          $250  

Cheie Ioan $250  

Coardă Vasile și Floarea $250  

Cojoc Ioan și Elena $250  

Crăciun Ioan Tudor $125  

Dărăban Maria  $125  

Darii Rodica $250  

Dumitru Niculaie $200  

Gânscă Romul și Viorica $250  

Isac Ioan și Daniela $250  

Lohan Toni $250  

Lucaciu Aurel și Mariana $200  

Lucaciu Aurel și Mariana $250  

Mandea Nicolaie și Mariana $250  

Mangiurea Ionica $100  

Mascas Salvina $125  

Mihai Ștefan $250  

Morar Ilie și Rădița $250  

Păcurar Jhon și Maria  $250  

Pavel Teodor $200  

Petre Viorel și Irene $250  

Pinte Marin și Ramona $250  
Sarafolean Gheorghe și 
Paulina $250  

Surucii Sergiu și Elisabeta        $150  

Dan Constantin și Elena 
(pentru festival) $300 
Diaconu Adriana American 
Family INS (pentru festival) $300 
Dur Elvis (pentru sănătatea 
familiei)  $100 

Farago Elena  $50 

Florea Eduard $100 

Gavriluț Carmen, Ioan și Iris $200 
Georgeta Rusu (pentru 
lumânări)  $30 
Giurgiu Adriana și Răzvan 
(pentru sănătatea familei) $300 
Lohan Toni (în memoria 
părinților) $250 

Lucaciu Aurel și Maria $50 
Maier Grațiana (pentru 
sănătatea soțului)  

$20 

Marin Nicolaie și Mariana 
(pentru festival) $300 
McGraw Home Solution 
(pentru festival) $300 
Mihăilă Insurance Service 
(pentru festival)  $300 
Onix Reality. Inc (pentru 
festival) $300 
Pavel Ilie  (pentru sănătatea 
familiei) $250 
Pavel Maria (în sănătatea 
strănepotului)  

$20 

Pavel Maria (pentru fiul Ștefan 
și Francesca) 

$220 

Pavel Maria (pentru sănătatea 
fiului Ilie) $20 

Pavel Teodor $20 
Pavel Teodor (pentru folosirea 
bucătăriei)   $150 
Pavel Teodor (pentru 
folosirea bucătăriei)    $150 

Petcov Florica $25 
Pop Lucia (pentru sănătatea 
familiei)  $30 

Rafan Maria și Ioan $20 

Roșca Elena (pentru lumânări)   $150 

BISERICA NOUA 
 

Aiacoboaie Cornel și Maria $100 

Albu Cornel și Viorica $50 

Ardelean Ioan $20 

Bârsan Cornel (pentru 
sănătatea familiei)  $500 

Batea Elena și Alexandru 
(pentru sănătatea fiicei)  $200 

Berce Vasile $75 

Bercea Vasile  $30 

Bulbuc Ionuț și Dănuț  $1,000 

Crișan Maria $100 

Eva Bora $50 

Iftimie Costică și Angelina $500 

Mandea Valeria $100 

Marian Natalia $200 

Poruț Ioan $200 

Retegan Alexandru $500 

Sofronei Gheorghe $50 

Tudor Adrian $2,300 

US Cellular $500 

Vomir Paul  $223 
 

 

  
 

Sălăjeanu Ioana și Antal 
Adrian (pentru festival) 

$300 

Sarafolean Gheorghe și 
Paulina (în sănătatea familiei)  

$100 

Stoica Iuliana $50 
Teichen World Travel (pentru 
festival)  $300 
Transilvania Flooring (pentru 
festival)  $300 

 

 

Georgeta Rusu                         $ 30

VA RUGAM SA TRIMITETI ADRESELE DUMNEAVOASTRA DE EMAIL LA ADRESA

                                                    holynativityroc@gmail.com

                                                        VA MULTUMIM !




