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după Rusalii 
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Pescuirea minunată  

 
În vremea aceea şedea Iisus lângă lacul 

Ghenizaretului şi a văzut două corăbii oprite lângă 
ţărm, iar pescarii ieşiseră din ele şi-şi spălau mrejele. 
Intrând în corabia care era a lui Simon, l-a rugat s-o 
depărteze puţin de la uscat; apoi, şezând în corabie, 
învăţa din ea mulţimile. Iar când a terminat de vorbit, 
i-a zis lui Simon: depărteaz-o la adânc şi aruncaţi 
mrejele voastre, ca să pescuiţi. Atunci, răspunzând 
Simon,  I-a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am 
ostenit şi nimic n-am prins; dar, la porunca Ta, voi 
arunca mreaja. Şi, făcând ei aşa, au prins mulţime 
mare de peşte, încât li se rupeau mrejele. Deci au 
făcut semn tovarăşilor, care erau în cealaltă corabie, 
ca să vină să le ajute. Şi au venit şi au umplut 
amândouă corăbiile, de erau gata să se scufunde. Iar 

Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la picioarele lui 
Iisus şi I-a zis: du-Te de la mine, Doamne, căci sunt 
om păcătos; pentru că îl cuprinsese spaimă pe el şi pe 
toţi cei care erau cu el, din pricina pescuitului atâtor 
peşti pe care îi prinseseră; tot aşa şi pe Iacob şi pe 
Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau tovarăşii lui Simon. 
Atunci Iisus a zis către Simon: nu-ţi fie frică; de 
acum înainte vei fi pescar de oameni. Şi, trăgând 
corăbiile la uscat, au lăsat totul şi au mers după 
Dânsul.  

Duminica a optsprezecea după Rusalii 

24 septembrie - 1 octombrie 2017 - săptămâna Pr. Iustinian-Ionuț Răduc  

Cuvinte alese din imnele liturgice 

Când slăviţii Apostoli, buna propovăduire a lui 

Hristos în lume purtând, au mers în Iconia şi te-au 

aflat pe tine, frumoasă fecioară, având optsprezece 

ani, fiind de neam mare şi slăvit, logodită fiind cu 

un tânăr asemenea bogat, anume Famir, văzând tu 

minunile ce se făceau de către Apostoli, şedeai 

ascultând cuvintele lor în casa lui Onisifor şi luând 

aminte la cele ce grăiau dânşii. Pentru acestea te 

lăudăm zicând: 

Bucură-te, fecioară curată şi preaînţeleaptă; 

Bucură-te, că lucrarea Sfântului Duh s-a înrădăcinat 

în inima ta; 

Bucură-te, că lumina cea de sus inima ta o a 

luminat; 

Bucură-te, că primind lumina, de înţelepciune te-ai 

umplut; 

Bucură-te, că sămânţa cuvântului lui Dumnezeu a 

căzut pe pământ bun în sufletul tău; 

Bucură-te, că ai crezut în Fiul lui Dumnezeu şi L-ai 

iubit pe El; 

Bucură-te, că de Dumnezeu cu tot sufletul te-ai 

lipit; 

Bucură-te, că a sluji lui Hristos cu dragoste te-ai 

făgăduit; 

Bucură-te, că acum în ceruri împreună cu El te 

proslăveşti; 

Bucură-te, ceea ce ai deschis calea tuturor 

muceniţelor; 

Bucură-te, că eşti ca un sfeşnic luminos înaintea lor 

mergând; 

Bucură-te, că înaintea lui Hristos acum stai; 

Bucură-te, Mare Muceniţă Tecla, cea întâi-

pătimitoare! 

Aşa cinstindu-te, Trifena te-a rugat să faci 

rugăciune pentru fiica ei Falconila care murise, şi 

îndată după rugăciunea ta s-a slobozit din legăturile 

iadului; iar maica ei, crezând în Domnul Hristos, s-a 

botezat, lăudându-te pe tine, izbăvitoarea fiicei sale, 

zicând: Aliluia!  

 

Din Acatistul Sfintei întâia Muceniță și întocmai 

cu Apostolii Tecla, pomenită în calendarul 

Bisericii Ortodoxe în data de 24 septembrie
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Moaştele Sfintei Mari Mucenițe 

Tecla, aduse la Iaşi cu prilejul hramului 

Sfintei Cuvioase Parascheva 

 
În fiecare an, în preajma zilei de 14 

octombrie, Iaşul devine unul dintre cele mai 

importante locuri de pelerinaj ale Ortodoxiei. Anul 

acesta, pelerinii care vor veni la Iaşi să aducă prinos 

de cinstire Sfintei Cuvioase Parascheva se vor putea 

închina şi la moaştele Sfintei Mari Mucenițe Tecla, 

aduse de la Mănăstirea Neamţ. 

Sfânta Mare Muceniță Tecla este prima 

femeie martir a Bisericii. Născută în cetatea 

Iconium din Asia Mică, a fost convertită la credința 

creștină prin propovăduirea Sfântului Apostol Pavel, 

care a ajuns în oraș în prima călătorie misionară, în 

jurul anului 44. 

Când Pavel a fost alungat din oraș de către 

autorități, Sfânta Tecla a refuzat să se dezlipească de 

acesta. Atunci, mama ei l-a convins pe judecător să 

o condamne la moarte prin ardere de vie. Încurajată 

de dragostea ei pentru Hristos, ea a făcut semnul 

Crucii peste flăcări și a fost înconjurată de lumină, 

rămânând neatinsă de flăcări. Astfel, guvernatorul a 

poruncit ca Sfânta să fie dată la fiare. Imaginea a 

adus pe mulți contemporani ai ei la credința 

creștină: fecioara creștină goală și fiarele așezate 

cuminți, la picioarele tinerei. 

După regăsirea cu Sfântul Pavel, tânăra s-a 

retras într-o regiune pustie și aspră din 

Seleucia Isauriei, teritoriu aflat în 

actuala Sirie. La vârsta de 90 de ani, a 

trecut prin ultima încercare a vieții. 

Fugărită de către preoții religiei 

idolatre, Sfânta Tecla L-a chemat pe 

Mântuitorul în ajutorul ei. În acel 

moment, o piatră din munte s-a 

despicat și a acoperit-o, Sfânta dându-

și astfel sufletul în mâinile Domnului. 

 

 

 

Detalii veţi putea găsi, în perioada 

următoare, în revista parohiei,  

pe site-ul parohiei, precum și pe 

pagina specială dedicată Hramului Catedralei 

Mitropolitane din Iași în următorul link: http://

www.doxologia.ro/hramul-sfintei-cuvioase-

parascheva  

http://www.doxologia.ro/hramul-sfintei-cuvioase-parascheva
http://www.doxologia.ro/hramul-sfintei-cuvioase-parascheva
http://www.doxologia.ro/hramul-sfintei-cuvioase-parascheva
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Reflexii liturgice  
   
Din părinți preacinstiți născut, luat în robie de agareni de copil, 

dus la Constantinopol, harul lui Hristos te-a ocrotit, ca să fii 

lucrătorul celor sfinte, chiar în mijlocul celor potrivnici. 

Bucură-te, cel ocrotit de har; 

Bucură-te, cel ales de Însuși Hristos; 

Bucură-te, cel dăruit cu multe daruri; 

Bucură-te, că limbile străine repede ai învățat; 

Bucură-te, că multe meșteșuguri ai deprins; 

Bucură-te, că tipărirea de cărți, cel mai mult te-a atras; 

Bucură-te, că prin aceasta iubitor de învățătură sfântă te-ai arătat; 

Bucură-te, că din tinerețe sufletul ți-ai sfințit; 

Bucură-te, cel pecetluit de cuvântul lui Hristos; 

Bucură-te, chip de credincioșie evanghelică; 

Bucură-te, cel chemat la apostoleasca lucrare; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taină a lui 

Hristos! 

 

Prin Iconomia lui Dumnezeu, robia ți s-a făcut o și mai mare 

libertate, că răscumpărat de patriarhia din Constantinopol, ai 

crescut din plin darurile cele sfinte, în cântarea de: Aliluia! 

În taina pământului românesc, mulți sfinți au venit și mulți au 

crescut și roduri multe au făcut ca slava lui Hristos să strălucească 

din plin. 

Bucură-te, cel chemat peste hotare; 

Bucură-te, cel chemat de domnitorul românesc; 

Bucură-te, cel cu darul cărturăresc înzestrat; 

Bucură-te, prin acesta, al lui Hristos chip; 

Bucură-te, al evangheliei vestitor; 

Bucură-te, că și în cărți ai întipărit-o; 

Bucură-te, iubitor de propovăduirea cea sfântă; 

Bucură-te, cel binecuvântat de sus; 

Bucură-te, că și la slujirea bisericii ai fost ales; 

Bucură-te, vrednicule de altarul cel mare; 

Bucură-te, omul lui Dumnezeu la vremuri grele; 

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taină a lui 

Hristos! 

La „răscruce de vremi” fiind însăși lumea, de multe vrăjmașii te-ai 

lovit, „că roata strâmbă a istoriei” calcă fără milă peste tot, dar tu 

cu darul lui Hristos, cele sfinte ai păzit, în cântarea de: Aliluia! 
 

Din Acatistul Sf. Ierarh Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Țării 

Românești, pomenit în calendar în data de 27 septembrie 

Cum să ne rugăm pentru 

alţii? 

 

 Nu există „alţii" pentru 

creştini. Eu am spus multe despre 

mine, dar de tine vorbeam. Şi când 

vorbesc despre tine, nu te cunosc 

decât prin mine, dar te cunosc. Te 

cunosc în năzuinţele tale, în 

nădejdile tale, în neputințele, 

păcatele şi ruşinile tale cele mai 

adânci; dar te cunosc totuși în 

măreţia pe care Domnul a pus-o în 

tine ca şi chip şi asemănarea Sa. 

 Când vezi pe aproapele tău, 

cât de departe ar fi el geografic sau 

sufleteşte, să fii convins că este un 

alt eu. Şi el, fie prieten sau duşman, 

are nevoie de aceeaşi mărturie de 

care şi eu am nevoie. Roagă-te, 

omule bun, pentru cel ce-ţi face rău, 

pentru cel ce păcătuieşte, şi 

mulţumeşte pentru binele pe care îl 

faci aproapelui tău. Gelozia să fie 

departe de noi, fiindcă lucrul pe care

-l poftim de la cel care ne face gelos 

este tocmai lucrul pe care vrea să ni-

l dea Dumnezeu. Deci, un alt eu a 

ajuns la ceea ce eul meu nu a ajuns, 

dar prin el am ajuns la acelaşi. E într

-un fel şi câştigul meu. Moartea 

fratelui este moartea mea. Viaţa 

fratelui este viaţa mea. Sfântul 

Siluan zice: „Fericit cel ce iubeşte 

pe fratele său, că fratele nostru este 

viaţa noastră”. 

 

(Celălalt Noica – Mărturii ale 

monahului Rafail Noica însoțite de 

câteva cuvinte de folos ale 

Părintelui Symeon, ediția a 4-a, 

Editura Anastasia, 2004, pp. 85-86) 

Cateheză 

 
Marți 26.09.2017, după oficierea Acatistului Sfântului  

Apostol Toma de la ora 17.00, P.C. Pr. Iustinian Ionuț 

Răduc va susține o cateheză cu tema „Viața 

duhovnicească și cum o putem dobândi”. 

Invităm pe credincioșii noștri să fie prezenți în număr 

cât mai mare,  ținând cont de faptul că vor asista și 

preoții din cercul nostru pastoral. 

Cateheza se dorește a fi un dialog ziditor cu 

credincioșii. 

Vă așteptăm cu drag ! 
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PROGRAM LITURGIC  

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ 
 
  

*Duminică, 24 septembrie,  
 

- ora 8.00, Utrenia și Sf. Liturghie 

- ora 18.00, Paraclisul Maicii Domnului 

-18.30, Spovedit 
 

*Marți, 26 septembrie,  
 

- ora 17.00, Acatistul Sf. Apostol Toma, 

urmat de o cateheză susținută de P. C. Pr. 

Iustinian Ionuț Răduc în fața credincioșilor 

și în prezența preoților din Cercul nostru 

pastoral 
 

*Joi, 28 septembrie,  
 

- ora 18.00, Acatistul Sf. M. Mc. Ecaterina 
 

 

*Vineri, 29 septembrie, 
 

 - ora 18.00 -Slujba Sf. Maslu 

- ora 18.30 - Spovedit 
 

*Sâmbătă, 30 septembrie, 

 

- ora 7.00, Utrenia și Sfânta Liturghie  

- ora 18.00, Slujba Vecerniei  

- ora 18.30, Spovedit 

Lucrări de reparații la Biserica noastră 

 

 La Parohia noastră se desfașoară în 
continuare lucrări de reparații și pregătire a bisericii 
pentru Slujba de resfințire care va avea loc în ziua de 
8 octombrie 2017. Astfel, în această săptămână, s-a 
reușit, cu sprijinul domnului Miron Cristian să se 
monteze policandrele și aplicele noi, pe care le-am 
primit ca donație de la credincioși. 

De asemenea, cu sprijinul domnilor Nicolae 
Cimpoi și Vasile Frunză, au fost demontate și 
curățate cele două policandre mari din biserică 
 Cei care doresc să ne acorde sprijin material 
sau financiar pentru pregătirile necesare în vederea 
slujbei de resfințire, o pot face prin donații la 
pangarul din biserică, sau în contul parohiei RO38 
RZBR 0000 0600 0027 6450 deschis la Raiffeisen 
Bank Iaşi. 
 
 
O vizită „acasă” 
 

Duminică, 17 octombrie a.c., parohia noastră a fost 

vizitată de părintele Petru Tărăboi, care activează ca 

paroh la parohia „Sf. Leon” din Alcamo, Sicilia.  

Revenit  în țară pentru o scurtă perioadă, părintele 

Petru a dorit să slujească împreună cu noi Sfânta 

Liturghie la biserica în care  slujit ca dascăl vreme de 7 

ani, fiind cunoscut între credicioșii din parohia noastră. 

La sfârșitul Dumnezeieștii Liturghii, a avut loc un 

dialog interesant cu enoriașii și mai multe evocări 

emoționante. Îi dorim părintelui Petru mult succes în 

lucrarea sa pastoral-misionară pe care o desfășoară în 

Italia.      

Cronicar 

 


