
 

 

14-21 ianuarie 2018 - săptămâna Pr. Mihai Mărgineanu 

Duminica a douăzeci și noua după Rusalii 

Evanghel ia  Duminici i  
Ev. Luca 17, 12-19 

a celor 10 leproși  

 

În vremea aceea când a intrat Iisus într-un sat, 

L-au întâmpinat zece bărbaţi leproşi care 

stăteau departe şi care au ridicat glasul şi au 

zis: Iisuse, Învăţătorule, fie-ţi milă de noi! Iar 

El, văzându-i, le-a zis lor: duceţi-vă şi vă 

arătaţi preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-

au curăţit de lepră. Iar unul dintre ei, văzând 

că s-a vindecat, s-a întors şi cu glas mare 

slăvea pe Dumnezeu; şi a căzut cu faţa la 

pământ lângă picioarele lui Iisus şi I-a 

mulţumit. Şi acela era samarinean. Iisus însă, 

răspunzând, a zis: oare, nu toţi cei zece s-au 

curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit 

să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu, 

decât numai acesta care este de alt neam? 

Apoi a zis către acela: scoală-te şi du-te; 

credinţa ta te-a mântuit.  

    Nr. 778 

18 ianuarie: Sf. Ier. Atanasie și Chiril, arhiepiscopii Alexandriei 

ADUNAREA 

PAROHIALĂ 

ELECTORALĂ 
 

 Conform prevederilor 

statutare, a fost convocată 

pentru ziua de astăzi 

14.01.2018, la ora 12.30, la 

Sfârșitul Sfintei Liturghii, 

Adunarea Parohială 

Electorală pentru alegerea de 

noi membri în Consiliul și 

Comitetul parohial. 

  

Dorim să mulțumim tuturor 

membrilor Consiliului și 

Comitetului parohial care, cu 

mult devotament, spirit de 

sacrificu și responsabilitate       

și-au îndeplinit îndatoririle pe 

parcursul celor patru ani de 

mandat care s-au încheiat.  

 

La încheiere de mandat, 

adresăm mulțumiri domnului 

Ec. Ștefan Holicov - epitropul 

parohiei Toma Cozma, precum 

și membrilor Consiliului 

parohial:   

Domnul Ec. Vasile Bobeică  

Doamna Prof.Carmen Losonczy 

Domnul Ing. Viorel Vicoveanu  

Domnul Prof. Univ. Alexandru 

Sălceanu  

Domnul Dr. Ciprian Danielescu 

Doamna Prof. Univ. Maria-

Angelica Stan  

Domnul Ing. Marin Zarjițchi  

Domnul Ing. Tiberiu Roşu 

Domnul Ec.Mihai Trandafirescu

  

Domnul Ing. Costel Dumitru  

Domnul Prof. Univ. Victor 

Felea 

Domnul Prof. Univ. Dr. Mihai 

Anastasiei  

Doamna Ec. Mihaela Cărăușu  

Domnul Ing. Ioan Septimiu 

Dorobanțu. 

De asemeni, adresăm mulțumiri 

pentru frumoasa activitate și 

doamnelor care fac parte din  

Comitetul parohial care își 

încheie mandatul:   

 

Doamna Prezv. Dr. Mărgineanu 

Gabriela  

Doamna Prezv. Înv. Răduc 

Nona Elena  

Doamna Prof. Olaru Delia 

Doamna Ing. Rozmarin Felicia  

Doamna Ec. Dănuţa Maria  

Doamna Dr. Nazarie Smaranda 

Domnişoara Cons. Nechita 

Iuliana  

Doamna Av. Leica Monalisa  

Doamna Maftei Maria 

Doamna Popa Ana  

Doamna Ec. Butnariu Garofa  

Doamna Pătraşcu Ecaterina 

Doamna Arămeanu Maria  

Doamna Cimpoi Floarea  

Doamna Crivoi Ana 

Doamna Ilisei Marlena  

Doamna Mihai Stratina  

Doamna Bârsan Iuliana 

Doamna Pătraşcu Maria  

Doamna Raveica Aurica  

Doamna Crudu Frosina 

Doamna Gherase Catinca  

Doamna Tănase Elena.  

(continuare în pagina a doua) 
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Mulțumim în mod deosebit și membrilor din Consiliul de 

Onoare al parohiei: 

Regretatului Părinte Diacon Ghinuță Scopos 

Domnului Vasile Crivoi  

Domnului Acad. Prof. Univ. Dan Precupanu 

Regretatului Prof. Ioan Lipciuc  

Domnului Prof. Univ. Dr. Gheorghe Filip  

Domnului Ing. Gheorghe Aioanei 

Domnului Ing. Constantin Crudu  

Domnului Vasile Arămeanu  

Domnului Viorel Despan 

Domnului Petru Pătraşcu  

Regretatului Prof. Petru Putină  

Domnului Ing. Constantin Zup 

Domnului Eduard Enache  

Domnului Dr. Ştefan Leica  

Domnului Ec. Adrian Gaetan 

Domnului Ing. Vasile Grigoraş  

Doamnei Elisabeta Chidiu  

Domnului Ing. Gheorghe Avram 

Doamnei Ing. Liliana Bălan  

Domnului Constantin Dorofte  

Doamnei Maria Iacob 

 

Câteva dintre realizările mai importante 

la parohia noastră în perioada 2014-2017 

În planul slujirii liturgice 

- îmbogățirea programului săptămânal prin oficierea 

Sfintei Liturghii în fiecare sâmbătă, prin Acatistul Sf. 

Toma și Acatistul Sf. Ecaterina, miercurea și joia 

- Principalul eveniment listugic a fost slujba de 

Resfințire a bisericii, din data de 8 octombrie, care 

reprezintă încununarea a 20 de ani de efort pentru 

preotul paroh, pentru slujitorii, ostenitorii și 

credincioșii acestei parohii.  

În plan administrativ-gospodăresc 

- lucrări de hidroizolație temelie, refacerea acoperișului 

și reparații substanțiale ale spațiilor din casa parohială 

- montarea sitemului de încălzire centrală la casa 

parohială 

- înlocuirea branșamentelor, respectiv a întregului 

circuit de alimentare cu energie electrică a bisericii și a 

casei parohiale, cu cabluri, racorduri  și sistem de fixare 

noi 

- înzestrarea cu scaune noi în interiorul bisericii noastre 

- realizarea unei noi instalații de paratrăsnet și a unei 

noi prize de pământ la biserică  

- realizarea unei strane pentru așezarea și cinstirea așa 

cum se cuvine a moaștelor Sfântului Ap. Toma și a 

Sfintei M. Mc. Ecaterina primite în data de 5.10.2015 

și ce se află permanent în biserica noastră 

- lucrările de reparații, zugrăveli și vopsitorie pentru 

interiorul bisericii Toma Cozma 

- înlocuirea Sf. Mase, care era realizată din beton, cu 

cea prezentă, realizată din blocuri de piatră de Babadag  

-curățarea și recondiționarea catapetesmei şi a crucii 

monumentale din lemn din faţa bisericii  

 - efectuarea unor importante lucrări de sistematizare 

pe verticală printr-un zid de sprijin, instalarea unui sistem 

de iluminat modern şi terasarea zonei superioare a 

parcului bisericii, sădirea unor plante şi arbori 

ornamentali şi întreţinrea şi curățarea celor existenţi, 

construirea aleii principale de acces pietonal, asfaltarea 

aleii carosabile pentru accesul în curtea bisericii  

- refacerea împrejmuirii pe latura de nord a proprietăţii 

parohiei prin gard nou din stejar, pe stâlpi metalici şi 

soclu din beton armat şi prin realizarea unei porţi 

monumentale din fier forjat, pe stâlpi din beton armat 

îmbrăcaţi cu piatră ornamentală şi acţionată prin instalaţie 

de automatizare  

- înnoirea patrimoniului bisericii cu un număr mare de 

icoane, obiecte de cult, cărţi, mobilier pentru a se asigura 

cadrul liturgic adecvat desfăşurării rugăciunilor şi 

serviciilor religioase din biserică.  

- dotarea cu accesorii tehnice, o nouă instalaţie de 

sonorizare, cu toate dotările moderne şi refacerea pe 

porţiuni a instalaţiei de iluminat şi încălzire centrală în 

interior, precum şi efectuarea unor revizii ale sistemului 

de canalizare și apă a parohiei  

- realizarea unui gard din fier forjat la parcul casei 

parohiale și amenajarea terenului pentru organizarea de 

festivitălți. 

Acțiuni filantropice 

- acțiuni filantropice organizate periodic în timpul 

Postului Mare, la Hramurile parohiei, în perioada Postului 

Crăciunului și la Sărbătoarea Nașterii Domnului, precum 

și la Hramul Iașului - Sf. Cuv. Parascheva 

 Manifestări culturale și de cult  

- Curs de colinde  

- Curs de încondeiat ouă 

- Concerte speciale de colinde și venirea lui Moș 

Crăciun 

- Slujbe de pomenire a Eroilor (Înălțarea Domnului) 

- Slujbe de pomenire a Eroilor de la Revoluția 1989 

- Manifestări culturale prilejuite de diverse aniversări și 

comemorări, precum cea a poetului național Mihai 

Eminescu sau a Părintelui Cleopa  

-Pelerinaje cu bicicleta 

- Pelerinaj în Țara Sfântă și la alte manăstiri din țara 

noastră 

- Participări cu parohia la manifestări organizate 

periodic la nivelul eparhiei: Marșul pentru Viață, Marșul 

pentru Familie, maifestări de Ziua copilului, Întâlnirea 

Tineretului Ortodox, Pelerinajul de florii  etc. 

Cronicar 
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Zilele "Mihai Eminescu", la 

Iasi. Se împlinesc 168 de ani de la 

nașterea Poetului Național 
 

Mihai Eminescu, (n. 15 ianuarie 1850, 

Botoșani – d. 15 iunie 1889, București) a 

fost un poet, prozator și jurnalist român, 

socotit de cititorii români și de critica 

literară postumă drept cea mai importantă 

voce poetică din literatura română.  

 

Programul câtorva dintre manifestările 

culturale din cadrul evenimentului  

ZILELE „Mihai Eminescu": 

Sâmbătă, 13 ianuarie 

ora 12.00, Teiul lui Eminescu – omagiul 

florilor pentru Poetul Nepereche 

ora 12.30, Muzeul „Mihai Eminescu"  - 

recital poezie și dezbatere a poetilor invitati 

cu studentii coordonati de prof. univ. dr. 

Nicolae Cretu 

Duminica, 14 ianuarie 

ora 12.00, Parcul Copou – auditie din lirica 

eminesciana in interpretarea marilor actori 

romani 

Luni, 15 ianuarie 

ora 12.00, Teiul lui Eminescu – depunere 

jerbe de flori / alocutiuni / Despre 

Eminescu (lect. univ. dr. Livia Iacob, 

Facultatea de Litere, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza" ) 

ora 12.30, Teiul lui Eminescu – recital de 

poezie. Participă: Horia Zilieru, Catalin 

Mihai Stefan, Andrei Patras, Indira Spataru, 

Valeriu Stancu, Emil Brumaru, Nichita 

Danilov 

ora 13.15, Teiul lui Eminescu – program 

artistic susținut de elevii Colegiului 

Poezii care reflectă 

trăirea religioasă a 

Poetului nostru 

național  

 

 
Rugăciune 

  

Nădejde și-ntărire 

  și zid de mântuire 

  pe tine câștigându-te, 

  îngenunchem rugându-te: 

  de chinuri ce ne bântuie, 

  Marie, tu ne mântuie! 

  O, Sfântă Marie! 

  Tu, maica durerilor, 

  regina tăriilor, 

  tăria soliilor, 

  izvoru-ndurărilor 

  luceafăr al mărilor, 

  îndură-te, pleacă-te, 

  nădejdea corabiei, 

  învingerea sabiei, 

  limanul sărmanilor 

  și soarele anilor, 

  balsamul răniților, 

  norocul iubiților, 

  o, dă-ne tărie, 

  Sfântă Marie! 

  Iisuse Hristoase, 

  de oameni iubitorule, 

  Mântuitorule, 

  izvor mântuirilor, 

  de acum și pururea 

  și-n vecii vecilor! 

 

 

Iar când voi fi pământ 

 

Iar când voi fi pamânt, 

În liniștea serii, 

Săpați-mi un mormânt 

La marginea mării. 

Nu voi sicriu bogat, 

Podoabe și flamuri, 

Ci-mi împletiți un pat 

Din veștede ramuri. 

Să-mi fie somnul lin 

Și codrul aproape, 

Să am un cer senin 

Pe-adâncile ape. 

S-aud cum blânde cad 

Izvoarele-ntruna, 

Pe vârfuri lungi de brad 

Alunece luna. 

S-aud pe valuri vânt, 

Din munte tălanga, 

Deasupra-mi teiul sfânt 

Să-și scuture creanga. 

Și cum n-oi suferi 

De-atuncea-nainte, 

Cu flori m-or troieni 

Aduceri aminte. 

Și cum va înceta 

Al inimii zbucium, 

Ce dulce-mi va suna 

Cântarea de bucium! 

Vor arde-n preajma mea 

Luminile-n dealuri, 

Izbind s-or framânta 

Eternele valuri 

Și nime-n urma mea 

Nu-mi plângă la creștet, 

Ci codrul vânt să dea 

Frunzișului veșted. 

Luceferii de foc 

Privi-vor din cetini 

Mormânt făr’ de noroc 

Și fără prieteni. 
 

 

Rugăciune 

  

Crăiasă alegându-te 

  Îngenunchem rugându-te, 

  Înalță-ne, ne mântuie 

  Din valul ce ne bântuie; 

  Fii scut de întărire 

  Și zid de mântuire, 

  Privirea-ți adorată 

  Asupră-ne coboară, 

  O, Maică prea curată 

  Și pururea Fecioară, 

  Marie! 

 Noi, ce din mila Sfântului 

  Umbra facem pamântului, 

  Rugămu-ne-ndurărilor, 

  Luceafărului mărilor; 

  Ascultă-a noastre plângeri, 

  Regină peste îngeri, 

  Din neguri te arată, 

  Lumină dulce clară, 

  O, Maică prea curată 

  Și pururea Fecioară, 

  Marie! 



 

 

Se distribuie prin pangarul parohiei. Pentru susţinerea acestei 

publicaţii, dar şi pentru activităţile culturale şi filantropice ale 

parohiei, primim donaţii în contul IBAN RO38 RZBR 0000 0600 

0027 6450 deschis la Raiffeisen Bank Iaşi 

Câți bani costă o minune? 
 

 O fetiță și-a luat pușculița și a golit 

conținutul ei. A numărat de trei ori mărunțișul, ca 

să nu facă vreo greșeală. Era un dolar și 11 cenți. 

A luat banii și a plecat la farmacia din apropiere. 

În acea clipă farmacistul vorbea cu un bărbat bine 

îmbrăcat și nu a luat aminte la copilă. Fetița a 

făcut puțin zgomot cu picioarele, dar nimic. 

Atunci a luat o monedă și a început s-o lovească 

de masă. 

- Ce vrei?, a întrebat-o oarecum enervat 

farmacistul. Nu vezi că vorbesc cu fratele meu, pe 

care nu l-am văzut de mulți ani? 

Atunci fetița i-a spus: 

- Vreau să vorbesc și eu despre fratele meu, care 

este foarte bolnav și pentru care vreau să cumpăr o 

minune. 

- Iartă-mă, dar noi nu vindem minuni, i-a răspuns 

farmacistul. 

- Știți, a spus fetița, fratele meu are ceva în cap 

care se mărește și tata mi-a spus că numai o 

minune ne va ajuta. Deci, cât costă o minune, ca 

să o cumpăr? Am bani… 

Fratele farmacistului, care a urmărit cu interes 

discuția, a întrebat-o pe fetiță de ce fel de minune 

are trebuință fratele ei. 

- Nu știu, i-a răspuns fetița cu ochii înlăcrimați. 

Ceea ce știu este că are nevoie de operație, iar tata 

nu are bani. De aceea vreau să plătesc eu, cu banii 

mei. 

La întrebarea câți bani are, fetița a răspuns: 

- Un dolar și 11 cenți. Iar dacă vor trebui și alții, îi 

voi găsi. 

- Ce coincidență, a zâmbit domnul bine îmbrăcat. 

Este contravaloarea exactă a unei minuni pentru 

fratele cel mic. Un dolar și 11 cenți. 

A luat banii, apoi a luat-o pe fetiță de mână și i-a 

spus: 

- Să mergem împreună la casa ta ca să-l văd pe 

fratele și pe părinții tăi și să facem minunea… 

Domnul cel bine îmbrăcat era medicul Carlton 

Armstrong, cunoscutul neurochirurg. 

Operația a mers foarte bine și fratele cel mic s-a 

întors sănătos acasă. 

- Operația a fost o adevărată minune, a șoptit 

mama. Oare cât să fi costat? 

Fetița zâmbea. Știa forte bine cât costă o minune: 

Un dolar și 11 cenți, și credința unui copil mic… 

 

Traducere din greacă de Ierom. Ștefan Nuțescu. 

 

PROGRAM LITURGIC ÎN ACEASTĂ 

SĂPTĂMÂNĂ 

 
*Duminică, 14 ianuarie,  

- ora 8.00 - Utrenia şi Sfânta Liturghie.  

*Miercuri, 17 ianuarie,  

- ora 8.00-Acatistul Sf. Ap Toma 

*Joi, 18 ianuarie,  

- ora 17.00 - Acatistul Sf. M. Mc. Ecaterina 

Vineri, 19 ianuarie,  

- ora 17.00, Slujba Sfântului Maslu 

Sâmbătă, 20 ianuarie,  

- ora 7.00, Slujba Utreniei, a Sfintei Liturghii și Pomenirea 

morților 

- ora 17.00, Slujba Vecerniei 

Puteţi direcţiona 2% din impozitul pe venitul dvs. 

pentru lucrările şi activităţile pe care le susţine 
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