
 
Aprilie 13, 2014: INTRAREA DOMNULUI ÎN IERUSALIM 

(DUMINICA FLORIILOR) 
 

 
Apostolul: Filipeni 4:4-9: 
 

Bucuraţi-vă pururea întru Domnul. Şi iarăşi zic: Bucuraţi-vă. Îngăduinţa voastră să se facă ştiută tuturor 
oamenilor. Domnul este aproape. Nu vă împovăraţi cu nici o grijă. Ci întru toate, prin închinăciune şi prin rugă cu 
mulţumire, cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu. Şi pacea lui Dumnezeu, care covârşeşte orice minte, să 
păzească inimile voastre şi cugetele voastre, întru Hristos Iisus. Mai departe, fraţilor, câte sunt adevărate, câte sunt 
de cinste, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt vrednice de iubit, câte sunt cu nume bun, orice virtute şi orice 
laudă, la acestea să vă fie gândul. Cele ce aţi învăţat şi aţi primit şi aţi auzit şi aţi văzut la mine, acestea să le faceţi, 
şi Dumnezeul păcii va fi cu voi. 
 
Evanghelia: Ioan 12:1-18: 
 

 
Deci, cu şase zile înainte de 

Paşti, Iisus a venit în Betania, unde 
era Lazăr, pe care îl înviase din 
morţi. Şi I-au făcut acolo cină şi 
Marta slujea. Iar Lazăr era unul 
dintre cei ce şedeau cu El la masă. 
Deci Maria, luând o litră cu mir de 
nard curat, de mare preţ, a uns 
picioarele lui Iisus şi le-a şters cu 
părul capului ei, iar casa s-a umplut 
de mirosul mirului. Iar Iuda 
Iscarioteanul, unul dintre ucenicii 
Lui, care avea să-L vândă, a zis: 
Pentru ce nu s-a vândut mirul 
acesta cu trei sute de dinari şi să-i fi 
dat săracilor? Dar el a zis aceasta, 
nu pentru că îi era grijă de săraci, ci 
pentru că era fur şi, având punga, 

lua din ce se punea în ea. A zis deci Iisus: Las-o, că pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat. Că pe săraci totdeauna 
îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna. Deci mulţime mare de iudei au aflat că este acolo şi au venit nu 
numai pentru Iisus, ci să vadă şi pe Lazăr pe care-l înviase din morţi. Şi s-au sfătuit arhiereii ca şi pe Lazăr să-l 
omoare. Căci, din cauza lui mulţi dintre iudei mergeau şi credeau în Iisus. A doua zi, mulţime multă, care venise la 
sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, Au luat ramuri de finic şi au ieşit întru întâmpinarea Lui şi strigau: 
Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel! Şi Iisus, găsind un asin tânăr, a 
şezut pe el, precum este scris: "Nu te teme, fiica Sionului! Iată Împăratul tău vine, şezând pe mânzul asinei". 
Acestea nu le-au înţeles ucenicii Lui la început, dar când S-a preaslăvit Iisus, atunci şi-au adus aminte că acestea I 
le-au făcut Lui. Deci da mărturie mulţimea care era cu El, când l-a strigat pe Lazăr din mormânt şi l-a înviat din 
morţi. De aceea L-a şi întâmpinat mulţimea, pentru că auzise că El a făcut minunea aceasta. 
 
 Duminica a șasea a Postului Mare este numită și Duminica intrării Domnului în Ierusalim, sau 
Duminica Floriilor. Aceasta, evident, în amintirea intrării Domnului, pentru ultima dată, în cetatea lui David, 
Ierusalim. 



 După cum Însuși prevestise apostolilor Săi (așa cum am auzit din citirile evanghelice din ultimile 
două duminici), de data aceasta Iisus vine la Ierusalim pentru Patima Sa cea de bună voie și mântuitoare. 
Tocmai de aceea vine călare pe mânz de asină, pentru a arăta smerenia și ascultarea față de planul cel veșnic 
al lui Dumnezeu Tatăl de mântuire a lumii. 
 Cu o zi înainte, Sâmbătă, Iisus l-a înviat din morți pe Lazăr. Apoi, surorile lui Lazăr, Marta și Maria, 
au pregătit ospăț pentru Iisus și Lazăr, prietenul Său. În timpul cinei, Maria, luând o litră cu mir de nard curat, 
de mare preţ, a uns picioarele lui Iisus şi le-a şters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. 
Când Iuda Iscarioteanul și-a exprimat îngrijorarea pentru banii cheltuiți pe mirul de nard, Iisus a răspuns și a 
zis că acesta a fost un ritual profetic, în anticiparea îngropării Sale: Las-o, că pentru ziua îngropării Mele l-a 
păstrat. 
 Vestea despre învierea lui Lazăr s-a răspândit repede în popor. Deci, auzind că Iisus vine la Ierusalim, 
o mare mulțime L-a întâmpinat cu ramuri de copaci, strigând: Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru 
numele Domnului, Împăratul lui Israel! 
 Să-l urmăm și noi pe Hristos, Mântuitorul nostru, pe drumul Golgotei, participând la Patima Sa și 
rugându-L să ne învrednicească să vedem Învierea Sa cea de a treia zi! 
 
         Pr. George Bazgan 
 
 

 
SLUJBELE PENTRU POSTUL MARE: 

 
Vinerea la 7:00 PM: ACATISTUL MAICII DOMNULUI. 

 
Sâmbăta la 5:00 PM: VECERNIA. 
 
După fiecare din aceste slujbe va urma Spovedania. 
 
Duminica la 10:00 AM: SFÂNTA LITURGHIE. 

 
 
 

 

CURĂȚENIA GENERALĂ 
 

Curățenia generală va avea loc sâmbătă 12 aprilie, 
începând de la orele 9:30. 

Aceasta include interiorul și exteriorul complexului bisericesc 
(dacă ne permite vremea). 

 
Avem nevoie de voluntari! 

 
 



 

 
MASA DE PEŞTE 

 

La 13 aprilie 2014, în DUMINICA FLORIILOR,  
după Sf. Liturghie, va avea loc tradiționala  

MASĂ DE PEŞTE, în sala mare. 
 

Admiterea a fost stabilită la limita minimă de $15/persoană 
($5 copiii între 7-14 ani). 

Donațiile benevole sunt foarte mult appreciate. 
 

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG! 
 
 
 
 

 

Colectă de alimente 
 

O colectă de alimente este în desfășurare în parohia noastră. 
Vă rugăm să aduceți alimente neperisabile și să le depuneți la intrarea în biserică. 

”Fericit cel ce caută la sărac și la sărman; în ziua cea rea îl va izbăvi pe el Domnul. Domnul să-l păzească 
pe el și să-l vieze și să-l fericească pe pământ și să nu-l dea în mâinile vrăjmașilor lui” (Psalm 40:1-2). 
 

VĂ MULȚUMIM! 
 

 
 
 

 

MEMBRIA 
 
 Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți sprijinitorii 
parohiei noastre să-și plătească membria până la Paști. 

În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru împlinirea răspunderilor 
financiare pentru perioada de vară și pentru restul anului în curs. 

 
VĂ MULȚUMIM MULT! 

 
 



 

PROGRAMUL PENTRU SĂPTĂMÂNA MARE ŞI PAŞTI 
 

DUMINICA FLORIILOR  
 

Binecuvântarea stâlpărilor, Sf. Liturghie ..................................................... 10:00 A. M. 
 

SFÂNTA LUNI 
 

Denia pentru Marţi ……….............................................…………………….. 7:00 P. M. 
 

SFÂNTA MARŢI 
 

Denia pentru Miercuri ………….................................................…………… 7:00 P. M. 
 

SFÂNTA MIERCURI 
 

Taina Sfântului Maslu …………….................................................………… 7:00 P. M. 
 

SFÂNTA JOI 
 

Liturghia Sf. Vasile cel Mare …….........................................................…... 10:00 A. M. 
 

Denia Sf. Patimi (12 evanghelii) ….................................................................. 7:00 P. M. 
 

VINEREA MARE 
 

Vecernia cu scoaterea Sf. Epitaf ….............................................................… 3:00 P. M. 
 

Denia Prohodului Domnului ……………................................……………... 7:00 P. M. 
 

SÂMBĂTA MARE 
 

Liturghia Sf. Vasile cel Mare ……..........................................................….. 10:00 A. M. 
 

SFÂNTA ÎNVIERE (PAŞTILE) 
 

Slujba Învierii şi Sf. Liturghie .…............................................................. 12:00 noaptea. 
 

Sfinţirea coşurilor de Paşti ………….........................................………….… 3:00 A. M. 
 

 

După sfinţirea coşurilor va avea loc Agapa tradiţională de Paşti în sala mare. 
 

DUMINICA PAȘTILOR 
 

 Vecernia (a II-a Înviere) ................................................………………….… 1:00 P. M. 
 

LUNEA și MARȚEA LUMINATĂ 
Sf. Liturghie ..................................................................................................... 10:00 AM. 

 

MIERCUREA LUMINATĂ 
 

Sf. Liturghie la biserica grecească Sf. Gheorghe .......................................... 10:00 AM. 
 

VINEREA LUMINATĂ 
Sf. Liturghie ..................................................................................................... 10:00 AM. 

 



 
Despre Căsătoriile Mixte 

 
 Trăind într-o societate pluralistă, ca cea a noastră, prezintă partea ei de avantaje 
și probleme, în special pentru tinerele generații. 
 În ceea ce privește căsătoriile mixte, părinți ortodocși și copiii lor trebuie să știe 
care este poziția Bisericii Ortodoxe. Potrivit învățăturii Bisericii Ortodoxe, căsătoriile 
mixte trebuie să întrunească următoarele condiții: 
 

 1. Partea ne-ortodoxă trebuie să fie creștină. Aceasta înseamnă că persoana 
respectivă trebuie să fi fost, sau să fie botezată (înainte de cununia religioasă) într-una 
din celelalte două denominațiuni creștine: Catolică sau Protestantă. Desigur, ideal ar fi 
ca respectiva persoană să fi botezată în Biserica Ortodoxă.  
 

Așadar, un ortodox nu se poate căsători cu un ne-creștin în Biserica Ortodoxă. 
 

 2. Slujba Cununiei trebuie să aibă loc în Biserica Ortodoxă și să fie oficiată de un 
preot ortodox. Doar prin faptul că slujba cununiei are loc în Biserica Ortodoxă nu 
înseamnă că persoana ne-ortodoxă devine ortodoxă. 
 

 3. Copiii rezultați din această căsătorie trebuie să fie botezați și crescuți/educați în 
Biserica Ortodoxă. 
 

 Dacă o persoană ortodoxă se căsătorește cu un ne-creștin, trebuie să știe că prin 
aceasta renunță la dreptul/posibilitatea de a primi Sfânta Împărtășanie și de a fi naș de 
Botez sau de Cununie. 
 

Pentru alte detalii, vă rugăm să discutați cu preotul. 
 

          Pr. George Bazgan 
 


