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După Nașterea Domnului Iisus Hristos, 

trecând patruzeci de zile și împlinindu-se 

vremea curăției celei legiuite, Preacurata și 

Preabinecuvântata Fecioară Maică plecând 

din Betleem cu Sfântul Iosif, logodnicul, și 

venind la Ierusalim, în Biserica lui 

Dumnezeu, purtând pe Hristos Pruncul cel 

de patruzeci de zile, au mers să împlinească 

Legea Domnului și să se curățească după 

naștere, prin aducerea jertfei celei 

cuviincioase lui Dumnezeu și prin 

rugăciunea preotului.  

 

(†)  Întâmpinarea Domnului   
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 După Nașterea Domnului Iisus 

Hristos, trecând patruzeci de zile și 

împlinindu-se vremea curăției celei legiuite, 

Preacurata și Preabinecuvântata Fecioară 

Maică plecând din Betleem cu Sfântul Iosif, 

logodnicul, și venind la Ierusalim, în Biserica 

lui Dumnezeu, purtând pe Hristos Pruncul cel 

de patruzeci de zile, au mers să împlinească 

Legea Domnului și să se curățească după 

naștere, prin aducerea jertfei celei 

cuviincioase lui Dumnezeu și prin rugăciunea 

preotului. Apoi să pună înaintea Domnului pe 

Pruncul cel întâi născut și să-L răscumpere 

cu prețul cel rânduit, precum s-a poruncit lui 

Moise de către Domnul, în Legea Veche și 

cum se scrie despre aceea în legea curățirii, și 

anume: „Femeia care va zămisli și va naște 

parte bărbătească, necurată va fi șapte zile și 

în ziua a opta să se taie pruncul împrejur, iar 

ea va ședea treizeci și trei de zile sub 

acoperământul necurăției sale; de tot lucrul 

sfânt să nu se atingă și în biserică să nu intre, 

până ce se vor sfârși cele patruzeci de zile ale 

curăției ei. Și când se vor împlini zilele 

curățirii, să aducă un miel de un an, fără de 

prihană, spre arderea cea de tot și un pui de 

porumbel sau de turturea, pentru păcat; iar de 

nu va fi bogată ca să aducă miel, atunci să 

aducă două turturele sau doi pui de porumbel, 

unul spre arderea cea de tot și altul pentru 

păcat; apoi se va ruga pentru dânsa preotul și 

se va curăți”. 

 

 Despre punerea înaintea Domnului a 

celui dintâi născut, astfel este scris: „Sfințește

-Mi pe tot cel dintâi născut (parte 

bărbătească), care deschide pântecele”. Și 

iarăși: „Pe cel întâi născut al fiilor tăi să Mi-l 

dai Mie”. Aceasta se urma pentru facerea de 

bine cea mare a lui Dumnezeu, încă din 

Egipt, când s-au cruțat cei întâi născuți ai lui 

Israel. Pentru aceasta, israelitenii aduceau pe 

pruncii lor cei întâi născuți în biserică, dându

-i dajdie lui Dumnezeu, ca pe o datorie 

stabilită prin lege. Și iarăși de la Dumnezeu îi 

răscumpăra pe aceia cu preț, care se numea 

argintul răscumpărării, și acela se da leviților 

care slujeau în Biserica Domnului, precum 

este scris despre aceasta în cartea a patra a lui 

Moise. Prețul hotărât al răscumpărării era 

cinci sicli, iar fiecare siclu sfânt prețuia cam 

vreo trei lei. 

 

 Deci, acea lege a Domnului împlinind

-o Maica lui Dumnezeu, a venit acum în 
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biserică, cu Dătătorul Legii. A venit să se 

curățească deși nu-i trebuia curățire, fiind 

neîntinată și Preacurată. Pentru că aceea care 

a zămislit fără bărbat și a născut fără dureri și 

fără vătămarea curăției sale celei feciorești, 

aceea n-a avut niciun fel de necurăție 

obișnuită femeilor celor ce nasc. Pentru că 

ceea ce a născut pe Izvorul curăției, cum 

putea să se afle sub necurăție? Din ea S-a 

născut Hristos, ca un rod din pom; iar pomul 

nu se vatămă, nici se întinează după înflorirea 

rodului său. 

 

 Nevătămată și curată a rămas Fecioară 

după nașterea lui Hristos, adică a rodului 

celui binecuvântat. Prin ea a trecut Hristos 

precum raza soarelui trece prin sticlă sau prin 

cristal. Precum nu se sfarmă nici întinează 

raza care trece prin sticlă și prin cristal, ci 

mai curat îl strălucește, tot așa și Soarele 

dreptății, Hristos, n-a vătămat fecioria 

Preacuratei Maicii Sale, nici cu durerile cele 

obișnuite femeilor n-a întinat ușa nașterii 

celei firești, cea cu curăția pecetluită și cu 

fecioria păzită, trecând mai presus de fire; ci 

mai ales i-a îndoit curăția ei, sfințind-o prin 

trecerea Sa și luminând-o cu dumnezeiasca 

lumină a harului. 

 

 Nu era nevoie de curățire a aceleia 

care a născut fără stricăciune pe Dumnezeu 

Cuvântul. Dar ea, ca să nu se arate potrivnică 

Legii, ci mai ales să fie ascultătoare, a venit 

să se curățească, ea cea cu totul curată și fără 

prihană. Pe lângă această fiind și smerită, nu 

se mândrea întru curăția Sa, ci, ca și cum ar fi 

fost necurată, a venit înaintea ușii bisericii 

Domnului, ca să stea și să ceară curățenie, 

neîngrețoșându-se de cei necurați și păcătoși. 

Apoi a adus jertfă, nu ca cei bogați, care 

aduceau un miel de un an fără prihană, ci ca 

acei săraci, care aduceau două turturele sau 

doi porumbei, arătând în toate smerenie și 

iubind sărăcia, iar de mândria bogaților 

fugind. Din aurul cel adus de împărați puțin a 

luat și acela l-a împărțit la săraci și la 

scăpătați, păstrând foarte puțin pe calea spre 

Egipt. Deci, cumpărând păsările cele zise 

după Lege, le-a adus jertfă și cu acelea a adus 

și pe Pruncul său cel întâi născut, cum se 

spune: „Au adus părinții pe Pruncul Iisus, în 

Ierusalim, ca să-L pună înaintea Domnului, 

precum este scris în legea Domnului, că toată 

partea bărbătească, ce deschide pântecele, 

sfânt Domnului se va chema. Deci, țiindu-L 

în mâinile Sale, și-a plecat genunchii și cu 

cinste-L înălța lui Dumnezeu, zicând: 

 

„Iată, o! Preaveșnice Părinte, Acesta este 

Fiul Tău, pe Care L-ai trimis ca să se 

întrupeze din mine, pentru mântuirea 

neamului omenesc. Iată, pe Care Tu L-ai 

născut mai înainte de veci, fără maică; iar 

eu, prin a Ta bunăvoire, în anii cei mai de pe 

urmă, L-am născut fără de bărbat. Iată rodul 

pântecelui meu cel întâi născut, Care prin 

Duhul Tău cel Sfânt în mine S-a zămislit și 

negrăit din mine a ieșit, precum Tu Însuți știi. 

Iată Fiul meu întâi născut - și Care este al 

Tău mai întâi - cu Tine de o ființă și fără de 

început, pentru că de la Tine S-a pogorât, 

nedepărtîndu-Se însă de dumnezeirea Ta. 

Primește pe Cel întâi născut, cu Care ai făcut 

toate. Primește pe cuvântul Tău cel din mine 

întrupat, prin Care ai întărit cerurile, ai 

întemeiat pământul și ai adunat apele. 

Primește pe Fiul Tău cel din mine, pe Care Îl 

aduc Ție, ca pentru El și pentru Mine să 

rânduiești precum Îți este plăcut și pentru ca 

cu trupul și cu sângele Acestuia, cel din mine 

luat, să se răscumpere neamul omenesc”. 

 

 Unele ca acestea zicând, a pus pe 

iubitul ei Fiu în mâinile arhiereului, slujitorul 

lui Dumnezeu, ca în mâinile lui Dumnezeu. 

Și, după Legea dumnezeiască L-a 

răscumpărat pe El, cu prețul cel hotărât, adică 

cu cinci sicli, care era înainte închipuire a 
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celor cinci răni mari ale lui Hristos, pe Care 

le-a primit pe cruce, prin care toată lumea s-a 

răscumpărat de blestemul Legii și de robia 

vrăjmașului. 

 

 Se mai povestește încă, de Sfinții 

Părinți, că Sfântul proroc Zaharia, tatăl 

Înaintemergătorului, a așezat pe Preacurata 

Fecioară, care a intrat cu Pruncul pentru 

curățire în biserică, nu în locul celor ce se 

curățau, ci în locul fecioarelor, în care 

femeile care aveau bărbați nu se cădea să 

stea. Văzând cărturarii și fariseii aceasta, au 

început a cârti, iar Zaharia a stat împotriva 

lor, încredințându-i că acea maică și după 

naștere e fecioară curată. Iar ei necrezând, 

sfântul le spunea că firea omenească, cu toată 

făptura, este slujitoare Ziditorului său, și în 

mâinile Lui cele atotputernice este, ca după a 

sa voie să rânduiască toate, adică să facă 

astfel că fecioară să nască și după naștere să 

rămâie iarăși fecioară. „Deci pentru aceasta 

nu am deosebit pe această Maică de la locul 

fecioarelor, de vreme ce este fecioară cu 

adevărat”. 

 

 În aceeași vreme când părinții au suit 

pe pruncul Iisus, ca să facă după obiceiul 

legii pentru dânsul, în biserică a venit, 

purtându-se de Duhul lui Dumnezeu, Sfântul 

Simeon, bătrânul, om drept și credincios, 

așteptând mângâierea lui Israel, care era să 

fie prin venirea lui Mesia, pentru că știa că 

acum se apropie Mesia cel așteptat, de vreme 

ce sceptrul lui Iuda trecuse la Irod, după 

prorocia strămoșului Iacov patriarhul, care 

mai înainte a zis: „Nu va lipsi domn din Iuda, 

până ce va veni așteptarea neamurilor, 

Hristos Domnul”. Asemenea și cele șaptezeci 

de săptămâni de câte șapte ani ale lui Daniil, 

acum se sfârșiseră, după care se socotise că 

va fi venirea lui Mesia. Pe lângă această, lui 

Simeon era făgăduit de la Duhul Sfânt să nu 

vadă moartea mai înainte de a-L vedea pe 

Hristos Domnul. 

 

 Acela, privind spre Fecioara cea 

Preacurată și spre Pruncul cel ținut de ea, a 

văzut darul lui Dumnezeu, înconjurând pe 

Maica și Pruncul ei și cunoscând, cu duhul, 

că Acela este Mesia cel așteptat, s-a apropiat 

cu sârguință și, primind în mâini cu bucurie 

negrăită și cu frică cucernică, cel albit ca o 

lebădă de căruntețe a dat mare mulțumire lui 

Dumnezeu, înaintea sfârșitului său, cu 

veselie cântând și zicând: „Acum slobozește 

pe robul Tău, Stăpâne, după Cuvântul Tău, în 

pace. Eu n-am avut liniște în gândurile mele, 

în toate zilele așteptându-Te și în toate zilele 

îngrijindu-mă, când vei veni. Acum, văzându

-Te, pace am câștigat și de grijă scăpând, mă 

duc din cele de aici, veste de bucurie ducând 

părinților mei pentru că voi spune despre 

venirea Ta în lume, strămoșului Adam, lui 

Avraam, lui Moise, lui David, lui Isaia și 

celorlalți sfinți părinți și proroci. 

 

 Apoi voi umple de negrăită bucurie pe 

cei ce sunt mâhniți acum și către care 

degrabă mă slobozește, ca degrabă și ei, 

lepădând mâhnirea, să se veselească de Tine, 

izbăvitorul lor. Slobozește-mă pe mine, robul 

Tău, ca să mă odihnesc, după ostenelile cele 

de mulți ani, în sânul lui Avraam; căci acum 

au văzut ochii mei mântuirea Ta cea pregătită 

tuturor popoarelor. Ochii mei au văzut 

lumina cea pregătită pentru izgonirea 

întunericului, spre luminarea neamurilor, 

spre descoperirea tainelor dumnezeiești cele 

neștiute, lumina care ai răsărit spre slava 

poporului Tău Israel, și pe care, prin prorocul 

Isaia, ai făgăduit-o, zicând: „Am dat în Sion 

mântuire lui Israil, spre preamărire”. Auzind 

Iosif și Preacurată Fecioară unele ca acestea 

despre Prunc, de la sfântul și dreptul bătrân, 

se mirau de cele grăite pentru El, pentru că 

vedeau pe Simeon grăind către Prunc ca spre 
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un om bătrân. Apoi, se ruga nu ca unui om, ci 

ca unui Dumnezeu Care are puterea vieții și a 

morții și Care putea să-l slobozească îndată 

pe bătrân spre altă viață sau să-l ție încă în 

cea de aici. 

 

 Deci, i-a binecuvântat Simeon, 

lăudând și mărind pe Maica cea 

Preanevinovată, care a născut pe Omul 

Dumnezeu și, fericind pe Sfântul Iosif, 

părutul tată, care s-a învrednicit a fi slujitor 

unei Taine ca aceasta. Apoi a zis către Maria, 

Maica Lui, iar nu către Iosif, pentru că vedea 

cu prorocești ochi pe Maica cea fără de 

bărbat: „Iată, Acesta este spre căderea și 

scularea multora în Israel”, adică spre 

căderea celor care nu vor voi să creadă 

cuvintele Lui, iar spre scularea celor ce vor 

primi cu dragoste sfântă Lui propovăduire; 

spre căderea cărturarilor și a fariseilor, pe 

care i-a orbit răutatea lor, iar spre scularea 

pescarilor celor simpli și neștiutori. Pentru că 

va alege pe cei neînțelepți, ca să rușineze pe 

cei înțelepți ai veacului acestuia. Apoi va fi 

spre căderea sinagogii evreești a Legii celei 

Vechi și spre ridicarea Bisericii lui 

Dumnezeu, prin darul cel nou și spre semnul 

Căruia se va zice împotrivă. Căci multă grăire 

împotrivă va fi pentru Dânsul între popoare; 

unii vor zice că este bun, iar alții nu, ci că 

înșeală poporul. Și-L va pune pe El, după 

cuvântul prorocului Ieremia, ca pe o țintă 

spre săgetare, spânzurându-L pe lemnul 

Crucii și rănindu-L cu piroanele ca cu 

săgețile și cu sulița. În acea vreme, ție, o! 

Maică fără de bărbat, prin suflet îți va trece 

sabia și vei suferi dureri în inimă, când vei 

vedea pe Fiul tău pironit pe cruce, pe care l-ai 

născut în lumea aceasta fără de dureri. Pe 

Acela îl vei petrece din lumea aceasta cu 

multe dureri și cu mare tânguire”. 

 

 Atunci era acolo și Ana prorocița, 

fiica lui Fanuil, din seminția lui Așer, care 

îmbătrânise în văduvie foarte mult, ca la 

optzeci și patru de ani și care numai șapte ani 

viețuise cu bărbatul său din fecioria ei. 

Rămânând văduvă, tot restul vieții ei l-a 

petrecut cu dumnezeiască plăcere, 

nedepărtîndu-se de biserică, ci cu postul și cu 

rugăciunile slujind lui Dumnezeu ziua și 

noaptea. Aceea, apropiindu-se într-acel ceas, 

multe prorociri spunea despre Pruncul cel 

adus în Biserica Domnului, tuturor celor ce 

așteptau izbăvirea în Ierusalim (Luca 2,36-

38). 

 

 Auzind și văzând aceasta, fariseii și 

cărturarii cârteau în inimile lor, mâniindu-se 

cu zavistie asupra lui Zaharia, ca asupra unui 

călcător de lege, căci chiar în locul 

fecioarelor pusese pe Maica ce venise pentru 

curățire. Iar asupra lui Simeon și a Anei se 

mâniau, căci au dat aceste mărturii despre 

Prunc. Și nu le-au tăcut acestea, nici chiar în 

fața lui Irod împăratul, ci le-au spus pe toate 

cele făcute și grăite în biserică. Pentru 

aceasta, îndată a fost căutat spre ucidere pe 

dumnezeiescul Prunc, Hristos Domnul, dar 

nu L-au aflat pentru că, prin dumnezeiască 

poruncă dată prin înger lui Iosif în vis, a fost 

dus în Egipt. 

 

 Atunci Sfântul Iosif cu Preacurata 

Născătoare de Dumnezeu, sfârșind în biserică 

toate, după Legea Domnului, nu s-au întors în 

Betleem, ci în Galileea, în cetatea Nazaret, iar 

de acolo au pornit în Egipt. Iar Pruncul 

creștea și se întărea cu duhul, umplându-se de 

înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste 

Dânsul (Luca 2,40). 

 

 Prăznuirea Întâmpinării Domnului s-a 

așezat în vremea împărăției lui Iustinian, căci 

mai înainte de aceea, deși se făcea în Biserică 

pomenire despre Întâmpinarea Domnului, nu 

era prăznuită ca sărbătoare. Iustinian, 

dreptcredinciosul împărat, a poruncit să se 
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cinstească ca un praznic dumnezeiesc al 

Născătoarei de Dumnezeu, precum sunt și 

alte praznice mari. Și aceasta, pentru aceste 

pricini: 

 

 Pe vremea împărăției lui a fost 

molimă mare de moarte în Bizanț și în părțile 

de primprejur, trei luni, începând din zilele 

cele de pe urmă ale lui Octombrie, murind la 

început câte cinci mii de oameni în fiecare zi, 

apoi câte zece mii. Multe trupuri de ale 

oamenilor bogați și cinstiți erau neîngropate, 

pentru că murind slugile și robii tuturor nu 

avea cine să îngroape pe stăpânii lor. Iar în 

Antiohia era îndoită pedeapsa lui Dumnezeu, 

căci la rana cea de moarte s-a adăugat, pentru 

păcatele omenești, și un înfricoșat cutremur 

de pământ, încât toate casele cele mari, 

zidirile cele înalte și bisericile au căzut și 

mulțime de popor cazând sub ziduri a pierit. 

Între aceștia era și Eufrasie, episcopul 

Antiohiei, căci, căzând pe dânsul biserica, a 

murit. Încă și Pompeiopol, cetatea Misiei, s-a 

risipit de cutremur, iar jumătate din ea a fost 

înghițită de pământ cu toți locuitorii ei. În 

acea înfricoșată moarte și pierzare i s-a 

descoperit unuia, din cei plăcuți lui 

Dumnezeu, să se prăznuiască Întimpinarea 

Domnului și a Născătoarei de Dumnezeu. 

 

 Venind ziua Întâmpinării Domnului, 

la februarie, în ziua a doua, când a început să 

se prăznuiască cu priveghere de toată noaptea 

și cu ieșire cu crucile, în acea zi s-a ridicat 

molima cea de moarte cu desăvârșire și 

cutremurul pământului s-a alinat, prin 

milostivirea lui Dumnezeu și cu rugăciunile 

Preacuratei Născătoare de Dumnezeu, căreia, 

împreună cu Cel ce S-a născut dintr-însa, 

Hristos, Dumnezeu, să-i fie cinste, slavă, 

închinăciune și mulțumire în veci. Amin. 

 

Sursa: doxologia.ro 

 

Sf. Ier. Partenie, Episcopul 

Lampsacului 

Sf. Cuv. Luca din Elada 
——  •  —— 

 

Sfântul Partenie,  

Episcopul Lampsacului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 A fost fiul lui Hristofor, diaconul 

bisericii din Melitopole din Misia (Asia 

Mică). Se ocupa încă de când era tânăr cu 

pescuitul, iar pentru viața sa curată, 

Dumnezeu l-a învrednicit chiar de la vârsta 

de 18 ani cu darul săvârșirii minunilor. 

 

 Fericitul Partenie a fost hirotonit preot 

de episcopul Filip din Melitopole, iar Ahile, 

mitropolitul Cizicului, încredințându-se de 

curăția vieții sale și de darul facerii de 

minuni, l-a sfințit episcop al orașului 

Lampsac (vechea Pitiusa din Misia, Asia 

Mică). 

 

 A săvârșit multe minuni și vindecări, a 

înviat din morți pe Eutihian care fusese 
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omorât, prin uneltirea diavolului, de carul său 

cu boi și a adus pe mulți păgâni la credința în 

Iisus Hristos. Sfântul Partenie a trecut la cele 

veșnice în anul 318 și a fost înmormântat în 

Lampsac în biserica zidită de el. 

 

Troparul, glas 4: 

 

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor 

Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de 

Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la 

cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul 

adevărului drept învăţând şi cu credinţa 

răbdând până la sânge Sfinte Mucenice 

Partenie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să 

mântuiască sufletele noastre. 

 

_________________________ 

 

Sfântul Cuvios Luca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S-a născut în satul Castoria din Focida 

– Grecia. Părinții săi, Ștefan și Eufrosina, 

veniseră aici din insula Egina (golful 

Saronic), Cuviosul Luca stând o perioadă într

-una din mănăstirile Tesaliei. Mai târziu s-a 

călugărit și s-a retras într-o sihăstrie din 

muntele Ioaniptra, unde se afla o biserică 

închinată Sfinților Cosma și Damian. Sporind 

în viața duhovnicească, Luca a fost 

învrednicit cu darul tămăduirii, al proorocirii 

și al înainte-vederii. 

 

 Din cauza năvălirii agarenilor, 

Cuviosul Luca s-a retras în insula Ampia și 

apoi într-un loc numit Sotirie, unde împreună 

cu alți călugări a înființat o mănăstire. 

Dumnezeu l-a învrednicit, de asemenea, pe 

Cuviosul Luca să-și cunoască mai dinainte 

sfârșitul. Cu opt zile înainte de a muri, a 

chemat pe Cuviosul Grigorie preotul și a 

poruncit să-l îngroape chiar în chilie, zicând: 

„Să mă îngropi chiar în locul acesta în care 

mă aflu, că Dumnezeu vrea să-l preamărească 

întru slava numelui Său!”. 

 

Troparul, glas 8: 

 

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul 

cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru 

adânc ai făcut ostenelile tale însutit 

roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, 

strălucind cu minunile, Luca, părintele 

nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să 

mântuiască sufletele noastre. 

 

Sursa: basilica.ro 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troița din Biserica Odăi 
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A fost tăiat pentru Hristos capul Sfântului 

Nichifor, în locul lui Saprichie, în nouă zile 

ale lunii Februarie, și s-a dus, bucurându-se, 

către Hristos Domnul, ca să ia cununa 

biruinței din dreapta Lui și să stea în ceata 

sfinților mucenici.  

 

(†) V I A Ț A 

Sfântului Mucenic Nichifor 
——  •  —— 

 

 În Antiohia cea mare a Siriei se afla 

un preot, anume Saprichie și un cetățean, 

anume Nichifor. Aceștia aveau între ei mare 

prietenie și dragoste, încât alții îi socoteau că 

sunt frați de-o mamă. Viețuind ei cu cinste 

multă vreme într-o prietenie mare ca aceasta, 

i-a zavistuit vrăjmașul, urîtorul binelui, și a 

semănat între dânșii atâta vrajbă, încât, după 

aceea, nici nu voiau să se mai întâlnească. 

Astfel se urau unul pe altul cu ură nedreaptă, 

căci, pe cât de mare era înainte dragostea și 

prietenia lor, pe atât de mult a crescut, mai pe 

urmă ura și vrajbă, prin lucrare diavolească. 

 

 După multe zile, fiind ei în vrajbă și 

ură, Nichifor, venindu-și în sine și cunoscând 

că acea răutate este de la diavol, a rugat pe 

niște prieteni și vecini că, mergând la preotul 

Saprichie, să-l roage ca să-l ierte pe cel ce se 

pocăiește și să-l primească în dragostea sa 

cea dintâi, pentru Domnul. Preotul n-a voit să

-l ierte. Nichifor iarăși a trimis pe alți prieteni 

cu rugăminte, însă preotul nici nu voia să-i 

asculte. A treia oară i-a izgonit pe trimiși și, 

pe cei ce-l rugau, nu i-a ascultat, nici s-a 

înduplecat spre milă, să ierte pe fratele care 

cu smerenie cerea iertare. Astfel, 

învârtoșându-și inima sa, a rămas neplecat, 

uitând cuvintele Domnului nostru Iisus 

Hristos, Care a zis: Iertați și se va ierta vouă. 

Și iarăși: Deci de vei aduce darul tău la altar 

și acolo îți vei aduce aminte că fratele tău are 

ceva asupra ta, să-ți lași darul tău înaintea 

altarului și, mergând, mai întâi te împacă cu 

fratele tău. Și iarăși: De nu veți ierta 

oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru 

ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. 

 

 Nichifor, văzând că Saprichie, 

preotul, n-a primit pe mijlocitorii care l-au 

rugat pentru dânsul, a mers singur la el și, 

căzând la picioarele lui, îi zicea: "Iartă-mă, 

părinte, iartă-mă pentru Domnul". Dar 

Saprichie nu voia nici să se uite la dânsul, 

fiind nemilostiv, neavând dragoste și nici 

frică lui Dumnezeu, deși era dator ca pe 

fratele lui să-l ierte chiar mai înainte de 

rugăciune, ca unul ce era creștin și preot. 

Deci, s-a dus Nichifor de la dânsul rușinat, 

necâștigând iertare. 

 

 În acea vreme s-a făcut fără de veste, 

în Antiohia, prigonire mare contra creștinilor, 

în împărăția lui Valerian și a lui Galerie. Și a 

fost prins Saprichie preotul și l-au dus la 

întrebare înaintea ighemonului, zicându-i: " 

Cum îți este numele tău?" El i-a răspuns: 

"Saprichie mă numesc". Zis-a ighemonul: 

"Ești cleric?" Saprichie a răspuns: "Da, sunt 

preot". Zis-a ighemonul: "De ce neam ești?" 

Saprichie a răspuns: "Sunt creștin". Zis-a 

ighemonul: "Împărații noștri, stăpânii acestor 

țări și ai hotarelor Romei, Valerian și 

Galerie, au poruncit ca cei ce se numesc 

creștini să aducă jertfe zeilor celor fără de 

moarte, iar dacă cineva va defăima și va 

lepăda porunca împărătească, să știe că unul 

ca acela, după multe munci, va fi osândit la 

cea mai grea moarte". 

 

 Saprichie, stând înaintea ighemonului, 

a zis: "Noi creștinii, o! ighemonule, avem 

Împărat pe Hristos Dumnezeu, căci Acela 

Unul ne este adevăratul Dumnezeu, Creatorul 

cerului, al pământului, al mării și al tuturor 

celor ce sunt într-însele; iar toți zeii 
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păgânilor, fiind diavoli, să piară de pe fața 

pământului, căci nu pot să ajute nimănui, 

fiind lucruri de mâini omenești". Atunci, 

ighemonul mâniindu-se, a poruncit ca să-l 

întindă pe roată și să-l chinuiască fără milă. 

Fiind torturat, Saprichie a zis ighemonului: 

"Putere ai asupra trupului meu, dar asupra 

sufletului meu nu ai, fără numai Domnul 

meu, Iisus Hristos, Care l-a creat". 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fiind chinuit mult, Saprichie a răbdat 

toate torturile cu bărbăție. Apoi, văzându-l 

neînduplecat, necuratul judecător a dat asupra 

lui hotărâre de moarte, zicând: "Lui 

Saprichie, preotul, care a defăimat 

împărăteștile porunci și n-a voit să aducă 

jertfe zeilor celor fără de moarte și nici nu s-a 

lepădat de creștineasca nădejde, poruncim să 

i se taie capul cu sabia". Fiind dus Saprichie 

la tăiere, sârguindu-se spre cereasca cunună, 

a auzit despre aceasta fericitul Nichifor. Deci, 

i-a ieșit în cale și s-a aruncat la picioarele lui, 

zicându-i: "Mucenice al lui Hristos, iartă-mă 

că ți-am greșit!" Iar el nu i-a răspuns, căci 

inima lui era cuprinsă de răutate diavolească. 

Sfântul Nichifor, alergând pe altă cale, l-a 

întâmpinat și iarăși, căzându-i înainte, îl ruga, 

zicând: "Mucenice al lui Hristos, iartă-mă că 

ți-am greșit ca un om, căci, iată, ți se dă din 

cer cunună de la Hristos, pentru că nu te-ai 

lepădat de El, ci ai mărturisit numele Lui cel 

sfânt, înaintea a multe mărturii". Dar 

Saprichie, orbindu-se de ură și fiind aspru la 

inimă, stătea neînduplecat, nevrând 

nicidecum să-l ierte. Ba, nici un cuvânt n-a 

zis către fratele care se ruga lui, încât și 

prigonitorii se mirau de împietrirea lui 

Saprichie și ziceau lui Nichifor: "Om nebun 

ca tine niciodată n-am văzut. Iată acesta 

merge la moarte, iar tu cu tot dinadinsul ceri 

de la el iertare. Oare după moarte va putea să 

te vatăme cu ceva? Ce trebuință îți este să te 

împaci cu cel ce va muri îndată?" Sfântul 

Nichifor le-a răspuns: "Voi nu știți ceea ce 

cer eu de la mărturisitorul lui Hristos, ci 

numai Dumnezeu știe". 

 

 Sosind Saprichie la locul în care avea 

să fie tăiat, Sfântul Nichifor iarăși a zis către 

dânsul: "Te rog, mucenice al lui Hristos, iartă

-mă de ceea ce ți-am greșit ca om, căci este 

scris: "Cereți și se va da vouă; dă-mi, deci, 

iertare". Acestea și altele asemenea spunând 

Nichifor, nu l-a ascultat împietritul la inimă, 
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prietenul său, Saprichie, nici nu s-a 

înduplecat, fiind rugat de atâtea ori, 

neaducîndu-și aminte de ceea ce s-a zis: Să 

iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată 

inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. 

Ci și-a închis urechile inimii și ale trupului ca 

o aspidă surdă care nu aude glasul 

vânătorilor. De aceea, Dumnezeu, 

judecătorul cel drept, care nu caută în față - 

de vreme ce Saprichie n-a luat aminte la cele 

zise în Evanghelie: "Iertați și se va ierta 

vouă" și "cu ce măsură veți măsura, cu 

aceeași vi se va măsura" - a luat darul Său de 

la Saprichie, cu dreapta Sa judecată și îndată 

a căzut de la Dumnezeu și s-a lipsit de 

cunună cea împletită. 

 

 Deci, când i-au zis prigonitorii: 

"Pleacă-ți genunchii, ca să ți se taie capul", 

Saprichie a zis către dânșii: "Pentru ce voiți 

să mă tăiați?" Aceia au răspuns: "Pentru că n-

ai voit să aduci jertfe zeilor și ai defăimat 

porunca împărătească, pentru un om numit 

Hristos". Auzind aceasta, ticălosul Saprichie 

a zis către dânșii: "Să nu mă ucideți, că voi 

face ceea ce poruncesc împărații, mă voi 

închina zeilor și le voi aduce jertfe". Așa l-a 

orbit ura și de darul lui Dumnezeu s-a 

depărtat, încât el, care mai înainte era în 

cumplitele chinuri și nu se lepădase de 

Hristos Domnul, fiind acum la sfârșit și 

așteptând să ia cununa muceniciei și a slavei, 

s-a lepădat de viața cea veșnică și s-a depărtat 

de Domnul. 

 

 Auzind Sfântul Nichifor acele 

ticăloase cuvinte spuse de Saprichie, l-a rugat 

cu lacrimi, zicând: "Să nu faci asta, o frate 

iubite, să nu te lepezi de Domnul nostru Iisus 

Hristos, să nu-ți pierzi cununa cea cerească, 

pe care prin pătimirea multor chinuri ți-ai 

împletit-o! Iată, stă lângă ușă Stăpânul 

Hristos, Care îndată ți se va arăta și Îți va da 

răsplătire viața veșnică, pentru această 

vremelnică moarte, căci pentru El ai venit la 

locul acesta ca să o iei". Saprichie nicidecum 

nu voia să-l asculte, ci se sârguia spre 

pierzarea cea veșnică, pierzând viața 

nesfârșită pe care era să o câștige prin lovirea 

de sabie ce avea să o primească peste 

grumaji. 

 

 Văzând Sfântul Nichifor că Saprichie 

a căzut cu totul din sfânta credință și s-a 

lepădat de Hristos, adevăratul Dumnezeu, a 

început a striga cu glas tare către călăi: "Eu 

sunt creștin și cred în Domnul nostru Iisus 

Hristos, de Care Saprichie s-a lepădat! Deci, 

tăiați-mă pe mine în locul lui". Călăii n-au 

îndrăznit să-l ucidă fără voia ighemonului și 

toți se mirau că de bună voie se oferă morții, 

strigând: "Sunt creștin și zeilor voștri nu mă 

închin și nu voi jertfi". 

 

 Atunci unul din călăi, alergând la 

ighemon, i-a spus că Saprichie făgăduiește să 

aducă zeilor jertfă, dar este altul care voiește 

să moară pentru Hristos și care strigă cu glas 

tare: "Sunt creștin și zeilor voștri nu voi 

jertfi, iar împărăteștile porunci nu le ascult". 

Ighemonul, auzind aceasta, a poruncit ca pe 

Saprichie să-l slobozească, iar pe acel creștin 

să-l taie cu sabia. Deci a fost tăiat pentru 

Hristos capul Sfântului Nichifor, în locul lui 

Saprichie, în nouă zile ale lunii Februarie, și s

-a dus, bucurându-se, către Hristos Domnul, 

ca să ia cununa biruinței din dreapta Lui și să 

stea în ceata sfinților mucenici, care slăvesc 

pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe cel 

Unul în Treime Dumnezeu, Căruia I se 

cuvine cinste și închinăciune, slavă și 

stăpânire în veci. Amin. 

 

Sursa: doxologia.ro 
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Călătorind împreună pe calea către 

Dumnezeu, Sfinții Gherman și Ioan Casian 

au învățat rugăciunea neîncetată de la 

părinții anahoreți din Egipt, iar apoi s-au 

călugărit la o mănăstire din Dobrogea. După 

aceea au propovăduit dragostea de 

Dumnezeu în Italia și Galia, învățându-i pe 

cei care abia pășeau pe același drum.  

 

(†) Sfinții Gherman și Ioan 

Casian din Dobrogea ‒ 

drumul spre sfințenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Născuți în secolul I în nordul 

Dobrogei, în același sat, Sfântul Gherman și 

Sfântul Ioan Casian au pus bazele învățăturii 

în Casimcea și pe lângă Episcopia Tomisului. 

Apoi au plecat la Constantinopol și au ales 

calea monahismului, venind la una dintre 

mănăstirile din sudul Dobrogei. Iarăși 

plecând în Egipt, pe malul Nilului, au învățat 

de la anahoreți traiul, dobândind 

darul rugăciunii neîncetate. Închinându-se 

apoi la mormântul Mântuitorului, au petrecut 

o vreme într-o mănăstire din Constantinopol, 

fiind hirotoniți de Sfântul Ioan Gură de Aur, 

în apărarea căruia aveau să vină mai târziu. 

Sfântul Ioan Casian a devenit, astfel, diacon, 

iar Sfântul Gherman, preot. 

 

 După ce a întărit credința în 

Dobrogea, Italia și Galia, Sfântul Gherman, 

ajuns în Roma, și-a dat sufletul în mâinile 

Domnului. Iar Sfântul Ioan Casian, hirotonit 

și el preot la Roma, a mers în sudul Galiei, 

unde a înființat Mănăstirea „Sfântul Victor”, 

pentru bărbați, și Mănăstirea Mântuitorului 

Hristos, pentru fecioare, povățuindu-i pe cei 

care îi cereau acest lucru. Stăruind în dreapta 

credință, a trecut cu pace la cele veșnice, 

sfintele sale moaște aflându-se în Mănăstirea 

„Sfântul Victor”. 

 

Sursa: doxologia.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abatia Sfantul Victor a fost intemeiata in 

Marsilia, in sudul Frantei, la inceputul 

secolului al V-lea, de catre Sfantul Ioan 

Casian. Aceasta abatie reprezinta cel mai 

vechi asezamant monahal de pe teritoriul 

francez. In forma prezenta, aceea de 

fortareata medievala, asezamantul dateaza 

din secolele XI-XIV.  

https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/sfintii-ioan-casian-gherman/viata-sfantului-ioan-casian-73047.html
https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/sfintii-ioan-casian-gherman/viata-sfantului-ioan-casian-73047.html
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În această zi se face și pomenirea Sfintei 

Ana, prorocița, de care se pomenește în 

Evanghelie, și care cu Sfântul Simeon primi-

torul de Dumnezeu întimpinând pe Domnul 

nostru Iisus Hristos în biserică, grăia despre 

Dânsul tuturor celor ce așteptau izbăvirea în 

Ierusalim, cum că Acela este Mesia Cel 

așteptat. 

 

(†) Viața Sfintei Prorocițe Ana 
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

 

 

În această zi se mai face și pomenirea Sfintei 

Ana, prorocița, de care se pomenește în 

Evanghelie, și care cu Sfântul Simeon 

primitorul de Dumnezeu întimpinând pe 

Domnul nostru Iisus Hristos în biserică, grăia 

despre Dânsul tuturor celor ce așteptau 

izbăvirea în Ierusalim, cum că Acela este 

Mesia cel așteptat. 

Sfânta Ana prorocița era fata lui Fanuil, din 

neamul lui Așer. După ce a locuit cu bărbatul 

ei șapte ani, acela săvârșindu-se prin moarte, 

ea a rămas la Templu toată viața ei, zăbovind 

cu rugăciunea și cu postul. Ținând acest fel 

de viață în chip neobosit, ea s-a învrednicit a 

vedea pe Domnul, când a fost dus la Templu, 

la patruzeci de zile de la nașterea Sa în trup, 

de Preasfânta Lui Maică și de dreptul Iosif. Și 

mulțumind lui Dumnezeu, Ana a prorocit 

despre Dânsul, către toți cei ce se aflau în 

Templu (Luca 2, 38). 

Deci, făcându-se acesteia astăzi pomenire, 

însemnăm și propovăduim pogorârea și 

iubirea de oameni pe care a făcut-o pentru noi 

Dumnezeu. 

 

SFINȚI din 

CALENDAR ai 

 LUNA FEBRUARIE 
——  •  ——  

 

†) Sfântul Mucenic Nichifor 

9 februarie 

 

A fost tăiat pentru Hristos capul Sfântului 

Nichifor, în locul lui Saprichie, în nouă zile 

ale lunii Februarie, şi s-a dus, bucurându-se, 

către Hristos Domnul, ca să ia cununa 

biruinţei din dreapta Lui şi să stea în ceata 

sfinţilor mucenici.  

 

†) Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, 

Episcopul Smirnei 

23 februarie 

 

Sfântul Policarp era om preaales în vremurile 

acelea, episcop al soborniceştii Biserici a 

Smirnei şi învăţător următor al apostolilor şi 

proroc sfânt; pentru că toate cele grăite de 

dânsul se împlineau.  

 

†) Întâia și a doua aflare a Capului 

Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și 

Botezătorul Domnului  

24 februarie 

 

Vrând să zidească o biserică mică de piatră, a 

săpat un şanţ pentru temelie. Şi, după 

dumnezeiasca rânduială, a găsit capul ascuns 

în pământ, în vasul cel de lut. Din unele 

minuni care se făceau în acea vreme şi prin 

dumnezeiască descoperire, cunoscând că 

acela este capul Înaintemergătorului, îl păstra 

la sine cu cinste.  

 

Sursa: doxologia.ro 
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C I T A T E 

Sfinții Părinți 
——  •  —— 

 

“Nu fii nepăsător. Roagă-te cât poţi mai 

frecvent şi mai fervent. Rugaţi-va, forţaţi-va 

să faceţi acest lucru, pentru că Împărăţia Lui 

Dumnezeu se ia cu forţă. Niciodată n-o vei 

atinge fără să te forţezi.” 

 

Sfântul Inokentie de Kamceatka 

1797 – 1879 

 

"Un suflet care nu se ştie ruga, nu va şti ce-i 

fericirea, chiar de ar avea toate bogăţiile 

pământului. Rugăciunea adevărată este trudă 

sfântă." 

 

IPS Justinian Chira 

1921 – 2016 

 

"Se cuvine întâi să lăsăm răutatea, jafurile, 

strâmbătăţile, urâciunea, vrajba, zavistia şi 

atunci să ne rugăm, pentru că atunci vom afla 

ascultătoare urechile lui Dumnezeu." 

 

Sfântul Antim Ivireanul 

1650 – 1716 

 

"Pentru o educație creștinească corectă sunt 

necesare trei lucruri: în primul rand puține 

cuvinte, în al doilea rând multe exemple și în 

al treilea rând mai multă rugăciune." 

 

Sfântul Paisie Aghioritul 

1924 – 1994 

 

"Cine nu se roagă dimineaţa şi seara, cine nu-

şi face vreme de Dumnezeu, acela poate să 

ştie că nici n-are Dumnezeu. Dacă ai 

Dumnezeu, nu poţi ocoli pe Dumnezeu. 

Trebuie găsită vreme anume pentru 

Dumnezeu (5-10 minute dimineaţa şi seara). 

Trebuie să găseşti timp şi pentru Dumnezeu 

aşa cum găseşti pentru atâtea lucruri pe care 

le faci. Să stai în faţa lui Dumnezeu cu atitu-

dine de credinţă, în picioare, în genunchi, aşa 

ca să ştii că vorbeşti cu Dumnezeu. Nu ori-

cum." 

 

Părintele Teofil Părăian 

1929 – 2009 

 

"Dumnezeu, care știe precis tot cursul vieții 

noastre, de când ne naștem și până murim, 

știe ce ne trebuie și ce nu ne trebuie, ce ne 

este de folos și ce ne este potrivnic. De aceea, 

Dumnezeu, în atotștiința Lui, face așa cum 

este mai bine pentru viața noastră. […] Sunt 

fel de fel de împrejurări în care Dumnezeu ne 

vrea binele, neascultând rugăciunile noastre 

când ele sunt păgubitoare pentru suflet." 

 

Părintele Sofian Boghiu 

1912 - 2002 

 

"Fraţilor, să ne rugăm neîncetat cu luare-

aminte şi cu atenţie. Să nu lăsăm mintea să 

hoinărească în timpul rugăciunii. Că la ce te 

gândeşti, la aceea te şi închini şi rugăciunea 

se preface în păcat, că te închini idolilor din 

minte, iar nu lui Hristos. Deci să cerem aju-

torul lui Dumnezeu ca să ne putem ruga cum 

trebuie." 

 

Părintele Nicodim Măndiță 

1889 - 1975 

 

"Rugăciunea este expresia cea mai curată a 

iubirii de Dumnezeu şi de aproapele. Când 

vei ajunge să te poţi ruga cu adevărat, cu 

adevărat ai realizat pacea, fericirea." 

 

Valeriu Gafencu 

1921 - 1952 
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B I B L I A 
——  •  —— 

 

Sfânta Evanghelie după Luca  

Capitolul 2 : 25-49 

 
25. Şi iată era un om în Ierusalim, cu 

numele Simeon; şi omul acesta era drept şi 

temător de Dumnezeu, aşteptând mângâierea 

lui Israel, şi Duhul Sfânt era asupra lui. 

26. Şi lui i se vestise de către Duhul Sfânt 

că nu va vedea moartea până ce nu va vedea 

pe Hristosul Domnului. 

27. Şi din îndemnul Duhului a venit la 

templu; şi când părinţii au adus înăuntru pe 

Pruncul Iisus, ca să facă pentru El după 

obiceiul Legii, 

28. El L-a primit în braţele sale şi a 

binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: 

29. Acum slobozeşte pe robul Tău, după 

cuvântul Tău, în pace, 

30. Că ochii mei văzură mântuirea Ta, 

31. Pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor 

popoarelor, 

32. Lumină spre descoperirea neamurilor 

şi slavă poporului Tău Israel. 

33. Iar Iosif şi mama Lui se mirau de ceea 

ce se vorbea despre Prunc. 

34. Şi i-a binecuvântat Simeon şi a zis 

către Maria, mama Lui: Iată, Acesta este pus 

spre căderea şi spre ridicarea multora din 

Israel şi ca un semn care va stârni împotriviri. 

35. Şi prin sufletul tău va trece sabie, ca 

să se descopere gândurile din multe inimi. 

36. Şi era şi Ana proorociţa, fiica lui 

Fanuel, din seminţia lui Aşer, ajunsă la 

adânci bătrâneţe şi care trăise cu bărbatul ei 

şapte ani de la fecioria sa. 

37. Şi ea era văduvă, în vârstă de optzeci 

şi patru de ani, şi nu se depărta de templu, 

slujind noaptea şi ziua în post şi în rugăciuni. 

38. Şi venind ea în acel ceas, lăuda pe 

Dumnezeu şi vorbea despre Prunc tuturor 

celor ce aşteptau mântuire în Ierusalim. 

39. După ce au săvârşit toate, s-au întors 

în Galileea, în cetatea lor Nazaret. 

40. Iar Copilul creştea şi Se întărea cu 

duhul, umplându-Se de înţelepciune şi harul 

lui Dumnezeu era asupra Lui. 

41. Şi părinţii Lui, în fiecare an, se duceau 

de sărbătoarea Paştilor, la Ierusalim. 

42. Iar când a fost El de doisprezece ani, s

-au suit la Ierusalim, după obiceiul sărbătorii. 

43. Şi sfârşindu-se zilele, pe când se 

întorceau ei, Copilul Iisus a rămas în 

Ierusalim şi părinţii Lui nu ştiau. 

44. Şi socotind că este în ceata călătorilor 

de drum, au venit cale de o zi, căutându-L 

printre rude şi printre cunoscuţi. 

45. Şi, negăsindu-L, s-au întors la 

Ierusalim, căutându-L. 

46. Iar după trei zile L-au aflat în templu, 

şezând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i 

şi întrebându-i. 

47. Şi toţi care Îl auzeau se minunau de 

priceperea şi de răspunsurile Lui. 

48. Şi văzându-L, rămaseră uimiţi, iar 

mama Lui a zis către El: Fiule, de ce ne-ai 

făcut nouă aşa? Iată, tatăl Tău şi eu Te-am 

căutat îngrijoraţi. 

49. Şi El a zis către ei: De ce era să Mă 

căutaţi? Oare, nu ştiaţi că în cele ale Tatălui 

Meu trebuie să fiu? 

50. Dar ei n-au înţeles cuvântul pe care l-a 

spus lor. 

51. Şi a coborât cu ei şi a venit în Nazaret 

şi le era supus. Iar mama Lui păstra în inima 

ei toate aceste cuvinte. 

52. Şi Iisus sporea cu înţelepciunea şi cu 

vârsta şi cu harul la Dumnezeu şi la oameni. 



15 

 

PREOT PAROH 

 

Pr. Ion Iliuta 

 

EPITROPI 

 

Magyar Valentin Florian 

Pristavu Aurel 

 

CONSILIUL PAROHIAL 

 

Pana Nicolae 

Mistreanu Ilie 

Ciornodolia Bogdan 

Lazar Nicolae 

Olteanu Gheorghe 

Vilcea Gheorghe 

Mincu Alin 

Igor Prodan 

Danila Gabriel 

Costescu Alexandru 

 

MEMBRI SUPLEANȚI 

 

Ciule Vlad 

Timofte Radu 

Alexandru Ion 

Barbu Ivan 

Grosu Bogdan Madalin 

Homescu Alin 

 

CONSILIERI ONORIFICI 

 

Stan Niculae 

Burete Marin 

Sibianu Stefan 

Chiotan lon 

COMITETUL PAROHIAL 

 

Pristavu Geovana 

Ion Maria Magdalena 

Ciornodolia Catalina 

Mistreanu Florica 

Nicolae Victoria 

Popa Elena 

Dinu Doina 

Picior Viorica 

Balan Violeta Elena 

Alexandru Adina Luana 

Costescu Manuela 

Homescu Crina 

Olteanu Ileana 

Danila Alexandra Elena 

Chiotan Ioana 

Lazar Rodica 

Ciule Anca Mihaela 

Pana Diana Cristiana 

Bancila Tudora 

Paduraru Mariana 

Bednar Ana-Alexandra 

Ecaterinescu Catrinel 

Straton Claudia Elisabeta 

Manea Gina 

Eftimie Maria 

CONSILIUL PAROHIAL al BISERICII ODĂI 
——  •  —— 



Parohia Odăi cu Hramurile  

Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfinții Martiri Brâncoveni 

Str. George Topârceanu nr. 30, Otopeni, Odăile - Ilfov 

Pr. Ion D. Iliuţă: mobil: 0721 550 210 

www.parohiaodai.ro, e-mail: ilici78@yahoo.com 

Această revistă este realizată de Parohia Odăi sub atenta îngrijire a  Pr. Ion D. Iliuță 

Concepție grafică și editare: Alexandru Costescu 

 

 

 


