
 

Activităţi misionare care se desfăşoară  
în Parohia Ghidighici 

Sâmbăta: 14.00-16.00 – Şcoala de pictură ”Zografos” 

Aici copii desenează diverse lucruri şi  pictează icoane. 

Tot aici au loc lecţii psiho-sociale pentru copii. 

Conducător: Igor Talmaci-Bannicov, tel.: 068479039 

Lecţii psihologice: Maria Mereacre, tel.: 060527368 

 

Duminica, după oficierea sfintei liturghii –  

Şcoala Duminicală pentru copii (grupa mică: 6-9 ani). 

Aici copii învaţă Catehismul şi Mica Biblia.  

Conducător: domnişoara Diana, tel.: 079005164 

 

Duminica, 17.00-19.00 - Şcoală de Catehizare  

pentru mături! Aici noi învăţăm Catehismul şi Biblia!  

Aici au loc întâlniri cu teologi, scriitori şi duhovnici! 

Conducător: Preot. Maxim Melinti, tel.: 079256111 

Vă aşteptăm cu mare drag! 
 

 

Atenţie: Dacă ai citit acest buletin şi te-ai simţit zidit 

duhovniceşte, ia-l şi dă-l unui prieten care are nevoie de 

Dumnezeu. Nu-l arunca şi nu-l folosi în uz casnic! 

Redactorul publicaţiei – preot. Maxim Melinti,  
tel.: 022-71-01-49, 0792-56-111,  
e-mail: bisghidighici@gmail.com,  
biserica-ghidighici.md, pater-maximus.blogspot.com.  
facebook.com/bisericaghidighici, ok.ru/bisghidighici 
youtube.com/user/bisghidighici 

Glasul 

Duminical 

Buletin misionar al Parohiei 
Ortodoxe din satul Ghidighici 
An. II  Nr. 14 (26)/2015 

Data: 05 aprilie 2015.                                                   

Duminica a 6-a din Post sau Duminica Floriilor 

Pomenirea Sfântului Cuvios Mucenic Nicon şi cei 199 

ucenici ai lui, Sfinţilor Mucenici Filit şi Lidia 

 

Troparul zilei: 

Troparul Intrării Domnului în Ierusalim  

Învierea cea de obşte mai înainte de Patima Ta 

încredinţând-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Hristoase 

Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele 

biruinţei purtând, Ţie, Biruitorului morţii, strigăm: Osana 

Celui dintru înălţime! Bine eşti cuvântat, Cel ce vii întru 

numele Domnului. 

 



Lectura           duminicală 

 

APOSTOL 

Epistola către Filipeni a sfântului apostol Pavel,  

cap. IV, vers. 4-9: 

Fraţilor, 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. 
 

 

 

 

EVANGHELIE 

De la Ioan Sfânta Evanghelia,  

cap. XII, vers. 1-18: 

Înainte de Paşti cu şase zile, a venit Iisus în Betania, unde 

era Lazăr, cel care fusese mort şi pe care îl înviase din morţi. 

Acolo I-au făcut cină şi Marta slujea, iar Lazăr era unul dintre 

cei ce şedeau împreună cu Dânsul la masă. Atunci Maria, 

luând o litră cu mir de nard curat, de mult preţ, a uns 

picioarele lui Iisus şi le-a şters apoi cu părul ei, iar casa s-a 

umplut de mirosul mirului. Decu unul dintre ucenicii Săi, Iuda 

al lui Simon Iscarioteanul, care avea să-L vândă pe Dânsul, a 

zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de dinari şi să se 

fi dat săracilor? Dar el a zis aceasta, nu pentru că îi era grijă lui 

de săraci, ci pentru că era fur şi, având punga la el, lua din ce 

se punea în ea. Iisus însă a zis: lăsaţi-o, căci pentru ziua 

îngropării Mele l-a păstrat. Pe săraci pururea îi aveţi cu voi, dar 

pe Mine nu Mă aveţi pururea. Şi din iudei, mulţime multă a 

aflat că este acolo şi au venit nu numai pentru Iisus, ci ca să-l 

vadă şi pe Lazăr pe care-l înviase din morţi. Atunci s-au sfătuit 

căpeteniile preoţilor, ca şi pe Lazăr să-l omoare, fiindcă din 

pricina lui mulţi dintre iudei plecau de la ei şi credeau în Iisus. 

Iar a doua zi, mulţimea de popor care venise la proznic, auzind 

că vine Iisus în Ierusalim, au luat ramuri de finic şi au ieşit în 

întâmpinarea Lui şi strigau: Osana, bine este cuvântat Cel ce 

vine în numele Domnului, împăratul lui Israel! Iar Iisus, aflând 

un asin tânăr, a şezut pe el, precum este scris: nu te teme, fiica 

Sionului; iată împăratul tău vine la tine, şezând pe mânzul 

asinei. Dar acestea nu le-au înţeles ucenicii Săi la început; ci 

după ce s-a preamărit Iisus, atunci şi-au adus aminte că 

acestea erau scrise pentru Dânsul şi că ei I le-au împlinit. Deci 

mulţimea care fusese cu El mărturisea cum l-a strigat pe Lazăr 

din mormânt şi l-a înviat din morţi. De aceea a ieşit poporul 

înaintea Lui, pentru că auzise că a făcut această minune.  


