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Duminica dinaintea
Botezului Domnului

(Predica
Sfântului Ioan Botezătorul)
Înaintea-prăznuirea
Botezului Domnului;

PREDICA ŞI MISIUNEA
SFÂNTULUI IOAN LA IORDAN

Sf. Ier. Silvestru,
episcopul Romei;
Sf. Cuv. Serafim
de Sarov

D

eplin încredinţat de lucrarea şi
misiunea sa, căci trebuie să
pregătească mai înainte calea
lui Hristos şi să-L arate ca Mesia şi
Mântuitor, Sfântul Ioan predica pocăinţa în pustia Iordanului şi în ţinuturile
din jur, chemând pe oameni la pocăinţă
adevărată, iar cei care se hotărau să-şi
schimbe viaţa după poruncile Domnului
erau botezaţi cu apă în râul Iordan.
Mulţimi nenumărate veneau să-l asculte
pe marele Prooroc şi mulţi erau pătrunşi
de cuvintele sale de foc. Poporul îl
socotea pe Ioan sfânt şi drept înaintea
lui Dumnezeu. El însuşi mărturisea
despre sine că nu este el Hristosul, ci
este trimis să pregătească calea venirii
Lui.
Sfântul Ioan era, aşa cum mărturisea
proorocia lui Isaia, cap.40: „Glasul celui
care strigă în pustie: Gătiţi calea
Domnului şi drepte faceţi cărările Lui”.
La fel mărturisise despre Sfântul Ioan
şi proorocul Maleahi, cap.3: „Iată, Eu
trimit pe Îngerul Meu înaintea feţei
Tale care va pregăti înaintea Ta Calea
Mea”. Predica Sfântului Ioan era tăioasă
şi cutremurătoare, aşa precum era şi
viaţa sa, mânca lăcuste şi miere
sălbatică, fiind îmbrăcat cu o haină din
păr de cămilă şi încins cu o curea.
Zicea mulţimilor: „Pocăiţi-vă, căci
s‑a apropiat Împărăţia lui Dumnezeu”.
La fel mărturisea: „Eu botez cu apă
spre iertarea păcatelor, dar în mijlocul
vostru stă Acela pe care voi nu Îl ştiţi,
Acela care vine după mine, deşi era mai
înainte de mine, Acela vă va boteza cu
Duh Sfânt”. Deci, Botezul lui Ioan era o

Acum, la început de an, cu Duminica de astăzi anticipăm ca o înainte-prăznuire
evenimentul cel mare al Botezului Mântuitorului Hristos la Iordan
de către Sfântul Ioan Înainte-Mergătorul. Atunci Cerurile s-au deschis
şi dumnezeiasca Treime s-a arătat, apele s-au sfinţit, iar Sfântul Ioan a mărturisit
pe Hristos şi L-a făcut cunoscut mulţimilor ca Miel a lui Dumnezeu care ridică
păcatul lumii. Sfinţii Evanghelişti (Marcu, cap. 1; Matei, cap. 3; Luca, cap. 3; Ioan, cap. 1)
ne vorbesc despre persoana şi misiunea Sfântului Ioan Botezătorul la Iordan,
acesta fiind ultimul prooroc al Vechiului Testament, ales şi trimis de Dumnezeu
ca să pregătească calea Domnului, să predice pocăinţa spre iertarea păcatelor
şi să boteze cu apă pe cei care îşi mărturiseau păcatele şi se hotărau să ducă
o viaţă bine plăcută lui Dumnezeu. La Iordan începe şi se încheie
misiunea Înainte-Mergătorului. Sfeşnicul se micşorează fără însă să se stingă,
pentru ca lumina lui Hristos venită acum în lume să crească şi să mântuiască pe om.
prefigurare sau pregătire a Botezului
creştin din apă şi din Duh, ca o naştere
de sus a omului în Hristos.
Sfântul Ioan îndemna pe toţi să facă
roade vrednice de pocăinţă, căci securea
stă la rădăcina pomului şi orice pom
care nu face roade bune se taie şi se
aruncă în foc. Hristos care vine are
lopata în mâna Sa şi îşi va curăţa aria
Sa: grâul cel bun îl va aduna în
hambarele Sale, iar pleava, pe cei care
lucrează nedreptatea şi fărădelegea, îi

va arunca în foc nestins. Se adresa şi
fariseilor şi cărturarilor zicându-le: pui
de viperă ce sunteţi, ştiţi legea, dar nu o
împliniţi. Cutremurător este şi aspectul
social al predicii sale. El spunea
mulţimilor: cel ce are două haine sau îi
prisosesc bucatele să dea şi celui ce nu
are; vameşilor, vestiţi pentru lăcomia
lor, să nu luaţi mai mult decât este
rânduit. La fel şi ostaşilor, le zicea: să
nu asupriţi pe nimeni şi să fiţi mulţumiţi
cu soldele voastre.

A venit şi Iisus la Iordan ca să se
boteze de către Ioan. Înainte-Mergătorul
a ezitat. Cum el, robul, să boteze pe
Stăpânul cel fără de păcat ? Cum mâna
de ţărână a lui Ioan să atingă creştetul
Ziditorului a toate? Din descoperire de
sus, Ioan a înţeles că are în faţă pe
Hristos Fiul lui Dumnezeu făcut Om.
L-a mărturisit public pe Hristos, arătându-L mulţimilor: „Iată Mielul lui
Dumnezeu care ridică păcatul lumii”. În
clipa în care Sfântul Ioan îl botează pe
Domnul în Iordan, Cerurile s-au deschis,

glasul Tatălui a adeverit dumnezeirea
Cuvântului: Acesta este Fiul Meu cel
iubit, iar Duhul Sfânt a coborât în chip
văzut de porumbel şi a stat deasupra lui
Iisus. Acum Sfântul Ioan a înţeles deplin
ceea ce i se făgăduise mai înainte, că
are în faţa lui pe Hristos Mântuitorul
lumii, care îi cere Botezul ca să fie
împlinită toată dreptatea cea din lege.
Exemplare şi minunate sunt viaţa,
lucrarea şi misiunea Sfântului Ioan la
Iordan, căci el a trăit pe viu descoperirea
Tainei Sfintei Treimi. Mişcătoare întâl-

nirea dintre Sfântul Ioan şi Hristos
Domnul pe malurile Iordanului.
Chipul Sfântului Ioan Botezătorul
rămâne un model pentru toţi creştinii, un
înger în trup, un dascăl al rugăciunii, al
postului şi al dreptăţii sociale care prefigurează peste timp chipul monahului
adevărat şi al oricărui creştin care merge
pe căile cele drepte ale Domnului. Am
păşit în Anul Nou 2022, să fim noi înşine
oameni noi, fii ai Luminii şi Harului lui
Hristos. Amin! ✤
Părintele Eugen Moraru

SfinŢirea cea Mare a apei
Sfinţirea cea Mare a apei
sau Agheasma Mare
se săvârşeşte
numai de Bobotează.
Slujba de sfinţire a apei
se poate săvârşi de trei ori:
la finalul Sfintei Liturghii
din ajunul praznicului,
după terminarea slujbei
Utreniei Bobotezei
şi după Sfânta Liturghie din
ziua Bobotezei. Primele
două slujbe
se oficiază mai ales
la catedralele chiriarhale
şi mănăstiri.

D

in Agheasma Mare vom gusta
de 8 ori, pe nemâncate, căci
nimic din cele lumeşti, trecătoare nu este mai important decât
hrana spirituală. Apoi luăm sfânta
anafora. Când ne împărtăşim putem
gusta din ea imediat după Sfânta
Euharistie.
Beneficiile Agheasmei Mari: ne
sfinţeşte sufletele şi trupurile, casele,
gospodăriile, pământurile, întreg spaţiul în care ne desfăşurăm activitatea,
munca, învăţătura. Prin sfinţirea naturii, a tot ce-l înconjoară pe om,
Biserica ne arată că Dumnezeu trebuie
mărturisit şi lăudat nu numai în biserică,
ci şi în afara ei. De aceea, slujba de
sfinţire a Agheasmei Mari se face în
exteriorul bisericii, de obicei lângă un
râu, fântână, izvor sau într-un loc
frumos amenajat, uneori împodobit cu
cruci de gheaţă, unde se pregătesc şi se
împodobesc numeroase vase cu apă.
Agheasma Mare ne aduce vindecare
de boli sufleteşti şi trupeşti. În vremurile
de azi, omul înfruntă multe boli ale
trupului ori sufletului, adesea cele
fizice fiind generate de suferinţe

sufleteşti, de păcate sau patimi. Apa
sfinţită ne vindecă, ne sporeşte credinţa,
dragostea de Dumnezeu şi de semeni.
Din rugăciunile din rânduiala sfinţirii
Agheasmei Mari aflăm că ea se arată
izbăvitoare de patimi şi izgonitoare a

Z

duhurilor celor rele. Adesea diavolul
caută cu orice chip să ne piardă,
îndemnându-ne la păcat, iar apa sfinţită
la Bobotează ne dă putere peste ispite,
şi ne apropie mai mult de Dumnezeu,
izvorul sfinţeniei şi al iubirii.
Fiecare creştin va avea în casă un vas
cu Agheasmă Mare, ţinut la loc curat şi
va gusta cu evlavie din ea în zilele de
post, în vreme de necazuri, ispite, nevoi
sau grele suferinţe, dar numai după ce
primeşte dezlegare de la duhovnic. Unii
preoţi rânduiesc celor pe care-i
spovedesc Agheasmă Mare înainte de a
primi Sfânta Împărtăşanie. Sunt
credincioşi, care în Postul Mare se
nevoiesc postind aspru sau negru,
primind dezlegare de la duhovnicul lor
să guste spre seară câteva guri de
Agheasmă Mare. Iar cei pe care
duhovnicul îi opreşte de la Împărtăşanie
din pricina unor păcate, pot lua
Agheasmă Mare, cu încuviinţarea
duhovnicului ca mângâiere şi nădejde a
mântuirii lor, ca leac spre tămăduire şi
îndreptare. ✤

Postul din Ajunul Bobotezei

iua de 5 ianuarie are o
semnificaţie aparte căci este
premergătoare unei mari minuni
pe care Dumnezeu a făcut-o cu omul,
după Naşterea Mântuitorului Hristos
cu trupul: omul (Sf. Ioan Botezătorul)
îşi va pune mâinile pe creştetul
Domnului, a Creatorului său. Şi cum să
nu postim într-o astfel de zi, pregătindune pentru excepţionala întâlnire dintre
Creator şi creatură!
Postim şi pentru că în ajunul Bobotezei
se oficiază slujba Agheasmei Mari, cu
care preoţii merg pe la casele credincioşilor şi le sfinţesc. După rânduială
trebuie să gustăm din apa cea sfinţită, or
acest lucru nu-l putem face decât în stare
de post şi rugăciune, de ajunare. Biserica
a rânduit acest post de o zi şi pentru a ne

reculege duhovniceşte ca să înţelegem
cât mai deplin iubirea lui Dumnezeu, Cel
în Treime închinat, faţă de noi oamenii.
Acest post are o vechime foarte mare,
din secolele IV-VI, când catehumenii se
pregăteau să primească botezul. După ce
erau botezaţi, puteau să participe pentru
prima dată la Liturghia credincioşilor şi
să se împărtăşească cu dumnezeieştile
merinde.
Dacă ajunul Bobotezei va cădea de
luni până vineri inclusiv pravila bisericească prevede post aspru sau chiar
negru. Se mănâncă după ora 15,00
fructe şi legume uscate ori fierte, fără
untdelemn. Dacă ajunul cade sâmbăta
ori duminica, după Sfânta Liturghie şi
slujba Agheasmei Mari se pot consuma
bucate gătite şi cu untdelemn. ✤

Î

Un nou preot
în Parohia Şerban Vodă

n şedinţa din 20 decembrie 2021,
Permanenţa Consiliului eparhial a
aprobat numirea, prin iconomie, din
considerente pastoral-misionare, a Pc. Pr.
Alexandru-Vlad Mîndru în postul vacant de
preot coslujitor la Parohia „Şerban Vodă”.
Printre însărcinările specifice pe care le va
avea părintele Vlad Mîndru va fi susţinerea
părintelui paroh în lucrările de la parohie şi
în cele de intensificare a proiectelor socialfilantropice şi educative-catehetice.
Enoriaşii parohiei noastre îl cunosc pe
părintele Vlad Mîndru pentru că între anii
2010 şi 2012 a fost cântăreţ în biserica
noastră. Aşadar, după 10 ani părintele Vlad
Mîndru se întoarce în parohia Şerban Vodă.
Iar noi îl primim cu căldură şi cu bucurie,
având convingerea că în scurt timp părintele
va răspunde încrederii părintelui paroh şi a
preoţilor coslujitori şi va fi preţuit de către
toţi credincioşii pentru râvna, implicarea şi
priceperea sa.
Părintele Vlad Mîndru s-a născut în 20
aprilie 1985 la Galaţi. Acolo a urmat clasele
primare şi gimnaziale şi a fost elev la
Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sf. Ap.
Andrei. Apoi s-a transferat la Seminarul
Teologic Liceal Ortodox Nifon Mitropolitul
din Bucureşti, pe care l-a absolvit în anul
2005. A urmat apoi cursurile Facultăţii de
Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian
Bucureşti, absolvite în anul 2009, urmând
apoi un master cu specializarea Exegeză şi
Ermineutică Biblică. În anul 2012 a fost
hirotonit diacon, iar în anul 2019 preot pe
seama Parohiei Cuviosul Daniil Sihastrul
din Bucureşti.
Talentul său vocal, dragostea pentru
biserică şi muzica bisericescă au fost
descoperite din copilărie. Aşa se face că la
numai 10 ani va fi paracliser şi treptat
cântăreţ la biserica Sf. Mc. Antim din
Galaţi. Până în anul 2001, când va fi pe
rând corist (bariton) în corala Episcopiei

În data de 1 octombrie
2021, părintele Eugen
Moraru, îndeplinind
condiţiile legale cerute,
s-a pensionat.
Pe locul rămas vacant,
a fost numit, începând
cu 1 ianuarie 2022,
un nou preot: părintele
Alexandru-Vlad Mîndru.
Instalarea sa ca preot
are loc azi, duminică,
2 ianuarie 2022,
în cadrul
Sfintei Liturghii.
Dunării de Jos (2001-2003); corala Nicolae
Lungu a Patriarhiei Române (2005-2006);
corala Sf. Ap. Andrei a preoţilor din Capitală (2005-2010). Iar între anii 2006 şi
2010 va fi pe rând cântăreţ la bisericile
Bucur Ciobanul, Sf. Ilie-Hanul Colţei şi
Şerban Vodă din Bucureşti.
În anul 2009 s-a căsătorit cu Maria
Mîndru, licenţiată a Facultăţii de Teologie
Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti, specializarea Artă Sacră. Familia
Mîndru are doi copii, un băiat şi o fată.
Printre multe alte activităţi desfăşurate
în cei 10 ani petrecuţi în cadrul Parohiei
Cuviosul Daniil Sihastrul menţionăm doar
câteva din cele adresate tinerilor şi copiilor:
organizarea unor spectacole de teatru
pentru copii; concerte anuale cu un cor de
copii şi părinţi; iar împreună cu doamna
preoteasă, părintele Vlad Mîndru a organizat un atelier de creaţie şi manufactură
pentru copii.
Părintele Vlad Mîndru este pasionat de
muzica clasică, bisericească, de lectură dar

şi de fotografie. Cunoaşte limbile engleză,
franceză, neogreacă.
Aflându-i preocupările, urmărindu-i
traseul educaţional şi activităţile profesionale, descoperi pe de o parte că părintele
Vlad Mîndru şi-a aflat adevărata vocaţia,
iar pe de altă parte că s-a implicat în multe
activităţi educative şi profesionale care i-au
mărit abilităţile şi competenţele.
Alături de noi rămâne în continuare
părintele Eugen Moraru, deci nu avem a ne
întrista că nu-l vom mai avea aproape. Ne
vom putea bucura de predicile sale, de
sfaturile sale duhovniceşti, şi, cine ştie,
poate într-o zi ne va conduce într-un alt
pelerinaj pe tărâmurile Greciei.
Îi transmitem părintelui Vlad Mîndru un
călduros „bine aţi venit”, îi urăm să-i dea
Dumnezeu multă putere şi înţelepciune în
misiunea pe care o va avea de îndeplinit şi-i
spunem că, deşi munca în această parohie
nu este deloc uşoară, satisfacţia pentru
lucrarea misionară împlinită va fi pe
măsură. (M.B)

2022 – Anul rugăciunii şi al sfinţilor isihaşti
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
a hotărât ca anul 2022 să fie
„Anul comemorativ al Sfinţilor Isihaşti
Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama
şi Paisie de la Neamţ” în Patriarhia
Română. Isihasmul este o practică ascetică
de origine monahală ce presupune
repetarea neîncetată a rugăciunii lui Iisus:
„Doamne, Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă”.

T

ematica aleasă pentru 2022 este
motivată şi de faptul că în acest an
se împlinesc 3 secole de la naşterea
Sfântului Paisie de la Neamţ şi 1000 de ani

de la trecerea la Domnul a Sfântului Simeon
Noul Teolog.

Sfântul
Simeon Noul Teolog (949-1022)

Sfântul Simeon Noul Teolog s-a născut
într-o familie de înalt rang nobiliar din
Constantinopol, intrând în monahism încă
din adolescenţă la Mănăstirea Studion.
La doar 31 de ani a devenit stareţ al
mănăstirii Sf. Mamant din Constantinopol,
pe care a condus-o un sfert de veac. Dintre
scrierile lui, amintim: Capitole teologice şi
practice, Discursuri teologice şi morale,
Cateheze, Imnuri despre iubirea dumnezeiască etc.

Personalitate puternică, Sfântul Simeon
Noul Teolog arată în scrierile sale importanţa vederii luminii necreate a slavei
dumnezeieşti, ca lucrare a harului, a trezviei
şi a rugăciunii neîncetate în viaţa duhovnicească.
În istoria Bisericii Ortodoxe, doar trei
sfinţi au primit supranumele de Teolog:
Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, Sfântul
Grigorie din Nazianz şi Sfântul Simeon.
Este cinstit în 12 martie şi 12 octombrie.

Sf. Grigorie Palama (1296-1359)

Sfântul Ierarh Grigorie Palama s-a
născut în anul 1296 la Constantinopol,
intrând în monahism de la vârsta de 20 de

ani la Mănăstirea Vatoped din Muntele
Athos, fiind la scurt timp hirotonit preot şi
în 1347 arhiereu.
Sfântul Grigorie Palama a structurat
isihasmul ca învăţătură şi practică a tradiţiei
răsăritene şi a fost canonizat în 1368 la
Sinodul din Constantinopol pentru lupta
împotriva ereticilor.
Date de cinstire: 14 noiembrie şi Duminica a 2-a din Postul Mare.

Sfântul Paisie (Velicicovschi)
de la Neamţ (1722-1794)

S-a născut în Poltava, Ucraina, în 1722.
A studiat la Academia Teologică din Kiev.
În anul 1745 vine în Moldova. Un an mai
târziu pleacă în Sfântul Munte unde este
tuns în monahism de Sfântul Vasile de la
Poiana Mărului, duhovnicul său.
Se va întoarce în Moldova şi, împreună
cu ucenicii săi, se va stabili la mănăstirea
Dragomirna pentru 12 ani. În urma căderii
teritoriului sub ocupaţie austriacă, de la
Dragomirna, stareţul Paisie se mută cu
obştea la Secu, apoi la Mănăstirea Neamţ.
De fapt, cele două mănăstiri s-au unit sub
stăreţia sa.

Sub povăţuirea sa duhovnicească monahismul a înflorit, renaşterea isihastă ce a
avut loc în monahismul românesc radiind în
lumea ortodoxă prin ucenicii săi.
În rândul lucrărior sale de spiritualitate
ortodoxă se înscrie şi lucrarea „Despre
rugăciunea minţii”. El este pomenit în
rândul cuvioşilor în data de 15 noiembrie.
A fost canonizat de Biserica Ortodoxă Rusă

în anul 1988 şi de Biserica Ortodoxă
Română în anul 1992.

Anul rugăciunii

De asemenea, 2022 va fi şi „Anul
omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi a
creştinului” în Patriarhia Română. Ca
icoană ilustrativă a acestei tematici, a fost
aleasă reprezentarea Maicii Domnului –
Oranta. (sursa: basilica.ro) ✤

Dobândeşte pacea şi mii de oameni din jurul tău se vor mântui!

L

a vârsta de 7 ani, Prohor (numele
de botez al Sf. Serafim) a căzut
din turnul clopotniţei marii
biserici ctitorite de familia lui, dar a
rămas nevătămat. Doi ani mai târziu, s-a
îmbolnăvit grav, însă a fost vindecat în
chip minunat, iar Maica Domnului i s-a
arătat. Avea să rămână în lume până la
18 ani, când îi împărtăşeşte mamei sale
dorinţa de a deveni călugăr. Prohor
primeşte binecuvântarea ei şi o cruce de
care nu se va despărţi niciodată şi care,
mai târziu, după căderea comunismului,
a făcut posibilă identificarea moaştelor
sale depuse în muzeul ateismului.
Itinerarul vieţii Sf. Serafim a coincis
cu o mare înflorire a monahismului rus.
Tânărul Prohor ajunge la vestita Lavră
Pecerska pentru a primi sfat de la stareţul
Dositei şi se închinoviază aici. Paşii
Duhului l-au purtat către ţinutul Nijni
Novgorod, dincolo de Volga, la mănăstirea din Sarov. A împletit asceza cu
rugăciunea în pustia Sarovului, cu postul
aspru şi cu citirea Scripturii, hrănindu‑se
din cuvântul lui Dumnezeu.
Maica Domnului a fost prezentă în
mod marcant în viaţa Sf. Serafim de
Sarov din fragedă copilărie şi până la
moartea sa. Ea i-a arătat o dragoste fără
margini, vindecându-l de boli grave şi
apărându-l de 12 ori pe parcursul vieţii.
Odată Cuv. Serafim a fost tâlhărit de
răufăcători şi aproape omorât în bătaie
de aceştia. În situaţia deplorabilă în care
se afla, îi apare Maica Domnului, însoţită
de Sfinţii Apostoli Ioan Evanghelistul şi

Petru, spunându-le celor doi: „Acesta
este din neamul nostru!”, după care
părintele Serafim se însănătoşeşte.
Prezenţa sa era „izvor de pace şi
linişte” pentru toţi cei care îl căutau:
oameni simpli, monahi, nobili, militari şi
pelerini. Tuturor le adresa îndemnul său
rămas ca un testament duhovnicesc peste
veacuri: „Dobândeşte pacea şi mii de
oameni din jurul tău se vor mântui!”
În toate locurile, nu numai în Rusia şi
sub multe stăpâniri, credincioase lui
Dumnezeu sau nu, până azi, oamenii
s‑au rugat Sf. Serafim de Sarov şi nenorocirile au luat sfârşit, iar binecuvântările au coborât din înaltul cerului.
De ce? Pentru că toată viaţa sa a fost una
de pocăinţă şi de asceză severă, un
sacrificiu îndelung, o jertfire continuă
pentru a îndeplini voia Singurului Căruia
i se cuvin închinate toate gândurile şi
faptele noastre. Cât timp s-a aflat pe
pământ, el a făcut minuni, şi-a salvat
poporul şi pe cei care l-au chemat în
rugăciunile lor; iată de ce continuă, din
sălaşul preafericit în care locuieşte, să

apere lumea prin mijlocirea sa înaintea
Sfintei Treimi.
Viaţa Cuviosului Serafim se va sfârşi
pe 2 ianuarie 1833, când este aflat
adormit întru Domnul în chilia sa, la
rugăciune, în genunchi, cu mâinile încrucişate pe piept în faţa icoanei Maicii
Domnului. ✤

Programul bisericii Şerban Vodă ÎN PERIOADA 2 - 9 IANUARIE 2022
ZIUA
ORA
Duminică 2.01 0800-1200
		
Marţi 4.01
de la 2230
Joi 6.01
0800-1200
		
Vineri 7.01
0800-1200
Sâmbătă 8.01
0730-0930
Duminică 9.01 0800-1200
		

SLUJBE/activităţi
Duminica dinaintea Botezului Domnului (Predica Sfântului Ioan
Botezătorul) - Utrenia, Sfânta Liturghie
Slujbă de priveghere de toată noaptea, Sfinţirea Agheasmei Mari
(†) Botezul Domnului - Utrenia, Sfânta Liturghie;
Sfinţirea Agheasmei Mari
† Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul - Utrenia, Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea celor adormiţi
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului)
Utrenia, Sfânta Liturghie

