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PROGRAMUL SLUJBELOR LA BISERICA DIN LAUSANNE 
SEPTEMBRIE – NOIEMBRIE 2020  

 
LUNA SEPTEMBRIE : 
Sâmbătă 5 sep. 10h00 Sf. Liturghie, urmată de slujba parastasului și program de spovedit ; 
Duminică 6 sep.  10h00 Sf. Liturghie (Duminica a 13a după Rusalii, Pilda lucrătorilor răi) ; 
 

Marți  8 sep. 10h00 Sf. Liturghie (Praznicul Nașterii Maicii Domnului) ; 
Sâmbătă        12 sep. 10h00 Sf. Liturghie, urmată de slujba parastasului și program de spovedit ; 
Duminică     13 sep. 10h00 Sf. Liturghie (Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci) ; 
 

Luni           14 sep. 10h00  Sf. Liturghie (Praznicul Înălțării Sfintei Cruci) ; 
Sâmbătă        19 sep. 10h00 Sf. Liturghie, urmată de slujba parastasului și program de spovedit ; 
Duminică     20 sep. 10h00 Sf. Liturghie (Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci) ; 
 

Sâmbătă        26 sep. 10h00 Sf. Liturghie, urmată de slujba parastasului și program de spovedit ; 
Duminică     27 sep.  10h00 Sf. Liturghie (Duminica a 18a după Rusalii, Pescuirea minunată) ; 
 
 
 

LUNA OCTOMBRIE : 
Sâmbătă 3 oct. 10h00 Sf. Liturghie, urmată de slujba parastasului și program de spovedit ; 
Duminică 4 oct.  10h00 Sf. Liturghie (Duminica a 19a după Rusalii, Predica de pe Munte) ; 
 

Sâmbătă        10 oct. 10h00 Sf. Liturghie, urmată de slujba parastasului și program de spovedit ; 
Duminică     11. oct 10h00 Sf. Liturghie (Duminica a 21a după Rusalii, Pilda semănătorului) ; 
 

Miercuri        14 oct. 10h00  Sf. Liturghie (Pomenirea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași) ; 
Sâmbătă        17 oct. 10h00 Sf. Liturghie, urmată de slujba parastasului și program de spovedit ; 
Duminică     18 oct.  10h00 Sf. Liturghie (Duminica a 20a după Rusalii, Învierea fiului văduvei) ; 
 

Sâmbătă        24 oct. 10h00 Sf. Liturghie, urmată de slujba parastasului și program de spovedit ; 
Duminică     25 oct.  10h00 Sf. Liturghie (Duminica a 23a după Rusalii, Vindecarea demonizatului); 
 

Marți             27 oct. 10h00  Sf. Liturghie (Sf. Mare Mc. Dimitrie și Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou); 
Sâmbătă        31 oct. 10h00 Sf. Liturghie, urmată de slujba parastasului și program de spovedit ; 
 

 
LUNA NOIEMBRIE : 
Duminică 1 nov.  10h00 Sf. Liturghie (Duminica a 22a după Rusalii, Pilda bogatului nemilostiv); 
 

Sâmbătă        7 nov. 10h00 Sf. Liturghie și Slujba parastasului pt. Moșii de toamnă urmate de pomană; 
Duminică 8 nov.  10h00 Sf. Liturghie (Sf. Arh. Mihail și Gavriil - Duminica a 24a după Rusalii); 
 

Sâmbătă        14 nov. 10h00 Sf. Liturghie, urmată de slujba parastasului și program de spovedit ; 
Duminică     15 nov.  10h00 Sf. Liturghie (Duminica a 25a după Rusalii, Samarineanul milostiv); 
   Începutul Postului Nașterii Domnului / dezlegare la pește sâmbăta și duminica  

 

Sâmbătă       21 nov. 10h00 Sf. Liturghie (Praznicul Intrării în Templu a Maicii Domnului); 
Duminică     22 nov.  10h00 Sf. Liturghie (Duminica a 26a după Rusalii, Bogatul căruia i-a rodit țarina) 
 

Sâmbătă        28 nov. 10h00 Sf. Liturghie, urmată de slujba parastasului și program de spovedit ; 
Duminică  29 nov. 10h00 Sf. Liturghie (Duminica a 30a după Rusalii și Sf. Ap. Andrei, ocrotitorul RO). 



1 SEPTEMBRIE 
ÎNCEPUTUL  NOULUI  AN  LITURGIC  (BISERICESC) 

 

 
„Duhul Domnului este peste Mine, pentru că El M-a uns ; El M-a trimis… să vestesc anul bineprimit al Domnului”Lc 4, 18-19
 
În fiecare an la 1 septembrie Biserica Ortodoxă 
începe noul an liturgic sau anul bisericesc. 
Deosebit de anul civil în anul liturgic  suntem 
chemaţi să retrăim toate momentele importante 
din viaţa pământească a Mântuitorului Hristos, 
de la Crăciun la Paşti şi de la Paşti la Rusalii 
suntem invitaţi să ne unim cu El.  
 
Sărbătorile închinate Maicii Domnului, Sfintei 
Cruci şi Sfinţilor  sunt în ultimă instanţă dedicate 
tot lui Hristos, pentru că Sfinţii sunt mădularele 
glorificate ale trupului Lui Hristos – Biserica. 
 
Participarea noastră la anul bisericesc ar fi lipsită 
de sens dacă ciclul exterior al sărbătorilor nu 
ar fi dublat de un ciclu interior (al trăirii), şi 
dacă evenimentele din viaţa Mântuitorului, 
reprezentate prin fiecare sărbătoare, nu s-ar 
regăsi  în mod tainic reînnoite şi în sufletele 
noastre.  
 
Aşadar, anul liturgic dobândeşte sensul său real 
în măsura în care el se trăieşte ca o adoraţie a lui 
Hristos – Dumnezeu, prin rugăciunea în duh şi în 
adevăr, prin participarea la Sfânta Liturghie și 
prin dragostea față de aproapele. Aceasta din 
urmă  se manifestă concret prin acte de ajutorare, 
de milostenie și de dărinicie față de cei în nevoi, 
ca o necesară ”liturghie de după Liturghie”. 
 
Apogeul cultului creştin în cursul anului 
bisericesc îl constituie, fără îndoială, celebrarea 
Sfintei Liturghii în fiecare duminică şi sărbătoare 
creştină. Ea ne dă posibilitatea să ne împărtăşim 
plenar cu Hristos şi cu harul Duhului Său cel 
Sfânt.  
 
În același duh însă, Sfânta Evanghelie și Tradiția 
Bisericii subliniază importanța legăturii dintre 
viața spirituală (liturgică) și activitatea socială 
a omului, dintre rugăciune și acțiune, dintre 
evlavie și dărnicie, dintre Liturghie și 
Filantropie. 
 
De aceea, creșterea spirituală a copiilor și 
tinerilor, prin cultivarea simultană a libertății și a 
responsabilității, a sfințeniei și a milosteniei, este 
esențială în societatea umană.  

Trăim astăzi într-o lume în care individualismul 
materialist își face simțită tot mai mult prezența, 
iar oamenii caută mai mult bogăția materială 
trecătoare decât bogăția spirituală a credinței și a 
generozității sau a dărniciei. 
 
Totodată, traversăm o perioadă extrem de dificilă 
privind sănătatea și valoarea vieții, în care o 
mulțime de oameni sunt încercați de noua 
epidemie, care s-a extins la nivel global, 
perioadă în care este mare nevoie de rugăciune 
și de ajutorare frățească, de apropiere de 
Dumnezeu şi de solidaritate practică. Această 
perioadă ne arată cât de fragilă este viața omului 
pe pământ şi, prin urmare, cât de mare nevoie 
este de a păstra permanent legătura cu 
Dumnezeu, Izvorul vieții pământești și al vieții 
veșnice cerești.  
 
De aceea, este necesar să transformăm această 
perioadă de criză medicală într-o perioadă de 
întărire în credință prin rugăciune și de 
sporire a dragostei noastre față de semeni, 
prin fapte bune. Să ne luminăm viața prin 
rugăciune, prin citirea scrierilor sfinte, prin 
spovedanie și prin împărtășire mai deasă, dar și 
prin toată fapta cea bună, de ajutorare a 
bolnavilor, bătrânilor și săracilor. 
 
Exprimăm recunoștință și prețuire față de toți cei 
care sprijiniți activitățile liturgice și 
sacramentale, pastorale, educaționale și social-
filantropice ale parohiei și bisericii noasre, 
precum și faţă de toţi cei care ajutați biserica, 
prin milostenia și darnicia voastră.  
 
Vă îndemnăm să continuați cu multă râvnă și 
bucurie această lucrare generoasă şi folositoare, 
spre slava Preasfintei Treimi și spre binele 
comunității noastre românești. 
 
Cu multă preţuire şi părintească binecuvântare Îl 
rog pe Dumnezeu să vă facă parte, în noul an 
bisericesc, de sănătate, mulțumire sufletească și 
netrecătoare bucurii. 
 

ÎNTRU  MULȚI  ȘI  MANTUITORI  ANI ! 
  

                                                          pr. Adrian 
 


