
 

 
 

SLUJBA DE POMENIRE A MORŢILOR  (MOŞII DE VARĂ) 
se va oficia în biserica din Lausanne: SÂMBĂTĂ 19 IUNIE 2021, orele 09:30 – 12:30. 

După slujbă NU se va mai organiza obisnuita agapă ; ofrandele de pomană se vor împărți în pachete. 
* * *  

SLUJBA DIN DUMINICA RUSALIILOR – 20 IUNIE – VA FI URMATĂ DE 
REUNIUNEA ADUNĂRII PAROHIALE ANUALE, PENTRU EXERCIȚIUL 2019 - 2020. 

* * *  
ÎN DUMINICA SFINȚILOR ROMÂNI (HRAMUL BISERICII DIN LAUSANNE) - DUMINICĂ 4 

IULIE – VOM ORGANIZA O IEȘIRE LA MAISON DE CRÊT-BERARD (Puidoux/VD).  
SLUJBA SE VA OFICIA ACOLO (în fața capelei) și va fi urmată de o AGAPĂ ÎN AER LIBER. 

Parohia va oferi micii la grătar, iar restul preparatelor vor fi aduse de către credincioși.  
CU ACEST PRILEJ SE VA ORGANIZA ȘI UN PROGRAM PT. COPII ȘI ADOLESCENȚI. 

* * *  
POSTUL SFINȚILOR APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL : MARȚI 22 IUNIE – LUNI 28 IUNIE/2021 
POSTUL ADORMIRII MAICII DOMNULUI : DUMINICĂ 1 AUG. – SÂMBĂTĂ 14 AUG./ 2021. 
 

 
 

Sâmbătă 5 iun. 10h00 Sf. Liturghie urmată de slujba parastasului și program de spovedanie ; 
Duminică 6 iun. 10h00 Sf. Liturghie (Duminica a 6a după Paști - a Orbului din naștere); 
Joi           10 iun. 10h00 Sf. Liturghie - praznicul Înălțării Domnului  (parastas pt. Ziua Eroilor) ; 
Sâmbătă        12 iun. 10h00  Sf. Liturghie urmată de slujba parastasului și program de spovedanie ; 
Duminică     13 iun. 10h00 Sf. Liturghie (Duminica a 7a după Paști - a Sf. Părinți de la Sinodul 1 Ec.); 
Sâmbătă       19 iun. 09h30  Sf. Liturghie și Slujba de pomenire a celor adormiți (Moșii de vară). 
Duminică     20 iun. 09h30  Sf. Liturghie-DUMINICA RUSALIILOR (urmată de Adunarea parohială) 
Joi           24 iun. 10h00 Sf. Liturghie, Nașterea Sf. Ioan-Botezătorul (dezlegare la pește) ; 
Sâmbătă        26 iun. 10h00  Sf. Liturghie urmată de sl. parastasului și pr. de spovedanie (dezl. la pește); 
Duminică     27 iun. 10h00 Sf. Liturghie (Duminica 1a după Rusalii, a Tuturor Sfinților), dezl. la pește;  
Marți           29 iun. 10h00 Sf. Liturghie - Sfinții Apostoli Petru și Pavel –și slujba parastasului. 
 

 
Sâmbătă          3 iul.  10h00 Sf. Liturghie urmată de slujba parastasului; 
Duminică       4 iul. 09h30 Sf. Liturghie - DUMINICA SFINȚILOR ROMÂNI – HRAMUL  BISERICII 
                                      DIN LAUSANNE - Slujba se oficiază la Maison de Crêt-Bérard (Puidoux/VD);   
ATENȚIE !  Între 5 și 31 iulie în biserica din Lausanne nu se oficiază în zilele de sâmbătă. 
Duminică     11 iul. NU se oficiază (program de vacanță). 
Duminică     18 iul. 10h00 Sf. Liturghie (Dum. 4a după Rusalii – a Sf. Părinți de la Sinodul IV Ec.); 
Duminică     25 iul. 10h00 Sf. Liturghie (Dum. 5a după Rusalii – Vindecarea celor doi demonizați). 
 

 
ATENȚIE! În august nu se oficiază în zilele de sâmbătă, în afară de 14 aug.-Adormirea Maicii Domnului 
Duminică 1 aug. 10h00 Sf. Liturghie (Duminica 6a după Rusalii – Vindecarea slăbănogului) ;  
Vineri  6 aug. 10h00 Sf. Liturghie, praznicul Scimbării la Față a Domnului ; 
Duminică 8 aug. 10h00 Sf. Liturghie (Duminica a 7a după Rusalii - Vindcarea celor doi orbi). 
Sâmbătă       14 aug. 10h00 Sf. Liturghie, Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului (parastas); 
Duminică     15 aug. Nu se oficiază la Lausanne. Slujba praznicului se oficiază la Geneva-Gd-Lancy 
Duminică     22 aug. 10h00 Sf. Liturghie (Duminica a 9a după Rusalii – Umblarea pe mare) ; 
Duminică     29 aug. 10h00 Sf. Liturghie, praznicul Tăierii Capului Sf. Prootoc Ioan-Botezătorul ; 
 

Din luna septembrie slujbele se vor oficia conform programului obișnuit, în fiecare sâmbătă și duminică. 
 

Părintele Adrian poate fi contactat oricând pe mobil : 079 689 18 17 sau prin mail : diaconu.adrian@gmail.com 



 
 
Praznicul Înălțării Domnului la Cer, Pomenirea celor răposați în sâmbăta din ajunul Duminicii Rusaliilor, și marele praznic al 
Pogorârii Duhului Sfânt ne aduc mai apropape și ne fac mai actuale viața de dincolo și Împărăția cerurilor. Cultul morților, prezent în 
mai toate vechile religii ale lumii, își găsește temeiul în credința continuării vieții sufletelor dincolo de această viață terestră. 
 
Cum se explică viața de după moarte?  

Misterul existenței noastre constă 
în faptul că noi suntem creați ca 
persoane - și nu ca specii - ”după 
chipul și asemănarea” Persoanelor 
Preasfintei Treimi. Astfel, fiecare 
persoană este unică și irepetabilă. 

Noi purtăm veșnicia în noi înșine, 
altfel spus suntem „condamnați la 
veșnicie”. De aceea, pentru a fi - sau 
mai precis a deveni - om (așa cum 
frumos spunea Mircea Eliade) 
trebuie să fii cu adevărat religios.  

Vorbind despre viața veșnică, 
Hristos compară omul cu bobul de 
grâu, care trebuie mai întâi să moară 
pentru a aduce roada sa: „Amin, 
amin, spun vouă: dacă bobul de grâu 
căzut în pământ nu moare, el 
rămâne singur; dar dacă moare va 
aduce multă roadă” (Ioan 12, 24). 

Condiția de a aduce roade în 
viața veșnică, și de a trăi conștient 
dincolo de moartea trupească, 
constă în credința noastră în Cel ce 
este sursa vieții veșnice: „Eu sunt 
învierea și viața. Cel ce crede în 
Mine, chiar de va muri tot viu va fi; 
iar cel ce trăiește și crede în Mine, 
nu va muri în veci” (Ioan 11, 25-26). 
 
Care sunt stadiile premergătoare vieții 
celei veșnice? 

Dumnezeu a dorit ca viața 
noastră veșnică să fie bine pregătită 
din această viață biopsihică, în 
același mod în care și ea, la rândul 
ei, a fost pregătită de viața 
intrauterină. Murind din această 
primă etapă a existenței noastre, ne 
naștem de fapt în cea de-a doua 
etapă a vieții, superioară celei 
anterioare, pentru că ieșim în 
întâmpinarea tuturor celor dragi, care 
ne iubesc și ne așteaptă. 

Părăsind, prin moartea trupului, și 
această viață biopsihică, renaștem - 
în același fel - într-o nouă etapă 
superioară, cea mai înaltă a vieții, o 
viață pur spirituală, care reprezintă și 
cel mai lung drum al nostru, către 
Împărăția cea veșnică a luminii și a 
iubirii Preasfintei Treimi. 
Cu alte cuvinte, ne naștem în cer ! 

Ce este mai exact Cerul? 
Mai presus de a-l înțelege doar ca pe 

un „loc”, care transcende spațiul nostru 
empiric, Cerul este - în realitate – starea 
de fericire perfectă și de iubire absolută, 
trăite în mod plenar prin iubirea și unirea 
intimă a Celor trei Persoane ale 
Preasfintei Treimi. 

În Dumnezeu și în viața de iubire și 
fericire a Sfintei Treimi își găsește 
originea tot ceea ce există  - toți oamenii 
și întreaga creație – El fiind principiul 
absolut al vieții și al întregii existențe.  
     Cu toate acestea Cerul rămâne un 
mister, iar deslușirea lui - atât cât putem 
noi să-l deslușim aici și acum - se 
raportează la nivelul conștiinței noastre 
trezite și al unei vieți trăită după modelul 
lui Hristos și al învățăturilor Bisericii.  
Cerul este conștiința universală care se 
adresează conștiinței noastre. 

Spune psalmistul: ”Cerurile spun 
slava lui Dumnezeu, și facerea mâinilor 
Lui o vestește tăria” (Ps. 18, 1).  
 
Ce înseamnă Împărăția cerurilor? 

Mântuitorul Hristos ne îndeamnă: 
„Pocăiţi-vă căci s-a apropiat Împărăţia 
cerurilor” (Matei 4, 17). 

Mântuitorul Hristos ne învaţă că 
Împărăţia lui Dumnezeu – sau Împărăţia 
cerurilor – este de două feluri: cea 
dinăuntrul nostru, pe care o trăim în 
sufletele noastre din această viaţă, şi cea 
eshatologică, pe care o vom trăi după 
moarte. Dar cea eshatologică nu se 
poate dobândi decât de cei ce intră din 
această viaţă în ea.  

Împărăţia cerurilor este apogeul 
comuniunii în dragoste şi fericire a 
sufletelor celor aleşi în eternitate şi „ea 
se gustă din lumea aceasta”, cum spun 
Părinţii, prin comuniunea dragostei cu 
Dumnezeu, cu semenii şi cu tine însuţi. 
 
Creștinii de azi, mai pun ei accent pe 
viața cea veșnică ? 

Pentru majoritatea creștinilor de 
azi viața veșnică (viața pur 
spirituală) este doar un supliment, 
care se face prezent insuficient, în 
raport cu preocupările din ce în ce 
mai exagerate ale oamenilor pentru 
această trecătoare viață terestră. 

Viața veșnică este percepută, din 
păcate, ca un postscriptum (un fel de 
apendice) al cărții al cărei text ar fi 
viața aceasta pământească.  

Realitatea, însă, ne dovedește 
contrariul. Viața noastră pământeas-
că este doar prefața cărții, iar viața 
veșnică este cuprinsul (textul) ei, iar 
acest text nu va avea sfârșit. 
 
Nu cred în viața de dincolo pentru că 
nimeni nu s-a întors de-acolo! Nimeni! 

Cei mai mulți dintre neîncrezătorii în 
viața de dincolo își justifică necredința lor 
chiar în acest fel: nimeni nu s-a întors de-
acolo ca să credem că ceva există 
dincolo de această viață. 

Într-un text al lui Pablo J. Luis 
Molinero,”Morphogeny” (1982), intitulat 
”Viață după naștere ... viață după 
moarte”, autorul prezintă, foarte inspirat, 
dialogul ipotetic dintre doi bebeluși aflați 
în pântecele maicii lor. Unul dintre ei, 
total neîncrezător în viața care va urma, 
își justifică negarea vieții viitoare, dar și a 
existenței unei mame, care să le poarte 
de grijă, prin faptul că nimeni nu s-a 
întors vreodată din viața biopsihică în 
viața intrauterină !  

Tot așa pun problema și cei ce trăiesc 
azi printre noi, neîncrezători și indiferenți 
de viața care ne așteaptă, adevărata 
viață pentru care Dumnezeu ne-a  lăsat 
să ne naștem și să trăim în această lume.  

Dorul după împărăţia lui Dumnezeu, 
pe care-l purtăm în interiorul nostru -  
după cuvântul Fericitului Augustin care 
spune „ne-ai făcut pentru tine Doamne şi 
neliniştit este sufletul nostru până ce se 
va odihni întru tine” – ne invită la reflecţia 
unei sintagme celebre: „Mulţi chemaţi, 
puţini aleşi”.  
Să ne rugăm Bunului Dumnezeu ca, prin 
conștiinţă trează, să fim şi noi printre cei 
puţini, iar cei puţini să fie cât mai mulţi 

Cu bucuria de a vă reîntâlni cât mai 
des la sfintele slujbe ale bisericii noastre 
vă doresc tuturor o vară frumoasă și o 
vacanță binecuvântată, cu mulțimiri 
duhovnicești și netrecătoare bucurii, care 
să vă lumineze sufletul pe calea mântuirii 
și să vă învrednicească de neînserata 
lumină a Împărăției cerurilor !  

                                  Părintele Adrian 


