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Cugetări creştine 

           „Cel ce este în faţa Sfintei Mese nu face nimic de la el şi nici darurile puse 
înainte nu sunt fapte ale firii omeneşti, ci harul Domnului este de faţă, deasupra lor, şi 
se pogoară peste toţi, şi săvârşeşte acea jertfă tainică. Om este, e drept, cel ce stă în faţa 
Sfintei Mese, dar Dumnezeu este Cel Ce lucrează prin el. Nu te uita, dar, la firea celui 
pe care îl vezi, ci gândeşte-te la harul cel nevăzut. Nimic nu este omenesc din cele ce se 
întâmplă pe această Sfântă Masă.” (Sf.ăIoanăGur ădeăAură‒ăOmilia I la Rusalii, IV) 

Anunţuri 

          Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ă iulieă 2014,ă respectivă 6ă
octombrie‒20ănoiembrieă2014 la bunul mers al lucrărilor de construcţie la lăcaşul de 
închinare aflat sub ocrotirea Sf. Ioan Gură de Aur. S-a continuat între 23ăfebruarie şi 9ă
iunieă2015, ajungându-se cu zidăria la cota 7,00 m., respectiv s-au realizat cupolele din 
cărămidă plină ce au fost acoperite cu beton, turnându-se în aceeaşi perioadă şi 
centurile. Din 9 noiembrie s-au reluat acţiunile de înălţare, pentru ca în ultima perioadă 
să fie efectuate lucrări premergătoare turnării unei noi centuri, lucrare înfăptuită în 24 
noiembrie; din 2 decembrie s-a început lucrul la structura metalică a viitoarelor grinzi, 
manoperă finalizată în 10ă decembrieă 2015. Din 22ă februarieă 2016ă s-a lucrat, la 
pregătirea cu material lemnos a viitoarei etape, respectiv a zidăriei cu cărămidă plină, 
ce a fost acoperită cu beton în 21 martie; grinzile au fost umplute cu beton în 24 martie. 
Între 4 şi 12 aprilie s-a lucrat la zidăria turnului central şi apoi s-a continuat din 13 
iulie. Din 3 august turnul central a început să prindă contur. Vă rugăm să contribuiţi, şi 
pe mai departe, după posibilităţi, la edificarea bisericii parohiale! 

ăProgramulăpoateăsuferiămodific riădatorit ăunorăsitua iiăneprev zuteă 

Luni,ă Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

ăă8ăVIIIă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.00:ăVecerniaă 
 Oraă18.30:ăParaclisulăMaiciiăDomnului 
Mar i, Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

ăă9ăVIIIă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.00:ăVecerniaă 
 Oraă18.30:ăParaclisulăMaiciiăDomnului 
Miercuri,ă Oraăăă8.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

10ăVIIIă2016 Oraă16.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă17.00:ăVecerniaă 
ă Oraă17.30:ăTainaăSfântuluiăMaslu 

 Oraă19.00:ăParaclisulăMaiciiăDomnului 
Joi,ă Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

11ăVIIIă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.00:ăVecerniaă 
 Oraă18.30:ăParaclisulăMaiciiăDomnului 
Vineri, Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

12ăVIIIă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.00:ăVecerniaă 
 Oraă18.30:ăParaclisulăMaiciiăDomnului 
Sâmb t ,ă Oraăăă8.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

13ăVIIIă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.00:ăVecerniaă 
 Oraă18.30:ăParaclisulăMaiciiăDomnului 
DUMINICA, ORAăăă7.30:ăACATISTULăMÂNTUITORULUI 

14ăVIIIă2016,ă ORAăăă7.50:ăUTRENIA 

AăVIII-AăDUP ăRUSALII ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

(ÎNMUL IREA ORAă17.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

ăPÂINILOR) ORAă18.00:ăPARACLISULăMAICIIăDOMNULUI 

 ORAă19.00:ăVECERNIAăMAREăCUăLITIA 



Comoara înţelepciunii                                                                              
 

preluată din Ziarul Lumina, sâmbătă, 30 iulie 2016  
 

Ceăpoțiăcump raăcuăbani? 
 

ăăăăăBernard Shaw, celebrul scriitor irlandez, laureat al Premiului Nobel 
pentru literatură, a remarcat spiritual, odată: „Cu bani poți să cumperi un 
pat, dar nu și somnul odihnitor, cărți, dar nu și înțelepciunea, mâncare, dar 
nu și apetitul, haine luxoase, dar nu și frumusețea, medicamente, dar nu și 
sănătatea, distracții, dar nu și fericirea”.  
     Am putea adăuga la spusele cunoscutului dramaturg britanic că și 
apropierea intimă se vinde, dar nu și dragostea! Iar fără iubire suntem 
neliniștiți, nefericiți și duhovnicește morți! Cu privire la aceasta există o 
poveste remarcabilă.  
     Într-o seară, un om stătea în camera sa, privind la lumânarea aprinsă de 
pe masă. La bătăile care se auzeau în ușă, bărbatul a întreabat:  
     ‒ Cine e? 

     Răspunsul a venit imediat:  
     ‒ Iubirea.  
     ‒ Nu am nevoie de tine acum!, i-a replicat omul tăios.  
     ‒ Dar m-ai așteptat, a răspuns ea. 
     ‒ Pleacă, am nevoie să înțeleg viața, sensul ei... 
     ‒ Dar ai putea să mori între timp... 
     ‒ Nu am de gând.  
     ‒ Atunci o să mor eu!  
     ‒ E imposibil. Iubirea e mai tare decât moartea. 
     ‒ De ce crezi asta? 

     ‒ Tu vii când vrei, dar să mori?! 
     ‒ Dar dacă totuși? 

     ‒ Nici un fel de dacă. Vino mai târziu. 
     ‒ Rămas-bun! 
     S-a lăsat o liniște apăsătoare. Dar iarăși bătăi în ușă. 
     ‒ Am zis: Pleacă!  
     ‒ Hai, pregătește-te repede! 
     ‒ Ce, cum îndrăznești? 

     ‒ Îndrăznesc pentru că e vremea mea. Eu sunt Moartea. 
     ‒ E o greșeală, sunt încă atât de tânăr! 
     ‒ Trebuie să nu uiți un lucru; fără iubire ești mort! (Augustin Păunoiu) 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

 

DuminicaăaăVIII-aădup ăRusaliiă 
 

LaăLiturghieăApostolul de la I Corinteni I, 10-17: 
 

         Fraţilor, vă îndemn, pentru numele Domnului nostru Iisus 
Hristos, ca toţi să vorbiţi la fel şi să nu fie dezbinări între voi; ci să fiţi 
cu totul uniţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi înţelegere; căci, fraţii mei, 
despre voi, prin cei din casa lui Hloe, mi-a venit ştire că la voi sunt 
certuri. Şi spun aceasta, că fiecare dintre voi zice: Eu sunt al lui Pavel, 
iar eu sunt al lui Apollo, iar eu sunt al lui Chefa, iar eu sunt al lui 
Hristos! Oare s-a împărţit Hristos? Nu cumva s-a răstignit Pavel pentru 
voi? Sau fost-aţi botezaţi în numele lui Pavel? Mulţumesc lui 
Dumnezeu că pe nici unul din voi n-am botezat, decât pe Crispus şi pe 
Gaius, ca să nu zică cineva că aţi fost botezaţi în numele meu. Am 
botezat şi casa lui Ştefana; afară de aceştia nu ştiu să mai fi botezat pe 
altcineva. Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar 
nu cu înţelepciunea cuvântului, ca să nu rămână zadarnică crucea lui 
Hristos.   

 

LaăLiturghieăEvanghelia după Matei XIV, 14-22:  
 

           În vremea aceea, Iisus a văzut mulţimea de oameni şi I S-a făcut milă 
de ei şi a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la 
El şi I-au zis: Locul este pustiu şi vremea, iată, a trecut; deci, dă drumul 
mulţimilor ca să se ducă în sate să-şi cumpere mâncare. Iisus însă le-a răspuns: 
N-au trebuinţă să se ducă; daţi-le voi să mănânce. Iar ei I-au zis: Nu avem aici 
decât cinci pâini şi doi peşti. Şi El a zis: Aduceţi-Mi-le aici. Şi poruncind să se 
aşeze mulţimile pe iarbă şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti şi privind la 
cer, a binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii, 
mulţimilor. Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au strâns rămăşiţele de 
fărâmituri, douăsprezece coşuri pline. Iar cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii 
de bărbaţi, afară de femei şi de copii. Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în 
corabie şi să treacă înaintea Lui pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul 
mulţimilor.   


