
Parohia Ortodoxă  
Sfântul Ioan Gură de Aur 

Str. Porțile de Fier r. 2, 00 9 Cluj-Napo a 

we : www.parohiasfa tulioa guradeaur.ro 

E ail: parohiasioa guradeaur@yahoo. o  

Preot paroh: Bogdan Sergiu Marian 

Telefon:   9  &   9  

PROGRAMăLITURGICăă 
S PT MÂNAăAăIX-AăDUP ăRUSALII 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  
      Nr. 101, 15 — 21 AUGUST 2016 

 

TroparulăAdormiriiăMaiciiăDomnului 
               Întru naștere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu 
Născătoare; mutatu-te-ai la viață, fiind Maica Vieții și cu rugăciunile tale izbăvești din 
moarte sufletele noastre. 

Cuget riăcreştine 

           „Cântările, rugăciunile, preoţii, atâta mulţime de fraţi! Toate acestea nu sunt pentru ca 
să plângi, să te tânguieşti şi să te zbuciumi, ci ca să mulţumeşti lui Dumnezeu Care l-a luat pe 
cel mort. După cum oamenii petrec cu urale pe cei chemaţi să ocupe o înaltă dregotorie, tot 
astfel şi aici, cu toţii petrec pe cei plecaţi dintre sfinţi, cu multe cântări şi laude, pentru că au 
fost chemaţi la o cinste mai mare.” (Sf.ăIoanăGur ădeăAură‒ăOmiliaălaăs raculăLaz r,ăV) 

Anunţuri 

          Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ăiulieă2014,ărespectivă6ăoctombrie
‒20 noiembrie 2014 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 9ăiunieă2015, 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! ăăăProgramulăpoateăsuferiămodific riădatorit ăunorăsituaţiiăneprev zuteă 

LUNI,ă ORAăăă7.50:ăUTRENIA 

15ăVIIIă2016 ORAăăă9.10:ăACATISTULăMAICIIăDOMNULUI 
ADORMIREAă ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

MAICIIăDOMNULUI ORAă18.00:ăVECERNIAă 
 ORAă18.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

Marţi, Oraăăă8.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

16ăVIIIă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileăserii 
 Oraă18.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Miercuri,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
17ăVIIIă2016 Oraă17.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă17.30:ăTainaăSfântuluiăMaslu 

Joi,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
18ăVIIIă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileăserii 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Vineri, Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
19ăVIIIă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileăserii 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Sâmb t ,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
20ăVIIIă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.00:ăVecerniaămare 

DUMINICA, ORAăăă7.30:ăACATISTULăMÂNTUITORULUI 

21ăVIIIă2016,ă ORAăăă7.50:ăUTRENIA 

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

(UMBLAREAăPEăMARE‒ ORAă18.00:ăVECERNIAă 
POTOLIREAăFURTUNII) ORAă18.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 



Comoaraăînţelepciuniiăă ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
preluată din Ziarul Lumina, marţi, 9 august 2016  

 

C lduraădinăinimaămamei 
 

ăăăăăPoate cea mai mare din minunile pe care Dumnezeu le-a făcut și le 
săvârșește până astăzi este legată de faptul că a creat pe lume mamele. 
Dragostea din inima mamei seamănă cel mai mult cu iubirea pe care 
ne-o arată Dumnezeu. Ea atinge niște cote de dăruire neînchipuite 
pentru rațiunea noastră. Născătoarea de Dumnezeu este Maica 
Domnului Iisus Hristos, dar și Maica Bisericii, a tuturor ce i se arată 
fii vrednici prin credința în Fiul său. Maria este cea mai slăvită și 
binecuvântată între toate mamele care s-au născut și se vor naște 
vreodată pe pământ. Căldura inimii ei face de nepătruns întunericul și 
tristețea păcatului care ne împresoară.  
     Se povestește într-o fabulă că frigul a rămas surprins auzind cum o 
pasăre cânta în plină iarnă.  
     ‒ Unde ai petrecut noaptea? a întrebat-o frigul.  
     ‒ Într-un staul, unde boii au suflat de am putut să mă încălzesc și 
eu, răspunse pasărea.  
     În noaptea următoare, frigul s-a înăsprit atât de tare, încât boilor și 
asinilor le-a înghețat respirația. Iar frigul, care credea pasărea deja 
moartă, a auzit, spre surprinderea sa, că aceasta continua să cânte.  
     ‒ Bine, dar unde ai fost noaptea trecută? a întrebat din nou frigul.  
     ‒ Într-o peșteră, unde s-au adăpostit niște oameni și au aprins un 
foc. 
     Dar în următoarea noapte peștera s-a transformat într-un adevărat 
congelator. Frigul a rămas și mai mirat, când, a doua zi de dimineață, 
trilurile păsării sunau și mai zglobii.  
     ‒ Încă nu ai murit de ger? Unde ți-ai mai găsit adăpost, a întrebat-o 
cu răutate hainul frig. 
     ‒ Lângă inima unei mame care-și strângea în brațe copilul. 
     ‒ Acolo eu nu pot să pătrund, s-a gândit frigul, declarându-se 
învins. (Augustin Păunoiu, adaptare după o pildă din volumul De 
vorbă cu Iisus, Editura Sapientia, 2014)  

TexteădinăSfântaăScriptur  
 

Luni,ă15ăaugust,ă 
AdormireaăPreasfinteiăSt pâneiănoastre,ă 

deăDumnezeuăN sc toareiăşiăPurureaăFecioareiă
Maria 

 

LaăLiturghieăEvangheliaădup ăLucaăX,ă38-42;ăXI,ă27-28:ă 
 

ăăăăăăăăăÎn vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta   
L-a primit în casa ei. Şi ea avea o soră ce se numea Maria, care, aşezându-se la 
picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui. Iar Marta se silea cu multă slujire şi, 
apropiindu-se, a zis: Doamne, oare nu socoteşti că sora mea m-a lăsat singură să 
slujesc? Spune-i, deci, să-mi ajute. Şi răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, 
Marto, te îngrijeşti şi pentru multe te sileşti, dar un singur lucru trebuie: căci 
Maria partea bună şi-a ales, care nu se va lua de la ea. Şi, când zicea El acestea, 
o femeie din mulţime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a 
purtat şi fericiţi este pieptul la care ai supt! Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi 
sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc pe el.    
 

DuminicaăaăIX-aădup ăRusaliiă 
 

LaăLiturghieăEvangheliaădup ăMateiăXIV,ă22-34:ă 
 

ăăăăăăăăăăăăăăÎn vremea aceea Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă 
înaintea Lui pe ţărmul celălalt, până ce va da drumul mulţimilor. Iar El, dând 
drumul mulţimilor, S-a suit în munte, ca să Se roage deosebi. Şi făcându-se 
seară, era singur acolo. Iar corabia era deja în mijlocul mării, fiind învăluită de 
valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la a patra strajă din noapte, a venit la ei 
Iisus, umblând pe mare. Văzându-L umblând pe mare, ucenicii s-au 
înspăimântat, zicând că e nălucă, şi de frică au strigat. Dar El le-a vorbit îndată, 
zicându-le: Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi! Atunci Petru, răspunzând, a zis: 
Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte să vin la Tine pe apă. El i-a zis: Vino! Iar 
Petru, coborându-se din corabie, a mers pe apă şi a venit către Iisus. Dar văzând 
vântul, s-a temut şi, începând să se scufunde, a strigat, zicând: Doamne, sca-   
pă-mă! Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat şi a zis: Puţin credinciosule, 
pentru ce te-ai îndoit? Şi suindu-se ei în corabie, s-a potolit vântul. Iar cei din 
corabie I s-au închinat, zicând: Cu adevărat Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Şi, 
trecând dincolo, au venit în pământul Ghenizaretului.  


