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Cugetări creştine 

            „Când punem pe cele ale lui Dumnezeu înaintea celorlalte, toate lucrurile ne merg după 
voia noastră; nici nu simţim tristeţea, pentru că bunătatea lui Dumnezeu ne dă totul din bel ug. 
Deci, ca să străbatem şi noi viaţa de aici lipsiţi de tristeţe şi să atragem şi mai mult bunăvoinţa 
Stăpânului, să îmbrăţişăm virtutea, să ne străduim să aducem în casele noastre pacea şi 
înţelegerea, să ne îngrijim de buna cunoaştere a copiilor noştri, să avem grijă de purtările 
slugilor noastre, pentru ca, primind pentru toate bune răsplătiri, să fim învredniciţi şi de 
bunătăţile făgăduite.” (Sf.ăIoanăGur ădeăAură‒ăOmilii la Facere, XXXVIII, VII) 
 

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. În perioada 30 august ‒ 2 septembrie s-a 
lucrat la baza turnului de deasupra cafasului. 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 

ăăă5ăIXă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileăserii 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Mar i, Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

ăăă6ăIXă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileăserii 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Miercuri,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
ăăă7ăIXă2016 Oraă17.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă17.30:ăTainaăSfântuluiăMaslu 

ă Oraă19.00:ăVecerniaămareăcuălitie 

JOI,ă ORAăăă7.45:ăUTRENIA 

ăăă8ăIXă2016 ORAăăă9.10:ăACATISTULăMAICIIăDOMNULUI 
ăNAŞTEREAăă ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

ăMAICII ORAă18.00:ăVECERNIAă 
ăDOMNULUI ORAă18.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

Vineri, Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
ăăă9ăIXă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileăserii 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Sâmb t ,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții 
ă10ăIXă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.00:ăVecerniaămare 

DUMINICA, ORAăăă7.30:ăACATISTULăMÂNTUITORULUI 

ă11ăIXă2016,ă ORAăăă7.50:ăUTRENIA 

DINAINTEAăDINAINTEA ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

ÎN L RIIăSF.ăCRUCI ORAă18.00:ăVECERNIAă 
(CONVORBIREAă ORAă18.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

LUIăIISUSăCUăNICODIM)  



Comoara înţelepciuinii                                                         
 

preluată din Ziarul Lumina, sâmbătă, 27 august 2016  
 

Ciudateleăepitafuri 
 

ăăăăăTrăia în Georgia un om foarte bătrân care era aproape de moarte. 
Într-o zi, a mers în cimitirul aflat la marginea satului său ca să- i 
aleagă un loc de veci. Acolo a văzut câteva pietre funerare cam ciudate 
pe care se putea citi: „Aici zace Boris, care a trăit 12 minute. Aici 
odihne te Ecaterina, care a trăit o oră i 40 de minute, Igor, care a trăit 
trei ore i 20 de minute“ i a a mai departe.  
     Bătrânul a vizitat întregul cimitir i a văzut doar epitafuri care 
atribuiau puține ore sau minute din viață răposaților de acolo. 
Surprins, s-a apropiat de îngrijitorul cimitirului i l-a întrebat:  
     ‒ Omule, cimitirul acesta este unul în care sunt îngropați numai 
copii? 

     ‒ Nu, domnule, i-a răspuns îngrijitorul. Dar este un cimitir special. 
Aici, viețile răposaților sunt măsurate în funcție de binele pe care l-au 
făcut celorlalți atunci când ei trăiau pe pământ. Unii au trăit mult timp, 
însă au dat puțin din el celor din jurul lor. 
     Se întâmplă în viața fiecăruia dintre noi să avem zile în care să nu 
săvâr im nici un bine aproapelui nostru sau nici măcar nouă, spiritual 
vorbind. Ele sunt goale, sunt zile pierdute. i există, din păcate prea 
puține momente în care mai facem câte ceva pentru sufletul nostru, 
slujind semenilor cu o mică faptă bună.  
     Atunci simțim că trăim o viață plină. Ceea ce umple o viață sunt 
iubirea față de Dumnezeu i slujirea celorlalți.  
     În cartea Înțelepciunea lui Solomon este lăudat omul sfânt despre 
care se spune: „Ajungând curând la desăvâr ire, a apucat ani 
îndelungați” (Înțelepciunea lui Solomon, 4, 13).  
     O temă bună pentru un examen de con tiință ar trebui să pornească 
de la două întrebări: „Ce calitate au zilele mele?” „Ce «epitaf» a  
merita eu astăzi?” (Augustin Păunoiu, adaptare după o pildă din 
volumul De vorbă cu Iisus, Agustin Filgueiras Pita, Editura Sapientia, 
2014)   

Texte din Sfânta Scriptură 

 

Joi,ă8ăseptembrie,ă 
Naşterea Preasfintei Stăpânei noastre,  

de Dumnezeu Născătoarei  
şi Pururea Fecioarei Maria 

 

LaăLiturghieăEvanghelia după Luca X, 38-42; XI, 27-28:  
          
             În 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.   
 

 Duminicaădinainteaăîn l riiăSfinteiăCruci 
LaăLiturghieăEvanghelia după Ioan III, 13-17:  

         
           Zis-a Domnul: Nimeni nu s-a suit la cer, decât Cel ce S-a 
coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer. Şi, după cum Moise 
a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să Se înalţe Fiul Omului, ca 
tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Pentru că 
Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut   
L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. 
Fiindcă n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece 
lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea.  


