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Cugetări creştine 

            „Ce folos aduce veşmântul din afară, când sufletul e îmbrăcat mai prost ca orice 
cerşetor? Pe un om trebuie să-l lauzi şi să-l admiri nu după haine, nici chiar după trup, 
ci după sufletul lui.” (Sf. Ioan Gur  de Aur ‒ Predicile despre statui, Partea a II-a, 
predica a XIX-a) 
 

Anunţuri 
          Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18 iulie 2014, respectiv 6 
octombrie‒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 23 februarie şi 9 
iunie 2015, 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 10 decembrie 2015. Din 22 februarie 2016 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. Între 15 ‒ 23 septembrie   
s-a înălţat cu 3 m. turnul central. Vă rugăm să contribuiţi, şi pe mai departe, după 
posibilităţi, la edificarea bisericii parohiale!  Programul poate suferi modific ri datorit  unor situaţii neprev zute  

Luni,  Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gur  de Aur 

26 IX 2016 Ora 18.00: Rug ciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

Marţi, Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gur  de Aur 

27 IX 2016 Ora 18.00: Rug ciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

Miercuri,  Ora   8.00: Rug ciunile dimineții 
28 IX 2016 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

  Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

Joi,  Ora   8.00: Rug ciunile dimineții 
29 IX 2016 Ora 18.00: Rug ciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

Vineri, Ora   8.00: Rug ciunile dimineții 
30 IX 2016 Ora 18.00: Rug ciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

Sâmb t ,  Ora   8.00: Rug ciunile dimineții 
  1  X 2016 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

  Ora 18.00: Vecernia mare 

DUMINICA, ORA   7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

  2  X 2016,  ORA   7.50: UTRENIA 

A XIX-A DUP  RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GUR  DE AUR 

(PREDICA DE PE MUNTE‒ ORA 18.00: VECERNIA  
IUBIREA VR ŞMAŞILOR) ORA 18.30: ACATISTUL SF. IOAN GUR  DE AUR 



Comoara înţelepciuinii                                                         
 

preluată din Ziarul Lumina, marţi, 20 septembrie 2016  
 

Brâncuși și Rockefeller 
 

     Geniile istoriei, oamenii mari cu adevărat, au fost profunzi şi simpli în 
acelaşi timp. Dacă eşti atent la ei, observi că nu se entuziasmau uşor, că 
aveau cuvântul bine cântărit, că nu îi bucura succesul facil, dimpotrivă, 
fugeau de el cât puteau. Îi încurcau teribil bogaţii care credeau că îi pot 
cumpăra.  
      Geniul caută în domeniul său esenţialul. Pentru el celelalte lucruri sunt 
nesemnificative. Brâncuşi și-a construit singur chiar şi propria mobilă şi 
majoritatea ustensilelor pe care le folosea în munca lui, ilustrând parcă 
înțelesul frazei „Cât de multe sunt strânse aici şi cât de nefolositoare pentru 
mine...”, pe care Socrate o rostea când se plimba prin piaţa Atenei.  
      Dar asta nu înseamnă că geniul este un absent al vieţii, că el nu ştie să 
vadă şi să simtă lumea. Geniul nu e un îngust, ci el ştie să osebească ce 
merită atenţia lui de ce nu trebuie nici băgat în seamă.  
     Acum 140 de ani se năştea într-un mic sat de la poalele Carpaţilor cel 
care avea să revoluţioneze sculptura modernă, Constantin Brâncuşi. I-a 
cunoscut şi a fost prieten cu cei mai mari artişti ai lumii din vremea sa, 
Amedeo Modigliani, Auguste Rodin, Guillaume Apollinaire, Henri Matisse. 
A expus operele sale la cele mai pretenţioase saloane din Paris, New York, 
Chicago şi Boston. Cu toate acestea, a rămas un om de o smerenie ieşită din 
comun. La sfârşitul vieţii petrecut în 1957 a dăruit toate lucrările sale 
statului român, dar autorităţile comuniste au refuzat această colosală donaţie, 
motivând că nu pot accepta sculpturile unui reacţionar plecat din România.  
      Rămâne memorabil însă un episod petrecut în atelierul său de sculptură 
unde l-a vizitat într-o zi celebrul bancher David Rockefeller. Omul îl aprecia 
enorm pe român.  
      ‒ Cu ce te pot ajuta? Ai nevoie să-ţi cumpăr ceva?, l-a întrebat într-o zi 
cu nonşalanţă magnatul american, care putea semna un cec în dolari a cărui 
sumă aduna multe zerouri la coadă.  
      Brâncuşi, deloc stânjenit de prezenţa afaceristului, i-a spus tăios:  
      ‒ Dacă vrei să mă ajuţi cu adevărat, du-te, ia mătura care stă după uşă şi 
mătură atelierul! S-a făcut mult praf şi nu pot să lucrez atunci când e 
mizerie. (Augustin Păunoiu)   

Texte din Sfânta Scriptură 
 

         Duminica a XVIX-a dup  Rusalii  
 

La Liturghie Apostolul de la II Corinteni XI, 31-33, XII, 1-9:             

           Fraţilor, Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus, Cel ce este 
binecuvântat în veci, ştie că nu mint! În Damasc, dregătorul regelui Areta 
păzea cetatea Damascului, ca să mă prindă, şi printr-o fereastră am fost lăsat 
în jos, peste zid, într-un coş, şi am scăpat din mâinile lui. Dacă trebuie să mă 
laud, nu-mi este de folos, dar voi veni totuşi la vedenii şi la descoperiri de la 
Domnul. Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani ‒ fie în trup, 
nu ştiu; fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - a fost răpit unul ca 
acesta până la al treilea cer. Şi-l ştiu pe un astfel de om ‒ fie în trup, fie în 
afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie, că a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte 
de nespus, pe care nu se cuvine omului să le grăiască. Pentru unul ca acesta 
mă voi lăuda; iar pentru mine însumi nu mă voi lăuda decât numai în 
slăbiciunile mele. Căci chiar dacă aş vrea să mă laud, nu voi fi fără minte, 
căci voi spune adevărul; dar mă feresc de aceasta, ca să nu mă socotească 
nimeni mai presus decât ceea ce vede sau aude de la mine. Şi pentru ca să nu 
mă trufesc cu măreţia descoperirilor, datu-mi-s-a mie un ghimpe în trup, un 
înger al satanei, să mă bată peste obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta 
de trei ori am rugat pe Domnul ca să-l îndepărteze de la mine; şi mi-a zis: Îţi 
este de ajuns harul Meu, căci puterea Mea se desăvârşeşte în slăbiciune. 
Deci, foarte bucuros, mă voi lăuda mai ales întru slăbiciunile mele, ca să 
locuiască în mine puterea lui Hristos.  
 

  La Liturghie Evanghelia după Luca VI, 31-36:  
 

             Zis-a Domnul: Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi 
asemenea. Şi, dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Că şi 
păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei; şi, dacă faceţi bine celor ce vă 
fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii fac acelaşi lucru; 
iar dacă daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce 
mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să 
primească înapoi întocmai. Însă voi iubiţi-i pe vrăjmaşii voştri şi faceţi-le 
bine şi daţi cu împrumut fără să nădăjduiţi nimic în schimb, iar răsplata 
voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei 
nemulţumitori şi răi. Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru milostiv este.   


