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PROGRAM LITURGIC
SĂPTĂMÂNA A XXV‒A DUPĂ RUSALII
Luni, 24. 11. 2014

Anunţuri
Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18 iulie 2014, respectiv 6

Marţi, 25. 11. 2014

Miercuri, 26. 11. 2014

octombrie‒20 noiembrie 2014 la bunul mers al lucrărilor de construcţie la lăcaşul
de închinare aflat sub ocrotirea Sf. Ioan Gură de Aur, ajungându-se cu zidăria până la
cota 4,50 m. Vă rugăm să contribuiţi, în continuare, după posibiliţi!
Joi, 27 noiembrie 2014, sunteţi invitaţi, indiferent de vârsta pe care o aveţi, cu
începere de la ora 18.45, la întâlnirea Grupului de Tineret al Parohiei noastre. Se vor
cânta şi învăţa colinde prin care ne pregătim de praznicul Naşterii Domnului Iisus

Joi, 27. 11. 2014

Vineri, 28. 11. 2014

Sâmbătă, 29. 11. 2014

Hristos.

Cugetări creştine
„Stăpânul nostru nu se uită la cât dai, ci la sufletul cu care dai, la bogăţia
lui; şi datorită sufletului, cele mici ajung mari, iar cele mari adeseori mici, când
nu dai cu inimă bună.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Omilii la Facere)

DUMINICA, 30. 11. 2014
A XXX-A DUPĂ RUSALII
(DREGĂTORUL BOGAT‒
PĂZIREA PORUNCILOR)
SF. AP. ANDREI,
CEL ÎNTÂI CHEMAT,
OCROTITORUL ROMÂNIEI

Ora 8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia
Ora 18.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia
Ora 18.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu
Ora 19.00: Vecernia
Ora 8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia
Ora 18.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia
Ora 18.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia mare cu litie
ORA 7.30: ACATISTUL DOMNULUI IISUS HRISTOS
ORA 8.00: UTRENIA
ORA 9.20: ACATISTUL SF. AP. ANDREI
ORA 9.45: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 18.00: VECERNIA
ORA 18.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR

Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute

Texte din Sfânta Scriptură

Comoara înţelepciunii

Duminica a XXX-a după Rusalii
(Dregătorul bogat‒păzirea poruncilor)

preluată din Ziarul Lumina, miercuri, 19 noiembrie 2014

La Liturghie Evanghelia după Luca XVIII, 18-27:
În vremea aceea un dregător oarecare s-a apropiat de Iisus şi L-a întrebat,
zicând: Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? Iar Iisus i-a zis:
Pentru ce Mă numeşti bun? Nimeni nu este bun, decât unul Dumnezeu. Ştii
poruncile: «Să nu săvârşeşti adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturiseşti
strâmb, cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta.» Iar el a zis: Toate acestea le-am păzit
din tinereţile mele. Auzind Iisus i-a zis: Încă una îţi lipseşte: Vinde toate câte ai şi le
împarte săracilor şi vei avea comoară în ceruri; apoi vino de urmează Mie. Iar el,
auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. Şi văzându-l întristat, Iisus a zis:
Cât de greu vor intra cei ce au averi în Împărăţia lui Dumnezeu! Că mai lesne este a
trece cămila prin urechile acului decât să intre bogatul în Împărăţia lui Dumnezeu.
Zis-au cei ce ascultau: Şi cine poate să se mântuiască? Iar El a zis: Cele ce sunt cu
neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu.

Duminică, 30 noiembrie, Sf. Ap. Andrei
La Liturghie Evanghelia după Ioan I, 35-51:
În vremea aceea stăteau Ioan, împreună cu doi dintre ucenicii lui, şi, privind pe
Iisus, Care trecea, a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu! Şi cei doi ucenici l-au auzit când
a spus aceasta şi au mers după Iisus. Iar Iisus, întorcându-Se şi văzându-i că merg
după El, le-a zis: Ce căutaţi? Iar ei I-au zis: Rabi (care se tâlcuieşte: Învăţătorule),
unde locuieşti? El le-a zis: Veniţi şi veţi vedea. Au mers deci şi au văzut unde
locuia; şi au rămas la El în ziua aceea. Era ca la ceasul al zecelea. Unul dintre cei
doi, care auziseră de la Ioan şi veniseră după Iisus, era Andrei, fratele lui Simon-Petru. Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său, şi i-a zis: am găsit pe Mesia, care se
tâlcuieşte: Hristos. Şi l-a adus la Iisus, Care, privind la el, i-a zis: Tu eşti Simon, fiul
lui Iona; tu te vei numi Chefa, ce se tâlcuieşte: Petru. Iar a doua zi voia să plece în
Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis Iisus: Urmează-Mi. Iar Filip era din Betsaida,
din cetatea lui Andrei şi a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: Am aflat pe
Acela despre Care au scris Moise în Lege şi proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din
Nazaret. Şi i-a zis Natanael: Din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis: Vino şi
vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată cu adevărat
israelit în care nu este vicleşug. Natanael I-a zis: De unde mă cunoşti? A răspuns
Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin.
Răspuns-a Natanael: Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel.
Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi?
Mai mari decât acestea vei vedea. Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum
veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului.

l

Bufonul regelui
i

Sunt mulţi aceia care nu se pregătesc pentru moarte, pentru marea
plecare. Poate de frică, sau din lipsă de înţelepciune.
Gândul la moarte ne cheamă să preţuim infinit clipa de acum,
prezentul, şi ne ajută să înţelegem că Domnul are o relaţie de iubire cu
noi. Noi nu avem percepţia lăuntrică a faptului că vom muri. De aceea
amintirea morţii ne ajută pentru a ne da seama de ea şi de a trăi prezenţi în
fiecare lucru pe care îl facem.
Cine nu păzeşte cuvântul lui Hristos, „privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici
ceasul în care va veni Fiul Omului” (Mt. 25, 13), este asemenea regelui
din istorioara pe care o veţi citi în continuare.
Un rege avea în serviciul său un bufon de curte care îi umplea zilele cu
glume şi cu tot felul de lucruri amuzante, dar în acelaşi timp pline de
înţelepciune. Într-o zi, regele îi încredinţă bufonului sceptrul său, zicându-i: Ţine-l tu, până când vei găsi unul mai slab de minte decât tine:
atunci poţi să-l dăruieşti.
Câţiva ani mai târziu, regele se îmbolnăvi grav. Simţindu-şi sfârşitul
aproape, îl chemă pe bufon, de care de fapt începuse să se ataşeze şi îi
spuse:
‒ Plec într-o călătorie lungă.
‒ Şi când o să te întorci?, întrebă bufonul zâmbind. Peste o săptămână
sau peste o lună?
‒ Nu, îi spuse stăpânul cu tristeţe, nu o să mă mai întorc niciodată.
‒ Şi ce pregătiri ai făcut pentru această expediţie?, îl chestionă din nou
nebunul înţelept.
‒ Nici una, răsună şi mai jalnic răspunsul.
‒ Tu pleci pentru totdeauna şi nu te-ai pregătit deloc?, se miră
măscăriciul. Poftim, ia-ţi sceptrul. Acum am găsit pe unul mai slab de
minte decât mine!
(Adaptare după o istorioară din volumul „40 de povestiri din
deşert“, Bruno Ferrero, Galaxia Gutenberg, 2007)

