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Troparul  
Sfântului Ioan Gur  de Aur 

       Din gura ta ca o lumină de foc 
strălucind harul toată lumea ai luminat, 
vistieriile neiubirii de argint lumii ai 
câştigat, înălţimea gândului smerit nouă   
ne-ai arătat. Iar prin cuvintele tale 
învăţându-ne, Părinte Ioane Gură de Aur, 
roagă pe Cuvântul, Hristos Dumnezeu, să 
mântuiască sufletele noastre!  
 

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, iar din 30 septembrie s-a început 
zidirea bolţii acestuia; ea a fost acoperită 
cu beton în 6 octombrie. În 18 octombrie 
2016 s-a montat crucea pe biserică. 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 

 7 XI 2016 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

 Ora 18.20: Vecernia mare cu litie 

MAR I, ORA   7.50: UTRENIA 

 8 XI 2016 ORA   9.10: ACATISTUL SF. ARHANGHELI 

SOBORUL ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GUR  DE AUR 

SF. ARHANGHELI ORA 18.00: VECERNIA  
MIHAIL ȘI GAVRIIL   ORA 18.30: ACATISTUL SF. IOAN GUR  DE AUR 

Miercuri,  Ora   8.00: Rug ciunile dimine ii 
 9 XI 2016 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

Joi,  Ora   8.00: Rug ciunile dimine ii 
10 XI 2016 Ora 18.00: Rug ciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

Vineri, Ora   8.00: Rug ciunile dimine ii 
11 XI 2016 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

 Ora 18.20: Vecernia mare cu litie 

SÂMB T ,  ORA   7.50: UTRENIA 

12 XI 2016 ORA   9.10: ACATISTUL SF. MARTIRI N S UDENI 

SF. MARTIRI ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GUR  DE AUR 

N S UDENI ORA 18.00: ACATISTUL SF. IOAN GUR  DE AUR 

 ORA 18.30: VECERNIA MARE CU LITIE 

 ORA 20.00: UTRENIA 
 

DUMINICA,  

13 XI 2016,  ORA   9.00: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

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

(PILDA SAMARITEANULUI ORA 18.00: VECERNIA  
MILOSTIV) ORA 18.30: ACATISTUL SF. IOAN GUR  DE AUR 

SF. IOAN GUR  DE AUR  

OCROTITORUL PAROHIEI  



13 noiembrie, Sf. Ioan Gur  de Aur,  
Arhiepiscopul Constantinopolului 

La Liturghie Evanghelia după Matei XI, 27-30:  

     Zis-a Domnul: Eu sunt uşa: De va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va 
ieşi şi păşune va afla. Furul nu vine decât ca să fure, să junghie şi să piardă. Eu am venit ca 
oile Mele viaţă să aibă şi din belşug să aibă. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi 
pune sufletul pentru oile Sale. Iar cel plătit, care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui, 
când vede lupul venind, lasă oile şi fuge; iar lupul le răpeşte şi le risipeşte. Cel plătit fuge, 
pentru că este plătit şi nu are grijă de oi. Eu sunt Păstorul cel bun şi cunosc oile Mele şi ale 
Mele Mă cunosc pe Mine. Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmi 
pun pentru oi. Am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc; 
ele vor asculta de glasul Meu şi va fi o turmă şi un păstor. 
 

Comoara înţelepciuinii                                                         
preluată din Ziarul Lumina, miercuri, 2 noiembrie 2016  

 

Asumarea suferinţei 

     Lectura Patericului poate să fie descurajatoare dacă ne oprim doar asupra faptelor de vitejie 
ascetică, adesea intimidante. Apoftegmele decupează mici felii din realitatea cotidiană a Părinților 
de ertului, pe care ni le livrează fără prea multe explicații suplimentare. În spatele acțiunilor stau însă 
ni te principii duhovnice ti, care nu î i pierd sensul în nici un context.  
        Pe Avva Isaac, preotul de la Chilii, îl vedem la un moment dat suferind de o boală gravă, din 
pricina căreia zace multă vreme. Ucenicul îi pregăte te o fiertură în care pune câteva „prune mici”. 
Bătrânul refuză fiertura pentru că nu vrea să î i slăbească tensiunea ascetică în care trăia. Răspunsul 
lui duce lucrurile un pas mai departe:  
       ‒ Drept să spun, frate, a  vrea să stau cu boala aceasta treizeci de ani.  
       Într-o lume a confortului, dominată de frica exagerată de durere, o lume a tehnicilor medicale tot 
mai performante, atitudini ca cele ale Părinților pustiei sunt de-a dreptul revoltătoare. Asceții însă 
primesc tot ce li se întâmplă ca din mâna lui Dumnezeu: bucurii sau suferințe, toate se petrec în 
arhitectura complexă a proniei. Iar încrederea totală în Dumnezeu i în purtarea Lui de grijă este 
calitatea de căpătâi a nevoitorilor.  
       Suferința, la fel ca i viața, este un dar al Domnului, în care se poate citi, chiar dacă cel mai 
adesea cu foarte mare greutate, dragostea Lui. Hristos Şi-a arătat iubirea pentru lume întinzându-Şi 
brațele pe cruce, iar răspunsul la această dragoste este tocmai asumarea înțelegătoare a suferinței.  
       Cre tinii nu î i provoacă suferință, nu o caută, dar ea este inevitabilă, ține de însă i logica internă 
a lumii căzute. Există în orice context boală, neputință, răutate, limitări, iar întâlnirea cu oricare dintre 
acestea poate fi sursă a suferinței. Doar asumarea ei, plină de nădejde i încredere în iubirea lui 
Dumnezeu, poate să-i descopere sensul i puterea duhovnicească. Iar nădejdea în mijlocul suferințelor 
celor mai absurde i al lipsei majore de sens este singura vrednică de Dumnezeu Cel iubitor.  
       Avva Isaac, preotul de la Chilii, în momentul în care zice ucenicului său că ar prefera să stea încă 
treizeci de ani în boală, arată că a descoperit nebănuita putere care se ascunde în asumarea suferinței, 
cu dragoste pentru Dumnezeu i plin de nădejde, în pofida a tot ce este descurajant.  
       Puterea lui Dumnezeu se arată mai cu seamă în slăbiciune i neputință, acolo unde este El 
prezent, alături de fiecare om. Hristos nu a venit să alunge suferința, nu a venit nici măcar să-i dea un 
sens, ci a venit să umple suferința de prezența Lui, după cum zicea poetul Paul Claudel. Aceasta este 
până la urmă singura viziune cre tină cu privire la suferință. Pe cât de simplu de expus, pe atât de 
greu de trăit. i totu i, e calea bătătorită îndelung de generații întregi de asceți de dinaintea noastră. 
(Paul Siladi) 

Texte din Sfânta Scriptur  
 

Mar i, 8 noiembrie, Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil 
La Liturghie Evanghelia dup  Luca X, 16-21:  

 

     Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Cel ce vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă şi cel ce se 
leapădă de voi se leapădă de Mine; iar cine se leapădă de Mine se leapădă de Cel ce M-a 
trimis pe Mine. Şi s-au întors cei şaptezeci şi doi cu bucurie, zicând: Doamne, şi demonii ni 
se supun în numele Tău. Şi le-a zis: Am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer. Iată,      
v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului şi 
nimic nu vă va vătăma. Dar nu vă bucuraţi de aceasta, că duhurile vi se pleacă, ci vă bucuraţi 
că numele voastre sunt scrise în ceruri. În acest ceas, Iisus S-a bucurat cu duhul şi a zis: Te 
slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului şi al pământului, că ai ascuns acestea de cei 
înţelepţi şi de cei pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor. Da, Părinte, căci aşa a fost înaintea 
Ta bunăvoinţa Ta.  
 

Sâmb t , 12 noiembrie, Sf. Martiri şi M rturisitori N s udeni  
La Liturghie Evanghelia după Luca XXI, 12-19:  

 

      Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Păziţi-vă de oameni, pentru că îşi vor pune mâinile pe 
voi şi vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi şi în temniţe, ducându-vă la împăraţi şi la 
dregători, pentru numele Meu. Şi va fi vouă prilej de mărturisire. Puneţi, deci, în inimile 
voastre să nu gândiţi de mai înainte ce veţi răspunde; căci Eu vă voi da gură şi înţelepciune, 
căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toţi potrivnicii voştri. Şi veţi fi daţi şi de 
părinţi şi de fraţi şi de rudenii şi de prieteni, şi vor ucide pe unii dintre voi şi veţi fi urâţi de 
toţi pentru numele Meu; dar nici un păr din capul vostru nu va pieri. Prin răbdarea voastră 
veţi dobândi sufletele voastre.   
 

Duminica a XXV-a dup  Rusalii 
La Liturghie Evanghelia după Luca X, 25-37:  

 

      În vremea aceea a venit un învăţător de lege, ispitindu-L şi zicând: Învăţătorule, ce să fac 
ca să moştenesc viaţa de veci?  Dar Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citeşti? Iar 
el, răspunzând, a zis: «Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot 
sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi». 
Iar Iisus i-a zis: Drept ai răspuns; fă aceasta şi vei fi viu. Dar el, voind să se îndreptăâească pe 
sine, a zis către Iisus: Şi cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora 
de la Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au 
plecat, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea şi, văzându-l, a 
trecut pe alături. De asemenea şi un levit, ajungând în acel loc, venind şi văzând, a trecut pe 
alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă şi, 
apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin; apoi, punându-l pe asinul său, 
l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoţând doi dinari, i-a dat 
gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi, ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi voi da. Deci, 
care dintre aceştia trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zrăspuns: 
Cel care a făcut milă cu el. Şi Iisus i-a zis: Mergi şi fă şi tu asemenea.    


