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Cugetări creştine 

            „Bogăţia atunci e bună celui care o are, când nu se foloseşte de ea numai pentru 
banchete şi petreceri, nici numai pentru beţii şi plăceri vătămătoare, ci când se desfătează de ea 
cu măsură, iar ceea ce rămâne împarte să potolească foametea săracilor. Atunci e bună 
bogăţia” (Sf. Ioan Gur  de Aur ‒ Omili la săracul Lazăr, VII) 
 

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 situa ii neprev zute  

 

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

14 XI  2016 Ora 18.00: Vecernia 

 Ora 18.30: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

Mar i, Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gur  de Aur 

15 XI 2016 Ora 18.00: Vecernia 

 Ora 18.30: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

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

16 XI 2016 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

  Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

 Ora 19.00: Vecernia 

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

17 XI 2016 Ora 18.00: Vecernia 

 Ora 18.30: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

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

18 XI 2016 Ora 18.00: Vecernia 

 Ora 18.30: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

Sâmb t ,  Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gur  de Aur 

19 XI 2016 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

  Ora 18.00: Vecernia mare 

DUMINICA, ORA   7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

20 XI 2016,  ORA   7.50: UTRENIA  
A XXVI-A DUP  RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GUR  DE AUR 

(PILDA BOGATULUI ORA 18.00: ACATISTUL SF. IOAN GUR  DE AUR 

C RUIA I-A RODIT ARINA) ORA 18.30: VECERNIA MARE CU LITIE 



Comoara înţelepciuinii                                                         
 

preluată din Ziarul Lumina, marţi, 1 noiembrie 2016  
 

Credin a unui ran 
 

     Ce important este să respecți conștiința celorlalți! Regelui darea 
și viața trebuie să-i fie date. Însă crezul unui om este un patrimoniu 
al sufletului, iar sufletul este doar al lui Dumnezeu, spunea un 
scriitor spaniol.                                       
     Adevărata valoare a unui neam se măsoară prin felul în care ştie 
să trăiască demn credința sa. Fiecare popor poate aduna averi şi 
comori de tot felul. Dar valorează ele ceva?  
     Orice armă poate fi distrusă, orice armată înfrântă. Chiar şi aurul 
rugineşte, şi orice lucru e supus stricăciunii. Clădirile se năruie, 
dinastiile se sting, statele se prăbuşesc, gloria trece în uitare, 
comorile se cheltuiesc aiurea, culturile se nasc şi pier. Peste ruinele 
unor oraşe şi ţări ce au minunat lumea, vitele pasc iarbă într-o pace 
de început de lume. Ori se ridică alte oraşe şi ţări, tinere, obraznice 
şi ‒ din pricina inconştienţei vârstei ‒ sigure de puterea lor. Dar şi 
ele se sting, după ce le trece vremea, în decadență şi uitare.  
      O singură comoară este veşnică, și aceea este sufletul nostru. 
      În timpul Uniației, când transilvănenii români ortodocși erau 
siliți să-și părăsească credința, înaintea comisiei imperiale de la 
Viena a fost adus un țăran român din Ardeal care a fost chestionat 
astfel:  
      ‒ De ce nu vrei să te supui împărătesei Austro-Ungariei şi să 
devii greco-catolic, lăsând Ortodoxia? 

      ‒ Cojocul acesta de pe mine acum e al meu. Dacă mi-l cere 
împărăteasa, i-l dau, n-am ce face. Cu mâinile şi cu picioarele 
acestea şi cu tot trupul meu am lucrat zi şi noapte ca să plătesc 
dările. Dacă le vrea, ale ei sunt. Dar am numai un suflet, pe care îl 
păstrez pentru Dumnezeu din ceruri, şi nici o putere omenească nu-l 
va putea îndoi. (Augustin Păunoiu)   

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a XXVI-a dup  Rusalii  
 
 

La Liturghie Apostolul de la Efeseni V, 8-19:   
          
        Fraţilor, altădată eraţi întuneric, iar acum sunteţi lumină întru 
Domnul; umblaţi ca fii ai luminii! Pentru că roada luminii e în orice 
bunătate, dreptate şi adevăr, încercând ce este bine-plăcut Domnului. 
Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai 
degrabă, osândiţi-le pe faţă. Căci cele ce se fac întru ascuns de ei 
ruşine este a le şi grăi. Iar tot ce este pe faţă se descoperă prin 
lumină, căci tot ceea ce este descoperit lumină este. Pentru aceea 
zice: «Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina 
Hristos». Deci luaţi seama cu grijă, cum umblaţi, nu ca nişte 
neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi, răscumpărând vremea, căci zilele rele 
sunt. Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci înţelegeţi care este voia 
Domnului. Şi nu vă îmbătaţi de vin, în care este pierzare, ci vă 
umpleţi de Duhul. Vorbiţi între voi în psalmi şi în laude şi în cântări 
duhovniceşti, lăudând şi cântând Domnului, în inimile voastre.  

 

La Liturghie Evanghelia după Luca XII, 16-21:  
 
 

         Zis-a Domnul pilda aceasta: Unui om bogat i-a rodit din belşug 
ţarina. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun 
roadele mele? Şi a zis:  Aceasta voi face: Voi strica hambarele mele 
şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo toate roadele mele şi 
bunătăţile mele; şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai  multe bunătăţi 
strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te. 
Însă Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la tine 
sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Aşa se întâmplă cu 
cel ce-şi adună comori pentru sine şi nu se îmbogăţeşte în 
Dumnezeu.  


