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Cugetări creştine 

            „Dacă eşti păcătos, intră în biserică pentru a-ţi mărturisi păcatele! Dacă eşti 
drept, intră pentru ca să nu-ţi pierzi dreptatea! Pentru amândouă, biserica este 
port.” (Sf. Ioan Gur  de Aur ‒ Omiliile despre pocăinţă, IV) 
 

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   7.40: UTRENIA  
21 XI  2016 ORA   9.10: ACATISTUL MAICII DOMNULUI 

INTRAREA  ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GUR  DE AUR 

ÎN BISERIC  ORA 18.00: VECERNIA  
A MAICII DOMNULUI ORA 18.30: ACATISTUL SF. IOAN GUR  DE AUR 

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

22 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 

23 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 

24 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 

25 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 

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

  Ora 18.00: Vecernia mare 

DUMINICA, ORA   7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

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

(DREG TORUL BOGAT‒ ORA 18.00: VECERNIA 

P ZIREA PORUNCILOR) ORA 18.30: ACATISTUL SF. IOAN GUR  DE AUR 



Comoara înţelepciuinii                                                         
 

preluată din Ziarul Lumina, marţi, 15 noiembrie 2016  
 

Autoritatea unui sfânt 
 

      Ceea ce impresionează mai mult la oamenii pe care-i întâlnim este modul 
special de a ne surprinde și de a se impune cumva asupra noastră. E vorba 
aici de o anumită autoritate. Cea mai elementară formă de autoritate decurge 
din poziția pe care o ocupă o persoană în cadrul serviciului său, dar ea nu 
depășește parametrii cuprinși în fișa postului.  
       Cel de-al doilea nivel de autoritate, care prezintă cu adevărat interes 
pentru cei din jur, este legat de competență, de calitățile profesionale ale 
omului. La următorul stadiu de autoritate se adaugă integritatea persoanei 
respective, caracterul, am spune noi. O persoană profesionistă, dublată de un 
caracter ireproșabil, este de dorit în orice mediu.  
       Dar acesta să fie maximum de autoritate pe care-l poate avea cineva 
asupra celorlalți? Nu.  
       Cea mai elevată formă de autoritate este cea bazată pe spiritualitate. 
Până și în mediile cele mai potrivnice, puterea autorității duhovnicești este 
imbatabilă. De ce? Pentru că ea vine din puterea lui Dumnezeu. Pilda de 
astăzi ne vorbește tocmai despre acest lucru, despre autoritatea pe care o 
emană sfințenia.  
       Un misionar creștin indian, pe nume Sadhu Sundar Sing, în drumul lui 
prin podișul Tibet din Nepal a întâlnit câțiva oameni care coseau în câmp.    
S-a apropiat de ei pentru a le vorbi despre Iisus Hristos. Dar aceia s-au 
mâniat auzind vorbindu-li-se de o religie străină. Unul dintre ei chiar l-a 
afurisit și, luând o piatră, i-a aruncat-o în cap și l-a rănit. Imediat după, acest 
lucrător a fost apucat de o durere violentă de cap și a trebuit să se lase de 
lucru. Sadhu, ridicându-i coasa, a luat în primire bucata-i neisprăvită. Văzând 
aceasta, ceilalți cosași și-au schimbat atitudinea față de el și, când treaba a 
fost terminată, Sundar a fost invitat să meargă cu ei să mănânce. El a primit 
propunerea, fericit că putea să vestească cuvântul lui Dumnezeu înainte de a 
părăsi localitatea. După plecarea lui, când oamenii au măsurat recolta 
obținută în ziua aceea, au constatat cu stupoare că era mult mai mare decât de 
obicei.  
        O mare frică i-a cuprinse: străinul era un sfânt. Recolta uimitoare era un 
semn sigur că omul lui Dumnezeu îi vizitase. (Augustin Păunoiu)   

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Luni, 21 noiembrie,  
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului 

La Liturghie Evanghelia 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; iar Maria partea cea 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 fericit este pieptul la care ai supt!  
Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt şi cei ce ascultă cuvântul lui 
Dumnezeu şi îl păzesc pe el.   
  

Duminica a XXX-a dup  Rusalii  
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.   


