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Cugetări creştine 

            „Şi după cum în trupul omului, când vreun suc străin şi rău se împrăştie prin sânge, 
nu lasă să se împărştie sucurile cele prielnice, iar din această pricină se face umflătura 
organului, tot aşa din pricina raţionamentelor străine intrate în sufletul omului se naşte 
mândria.” (Sf. Ioan Gur  de Aur ‒ Tâlcuirea Epistolei întâi către Corinteni, omilia XII) 
 

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 

28 XI  2016 Ora 17.00: Vecernia 

 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

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

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

 Ora 18.30: Vecernia mare cu litie 

MIERCURI,  ORA   7.40: UTRENIA  
30 XI 2016 ORA   9.10: ACATISTUL SF. AP. ANDREI 

SF. AP. ANDREI ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GUR  DE AUR 

 ORA 17.00: ACATISTUL SF. IOAN GUR  DE AUR 

  ORA 17.30: TAINA SF. MASLU 

 ORA 19.00: VECERNIA 

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

 1 XII 2016 Ora 18.00: Vecernia 

 Ora 18.30: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

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

 2 XII 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 

 3 XII 2016 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

  Ora 18.00: Vecernia mare 

DUMINICA, ORA   7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

 4 XII 2016,  ORA   7.50: UTRENIA  
A XXVII-A DUP  RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GUR  DE AUR 

(T M DUIREA ORA 18.00: VECERNIA 

FEMEII GÂRBOVE) ORA 18.30: ACATISTUL SF. IOAN GUR  DE AUR 



Duminica a XXVII-a dup  Rusalii 
La Liturghie Evanghelia după după Luca XIII, 10-17:  

 

           În vremea aceea Iisus învăţa într-una din sinagogi sâmbăta. Şi, iată, 
era acolo o femeie care avea de optsprezece ani un duh de neputinţă şi care 
era gârbovă, încât nu putea să se ridice nicidecum. Iar Iisus, văzând-o, a 
chemat-o şi i-a zis: Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta! Şi Şi-a pus 
mâinile asupra ei, iar ea îndată s-a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu.   
Atunci mai-marele sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindecat-o sâmbăta, 
răspunzând, zicea mulţimii: Şase zile sunt în care trebuie să se lucreze; deci 
veniţi  în aceste zile şi vă vindecaţi, iar nu în ziua sâmbetei! Domnul însă i-a 
răspuns şi a zis: Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta 
boul sau asinul său de la iesle şi nu îl duce să-l adape? Dar aceasta, fiică a 
lui Avraam fiind, pe care a legat-o Satana, iată, de optsprezece ani, nu se 
cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura aceasta, în ziua sâmbetei? Şi 
zicând El acestea, s-au ruşinat toţi cei ce erau împotriva Lui, iar poporul 
întreg se bucura de toate faptele cele slăvite, săvârşite de Dânsul.     
 

Comoara înţelepciunii                                                         
 

preluată din Ziarul Lumina, marţi, 22 noiembrie 2016  
 

Forţa unui cuvânt 
 

         Învățătura unei pilde nu este o teorie independentă de traducerea ei în realitate. Mai 
curând este o întregire teoretică a vieții care a fost efectiv trăită cândva. O pildă, o poveste 
care nu te face mai înțelept, mai dornic de viață, nu merită ascultată. Doar ce dă naștere 
unei vieți în bucurie merită atenție, într-o bucurie care să nu poată fi înăbușită de nici o 
experiență negativă.  
           Orice povestire reprezintă mai mult decât o simplă istorisire a faptelor, căci înțelesul 
adânc care se adeverește prin ea continuă să trăiască în sufletele oamenilor mult timp. O 
minune povestită din nou capătă iarăși putere. Forța unui cuvânt spus odinioară răspândește 
aceeași energie și poate influența generații atunci când este reamintit celor din prezent.  
           Un rabin, atunci când a fost rugat să spună o pildă, a zis: o pildă trebuie relatată în 
așa fel încât să fie de ajutor.  
          „Bunicul meu spre bătrânețe paralizase. Într-o zi, cineva l-a rugat să spună o 
istorioară despre învățătorul său. Atunci a povestit cum acesta, în timp ce se ruga, se 
umplea de atâta bucurie, încât ajungea chiar să sară în sus și să danseze. Bunicul meu stătea 
și tot povestea, iar ceea ce spunea l-a entuziasmat așa de tare, că a simțit și el nevoia să 
arate prin sărituri și dans ceea ce făcea învățătorul său. Din clipa aceea bunicul meu s-a 
vindecat”. Așa se spun poveștile. (Adaptare de Augustin Păunoiu după o pildă din volumul 
„Povestiri hasidice”, Martin Buber)  

Texte din Sfânta Scriptură 
 

            Miercuri, 30 noiembrie,  
Sf. Ap. Andrei, cel dintâi chemat, Ocrotitorul României  

 

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: Urmea-    
ză-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.    


