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Cugetări creştine 

            „Câţi oameni nu spun azi: „Aş fi voit să-I văd chipul Lui, statura Lui, încălţămintea 
Lui!” Iată Îl vezi, te atingi de El, Îl mănânci! Doreşti să-I vezi hainele Lui? Dar El Se dă pe El 
Însuşi ţie nu numai să-L vezi, ci chiar să te atingi de El, să-L mănânci, să-L primeşti înăuntrul 
tău. Nimeni să nu se apropie cu scârbă, nimeni să nu se apropie cu paşi şovăitori. Toţi să fim 
înflăcăraţi, toţi să fim cu sufletele clocotitoare, toţi să fim cu minţile treze.” (Sf. Ioan Gur  de 
Aur ‒ Omilii la Matei, LXXXII, 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 situa ii neprev zute  

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

 5 XII  2016 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

 Ora 18.30: Vecernia mare cu litie 

MAR I, ORA   7.40: UTRENIA  
 6 XII 2016 ORA   9.10: ACATISTUL SF. IER. NICOLAE 

SF. IER. NICOLAE ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GUR  DE AUR 

 ORA 17.00: VECERNIA 

 ORA 17.30: ACATISTUL SF. IOAN GUR  DE AUR 

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

 7 XII 2016 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 

 8 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 

 9 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 

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

  Ora 18.00: Vecernia mare 

DUMINICA, ORA   7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

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

(PILDA ORA 18.00: VECERNIA 

CELOR POFTI I LA CIN ) ORA 18.30: ACATISTUL SF. IOAN GUR  DE AUR 



Comoara înţelepciunii                                                         
 

preluată din Ziarul Lumina, marţi, 29 noiembrie 2016  
 

Orgoliul lui u ea 
 

        Nu tiu dacă există vreun român care să nu tie cine a fost Petre u ea. 
Supranumit „Socrate al românilor” datorită preocupărilor filosofice i 
rolului educativ pe care l-a asumat prin exemplul personal în orice 
circumstan e, chiar i în închisoare, u ea rămâne o legendă în istoria 
gândirii române ti din secolul trecut.  
        A rămas unic prin geniul său oral, cugetările i replicile date în 
dialogurile pe care le avea atât cu oamenii simpli, cât i cu profesori uni
versitari sau oameni de stat din timpul lui. Doctor în drept, dar specializat în 
economie, u ea a fost arestat de comuni ti i inut în condi ii de 
exterminare timp de 13 ani, începând cu 1948.  
        Istorioara de azi ne descrie dialogul pe care u ea l-a avut cu gardianul 
care îl păzea la închisoarea din Aiud.  
        Într-o zi, înainte să fie dus la anchetă, unde urma să fie bătut i chinuit 
groaznic pentru că le vorbea celorlal i de inu i despre Hristos ca fiind 
eternitatea ce punctează istoria, gardianul l-a întrebat pe întemni atul care-i 
fusese repartizat, cel care în libertate de inuse postul de secretar general la 
Ministerul Economiei, participant direct la negocierea contractelor 
economice ale României cu alte ări:  
        ‒ Cum este posibil ca un om atât de de tept ca profesorul u ea să 
creadă în Dumnezeu? 

        De inutul, îmbrăcat cu o zeghe slinoasă, dar cu un cuget neplecat, cu 
multă demnitate, i-a răspuns simplu:  
        ‒ Fac asta din orgoliu.  
       Gardianul a rămas total descumpănit. Cel care le vorbea tuturor despre 
smerenia cre tină, despre baba analfabetă evlavioasă i despre savantul 
ateu, i-a spus chiar a a:  
       ‒ Cred în Dumnezeu din orgoliu.  
       ‒ Cum adică, din orgoliu? Nu mai în eleg nimic, îngăimă perplex 
paznicul. Un cre tin să fie mândru?.  
       ‒ Da, i-a răspuns Profesorul. Sunt atât de mândru încât nu-mi vine să 
cred că strămo ii mei au fost maimu e, cum crede i voi, comuni tii. 
(Augustin Păunoiu)   

Texte din Sfânta Scriptură 
 

            Mar i, 6 decembrie, Sf. Ier. Nicolae 

  La Liturghie Evanghelia după Luca VI, 17-23:   
 

           În vremea aceea au stat în loc şes Iisus şi mulţime multă de ucenici ai 
Săi şi mulţime mare de popor din toată Iudeea, din Ierusalim şi de pe ţărmul 
Tirului şi al Sidonului, care veniseră ca să-L asculte şi să se vindece de 
bolile lor. Şi cei chinuiţi de duhuri necurate se vindecau. Şi toată mulţimea 
căuta să se atingă de El, că putere ieşea din El şi-i vindeca pe toţi. Iar El, 
ridicându-Şi ochii spre ucenicii Săi, zicea: Fericiţi sunteţi voi, cei săraci, că a 
voastră este împărăţia lui Dumnezeu. Fericiţi sunteţi voi, care flămânziţi 
acum, că vă veţi sătura. Fericiţi sunteţi cei ce plângeţi acum, că veţi râde. 
Fericiţi veţi fi când oamenii vă vor urî pe voi şi vă vor izgoni dintre ei, şi vă 
vor batjocori şi vor lepăda numele vostru, ca rău, din pricina Fiului Omului. 
Bucuraţi-vă în ziua aceea şi vă veseliţi, că, iată, plata voastră multă este în 
ceruri. 
    

 Duminica a XXVIII-a dup  Rusalii  
A Sfin ilor Str moşi 

(Pilda celor pofti i la cin )   

   La Liturghie Evanghelia după Luca XIV, 16-24:  
 

         Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om oarecare a făcut cină mare şi a 
chemat pe mulţi; şi a trimis la ceasul cinei pe sluga sa ca să spună celor 
chemaţi: Veniţi, că, iată, toate sunt gata! Şi au început toţi, câte unul, să-şi 
ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: Am cumpărat un ogor şi trebuie să ies ca să-l 
văd; te rog, iartă-mă. Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi mă 
duc să-i încerc; te rog, iartă-mă. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi de 
aceea nu pot veni. Şi, întorcându-se, slujitorul a spus stăpânului său acestea. 
Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis: Ieşi îndată în pieţele şi uliţele 
cetăţii, şi pe săraci şi pe neputincioşi, şi pe orbi şi pe şchiopi adu-i aici. Şi 
slujitorul a zis : Doamne, s-a făcut precum ai poruncit, şi tot mai este loc. Şi 
a zis stăpânul către slujitor: Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte-i să intre, 
ca să mi se umple casa, căci zic vouă: Nici unul din bărbaţii aceia care au 
fost chemaţi nu va gusta din cina mea.    


