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PROGRAM LITURGIC   
S PT MÂNA A XXVI-A DUP  RUSALII 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  
 

Nr. 118, 12 — 18 DECEMBRIE 2016 

 

Cugetări creştine 

            „Nimic nu-i atât de plăcut lui Dumnezeu ca sufletul plin de recunoştinţă, ca sufletul   
care-I mulţumeşte Lui pentru toate. Dumnezeu ne face nouă tuturora mii şi mii de binefaceri, cu 
voia şi fără voia noastră, cu ştiinţa şi fără ştiinţa noastră şi El nu cere nimic altceva de la noi 
decât să-I mulţumim pentru ceea ce ne face, ca şi pentru aceasta să ne dea în schimb mare 
răsplată.” (Sf. Ioan Gur  de Aur ‒ Omilii la Facere, LII, III) 
 

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 

12 XII  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 

13 XII 2016 Ora 18.00: Vecernia  
 Ora 18.30: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

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

14 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 

15 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 

16 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 

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

  Ora 18.00: Vecernia mare 

DUMINICA, ORA   7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

18 XII 2016,  ORA   7.50: UTRENIA  
DINAINTEA NAŞTERII DOMNULUI ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GUR  DE AUR 

A SFIN ILOR P RIN I DUP  TRUP ORA 18.00: VECERNIA 

AI MÂNTUITORULUI ORA 18.30: ACATISTUL SF. IOAN GUR  DE AUR 

(GENEALOGIA MÂNTUITORULUI)  



Comoara înţelepciunii                                                         
 

preluată din Ziarul Lumina, marţi, 6 decembrie 2016  

 

Bocancii 
 

        Mi-a adus tata o pereche nouă-nouță de bocanci de la ora . Era 
înainte de Mo  Nicolae, dar el mi i-a adus fiindcă s-au rupt cei vechi i 
nu mai aveam cu ce să merg la coală. 
        De la Mo  nu am primit niciodată nimic. Am zis însă că, de data 
aceasta, având ni te încălțări atât de noi, o să fie altfel. A a că am scos 
de seara bocancii afară la prag, iar a doua zi m-am sculat cu noaptea în 
cap, ca să văd dacă mi-a adus Mo ul ceva.  
        Am înlemnit de uimire.  
        În compensație parcă la toți anii în care a uitat să intre în curtea 
noastră, Mo ul mi-a lăsat în încălțări cel mai grozav dar cu putință. 
Bocancii mei erau plini de zăpadă. Darul primit de la Mo  era 
ninsoarea ce căzuse peste noapte. Mai bine zis faptul că ninsoarea a 
venit încălțată în bocancii mei i că a umblat, a a încălțată cu ei, prin 
tot satul. Fiindcă era, cât vedeai cu ochii, pământul alb peste tot.  
        Au înghețat bocnă. De bocanci vorbesc, a a că i-am dus în casă i 
i-am a ezat lângă sobă, să se încălzească. Aveam de ce să fiu mândru 
de ei. Zăpada ce mi-a folosit bocancii era prima din iarna aceea. i să 
vezi potriveală: purtam acela i număr la picior!  
        Mă gândeam s-o poftesc i pe ea înăuntru. Despre zăpadă zic. 
Căci eram un fel de rude. Nu cred însă că i-ar fi plăcut să stea cu 
spinarea rezemată de sobă. Mai cu seamă că era foarte fierbinte. Soba, 
vreau să spun. M-am mulțumit până la urmă cu părul alb al bunicului. 
Doar că, în loc de ninsoarea ce ne troienise curtea, intrase în odaie, 
a ezându-se lângă sobă, o ninsoare mai mică.  
       Dar bucuria mea era la fel de mare. Văzând-o înăuntru, era ca i 
cum ninsoarea cealaltă, de afară, nu mai umbla prin lume desculță.  
       Niciodată n-am primit de Sfântul Nicolae vreun dar mai frumos ca 
atunci! (Ştefan Mitroi) 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

            Duminica dinaintea Naşterii Domnului  
(A Sfin ilor P rin i dup  trup ai Domnului) 

(Genealogia Mântuitorului) 
 

La Liturghie Evanghelia după Matei I, 1-25:   
 

         Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a 
născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi pe fraţii lui; Iuda 
a născut pe Fares şi pe Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut 
pe Aram; Aram a născut pe Aminadav; Aminadav a născut pe Naason; Naason a 
născut pe Salmon; Salmon a născut pe Booz, din Rahav; Booz a născut pe Iobed, 
din Rut; Iobed a născut pe Iesei; Iesei a născut pe regele David; David a născut pe 
Solomon, din femeia lui Urie; Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe 
Abia; Abia a născut pe Asa; Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; 
Ioram a născut pe Ozia; Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a 
născut pe Iezechia; Iezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amos; Amos 
a născut pe Iosia; Iosia a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui, la strămutarea în 
Babilon; După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a 
născut pe Zorobabel; Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; 
Eliachim a născut pe Azor; Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Ahim; Ahim 
a născut pe Eliud; Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a 
născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care S-a născut 
Iisus, Care Se cheamă Hristos. Aşadar, toate neamurile de la Avraam până la David 
sunt paisprezece; şi de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece; şi 
de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri. Iar naşterea 
lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, mama Sa, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei 
înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, 
drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase, în ascuns. Şi, cugetând el 
acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te 
teme a lua pe Maria, logodnica ta, căci Cel zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. 
Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui Iisus, căci El va mântui pe poporul Său de 
păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a spus de 
Domnul prin proorocul care zice: „Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu 
şi vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu”. Şi, 
deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi 
a luat la el pe logodnica sa. Şi, fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe 
Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus.  


