INTERNĂRI- vârstnici și cronici ( cămin )
POLICLINICA SPITAL
SALVOSAN CIOBANCA

Zalău, Str. Dumbrava, Bl. TCI, Nr. 48
Tel. 0260- 662607, 0260- 661038,
Fax: 0260- 610016;
Site: www.salvosan.ro
E-mail: salvosan@salvosan.ro
AGREEAT MTCT - Examinări
medicale/ psihologice în siguranţa
circulaţiei rutiere.

SALVOSAN CIOBANCA
POLICLINICA –CLUJ-NAPOCA
Investigații (RM, CT, endoscopie…)
Specialități (neurologie, interne,
cardiologie…) Fișe port armă, permis,
Siguranța Circulației, Medicina Muncii.
Str. Victor Babeș nr. 25
Tel/fax: 0264-333.179
Recepție: 0749/255562
e-mail: salvosan.cluj@yahoo.com

CLINICA STOMATOLOGICĂ ALB

STUDIO

SPECIALIZĂRI: SMILE DESIGN, IMPLANTURI DENTARE,
ESTETICĂ DENTARĂ, PARODONTOLOGIE, ORTODONTIE ŞI
ALBIRI DENTARE.

VĂ AŞTEPTĂM PE STR. ION MEŞTER NR.12, CLUJ-NAPOCA
PENTRU MAI MULTE DETALII, PUTEŢI VIZITA SITE-UL NOSTRU

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL NR. 2
22-28 septembrie 2014
Parohia Ortodoxă
Sfântul Ioan Gură de Aur
Str. Porțile de Fier ,nr. 52, 400569 Cluj-Napoca
web: www.parohiasfantulioanguradeaur.ro
Email: parohiasfioanguradeaur@yahoo.com

Preot paroh: Bogdan Sergiu Marian
Telefon fix: 0264 571 943
Telefon mobil: 0741 121 029

WW.ALBSTUDIO.RO SAU NE PUTEŢI CONTACTA LA NUMĂRUL 0751155749

PROGRAM LITURGIC
SĂPTĂMÂNA A XVI-A DUPĂ RUSALII
PROVALCON GLOBAL SRL
Probleme cu centrala termică?
Sunați la 0264-412524
Lucrări de instalații
Încălzire prin pardoseală

Cluj-Napoca
Str. Republicii nr. 3
Telefon: 0264-452243

Programul Sf. Dimitrie Basarabov
este recunoscător sponsorilor menționați mai sus!

Programul Sf. Dimitrie oferă servicii specializate de informare şi consiliere
pentru recuperarea din dependenţa de substanţe şi comportamente.
Tel. 0755-683-330, www.sfdimitrie.ro
Pentru contracte de sponsorizare şi anunţuri, Claudia Varga, coordonator

Tel: 0727-337-942, email: sfdimitrie@yahoo.com

Luni, 22.09.2014

Ora 8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile de seară
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Marţi, 23.09.2014
Ora 8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile de seară
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Miercuri, 24.09.2014
Ora 8.00: Rugăciunile dimineţii
Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu
Joi, 25.09.2014
Ora 8.00: Rugăciunile dimineţii
Ora 18.00: Rugăciunile de seară
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Vineri, 26.09.2014
Ora 8.00: Rugăciunile dimineţii
Ora 18.00: Rugăciunile de seară
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Sâmbătă, 27.09.2014
Ora 8.00: Rugăciunile dimineţii
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia mare
DUMINICĂ, 28.09.2014
ORA 8.00: ACATISTUL DOMNULUI IISUS HRISTOS
A XVIII-A DUPĂ RUSALII ORA 8.20: UTRENIA
(PESCUIREA MINUNATĂ) ORA 9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 18.00: VECERNIA
ORA 18.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR

Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute

Texte din Sfânta Scriptură
Duminica a XVIII-a după Rusalii
(Pescuirea minunată)

La Liturghie Apostolul de la II Corinteni IX, 6-11:

Fr aţilor , cel ce seamănă cu zgâr cenie, cu zgâr cenie va şi
secera, iar cel ce seamănă cu dărnicie, cu dărnicie va şi secera. Fiecare să
dea cum socoteşte cu inima sa, nu cu părere de rău, sau de silă, căci
Dumnezeu iubeşte pe cel care dă cu voie bună. Şi Dumnezeu poate să
înmulţească tot harul la voi, ca, având totdeauna toată îndestularea în
toate, să prisosiţi spre tot lucrul bun, precum este scris: „Împărţit-a, dat-a
săracilor; dreptatea Lui rămâne în veac”. Iar Cel ce dă sămânţă semănătorului şi pâine spre mâncare, vă va da şi va înmulţi sămânţa voastră şi va
face să crească roadele dreptăţii voastre, ca întru toate să vă îmbogăţiţi,
spre toată dărnicia care aduce prin noi mulţumire lui Dumnezeu.

La Liturghie Evanghelia de la Luca V, 1-11:

În vremea aceea Iisus şedea lângă lacul Ghenizaret şi a
văzut două corăbii oprite lângă ţărm, iar pescarii coborând din ele, spălau
mrejele. Atunci El, urcându-Se într-una din corăbii, care era a lui Simon,
l-a rugat s-o depărteze puţin de la uscat şi, şezând în corabie, învăţa din ea
mulţimile. Iar când a încetat să vorbească, i-a zis lui Simon: îndepărteaz-o
la adânc şi lăsaţi în jos mrejele voastre, ca să pescuiţi. Şi, răspunzând
Simon, a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nimic n-am prins;
dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele. Şi, făcând ei aceasta, au prins
mulţime mare de peşti, încât li se rupeau mrejele. De aceea, au făcut semn
celor care erau în cealaltă corabie, să vină să-i ajute. Şi au venit şi au
umplut amândouă corăbiile, încât erau gata să se scufunde. Iar SimonPetru, văzând aceasta, a căzut în genunchi înaintea lui Iisus zicând: Ieşi de
la mine, Doamne, că sunt om păcătos! Căci spaimă îi cuprinsese pe el şi pe
toţi cei care erau cu el, pentru pescuirea atâtor peşti. Tot aşa şi pe Iacov şi
pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau împreună cu Simon. Şi a zis Iisus către
Simon: Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni. Şi, trăgând
corăbiile la ţărm, au lăsat totul şi au mers după El.

Anunţuri

Mulţumim celor care s-au implicat în realizarea primei proiecţii, „Sfântul
Ardealului”, ce a avut loc joi, 18 septembrie 2014, în cadrul proiectului „Educaţie
religioasă prin film”.
Luni, 6 octombrie 2014, se vor relua lucrările la construcţia lăcaşului de
închinare aflat sub ocrotirea Sf. Ioan Gură de Aur. Vă rugăm să contribuiţi,după
posibilităţi!

Comoara înţelepciunii

preluată din Ziarul Lumina, marţi, 16 septembrie 2014

De ce credem în Dumnezeu?
Mulţi dintre cei care nu cred în Dumnezeu îi învinuiesc pe ceilalţi, care
au această virtute în sufletele lor, că sunt slabi, că sunt fricoşi. Că, de fapt,
teama de necunoscut şi neputinţa sunt cele care oferă spaţiul cel mai generos
sporirii credinţei lor. Să fie oare aşa? Numai ignoranţa şi lipsa siguranţei să
ne împingă către Hristos? Credinţa poate fi o cârjă pentru cine şchioapătă,
dar înainte de toate ea este puterea care ne dă vederea adevărată a lucrurilor
şi ne face fii ai lui Dumnezeu.
Un străin călătorea prin Rusia. O femeie l-a întrebat: „Eşti credincios?“ Străinul a răspuns că este. Dar ea a continuat: „Eşti credincios fiindcă
eşti slab. Cauţi la Dumnezeu mângâiere. Vrei să te ţină cineva de mână?“ Şi
a întins braţul spre străin ca să-i arate ce vrea să spună. Dar străinul i-a zis:
„Mă tem că greşeşti. Nu caut mângâiere la Dumnezeu, ci putere. Nu vreau ca
Dumnezeu să mă ţină de mână; vreau să-mi întărească braţul ca să pot da o
mână de ajutor altora. Nu vreau să-mi şteargă lacrimile; vreau să-mi dea o
batistă cu care să pot şterge ochii plânşi ai altora“.
Când Sfântul Apostol Pavel se sprijinea pe Hristos în slăbiciunea lui,
nu o făcea ca să afle mângâiere, ci ca să fie în stare să meargă la ceilalţi cu
vestea cea bună a puterii lui Dumnezeu oferită ajutor în slăbiciunea noastră.
Cineva l-a întrebat pe Cuviosul Francisc de Assisi cum de putea face
atâtea lucruri minunate. El a răspuns: „Cred că Domnul s-a uitat din cer şi a
zis: «Unde să-l găsesc pe cel mai slab şi mai mărunt om de pe pământ?»
Apoi m-a văzut pe mine şi a zis: «L-am găsit. O să lucrez prin el, iar el nu o
să se mândrească. O să vadă că nu fac decât să Mă folosesc de el din pricina
neînsemnătăţii lui»“. (Adaptare de Augustin Păunoiu după un fragment din
volumul „Vitamine duhovniceşti“, Anthony M. Coniaris, vol. I, Editura
Sophia, 2009 )

Pelerinaje

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, prin Centrul de pelerinaje
„Renașterea”, organizează vineri-duminică, 26-28 septembrie 2014, un Pelerinaj la
Mănăstirile din Maramureș, de o mar e fr umusețe și pr ospețime sufletească. Îmbinând traseul turistic cu popasul duhovnicesc în marile mănăstiri ale Maramureșului,
dar și la Memorialul din Sighet, pelerinajul este o provocare pentru persoanele de toate vârstele de a descoperi frumusețea spirituală a Maramureșului și locul memoriei de
la închisoarea din Sighet. Prețul pelerinajului este de 360 lei.
Contact: Piaţa Avr am Iancu nr . 2, Cluj-Napoca Tel / Fax.: 0264-431020
Mobil: 0723-583822;
E-mail: pelerinaje@mitropolia-clujului.ro http://pelerinaje.renastereacluj.ro/

