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Programul Sf. Dimitrie din cadr ul A sociatiei Christiana Cluj ofer ă
servicii specializate de consiliere pentru recuperarea din dependenţa de
substanţe şi comportamente.
Dacă dumneavoastră sau cineva apropiat se confruntă cu probleme
cauzate de consumul de alcool/ dr ogur i, jocur i de nor oc nu ezitați
să ne contactați!
Veți primi informații care vă vor ajuta să luați decizii mai bune!
Există o soluție!
Programări la telefon: 0755-683-330

Email: sfdimitrie@yahoo.com
www.sfdimitrie.ro
S.C. CO&SI SRL
Magazine Specializate
Legume-Fructe
Puncte de lucru: Str.Donath Nr.15
Str. Calea Mănăștur Nr.81

AnunȚul
Sponsorului
Poate fi aici

Tel: 0742023714

Încearcă confortul și
eleganța pantofilor din
magazinul VIP SHOES
de pe str Eroilor nr.47
Cluj Napoca,Vă așteptăm!
Tel:0740178601/
0728925265

AnunȚul
Sponsorului
Poate fi aici

ACEST BULETIN POATE FI TIPĂRIT CU
AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ!
Programul Sf. Dimitrie Basarabov
este recunoscător sponsorilor
menționați mai sus!

Pentru contract de sponsorizare sau donații,
vă rugăm sunați la tel: 0727-337-942,
Claudia Varga, coordonator

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

PROGRAM LITURGIC
SĂPTĂMÂNA A DOUA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST
Luni,
02. 03.
2015
Marţi,
03. 03.
2015
Miercuri,
04. 03.
2015
Joi,
05. 03.
2015
Vineri,
06. 03.
2015
Sâmbătă,
07. 03.
2015
DUMINICA
08. 03.
2015

Ora 8.00: Ceasurile I, III, VI şi IX
Ora 15.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 15.30: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)
Ora 8.00: Ceasurile I, III, VI şi IX
Ora 15.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 15.30: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)
Ora 8.00: Ceasurile I, III, VI şi IX
Ora 15.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 16.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)
Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu
Ora 8.00: Ceasurile I, III, VI şi IX
Ora 15.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 15.30: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)
Ora 8.00: Ceasurile I, III, VI şi IX
Ora 15.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 15.30: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)
Ora 8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia mare
ORA 8.00: ACATISTUL DOMNULUI IISUS HRISTOS
ORA 8.20: UTRENIA
ORA 9.45: LITURGHIA SF. VASILE CEL MARE
ORA 18.00: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 18.30: VECERNIA ŞI PAVECERNIŢA MICĂ

Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute

Texte din Sfânta Scriptură
Duminica A Doua a Sfântului şi Marelui Post

(A Sf. Grigorie Palama)

La Liturghie Evanghelia după Marcu II, 1-12:
În vremea aceea, intrând iarăşi Iisus în Capernaum, după câteva zile
s-a auzit că este în casă. Şi îndată s-au adunat aşa de mulţi, încât nu mai era
loc nici înaintea uşii, iar Dânsul le grăia lor cuvântul (lui Dumnezeu). Şi au
venit la El, aducând un slăbănog, pe care-l purtau patru oameni. Dar,
neputând ei din pricina mulţimii să se apropie de El, au desfăcut acoperişul
casei unde era Iisus şi, prin spărtură, au coborât patul în care zăcea
slăbănogul. Iar Iisus, văzând credinţa lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate
îţi sunt păcatele tale!Şi erau acolo unii dintre cărturari, care şedeau şi
cugetau în inimile lor: Pentru ce vorbeşte Acesta astfel? El huleşte. Cine
poate să ierte păcatele, fără numai singur Dumnezeu? Şi îndată, cunoscând
Iisus cu duhul Lui că aşa cugetau ei în sine, a zis lor: De ce cugetaţi acestea
în inimile voastre? Ce este mai uşor, a zice slăbănogului: Iertate îţi sunt
păcatele, sau a zice: Scoa-lă-te, ia-ţi patul tău şi umblă? Dar ca să ştiţi că
putere are Fiul Omului a ierta păcatele pe pământ, a zis slăbănogului: Zic ţie:
Scoală-te, ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta! Şi s-a ridicat îndată şi, luându-şi
patul, a ieşit înaintea tuturor, încât erau toţi uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu,
zicând: Asemenea lucruri n-am văzut niciodată.

În aceeaşi zi se citeşte şi Evanghelia ierarhului
Evanghelia după Ioan X, 9-16:
Zis-a Domnul: Eu sunt uşa: De va intra cineva prin Mine, se va mântui;
şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla. Furul nu vine decât ca să fure, să
junghie şi să piardă. Eu am venit ca oile Mele viaţă să aibă şi din belşug să
aibă. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi pune sufletul pentru oile
Sale. Iar cel plătit, care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui, când
vede lupul venind, lasă oile şi fuge; iar lupul le răpeşte şi le risipeşte. Cel
plătit fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi. Eu sunt Păstorul cel bun
şi cunosc oile Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine. Precum Mă cunoaşte
Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmi pun pentru oi. Am şi alte oi, care
nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc; ele vor asculta de
glasul Meu şi va fi o turmă şi un păstor.

Comoara înţelepciunii

preluată din Ziarul Lumina, sâmbătă 21 februarie 2015

Invaziile de lăcuste

În Africa de Sud sunt ani în care lăcustele invadează pământurile şi
distrug recoltele. Vin în stoluri atât de mari, încât acoperă cerul şi
întunecă lumina soarelui. Recoltele sunt pierdute şi urmează o iarnă grea.
Anii în care mănâncă lăcustele sunt temuţi şi aşteptaţi cu groază. Dar, în
anul următor invaziei, Africa de Sud obţine cele mai bune recolte, căci
trupurile moarte ale lăcustelor servesc drept fertilizator pentru seminţele
nou plantate. Iar „anul lăcustelor“ este compensat de marile lanuri ce
acoperă pământurile.
Aceasta este parabola vieţii noastre. Există perioade de adâncă durere
şi suferinţă, care uneori ne împiedică să ne mai bucurăm de viaţă. Şi
totuşi, Dumnezeu ne făgăduieşte că va compensa aceşti „ani ai lăcustelor“
prin care trecem. Vom culege o recoltă bogată, dacă nu ne lăsăm doborâţi.
Deşi nu înţelegem de ce trecem prin aceste suferinţe, putem fi siguri că
fiecare clipă a vieţii noastre este în mâinile Lui.
Helen Keller, scriitoarea americană din secolul trecut, născută fără
văz şi fără auz, spunea într-una din lucrările sale: „Îi mulţumesc lui
Dumnezeu pentru handicapurile mele, căci prin ele am ajuns la mine
însămi, la El, şi am putut să dau la iveală opera mea“.
(Adaptare de Augustin Păunoiu după o pildă din volumul
Vitamine duhovniceşti, Anthony M. Coniaris, Editura Sophia 2010)

Anunţuri
Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18 iulie 2014,
respectiv 6 octombrie‒20 noiembrie 2014 la bunul mer s al lucrărilor
de construcţie la lăcaşul de închinar e aflat sub ocr otir ea Sf. Ioan
Gură de Aur, ajungându-se cu zidăria până la cota 4,50 m; lucrările au
continuat începând cu data de 23 februarie 2015. Vă r ugăm să
contribuiţi, şi pe mai departe, după posibilităţi!

Cugetări creştine
„La urma urmei, cel care suferă, chiar dacă mai rosteşte câte-o
vorbă rea în durerea lui, este vrednic de iertare, însă cel care fără să
sufere, Îl huleşte pe Dumnezeu şi-şi pierde sufletul, ce iertare mai
aşteaptă?” (Sf. Ioan Gură de Aur din vol. Problemele vieţii)

