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PROGRAM LITURGIC 

SĂPTĂMÂNA A III-A DUPĂ RUSALII 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL 
Nr. 251, 1 – 7 IULIE 2019 

Cugetări creştine 
     „O faptă săvâr ită după voia lui Dumnezeu, chiar dacă pare ș
rea, este cea mai bună faptă dintre toate; i dimpotrivă, o faptă ș
săvâr ită împotriva voii lui Dumnezeu i împotriva hotărârii Lui, ș ș
chiar dacă pare a fi bună, este cea mai rea i cea mai nelegiuită ș
dintre toate faptele.” (Sf. Ioan Gură de Aur  Către iudei, IV, 1) ‒

Anunţuri 
    Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7 iulie 2014  ‒
11 noiembrie 2017 la bunul mers al lucrărilor de construcţie la 
lăcaşul de închinare aflat sub ocrotirea Sf. Ioan Gură de Aur. Vă 
rugăm să contribuiţi, şi pe mai departe, după posibilităţi, la 
împodobirea bisericii parohiale! 

   Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute 
 

Luni, Ora   7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
1 VII 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii

Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
Marţi, Ora   7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
2 VII 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii

Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
Miercuri, Ora   7.30: Rugăciunile dimine iiț
3 VII 2019 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur

Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu
Joi, Ora   7.30: Rugăciunile dimine iiț
4 VII 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii

Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
Vineri, Ora   7.30: Rugăciunile dimine iiț
5 VII 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii

Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
Sâmbătă, Ora   7.30: Rugăciunile dimine iiț
6 VII 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

Ora 18.00: Vecernia mare 
DUMINICA, ORA   7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI
7 VII 2019, ORA   7.50: UTRENIA 
A III-A DUPĂ PAŞTI ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE 

AUR
(DESPRE GRIJILE VIE II) Ț ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE 

AUR
ORA 15.00: VECERNIA  



.                                                                             
                                           Comoara 

înţelepciunii                                       
                                                  
preluată din Ziarul Lumina, vineri, 28 iunie 2019 

Dreapta socoteală, o raritate! 

       După slujbă, un tânăr s-a apropiat de preot i l-a întrebat: ș
      ‒ Părinte, îmi da i binecuvântare să mă duc mâine cu colegii ț
mei la un film? Am terminat sesiunea i vreau să mă relaxez pu in. ș ț
      ‒ La ce film vre i să merge i? ț ț
      ‒ La o comedie SF. 
      ‒ Dacă ii mult să mergi, du-te. ț
     Tânărul s-a îndepărtat. Paraclisierul, care în tine re ea sa fusese ț
frate de mănăstire, auzind cuvintele părintelui, s-a smintit: 
      ‒ Vai, părinte, cum îl lăsa i să î i piardă timpul? ț ș
      ‒ Nu e treaba ta. 
      ‒ Totu i, nu vă e frică de Dumnezeu? ș
      ‒ Nu e ti tu duhovnicul lui, ci eu. De câteva luni vine la ș
biserică i e din ce în ce mai râvnitor. Nu trebuie să privească ș
credin a ca pe un jug sufocant. Trebuie să urce pe fiecare treaptă, ț
nu poate ajunge direct la capătul drumului. Peste câ iva ani sau ț
poate chiar peste câteva luni poate că va renun a de bună-voie să ț
meargă la astfel de filme. Se va folosi mai mult dacă va urca pe 
treapta următoare, la momentul potrivit, nu când îi impun eu. 
       ‒ Nu vă în eleg. ț
       ‒ Uite, î i dau un exemplu. Tu ascul i la tine acasă muzică ț ț
religioasă? 
       ‒ Da, cum să nu. Uneori ascult până suprasolicit casetofonul. 
       ‒ Aici voiam să ajung. i atunci, î i mai pui muzică? Ș ț
       ‒ Nu, să nu-l stric. 
       ‒ A a e i cu sufletul. Cum să- i explic mai simplu? Sufletul e ș ș ț
ca un stomac. Dacă îi dai hrană duhovnicească  tot timpul, fără să 
îi dai timp să digere ce mănâncă, face indigestie. Toate trebuie 
făcute cu măsură! (Augustin Păunoiu)              

     

Texte din Sfânta Scriptură 
Duminica a treia după Rusalii 

La Liturghie Evanghelia după Ioan V, 1-15: 
      Zis-a Domnul: Luminătorul trupului este ochiul; dacă 
ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă 
ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă 
lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul, cu cât mai 
mult! Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe 
unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi 
pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi 
lui Mamona. De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru 
sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce 
vă veţi îmbrăca; oare nu este sufletul mai mult decât hrana şi 
trupul decât haina? Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, 
nici nu seceră, nici nu adună în hambare şi Tatăl vostru Cel 
ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus 
decât ele? Şi cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge 
staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? 
Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici 
nu torc, şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, 
nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia. Iar dacă iarba 
câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, 
Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, 
puţin credincioşilor? Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom 
mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Pentru că 
după toate acestea se străduiesc păgânii; doar ştie doar Tatăl 
vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai întâi 
împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea se 
vor adăuga vouă. 
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