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SĂPTĂMÂNA A VI-A DUPĂ RUSALII 

 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  

Nr. 254, 22 – 28 IULIE 2019 

Cugetări creştine 
 

      „Când suntem tulburați de patimi sau de pofte rele sau de 
ură sau de mânie sau de invidie, să ne gândim la Cel ce locuiește 
în noi și să alungăm departe de noi niște gânduri ca acestea. Să 
ne rușinăm de covârșitorul har dat nouă de Dumnezeu.” (Sf. 
Ioan Gură de Aur ‒ Omilii la Facere, VIII, VI) 
 

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   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
22 VII 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Marţi, Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
23 VII 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Miercuri,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
24 VII 2019 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
25 VII 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Vineri, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
26 VII 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Sâmbătă, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
27 VII 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

28 VII 2019, ORA   7.50: UTRENIA  

A VI-A DUPĂ PAŞTI ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

(VINDECAREA  ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

SLĂBĂNOGULUI ORA 15.00: VECERNIA   

DIN CAPERNAUM)  



.                                                                                                                         

Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din Ziarul Lumina, luni, 10 iunie 2019 
 

Legile lui Murphy 
 

        Cunoaşteţi cu toţii cred câteva dintre celebrele legi ale lui Murphy. Vă 
redau aici numai două dintre ele. Prima: „Dacă totul pare să meargă bine, cu 
siguranţă ai omis ceva”, şi a doua: „Dacă s-a cheltuit foarte mult timp de către 
oameni calificaţi, căutând răspunsul la o anumită problemă, singurul rezultat 
fiind eşecul, răspunsul corect va apărea imediat şi absolut evident pentru prima 
persoană necalificată”.  
       Despre aceste legi care sunt verificate în practică de majoritatea noastră 
ştiu destui, dar cine este Murphy, autorul lor, nu ştie aproape nimeni.  
       Dr. Joseph Murphy a fost un pastor de origine americană şi lider al uneia 
dintre cele mai răspândite mişcări de dezvoltare personală din secolul trecut. 
Murphy a publicat mai multe cărţi, printre care Puterea subconştientului, De la 
idee la bani, în care arată felul cum conştientul şi subconştientul nostru ne pot 
ajuta să ne îmbogăţim, să sporim material şi spiritual, să transformăm în vieţile 
noastre eşecurile în biruinţe.  
       Cărţile lui Murphy, spun toţi cei care le-au citit, te pot aşeza pe calea 
succesului şi a prosperităţii. Cheia către ele e simplă: trebuie să-ţi repeţi timp 
de circa 5 minute, de 3-4 ori pe zi, două cuvinte: „Bogăţie-succes” şi 
sentimentul bogăţiei va evolua în tine, când vei stărui asupra acestei idei.  
       Oare să fie totul aşa de simplu?  
       Murphy spune că la cabinetul său au venit mulţi oameni care s-au plâns: 
       ‒ Am spus timp de săptămâni întregi: „Sunt bogat, am succes”, dar nu s-a 
întâmplat nimic.  
       Alţii au zis:  
       ‒ Mi-am repetat că am succes până am obosit. Acum lucrurile stau şi mai 
rău. Atunci când făceam această afirmaţie, ştiam că în mod clar nu este 
adevărată.  
        Murphy, ca să rezolve cumva situaţia, le-a răspuns:  
        ‒Subconştientul vostru acceptă ceea ce simţiţi efectiv că este adevărat, nu 
cuvinte şi fraze fără temei.  
        Concluzia istorioarei este evidentă: ca să ai o viaţă frumoasă, nu trebuie  
să-ţi repeţi la nesfârşit că toate lucrurile stau admirabil în existența ta, ci, 
analizând situaţia, să ceri de la Dumnezeu ajutor, iar tu să faci tot ce-ţi stă în 
putinţă pentru a reuşi în ceea ce ţi-ai propus. Cu alte cuvinte, urmează un dicton 
simplu: „Munceşte, roagă-te, iubeşte!” (Augustin Păunoiu)                
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a șasea după Rusalii 
 
 

La Liturghie Apostolul de la Romani XII, 6-14:   
 

         Fraţilor, avem felurite daruri, după harul ce ni s-a dat. Dacă 
avem proorocie, să proorocim după măsura credinţei;  dacă avem 
slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se sârguiască în 
învăţătură; dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă împarte 
altora, să împartă cu firească nevinovăţie; dacă stă în frunte, să 
fie cu tragere de inimă; dacă miluieşte, să miluiască cu voie 
bună! Dragostea să fie nefăţarnică. Urâţi răul, alipiţi-vă de bine. 
În iubire frăţească, unii pe alţii iubiţi-vă; în cinste, unii altora  
daţi-vă întâietate. La sârguinţă, nu pregetaţi; cu duhul fiţi 
fierbinţi; Domnului slujiţi. Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă 
fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi. Faceţi-vă părtaşi la trebuinţele 
sfinţilor, iubirea de străini urmând. Binecuvântaţi pe cei ce vă 
prigonesc, binecuvântaţi-i şi nu-i blestemaţi.  
 

La Liturghie Evanghelia după Matei IX, 1-8: 
 

       În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea şi a 
venit în cetatea Sa. Şi, iată, I-au adus un slăbănog zăcând pe pat. 
Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: Îndrăzneşte, 
fiule! Iertate sunt păcatele tale! Dar unii dintre cărturari ziceau în 
sinea lor: Acesta huleşte. Şi Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: 
Pentru ce cugetaţi rele în inimile voastre? Căci ce este mai 
lesne?, a zice: Iertate sunt păcatele tale, sau a zice: Scoală-te şi 
umblă? Dar, ca să ştiţi că putere are Fiul Omului pe pământ a 
ierta păcatele, a zis slăbănogului: Ridică-te, ia-ţi patul şi mergi la 
casa ta. Şi, ridicându-se, s-a dus la casa lui. Iar mulţimile, văzând 
acestea, s-au înspăimântat şi au slăvit pe Dumnezeu, Care dă 
oamenilor asemenea putere.  
 
 
      


