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PROGRAM LITURGIC  

SĂPTĂMÂNA A VII-A DUPĂ RUSALII 

 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  

Nr. 255, 29 IULIE – 4 AUGUST 2019 

 

Cugetări creştine 
 

      „Nu atât este admirat Dumnezeu prin cer, pe cât e de 
admirat prin viața cea curată a omului.” (Sf. Ioan Gură de 
Aur ‒ Omilii la Epistola către Romani a Sfântului Apostol 
Pavel, XVIII) 
 

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 
29 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 
30 VII 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

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

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

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

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

4 VIII 2019, ORA   7.50: UTRENIA  

A VII-A DUPĂ PAŞTI ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(VINDECAREA ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
A DOI ORBI ȘI A UNUI MUT ORA 15.00: VECERNIA   
DIN CAPERNAUM)  



.                                                                                                                         

Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din Ziarul Lumina, duminică, 14 iulie 2019 
 

Creştinii, globetrotterii Duhului 
 

        Atunci când vorbim despre condiția creștinului pe acest pământ folosim cel mai des 
cuvintele pelerin, călător, homo viator. Sfântul Apostol Pavel ne amintește în Epistola sa 
către Evrei că cei botezați în numele lui Hristos „nu au aici cetate stătătoare, ci o caută pe 
aceea ce va să fie” (Evrei 13, 14).  
       Dar cea mai bună caracterizare a creștinilor, ca făpturi ce năzuiesc către patria cerească, 
o găsim în Epistola către Diognet, unde scrie așa: „Creștinii nu trăiesc deosebiți de ceilalți 
oameni nici prin pământul care-i găzduiește, nici prin limbă, nici prin îmbrăcăminte. Nu 
locuiesc în orașe ale lor, nici nu se folosesc de o limbă deosebită, nici nu duc o viață străină. 
Locuiesc în orașe sau la sat, cum le-a venit soarta fiecăruia; urmează obiceiurile băștinașilor 
și în îmbrăcăminte și în hrană și în celălalt fel de viață, dar arată o viețuire minunată și 
recunoscută de toți ca nemaivăzută. Locuiesc în țările în care s-au născut, dar ca străinii; iau 
parte la toate ca cetățeni, dar pe toate le rabdă ca străini; orice țară străină le e patrie, și orice 
patrie le e țară străină. Se căsătoresc ca toți oamenii și nasc copii, dar nu aruncă pe cei 
născuți. Întind masă comună, dar nu și patul. Sunt în trup, dar nu trăiesc după trup. Locuiesc 
pe pământ, dar sunt cetățeni ai cerului. Se supun legilor rânduite de stat, dar, prin felul lor de 
viață, biruiesc legile.” Cu alte cuvinte, creștinii sunt niște globetrotteri ai Duhului.  
       Globetrotterul este acela care face înconjurul lumii pe jos, adică mergând fără să se 
folosească de vreun mijloc de transport. Creștinul este cel care face din viața sa un itinerar 
care are drept punct de sosire Împărăția lui Dumnezeu. El merge spre Dumnezeu, spre o 
întâlnire continuă cu El, tot mai intensă, care nu se va termina niciodată. Să nu ne imaginăm 
însă că această călătorie este una lină, fără primejdii sau peripeții. Nici vorbă.  
       De aceea creștinii care vor să ajungă teferi la destinație trebuie să fie atenți la 
amănuntele din viața lor, astfel încât să se poată păzi până și de păcatele cele mai mici. 
Fiindcă greșelilele cele mai neînsemnate ne fac adesea să ratăm scopurile propuse. De 
păcatele cele mari, care sunt evidente, poate oricine să se ferească mai ușor. De altfel, 
păcatele mici sunt cauza păcatelor mari. Despre cât de mari sunt obstacolele mici veți citi în 
istorioara următoare.  
       Un globetrotter a făcut pe când avea 40 de ani ocolul pământului. Atunci când s-a 
hotărât a porni în această călătorie temerară a fost nevoie să fie atent la toate detaliile. S-a 
pregătit cum a putut el mai bine și într-un sfârșit a plecat. I-au trebuit 5 ani să străbată 
deșertul Saharei, munții Nepalului, să traverseze cu barca Atlanticul și Pacificul.  
       A străbătut așadar locuri total necunoscute, iar când s-a întors acasă, primul lucru despre 
care l-au întrebat prietenii lui a fost legat de cea mai mare dificultate întâmpinată pe drum. 
Răspunsul lui a fost unul uimitor: „Cel mai greu nu a fost când am înfruntat furtunile 
Atlanticului, nici rechinii Pacificului, nici frigul îngrozitor și stâncile abrupte ale 
Everestului. Cel mai greu mi-a fost în Sahara, însă nu din cauza căldurii pe care o toleram 
destul de bine, ci din cauza nisipului fin care îmi intra în încălțăminte. Parcă aș fi avut 
branțuri de șmirghel când mă deplasam. Așa de greu îmi era. Nisipul a fost cel care îmi făcea 
imposibilă deplasarea.”  
       Asemenea nisipului în încălțămintea globetrotterului sunt și păcatele mici pentru 
picioarele creștinului care se îndreaptă spre veșnicie. Să nu le ignorăm pentru a ajunge cu 
bine la capătul drumului, la limanul mântuirii.  (Augustin Păunoiu)                
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a șaptea după Rusalii 
 
 

La Liturghie Apostolul de la Tit III, 8-15:   
 

         Fiule Tit, vrednic de crezare este cuvântul şi voiesc să adevereşti 
acestea cu tărie, pentru ca acei ce au crezut în Dumnezeu să aibă grijă 
să fie în frunte la fapte bune. Că acestea sunt cele bune şi de folos 
oamenilor. Iar de întrebările nebuneşti şi de înşirări de neamuri şi de 
certuri şi de sfădirile pentru lege, fereşte-te, căci sunt nefolositoare şi 
deşarte. De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te, 
ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de 
sine osândit. Când voi trimite pe Artemas la tine sau pe Tihic, 
sârguieşte-te să vii la mine la Nicopole, căci acolo m-am hotărât să 
iernez. Pe Zenas, cunoscătorul de lege, şi pe Apollo trimite-i mai 
înainte, cu bună grijă, ca nimic să nu le lipsească. Să înveţe şi ai 
noştri să poarte grijă de lucrurile bune, spre treburile cele de 
neapărată nevoie, ca ei să nu fie fără de roadă. Te îmbrăţişează toţi 
care sunt cu mine. Îmbrăţişează pe cei ce ne iubesc întru credinţă. 
Harul fie cu voi cu toţi! Amin.  
 

La Liturghie Evanghelia după Matei IX, 27-35: 

 

       În vremea aceea, pe când trecea Iisus, doi orbi se ţineau după El, 
strigând şi zicând: Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David! Iar după ce 
a intrat în casă, au venit la El orbii şi Iisus i-a întrebat: Credeţi că pot 
să fac Eu aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne! Atunci S-a atins de ochii 
lor, zicând: După credinţa voastră, fie vouă! Şi s-au deschis ochii lor. 
Iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: Vedeţi, nimeni să nu ştie. 
Dar ei, ieşind, L-au vestit în tot ţinutul acela. Şi plecând ei, iată au 
adus la El un om mut, având demon. Şi, fiind scos demonul, mutul a 
grăit. Iar mulţimile se minunau, zicând: Niciodată nu s-a arătat aşa 
ceva în Israel. Dar fariseii ziceau: Cu domnul demonilor scoate pe 
demoni. Şi Iisus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în 
sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăţiei şi vindecând toată 
boala şi toată neputinţa în popor.            
 
 
 


