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PROGRAM LITURGIC    
SĂPTĂMÂNA A IX-A DUPĂ RUSALII 

 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  
Nr. 257, 12 – 18 AUGUST 2019 

Troparul  
Adormirii Maicii Domnului 

 

      Întru naștere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai 
părăsit, de Dumnezeu Născătoare; mutatu-te-ai la viață, fiind 
Maica Vieții și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele 
noastre. 
 

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 

12 VIII 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia  

 Ora 18.30: Paraclisul Maicii Domnului  

Marți, Ora   7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
13 VIII 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
 Ora 18.00: Vecernia 

 Ora 18.30: Paraclisul Maicii Domnului  

Miercuri,  Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
14 VIII 2019 Ora 16.15: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 16.45: Vecernia mare cu litie 

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
 Ora 19.00: Paraclisul Maicii Domnului  

JOI,  ORA   7.50: UTRENIA  

15 VIII 2019 ORA   9.10: ACATISTUL MAICII DOMNULUI 

ADORMIREA ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

MAICII DOMNULUI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 ORA 15.00: VECERNIA   

Vineri, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
16 VIII 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Sâmbătă, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

17 VIII 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

18 VIII 2019, ORA   7.50: UTRENIA  

A IX-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

(UMBLAREA PE MARE‒ ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

POTOLIREA FURTUNII) ORA 15.00: VECERNIA   
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Texte din Sfânta Scriptură 
 

Joi, 15 august,  

Adormirea Preasfintei Stăpânei noastre,  
de Dumnezeu Născătoarei şi Pururea Fecioarei 

Maria 
 

La Liturghie Evanghelia după Luca X, 38-42; XI, 27-28:  
 

      În vremea aceea  a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta   
L-a primit în casa ei. Şi ea avea o soră ce se numea Maria, care, aşezându-se 
la picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui. Iar Marta se silea cu multă 
slujire şi, apropiindu-se, a zis: Doamne, oare nu socoteşti că sora mea m-a 
lăsat singură să slujesc? Spune-i, deci, să-mi ajute. Şi răspunzând, Domnul i-a 
zis: Marto, Marto, te îngrijeşti şi pentru multe te sileşti, dar un singur lucru 
trebuie: căci Maria partea bună şi-a ales, care nu se va lua de la ea. Şi, când 
zicea El acestea, o femeie din mulţime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este 
pântecele care Te-a purtat şi fericiţi este pieptul la care ai supt! Iar El a zis: 
Aşa este, dar fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc pe 
el. 
 

Duminica a IX-a după Rusalii  
 

La Liturghie Evanghelia după Matei Matei XIV, 22-34: 
 

       În vremea aceea, Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă 
înaintea Lui pe ţărmul celălalt, până ce va da drumul mulţimilor. Iar El, dând 
drumul mulţimilor, S-a suit în munte, ca să Se roage deosebi. Şi făcându-se 
seară, era singur acolo. Iar corabia era deja în mijlocul mării, fiind învăluită de 
valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la a patra strajă din noapte, a venit la ei 
Iisus, umblând pe mare. Văzându-L umblând pe mare, ucenicii s-au 
înspăimântat, zicând că e nălucă, şi de frică au strigat. Dar El le-a vorbit 
îndată, zicându-le: Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi! Atunci Petru, răspunzând, 
a zis: Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte să vin la Tine pe apă. El i-a zis: Vino! 
Iar Petru, coborându-se din corabie, a mers pe apă şi a venit către Iisus. Dar 
văzând vântul, s-a temut şi, începând să se scufunde, a strigat, zicând: 
Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat şi a zis: Puţin 
credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Şi suindu-se ei în corabie, s-a potolit 
vântul. Iar cei din corabie I s-au închinat, zicând: Cu adevărat Tu eşti Fiul lui 
Dumnezeu. Şi, trecând dincolo, au venit în pământul Ghenizaretului.  
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preluată din Ziarul Lumina, luni, 5 august 2019 
 

Bogăția duhovnicească 
 

        Un om bogat, chemându-și odată fiul, i-a arătat comorile sale și i-a 
grăit:  
       ‒ Fiule, ia seama singur ce dorești să-ți las moștenire: bogăția mea 
sau credința mea în Dumnezeu?  
       ‒ Comorile pământești sunt stricăcioase, a răspuns fiul înțelept, așa 
că lasă-mi mai bine credința ta.  
      După aceea, tatăl a împărțit săracilor toată averea și după scurtă 
vreme a murit, iar fiul a ajuns sărac și își punea numai în Domnul toată 
nădejdea sa.  
      În același oraș trăia un om bogat, dar evlavios, iar soția sa îi era 
vrednică pereche. Când singura lor fiică a ajuns la vremea măritișului, 
credincioasa mamă i-a spus soțului ei:  
       ‒ Bogăție avem destulă; trebuie așadar să căutăm pentru fiica 
noastră mire nu bogat, ci blând și temător de Dumnezeu, care s-o facă 
fericită  
       ‒ Bine ai cugetat, i-a răspuns bărbatul. Și eu mă gândesc să las 
alegerea în seama lui Dumnezeu Însuși. Să mergem la biserică, să ne 
rugăm cu osârdie, și cel pe care Domnul îl va face să intre mai întâi în 
biserică, acela să fie soțul fiicei noastre.  
      Așa au și făcut, și întâiul care a intrat a fost tânărul cel înțelept. 
Părinții fetei au început să-l întrebe cine este și care îi sunt părinții. Când 
tânărul le-a spus cine a fost tatăl său (pe care cei doi l-au cunoscut bine) 
și au auzit că nu este însurat, au dat slavă lui Dumnezeu și au strigat:  
       ‒ Însuși Hristos te alege să fii soț al fiicei noastre: a ta să fie fata și 
averea noastră!  
      Și a trăit tânărul cu soția sa ani lungi și fericiți, în cucernicie și în 
îndestulare.  
      Cu adevărat, fericit este cel care pune în Dumnezeu toată nădejdea 
sa, căutând mai întâi de toate Împărăția cerurilor! (Adaptare după o 
pildă din volumul „Apa vieții. 300 de istorioare cu tâlc 
duhovnicesc”, Sophia, 2016 Augustin Păunoiu)                
 
 
 
 
 


