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Cugetări creştine 
 

      „Dacă ești păcătos, intră în biserică pentru a-ți mărturisi 
păcatele! Dacă ești drept, intră ca să nu-ți pierzi dreptatea! 
Pentru amândouă, biserica este port.” (Sf. Ioan Gură de 
Aur ‒ Omiliile despre pocăință, IV) 
 

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 

22 VIII 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 
23 VIII 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Miercuri,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

24 VIII 2019 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

25 VIII 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Vineri, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

26 VIII 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

SÂMBĂTĂ, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

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

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

28 VIII 2019, ORA   7.50: UTRENIA  

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

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

LUNATICULUI) ORA 15.00: VECERNIA   



.                                                                                                                         

Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din Ziarul Lumina, sâmbătă, 10 august 2019 
 

Cea mai bună ocazie 
 

        Regele Alfonso al XII-lea, care a condus regatul Spaniei timp de 
10 ani, între 1875 și 1885, a fost într-o zi la vânătoare lângă un sat 
din provincia Andaluzia. După ce au prins vânatul, regele și suita sa 
au luat prânzul în casa unui agricultor din acele ținuturi, vestit 
pentru soiurile de vin pe care le comercializa pe piețele din Spania.  
      Regele a lăudat foarte tare unul dintre vinurile pe care le-a 
degustat. Țăranul care-l ospăta i-a spus plin de satisfacție:  
      ‒ Luminăția voastră, ce v-am pus pe masă sunt vinuri bune, fără 
îndoială. Dar mai am unul care le întrece pe toate.  
      Cei de față au rămas oarecum surprinși, iar regele a întrebat 
gazda la care mâncase:  
      ‒ De ce nu l-ai adus și pe acela? Pentru ce îl păstrezi? Aștepți o 
ocazie mai bună? 
      ‒ Da, majestate, răspunse viticultorul, spre stupefacția 
mesenilor. Vinul acela îl păstrez doar pentru Liturghie. Este vinul 
care devine Sângele lui Hristos prin Taina Euharistiei.  
      Atunci când nu-i oferim lui Dumnezeu tot ce avem noi mai bun, 
e semn că ducem lipsă de iubire pentru El. Fiindcă atunci când 
iubești pe cineva, îi dăruiești tot ce ai tu mai de preț. Am putea 
rezuma aceasta în puține cuvinte, astfel: „Cât jertfești, atât iubești”.  
      Atunci când îi încredințăm lui Dumnezeu din darurile Sale la 
sporirea cărora am avut și noi o contribuție, Domnul le sfințește și 
pe ele și ne sfințește și pe noi. Pâinea și vinul, rodul pământului și 
al muncii oamenilor, sunt transformate la Liturghie în Trupul și 
Sângele lui Hristos, fiind consacrate prin rugăciunea preotului sau 
arhiereului. Acest fapt depășește înțelegerea noastră și reprezintă 
semnul și răspunsul unei iubiri infinit mai mari, din partea lui 
Dumnezeu la iubirea noastră, slabă și puțină. (Augustin Păunoiu)                
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
       

       Duminica a X-a după Rusalii  
La Liturghie Apostolul de la I Corinteni IV, 9-16:   

       

      Fraţilor, Dumnezeu, pe noi, apostolii, ne-a arătat ca pe cei din urmă 
oameni, ca pe nişte osândiţi la moarte, fiindcă ne-am făcut privelişte 
lumii şi îngerilor şi oamenilor. Noi suntem nebuni pentru Hristos; voi 
însă înţelepţi întru Hristos. Noi suntem slabi; voi însă sunteţi tari. Voi 
sunteţi întru slavă, iar noi suntem întru necinste! Până în ceasul de acum 
flămânzim şi însetăm; suntem goi şi suntem pălmuiţi şi pribegim, şi ne 
ostenim, lucrând cu mâinile noastre. Ocărâţi fiind, binecuvântăm. 
Prigoniţi fiind, răbdăm. Huliţi fiind, ne rugăm. Am ajuns ca gunoiul 
lumii, ca măturătura tuturor, până astăzi. Nu ca să vă ruşinez vă scriu 
acestea, ci ca să vă dojenesc, ca pe nişte copii ai mei iubiţi. Căci de aţi 
avea zeci de mii de învăţători în Hristos, totuşi nu aveţi mulţi părinţi. 
Căci eu v-am născut prin Evanghelie în Iisus Hristos. Deci, vă rog,       
să-mi fiţi mie următori, precum şi eu lui Hristos.  
 

    La Liturghie Evanghelia după Matei XVII, 14-23: 
 

      În vremea aceea, s-a apropiat de Iisus un om, îngenunchind înaintea 
Lui şi zicând-I: Doamne, miluieşte pe fiul meu, că este lunatic şi 
pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea în apă. Şi l-am dus la 
ucenicii Tăi, însă ei n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis: 
O, neam necredincios şi îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când 
vă voi răbda pe voi? Aduceţi-l aici la Mine! Şi Iisus l-a certat şi 
demonul a ieşit din el şi copilul s-a vindecat din ceasul acela. Atunci, 
apropiindu-se ucenicii de Iisus, I-au zis de o parte: De ce noi n-am putut 
să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns: Pentru puţina voastră credinţă. Căci 
adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, 
veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo şi se va muta; şi 
nimic nu va fi vouă cu neputinţă. Dar acest neam de diavoli nu iese 
decât numai cu rugăciune şi cu post. Pe când străbăteau Galileea, Iisus 
le-a spus: Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor şi-L vor omorî, dar 
a treia zi va învia. 
 
 
 


