
Parohia Ortodoxă  
Sfântul Ioan Gură de Aur 

Str. Porțile de Fier nr. 52, 400569 Cluj-Napoca 
web: www.parohiasfantulioanguradeaur.ro 

Email: parohiasf.ioanguradeaur@yahoo.com 
Preot paroh: Bogdan Sergiu Marian 
Telefon: 0264 571 943 & 0741 121 029  

PROGRAM LITURGIC  
SĂPTĂMÂNA A XIX-A DUPĂ RUSALII 

 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  
Nr. 267, 21 – 27 OCTOMBRIE 2019 

 

Cugetări creştine 
 

    „Dacă ne stabilim acolo sus casa noastră, noi nu vom avea 
nici un gust pentru plăcerile acestei vieți; vom suferi cu 
bucurie greutățile și necazurile și chiar vom râde, ca de toate 
lucrurile asemănătoare cu ele.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ 
Comentar la Evanghelia de la Ioan, omilia LXXXVII, 3) 
 

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   7.40: UTRENIA  
21 X 2019 ORA   9.10: ACATISTUL SF. MĂRTURISITORI 
SF. MĂRTURISITORI  ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
ARDELENI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
 ORA 15.00: VECERNIA  
Marți, Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
22 X 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
23 X 2019 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
24 X 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
25 X 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare unită cu litie 
SÂMBĂTĂ, ORA   7.40: UTRENIA  
26 X 2019 ORA   9.10: ACATISTUL SF. M. MC. DIMITRIE 
SF. MARE MUCENIC ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
DIMITRIE ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
 ORA 15.00: VECERNIA MARE UNITĂ CU LITIE 
DUMINICA,  ORA   7.00: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
27 X 2019, ORA   7.30: UTRENIA  
A XXIV-A DUPĂ RUSALII ORA   9.10: ACATISTUL SF. CUV. DIMITIRE CEL NOU 
(ÎNVIEREA FIICEI LUI IAIR) ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
SF. CUVIOS ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
DIMITRIE CEL NOU ORA 15.00: VECERNIA  



.                                                                                                                         
mamă. Şi toţi plângeau şi se tânguiau pentru ea. Iar El a zis: Nu plângeţi; n-a murit, ci doarme. 
Şi râdeau de El, ştiind că a murit. Iar El, scoţând pe toţi afară şi apucând-o de mână, a strigat, 
zicând: Copilă, scoală-te! Şi duhul ei s-a întors şi a înviat îndată; şi a poruncit El să i se dea 
copilei să mănânce. Şi au rămas uimiţi părinţii ei. Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui ce    
s-a întâmplat.   
 

Duminică, 27 octombrie, Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou 
La Liturghie Evanghelia după Matei XI, 27-30:  

 

       Zis-a Domnul către ucenicii săi: Cu cine voi asemăna neamul acesta? Este asemenea 
copiilor care şed în pieţe şi strigă unii către alţii, zicând: V-am cântat din fluier şi n-aţi jucat;    
v-am cântat de jale şi nu v-aţi tânguit. Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, şi spun: Are 
demon. A venit Fiul Omului, mâncând şi bând, şi spun: Iată om mâncăcios şi băutor de vin, 
prieten al vameşilor şi al păcătoşilor. Dar înţelepciunea s-a dovedit dreaptă din faptele ei. 
Atunci a început Iisus să mustre cetăţile în care se făcuseră cele mai multe minuni ale Sale, 
pentru că nu s-au pocăit.  

 
Comoara înţelepciunii                                                                                          

 

preluată din Ziarul Lumina, sâmbătă, 7 septembrie 2019 
 

Propria valoare 
 

       Luni, 9 septembrie, începe un nou an școlar în România. Cu emoții atât pentru cei care 
pășesc pentru prima dată pragul școlilor, cât și pentru cei care vor da examenele de capacitate 
sau de bacalaureat terminând ciclul gimnazial sau liceal.  
       De ce e esențial să învățăm? Oare nu putem reuși în viață decât așa? Importanța educației 
în viața fiecăruia dintre noi n-ar trebui să fie pusă în discuție. Un om informat nu poate fi 
manipulat ușor și e conștient de valoarea lui.  
       La Bursa metalelor de pe Wall Street, New York, un lingou de fier cu puritate 99% costă 
10 dolari. Cei care cumpără fier îl folosesc pentru a realiza din el diferite lucruri. De la stâlpi 
de iluminat electric până la nave de război.  
       Întrebat despre plusvaloarea pe care o aduce prelucrarea fierului brut, un broker a 
răspuns: 
       ‒ Dacă dintr-un lingou de fier se fac potcoave pentru cai, prețul său, prin vânzarea 
potcoavelor, urcă la 30 de dolari. Dacă se fac ace de cusut, prețul crește la 3.000 de dolari. 
Însă dacă cineva alege să realizeze din el arcuri pentru ceasuri, prețul lingoului atinge 
300.000 de dolari.  
       Propria noastră valoare este determinată, de asemenea, de ceea ce suntem capabili să 
facem din noi!  
      Un reputat profesor ar fi spus cândva:  
       ‒ Distrugerea oricărei națiuni nu necesită bombe atomice sau rachete balistice 
intercontinentale. E nevoie doar de scăderea învățământului și permisiunea fraudei la 
evaluările elevilor. Consecințele acestor două fenomene vor fi următoarele: pacienții vor muri 
în mâinile unor medici care au copiat la examene în sesiune. Clădirile se vor prăbuși fiindcă 
sunt construite de asemenea ingineri incompetenți. Banii se vor pierde în mâinile unor 
economiști care nu știu să prețuiască zestrea financiară a țării lor. Dreptatea se va evapora în 
sălile de judecată în urma deciziilor luate de judecători și procurori corupți. Crahul 
învăţământului este crahul statului și, odată cu el, al națiunii. (Augustin Păunoiu)                
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Luni, 21 octombrie,  
Sfinţii Mărturisitori Ardeleni 

La Liturghie Evanghelia după Luca XII, 8-12:  
 

     Zis-a Domnul: Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, şi Fiul Omului va 
mărturisi pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Iar cel ce se va lepăda de Mine înaintea 
oamenilor, lepădat va fi înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Oricui va spune vreun cuvânt împotriva 
Fiului Omului, i se va ierta; dar celui ce va huli împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta. Iar când 
vă vor duce în sinagogi şi la dregători şi la stăpâniri nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi răspunde, că 
Duhul Sfânt vă va învăţa, chiar în ceasul acela, ce trebuie să spuneţi.   
 

Sâmbătă, 26 octombrie,  
Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir  

La Liturghie Evanghelia după Ioan XV, 17-27; XVI, 1-2:  
 

     Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Aceasta vă poruncesc: Să vă iubiţi unul pe altul! Dacă vă 
urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă aţi fi din lume, 
lumea ar iubi ce este al său; dar, pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, 
de aceea lumea vă urăşte. Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai 
mare decât stăpânul său. Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit 
cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi. Dar toate acestea le vor face vouă din pricina numelui 
Meu, fiindcă ei nu cunosc pe Cel Care M-a trimis pe Mine. De n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, 
păcat nu ar avea; dar acum n-au cuvânt de dezvinovăţire pentru păcatul lor. Cel ce Mă urăşte pe 
Mine, urăşte şi pe Tatăl Meu. Dacă nu aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, 
păcat nu ar avea; dar acum M-au văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu. Dar aceasta s-a 
făcut, ca să se împlinească cuvântul cel scris în Legea lor: M-au urât pe nedrept. Iar când va veni 
Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl 
purcede, Acela va mărturisi despre Mine. Şi voi mărturisiţi, pentru că de la început sunteţi cu 
Mine. Acestea vi le-am spus ca să nu vă smintiţi. Vă vor scoate pe voi din sinagogi; dar vine 
ceasul când tot cel ce vă va ucide va crede că aduce închinare lui Dumnezeu.  
 

Duminica a XXIV-a după Rusalii       
La Liturghie Evanghelia după Luca VIII, 41-56:  

 

        În vremea aceea a venit la Iisus un om al cărui nume era Iair şi care era mai-marele sinagogii. 
Şi, căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga să intre în casa Lui, că  numai o fiică avea, ca de 
doisprezece ani, şi ea era pe moarte. Iar, pe când se ducea Iisus şi mulţimile Îl împresurau, o 
femeie, care de doisprezece ani avea curgere de sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea ei şi de 
nici unul nu putuse să fie vindecată, apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui şi 
îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Şi a zis Iisus: Cine ce s-a atins de Mine? Dar toţi tăgăduind, 
Petru şi ceilalţi care erau cu El au zis: Învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc şi Te strâmtorează, şi 
Tu întrebi: Cine s-a atins de mine? Iar Iisus a zis: S-a atins de Mine cineva, căci am simţit o 
putere care a ieşit din Mine. Atunci femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând şi, căzând 
înaintea Lui, a spus de faţă cu tot poporul din ce cauză s-a atins de El şi cum s-a tămăduit îndată. 
Iar El i-a zis: Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Mergi în pace! Pe când încă vorbea El, a 
venit cineva de la mai-marele sinagogii, zicând: A murit fiica ta. Nu mai supăra pe Învăţătorul. 
Dar Iisus, auzind,   i-a răspuns: Nu te teme; crede numai şi se va izbăvi. Şi, venind în casă, n-a 
lăsat  pe  nimeni  să  intre  cu  El  decât  numai  pe  Petru, pe Ioan şi pe Iacov, pe tatăl copilei şi pe  
 
 
 


