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Cugetări creştine 
 

      „Când Dumnezeu este binecuvântat de oameni și I se 
aduc mulțumiri, atunci Dumnezeu revarsă mai din belșug 
binecuvântarea Sa peste cei de care e binecuvântat.” (Sf. 
Ioan Gură de Aur ‒ Omilii la Facere, XXIX, VII) 
 

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   6.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

28 X 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Marţi, Ora   6.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
29 X 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

30 X 2019 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

31 X 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

1 XI 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

2 XI 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

3 XI 2019, ORA   7.50: UTRENIA  
A XXII-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(BOGATUL NEMILOSTIV ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
ȘI SĂRACUL LAZĂR) ORA 15.00: VECERNIA   



.                                                                                                                         

Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din Ziarul Lumina, vineri, 18 octombrie 2019 
 

Când nu te vede nimeni, te vede totuși Cineva 
 

        În după-amiaza unei zile de toamnă, un preot stătea pe o bancă din 
curtea bisericii, citind o carte. În apropiere se juca un grup de adolescenţi. 
Preotul a observat cu coada ochiului că o fată s-a oprit nu departe de el şi 
privea fără să spună nimic. Avea o mică dizabilitate şi de aceea rămânea 
izolată de grup. Terminată lectura, preotul a ridicat privirea şi a întrebat-o 
pe acea fată dacă are nevoie de ceva. Ea i-a răspuns: 
      ‒ Da, aştept să mă priveşti.  
      Această istorioară ne duce imediat cu gândul la episodul despre 
văduva din templul de la Ierusalim. Acolo, în timp ce oameni avuți 
ofereau sume importante, văduva pune şi ea doi bănuţi în cutia milei. Se 
părea că nimeni nu o vede. Dar cu toate acestea, femeia nu rămâne 
neremarcată. Iisus demască mai întâi ipocrizia acelora care săvârşeau 
acte de milostenie pentru a fi văzuţi de mulţime şi consideraţi ca 
evlavioşi, cărora le plăcea să audă spunându-se în public suma oferită de 
ei. Doar sărmana văduvă nu se aştepta să fie luată în seamă. În cazul ei, 
ar fi însemnat cea mai mare ruşine să audă anunţându-se în public că a 
pus în cutie numai doi bănuţi! Era mai bine pentru ea să treacă 
neobservată. Dar în mijlocul celor bogaţi în căutare de vizibilitate, 
Hristos o vede pe acea femeie văduvă, dispusă să dea tot ce are, strictul 
necesar pentru viaţă. Este dispusă să ajute mai degrabă pe alţi săraci. 
Căci cutia milei din templu era pentru întrajutorarea săracilor. Şi văduva 
o face pentru Dumnezeu.  
       Iisus cu privirea Sa ne vede şi pe noi, pe toți, în sărăcia noastră 
spirituală. Aşa cum a privit cu iubire şi a lăudat generozitatea acelei 
văduve, Domnul are o privire şi pentru noi. Să ne examinăm puţin. Poate 
umblăm în jur, în dreapta şi-n stânga, pretinzând semne de recunoştinţă şi 
laudele altora, căutând primele locuri pentru a părea alții decât cei ce 
suntem. Iisus ne spune să nu ne irosim viaţa în căutări superficiale. El 
vrea să fim conştienţi de privirea recunoscătoare a lui Dumnezeu care 
vede şi cei doi bănuţi de iubire sinceră pe care ştim să o dăruim altora. 
Dăruind vom dobândi. Să nu uităm acest cuvânt. Și să fim siguri că 
primeşte totul cine dă tot.  (Augustin Păunoiu)                
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

       Duminica a XXII-a după Rusalii  
 
 

La Liturghie Apostolul de la Galateni VI, 11-18:   
       

      Fraţilor, vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea. Câţi vor 
să placă în trup, aceia vă silesc să vă tăiaţi împrejur, numai ca să nu fie 
prigoniţi pentru crucea lui Hristos, căci nici ei singuri, cei ce se taie 
împrejur, nu păzesc Legea, ci voiesc să vă tăiaţi voi împrejur, ca să se laude 
ei în trupul vostru. Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea 
Domnului nostru Iisus Hristos prin care lumea este răstignită pentru mine, şi 
eu pentru lume! Că în Hristos Iisus nici tăierea împrejur nu este ceva, nici 
netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Şi câţi vor umbla după dreptarul 
acesta, pace şi milă asupra lor şi asupra Israelului lui Dumnezeu! De acum 
înainte, nimeni să nu-mi mai facă supărare, căci eu port, în trupul meu, 
semnele Domnului Iisus. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu 
duhul vostru, fraţilor! Amin.  
 

    La Liturghie Evanghelia după Luca XVI, 19-31: 
 

       Zis-a Domnul: Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, 
veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea 
înaintea porţii lui, plin de bube, poftind să se sature din cele ce cădeau de la 
masa bogatului; dar şi câinii venind, lingeau bubele lui. Şi a murit săracul şi 
a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi a fost 
înmormântat. Şi, în iad, ridicându-şi ochii, fiind în chinuri, el a văzut de 
departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui. Şi el, strigând, a zis: Părinte 
Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful degetului în 
apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie! Dar 
Avraam a zis:  Fiule, adu-ţi aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viaţa 
ta, iar Lazăr, asemenea, pe cele rele; şi acum aici el se mângâie, iar tu te 
chinuieşti. Şi, peste toate acestea, între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare, 
ca aceia care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să 
treacă la noi. Iar el a zis: Rogu-te, dar, părinte, să-l trimiţi în casa tatălui 
meu, căci am cinci fraţi, să le spună lor acestea, ca să nu vină şi ei în acest 
loc de chin. Şi i-a zis Avraam: Au pe Moise şi pe prooroci; să asculte de ei. 
Iar el a zis: Nu, părinte Avraame, ci, dacă cineva dintre morţi se va duce la 
ei, se vor pocăi. Şi i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise şi de prooroci, 
nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morţi       
 
 
 


