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Cugetări creştine 
 

      „Să atragem asupra noastră, frații mei, harul de neînvins 
și atotputernicia Duhului Sfânt. Îl vom atrage în noi prin 
păzirea poruncilor și nu le vom fi cu nimic inferior 
îngerilor.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Comentar la 
Evanghelia de la Ioan, LXXV, V) 
 

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 

4 XI 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 
5 XI 2019 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
6 XI 2019 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

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

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

 Ora 18.00: Vecernia mare cu litie  

VINERI, ORA   7.30: UTRENIA  

8 XI 2019 ORA   9.10: ACATISTUL SF. ARHANGHELI 

SOBORUL ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

SF. ARHANGHELI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

MIHAIL ȘI GAVRIIL ORA 15.00: VECERNIA  

Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 

9 XI 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

10 XI 2019, ORA   7.50: UTRENIA  
A XXV-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(PILDA SAMARINEANULUI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
MILOSTIV) ORA 15.00: VECERNIA   



.                                                                                                                         

Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din Ziarul Lumina, vineri, 25 octombrie 2019 
 

Nu renunța niciodată! 
 

        Este ciudat cum adesea puterea de a izbândi se naște din cele mai 
sfidătoare lovituri, din cele mai tăioase critici și din cele mai reci refuzuri. 
Cred că cei care au reușit să meargă mai departe cu visul lor sunt cei care 
pur și simplu nu au renunțat nici măcar o clipă la speranță. Vă invit să ne 
lăsăm inspirați de exemplele de mai jos și să perseverăm în lucrul nostru 
pentru ca într-o bună zi să trăim realitatea pe care ne-o dorim având ochii 
larg deschiși.  
      Mai mult decât o lecție de dezvoltare personală, experiențele 
personalităților care vor fi menționate în continuare reprezintă, de fapt, o 
reamintire de a nu pierde contactul cu acea chemare a vieții, cu acel gând, 
acea sclipire care se cere materializată…  
      Winston Churchill a rămas repetent în clasa a şasea și a pierdut toate 
competițiile electorale pentru funcții publice până când, la vârsta de 62 de 
ani, a devenit prim-ministru. Mai târziu, avea să scrie: „Nu renunța 
niciodată. Niciodată, niciodată, niciodată, niciodată, în nimic, mare sau 
mic, măreț sau neînsemnat. Nu renunța niciodată, cu excepţia cazurilor în 
care o faci pe considerente de onoare sau de bun simţ. Niciodată, niciodată, 
niciodată - nu renunța niciodată.”  
      Faimosul inventator american Thomas Edison era considerat de către 
profesorii săi „prea incapabil pentru a învăța ceva”. A fost concediat de la 
primele două locuri de muncă pentru că era „neproductiv”. Ca inventator, a 
avut 1.000 de încercări nereuşite până să reușească becul. Când un reporter 
l-a întrebat „Cum v-aţi simţit eșuând de 1.000 de ori?”, Edison a răspuns: 
„Nu am eșuat de 1.000 de ori, ci becul a fost o invenţie cu 1.000 de paşi”.  
       Celebrul dansator Fred Astaire a fost catalogat astfel de către 
directorul Metro-Goldwyn-Mayer, bine cunoscuta companie americană 
specializată în producția și distribuția de filme de cinema, în fața căreia, în 
1933, a dat primul test: „Nu poate juca. Nu poate cânta. Uşor chel. Poate 
dansa puțin”. Mai târziu, Fred avea să spună: „Cu cât urci mai sus în 
carieră, cu atât îți sunt permise mai multe greșeli. Iar odată ajuns în vârf, 
dacă faci suficiente greșeli, acesta este considerat a fi stilul tău”. (Augustin 
Păunoiu)                
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

       Vineri, 8 noiembrie,  
Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil 

La Liturghie Evanghelia după Luca X, 16-21:  
       

       Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Cel ce vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă 
şi cel ce se leapădă de voi se leapădă de Mine; iar cine se leapădă de Mine se 
leapădă de Cel ce M-a trimis pe Mine. Şi s-au întors cei şaptezeci şi doi cu 
bucurie, zicând: Doamne, şi demonii ni se supun în numele Tău. Şi le-a zis: Am 
văzut pe satana ca un fulger căzând din cer. Iată, v-am dat putere să călcaţi peste 
şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului şi nimic nu vă va vătăma. 
Dar nu vă bucuraţi de aceasta, că duhurile vi se pleacă, ci vă bucuraţi că numele 
voastre sunt scrise în ceruri. În acest ceas, Iisus S-a bucurat cu duhul şi a zis: Te 
slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului şi al pământului, că ai ascuns acestea 
de cei înţelepţi şi de cei pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor. Da, Părinte, căci 
aşa a fost înaintea Ta bunăvoinţa Ta.  
 

Duminica a XXV-a după Rusalii  
 

    La Liturghie Evanghelia după Luca X, 25-37: 
 

       Zis-a Domnul: În vremea aceea a venit un învăţător de lege, ispitindu-L şi 
zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?  Dar Iisus a zis către 
el: Ce este scris în Lege? Cum citeşti? Iar el, răspunzând, a zis: «Să iubeşti pe 
Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată 
puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi». Iar Iisus    
i-a zis: Drept ai răspuns; fă aceasta şi vei fi viu. Dar el, voind să se îndreptățească 
pe sine, a zis către Iisus: Şi cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: 
Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între tâlhari, care, după ce l-au 
dezbrăcat şi l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare un preot 
cobora pe calea aceea şi, văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea şi un levit, 
ajungând în acel loc, venind şi văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, 
mergând pe cale, a venit la el şi, văzân-  du-l, i s-a făcut milă şi, apropiindu-se,    
i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin; apoi, punându-l pe asinul său, l-a 
dus la o casă de oaspeţi şi a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoţând doi dinari, i-a 
dat gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi, ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, 
îţi voi da. Deci, care dintre aceştia trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut 
între tâlhari? Iar el a răspuns: Cel care a făcut milă cu el. Şi Iisus i-a zis: Mergi şi 
fă şi tu asemenea.    
 
 
 


