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Tropar  
la Praznicul Intrării în Biserică  

a Maicii Domnului 
 

      Astăzi înainte însemnarea bunăvoinţei lui Dumnezeu şi 
propovăduirea mântuirii oamenilor, în Templul lui Dumnezeu 
luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor mai înainte Îl 
vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-te, 
Împlinirea rânduielii Ziditorului.  
 

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 

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

 Ora 18.00: Vecernia 

Marţi, Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
19 XI 2019 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia 

Miercuri,  Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

20 XI 2019 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

 Ora 19.30: Vecernia mare cu litie 

JOI,  ORA   7.30: UTRENIA  

21 XI 2019 ORA   9.10: ACATISTUL MAICII DOMNULUI  
INTRAREA ÎN BISERICĂ ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
A MAICII DOMNULUI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
 ORA 15.00: VECERNIA   

Vineri, Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

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

 Ora 18.00: Vecernia 

Sâmbătă, Ora   7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

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

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

24 XI 2019, ORA   7.45: UTRENIA  
A XXX-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(DREGĂTORUL BOGAT- ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
PĂZIREA PORUNCILOR) ORA 15.00: VECERNIA   



.                                                                                                                         

Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din Ziarul Lumina, miercuri, 13 noiembrie 2019 
 

Când totul e bine, nu e bine 
 

        Sunt destui oameni în zilele noastre care, mai mult decât orice, aleargă după confort. Ei 
caută ca lucrurile să fie cât mai comode, mai ușoare. Cine ar ridica vreo obiecție față de această 
atitudine ar fi ușor și iremediabil taxat și etichetat ca învechit, demodat, ba chiar sadic. De ce să 
nu vrei ca totul să fie mai lejer în viața ta? Chiar așa! De ce să fugim de ceea se cheamă „mai 
bine”?  
        Subiectul e delicat. Dar să vedem ce spun Sfinții Părinți cu privire la comoditate, la ferirea 
de efort, de durere, de chin, de cruce până la urmă.  
        Sfântul Paisie Aghioritul spunea că „atunci când îl cercetează durerea pe om, înseamnă că îl 
vizitează Hristos, în timp ce, atunci când omul nu trece prin nici o încercare, este ca şi cum l-ar 
părăsi Dumnezeu, nici nu plăteşte datoriile, nici nu depune în banca lui Dumnezeu roada faptelor 
sale”. Cuviosul îi are în vedere pe cei care nu doresc reaua pătimire pentru dragostea lui Hristos, 
care îşi spun în sinea lor: „Sunt sănătos, am poftă de mâncare, mănânc bine, o duc excelent, sunt 
liniştit. Nu am nevoie de nimic…” În schimb, ei nu scapă nici măcar un „Slavă Ţie, 
Dumnezeule!” Cel puţin dacă ar recunoaşte că toate aceste binecuvântări sunt ale lui Dumnezeu, 
oarecum s-ar aranja situaţia. Să spună: „Nu meritam toate acestea, dar fiindcă suntem 
neputincioși, de aceea Dumnezeu ni le-a rânduit pe toate”.   
         În Patericul egiptean, se relatează despre un bătrân care adeseori pătimea şi se îmbolnăvea: 
„Şi s-a întâmplat într-un an să nu se îmbolnăvească şi s-a întristat cumplit şi plângea. Iar ucenicul 
lui, văzând starea în care se afla părintele său, l-a întrebat:  
         ‒ Părinte, ce s-a întâmplat cu sfinția ta? De ce ești așa abătut, tocmai acum, când nu mai ești 
bolnav, când oamenii te caută, îți aduc mâncare și ai început să prinzi puteri? Nu ar trebui oare să 
fii mulțumit de acestea? 
         Călugărul în vârstă i-a răspuns novicelui:  
          ‒ Nu, frate, nu e așa cum socotești tu. Acum când toate merg bine, simt că m-a părăsit 
Dumnezeu şi nu m-a cercetat!”   
         Să luăm acum o altă istorioară legată de un ierarh din Apus, Sfântul Ambrozie de Milan. 
Odată, acest mare episcop din epoca de aur a Bisericii creștine a fost găzduit de un om bogat. Iar 
sfântul, văzând avuţiile nemăsurate ale aceluia, l-a întrebat dacă a fost încercat vreodată de vreo 
mâhnire.  
         ‒ Nu, niciodată, i-a răspuns acela, bogăţiile mele se înmulţesc necontenit, ogoarele îmi 
rodesc mereu, nu am simţit niciodată durere şi nici vreo boală nu m-a atins până acum. 
        Atunci sfântul a lăcrimat şi a spus însoţitorilor săi:  
         ‒ Pregătiţi trăsurile ca să plecăm repede de aici, fiindcă pe acesta nu l-a cercetat Dumnezeu. 
        Încheiem cu povestea unui pictor. După ce a terminat de finisat o comandă foarte dificilă, un 
tablou greu de realizat, maestrul a fost găsit de discipolii săi scăldat în lacrimi.  
         ‒ Maestre, de ce plângi?, l-au întrebat.  
         ‒ Am terminat lucrarea, însă nu văd în ea nici un cusur, a răspuns el.  
         ‒ Dar asta este bine!, s-au mirat ucenicii.  
         ‒ Nu cred. Dacă nu văd neajunsuri în ceea ce am lucrat, înseamnă că talentul meu se 
împuținează, a sunat răspunsul artistului.  
        Așa e și în viața duhovnicească. Dacă nu vezi în tine însuți nici un cusur și toate le socotești 
că merg prea bine, nu trebuie să te bucuri, ci să plângi. Fiindcă autosuficiența și mulțumirea de 
sine sunt primii pași spre blazare, spre staționare, care opresc necontenitul urcuș spre desăvârșire. 
(Augustin Păunoiu)                
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

       Marți, 21 noiembrie,  
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului 

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; iar Maria partea cea 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 fericit este pieptul la care ai 
supt! Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt şi cei ce ascultă cuvântul lui 
Dumnezeu şi îl păzesc pe el.   

 

Duminica a XXX-a după Rusalii  
 

    La Liturghie Evanghelia după Luca XVIII, 18-27: 
 

       În vremea aceea un dregător oarecare s-a apropiat de Iisus şi L-a 
întrebat, zicând: Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa de 
veci? Iar Iisus i-a zis: Pentru ce Mă numeşti bun? Nimeni nu este bun, 
decât unul Dumnezeu. Ştii poruncile: «Să nu săvârşeşti adulter, să nu 
ucizi, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb, cinsteşte pe tatăl tău şi pe 
mama ta.» Iar el a zis: Toate acestea le-am păzit din tinereţile mele. 
Auzind Iisus i-a zis: Încă una îţi lipseşte: Vinde toate câte ai şi le 
împarte săracilor şi vei avea comoară în ceruri; apoi vino de urmează 
Mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. Şi văzân-
du-l întristat, Iisus a zis: Cât de greu vor intra cei ce au averi în 
Împărăţia lui Dumnezeu! Că mai lesne este a trece cămila prin urechile 
acului decât să intre bogatul în Împărăţia lui Dumnezeu. Zis-au cei ce 
ascultau: Şi cine poate să se mântuiască? Iar El a zis: Cele ce sunt cu 
neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu.      
 
 
 
 


