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Cugetări creştine 
 

     „Iscusit și înțelept fiind Dumnezeu, întoarce pe toate 
după voia Lui, găsește ieșire în căi fără de ieșire și aduce 
liniște slujitorilor Săi tocmai prin cei care par a fi potrivnici 
și vrășmași..”(Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Omilii la Facere, 
LI, III) 
 

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,  
13 I 2020 
 

Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Ora 18.20: Rugăciunile serii 

Marți,  
14 I 2020 
 

Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Ora 18.20: Rugăciunile serii 

Miercuri, 
15 I 2020 
 

Ora   8.00: Rugăciunile dimineţii 
Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Ora 17.30: Taina Sf. Maslu 

Joi,  
16 I 2020 
 

Ora   8.00: Rugăciunile dimineţii 
Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Ora 18.20: Rugăciunile serii 

Vineri, 
17 I 2020 

Ora   8.00: Rugăciunile dimineţii 
Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Ora 18.20: Rugăciunile serii 

Sâmbătă,  
18 I 2020 

Ora   8.00: Rugăciunile dimineţii 
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  
19 I 2020, 
A XXIX-A  
DUPĂ RUSALII 
(A CELOR  
ZECE LEPROŞI) 

ORA   7.15:  ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
ORA   7.45: UTRENIA    
ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
ORA 15.00: VECERNIA  



.                                                                                                                                                                            
 

Comoara înţelepciunii                                                                                
 

preluată din Ziarul Lumina, vineri, 20 decembrie 2020  
 

Propria valoare 
 

      Charlie Shedd, un preot ortodox american, într-o carte scrisă 
pentru fiica sa, volum apărut și în limba romană sub titlul „Scrisori 
Caterinei”, afirmă că viața este 90% așa cum ți se dă și 10% așa 
cum ți-o faci. Cam deznădăjduitoare procentele în privința modului 
de a-ți croi viața după propria voinţă. Dar tocmai de aceea, acele 10 
procente sunt teribil de importante.  
     Am avut curiozitatea să aflu care sunt obiectivele vieții unor  tin-
eri, cititori ai manualului pentru dezvoltarea carierei. Am studiat un 
chestionar simplu cu variante de răspuns propuse, la care se 
adăugau întrebări suplimentare. Cele mai importante scoruri înregis-
trate au fost la următoarele domenii: creștere financiară - 87 de    
respondenți; dobândirea de cunoștințe specifice - 35; managementul 
relațiilor - 21; dobândirea independenței financiare - 17; satisfacția 
profesională - 15.   
     Nu am fost foarte surprins de popularitatea opțiunii „creștere fi-
nanciară”, însă diferența dintre prima opțiune și următoarea este 
foarte mare. Apoi m-am întrebat: oare care este percepția asupra 
recompensei financiare? Și am dat peste alt chestionar cu rezultate 
surprinzătoare:  70%  din  respondenți  au  spus că pentru ei    remu-
nerația financiară este măsura valorii personale. 20% consideră 
venitul financiar drept mijloc de a satisface nevoi specifice. În 10% 
intră opțiunile: putere, oferă sentimentul de siguranță, scop în sine.   
     Din punctul meu de vedere, remunerația reprezintă doar mijloc 
de a satisface nevoi specifice. Mă întreb de unde vine suprapunerea 
dintre valoarea personală și cantitatea venitului? Primul răspuns 
care îmi vine în minte este următorul: pentru că nu știm cu adevărat 
cine suntem și cât valorăm. Încă nu am auzit de o recompensă finan-
ciară din lumea asta care să reflecte valoarea reală a unui 
om…   (Augustin Păunoiu) 

 
                           
 
 

 Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a XXIX-a după Rusalii 
(A celor zece leproşi)  

 

La Liturghie Apostolul de la Coloseni I, 12-18:   
 

    Fraţilor, când Hristos, Care este viaţa voastră, Se va arăta, atunci şi 
voi, împreună cu El, vă veţi arăta întru slavă. Drept aceea, omorâţi 
mădularele voastre, cele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, 
pofta rea şi lăcomia, care este închinare la idoli, pentru care vine mânia 
lui Dumnezeu peste fiii neascultării, în care păcate aţi umblat şi voi 
odinioară, pe când trăiaţi în ele. Acum deci vă lepădaţi şi voi de toate 
acestea: mânia, iuţimea, răutatea, defăimarea, cuvântul de ruşine din 
gura voastră. Nu vă minţiţi unul pe altul, fiindcă v-aţi dezbrăcat de 
omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, 
care se înnoieşte, spre deplină cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a zidit, 
unde nu mai este elin şi iudeu, tăiere împrejur şi netăiere împrejur, bar-
bar, scit, rob ori liber, ci toate şi întru toţi Hristos.   

 
  

   La Liturghie Evanghelia după XVII, 12-19: 
 

     În vremeea aceea, intrând Iisus într-un sat, L-au întâmpinat zece 
bărbaţi leproşi care au stat departe şi care au ridicat glasul, zicând:    
Iisuse, Învăţătorule, miluieşte-ne! Şi, văzându-i, El le-a zis: Duceţi-vă 
şi vă arătaţi preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au curăţit. Iar unul 
dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors, cu glas mare slăvind pe 
Dumnezeu. Şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui Iisus, 
mulţumindu-I. Iar acela era samarinean. Şi răspunzând, Iisus a zis: 
Oare nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se 
întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt 
neam? Şi i-a zis: Ridică-te şi du-te! Credinţa ta te-a mântuit!  

 

      
 

 


