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Cugetări creştine 
 

     „ ...să-L rugăm să ne întărească slăbănogitul nostru suflet; și 
lăsând la o parte toate cele trupești, să-I vorbim numai de cele 
duhovnicești. Iar dacă le vrei neapărat și pe cele trupești, îngrijește-te 
de ele după cele duvovnicești.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Omilii la 
matei, XIV, 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,  
24 II 2020 
 

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

Marți,  
25 II 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, 
26 II 2020 
 

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

Joi,  
27 II 2020 
 

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

Vineri, 
28 II 2020 

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

Sâmbătă,  
29 II 2020 

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

DUMINICA,  
1 III 2020, 
LĂSATULUI   
SEC DE BRÂNZĂ 
(A IZGONIRII 
LUI ADAM DIN RAI) 

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 ȘI PAVECERNIȚA MICĂ 



.                                                                                                                                                                            
 

Comoara înţelepciunii                                                                                
 

preluată din Ziarul Lumina, marți, 11 februarie 2020  
 

Atitudinea 
 

      Dacă ar fi să analizăm cauzele succesului în viață, de orice 
natură ar fi acesta, observăm că la baza lui stă atitudinea. Atitudinea 
exercită o influență covârșitoare asupra existenței noastre, ea are un 
impact extraordinar asupra relațiilor dintre oameni, le colorează 
viziunea pe care o au asupra eșecului și le definește noțiunea de 
succes.  
      Atitudinea ne poate distruge sau, din contră, ne poate înălța pe 
culmile reușitelor negândite. Atitudinea este un sentiment lăuntric, 
dar el se manifestă în exterior prin comportament. O atitudine poate 
fi urmărită fără să fie necesară implicarea cuvintelor. N-ați observat 
niciodată „chipul încruntat” al unei persoane bosumflate sau 
„maxilarul încleștat” al unui om ferm hotărât să facă un anumit 
lucru?  
      Uneori atitudinea poate fi mascată, iar cei care ne privesc pot fi 
ușor păcăliți. Dar aceste măști nu ascund prea mult timp adevăratele 
trăiri. În sufletul nostru se dau bătălii acerbe în care atitudinea se 
face vădită. Și asta chiar de la vârste fragede, așa cum se arată în 
pilda care urmează.  
      O mămică tânără avea mereu probleme cu băiețelul ei de patru 
ani. Copilul era tare neascultător și din această cauză părinții îi 
făceau des observație și chiar îl pedepseau.  
      O dată, mama lui, pe când se aflau în casă, nemaiputând suporta 
năzbâtiile odraslei sale, i-a zis autoritar:  
       ‒ Băiatule, du-te și așază-te imediat pe scaunul acela.  
      Micuțul, speriat, se supune voinței mamei sale, se așază pe 
scaun și îi spune:  
       ‒ Mami, să știi că de ochii lumii stau pe scaun așa cum mi-ai 
spus. În sufletul meu să știi că eu stau în picioare.  
      Iată ce înseamnă să ai atitudine! (Augustin Păunoiu) 

 
                           
 
 

  

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica lăsatului sec de brânză  
(A Izgonirii lui Adam din Rai)  

 

 La Liturghie Apostolul de la Romani XIII, 11-14, XIV, 1-4: 
 

     Fraţilor, fiindcă ştiţi în ce timp ne găsim, căci este chiar ceasul să vă 
treziţi din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi, decât 
atunci când am crezut. Noaptea e pe sfârşite; ziua este aproape. Să 
lepădăm dar lucrurile întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele 
luminii. Să umblăm cuviincios, ca ziua: nu în ospeţe şi în beţii, nu în 
desfrânări şi în fapte de ruşine, nu în ceartă şi în pizmă; ci îmbrăcaţi-vă 
în Domnul Iisus Hristos şi grija de trup să nu o faceţi spre pofte. Primi-
ţi-l pe cel slab în credinţă fără să-i judecaţi gândurile. Unul crede să 
mănânce de toate; cel slab însă mănâncă legume. Cel ce mănâncă să nu 
dispreţuiască pe cel ce nu mănâncă; iar cel ce nu mănâncă să nu 
osândească pe cel ce mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine eşti 
tu, ca să judeci pe sluga altuia? Pentru stăpânul său stă sau cade. Dar va 
sta, căci Domnul are putere ca să-l facă să stea.  
        

La Liturghie Evanghelia după Matei VI, 14-21: 
 
    Zis-a Domnul: Dacă veţi ierta oamenilor greşelile lor, va ierta şi 
vouă Tatăl vostru Cel ceresc; iar dacă nu veţi ierta oamenilor greşelile 
lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre. Când postiţi, nu 
fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi întunecă feţele, ca să se arate oamenilor 
că postesc. Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat plata lor. Tu însă, când 
posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu te arăţi oamenilor că 
posteşti, ci Tatălui tău Care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în 
ascuns, îţi va răsplăti ţie. Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia 
şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură, ci adunaţi-vă comori în 
cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică şi unde furii nu le sapă şi 
nu le fură. Căci unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.  
 
 

 


