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  PROGRAM LITURGIC  
 

SĂPTĂMÂNA ÎNTÂI A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  
Nr. 286, 2 – 8 MARTIE 2020 

Cugetări creştine 
 

     „Că precum doctorul neavând nevoie de gusta din mâncărurile 
cele pregătite pentru bolnav, și totuși pentru grija ce o are de acela, 
el însuși gustă mai întâi, ca să convingă pe bolnav de a se încuraja 
să guste din mâncare, tot așa și Hristos a făcut cu omul. Fiindcă toți 
oamenii se temeau de moarte, El deși nu avea nevoie, totuși a gustat 
moartea ca să-i convingă și pe dânșii de a fi cu îndrăzneală față de 
ea.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Comentariile sau Explicarea 
Epistolei către Evrei, IV) 
 

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: Ceasurile I, III, VI şi IX 

2 III 2020 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 15.00: Pavecerniţa mare şi canonul Sf. Andrei Criteanul 

Marţi, Ora   8.00: Ceasurile I, III, VI şi IX 

3 III 2020 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 15.00: Pavecerniţa mare şi canonul Sf. Andrei Criteanul 

Miercuri,  Ora   8.00: Ceasurile I, III, VI şi IX 

4 III 2020 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)  

 Ora 16.15: Pavecerniţa mare şi canonul Sf. Andrei Criteanul 

 Ora 18.00: Taina Sf. Maslu 

Joi,  Ora   8.00: Ceasurile I, III, VI şi IX 

5 III 2020 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)  

 Ora 16.15: Pavecerniţa mare şi canonul Sf. Andrei Criteanul 

Vineri, Ora   8.00: Ceasurile I, III, VI şi IX 

6 III 2020 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)  

Sâmbătă, Ora   6.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

7 III 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare 

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

8 III 2020, ORA   7.45: UTRENIA  

ÎNTÂI A SF. ȘI ORA   9.30: LITURGHIA SF. VASILE CEL MARE 

MARELUI POST ORA 14.00: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

(A ORTODOXIEI) ORA 14.30: VECERNIA ȘI PAVECERNIȚA MICĂ 



.                                                                                                                         

Comoara înţelepciunii                                                                                
 

preluată din Ziarul Lumina, marți, 18 februarie 2020  
 

Pastorația copiilor 
 

      Există un părinte în istoria Bisericii Apusene de la începutul secolului al 
XVI-lea care toată viața a urmărit slujirea aproapelui, mai ales a copiilor. 
Fillipo Neri a fost numele lui și a trăit între anii 1515 şi 1595. Pustnic în 
munți, el a coborât în Roma pentru a intra în ordinul iezuit. Voia să plece 
misionar în India. Însă Dumnezeu avea cu el un alt plan. Ignațiu de Loyola, 
fondatorul și superiorul iezuiților, îi amână aderarea la ordin și drumul în 
Asia, sfătuindu-l să aibă răbdare.  
       Fillipo rămâne în Cetatea Eternă. Intră astfel în contact cu copiii 
abandonați care cerșeau și furau prin capitala Italiei.  
       Erau fiii prostituatelor și ai familiilor sărace. Neavând cu ce să fie 
întreținuți, cei mici aparțineau total străzii. Părintele gândea: 
       ‒ Sunt în orașul papilor, dar câți copii dorm flămânzi sub cerul liber...  
Ce-aș putea face pentru ei? 
       Așa că și-a vândut cărțile, dar banii nu-i erau suficienți pentru a oferi 
măcar o supă fiecărui copil sărman. Nu s-a sfiit să cerşească el însuși pentru 
ei.  

   Într-una din zile, un tânăr, pe nume Alessandro, nepotul unui cardinal, 
supărat de insistența sfântului, îi trase o palmă.  
       ‒ Aceasta este pentru mine, răspunse Fillipo surâzând; acum însă dă-mi 
câţiva bani pentru copiii mei. 
       Părintele Fillipo făcea educaţie celor mici nu prin reguli, ci prin jocuri şi 
cântece. Celor care se plângeau de gălăgia făcută de copii le răspundea:  
       ‒ Dacă nu fac fapte rele, eu nu m-aş supăra chiar dacă ar încerca să taie 
lemne pe capul meu.  
       În misiunea sa era ajutat de caracterul natural mereu binedispus, optimist, 
însoțit de o constantă seninătate, de facilitatea cu care le vorbea celor mici 
despre Dumnezeu coborându-se la înțelegerea lor.  
       Cuviosul și-a dorit să obțină un local unde să fie găzduiți toți acei copii 
năpăstuiți. Și până la urmă l-a dobândit prin bunăvoința Papei Grigorie al 
XIII-lea, care i-a oferit și Biserica San Geronimo din Roma. Voia 
spontaneitatea și simplitatea tuturor pentru ca toţi cei care veneau la 
congregația Oratoriului să se simtă în largul lor, înconjurați de prietenie și de 
afecțiune, în efortul comun de a fi mai buni.  
       Avea o vorbă pe care o spunea des, în special tinerilor:  
       ‒ Fiți buni, dacă puteți. Dacă nu, atunci cântați, bucurați-vă, numai 
păcate să nu faceți. (Augustin Păunoiu) 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica întâi a sfântului şi marelui Post  
(A Ortodoxiei) 

 

La Liturghie Apostolul de la Evrei XI, 24-26, 32-40: 
 

       Fraţilor, prin credinţă, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul 
fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să pătimească cu poporul lui Dumnezeu, decât 
să aibă dulceaţa cea trecătoare a păcatului, socotind că batjocorirea pentru Hristos 
este mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, fiindcă se uita la răsplătire. Şi ce 
voi mai zice? Căci timpul nu-mi va ajunge, ca să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de 
Samson, de Ieftae, de David, de Samuel şi de prooroci, care prin credinţă, au biruit 
împărăţii, au făcut dreptate, au dobândit făgăduinţele, au astupat gurile leilor, au 
stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au împuternicit, din slabi ce 
erau s-au făcut tari în război, au întors taberele vrăjmaşilor pe fugă; unele femei      
şi-au luat pe morţii lor înviaţi; iar alţii au fost chinuiţi, neprimind izbăvirea, ca să 
dobândească mai bună înviere; alţii au suferit batjocură şi bici, ba chiar lanţuri şi 
închisoare; au fost ucişi cu pietre, au fost puşi la cazne, au fost tăiaţi cu fierăstrăul, 
au murit ucişi cu sabia, au pribegit în piei de oaie şi în piei de capră, lipsiţi, 
strâmtoraţi, rău primiţi. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii, şi în 
munţi, şi în peşteri, şi în crăpăturile pământului. Şi toţi aceştia, mărturisiţi fiind prin 
credinţă, n-au primit făgăduinţa, pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai 
bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârşirea.  

 

La Liturghie Evanghelia după Ioan I, 43-51: 
 

         În vremea aceea a vrut Iisus să plece în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis 
Iisus: Urmează-Mi! Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru. 
Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în 
Lege şi proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Şi i-a zis Natanael: Din 
Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis: Vino şi vezi. Iisus a văzut pe Natanael 
venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug. 
Natanael I-a spus: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte ca 
Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspuns-a Natanael: Rabbi, 
Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti regele lui Israel! Iar Iisus i-a zis: Pentru că ţi-am 
spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Şi a 
grăit: Adevărat, adevărat zic vouă, că de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi 
pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului. 
 
 
 


