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  PROGRAM LITURGIC  
 

 SĂPTĂMÂNA A TREIA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  
Nr. 288, 16 – 22 MARTIE 2020 

 

Cugetări creştine 
 

     „Ești creștină și credincioasă? Fă semnul Sfintei Cruci 
și zi: această armă am numai, aceasta îmi este doctrina, 
altceva nu știu.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Comentariile 
sau Explicarea Epistolei către Coloseni, VIII) 

 
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 

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

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

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

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

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

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

18 III 2020 Ora 15.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 15.30: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)  

 Ora 17.30: Taina Sf. Maslu 

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

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

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

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

20 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   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

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

 Ora 18.00: Vecernia mare 

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

22 III 2020, ORA   7.45: UTRENIA  

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

MARELUI POST ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

(A SF. CRUCI) ORA 15.00: VECERNIA ȘI PAVECERNIȚA MICĂ 



.                                                                                                                         

Comoara înţelepciunii                                                                                
 

preluată din Ziarul Lumina, vineri, 13 martie 2020  
 

Poporul nemuritorilor 
 

      Li s-a spus poporul nemuritorilor. Şi nu pe nedrept au primit acest apelativ. Fiindcă 
însuşi Herodot, marele istoric grec, scria în privinţa lor: „Geto-dacii se cred nemuritori şi 
cugetă că nici ei, nici cei mai îndepărtaţi urmaşi ai lor nu vor muri.”  
        Fiecare dac ducea pe pământ o luptă crâncenă. Însă el nu căuta să-şi câştige pâinea, 
ori să-şi apere viaţa. Fiindcă acestea i se păreau a fi prea puţin în comparaţie cu veşnicia. 
Nu lupta nici pentru cuceriri ori bogăţii, aşa cum fac aproape toţi oamenii. Dacă dacii 
luptau pe parcursul întregii lor vieţi pământeşti, făceau aceasta mai degrabă pentru a nu 
pierde veşnicia. Scopul lor pe pământ era trăirea acestei veşnicii. Pe un asemenea popor, 
alcătuit din oameni îndrăgostiţi cu pasiune de veşnicie cu greu îl puteai învinge. Fiindcă, în 
general, cei care nu sunt legaţi de bunuri pământeşti, cei gata de a renunţa uşor la existenţa 
terestră pentru că au certitudinea celei cereşti sunt anevoie de clintit şi imposibil de 
îngenuncheat.  
        Chiar şi atunci când au fost cuceriţi de romani, dacii nu au acceptat umilinţa 
învinşilor, ci au trecut în lumea de dincolo demni, luptând ca nişte eroi.  
        Decebal, ultimul rege al Daciei înainte de cucerirea ei de către împăratul Traian, nu 
era cu nimic mai prejos decât adversarul său occidental. O dovedeşte faptul că în timpul 
împăratului Domiţian, dar şi al urmaşului său, Nerva, Imperiul Roman plătea tribut dacilor 
câte doi oboli pentru fiecare cetăţean din peninsula italică. Acest tribut înjositor a fost 
onorat până când pe tronul de la Roma a urcat Ulpius Traianus, un împărat militar, un 
soldat din speţa cea mai pură.  
        Visul lui, ca al oricărui imperator pe vremea aceea, a fost să ocupe Dacia. Pentru 
aceasta a construit drumuri care să înlesnească armatelor sale calea către ţara numită mai 
târziu de toţi istoricii drept California Europei pentru bogăţiile sale de aur, argint, dar şi 
pentru grânele, mierea şi animalele acelui pământ mult râvnit. Traian a ordonat construirea 
podului peste Dunăre, a chemat ingineri topometri pentru a măsura munţii dacilor, 
specialişti care să studieze clima zonei. A comandat cele mai performante arme pentru a 
putea să învingă acel popor simplu, dar în acelaşi timp nobil şi viteaz care nu oprimase pe 
nici unul din neamurile vecine lui. Din Galia, de la Macon a procurat arcuri şi săgeţi, de la 
Autun, armuri, de la Reims, spade şi scuturi, de la Soissons, baliste şi aşa mai departe.  
        Traian ştia din cronicile latine că dacii sunt cei mai imprevizibili şi mai de temut 
luptători cu care putea să aibă de-a face. Doar Tettius Julianus, un ilustru general, ţinuse 
piept dârzeniei dacilor printr-o stratagemă pe cât de ingenioasă, pe atât de dezonorantă. 
Fiecare soldat roman avea înscris pe scutul său numele lui propriu. În cazul în care 
respectivul, în urma unui atac, ar fi dat înapoi, ar fi părăsit câmpul de bătaie, putea fi 
urmărit şi mai apoi pedepsit foarte uşor.  
        În urma primelor campanii militare întreprinse de Traian în Dacia, pierderile au fost 
mari de ambele tabere. Este consemnat că romanii aveau atât de mulţi răniţi încât însuşi 
împăratul şi-a oferit o parte din hainele sale pentru a beneficia de bandaje cei care aveau 
nevoie.  
        Urmaşii acestor mari oameni pe care istoria nu i-a separat, Decebal şi Traian, sunt 
poporul din care noi facem parte, poporul român.   
        Un popor cu rădăcini nespus de adânci, un popor creştin, căci mulţi soldaţi din armata 
romană mărturiseau la începutul celui de-al doilea secol creştin credinţa în Iisus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu.   
        Să nu ignorăm identitatea noastră demnă de cea mai mare cinste, bine ştiind că cine 
nu-şi cunoaşte trecutul nu are parte de viitor.  (Augustin Păunoiu) 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a treia a sfântului şi marelui post  
(A Sf. Cruci) 

 

La Liturghie Apostolul de la Evrei IV, 14-16; V, 1-6:  
 

       Fraţilor, drept aceea, având Arhiereu mare, Care a străbătut 
cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să ţinem cu tărie mărturisirea. Că 
nu avem Arhiereu care să nu poată suferi cu noi în slăbiciunile noastre, 
ci ispitit întru toate după asemănarea noastră, afară de păcat. Să ne 
apropiem, deci, cu încredere de tronul harului, ca să luăm milă şi să 
aflăm har, spre ajutor, la timp potrivit. Căci orice arhiereu, fiind luat 
dintre oameni, este pus pentru oameni, spre cele către Dumnezeu, ca să 
aducă daruri şi jertfe pentru păcate; El poate să fie îngăduitor cu cei 
neştiutori şi rătăciţi, de vreme ce şi el este cuprins de slăbiciune. Din 
această pricină dator este, precum pentru popor, aşa şi pentru sine să 
jertfească pentru păcate. Şi nimeni nu-şi ia singur cinstea aceasta, ci 
dacă este chemat de Dumnezeu după cum şi Aaron. Aşa şi Hristos nu   
S-a preaslăvit pe Sine însuşi, ca să Se facă arhiereu, ci Cel ce a grăit 
către El: „Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut”. În alt loc se zice: 
„Tu eşti Preot în veac după rânduiala lui Melchisedec”.  

 
 La Liturghie Evanghelia după Marcu VIII, 34-38; IX,1:  

 

         Zis-a Domnul:  Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de 
sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape 
viaţa şi-o va pierde, iar cine va pierde viaţa sa pentru Mine şi pentru 
Evanghelie, acela şi-o va mântui. Căci ce-i foloseşte omului să câştige 
lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în 
schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de 
cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se 
va ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri. Şi 
le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii din cei ce stau aici care 
nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu 
venind întru putere.  
 
 
 


