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Cugetări creştine 
 

      „Atât de mari sunt binefacerile lui Dumnezeu și 
covârșesc orice așteptare și credință omenească, încât de 
multe ori nu-i vine omului a crede. Căci cele ce n-am gândit 
și n-am așteptat, pe acelea ni le-a hărăzit Dumnezeu.” (Sf. 
Ioan Gură de Aur ‒ Tâlcuiri la Epistola întâi către 
Timotei, omilia a IV-a) 
 

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   7.00: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
27 IV 2020 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Marţi, Ora   7.00: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
28 IV 2020 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Miercuri,  Ora   7.00: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

29 IV 2020 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

Joi,  Ora   7.00: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

30 IV 2020 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Vineri, Ora   7.00: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

1 V 2020 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Sâmbătă, Ora   6.30: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

2 V 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.30: ACATISTUL ÎNVIERII 

3 V 2020, ORA   7.50: UTRENIA  

A TREIA  ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

DUPĂ PAŞTI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(A MIRONOSIŢELOR) ORA 15.00: VECERNIA   



.                                                                                                                         

Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din marturie athonita, sâmbătă, 25 aprilie 2020 
 

Dragostea călugărului 
      

        Pe un drum, un câine a sărit la un om și a început să-l 
latre. Omul însă a pus imediat mâna pe o piatră și a aruncat 
după animal. Câinele s-a ferit imediat și, ce să vezi?!, a sărit 
mai tare la om, gata-gata să-l muște. Speriat rău, omul a mai 
apucat doar să intre într-o curte și să trântească poarta. Acum 
stătea acolo, în timp ce câinele urla de mama focului dincolo 
de gard. 
      Chiar în acel timp, a trecut pe stradă și un călugăr. 
Văzându-l, câinele a sărit la părinte, lătrând și arătându-și 
colții. Liniștit, călugărul a scos o bucată de pâine din traistă și 
i-a întins-o cățelului. Imediat, acesta a încetat să latre, s-a 
apropiat ușor-ușor și, dându-și seama de bunătatea omului, a 
luat bucățica de pâine chiar din mâna acestuia și a început să 
o mănânce de zor. Apoi s-a așezat lângă călugăr, dând din 
coadă. 
      – Vezi, omule – i-a spus părintele celui din spatele 
gardului – bunătatea naște totdeauna bunătate. Dacă tu ai fost 
rău cu câinele, cum ai fi vrut să fie el cu tine? Hai, vino și 
mângâie-l! Să nu mai faci niciodată un rău, acolo unde poți 
face bine. Și crede-mă, oriunde și oricând poți face numai 
bine. De tine depinde! 
      „Dragostea este bucuria de a face altora bucurii.” (Sfântul 
Ioan Gură de Aur) 
      (Extras din Cele mai frumoase Pilde şi povestiri creştin-
ortodoxe – Leon Magdan, editura Aramis – Patriarhia 
Română, 1998)        
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a treia după Paşti, a Mironosiţelor 
 

La Liturghie  
 

Evanghelia după Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8:   
 

       În vremea aceea a venit Iosif cel din Arimateea, sfetnic 
ales, care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu, şi, îndrăznind, 
a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat că 
Iisus a murit aşa curând şi, chemând pe sutaş, l-a întrebat dacă 
a murit de mult. Deci, aflând de la sutaş, a dăruit lui Iosif 
trupul. Atunci Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe 
cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care 
era săpat în stâncă, şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului. Iar 
Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iosi, priveau unde L-au 
pus. Şi, după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, 
Maria, mama lui Iacov, şi Salomeea au cumpărat miresme, ca 
să vină să-L ungă. Şi dis-de-dimineaţă, în ziua cea dintâi a 
săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt; şi 
ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa 
mormântului? Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra fusese 
răsturnată; căci era foarte mare. Şi, intrând în mormânt, au 
văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt 
alb, şi s-au spăimântat. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! 
Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este 
aici. Iată locul unde L-au pus. Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor 
Lui şi lui Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi; 
acolo îl veţi vedea, după cum v-a spus vouă. Şi, ieşind, au fugit 
de la mormânt, că erau cuprinse de frică şi de uimire, şi 
nimănui nimic n-au spus, căci se temeau.   
 
 
 


