
Parohia Ortodoxă  
Sfântul Ioan Gură de Aur 

Str. Porțile de Fier nr. 52, 400569 Cluj-Napoca 
web: www.parohiasfantulioanguradeaur.ro 

Email: parohiasf.ioanguradeaur@yahoo.com 

Preot paroh: Bogdan Sergiu Marian 

Telefon: 0264 571 943 & 0741 121 029  

PROGRAM LITURGIC  
SĂPTĂMÂNA A CINCEA DUPĂ PAŞTI 

 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  
Nr. 297, 18 – 24 MAI 2020 

 

Cugetări creştine 
 

      „Că unde e Hristos, acolo sunt și îngerii; iar unde sunt 
Hristos și îngerii, acolo-i și cerul, acolo-i lumină mai 
strălucitoare decât lumina soarelui acestuia pământesc.” (Sf. 
Ioan Gură de Aur ‒ Omilii la Matei, XLVIII, VII) 

 
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   6.30: Acatistul Învierii și Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
18 V 2020 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Marţi, Ora   6.30: Acatistul Învierii și Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
19 V 2020 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Miercuri,  Ora   6.30: Acatistul Învierii și Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  

20 V 2020 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
 Ora 19.00: Vecernia mare cu litie 

JOI,  ORA   7.10: ACATISTUL ÎNVIERII 
21 V 2020 ORA   7.30: UTRENIA  
SF. ÎMPĂRAȚI ORA   9.10: ACATISTUL SF. ÎMPĂRAȚI 
CONSTANTIN ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
ȘI ELENA ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
 ORA 15.00: VECERNIA   

Vineri, Ora   6.30: Acatistul Învierii și Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
22 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 

23 V 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.30: ACATISTUL ÎNVIERII 
24 V 2020, ORA   7.50: UTRENIA  
A ȘASEA ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
DUPĂ PAŞTI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(A ORBULUI) ORA 15.00: VECERNIA   



.                                                                                                                           
şi n-aţi auzit? De ce voiţi să auziţi iarăşi? Nu cumva voiţi şi voi să vă faceţi ucenici ai Lui? Şi   
l-au ocărât şi i-au zis: Tu eşti ucenic al Aceluia, iar noi suntem ucenici ai lui Moise. Noi ştim că 
Dumnezeu a vorbit cu Moise, iar pe Acesta nu-L ştim de unde este. A răspuns omul şi le-a zis: 
Tocmai în aceasta stă minunea: că voi nu ştiţi de unde este, iar El mi-a deschis ochii. Şi noi 
ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi; dar, dacă este cineva cinstitor de Dumnezeu şi face 
voia Lui, pe acesta îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din 
naştere. De n-ar fi Acesta de la Dumnezeu n-ar putea să facă nimic. Au răspuns şi i-au zis: În 
păcate te-ai născut tot, şi tu ne înveţi pe noi? Şi l-au dat afară. Şi a auzit Iisus că l-au dat afară, 
şi, găsindu-l, i-a zis: Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns şi a zis: Dar cine este, 
Doamne, ca să cred în El? Şi a zis Iisus: L-ai şi văzut! Cel ce vorbeşte cu tine Acela este. Iar el 
a zis: Cred, Doamne. Şi s-a închinat Lui. 

 
Comoara înţelepciunii                                                                                          

 

preluată din marturie athonita, sâmbătă, 9 mai 2020 
 

În cele duhovnicești,  
nu poți deveni bogat decât îmbogățind pe altul 

 

       În timp ce mergea pe drum, un călător a văzut într-o grădină un pom frumos, de crengile 
căruia atârnau niște mere mari și roșii de-ți lăsa gura apă. Văzând omul că nu-i nimeni prin 
preajmă, ce s-a gândit? Bine ar fi dacă ar gusta și el câteva, așa, de poftă! 
      Dar cum să facă? Până la pom trebuia să treacă de un gard înalt și de o mare băltoacă. A 
stat el ce-a stat, s-a sucit, s-a învârtit, dar, nemaiavând răbdare, și-a zis: „Fie ce-o fi!” și           
a-nceput să se cațăre pe gard. 
      Cu greu, a reușit să ajungă în curte, dar supărat nevoie mare, fiindcă într-un ghimpe din 
gard își agățase haina și o rupsese. Acu, ce să mai facă! Nu mai putea schimba nimic. Ba, mai 
mult, grăbindu-se, a uitat de băltoaca plină cu noroi și s-a afundat în mâl. 
      Când, în sfârșit, a ajuns sub pomul cu pricina, a luat câteva mere, dar, uitându-se la el cum 
arată, și-a spus: 
      – E drept că am obținut eu ce-am vrut, dar a meritat oare? Haina mea cea bună e ruptă, 
încălțările și pantalonii murdari … 
      Cum stătea el așa și își plângea singur de milă, apare în curte stăpânul casei. Când l-a 
văzut pe călător cum arată, i-a spus: 
      – Bine, omule, trebuia să te muncești atâta pentru câteva mere? Uite ce-ai pățit! Ca să nu 
mai spun că nu înțeleg de ce-ai încercat să le iei pe furiș? Dacă băteai la mine în poartă și      
mi-ai fi cerut câteva mere, eu ți-aș fi dat cu drag. Acum, haide în casă să te speli și să te 
odihnești și apoi îți vei vedea de drum! 
      Tare bucuros și mulțumit a fost călătorul, văzând bunătatea gazdei sale, dar, în același 
timp, și-a promis sieși că altădată nu va mai fi atât de nesăbuit. 
      În viață, nu este important doar să obții, ci și cum obții! Sunt oameni care vor să aibă mai 
mult și atunci muncesc fără tihnă. Alții însă fură, gândindu-se mereu cum să fugă de muncă și 
să înșele. Aceștia, păcătoșii, singuri se înșală, fiindcă nu este totul să ai un lucru; contează și 
cum l-ai obținut! 
      „În cele trecătoare, nu poți deveni bogat decât sărăcind pe altul. În cele duhovnicești, nu 
poți deveni bogat decât îmbogățind pe altul.” (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 
 

Marți, 21 mai, 
 Sfinţii Mari Împăraţi şi întocmai cu Apostolii  

Constantin şi mama sa Elena 
La Liturghie, Evanghelia după Ioan X, 1-9:   

 

       Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce nu 
intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe alături, acela este fur şi tâlhar. Iar cel ce intră pe uşă este 
păstorul oilor. Acestuia portarul îi deschide şi oile ascultă de glasul lui, şi oile sale le cheamă pe 
nume şi le mână afară. Şi când le scoate afară pe toate ale sale, merge înaintea lor, şi oile merg 
după el, căci cunosc glasul lui. Iar după un străin ele nu vor merge, ci vor fugi de el, pentru că nu 
cunosc glasul străinilor. Această pildă le-a spus-o Iisus, dar ei n-au înţeles ce înseamnă cuvintele 
Lui. A zis deci iarăşi Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt uşa oilor. Toţi câţi au venit mai 
înainte de Mine sunt furi şi tâlhari, dar oile nu i-au ascultat.  Eu sunt uşa: De va intra cineva prin 
Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla.   
 

Duminica a șasea după Paşti, a orbului din naștere 
La Liturghie, Evanghelia după Ioan IX, 1-38:  

         În vremea aceea trecând Iisus, a văzut un om orb din naştere. Şi ucenicii Lui L-au întrebat, 
zicând: Învăţătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: 
Nici acesta n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Trebuie să 
fac, până este ziuă, lucrările Celui Care M-a trimis pe Mine; că vine noaptea, când nimeni nu 
poate să lucreze. Atât cât sunt în lume, Eu sunt Lumina lumii. Acestea zicând, a scuipat jos şi a 
făcut tină din scuipat şi a uns cu tină ochii orbului. Apoi i-a zis: Mergi de te spală în scăldătoarea 
Siloamului (care se tâlcuieşte: trimis). Deci s-a dus şi s-a spălat şi a venit văzând. Iar vecinii şi cei 
ce-l văzuseră mai înainte că era orb ziceau: Nu este acesta cel ce şedea şi cerşea? Unii ziceau: El 
este. Alţii ziceau: Nu este el, ci seamănă cu el. Dar acela zicea: Eu sunt. Deci îi ziceau: Cum ţi s-
au deschis ochii? Acela a răspuns: Omul care se numeşte Iisus a făcut tină, a uns ochii mei şi  mi-
a zis: Mergi  la scăldătoarea Siloamului şi te spală. Deci, ducându-mă şi spălân-du-mă, am văzut. 
Zis-au lui: Unde este Acela? Şi el a zis: Nu ştiu. L-au dus la farisei pe cel ce fusese oarecând orb. 
Şi era sâmbătă în ziua în care Iisus a făcut tină şi i-a deschis ochii. Deci, iarăşi îl întrebau şi 
fariseii cum a văzut. Iar el le-a zis: Tină a pus pe ochii mei şi m-am spălat şi văd. Însă  unii dintre 
farisei ziceau: Acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu ţine sâmbăta. Iar alţii ziceau: Cum 
poate un om păcătos să facă asemenea minuni? Şi era dezbinare între ei. Au zis, deci, orbului 
iarăşi: Dar tu ce zici despre El, că ţi-a deschis ochii? Iar el a zis că Prooroc este. Dar iudeii  n-au 
crezut despre el că era orb şi a văzut, până ce n-au chemat pe părinţii celui ce vedea. Şi i-au 
întrebat, zicând: Acesta este fiul vostru, despre care ziceţi că s-a născut orb? Deci cum vede el 
acum? Au răspuns, însă, părinţii lui şi au zis: Ştim că acesta este fiul nostru şi că s-a născut orb; 
dar cum vede el acum, noi nu ştim; sau cine i-a deschis ochii lui, noi nu ştim. Întreba-ţi-l pe el; 
este în vârstă; va vorbi singur despre sine. Acestea le-au spus părinţii lui, pentru că se temeau de 
iudei. Căci iudeii puseseră acum la cale ca, dacă cineva va mărturisi că El este Hristos, să fie dat 
afară din sinagogă. De aceea au zis părinţii lui: Este în vârstă; întrebaţi-l pe el. Deci au chemat a 
doua oară pe omul care fusese orb şi i-au zis: Dă slavă lui Dumnezeu. Noi ştim că Omul Acesta 
este păcătos. A răspuns deci acela: Dacă este păcătos, nu ştiu. Un lucru ştiu că, fiind orb, acum 
văd. Deci i-au zis:  Ce ţi-a făcut?  Cum ţi-a deschis ochii? Le-a răspuns: V-am spus acum și 

 
 
 


