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PROGRAM LITURGIC
SĂPTĂMÂNA A ȘASEA DUPĂ PAŞTI
Luni,
25 V 2020
Marţi,
26 V 2020
Miercuri,
27 V 2020

Troparul Înălţarii Domnului nostru Iisus Hristos
Înălțatu-Te-ai întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru,
bucurie făcând Ucenicilor, cu făgăduința Sfântului Duh,
încredințându-se ei, prin binecuvântare, că Tu ești Fiul lui
Dumnezeu, Izbăvitorul lumii.

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!

JOI,
28 V 2020
ÎNĂLȚAREA
DOMNULUI
Vineri,
29 V 2020
Sâmbătă,
30 V 2020
DUMINICA,
31 V 2020,
A ȘAPTEA
DUPĂ PAŞTI

(A SF. PĂRINȚI DE LA

Ora 6.30: Acatistul Învierii și Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile serii
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 6.30: Acatistul Învierii și Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile serii
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 6.30: Acatistul Învierii și Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu
Ora 19.15: VECERNIA MARE CU LITIE
ORA 7.30: UTRENIA
ORA 9.10: ACATISTUL MÂNTUITORULUI
ORA 9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 15.00: VECERNIA
Ora 6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile serii
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia mare
ORA 7.30: ACATISTUL ÎNVIERII
ORA 7.50: UTRENIA
ORA 9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 15.00: VECERNIA

SINODUL I ECUMENIC)

Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute

Texte din Sfânta Scriptură
Joi, 28 mai,
Înălţarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos
La Liturghie Evanghelia după Luca XXIV, 36-53:
În vremea aceea după ce a înviat din morţi, Iisus a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace
vouă! Iar ei, înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau că văd un duh. Şi Iisus le-a zis:
De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inimile voastre? Vedeţi
mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, că duhul nu are
carne şi oase precum Mă vedeţi pe Mine că am. Şi, zicând acestea, le-a arătat mâinile şi
picioarele Sale. Deci, încă necrezând eide bucurie şi minunându-se, El le-a zis: Aveţi aici
ceva de mâncare? Iar ei i-au dat o bucată de peşte fript şi dintr-un fagure de miere. Şi, luând,
a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis: Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi fiind
încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui
Moise, în prooroci şi în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Şi le-a
spus: Aşa este scris, şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învieze din morţi a treia zi, şi
să se propovăduiască în numele Său pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile,
începând de la Ierusalim. Voi sunteţi martorii acestora. Şi, iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa
Tatălui Meu; însă voi să şedeţi în cetatea Ierusalimului până ce vă veţi îmbrăca cu putere de
sus. Şi i-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat. Şi pe când îi
binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în
Ierusalim cu bucurie mare. Şi erau în toată vremea în templu, lăudând şi binecuvântând pe
Dumnezeu. Amin.

Duminica a şaptea după Paşti, a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic
La Liturghie Evanghelia după Ioan XVII, 1-13:
În vremea aceea Iisus, ridicându-Şi ochii către cer, a zis: Părinte, a venit ceasul!
Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească, precum I-ai dat stăpânire peste tot
trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Şi aceasta este viaţa
veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe Care
L-ai trimis. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am
săvârşit. Şi acum, preaslăveşte-Mă Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu slava pe care am avut-o la
Tine, mai înainte de a fi lumea. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din
lume. Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate
câte Mi-ai dat sunt de la Tine; căci cuvintele pe care Mi le-ai dat, Eu le-am dat lor, iar ei
le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit şi au crezut că Tu M-ai trimis.
Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că sunt ai
Tăi. Şi toate ale Mele sunt ale Tale, şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am preaslăvit întru ei. Şi
Eu nu mai sunt în lume,iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în
numele Tău, pe cei care Mi i-ai dat, ca să fie una, precum suntem Noi. Când eram cu ei în
lume, Eu îi păzeam în numele Tău, pe cei ce Mi i-ai dat; şi i-am păzit şi n-a pierit nici unul
dintre ei, decât fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la Tine şi pe
acestea le grăiesc în lume, pentru ca bucuria Mea să o aibă deplină în ei.

.

Comoara înţelepciunii
preluată din marturie athonita, sâmbătă, 18 aprilie 2020

Bogații și săracii
Cu sute de ani în urmă, a trăit un rege puternic și înțelept. Într-o zi,
plimbându-se prin curtea palatului său, a auzit, dincolo de ziduri, pe cineva
care plângea. A dat imediat poruncă să fie deschise porțile și a ieșit să vadă ce
se întâmplase. Nu-și putea crede ochilor… Dacă în palatul său toți oamenii
erau mulțumiți și aveau de toate, acum vedea însă că la porți erau adunați
nevoiași, ce întindeau mâna pentru o bucată de pâine. Chiar lângă zid, era un
copil ce plângea. Când regele l-a întrebat ce i s-a întâmplat, copilul i-a răspuns
că părinții săi sunt bolnavi și el nu are bani nici de hrană și nici de doctorii.
În timpul acesta, în jurul regelui s-a strâns o mulțime de oameni nevoiași,
unul mai amărât decât celălalt, fiecare încercând să-și spună păsul. Mâniat de
această situație pe care sfetnicii i-o ascunseseră, regele s-a întors în palat și i-a
chemat pe toți bogătașii la el. Când aceștia s-au adunat în sala tronului, le-a
spus:
– Voi sunteți cei mai bogați oameni din regatul meu. Aveți atâta avere
încât ați putea să vă construiți fiecare câte o casă numai din aur. Dar dacă v-ați
uita și în jurul vostru, ați vedea că sunt oameni care mor de foame, care o duc
rău, fiindcă voi nu vă îngrijiți de treburile cetății. Afară este plin de oameni ce
vor să muncească pentru o pâine, dar voi îi refuzați. Doar de voi înșivă depinde
ca acești oameni să o ducă mai bine. Puteți să îi ajutați și vă poruncesc să o
faceți!
După câteva zile, regele a văzut că nimic nu se schimbase. Chemându-i
iarăși la el pe cei mai bogați dintre supușii săi, le-a spus:
– Văd că nu aveți suflet! Cum de nu vă e milă de cei ce se luptă cu
greutățile, zi de zi?! Dacă nu o faceți voi, atunci o s-o fac eu! Iată ce
poruncesc: de azi înainte, pentru fiecare sărac mort de foame, în regatul meu,
va fi omorât și un bogătaș! De mâine, ne vom întâlni în fiecare seară și, dacă
aflu că, peste zi, un om a murit de foame la mine-n cetate, atunci sorții vor
decide care dintre voi va fi executat. Pentru că voi înșivă vă faceți vinovați de
moartea acelui om, căci l-ați fi putut ajuta, dar n-ați făcut-o. Ne vedem mâine
seară!
Se spune că, de a doua zi, nimeni nu a mai murit de foame în regatul acela!
„Nu invidia gloria celui păcătos, căci nu știi care va fi sfârșitul lui. (…)
Judecata este rară milă pentru cel ce n-a făcut milă.” (Sfânta Scriptură)
(Extras din Cele mai frumoase Pilde şi povestiri creştin-ortodoxe – Leon
Magdan, editura Aramis – Patriarhia Română, 1998)

