INTERNĂRI- vârstnici și cronici ( cămin )
POLICLINICA SPITAL
SALVOSAN CIOBANCA

Zalău, Str. Dumbrava, Bl. TCI, Nr. 48
Tel. 0260- 662607, 0260- 661038,
Fax: 0260- 610016;
Site: www.salvosan.ro
E-mail: salvosan@salvosan.ro
AGREEAT MTCT - Examinări
medicale/ psihologice în siguranţa
circulaţiei rutiere.

SALVOSAN CIOBANCA
POLICLINICA –CLUJ-NAPOCA
Investigații (RM, CT, endoscopie…)
Specialități (neurologie, interne,
cardiologie…) Fișe port armă, permis,
Siguranța Circulației, Medicina Muncii.
Str. Victor Babeș nr. 25
Tel/fax: 0264-333.179
Recepție: 0749/255562
e-mail: salvosan.cluj@yahoo.com

FLORĂRIA KARA

B-Optik, cabinet de

Optică Medicală, vă ofer ă:

Consult Gratuit

Cele mai bune prețuri la rame și lentile

Str. Primăverii Nr. 10 - Str. Izlazului 12
Str. Cotită Nr. 6 - Str. Fabricii Nr. 3
Telefon: 0264 425 004, 0264 421 004

www.b-optik.ro

PROVALCON GLOBAL SRL
Probleme cu centrala termică?
Sunați la 0264-412524
Lucrări de instalații
Încălzire prin pardoseală

Strada UNIVERSITĂȚII nr.8

oferă doar duminica reducere
la plante și buchete florale, de
30% pentru toți pensionarii cu
acest buletin parohial
Tel. 0735 77 97 99

S.C. GTA SOLEMNITAS S.R.L.
SERVICII POMPE FUNEBRE NON-STOP
SICRIE LA PREȚ PRODUCĂTOR

REDUCERE DE 10%

LA PREZENTAREA ÎN MAGAZIN CU
ACEST BULETIN PAROHIAL
GĂDĂLEAN TUDOR

0740 253 128

STR. AVRAM IANCU nr. 22, CLUJ-NAPOCA

CLINICA STOMATOLOGICĂ ALB

STUDIO

SPECIALIZĂRI: SMILE DESIGN, IMPLANTURI DENTARE,
ESTETICĂ DENTARĂ, PARODONTOLOGIE, ORTODONTIE ŞI
ALBIRI DENTARE.

VĂ AŞTEPTĂM PE STR. ION MEŞTER NR.12, CLUJ-NAPOCA
PENTRU MAI MULTE DETALII, PUTEŢI VIZITA SITE-UL NOSTRU

WW.ALBSTUDIO.RO SAU NE PUTEŢI CONTACTA LA NUMĂRUL 0751155749

Programul Sf. Dimitrie Basarabov
este recunoscător sponsorilor menționați mai sus!

Programul Sf. Dimitrie oferă servicii specializate de informare şi consiliere
pentru recuperarea din dependenţa de substanţe şi comportamente.
Tel. 0755-683-330, www.sfdimitrie.ro
Pentru contracte de sponsorizare şi anunţuri, Claudia Varga, coordonator

Tel: 0727-337-942, email: sfdimitrie@yahoo.com

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL
NR. 3, 29 septembrie-5 octombrie 2014
Parohia Ortodoxă
Sfântul Ioan Gură de Aur
Str. Porțile de Fier ,nr. 52, 400569 Cluj-Napoca
web: www.parohiasfantulioanguradeaur.ro
Email: parohiasfioanguradeaur@yahoo.com

Preot paroh: Bogdan Sergiu Marian
Telefon fix: 0264 571 943
Telefon mobil: 0741 121 029

PROGRAM LITURGIC
SĂPTĂMÂNA A XVII - A DUPĂ RUSALII
Luni, 29.09.2014

Ora 8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile de seară
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Marţi, 30.09.2014
Ora 8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile de seară
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Miercuri, 01.10.2014
Ora 8.00: Rugăciunile dimineţii
Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu
Joi, 02.10.2014
Ora 8.00: Rugăciunile dimineţii
Ora 18.00: Rugăciunile de seară
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Vineri, 03.10.2014
Ora 8.00: Rugăciunile dimineţii
Ora 18.00: Rugăciunile de seară
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Sâmbătă,04.10.2014
Ora 8.00: Rugăciunile dimineţii
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia mare
DUMINICĂ, 05.10.2014 ORA 8.00: ACATISTUL DOMNULUI IISUS HRISTOS
A XIX A DUPĂ RUSALII ORA 8.20: UTRENIA
ORA 9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 18.00: VECERNIA
ORA 18.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR

Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute

Texte din Sfânta Scriptură

Comoara înţelepciunii

Duminica a XIX-a după Rusalii
(Predica de pe munte-Iubirea vrăşmaşilor)

preluată din Ziarul Lumina, marţi, 23 septembrie 2014

La Liturghie Apostolul de la II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9:

El aşteaptă să fie găsit

Fr aţilor , Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostr u Iisus, Cel ce este
binecuvântat în veci, ştie că nu mint! În Damasc, dregătorul regelui Areta păzea
cetatea Damascului, ca să mă prindă, Şi printr-o fereastră am fost lăsat în jos, peste
zid, într-un coş, şi am scăpat din mâinile lui. Dacă trebuie să mă laud, nu-mi este de
folos, dar voi veni totuşi la vedenii şi la descoperiri de la Domnul. Cunosc un om în
Hristos, care acum paisprezece ani – fie în trup, nu ştiu, fie în afară de trup, nu ştiu,
Dumnezeu ştie – a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Şi-l ştiu pe un astfel
de om – fie în trup, fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie – că a fost răpit în rai
şi a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să le grăiască. Pentru unul
ca acesta mă voi lăuda; iar pentru mine însumi nu mă voi lăuda, decât numai în
slăbiciunile mele. Căci chiar dacă aş vrea să mă laud, nu voi fi fără minte, căci voi
spune adevărul; dar mă feresc de aceasta, ca să nu mă socotească nimeni mai presus
decât ceea ce vede sau aude de la mine. Şi pentru ca să nu mă trufesc cu măreţia
descoperirilor, datu-mi-s-a mie un ghimpe în trup, un înger al satanei, să mă bată
peste obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de trei ori am rugat pe Domnul ca
să-l îndepărteze de la mine; şi mi-a zis: Îţi este de ajuns harul Meu, căci puterea Mea
se desăvârşeşte în slăbiciune. Deci, foarte bucuros, mă voi lăuda mai ales întru slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos.

La Liturghie Evanghelia de la Luca VI, 31-36:

Zis-a Domnul: Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi
asemenea. Şi, dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Că şi păcătoşii
iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei; şi, dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă bine, ce
mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii fac acelaşi lucru; iar dacă daţi împrumut celor
de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii dau cu
împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. Însă voi iubiţi-i pe vrăjmaşii
voştri şi faceţi-le bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi nimic în schimb, iar
răsplata voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei
nemulţumitori şi răi. Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru milostiv este.

Anunţuri

Miercuri, 1 octombrie 2014, suntem invitaţi la hramul Mănăstirii „Acoperâmântul
Maicii Domnului” de la Floreşti, Sf. Liturghie începând la ora 10.00. Va sluji ÎPS Andrei.
Joi, 2 octombrie 2014, de la ora 18.45, tinerii şi nu numai sunt aşteptaţi la întâlnirea
Grupului de Tineret al Parohiei noastr e în cadr ul căr eia se va discuta despr e Acoper ământul Maicii Domnului.
Între 2-4 octombrie 2014 (joi-sâmbătă) are loc la Expo Transilvania Târgul de Obiecte
Bisericeşti, iar sâmbătă, 4 octombr ie 2014, de la or a 13.00 îl vom r evedea pe Leon Magdan
ce a prezentat în demisolul bisericii noastre parohiale spectacolul „Profesorul de joacă”. Mai multe informaţii pe www.targulbisericesc.eu.
Luni, 6 octombrie 2014, se vor relua lucrările la construcţia lăcaşului de închinare aflat
sub ocrotirea Sf. Ioan Gură de Aur. Vă rugăm să contribuiţi, după posibilităţi!

Dumnezeu nu este absent din viaţa oamenilor. Mai degrabă, omul nuL doreşte pe Dumnezeu în preajma lui. Omul este cel ce se lipseşte de Dumnezeu,
şi aceasta din mai multe pricini. Una este nepăsarea. Oamenii nu au vreme pentru
Dumnezeu. Sunt prea ocupaţi cu altele. Dumnezeu este absent din cauză că oamenii nu prea Îl doresc prezent. Sfânta Scriptură stăruie mereu şi mereu că numai cei
ce-L caută pe Dumnezeu Îl află. El nu vine acolo unde nu este dorit, nu sileşte pe
nimeni. Dar absenţa lui Dumnezeu nu înseamnă că Lui nu-I pasă. El poate fi absent fiindcă omul nu Îl doreşte în preajma sa, dar El aşteaptă pururea să fie găsit.
Există o veche povestioară despre un băieţel care se juca de-a v-aţi
ascunselea cu prietenii săi. Când i-a venit rândul să se ascundă, ceilalţi băieţi s-au
plictisit şi au plecat. Băiatul era cu inima zdrobită. Bunicul său l-a găsit suspinând
şi i-a zis: Nu plânge că prietenii tăi nu au venit să te caute. Poate o să înveţi din
această dezamăgire că şi Dumnezeu aşteaptă să fie găsit, iar oamenii umblă după
alte lucruri. Dacă Dumnezeu este absent pentru mulţi din oamenii de astăzi, aceasta se datorează păcatului, indiferenţei noastre morale. Însă Dumnezeu aşteaptă în
umbră, în tăcere să fie găsit.
Pe peretele unei pivniţe din Köln, în Germania, în vremurile de violenţă şi disperare ale celui de-al Doilea Război Mondial, se afla următoarea mărturisire de credinţă: Cred în soare chiar când nu străluceşte, cred în dragoste chiar şi
când nu o simt, cred în Dumnezeu chiar când El rămâne tăcut.
Dar Dumnezeu nu rămâne tăcut decât dacă noi dorim să fie aşa. În
vremurile de demult, El a vorbit prin proroci.În zilele mai de pe urmă ne-a vorbit
prin Însuşi Fiul Său. Şi continuă să vorbească şi astăzi fiecăruia dintre noi.
(Preluare după o pildă din volumul „Vitamine duhovniceşti“, Anthony M.
Coniaris, vol. 1, Editura Sophia, 2009)

Pelerinaje

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, prin Centrul de pelerinaje
„Renașterea”, organizează în perioada 6-8 octombrie 2014 (luni-miercuri), un
Pelerinaj la Mănăstirile din Moldova. Se va tr ece pr agul ur mătoar elor mănăstiri: Piatra Fântânele, Moldoviţa, Suceviţa, Putna, Sihăstria Putnei, Humor, Voroneţ,
Văratec, Agapia, Sihăstria, Secu, Neamţ, Bistriţa, Pângăraţi, Recea.
Prețul pelerinajului este de 355 lei.
Contact: Piaţa Avr am Iancu nr . 2, Cluj-Napoca Tel / Fax.: 0264-431020
Mobil: 0723-583822;
E-mail: pelerinaje@mitropolia-clujului.ro http://pelerinaje.renastereacluj.ro/

