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PROGRAM LITURGIC  

SĂPTĂMÂNA A II-A DUPĂ RUSALII 

 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  

Nr. 301, 15 – 21 IUNIE 2020 

 

Cugetări creștine 
 

      „Vă rog, să nu citim superficial cuvintele Dumnezeieștilor 
Scripturi! Să le citim cu grijă, ca să culegem folosul ce-l au ele, 
ca să putem merge pe calea virtuții!” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ 
Omilii la Facere, XXI, VI) 
 

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: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur   
15 VI 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.30: Vecernia 
Marţi, Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
16 VI 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.30: Vecernia  
Miercuri,  Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
17 VI 2020 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu   
 Ora 19.15: Vecernia 

Joi,  Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
18 VI 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.30: Vecernia 
Vineri, Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
19 VI 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.30: Vecernia 
Sâmbătă, Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
20 VI 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare 

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

21 VI 2020, ORA   7.45: UTRENIA   

A II-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

(A SFINȚILOR  ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

ROMÂNI) ORA 15.00: VECERNIA 



.                                                                                                                         

Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din marturieathonita.ro, sâmbătă, 13 iunie 2020 
 

Toți cei care mor pentru lume  
se pregătesc să îndure cu bucurie cele neplăcute 

 

        Dacă ispititorul va lovi pe cel nedrept, acesta nu va avea 
curaj să ceară ajutorul lui Dumnezeu şi nici să aştepte de la 
El mântuire, pentru că în vremea în care nu avea necazuri şi 
se afla întru odihnă, nu a împlinit voia Sa.  
     Înainte de a începe războiul, caută cu stăruinţă să faci 
alianţă şi mai înainte de a te îmbolnăvi, caută să afli cine 
este medic bun. 
     Astfel, înainte de a veni asupra ta necazuri, să te rogi, ca 
în vremea necazului să-L afli pe Dumnezeu ajutător, iar El 
te va asculta cu atenţie. Mai înainte de a aluneca şi de a 
cădea în deznădejde, să te rogi lui Dumnezeu, dar mai 
înainte de a te ruga, să-ţi împlineşti făgăduinţele tale 
monahale, care sunt proviziile tale pe calea lui Dumnezeu.  
     Corabia lui Noe în timp de pace a fost construită, iar 
copacii folosiţi la construirea ei fuseseră plantaţi cu o sută 
de ani mai înainte. Astfel, atunci când a venit mânia lui 
Dumnezeu pentru lipsa de pocăinţă a oamenilor, cei 
nedrepţi şi cei nepăsători s-au pierdut, în timp ce pentru 
dreptul Noe corabia s-a făcut acoperământ mântuitor.  
     Toţi cei care au murit pentru lume îndură cu bucurie 
ispitele şi cele neplăcute, în timp ce aceia care trăiesc 
lumeşte nu au puterea să îndure nedreptatea. Aceştia din 
urmă fie sunt biruiţi de slava deşartă, fie se mânie şi se 
tulbură, purtându-se ca unii fără de minte, fie sunt biruiţi de 
întristare şi deznădejde.  
      (Extras din Despre ispite, întristări, dureri și răbdare – 
Sfântul Isaac Sirul cel de Dumnezeu-insuflat, Editura 
Evanghelismos, 2012.) 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a doua după Rusalii  
 

La Liturghie Evanghelia după Matei IV, 18-23:  
 

       În ziua vremea aceea pe când Iisus umbla pe lângă Marea 
Galileii, a văzut pe doi fraţi: pe Simon ce se numeşte Petru şi pe 
Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari; 
şi le-a zis: Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, 
îndată lăsând mrejele, au mers după El. Şi, de acolo mergând mai 
departe, a văzut alţi doi fraţi: pe Iacov al lui Zevedeu şi pe Ioan, 
fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-şi mrejele şi   
i-a chemat. Iar ei, îndată lăsând corabia şi pe tatăl lor, au mers după 
El. Şi a străbătut Iisus toată Galileea, învăţând în sinagogile lor şi 
propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind toată boala şi 
toată neputinţa în popor.  
 

În aceeaşi zi, la Liturghie, se citeşte şi 
Evanghelia după Matei V, 14-16; X, 32-33, 17-18, 22:  

 

         Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Voi sunteţi lumina lumii. Nu 
poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă, nici nu aprind 
făclie şi o pun sub obroc, ci în sfeşnic şi luminează tuturor celor 
din casă. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, 
pentru ca ei să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe 
Tatăl vostru Cel din ceruri. Oricine va mărturisi pentru Mine 
înaintea oamenilor, voi mărturisi şi Eu pentru el înaintea Tatălui 
Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine 
înaintea oamenilor, şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, 
Care este în ceruri. Feriţi-vă de oameni, că vă vor da pe mâna 
soboarelor de judecată şi în sinagogile lor vă vor bate cu biciul; la 
dregători şi la împăraţi veţi fi duşi pentru Mine, spre mărturie lor şi 
păgânilor; şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu, dar cel ce va 
răbda până la sfârşit, acela se va mântui.  
 
 
 
 


