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PROGRAM LITURGIC  

SĂPTĂMÂNA A XI-A DUPĂ RUSALII 

 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  

Nr. 310, 17 – 23 AUGUST 2020 

 

Cugetări creștine 
 

    „Bucuria pe care o dă virtutea este nemuritoare și 
osteneala trecătoare. Virtutea, înainte de a împărți coroanele 
ucenicilor ei, îi alăptează și-i hrănește prin nădejde.” (Sf. 
Ioan Gură de Aur ‒ Comentar la Evanghelia de la Ioan, 
omilia XX XVI, 2) 
 

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  
17 VIII 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Marţi, Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
18 VIII 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
19 VIII 2020 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
20 VIII 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
21 VIII 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
22 VIII 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare 
DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
23 VIII 2020, ORA   7.45: UTRENIA   
A XI-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(PILDA DATORNICULUI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
NEMILOSTIV) ORA 15.00: VECERNIA 



Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din marturieathonita.ro, miercuri, 5 august 2020 
 

Suflete al meu 
 

                                                                  Sfântul Ioan Iacob Hozevitul 
 

Nu căta aiurea,                                          Lasă grija lumii, 
      Vezi numai de tine,                                   Taie vorbăria, 
      Socotind securea                                       Nu fi robul lumii, 
      Morții care vine.                                        Cu bucătăria. 

 
Groaznică întrebare,                                 Taci și vezi de tine, 

      Se va face-atunci,                                     Vrajbă nu căta, 
      Fără de-ndurare,                                       Fii cu toții bine 
      Te vor da la munci!                                  Și nu-i judeca. 

 
Dacă nu vei face                                       Dacă ai cu unul 

      Rod de pocăință,                                       Mult prieteșug, 
      Cât mai ai soroace                                    Nu râvni la bunul 
      Și mai ai putință.                                       Lui cu vicleșug. 

 
Ca un fur pe moarte                                  Iar prietenia 

      Când o vei vedea,                                     Tu s-o uneltești 
      De năpraznă foarte                                   Numai cu aceia 
      Te vei spăimânta!                                     Care nu-s trupești. 

 
Ajutor vei cere                                          Se cuvine ție, 

      De la cei din jur,                                       A cerși la „Mire”, 
      Dar ei n-au putere                                     Întru curăție, 
      Căci al morții fur,                                     Dar de mântuire. 

 
Are lângă dânsul                                       Cheamă al Său nume 

      Slugi înfricoșate                                        Cu zdrobire multă, 
      Ruga ta și plânsul                                      Cât mai ești în lume, 
      Cei de-apoi nu poate.                                Căci acum te-ascultă! 

  
Caută, vezi bine,                                       Viața când s-o stinge, 

      Nu da amânare,                                         Mila va-nceta, 
      Nici la rugăciune,                                      În zadar vei plânge 
      Nici la ascultare.                                       Și vei suspina.     

 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a XI-a după Rusalii  
 

   La Liturghie Apostolul de la I Corinteni IX, 2-12:  
 

          Fraţilor, dacă altora nu le sunt apostol, vouă, negreşit, vă sunt. Căci voi 
sunteţi pecetea apostoliei mele în Domnul. Apărarea mea către cei ce mă judecă 
aceasta este. N-avem, oare, dreptul, să mâncăm şi să bem? N-avem, oare, dreptul să 
purtăm cu noi o femeie soră, ca şi ceilalţi apostoli, ca şi fraţii Domnului, ca şi 
Chefa? Sau numai eu şi Barnaba nu avem dreptul de a nu lucra? Cine slujeşte 
vreodată, în oaste, cu solda lui? Cine sădeşte vie şi nu mănâncă din roada ei? Sau 
cine paşte o turmă şi nu mănâncă din laptele turmei? Nu în felul oamenilor spun eu 
acestea. Nu spune, oare, şi legea acestea? Căci în Legea lui Moise este scris: „Să nu 
legi gura boului care treieră”. Oare de boi se îngrijeşte Dumnezeu? Sau în adevăr 
pentru noi zice? Căci pentru noi s-a scris: „Cel ce ară trebuie să are cu nădejde, şi 
cel ce treieră, cu nădejdea că va avea parte de roade”. Dacă noi am semănat la voi 
cele duhovniceşti, este, oare, mare lucru dacă noi vom secera cele pământeşti ale 
voastre? Dacă alţii se bucură de acest drept asupra voastră, oare, nu cu atât mai 
mult noi? Dar nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci toate le răbdăm, ca să nu 
punem piedică Evangheliei lui Hristos.  

 
   La Liturghie Evanghelia după Matei XVIII, 23-35:  

 

        Zis-a Domnul pilda aceasta: Asemănatu-s-a împărăţia cerurilor omului 
împărat care a voit să facă socoteala cu slugile sale. Şi, începând să facă socoteala, i  
s-a adus un datornic cu zece mii de talanţi. Dar, neavând el cu ce să plătească, 
stăpânul său a poruncit să fie vândut el şi femeia şi copiii şi toate câte are, ca să se 
plătească datoria. Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea i se închina, zicând: 
Doamne, îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie tot! Iar stăpânul slugii aceleia,    
milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria. Dar, ieşind, sluga aceea 
a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el şi care-i datora o sută de dinari. Şi punând 
mâna pe el, îl sugruma zicând: Plăteşte-mi ce eşti dator! Deci, căzând cel ce era 
slugă ca şi el, îl ruga zicând: Mai îngăduieşte-mă şi îţi voi plăti! Iar el nu voia, ci, 
mergând, l-a aruncat în închisoare până ce va plăti datoria. Iar celelalte slugi, 
văzând deci cele petrecute, s-au întristat foarte mult şi, venind, au spus stăpânului 
toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l stăpânul său îi zise: Slugă vicleană, toată 
datoria aceea ţi-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea, oare, ca şi tu să ai milă 
de cel împreună slugă cu tine, precum şi eu am avut milă de tine? Şi, mâniindu-se 
stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce-i va plăti toată datoria. Tot aşa şi 
Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă fiecare dintre voi nu va ierta greşelile 
fratelui său, din toată inima.  

 
 
 
 


