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SĂPTĂMÂNA A XVI-A DUPĂ RUSALII 

 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  
Nr. 315, 21 – 27 SEPTEMBRIE 2020 

Cugetări creștine 
 

    „Nici o armă a diavolului nu-i atât de tare ce deznădejdea. 
Diavolul nu se bucură atâta când păcătuim, cât se bucură când 
deznădăjduim.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Omilii despre 
pocăință, omilia I) 

 

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. 
Din 25 august 2020 au început lucrările de pictură. 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 
21 IX 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Marți, Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
22 IX 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
23 IX 2020 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
24 IX 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
25 IX 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
26 IX 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare  
DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
27 IX 2020, ORA   7.45: UTRENIA   
A XVIII-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(PESCUIREA   ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
MINUNATĂ) ORA 15.00: VECERNIA 



Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din marturieathonita.ro, sâmbătă, 12 septembrie 2020 
 

Cele patru piersici                                                        
       
       Odată, un țăran a vrut să-i încerce pe cei patru fii ai săi. I-a chemat 
dimineața la el și i-a dat fiecăruia câte o piersică. A plecat apoi la câmp,  
lăsându-i să-și vadă de treburi și să-și împartă ziua cum cred ei de cuviință. 
Seara însă, când s-a întors, i-a chemat pe toți patru în tindă și l-a întrebat pe cel 
mai mare:  
       – Spune-mi, ce-ai făcut cu piersica ta?  
       – Ce să fac, tătucă, am mâncat-o și-ți mulțumesc. A fost tare bună. Am luat, 
apoi, sâmburele, l-am plantat în spatele casei, am udat locul și nădăjduiesc să 
crească acolo un piersic frumos și roditor.  
       – Bine ai făcut, băiatul tatii, sunt sigur că tu o să ajungi un bun gospodar. 
Dar tu, îi zise celui de-al doilea, ce-ai făcut cu piersica ta?  
       – Am mâncat-o. A fost atât de bună, coaptă și fragedă… 
       – Și apoi? 
       – Păi, am aruncat sâmburele și m-am dus la mama să-i mai cer câteva, că 
tare bune erau. 
       – Fiule, zise atunci omul cu întristare în glas, ai grijă să nu ajungi un om 
lacom că „lacomul mai mult pierde și leneșul mai mult aleargă”. Dar ție ți-a 
plăcut piersica, a fost bună? – l-a întrebat țăranul și pe cel de-al treilea fiu al său. 
       – Nu știu. 
       – Cum nu știi, da’ ce-ai făcut cu ea? 
       – Am vândut-o. M-am dus cu ea în târg și am dat-o cu zece bani. Uite-i! 
       – Fiule, tu sigur o să ajungi mare negustor, dar ai grijă că nu toate sunt de 
vânzare în viață; mai ales, nu ceea ce ai primit de la părinți. 
       În sfârșit, țăranul l-a întrebat și pe ultimul băiat, cel mai mic dintre toți: 
       – Dar ție ți-a plăcut piersica? 
       – Nici eu nu știu, tătucă. 
       – Cum, și tu ai vândut-o?  
       – Nu, tată. Eu m-am dus în vizită la prietenul meu de peste drum, care e 
bolnav, și i-am dus-o lui. S-a bucurat mult pentru ea și mi-a mulțumit din suflet. 
       Cu lacrimi în ochi, tatăl și-a luat copilașul pe genunchi și i-a spus: 
       – Nu știu ce te vei face tu în viață, dar știu că, indiferent ce drum vei urma 
vei fi un bun creștin și asta e tot ce contează. 
       „Lăsați copiii să vină la Mine!” (Sfânta Scriptură)  
       (Extras din Cele mai frumoase Pilde şi povestiri creştin-ortodoxe – Leon 
Magdan, editura Aramis – Patriarhia Română, 1998) 
                                 

 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a XVIII-a după Rusalii  
 

La Liturghie Apostolul de la II Corinteni IX, 6-11:     
 

          Fraţilor, cel ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va şi secera, iar 
cel ce seamănă cu dărnicie, cu dărnicie va şi secera. Fiecare să dea cum 
socoteşte cu inima sa, nu cu părere de rău, sau de silă, căci Dumnezeu 
iubeşte pe cel care dă cu voie bună. Şi Dumnezeu poate să înmulţească 
tot harul la voi, ca, având totdeauna toată îndestularea în toate, să 
prisosiţi spre tot lucrul bun, precum este scris: „Împărţit-a,    dat-a 
săracilor; dreptatea Lui rămâne în veac”. Iar Cel ce dă sămânţă 
semănătorului şi pâine spre mâncare, vă va da şi va înmulţi sămânţa 
voastră şi va face să crească roadele dreptăţii voastre, ca întru toate să 
vă îmbogăţiţi, spre toată dărnicia care aduce prin noi mulţumire lui 
Dumnezeu.    

 

La Liturghie Evanghelia după Luca V, 1-11:   

        În vremea aceea, Iisus şedea lângă lacul Ghenizaret şi a văzut două 
corăbii oprite lângă ţărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau mrejele. 
Atunci El, urcându-Se într-una din corăbii, care era a lui Simon, l-a 
rugat s-o depărteze puţin de la uscat şi, şezând în corabie, învăţa din ea 
mulţimile. Iar când a încetat să vorbească, i-a zis lui Simon: Îndepărtea-
z-o la adânc şi lăsaţi în jos mrejele voastre ca să pescuiţi. Şi, 
răspunzând, Simon a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi 
nimic n-am prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele. Şi, făcând 
ei aceasta, au prins mulţime mare de peşte, încât li se rupeau mrejele. 
De aceea au făcut semn celor care erau în cealaltă corabie să vină să-i 
ajute. Şi au venit şi au umplut amândouă corăbiile, încât erau gata să se 
scufunde. Iar Simon-Petru, văzând aceasta, a căzut în genunchi, înaintea 
lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om păcătos! Căci 
spaimă îi cuprinsese, pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, pentru pescuirea 
atâtor peşti. Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau 
împreună cu Simon. Şi a zis Iisus către Simon: Nu te teme; de acum 
înainte vei fi pescar de oameni. Şi, trăgând corăbiile la ţărm, au lăsat 
totul şi au mers după El.  
 
 
 
 


