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PROGRAM LITURGIC  

SĂPTĂMÂNA A XVIII-A DUPĂ RUSALII 

 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  
Nr. 317, 5 – 11 OCTOMBRIE 2020 

Cugetări creștine 
 

    „Nu atât este admirat Dumnezeu prin cer, pe cât e de 
admirat prin viața cea curată a omului.” (Sf. Ioan Gură de 
Aur ‒ Omilii la Epistola către Romani a Sfântului Apostol 
Pavel, omilia XVIII) 
 

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 
5 X 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 
6 X 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
7 X 2020 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
8 X 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
9 X 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții 
10 X 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare  
DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
11 X 2020, ORA   7.45: UTRENIA   
A XXI-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(PILDA   ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
SEMĂNĂTORULUI) ORA 15.00: VECERNIA 



Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din marturieathonita.ro, vineri, 2 octombrie 2020 
 

Unde e multă credință, e puțină tristețe                                                       
       

       Cu cât mai puțină este credința noastră, cu atât mai 
multă ne este și tristețea. Unul dintre cele mai însemnate 
foloase ale credinței este eliberarea omului de 
întristări. Cât timp copilul știe că există tatăl, care se 
îngrijește de casă și de toate nevoile casei, orice tristețe 
dispare îndată printr-un cântec. Însă când acest sentiment 
se pierde, cântecul încetează! Atunci copilul se simte 
orfan și asuprit de tristeți. 
      Cu cât mai mult omul încearcă el singur, cu puterile 
lui, să se „elibereze” de întristările ce-l cuprind, cu atât 
mai mult se încurcă în plasele acestora. 
      Bucuria se stinge, părul albește, trupul se „istovește”, 
furia se adună, până când omul ajunge ca o geantă din 
piele uscată, plină cu mânie, înclinată peste mormânt. 
      Din ce cauză aveți atâtea tristeți? Aceasta este 
întrebarea pe care Mântuitorul o pune omenirii, tulburată 
și fărâmițată în bucăți din cauza multor supărări. 
      Din ce cauză aveți atâtea tristeți? Este posibil ca 
mâine dimineață să nu răsară soarele? Cel ce se îngrijește 
ca soarele să răsară mâine dimineață la o oră fixă și la o 
secundă fixă, se va îngriji și de toate frământările voastre 
cele mici.        
      (Extras din din Omilii despre pocăință, dragoste și 
optimism – Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura 
Doxologia) 
                                 

 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a XXI-a după Rusalii  

La Liturghie Evanghelia după Luca V, 1-11:    
 

      Zis-a Domnul pilda aceasta: Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa. Şi, 
semănând el, una a căzut lângă drum şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului 
au mâncat-o. Şi alta a căzut pe piatră şi, răsărind, s-a uscat, pentru că nu avea 
umezeală. Şi alta a căzut între spini, iar spinii, crescând cu ea, au înăbuşit-o. Iar alta a 
căzut pe pământul cel bun şi, crescând, a făcut rod însutit. Acestea zicând, striga: Cine 
are urechi de auzit să audă! Şi ucenicii Lui Îl întrebau: Ce înseamnă pilda aceasta? El 
a zis: Vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, iar celorlalţi, în 
pilde, ca, văzând, să nu vadă şi, auzind, să nu înţeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă: 
Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu; cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine 
diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască; iar cea 
de pe piatră sunt aceia care, auzind cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar aceştia nu au 
rădăcină; ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. Cea căzută 
între spini sunt cei ce aud cuvântul, dar, umblând cu grijile şi cu bogăţia şi cu plăcerile 
vieţii, se înăbuşă şi nu rodesc. Iar cea de pe pământ bun sunt cei care, cu inimă curată 
şi bună, aud cuvântul, îl păstrează şi rodesc întru răbdare. După ce a spus aceasta, a 
strigat: Cine are urechi de auzit, să audă!  
 

A Sfinţilor Părinţi de la Sinodul VII 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.   
 
 
 
 


