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PROGRAM LITURGIC  

SĂPTĂMÂNA A XXII-A DUPĂ RUSALII 

 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  
Nr. 321, 2 – 8 noieMBRIE 2020 

Cugetări creștine 
 

    „Dacă trupul nu înviază, atunci sufletul rămâne neîncununat și 
afară de fericirea cea din ceruri; iar dacă este așa, apoi atunci nu 
ne vom bucura de nimic, și dacă nu ne vom bucura de nimic, 
atunci răsplata este în viața de acum.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ 
Comentariile sau Tâlcuirea Epistolei întâi către Corinteni, 
omilia XXXXIX) 
 

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   7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
2 XI 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Marți, Ora   7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
3 XI 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Miercuri,  Ora   7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
4 XI 2020 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
5 XI 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Vineri, Ora   7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
6 XI 2020 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.20: Rugăciunile serii 
Sâmbătă, Ora   7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
7 XI 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare cu litie 
DUMINICA,  ORA   7.00: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
8 XI 2020, ORA   7.30: UTRENIA   
A XXIV-A DUPĂ RUSALII ORA   9.10: ACATISTUL SF. ARHANGHELI 
(ÎNVIEREA FIICEI LUI IAIR) ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
SOBORUL SF. ARHANGHELI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
MIHAIL ȘI GAVRIIL ORA 15.00: VECERNIA 



Comoara înţelepciunii                                                                                          
 

preluată din marturieathonita.ro, sâmbătă, 24 octombrie 2020 
 

O mână de ajutor                                                      
       

       În timpul unei campanii militare, un pluton 
muncea la repararea unei căi ferate distruse de 
bombardament. Câțiva soldați, deși se străduiau, nu 
puteau clinti un stâlp greu, căzut peste șine. Alături, 
caporalul striga la ei, ocărându-i pentru neputința lor. 
Trecând pe acolo, un om l-a întrebat:  
     – De ce nu-i ajuți și dumneata? 
     – Eu sunt caporal, eu supraveghez și comand. Ei 
trebuie să muncească! 
     Străinul nu a mai spus nimic, dar și-a scos haina 
și a început să tragă și el cot la cot cu soldații de un 
capăt al stâlpului. După scurt timp, au reușit să 
elibereze șinele. Încântați de reușită, soldații i-au 
mulțumit străinului care, luându-și haina să plece, i-a 
mai spus caporalului: 
     – Dacă va mai fi nevoie, să mă chemați și 
altădată! 
     – Da?! – zise în batjocură caporalul. Dar cine ești 
dumneata? 
     – Sunt generalul acestei divizii …    
     (Extras din Cele mai frumoase Pilde şi povestiri 
creştin-ortodoxe – Leon Magdan, editura Aramis – 
Patriarhia Română, 1998) 
                                 

 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a XXIV-a după Rusalii  

La Liturghie Evanghelia după Luca VIII, 41-56:    
 

      În vremea aceea a venit la Iisus un om al cărui nume era Iair şi care era        mai-
marele sinagogii. Şi, căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga să intre în casa Lui, că  
numai o fiică avea, ca de doisprezece ani, şi ea era pe moarte. Iar, pe când se ducea 
Iisus şi mulţimile Îl împresurau, o femeie, care de doisprezece ani avea curgere de 
sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea ei şi de nici unul nu putuse să fie 
vindecată, apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui şi îndată s-a oprit 
curgerea sângelui ei. Şi a zis Iisus: Cine ce s-a atins de Mine? Dar toţi tăgăduind, 
Petru şi ceilalţi care erau cu El au zis: Învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc şi Te 
strâmtorează, şi Tu întrebi: Cine s-a atins de mine? Iar Iisus a zis: S-a atins de Mine 
cineva, căci am simţit o putere care a ieşit din Mine. Atunci femeia, văzându-se 
vădită, a venit tremurând şi, căzând înaintea Lui, a spus de faţă cu tot poporul din ce 
cauză s-a atins de El şi cum s-a tămăduit îndată. Iar El i-a zis: Îndrăzneşte, fiică, 
credinţa ta te-a mântuit. Mergi în pace! Pe când încă vorbea El, a venit cineva de la 
mai-marele sinagogii, zicând: A murit fiica ta. Nu mai supăra pe Învăţătorul. Dar 
Iisus, auzind, i-a răspuns: Nu te teme; crede numai şi se va izbăvi. Şi, venind în casă, 
n-a lăsat  pe  nimeni  să  intre  cu  El  decât  numai  pe  Petru, pe Ioan şi pe Iacov, pe 
tatăl copilei şi pe mamă. Şi toţi plângeau şi se tânguiau pentru ea. Iar El a zis: Nu 
plângeţi; n-a murit, ci doarme. Şi râdeau de El, ştiind că a murit. Iar El, scoţând pe 
toţi afară şi apucând-o de mână, a strigat, zicând: Copilă, scoală-te! Şi duhul ei s-a 
întors şi a înviat îndată; şi a poruncit El să i se dea copilei să mănânce. Şi au rămas 
uimiţi părinţii ei. Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat.   
 

Duminică, 8 noiembrie,  
Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil 
La Liturghie Evanghelia după Luca X, 16-21: 

  

        Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Cel ce vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă şi 
cel ce se leapădă de voi se leapădă de Mine; iar cine se leapădă de Mine se leapădă 
de Cel ce M-a trimis pe Mine. Şi s-au întors cei şaptezeci şi doi cu bucurie, zicând: 
Doamne, şi demonii ni se supun în numele Tău. Şi le-a zis: Am văzut pe satana ca un 
fulger căzând din cer. Iată, v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii şi 
peste toată puterea vrăjmaşului şi nimic nu vă va vătăma. Dar nu vă bucuraţi de 
aceasta, că duhurile vi se pleacă, ci vă bucuraţi că numele voastre sunt scrise în 
ceruri. În acest ceas, Iisus S-a bucurat cu duhul şi a zis: Te slăvesc pe Tine, Părinte, 
Doamne al cerului şi al pământului, că ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi de cei 
pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor. Da, Părinte, căci aşa a fost înaintea Ta 
bunăvoinţa Ta.  
 
 
 
 


