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PROGRAM LITURGIC
SĂPTĂMÂNA A XXIV-A DUPĂ RUSALII
Luni,
16 XI 2020
Marți,
17 XI 2020

Tropar
la Praznicul Intrării în Biserică
a Maicii Domnului
Astăzi înainte însemnarea bunăvoinţei lui Dumnezeu şi
propovăduirea mântuirii oamenilor, în Templul lui Dumnezeu
luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor mai înainte Îl
vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-te,
Împlinirea rânduielii Ziditorului.

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!

Miercuri,
18 XI 2020
Joi,
19 XI 2020
Vineri,
20 XI 2020
SÂMBĂTĂ,
21 XI 2020
INTRAREA ÎN BISERICĂ
A MAICII DOMNULUI
DUMINICA,
22 XI 2020,
A XXVI-A DUPĂ RUSALII
(PILDA BOGATULUI
CĂRUIA I-A RODIT ŢARINA)

Ora 7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia
Ora 7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia
Ora 7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 16.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.00: Vecernia
Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu
Ora 7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia
Ora 7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia mare cu litie
ORA 7.30: UTRENIA
ORA 9.10: ACATISTUL MAICII DOMNULUI
ORA 9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 15.00: VECERNIA MARE
ORA 7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI
ORA 7.45: UTRENIA
ORA 9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 15.00: VECERNIA MARE CU LITIE

Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute

Texte din Sfânta Scriptură
Sâmbătă, 21 noiembrie,
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
La Liturghie Evanghelia după Luca X, 38-42; XI, 27-28:
În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu
numele Marta, L-a primit în casa ei. Şi ea avea o soră ce se
numea Maria, care, aşezându-se la picioarele Domnului, asculta
cuvântul Lui. Iar Marta se silea cu multă slujire şi, apropiindu-se,
a zis: Doamne, oare nu socoteşti că sora mea m-a lăsat singură să
slujesc? Spune-i, deci, să-mi ajute. Şi răspunzând, Domnul i-a
zis: Marto, Marto, te îngrijeşti şi pentru multe te sileşti; iar Maria
partea cea bună şi-a ales, care nu se va lua de la ea. Şi, când
zicea El acestea, o femeie din mulţime, ridicând glasul, I-a zis:
Fericit este pântecele care Te-a purtat şi fericit este pieptul la
care ai supt! Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt şi cei ce
ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi îl păzesc pe el.

Duminica a XXVI-a după Rusalii
La Liturghie Evanghelia după Luca XII, 16-21:
Zis-a Domnul pilda aceasta: Unui om bogat i-a rodit din
belşug ţarina. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am
unde să adun roadele mele? Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica
hambarele mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo toate
roadele mele şi bunătăţile mele; şi voi zice sufletului meu:
Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te,
mănâncă, bea, veseleşte-te. Însă Dumnezeu i-a zis: Nebune! În
această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai
pregătit ale cui vor fi? Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună
comori pentru sine şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu.

Comoara înţelepciunii
preluată din marturieathonita.ro, marți, 10 noiembrie 2020

Suflet întunecat
Într-o iarnă grea, un călugăr a plecat din mănăstire spre satul
de la poalele muntelui, să vadă de sănătatea unui copil pe care
boala îl ţintuise la pat. La marginea pădurii, a găsit, căzut în
zăpadă, un cerb mort de foame şi frig, dar şi-a continuat drumul.
Ajuns în casa băiatului, l-a chemat pe tatăl acestuia şi i-a spus:
– Am găsit, nu departe de aici, un cerb pe care frigul şi foamea
l-au răpus. Haide să îl iei şi veţi avea hrană pentru o vreme!
Bucuros, omul i-a mulţumit călugărului şi l-a urmat la locul cu
pricina. Lângă cerbul mort, însă, zăcea acum un lup, care, găsind
între timp animalul, îl devorase. Neştiind să se oprească la timp,
mânat doar de o lăcomie exagerată, lupul mâncase mult mai mult
decât i-ar fi trebuit şi decât ar fi avut nevoie. Acum zăcea mort,
ucis de propria lui lăcomie.
Văzând toate acestea, călugărul îi spuse ţăranului:
– Vezi tu, unii sunt asemenea cerbului, răpuşi de griji şi nevoi,
de lipsuri şi greutăţi. Sufletul lor se întunecă şi „îngheaţă” în
atâtea necazuri. Aceştia uită de Dumnezeu şi de cele sfinte, furaţi
de viaţa grea pe care o trăiesc, când doar credinţa le-ar mai putea
încălzi sufletul. Numai dragostea şi mila lui Dumnezeu îi pot
întări; nu trebuie decât să le caute.
Însă, alţii – vai de aceia! – sunt asemenea lupului. Au ce le
trebuie, au chiar mai mult decât le-ar trebui şi, cu toate acestea,
sunt şi ei morţi sufleteşte. Trăiesc doar pentru ei, când ar putea să
dea şi altora. Sufletul lor este „îngheţat” de egoism, întunecat de
lăcomie. Vai de ei, căci păcatul lor este cu atât mai mare! Să fii
copleşit de greutăţi este o neputinţă, însă să fii doborât de plăceri
este o ruşine! La Judecata ce va veni curând, va fi rău de sufletul
îngenunchiat de greutăţi, dar va fi vai şi amar de sufletul
îngenunchiat de plăceri.
„Ispitele sunt de două feluri: sau strâmtorile vieţii încearcă
inimile, vădind răbdarea lor, sau belşugul vieţii devine iarăşi chip
de ispită. E la fel de greu, atât să-ţi păstrezi sufletul neînjosit de
greutăţi, cât şi să nu ţi-l jigneşti în situaţii înalte.”

