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PROGRAM LITURGIC  

SĂPTĂMÂNA A XXV-A DUPĂ RUSALII 

 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  
Nr. 324, 23 – 29 noiembrie 2020 

Cugetări creștine 
 

    „Toate rămân pe pământ și numai faptele noastre bune 
călătoresc împreună cu noi. Pentru acelea vom da socoteală, 
pentru acelea vom primi plată.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ 
Omilii la Matei, omilia LIII, V) 
 

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 
23 XI 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia 
Marți, Ora   7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
24 XI 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia 
Miercuri,  Ora   7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
25 XI 2020 Ora 16.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 17.00: Vecernia 
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
26 XI 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia 
Vineri, Ora   7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
27 XI 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia  
Sâmbătă, Ora   7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
28 XI 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare 
DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
29 XI 2020, ORA   7.45: UTRENIA   
A XXX-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(DREGĂTORUL BOGAT ‒  ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
PĂZIREA PORUNCILOR) ORA 15.00: VECERNIA MARE CU LITIE 



Comoara înţelepciunii                                                                                         
 

preluată din marturieathonita.ro,  vineri, 20 noiembrie 2020 
 

Virusul va dispărea dacă ne rugăm                                            
       
      O să vă spun ceva care îmi apasă mintea să vă spun. În 
1990, când eram reprezentant al Sfintei Comunități a 
Muntelui Athos, Muntele Athos era plin de lupi. 
     Într-un mod paradoxal, mulți lupi au intrat în Muntele 
Athos. Cei dintre voi care au venit în aceea perioada la 
Muntele Athos își amintesc că lucrurile erau periculoase. 
     Lupii au mâncat multe animale, mulți catâri și animale 
care le serveau părinților. Și oamenii și călugării erau în 
pericol. 
     Așa că ne-am dus mai mulți Părinți la Părintele Paisie, la 
Sfântul Paisie și i-am spus:  
     ‒ Gheronda avem o mare problemă cu lupii, o să mănânce 
vreun om până la urmă. Și, într-adevăr, problema era foarte 
mare. Să vedem poate facem vreo campanie, să-i aducem pe 
vânători pentru a-i urmări. 
     Atunci Gheronda spune:  
     ‒ Nu vă e rușine? Să aduceți vânători… Să faceți 
rugăciune și lupii vor pleca! 
     ‒ Dar cum să ne rugăm să plece lupii? 
     ‒ Unul, spuse el, dacă se roagă corect, în 3 luni vor 
dispărea. 
     Și, într-adevăr, în 3 luni toți lupii au murit. Au prins o 
bacterie și au dispărut cu toții. Desigur, cel care s-a rugat a 
fost cu siguranță Gheronda Paisie. 
     Deci este nevoie de rugăciune. Virusul va dispărea dacă ne 
rugăm. Vrem oameni ai rugăciunii. Rugăciune arzătoare. Cu 
smerenie și pocăință. Avem nevoie de asta și toate celelalte 
vor fi aranjate. 
 

12.11.2020 
Mitropolitul Atanasie de Limassol        
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a XXX-a după Rusalii  
 
 

La Liturghie Apostolul de la Coloseni III, 12-16:      
 

          Fraţilor, îmbrăcaţi-vă, dar, ca aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi 
prea iubiţi, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu 
blândeţe, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii şi iertând 
unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; după cum 
şi Hristos v-a iertat vouă, aşa să iertaţi şi voi. Iar peste toate acestea, 
îmbrăcaţi-vă întru dragoste, care este legătura desăvârşirii. Şi pacea 
lui Hristos, întru care aţi fost chemaţi, ca să fiţi un singur trup, să 
stăpânească în inimile voastre; şi fiţi mulţumitori. Cuvântul lui 
Hristos să locuiască întru voi cu bogăţie. Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă 
între voi, cu toată înţelepciunea. Cântaţi în inimile voastre lui 
Dumnezeu, mulţumindu-I, în psalmi, în laude şi în cântări 
duhovniceşti.   

 
 

La Liturghie Evanghelia după Luca XVIII, 18-27:   

        În vremea aceea un dregător oarecare s-a apropiat de Iisus şi   L-
a întrebat, zicând: Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa 
de veci? Iar Iisus i-a zis: Pentru ce Mă numeşti bun? Nimeni nu este 
bun, decât unul Dumnezeu. Ştii poruncile: «Să nu săvârşeşti adulter, 
să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb, cinsteşte pe tatăl tău 
şi pe mama ta.» Iar el a zis: Toate acestea le-am păzit din tinereţile 
mele. Auzind Iisus i-a zis: Încă una îţi lipseşte: Vinde toate câte ai şi 
le împarte săracilor şi vei avea comoară în ceruri; apoi vino de 
urmează Mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. 
Şi văzân-du-l întristat, Iisus a zis: Cât de greu vor intra cei ce au averi 
în Împărăţia lui Dumnezeu! Că mai lesne este a trece cămila prin 
urechile acului decât să intre bogatul în Împărăţia lui Dumnezeu.    
Zis-au cei ce ascultau: Şi cine poate să se mântuiască? Iar El a zis: 
Cele ce sunt cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu.      
 
 

 
 


