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PROGRAM LITURGIC  

SĂPTĂMÂNA A XXVII-A DUPĂ RUSALII 

 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  
Nr. 326, 7 – 13 DECEMBRIE 2020 

 

Cugetări creștine 
 

    „Când Dumnezeu ete binecuvântat de oameni și I se aduc 
mulțumiri, atunci Dumnezeu revarsă mai din belșug 
binecuvântarea Sa peste cei de care e binecuvântat.” (Sf. 
Ioan Gură de Aur ‒ Omilii la facere, omilia XXIX, VII) 
 

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. Între 25 august ‒ 25 noiembrie 2020 s-au 
realizat 150 mp. 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 
7 XII 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia 
Marți, Ora   7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
8 XII 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia 
Miercuri,  Ora   7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
9 XII 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 
10 XII 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia 
Vineri, Ora   7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
11 XII 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia 
Sâmbătă, Ora   7.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
12 XII 2020 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare  
DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
13 XII 2020, ORA   7.45: UTRENIA   
A XXVIII-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(PILDA ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
CELOR POFTIȚI LA CINĂ) ORA 15.00: VECERNIA 



Comoara înţelepciunii                                                                                         
 

preluată din marturieathonita.ro, sâmbătă, 1 august 2020 
 

Cei patru ucenici                                                    
       

       Odată, patru ucenici au vrut să se întreacă. Zis și 
făcut. S-au așezat toți într-o încăpere și au decis ca, 
timp de trei zile, niciunul să nu spună o vorbă, ca 
astfel să-și încerce răbdarea și puterea de 
concentrare. Dar, spre seară, când a început să se 
întunece, unul nu s-a mai putut abține și a zis: 
     – Să aprindă cineva lumina! 
     – Ce faci, nu trebuia să tăcem? – l-a întrebat 
nedumerit al doilea. 
     – Proștilor, de ce ați vorbit? – se repezi al treilea 
să-i dojenească. 
     – Ehe, doar eu am tăcut! – se lăudă cu îngâmfare 
cel de-al patrulea. 
     Fiecare ucenic a căzut pradă câte unei ispite: 
graba, neîncrederea, mânia și mândria – cele patru 
ispite care încearcă pe oameni în tot ceasul. De 
aceea, răbdarea este cel mai bun tovarăș de drum în 
viață: îți trebuie răbdare să muncești, să înveți, să te 
rogi … îți trebuie răbdare și să iubești.     
     (Extras din Cele mai frumoase Pilde şi povestiri 
creştin-ortodoxe – Leon Magdan, editura Aramis – 
Patriarhia Română, 1998) 
                                 

 
 
 

 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a XXVIII-a după Rusalii  
 

La Liturghie Apostolul de la Coloseni III, 4-11:   
 

      Fraţilor, când Hristos, Care este viaţa voastră, Se va arăta, atunci 
şi voi, împreună cu El, vă veţi arăta întru slavă. Drept aceea, omorâţi 
mădularele voastre cele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, 
pofta rea şi lăcomia, care este închinare la idoli, pentru care vine 
mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării, în care păcate aţi umblat 
şi voi odinioară, pe când trăiaţi în ele. Acum, deci, lepădaţi şi voi 
toate acestea: mânia, iuţimea, răutatea, defăimarea, cuvântul de ruşine 
din gura voastră. Nu vă minţiţi unul pe altul, fiindcă v-aţi dezbrăcat 
de omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu cel 
nou, care se înnoieşte, spre deplină cunoştinţă, după chipul Celui ce l-
a zidit, unde nu mai este elin şi iudeu, tăiere împrejur şi netăiere 
împrejur, barbar, scit, rob ori liber, ci toate şi întru toţi, Hristos.   

 
La Liturghie Evanghelia după Luca XIV, 16-24: 

  

      Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om oarecare a făcut cină mare şi a 
chemat pe mulţi; şi a trimis la ceasul cinei pe sluga sa ca să spună 
celor chemaţi: Veniţi, că, iată, toate sunt gata! Şi au început toţi, câte 
unul, să-şi ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: Am cumpărat un ogor şi 
trebuie să ies ca  să-l văd; te rog, iartă-mă. Şi altul a zis: Cinci perechi 
de boi am cumpărat şi mă duc să-i încerc; te rog, iartă-mă. Al treilea a 
zis: Femeie mi-am luat şi de aceea nu pot veni. Şi, întorcându-se, 
slujitorul a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul 
casei a zis: Ieşi îndată în pieţele şi uliţele cetăţii, şi pe săraci şi pe 
neputincioşi, şi pe orbi şi pe şchiopi adu-i aici. Şi slujitorul a zis : 
Doamne, s-a făcut precum ai poruncit, şi tot mai este loc. Şi a zis 
stăpânul către slujitor: Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte-i să intre, 
ca să mi se umple casa, căci zic vouă: Nici unul din bărbaţii aceia 
care au fost chemaţi nu va gusta din cina mea.     
 
 
 
 
 


