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Cugetări creștine 
 

    „Cel ce batjocorește pe creștin, nu batjocorește oare prin 
aceasta pe Hrisos? Cel ce batjocorește chipul împăratului, pe 
cine batjocorește? Oare nu pe dânsul singur (adică pe 
împărat)?” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Comentariile sau 
Explicarea Epistolei I către Tesaloniceni, omilia X) 
 

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   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
11 I 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
Marți, Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
12 I 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
13 I 2021 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
14 I 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
15 I 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
16 I 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare  
DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
17 I 2021, ORA   7.45: UTRENIA   
A XXIX-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(A CELOR  ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
ZECE LEPROȘI) ORA 15.00: VECERNIA 
  



Comoara înţelepciunii                                                                                         
 

preluată din marturieathonita.ro, marți, 29 decembrie 2020 
 

Singurul vaccin  
care îți oferă imunitatea veșnică                                               

       

      M-am vaccinat! 
      Trei zile la rând… vineri, sâmbătă și 
Duminică… trei doze succesive! 
      E cu o singură tulpină, dar conține toate 
mlădițele! E singurul vaccin care îți oferă 
imunitatea veșnică la moarte! 
      Efectele secundare, sunt toate benefice! 
      Se poate administra și gravidelor  și              
nou-născuților și persoanelor cu comorbidități!!! 
      Și e gratis. 
      Ia uitați-vă ce zice producătorul vaccinului, 
Hristos cel Dătător-de-Viaţă: 
      „Adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul 
Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi 
avea viaţă în voi”. 
      „Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele 
Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea 
de apoi” . 
      Lăsați distanțarea, apropiați-vă cu frică de 
Dumnezeu cu credință și cu dragoste! 
      (Sursa: Teodor Ciurariu) 
      
                                 

 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a XXIX-a după Rusalii 
(A celor zece leproşi)  

 

La Liturghie Apostolul de la Coloseni I, 12-18:    
  

      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 
vă lepădaţi şi voi de 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 XVII, 12-19: 
 

      În vremeea aceea, intrând Iisus într-un sat, L-au întâmpinat 
zece bărbaţi leproşi care au stat departe şi care au ridicat glasul, 
zicând:    Iisuse, Învăţătorule, miluieşte-ne! Şi, văzându-i, El le-a 
zis: Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au 
curăţit. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors, cu glas 
mare slăvind pe Dumnezeu. Şi a căzut cu faţa la pământ la 
picioarele lui Iisus, mulţumindu-I. Iar acela era samarinean. Şi 
răspunzând, Iisus a zis: Oare nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă 
unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu 
decât numai acesta, care este de alt neam? Şi i-a zis: Ridică-te şi  
du-te! Credinţa ta te-a mântuit!  
 
 
 


