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PROGRAM LITURGIC  

SĂPTĂMÂNA A XXXIV-A DUPĂ RUSALII 

 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  
Nr. 333, 25 – 31 IANUARIE 2021 

 

Cugetări creștine 
 

    „Omul virtuos strălucește ca și cum ar fi scăldat de razele 
soarelui, ba încă mai strălucitor chiar decât razele soarelui; că  
nu-și trimite numai pe pământ lumina sa, ci depășește chiar 
cerurile.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Omilii la Matei, omilia XV, 
VIII) 
 

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 
25 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 
26 I 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare cu litie 

Miercuri,  Ora   6.00: Utrenia  
27 I 2021 Ora   7.45: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
Aducerea moaștelor Ora 16.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Sf. Ioan Gură de Aur Ora 17.00: Vecernia 
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
28 I 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
29 I 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 ORA 18.00: VECERNIA MARE  CU LITIE 
SÂMBĂTĂ, 30 I 2021 ORA   7.15: UTRENIA   
SFINȚII TREI IERARHI: ORA   9.00: ACATISTUL SF. TREI IERARHI 
VASILE CEL MARE, ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
GRIGORIE TEOLOGUL ȘI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
IOAN GURĂ DE AUR ORA 15.00: VECERNIA MARE 
DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
31 I 2021, ORA   7.45: UTRENIA   
A XXXII-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(A LUI ZAHEU) ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
 ORA 15.00: VECERNIA 



 

Comoara înţelepciunii                                                                                         
 

preluată din marturieathonita.ro, miercuri, 20 ianuarie 
2021 

 

Mic dejun ceresc                                              
       

      Dimineața, devreme, abia trezită din somn, fetița 
mea Cristina (4 ani) mă întreabă veselă: 
       – Ce păpăm astăzi la micul dejun? 
       – Cereale cu lapte, îi spun eu repede. 
       – Și trebuie să-I mulțumim lui Doamne-Doamne 
pentru aceste cereale? 
       – Desigur, draga mea, atâția copii și-ar dori să le 
aibă și nu le au… 
      Rămâne gânditoare o clipă apoi: 
       – Mami, dar Doamne-Doamne ce papă la micul 
dejun? 
       – Ce papă? 
       – Da, cu ce se hrănește El dimineața? 
       – Cred că…ezit o clipă…cu dorul omului de El, cu 
asta se hrănește dimineața. 
      Cristina stă o clipă pe gânduri cu ochii spre geamul 
bucătăriei, de unde se vede cerul albastru. 
       – Vai, mami, ce rău îmi pare…ce rău îmi pare că    
de-atâtea ori L-am lăsat pe Dumnezeu să flămânzească 
după mine… 
      O secundă, doar, îmi vine să spun și eu același lucru, 
dar rușinată, îmi păstrez în gând iertarea și șoptesc doar: 
Mulțumesc Ție, Doamne, că vorbești prin gura copiilor! 
           
                                 

 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Miercuri, 27 ianuarie, 
Aducerea moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur 

 

La Liturghie Evanghelia după Ioan X, 9-16: 

       Zis-a Domnul: Eu sunt uşa: De va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi 
va ieşi şi păşune va afla. Furul nu vine decât ca să fure, să junghie şi să piardă. Eu am 
venit ca oile Mele viaţă să aibă şi din belşug să aibă. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel 
bun Îşi pune sufletul pentru oile Sale. Iar cel plătit, care nu este păstor şi ale cărui oi nu 
sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile şi fuge; iar lupul le răpeşte şi le risipeşte. Cel 
plătit fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi. Eu sunt Păstorul cel bun şi cunosc oile 
Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine. Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi 
sufletul Îmi pun pentru oi. Am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea 
trebuie să le aduc; ele vor asculta de glasul Meu şi va fi o turmă şi un păstor. 

 

Sâmbătă, 30 ianuarie, 
 Sf. Trei Ierarhi: 

Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur 
 

La Liturghie Evanghelia de la Matei V, 14-19:    
       Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe 
vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie şi o pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi 
luminează tuturor celor din casă. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât 
să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri. Să nu 
socotiţi că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc. Căci 
adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul şi pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va 
trece, până ce se vor face toate. Deci, cel ce va strica una din aceste porunci, foarte mici, şi 
va învăţa aşa pe oameni, foarte mic se va chema în Împărăţia cerurilor; iar cel ce va face şi 
va învăţa, acesta mare se va chema în Împărăţia cerurilor.  
 

Duminica a XXXII-a după Rusalii 
(A lui Zaheu)  

 

La Liturghie Evanghelia după Luca XIX, 1-10: 
      În vremeea aceea, trecea Iisus prin Ierihon şi, iată, un om bogat cu numele Zaheu 
care era mai-mare peste vameşi, căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, 
pentru că era mic de statură. Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, 
căci pe acolo avea să treacă. Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către 
el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Şi a coborât degrabă 
şi L-a primit, bucurân-du-se. Şi, văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la 
un om păcătos. Iar Zaheu, stând înaintea Domnului, I-a zis: Iată, jumătate din averea mea, 
Doamne, o dau săracilor şi, dacă am nedreptăţit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Şi a zis 
către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că şi acesta este fiu al lui 
Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.     

 
 
 


