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PROGRAM LITURGIC  

SĂPTĂMÂNA A XXXVII-A DUPĂ RUSALII 

 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  
Nr. 336, 15 – 21 FEBRUARIE 2021 

Cugetări creștine 
 

    „Dacă cineva, mândrindu-se pentru meritele sale, pierde totul, cu 
atât mai mult cel ce se mândrește fiind încărcat de păcate, de ce 
pedeapsă nu este vrednic? Un astfel de om nici nu se mai poate căi în 
cele din urmă.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Omilii la Epistola către 
Romani a Sfântului Apostol Pavel, omilia 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. 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 
15 II 2021 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Marți, Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
16 II 2021 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
17 II 2021 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
18 II 2021 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
19 II 2021 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
20 II 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare  
DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
21 II 2021, ORA   7.45: UTRENIA   
A XXXIII-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(A VAMEȘULUI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
ȘI A FARISEULUI) ORA 15.00: VECERNIA 



 
 

Comoara înţelepciunii                                                                                         
 

preluată din marturieathonita.ro, vineri, 12 februarie 2021 
 

A ieşit bătrânul însoţit de copil                                             
       

      Le-a fost adus un peşte, bucătarul l-a prăjit şi l-a adus 

chelarului. Dar, având el o treabă fără amânare, a ieşit din 

cămară, lăsând peştele într-un vas pe jos, şi a rugat un 

ucenic mic al fericitului Ghelasie să-l păzească o vreme, 

până se întoarce. 

      Iar copilaşul, fiindu-i poftă, începu să mânce peştele 

fără vreo şovăială. 

      Intrând chelarul şi văzându-l mâncând, s-a mâniat pe 

copil, care şedea jos, şi i-a şi dat un picior, fără să stea pe 

gânduri. Şi din lucrarea diavolului, lovit de moarte, leşinând 

a murit. 

      Iar chelarul de frică l-a învelit în pătura lui, apoi s-a dus 

de a căzut la picioarele Avvei Ghelasie, vestindu-i ce se 

întâmplase. 

      Acela i-a poruncit să nu mai spună nimănui şi să-l ducă 

în Altar seara, când toţi se liniştesc, şi să-l pună înaintea 

jertfelnicului şi să plece de acolo. 

      Şi venind bătrânul în Altar, a stat la rugăciune; iar la 

ceasul miezonopticii, adunându-se fraţii, a ieşit bătrânul 

însoţit de copil, nimeni neştiind ce se întâmplase, în afară 

de el şi de chelar, până la sfârşitul vieţii sale.  

      (Extras din Patericul egiptean – despre avva Ghelasie)  
                                 

 
 
 

 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a XXXIII-a după Rusalii 
(A vameşului şi a fariseului)  

 

La Liturghie Apostolul de la II Timotei III, 10-15:     

       Fiule Timotei, tu însă mi-ai urmat în învăţătură, în purtare, în 

năzuinţă, în credinţă, în îndelungă-răbdare, în dragoste, în 

stăruinţă, în prigonirile şi suferinţele care mi s-au făcut în 

Antiohia, în Iconiu, în Listra; câte prigoniri am răbdat!, şi din 

toate m-a izbăvit Domnul. Şi toţi care voiesc să trăiască cucernic 

în Hristos Iisus vor fi prigoniţi. Iar oamenii răi şi amăgitori vor 

merge spre tot mai rău, rătăcind pe alţii şi rătăciţi fiind ei înşişi. 

Tu însă rămâi în cele ce ai învăţat şi de care eşti încredinţat, 

deoarece ştii de la cine le-ai învăţat, şi fiindcă de mic copil 

cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să te înţelepţească spre 

mântuire, prin credinţa cea întru Hristos Iisus.   
 

La Liturghie Evanghelia după Luca XVIII, 10-14: 
 

      Zis-a Domnul pilda aceasta: Doi oameni s-au suit la templu, 

ca să se roage: unul era fariseu şi celălalt vameş. Fariseul, stând 

drept, aşa se ruga în sine: Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt 

ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, prea desfrânaţi, sau ca şi 

acest vameş. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din 

toate câte câştig. Iar vameşul, departe stând, nu voia nici ochii     

să-şi ridice către cer, ci-şi bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, fii 

milostiv mie, păcătosului! Zic vouă că acesta s-a coborât mai 

îndreptat la casa sa, decât acela. Fiindcă oricine se înalţă pe sine 

se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa.  

 
  
 


