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PROGRAM LITURGIC  

SĂPTĂMÂNA LĂSATULUI SEC DE BRÂNZĂ 

 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  
Nr. 339, 8 – 14 MARTIE 2021 

Cugetări creștine 
 

    „Că pe toate le suferim de pe urma trândăviei noastre, o strigă 
însăși viața. După cum, dacă voim să ne ridicăm puțin, scuturăm 
de pe noi, ca pe praf, toate uneltirile diavolului, tot așa dacă ne 
împiedicăm cândva, apoi nu ne împiedicăm datorită silniciei 
diavolului, ci trândăviei noastre.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ 
Omilii la Facere, omilia LX, IV) 
 

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 
8 III 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 
9 III 2021 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
10 III 2021 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
11 III 2021 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
12 III 2021 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
13 III 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare  
DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
14 III 2021, ORA   7.45: UTRENIA   
LĂSATULUI SEC DE BRÂNZĂ ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(A IZGONIRII  ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
LUI ADAM DIN RAI) ORA 15.00: VECERNIA ȘI PAVECERNIȚA MICĂ 



 

Comoara înţelepciunii                                                                                         
 

preluată din marturieathonita.ro, miercuri, 3 martie 2021 
 

Toate erau minuni, dar el nu știa să le vadă                                         
       

       Un tânăr fără credinţă spunea mereu că el nu crede în minuni. Dar într-o zi, mergând 

pe stradă, a întâlnit un om, care, plimbându-se încet, se oprea la tot pasul şi, privind în 

dreapta şi în stânga, exclama întruna: 

        – Doamne, ce minune! Ce minunăţii mi-a fost dat să văd! 

        – Nu te supăra, a întrebat necredinciosul, dar la ce te uiţi şi te minunezi aşa de tare? 

        – Cum la ce? La floarea aceasta minunată! Şi la copacul de acolo şi, uite, priveşte 

norii, cât sunt de frumoşi! 

        – Ce ţi-e, omule, a mai spus necredinciosul, n-ai mai văzut flori sau copaci până 

acum? Ce, până acum nu te-ai mai uitat niciodată pe cer să vezi norii şi păsările zburând? 

        – Nu! – a răspuns omul. Vezi dumneata, până astăzi am fost orb din naştere. Însă, cu 

o săptămână în urmă, familia m-a adus în acest oraș la un medic celebru care m-a operat şi 

m-a îngrijit cu multă dragoste. Chiar azi dimineaţă mi-a scos bandajele de la ochi şi, după 

ce a văzut ca nu mai am nimic şi m-am vindecat complet, m-a lăsat să plec. 

        De când am ieşit din spital, mă plimb însă pe străzi şi nu mă mai satur să privesc 

atâtea lucruri frumoase, atâtea minuni. Dumneata poate că, văzând în fiecare zi florile, 

copacii, oamenii din jurul tău, nici nu mai realizezi cât este de minunată această lume, cât 

este de uimitoare. Dar eu, eu o văd pentru prima oară şi, crede-mă, niciodată nu mi-am 

imaginat ceva atât de frumos. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri 

frumoase pe care le-a creat şi pentru faptul că mi-a ajutat să pot, în sfârşit, să le văd şi eu şi 

să mă bucur de ele. 

        Dar, dacă tot ne-am întâlnit, spune-mi încotro găsesc o Biserică, fiindcă vreau să 

aprind o lumânare şi să mulţumesc Domnului pentru minunea care a făcut-o astăzi cu 

mine. 

        Impresionat de cuvintele omului, necredinciosul l-a însoţit pe acesta până la o 

Bisericuţă apropiată. Au intrat împreună, au aprins câte o lumânare şi au început să se 

roage încet, în faţa unei icoane. În sufletul său, omul necredincios a înţeles că nu lumea era 

de vină, ci el. Toate erau pline de frumuseţe, toate erau minuni, dar el nu ştia să le vadă. 

Trecea pe lângă ele, fără să le observe. 

        Ce minune este mai frumoasă decât o floare ce se deschide, oferindu-ţi parfumul? 

Poate cineva să-mi arate o minune mai mare decât dragostea şi devotamentul unei mame 

pentru copilul ei? Este cineva atât de crud, încât să nu simtă dragostea – minunea 

minunilor? 

        Adevăratele miracole nu trebuie să le vezi, ci să le simţi. Şi în orice creştin se 

întâmplă un miracol atunci când, apropiindu-se de ceilalţi prin dragoste, simte cum se 

apropie de Dumnezeu. 

        „Sfinţenia vine din dragoste. Toți cei ce cred şi iubesc cu adevărat sunt sfinţi.” 

           
                                 

 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica lăsatului sec de brânză  
(A Izgonirii lui Adam din Rai)  

 

La Liturghie Apostolul de la Romani XIII, 11-14, XIV, 1-4: 
 

      Fraţilor, fiindcă ştiţi în ce timp ne găsim, căci este chiar ceasul să vă 
treziţi din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi, decât 
atunci când am crezut. Noaptea e pe sfârşite; ziua este aproape. Să 
lepădăm dar lucrurile întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. 
Să umblăm cuviincios, ca ziua: nu în ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări 
şi în fapte de ruşine, nu în ceartă şi în pizmă; ci îmbrăcaţi-vă în Domnul 
Iisus Hristos şi grija de trup să nu o faceţi spre pofte. Primi-ţi-l pe cel 
slab în credinţă fără să-i judecaţi gândurile. Unul crede să mănânce de 
toate; cel slab însă mănâncă legume. Cel ce mănâncă să nu dispreţuiască 
pe cel ce nu mănâncă; iar cel ce nu mănâncă să nu osândească pe cel ce 
mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine eşti tu, ca să judeci pe 
sluga altuia? Pentru stăpânul său stă sau cade. Dar va sta, căci Domnul 
are putere ca să-l facă să stea.  
 

La Liturghie Evanghelia după Matei VI, 14-21: 
 

      Zis-a Domnul: Dacă veţi ierta oamenilor greşelile lor, va ierta şi 

vouă Tatăl vostru Cel ceresc; iar dacă nu veţi ierta oamenilor greşelile 

lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre. Când postiţi, nu 

fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi întunecă feţele, ca să se arate oamenilor 

că postesc. Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat plata lor. Tu însă, când 

posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu te arăţi oamenilor 

că posteşti, ci Tatălui tău Care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede 

în ascuns, îţi va răsplăti ţie. Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde 

molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură, ci adunaţi-vă 

comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică şi unde furii nu 

le sapă şi nu le fură. Căci unde este comoara voastră, acolo va fi şi 

inima voastră.  

 
  
 


