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PROGRAM LITURGIC
SĂPTĂMÂNA A DOUA DUPĂ PAŞTI
Luni,
10 V 2021
Marţi,
11 V 2021

Cugetări creştine
„Că nu averea, ci virtutea face bogată pe o femeie. Ce folos
de bogăție dacă femeia e cheltuitoare, dacă nu-i înțeleaptă, dacă
împrăștie totul mai repede ca vântul? Ce folos de bogăție dacă
femeia e desfrânată și are nenumărați amanți? Ce folos de
bogăție dacă e bețivă? Nu-l va sărăci iute pe bărbat?” (Sf. Ioan
Gură de Aur ‒ Omilii la Matei, omilia XXVIII, 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!

Miercuri,
12 V 2021
Joi,
13 V 2021
Vineri,
14 V 2021
Sâmbătă,
15 V 2021
DUMINICA,
16 V 2021,
A TREIA
DUPĂ PAŞTI
(A MIRONOSIŢELOR)

Ora 7.00: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile serii
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 7.00: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile serii
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 7.00: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu
Ora 7.00: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile serii
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 7.00: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile serii
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 6.30: Acatistul Învierii şi Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia mare
ORA 7.30: ACATISTUL ÎNVIERII
ORA 7.50: UTRENIA
ORA 9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 15.00: VECERNIA

Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute

Texte din Sfânta Scriptură

Comoara înţelepciunii

Duminica a treia după Paşti, a Mironosiţelor
La Liturghie
Evanghelia după Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8:

preluată din marturie athonita, joi, 6 mai 2021

În vremea aceea a venit Iosif cel din Arimateea, sfetnic
ales, care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu, şi, îndrăznind,
a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat că
Iisus a murit aşa curând şi, chemând pe sutaş, l-a întrebat dacă
a murit de mult. Deci, aflând de la sutaş, a dăruit lui Iosif
trupul. Atunci Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe
cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care
era săpat în stâncă, şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului. Iar
Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iosi, priveau unde L-au
pus. Şi, după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena,
Maria, mama lui Iacov, şi Salomeea au cumpărat miresme, ca
să vină să-L ungă. Şi dis-de-dimineaţă, în ziua cea dintâi a
săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt; şi
ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa
mormântului? Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra fusese
răsturnată; căci era foarte mare. Şi, intrând în mormânt, au
văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt
alb, şi s-au spăimântat. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi!
Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este
aici. Iată locul unde L-au pus. Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor
Lui şi lui Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi;
acolo îl veţi vedea, după cum v-a spus vouă. Şi, ieşind, au fugit
de la mormânt, că erau cuprinse de frică şi de uimire, şi
nimănui nimic n-au spus, căci se temeau.

.

Să iei vasul și să ne scoți nouă apă din puț!
Într-un an a fost secetă mare și s-au uscat în mănăstire
puțurile, chiar și iezerele au secat căci era lipsă mare de apă.
Atunci a zis egumenul unor frați duhovnicești:
‒ Nimeni altul nu va îndupleca pe Dumnezeu să ne dea
nouă apă, fără numai Avva Teodor, pentru că de mare dar
dumnezeiesc este plin.
Și, chemând la sine pe fericita, i-a zis egumenul:
‒ Părinte Teodore! Să iei vasul și să ne scoți nouă apă din
puț!
Și era uscat puțul, neavând nicio picătură de apă. Iar ea a
zis:
‒ Binecuvântează părinte!
Și a plecat la puț în care, slobozind vasul, l-a scos plin de
apă curată și l-a dus la egumen, care ședea cu frații. Toți s-au
minunat văzând acest lucru. Apoi au mers la puțul în care
demult secase apa și privind, l-au văzut plin de apă și au slăvit
pe Dumnezeu. Și a fost apa aceea din destul la toată trebuința
mănăstirească, până ce s-a pogorât ploaia și a umplut de apă
toate cisternele cele uscate.
Iar fericita, smerită fiind cu duhul, zicea către frați:
‒ Nu pentru mine s-a făcut aceasta, ci pentru părintele,
egumenul nostru care cu credința pe care o are către
Dumnezeu, m-a trimis cu neîndoire. Iar eu mi-am făcut slujba
mea, nădăjduindu-mă spre rugăciunile părintelui nostru.
Extras din Vieţile Sfinţilor – Cuvioasa Teodora, care s-a
nevoit în chip bărbătesc (11 septembrie)

