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PROGRAM LITURGIC
SĂPTĂMÂNA A III-A DUPĂ RUSALII
Luni,
5 VII 2021

Cugetări creștine
„Iubiților, să nu respingem acest har, căci în noi stă și a-l
păstra, adică de a-l rămânea în noi, și de a-l îndepărta. Îl vom
păstra când vom cugeta la cele cerești, și-l vom îndepărta când
ne vom gândi la cele pământești.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒
Comentariile sau Explicarea Epistolei către Evrei , omilia
XXXIV)

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!

Ora 6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile serii
Marți,
Ora 6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
6 VII 2021
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile serii
Miercuri,
Ora 7.30: Rugăciunile dimineții
7 VII 2021
Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu
Joi,
Ora 7.30: Rugăciunile dimineții
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
8 VII 2021
Ora 18.00: Rugăciunile serii
Vineri,
Ora 7.30: Rugăciunile dimineții
9 VII 2021
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile serii
Sâmbătă,
Ora 7.30: Rugăciunile dimineții
10 VII 2021
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia mare
DUMINICA,
ORA 7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI
11 VII 2021,
ORA 7.45: UTRENIA
A III-A DUPĂ RUSALII
ORA 9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR
(DESPRE GRIJILE VIEȚII) 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 Rusalii
La Liturghie Evanghelia după Matei VI, 22-33:

preluată din marturieathonita.ro, joi, 1 iulie 2021

Zis-a Domnul: Luminătorul trupului este ochiul; dacă
ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă
ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă
lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul, cu cât mai
mult! Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe
unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi
pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi
lui Mamona. De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul
vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi
îmbrăca; oare nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul
decât haina? Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu
seceră, nici nu adună în hambare şi Tatăl vostru Cel ceresc le
hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele? Şi
cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge staturii sale un
cot? Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la
crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc, şi vă
spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a
îmbrăcat ca unul dintre aceştia. Iar dacă iarba câmpului, care
astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o
îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin
credincioşilor? Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca,
ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Pentru că după
toate acestea se străduiesc păgânii; doar ştie doar Tatăl vostru
Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai întâi împărăţia
lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea se vor adăuga
vouă.

Unul dintre bătrânii contemporani cei mai iubiți ai
Sfântului Munte, Starețul Iosif Vatopedinul, a adormit
în Domnul de ziua lui, 1 iulie 2009. La scurt timp
după plecarea Sfinției Sale, a avut loc o minune ce a
lăsat un semn de speranță pentru noi toți, cei care
așteptăm „învierea morților și viața veacului ce va să
fie”.
El a zâmbit la mai mult de 45 de minute după
moartea sa.
Imediat după moartea lui, gura Bătrânului Iosif a
rămas deschisă pentru o perioadă de timp și, în ciuda
tuturor eforturilor, călugării prezenți nu au reușit să
închidă gura.
Conform obiceiului athonit, trupul Bătrânului a
fost înfășurat în mantia sa de monah, care a a fost mai
apoi cusută. În conformitate cu îndrumările starețului
Efrem, după un timp, corpul a fost așezat pe un
catafalc și o gaură a fost tăiată în mantie pentru a
expune fața Părintelui și o alta pentru a expune mâna
dreaptă pentru cinstire.
Spre uimirea tuturor, gura Bătrânului Iosif nu
numai că s-a închis, dar fața lui strălucea acum în mod
minunat cu un zâmbet! Nu numai buzele lui, dar și
ochii și obrajii au revenit la culoarea naturală, vie!
(Sursa: ro.asceticexperience.com)
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Un zâmbet din veșnicie

