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PROGRAM LITURGIC
SĂPTĂMÂNA A IV-A DUPĂ RUSALII
Luni,
12 VII 2021

Cugetări creștine
„Dumnezeu a lăsat nesigură ziua cea de pe urmă a sfârșitului
nostru, căci nu ne-a lăsat putința de ști dacă va fi astăzi sau
mâine sau după un an întreg sau după mai mulți ani, ca astfel
fiind stăpâniți veșnic de așteptarea acestui fapt nesigur, să ne
găsim veșnic în fapta bună.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒
Comentariile sau Explicarea Epistolei către Evrei, omilia 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!

Marți,
13 VII 2021
Miercuri,
14 VII 2021
Joi,
15 VII 2021
Vineri,
16 VII 2021
Sâmbătă,
17 VII 2021
DUMINICA,
18 VII 2021,
A IV-A DUPĂ RUSALII
(VINDECAREA

SLUGII SUTAȘULUI)

Ora 6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile serii
Ora 6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile serii
Ora 7.30: Rugăciunile dimineții
Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu
Ora 7.30: Rugăciunile dimineții
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile serii
Ora 7.30: Rugăciunile dimineții
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile serii
Ora 7.30: Rugăciunile dimineții
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia mare
ORA 7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI
ORA 7.45: 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 patra după Rusalii
La Liturghie Evanghelia după Matei VIII, 5-13:

preluată din marturieathonita.ro, sâmbătă, 3 iulie 2021

În vremea aceea, pe când Iisus intra în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş,
rugându-L, şi zicând: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog,
chinuindu-se
cumplit. Şi i-a zis Iisus: Venind, îl voi vindeca. Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis:
Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci numai spune un cuvânt şi
se va vindeca sluga mea. Că şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi am sub mine
ostaşi şi-i spun acestuia: Du-te, şi se duce; şi celuilalt: Vino, şi vine; şi slugii mele:
Fă aceasta, şi face. Auzind, Iisus S-a minunat şi a zis celor ce veneau după El:
Adevărat grăiesc vouă: Nici în Israel n-am găsit atâta credinţă. Şi zic vouă că mulţi
de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu
Iacov în Împărăţia cerurilor. Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai
din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Şi a zis Iisus sutaşului: Du-te,
fie ţie după cum ai crezut. Şi s-a însănătoşit sluga lui în ceasul acela.

Duminica a patra după Rusalii,
a Sf. Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic
La Liturghie Evanghelia după Ioan XVII, 1-13:

În vremea aceea Iisus, ridicându-Şi ochii către cer, a zis: Părinte, a venit
ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească, precum I-ai dat
stăpânire peste tot trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat
Lui. Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu
adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe
pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârşit. Şi acum, preaslăveşte-Mă
Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine, mai înainte de a fi
lumea. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume. Ai Tăi
erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte
Mi-ai dat sunt de la Tine; căci cuvintele pe care Mi le-ai dat, Eu le-am dat lor, iar
ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit şi au crezut că Tu
M-ai trimis. Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe
care Mi i-ai dat, că sunt ai Tăi. Şi toate ale Mele sunt ale Tale, şi ale Tale sunt ale
Mele şi M-am preaslăvit întru ei. Şi Eu nu mai sunt în lume,iar ei în lume sunt şi
Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău, pe cei care Mi i-ai dat, ca
să fie una, precum suntem Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele
Tău, pe cei ce Mi i-ai dat; şi i-am păzit şi n-a pierit nici unul dintre ei, decât fiul
pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la Tine şi pe acestea le
grăiesc în lume, pentru ca bucuria Mea să o aibă deplină în ei.

.

Cele două grăunțe
Într-o zi, un țăran ieși pe ogor, la semănat. Un grăunte,
rămas pe vârful unui bulgăre de pământ, a început să se
laude către altul, aflat adânc sub brazdă:
– Vezi tu, frate, zaci acolo luptându-te cu frigul
pământului și cu bezna, tânjind după o rază de soare, după
lumină și căldură. Eu, frățioare, o duc mult mai bine, în
timp ce tu te chinui.
Dar, în clipa aceea, o cioară a coborât pe neașteptate din
văzduh și a înghițit grăuntele rămas la vedere, în schimb,
fratele său de sub brazdă a încolțit peste puțin timp și, din
micul grăunte, a ieșit din pământ un spic frumos și trainic.
De-abia acum, lumina și căldura soarelui îi făceau cu
adevărat bine. Cu vremea, spicul a devenit copt și roada lui
multă.
Astfel, speranța și smerenia celui de-al doilea i-au adus
adevărata viață, în timp ce mândria l-a costat scump pe
primul. Greutățile vieții nu trebuie să ne sperie și să ne
descurajeze, căci Dumnezeu vede suferința și credința
noastră și ne va răsplăti negreșit. Cu speranță și rugăciune,
putem trece peste orice obstacol al vieții, însă cei a căror
inimă este plină de ei înșiși, în care nu mai este loc și
pentru Dumnezeu, adică pentru iubire, pentru speranță și
încredere, aceia sfârșesc, asemenea primului grăunte, în
ghearele păsării negre – diavolul.
„Dumnezeu stă împotriva celor mândri, iar celor smeriți
le dă har.”
(Extras din Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştinortodoxe – Leon Magdan, editura Aramis – Patriarhia
Română. )

