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PROGRAM LITURGIC
SĂPTĂMÂNA A V-A DUPĂ RUSALII
Luni,
19 VII 2021
MARȚI,
20 VII 2021
SF. SLĂVITUL PROOROC
ILIE TESVITEANUL

Cugetări creștine

Miercuri,
21 VII 2021

„Păcatul pune pe suflet atâta necurăție că nu o poate curăți
toată apa izvoarelor, ci numai lacrimile și pocăința.” (Sf.
Ioan Gură de Aur ‒ Omilii la Matei, omilia XXXVII, VI)

Joi,
22 VII 2021

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. Din 12 iulie 2021 s-au reluat
lucrările de pictură. Vă rugăm să contribuiţi, şi pe mai
departe, după posibilităţi, la împodobirea bisericii parohiale!

Vineri,
23 VII 2021
Sâmbătă,
24 VII 2021
DUMINICA,
25 VII 2021,
A V-A DUPĂ RUSALII
(VINDECAREA CELOR
DOI DEMONIZAȚI
DIN ȚINUTUL GADAREI)

Ora 6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia mare cu litie
ORA 7.30: UTRENIA
ORA 9.10: ACATISTUL SF. PROOROC ILIE
ORA 9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 15.00: VECERNIA
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

Marți, 20 iulie,
Sfântul slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul
La Liturghie Evanghelia după Luca IV, 22-30:

preluată din marturieathonita.ro, sâmbătă, 17 iulie 2021

În vremea aceea, se mirau toţi de cuvintele harului care ieşeau din
gura lui Iisus şi ziceau: Nu este, oare, Acesta fiul lui Iosif? Şi El le-a
zis: Cu adevărat, Îmi veţi spune această pildă: Doctore, vindecă-te pe
tine însuţi! Câte am auzit că s-au făcut în Capernaum, fă şi aici în
patria Ta. Şi le-a zis: Adevărat zic vouă că nici un prooroc nu este bine
primit în patria sa. Şi adevărat vă spun că multe văduve erau în zilele
lui Ilie în Israel, când s-a închis cerul trei ani şi şase luni, încât a fost
foamete mare peste tot pământul, şi la nici una dintre ele n-a fost trimis
Ilie, decât la Sarepta Sidonului, la o femeie văduvă. Şi mulţi leproşi
erau în Israel în zilele proorocului Elisei, dar nici unul dintre ei nu s-a
curăţat, decât Neeman Sirianul. Şi toţi, în sinagogă, auzind acestea,
s-au umplut de mânie. Şi, ridicându-se, L-au scos afară din cetate şi
L-au dus pe sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-L
arunce în prăpastie; iar El, trecând prin mijlocul lor, a plecat de acolo.

Duminica a cincea după Rusalii,
La Liturghie Evanghelia după Matei VIII, 28-34; IX, 1:
În vremea aceea, trecând Iisus dincolo, în ţinutul Gadarenilor, Lau întâmpinat doi demonizaţi care ieşeau din morminte, atât de
cumpliţi, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Şi, iată, au
început să strige şi să zică: Ce ai Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu?
Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti? Departe de ei era
o turmă mare de porci, păscând. Iar demonii Îl rugau, zicând: Dacă ne
scoţi afară, lasă-ne să intrăm în turma de porci. Atunci El le-a zis:
Duceţi-vă! Iar ei, ieşind, s-au dus în turma de porci. Şi îndată toată
turma s-a aruncat de pe ţărm în mare şi a pierit în apă. Iar păzitorii au
fugit şi, ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu
demonizaţii. Şi, iată, toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Iisus şi,
văzându-L, L-au rugat să plece din hotarele lor. Iar Iisus, intrând în
corabie, a trecut marea şi a venit în cetatea Sa.

.

Pânza de păianjen
Se spune că odată o femeie a fost urmărită prin pădure de niște infractori care
voiau să o jefuiască. Femeia a intrat într-o peșteră, pe care a găsit-o în calea ei, cu
speranța de a se ascunde și a nu fi găsită.
Infractorii o căutau prin preajma peșterii, iar ea le auzea vocile și pașii. Era
extrem de îngrijorată pentru viața ei. Cu puținele forțe pe care le mai avea și cu
multă disperare, a început să se roage către Divinitate.
‒ Dumnezeule Atotputernic, pune-i pe îngerii Tăi să coboare și să acopere
intrarea, ca să nu mă găsească și să mă omoare.
În acel moment, i-a auzit pe bărbați apropiindu-se de peștera în care se afla și
a văzut apariția unui păianjen mic.
Micul păianjen a început să țeasă o pânză la intrare.
Femeia a privti cu respirația tăiată și a început o altă rugăciune, de data
aceasta mai îngrijorată:
‒ Doamne, Ți-am cerut îngeri, nu un păianjen.
Și a continuat:
‒ Doamne, Te rog, cu mâna Ta puternică pune un zid puternic la intrare,
astfel încât oamenii să nu poată intra și să mă omoare.
A deschis ochii, așteptându-se să vadă un perete de piatră blocând intrarea,
dar tot ce a putut vedea era micul păianjen care se învârtea pe pânză.
Infractorii au ajuns atât de aproape de gura peșterii, încât femeia se simțea
deja pierdută și își aștepta moartea.
Când răufăcătorii s-au aflat în fața peșterii, păianjenul a acoperit deja întreaga
intrare. Apoi, ea ghemuită într-un colț cu capul acoperit de brațe a auzit
conversația:
– Să verificăm și în această peșteră.
‒ Nu. Inutil, răspunse unul dintre ei.
‒ Uite, există o pânză de păianjen! Este imposibil să fi intrat în această
peșteră fără să o rupă. Să continuăm și să mergem mai departe.
REFLECŢIE:
Cerem lucruri care din perspectiva noastră umană sunt ceea ce avem nevoie,
dar Dumnezeu ne dă acele lucruri mărunte care pot deveni mari și pot face
diferența.
Uneori cerem ca zidurile să fie în siguranță, dar Dumnezeu ne cere în schimb
să avem încredere în El, să lăsăm puterea Lui să se manifeste și să facă o pânză
de păianjen care să ne ofere aceeași protecție ca un zid.
Dacă ați cerut un zid și tot ce vedeți este o pânză de păianjen, amintiți-vă că
Dumnezeu știe de ce avem nevoie cu adevărat.
Divinitatea niciodată nu greșește, El știe de ce avem nevoie și ce este mai
bine pentru noi … El permite să se facă Voia Sa și nu a noastră.
Ai încredere în planul Său și nu te teme de nimic Om minunat, care ești parte
din Creația Lui.

