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PROGRAMăLITURGICă‒ăS PT MÂNAăAăŞASEAăDUP ăPAŞTI

Luni,
18. 05. 2015

Cuget riăcreştine
„După cum o pasăre care zboară în înălţime se ascunde privirii noastre
cu atât mai mult cu cât se înalţă mai sus, tot astfel şi trupul Aceluia, cu cât se
înalţa mai sus, cu atât mai mult se ascundea, din pricină că slăbiciunea ochilor
nu-L putea urmări până la o distanţă aşa de mare. Deci, îngerii au stat ca să-i
înveţe pe ucenici despre Înălţarea la cer, ca nu cumva să creadă că S-a înălţat la
cer Ilie. Dar pentru că S-a înălţat cu adevărat la ceruri, de aceea îngerii au spus:
Cel ce S-a înălţat de la voi la cer. Îngerii n-au adăugat aceste cuvinte fără rost.
Ilie s-a înălţat la cer, deşi era rob; Iisus S-a înălţat la cer căci era Stăpân. Ilie în
căruţă de foc; Iisus pe un nor.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ CuvântălaăÎn l areaă
Domnului,ăV)

Anun uri
Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18 iulie 2014,
respectiv 6 octombrie‒20 noiembrie 2014 la bunul mers al lucrărilor de
construc ie la lăcaşul de închinare aflat sub ocrotirea Sf. Ioan Gură de Aur.
Lucrările au continuat începând cu data de 23 februarie 2015, ajungându-se
cu zidăria până la cota 6,50 m, respectiv realizarea cupolelor din cărămidă
plină. Vă rugăm să contribuiţi, şi pe mai departe, după posibilităţi!

Ora 8.00: Acatistul Învierii
Ora 8.15: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile de seară şi Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Mar i,
Ora 8.00: Acatistul Învierii
19. 05. 2015
Ora 8.15: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile de seară şi Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Miercuri,
Ora 8.00: Rugăciunile dimine ii şi Acatistul Învierii
20. 05. 2015
Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu
Ora 19.00: Vecernia mare cu litie
JOI,ă
ORAăăă7.30:ăACATISTULăSF.ăÎMP RA I
21.ă05.ă2015
ORAăăă8.00:ăUTRENIAă
ÎN L AREAăDOMNULUI ORAăăă9.10:ăACATISTULăMÂNTUITORULUI
ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR
SF.ăÎMP RA I
ORAă18.00:ăVECERNIA
CONSTANTINăŞIăELENA ORAă18.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR
Vineri,
Ora 8.00: Rugăciunile dimine ii
22. 05. 2015
Ora 18.00: Rugăciunile de seară şi Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Sâmbătă,
Ora 8.00: Rugăciunile dimine ii
23. 05. 2015
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia mare
DUMINICA,
ORA 7.45: ACATISTUL MÂNTUITORULUI
24. 05. 2015,
ORA 8.10: UTRENIA
A ŞAPTEA DUP PAŞTI, ORA 9.30: LITURGHIA SF. IOAN GUR DE AUR
A SF. P RIN I DE LA
ORA 18.00: VECERNIA
SINODUL I ECUMENIC
ORA 18.30: ACATISTUL SF. IOAN GUR DE AUR
Programul poate suferi modificări datorită unor situa ii neprevăzute

TexteădinăSfântaăScriptur
Joi,ă21ămai,
ăÎn l areaăMântuitoruluiănostruăIisusăHristos
La Liturghie Evangheliaădup ăLuca XXIV, 36-53:
ăăăăăăăăăÎn vremea aceea, după ce a înviat din morţi, Iisus a stat în mijlocul lor şi le-a zis:

Pace vouă! Iar ei, înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau că văd un duh. Şi
Iisus le-a zis: De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inimile
voastre? Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă şi
vedeţi, că duhul nu are carne şi oase precum Mă vedeţi pe Mine că am. Şi, zicând
acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale. Deci, încă necrezând eide bucurie şi
minunându-se, El le-a zis: Aveţi aici ceva de mâncare? Iar ei i-au dat o bucată de peşte
fript şi dintr-un fagure de miere. Şi, luând, a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis: Acestea
sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se
împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci şi în psalmi.
Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Şi le-a spus: Aşa este scris, şi aşa
trebuia să pătimească Hristos şi să învieze din morţi a treia zi, şi să se propovăduiască
în numele Său pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la
Ierusalim. Voi sunteţi martorii acestora. Şi, iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui
Meu; însă voi să şedeţi în cetatea Ierusalimului până ce vă veţi îmbrăca cu putere de
sus. Şi i-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat. Şi pe
când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer. Iar ei, închinându-se Lui,
s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Şi erau în toată vremea în templu, lăudând şi
binecuvântând pe Dumnezeu. Amin.

Joi, 21 mai,
Sfin ii Mari Împăra i şi întocmai cu Apostolii
Constantin şi mama sa Elena
La Liturghie Evanghelia după Ioan X, 1-9:
Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Adevărat, adevărat zic vouă:
Cel ce nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe alături, acela este fur şi tâlhar. Iar cel
ce intră pe uşă este păstorul oilor. Acestuia portarul îi deschide şi oile ascultă de glasul
lui, şi oile sale le cheamă pe nume şi le mână afară. Şi când le scoate afară pe toate ale
sale, merge înaintea lor, şi oile merg după el, căci cunosc glasul lui. Iar după un străin
ele nu vor merge, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Această pildă
le-a spus-o Iisus, dar ei n-au înţeles ce înseamnă cuvintele Lui. A zis deci iarăşi Iisus:
Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt uşa oilor. Toţi câţi au venit mai înainte de Mine
sunt furi şi tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt uşa: De va intra cineva prin Mine,
se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla.

Duminica a şaptea după Paşti,
a Sf. Părin i de la Sinodul I Ecumenic

La Liturghie Evanghelia după Ioan XVII, 1-13:

ăăăăăăăÎn 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.

Comoaraăîn elepciuniiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

preluată din Ziarul Lumina, marţi, 24 martie 2015

Aripile fluturilor

Un elev din clasa a V-a colecţiona nimfe de fluturi. Nimfa sau coconul, ori crisalida, este
casa în care stau fluturii înainte de a învăţa să zboare. Băiatul de care v-am pomenit păstra aceste
nimfe în pod. În fiecare zi, după ce se întorcea de la şcoală, alerga în pod pentru a observa
nimfele pe care le adunase. Iar miracolul vieţii s-a produs chiar sub ochii lui. Un fluture
nou-născut se lupta din greu ca să iasă din cocon şi să-şi încheie metamorfoza. Mai întâi a
perforat coconul, apoi i-au trebuit ore întregi de eforturi pentru a mări spărtura şi în cele din
urmă pentru a ieşi la lumină. Curând, fluturele nou-născut şi-a întins aripile şi şi-a luat zborul în
adierea dimineţii. Băiatul nostru avu însă o idee pe care o credea foarte bună. Avea să îi
scutească pe ceilalţi fluturi de atâta trudă şi luptă. Când următorul a încercat să iasă din cocon,
copilul i-a tăiat o spărtură largă, încât să poată ieşi cu uşurinţă în noua lui lume. Dar fără a fi
trecut prin acele ore de efort, fluturele slăbit nu a găsit puterea de a zbura, aşa cum ar fi stat în
firea lucrurilor. Băiatul se aştepta ca în câteva ore aripile fluturelui să se deschidă în toată
splendoarea, dar nu s-a întâmplat aşa. În loc să devină o fiinţă liberă, gata de zbor, fluturele şi-a
petrecut cele câteva ceasuri de viaţă târând pe pământ un trup umflat şi aripi veştede.
Ceea ce nu înţelesese copilul, bine intenţionat de altfel, dar grăbit şi nechibzuit, era că tocmai
acel cocon în care fluturele era întemniţat şi efortul pe care acesta trebuia să-l facă pentru a ieşi
prin mica deschizătură erau metoda lui Dumnezeu de a împinge fluid din corpul fluturelui în
aripi, astfel încât ele să fie gata de zbor odată ce fluturele se elibera din cocon.
Uneori greutăţile sunt exact ceea ce ne trebuie în viaţă. Dacă Dumnezeu ne-ar permite să
trecem prin viaţă fără a întâlni nici un obstacol, ne-ar schilodi. Nu am mai fi atât de puternici pe
cât suntem. Şi nu am putea zbura niciodată. (Preluare din vol. Vitamine duhovniceşti,
Anthony M. Coniaris, Sophia, 2010)

