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Cugetări creștine 
 

    „Să stingem vâlvătaia păcatelor, nu cu apă multă, ci cu puține 
lacrimi. Multul foc al păcatului este stins și cu o picătură de 
lacrimi; că lacrimile sting vâlvătaia păcatelor și spală mirosul 
greu al păcatului.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Omiliile despre 
pocăință, omilia VII) 
 

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!     Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute  

  

Luni,  Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
23 VIII 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
Marți, Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
24 VIII 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
Miercuri,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
25 VIII 2021 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
26 VIII 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
Vineri, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
27 VIII 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

Sâmbătă, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
28 VIII 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.00: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

29 VIII 2021, ORA   7.30: UTRENIA  

A X-A DUPĂ RUSALII ORA   9.10: ACATISTUL SF. IOAN BOTEZĂTORUL 

(VINDECAREA ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

LUNATICULUI) ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
TĂIEREA CAPULUI ORA 15.00: VECERNIA    
SF. IOAN BOTEZĂTORUL  



.                                                                                                                   
Comoara înţelepciunii                                                                                         

 

preluată din marturieathonita.ro, sâmbătă, 14 august 2021 
 

A fost odată ca-n povești... 
                                                                   Preot Sorin Croitoru 

 

   A fost odată ca-n povești,                                 Iar când a fost să-apară ea, 
   A fost ca niciodată,                                           Pruncuța cea dorită, 
   Din neamuri sfinte evreiești                             Ca Ana nu se mai vedea 
   O Pruncă minunată.                                          Femeie fericită  
                                                                                                                                                                                                                  

Și era una la părinți,                                        Căci un măslin neroditor  
   Născută prin minune                                        Fusese sărăcuța,  
   La fel ca unii dintre sfinți,                               Și-acum își mângâia de zor  
   Cum Biblia ne spune.                                      Cu dragoste Pruncuța..   

 
   O dobândiseră cu greu,                                    A fost odată ca-n povești  
   Cu lacrimi multe, multe,                                  O mamă și un tată   
   Vărsate de părinți mereu                                  Smeriți cum n-o să mai găsești  
   Ca Domnul să-i asculte..                                  În lume niciodată.  
 
   Cereau în rugăciunea lor                                  Și au primit un Dar ceresc,  
   Făcută cu durere                                               Pe mica lor Marie,  
   Măcar un singur pruncușor                              Ce-avea tot neamul omenesc  
   În dar spre mângâiere..                                     Să-l scoată din robie..  
 
   Dar biata Ana nu știa                                        Iar azi acest Preasfânt Odor  
   Că-n pântec o s-o poarte                                   E Mamă grijulie,  
   Pe Maica Celui ce avea                                     Purtând întregului popor  
   Să calce peste moarte!..                                    De grijă pe vecie.  
 
   Iar el, săracul Ioachim,                                     În zilele de praznic sfânt  
   De unde-avea să știe                                        Creștinii se adună  
   Că Domnului, așa cum știm,                            Măicuței Domnului Cel Sfânt  
   Bunic o să Îi fie?..                                            Să-i cânte împreună.  
 
   Vedeți cum Bunul Dumnezeu                          De ziua Sfintei Adormiri,  
   În viață îl slăvește                                             Preasfintei Născătoare  
   Pe cel ce zi de zi, mereu,                                  Spre slava marii ei iubiri  
   În suflet se smerește?..                                      Noi îi cântăm tropare,  
 
   Și când a fost să fie grea,                                  Știind că-n pântecele-i sfânt  
   Primind-o pe Maria,                                          S-a întrupat Iubirea,  
   Bătrâna Ana promitea                                       Trimisă nouă pe pământ   
   Cu toată bucuria                                                Să ne sfințească firea.  
 
   Pe pruncul cel primit în dar                              A fost odată ca-n povești  
   Să I-l afierosească                                             O fată preafrumoasă..                             
   Lui Dumnezeu ca la Altar                                 Pe Ea în slăvile cerești  
   În viață să-I slujească                                       Azi o avem Crăiasă!  
 
    
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a X-a după Rusalii  
La Liturghie Evanghelia după Matei XVII, 14-23:  

      În vremea aceea s-a apropiat de Iisus un om, îngenunchind înaintea Lui şi    zicând
-I: Doamne, miluieşte pe fiul meu, că este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în 
foc şi adesea în apă. Şi l-am dus la ucenicii Tăi, însă ei n-au putut să-l vindece. Iar 
Iisus, răspunzând, a zis: O, neam necredincios şi îndărătnic, până când voi fi cu voi? 
Până când vă voi răbda pe voi? Aduceţi-l aici la Mine! Şi Iisus l-a certat şi demonul a 
ieşit din el şi copilul s-a vindecat din ceasul acela. Atunci, apropiindu-se ucenicii de 
Iisus, I-au zis de o parte: De ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns: 
Pentru puţina voastră credinţă. Căci adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă cât 
un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo şi se va 
muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă. Dar acest neam de diavoli nu iese decât 
numai cu rugăciune şi cu post. Pe când străbăteau Galileea, Iisus le-a spus: Fiul 
Omului va fi dat în mâinile oamenilor şi-L vor omorî, dar a treia zi va învia. 

 

Duminică, 29 august,  
Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul 

La Liturghie Evanghelia după Marcu VI, 14-30: 
      În vremea aceea, a auzit regele Irod vestea despre Iisus, căci numele lui Iisus se 
făcuse cunoscut, şi zicea că Ioan Botezătorul s-a sculat din morţi şi de aceea se fac 
minuni prin el. Alţii însă ziceau că este Ilie şi alţii că este prooroc, ca unul din 
prooroci. Iar Irod, auzind zicea: Este Ioan căruia eu am pus să-i taie capul; el a înviat 
din morţi. Căci Irod, trimiţând, l-a prins pe Ioan şi l-a legat în temniţă din pricina 
Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său, pe care o luase de soţie. Căci Ioan îi zicea lui 
Irod: Nu-ţi este îngăduit să ţii pe femeia fratelui tău. Iar Irodiada îl ura şi voia să-l 
omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, ştiindu-l bărbat drept şi sfânt, şi-l 
ocrotea. Şi, auzindu-l, multe făcea şi cu bucurie îl asculta. Deci, fiind o zi cu bun 
prilej, când Irod, de ziua sa de naştere, a făcut ospăţ dregătorilor lui şi căpeteniilor 
oştirii şi fruntaşilor din Galileea, iar fiica Irodiadei, intrând şi jucând, a plăcut lui Irod 
şi celor ce şedeau cu el la masă. Iar regele a zis fetei: Cere de la mine orice vei voi, şi 
îţi voi da. Şi s-a jurat ei: Orice vei cere de la mine îţi voi da, până la jumătate din 
regatul meu. Şi ea, ieşind, a zis mamei sale: Ce să cer? Iar Irodiada i-a zis: Capul lui 
Ioan Botezătorul. Şi, intrând îndată cu grabă la rege, i-a cerut, zicând: Vreau să-mi dai 
îndată, pe tipsie, capul lui Ioan Botezătorul. Şi regele s-a mâhnit adânc, dar pentru 
jurământ şi pentru cei ce şedeau cu el la masă, n-a voit s-o întristeze. Şi regele s-a 
mâhnit adânc, dar pentru jurământ şi pentru cei ce şedeau cu el la masă, n-a voit s-o 
întristeze. Şi îndată, trimiţând regele un paznic, a poruncit a-i aduce capul. Şi acela, 
mergând, i-a tăiat capul în temniţă, l-a adus pe tipsie şi l-a dat fetei, iar fata l-a dat 
mamei sale. Şi auzind, ucenicii lui au venit, au luat trupul lui Ioan şi  l-au pus în 
mormânt. Şi s-au adunat apostolii la Iisus şi I-au spus Lui toate câte au făcut. 
 

 
 

 


