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Cugetări creștine 
 

    „Când ești străpuns de dragostea de Dumnezeu, când ai 
îndreptat spre Dumnezeu dorul, nu vezi nimic din cele văzute, ci 
te gândești necontenit la Cel dorit, noaptea și ziua, când dormi și 
când ești treaz.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Omilii la facere, 
omilia XXIII, III) 
 

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   7.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
20 IX 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

Marți, Ora   7.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  

21 IX 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
  Ora 18.00: Rugăciunile serii 

Miercuri,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

22 IX 2021 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

Joi,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

23 IX 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

Vineri, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

24 IX 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

Sâmbătă, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

25 IX 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

26 IX 2021, ORA   7.45: UTRENIA  

A XVIII-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

(PESCUIREA ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

MINUNATĂ) ORA 15.00: VECERNIA    



.                                                                                                                   
Comoara înţelepciunii                                                                                         

 

preluată din marturieathonita.ro, sâmbătă, 11 septembrie 2021 
 

De ce să pierzi vremea cu rugăciunea? 
 

        Un pescar ducea cu barca pe cineva. Pasagerul îl 
tot zorea: 
     – Mai repede, că întârzii la muncă! 
     La un moment dat, a văzut că pe o vâslă scria 
„roagă-te”, iar pe cealaltă, „trudește”. 
     – De ce ai scris așa? – a întrebat. 
     – Spre aducere-aminte – a răspuns pescarul. Ca 
să nu uit că trebuie și să trudesc, și să mă rog. 
     – Bun, de muncit, bineînțeles, toată lumea 
trebuie să trudească, dar să te rogi – și aici omul 
nostru a dat din mână a lehamite – nu e obligatoriu. 
Nimeni n-are nevoie de asta. De ce să pierzi 
vremea cu rugăciunea? 
     – Nimeni n-are nevoie, zici? – întrebă pescarul 
și scoase din apă vâsla pe care scria „roagă-te”, 
începând să tragă la o singură vâslă. Barca a 
început să se învârtă pe loc. 
     – Vezi cum e truda fără rugăciune: ne învârtim 
pe loc și nu mai mergem deloc înainte. 
 
     (Extras din De ce nu sunt înger. Povești de 
trecut timpul cu folos – traducere din limba rusă de 
Adrian Tănăsescu-Vlas – București, Editura 
Sophia, 2018)    
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a XVIII-a după Rusalii  
 

La Liturghie Apostolul de la II Corinteni IX, 6-11:           

      Fraţilor, cel ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va şi secera, iar 
cel ce seamănă cu dărnicie, cu dărnicie va şi secera. Fiecare să dea cum 
socoteşte cu inima sa, nu cu părere de rău, sau de silă, căci Dumnezeu 
iubeşte pe cel care dă cu voie bună. Şi Dumnezeu poate să înmulţească 
tot harul la voi, ca, având totdeauna toată îndestularea în toate, să 
prisosiţi spre tot lucrul bun, precum este scris: „Împărţit-a, dat-a 
săracilor; dreptatea Lui rămâne în veac”. Iar Cel ce dă sămânţă 
semănătorului şi pâine spre mâncare, vă va da şi va înmulţi sămânţa 
voastră şi va face să crească roadele dreptăţii voastre, ca întru toate să 
vă îmbogăţiţi, spre toată dărnicia care aduce prin noi mulţumire lui 
Dumnezeu.    

 

La Liturghie Evanghelia după Luca V, 1-11: 
 

      În vremea aceea, Iisus şedea lângă lacul Ghenizaret şi a văzut două 
corăbii oprite lângă ţărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau mrejele. 
Atunci El, urcându-Se într-una din corăbii, care era a lui Simon, l-a 
rugat s-o depărteze puţin de la uscat şi, şezând în corabie, învăţa din ea 
mulţimile. Iar când a încetat să vorbească, i-a zis lui Simon: Îndepărtea-
z-o la adânc şi lăsaţi în jos mrejele voastre ca să pescuiţi. Şi, 
răspunzând, Simon a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi 
nimic n-am prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele. Şi, făcând 
ei aceasta, au prins mulţime mare de peşte, încât li se rupeau mrejele. 
De aceea au făcut semn celor care erau în cealaltă corabie să vină să-i 
ajute. Şi au venit şi au umplut amândouă corăbiile, încât erau gata să se 
scufunde. Iar Simon-Petru, văzând aceasta, a căzut în genunchi, înaintea 
lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om păcătos! Căci 
spaimă îi cuprinsese, pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, pentru pescuirea 
atâtor peşti. Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau 
împreună cu Simon. Şi a zis Iisus către Simon: Nu te teme; de acum 
înainte vei fi pescar de oameni. Şi, trăgând corăbiile la ţărm, au lăsat 
totul şi au mers după El.  
 

 
 


