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PROGRAM LITURGIC  

SĂPTĂMÂNA A XV-A DUPĂ RUSALII 

 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  

Nr. 368, 27 septembrie – 3 octombrie 2021 

Troparul  
Acoperământului Maicii Domnului 

 

    Astăzi, poporul cel binecredincios, luminat prăznuim, umbriţi 
fiind prin venirea ta, Maica lui Dumnezeu şi căutând către 
Preacinstită Icoana ta, cu umilinţă grăim: acoperă-ne pe noi cu 
Cinstitul tău Acoperământ şi ne scapă de tot răul, rugând pe 
Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele 
noastre.  
 

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, iar între 12 iulie ‒ 20 septembrie 2021 s-au pictat 106 
mp. 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 
27 IX 2021 Ora 17.40: Rugăciunile serii 
 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Marți, Ora   7.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
28 IX 2021 Ora 17.40: Rugăciunile serii 
 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Miercuri,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
29 IX 2021 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu   
Joi,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
30 IX 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare cu litie 
VINERI ORA   7.45: UTRENIA   
1 X 2021 ORA   9.10: ACATISTUL SF. ACOPERĂMÂNT 
ACOPERĂMÂNTUL ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
MAICII DOMNULUI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
 ORA 15.00: VECERNIA 
Sâmbătă, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
2 X 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare  
DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
3 X 2021, ORA   7.45: UTRENIA   
A XIX-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(PREDICA DE PE MUNTE‒ ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
IUBIREA VRĂȘMAȘILOR) ORA 15.00: VECERNIA 



 

Comoara înţelepciunii                                                                                         
 

preluată din marturieathonita.ro, joi 16 septembrie 2021 
 

Focul și apa                                               
       

      Un credincios a venit la cuviosul Pimen și       
l-a întrebat: 
    – Părinte, cum să fac să scap de gândurile 
cele rele care năvălesc de multe ori asupra 
mea? 
    Uitându-se cu blândețe la el, părintele 
Pimen i-a spus: 
    – Ești asemenea omului care are foc în 
stânga și apă în dreapta. Dacă-l arde focul, ia 
apa din vas și-l potolește sau îl stinge de tot… 
    – Ce înseamnă aceasta, părinte? l-a întrebat 
omul credincios. 
    – Focul din stânga închipuiește gândurile 
cele rele pe care vrăjmașul le aruncă în inima 
omului precum ai arunca niște scântei într-o 
casă spre a lua foc, iar apa din dreapta este 
rugăciunea către Dumnezeu, care se varsă 
asupra focului păcatelor, îl stinge și îl 
gonește, i-a spus lui cuviosul Pimen.                         

 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Vineri, 1 octombrie,  
Acoperământul Maicii Domnului 

 

La Liturghie Evanghelia după Luca X, 38-42; XI, 27-28:     
 

          În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele 
Marta L-a primit în casa ei. Şi ea avea o soră ce se numea Maria, 
care, aşezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui. Iar 
Marta se silea cu multă slujire şi, apropiindu-se, a zis: Doamne, oare 
nu socoteşti că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i, deci, 
să-mi ajute. Şi răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijeşti 
şi pentru multe te sileşti, dar un singur lucru trebuie: căci Maria 
partea bună şi-a ales, care nu se va lua de la ea. Şi, când zicea El 
acestea, o femeie din mulţime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este 
pântecele care Te-a purtat şi fericiţi este pieptul la care ai supt! Iar El 
a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu 
şi-l păzesc pe el. 

 
Duminica a XIX-a după Rusalii  

 

La Liturghie Evanghelia după Luca VI, 31-36: 
  

        Zis-a Domnul: Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi 
voi asemenea. Şi, dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi 
avea? Că şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei; şi, dacă faceţi 
bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? Că şi 
păcătoşii fac acelaşi lucru; iar dacă daţi împrumut celor de la care 
nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii 
dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. Însă 
voi iubiţi-i pe vrăjmaşii voştri şi face-ţi-le bine şi daţi cu împrumut 
fără să nădăjduiţi nimic în schimb, iar răsplata voastră va fi multă şi 
veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulţumitori şi răi. 
Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru milostiv este.      
 
 
 

 


