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PROGRAMăLITURGIC‒S PT MÂNAăAăȘAPTEAăDUP ăPAȘTI
Luni,ă
25.ă05.ă2015
Marţi,
26.ă05.ă2015

TroparulăPogorâriiăSfântuluiăDuh
ăăăăăăăăăăă„Binecuvântatăeşti,ăHristoase,ăDumnezeulănostru,ăCelaăceăpreaîn elep iă
peă pescariă aiă ar tat,ă trimi ându-leă loră Duhulă Sfânt,ă şiă printr-înşiiă lumeaă aiă
vânat,ăIubitoruleădeăoameni,ăm rireă ie.”ă

Cuget riăcreştine

„Aşa este harul Duhului Sfânt: aceea este forţa şi eficacitatea Lui. Dacă
află într-o inimă tristeţe, El o risipeşte; dacă află acolo dorinţe rele, El le
distruge şi le stinge. El alungă orice copilărie şi nu suferă ca noi să fim stăpâniţi
de cea mai mică frică, ci ne ridică până la cer, pentru a spune aşa, făcându-le pe
toate lucrurile cereşti prezente privirii noastre.” (Sf.ă Ioană Gur ă deă Aură ‒ă
ComentarălaăEvangheliaădeălaăIoan,ăomiliaăLXXV)

Anun uri

Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ă iulieă 2014,ă
respectivă 6ă octombrie‒20ă noiembrieă 2014 la bunul mers al lucr riloră deă
construcţie la lăcaşul de închinare aflat sub ocrotirea Sf. Ioan Gură de Aur.
Lucrările auă continuată începând cu data de 23ă februarieă 2015, ajungându-se
cu zidăria până la cota 6,50ă m, respectiv realizarea cupolelor din cărămidă
plină. Vă rugăm să contribuiţi, şi pe mai departe, după posibilităţi!

Miercuri,ă
27.ă05.ă2015
Joi,ă
28.ă05.ă2015
Vineri,
29.ă05.ă2015
Sâmb t ,ă
30.ă05.ă2015
DUMINICA,
31.ă05.ă2015,
AăOPTAăDUP ăPAŞTI,
POGORÂREA
SFÂNTULUIăDUH
(CINCIZECIMEA SAU
RUSALIILE)

Oraăăă8.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur
Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear ă
Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur
Oraăăă8.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur
Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear ă
Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur
Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineţiiă
Oraă17.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur
Oraă17.30:ăTainaăSfântuluiăMaslu
Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineţiiă
Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear ă
Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur
Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineţiiă
Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear ă
Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur
Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineţiiă
Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur
Oraă18.00:ăVecerniaămareăcuălitieă
ORAăăă7.40:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR
ORAăăă8.00:ăUTRENIAă
ORAăăă9.10:ăACATISTULăMÂNTUITORULUI
ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR
ORAă11.30:ăVECERNIAăPLEC RIIăGENUNCHILOR

ăProgramulăpoateăsuferiămodific

riădatorit ăunorăsituaţiiăneprev zuteă

TexteădinăSfântaăScriptur

Duminic ,ă31ămai,ăPogorâreaăSfântuluiăDuh
La UtrenieăEvangheliaădup ăIoan XX, 19-23:

În ziua cea dintâi a săptămânii, fiind seară şi uşile fiind încuiate
acolo unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în
mijloc şi le-a zis: Pace vouă! Şi, zicând acestea, le-a arătat mâinile şi
coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzându-L pe Domnul. Atunci
Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă
trimit şi Eu pe voi. Şi, spunând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis:
Luaţi Duh Sfânt! Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate, şi cărora le
veţi ţine, ţinute vor fi.

La LiturghieăEvangheliaădup ăIoan VII, 37-53;VIII, 12:

ăăăăăăăăăÎn

ziua cea din urmă ‒ ziua cea mare a sărbătorii ‒, Iisus a stat între
ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.
Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge
din lăuntrul lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L
primească acei ce cred în El. Căci încă nu era dat Duhul, pentru că Iisus
încă nu fusese preaslăvit. Deci, mulți din popor, auzind cuvintele acestea,
ziceau: Cu adevărat, Acesta este Proorocul. Iar alţii ziceau: Acesta este
Hristos. Iar alţii ziceau: Nu cumva din Galileea va să vină Hristos? N-a
zis oare Scriptura că Hristos va să vină din seminția lui David şi din
cetatea Betleem, de unde era David? Şi s-a făcut dezbinare în mulţime
pentru El. Şi unii dintre ei voiau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâinile
pe El. Deci slugile au venit la arhierei şi la farisei, iar aceia le-au zis: De
ce nu L-aţi adus? Slugile au răspuns: Niciodată n-a vorbit un om aşa cum
vorbeşte Acest Om. Deci le-au răspuns deci fariseii: Nu cumva aţi fost şi
voi amăgiţi? Nu cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre
farisei? Dar mulţimea aceasta, care nu cunoaşte Legea, este blestemată!
A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la El, noaptea, fiind unul
dintre ei: Nu cumva Legea noastră judecă pe om, dacă nu-l ascultă mai
întâi şi nu ştie ce a făcut? Ei au răspuns şi i-au zis: Nu cumva şi tu eşti
din Galileea? Cercetează şi vezi că din Galileea nu s-a ridicat prooroc. Şi
s-a dus fiecare la casa sa. Deci iarăşi a vorbit Iisus zicând: Eu sunt
Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va
avea lumina vieţii.

Comoaraăîn elepciuniiăăăăăăăăăăă

preluată din Ziarul Lumina, marţi, 19 mai 2015

Despreăateismăast zi
M-am întrebat adeseori de ce este atât de urât Hristos în societatea
în care trăim. De unde atâta înverşunare împotriva creştinismului?
Răspunsul l-am găsit într-un interviu acordat de Mitropolitul Antonie
Bloom postului de radio britanic BBC.
Ateismul militant, apărut odată cu contestarea Adevărului cu a
mare, este reacţia celor care Îl resping pe Mântuitorul Iisus Hristos,
Dumnezeu-Omul şi învăţătura Sa. De ce? Pentru că, de fiecare dată
când ne apropiem de Dumnezeu, ne confruntăm ori cu viaţa, ori cu
moartea. Cu viaţa, dacă venim la el în duhul cuvenit şi suntem înnoiţi
de Dumnezeu. Cu moartea, dacă venim la El fără duh de închinare şi
fără o inimă frântă şi smerită; dacă aducem mândrie şi aroganţă.
Mitropolitul londonez spune în interviu că nimic mai important şi
mai înspăimântător nu se poate întâmpla decât întâlnirea cu
Dumnezeu. Este esenţial să înţelegem că ne vom pierde viaţa în acest
proces: vechiul Adam care suntem trebuie să moară. Dar toţi suntem
puternic ataşaţi de omul cel vechi, îngrijoraţi pentru el şi e foarte greu
să simţim că suntem cu totul de partea lui Hristos, împotriva vechiului
Adam.
Am lăsat la urmă întrebarea care ne doare cel mai tare acum pe noi,
românii ortodocşi: de ce vor unii să fie scoasă ora de religie din
şcoală?
Răspunsul este simplu: cât timp suntem ignoranţi faţă de Adevăr,
nimic nu ni se cere. Dar de îndată ce ştim ceva, suntem răspunzători
pentru ceea ce facem cu această cunoaştere.
Cunoaşterea lui Dumnezeu aduce cu sine responsabilităţi. Or, omul
contemporan nu doreşte să mai fie responsabil. Poate fi un dar, dar
suntem responsabili pentru fiecare fărâmă de adevăr pe care am
dobândit-o. (AdaptareădeăAugustinăP unoiuădup ăunăfragmentădină
vol.ă „Rug ciuneaă vie“,ă Mitropolitulă Antonieă deă Suroj,ă Edituraă
Theosis,ă2013)

