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Cugetări creștine 
 

    „Când Dumnezeu vrea să dea ajutorul Său, face pe cei slabi 
mai puternici decât cei puternici, pe cei puțini mai tari decât cei 
mulți. Nu este o fericire mai mare ca aceea de a fi ajutat de 
Dumnezeu.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Omilii la Facere, omilia 
LIX, IV) 
 

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 
18 X 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 
19 X 2021 Ora 17.40: Rugăciunile serii 
 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Miercuri,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
20 X 2021 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu   
 Ora 19.00: Vecernia mare cu litie 
JOI,  ORA   7.45: UTRENIA   
21 X 2021 ORA   9.10: ACATISTUL SF. MĂRTURISITORI 
SF. MĂRTURISITORI ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
ARDELENI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
 ORA 15.00: VECERNIA 
Vineri Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
22 X 2021 Ora 17.40: Rugăciunile serii 
 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Sâmbătă, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
23 X 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare  
DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
24 X 2021, ORA   7.45: UTRENIA   
A XXIII-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(VINDECAREA DEMONIZATULUI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
DIN ȚINUTUL GHERGHESENILOR) ORA 15.00: VECERNIA 



 

Comoara înţelepciunii                                                                                         
 

preluată din marturieathonita.ro, miercuri 6 octombrie 2021 
 

Caii cu capetele inversate                                             
       

      Mergând Sfântul Spiridon la Sinodul cel dintâi a 
toată lumea de la Niceea (325) şi rămânând într-o 
noapte să găzduiască la o casă de oaspeţi, pizmătăreţii 
arieni au tăiat în ascuns capetele celor doi cai ai lui, cu 
care pornise la drum. Când s-a făcut ziuă, sluga lui a 
văzut răutatea ce se făcuse de către eretici şi l-a 
înştiinţat pe Sfântul Spiridon despre aceasta. 
    Atunci Cuviosul, nădăjduind în Dumnezeu, a 
poruncit slugii să pună capetele tăiate la locul lor. 
    Sluga, făcând în grabă ceea ce i se poruncise, a lipit, 
din greşeală, capul calului alb la cel negru şi al celui 
negru la cel alb şi îndată au înviat caii şi au stat pe 
picioarele lor. 
    Apoi Sfântul Spiridon a plecat cu ei la drum. 
    Toţi cei care-i vedeau se mirau de acel lucru 
minunat, cum calul cel negru are cap alb şi calul cel 
alb are cap negru. 
    Şi astfel, cu această minune i-a ruşinat pe eretici. 
 

     Extras din Păstorul cel bun ‒ Viaţa și minunile 
Sfântului Spiridon, episcopul Trimitundei, făcătorul de 
minuni – Arhim. Antonios Pakalidis, Editura 
Evanghelismos                      

 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Joi, 14 octombrie,  
Sfinţii Mărturisitori Ardeleni 

La Liturghie Evanghelia după Luca XII, 8-12:      

         Zis-a Domnul: Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, şi 
Fiul Omului va mărturisi pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Iar cel ce se 
va lepăda de Mine înaintea oamenilor, lepădat va fi înaintea îngerilor lui 
Dumnezeu. Oricui va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului, i se va ierta; 
dar celui ce va huli împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta. Iar când vă vor 
duce în sinagogi şi la dregători şi la stăpâniri nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi 
răspunde, că Duhul Sfânt vă va învăţa, chiar în ceasul acela, ce trebuie să 
spuneţi.   

 

Duminica a XXIII-a după Rusalii  
La Liturghie Evanghelia după Luca VIII, 5-15:  

        În vremea aceea a venit Iisus cu corabia în ţinutul Gherghesenilor, care 
este în faţa Galileii. Şi, ieşind pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care 
avea demon şi care de multă vreme nu mai punea haină pe el şi în casă nu mai 
locuia, ci prin morminte. Văzându-L pe Iisus, a strigat, a căzut înaintea Lui şi cu 
glas mare a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt?   
Rogu-Te, nu mă chinui!, fiindcă poruncea duhului necurat să iasă din om, 
pentru că de mulţi ani îl stăpânea; şi era legat în lanţuri şi în obezi, păzindu-l, 
dar el, sfărâmând legăturile, era dus de demon, în pustie. Şi l-a întrebat Iisus, 
zicând: Care-ţi este numele? Iar el a zis: Legiune. Căci demoni mulţi intraseră 
în el. Şi-L rugau să nu le poruncească să meargă în adânc. Şi era acolo o turmă 
mare de porci, care păşteau pe munte. Şi L-au rugat să le îngăduie să intre în ei; 
iar El le-a îngăduit. Şi, ieşind demonii din om, au intrat în porci, iar turma s-a 
aruncat de pe ţărm în lac şi s-a înecat. Iar păzitorii, văzând ce s-a întâmplat, au 
fugit şi au vestit în cetate şi prin sate. Atunci au ieşit locuitorii să vadă ce s-a 
întâmplat şi au venit la Iisus şi au găsit pe omul din care ieşiseră demonii, 
îmbrăcat şi întreg la minte, şezând jos, la picioarele lui Iisus, şi s-au înfricoşat. 
Iar cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul. Şi L-a rugat pe El 
toată mulţimea din ţinutul Gherghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinşi de 
frică mare. Atunci El, intrând în corabie, S-a întors înapoi. Iar bărbatul din care 
ieşiseră demonii Îl ruga să rămână cu El. Iisus însă i-a dat drumul, zicând: 
Întoarce-te în casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu. Şi el a plecat, 
vestind în toată cetatea cât bine i-a făcut Iisus.  
 
 
 
 


