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Troparul  
Sfântului  

Ioan Gură de Aur 
 

    Din gura ta ca o 
lumină de foc strălucind 
harul toată lumea ai 
luminat, vistieriile neiu-
birii de argint lumii ai 
câştigat, înălţimea gându-
lui smerit nouă  ne-ai a-
rătat. Iar prin cuvintele 
tale învăţându-ne, Părinte 
Ioane Gură de Aur, roagă 
pe Cuvântul, Hristos 
Dumnezeu, 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. Din 25 
august 2020 au început 
lucrările de pictură, iar 
între 12 iulie ‒ 20 
septembrie 2021 s-au 
pictat 106 mp.  Vă rugăm 
să contribuiţi, şi pe mai 
departe, după po-sibilităţi, 
la împodobirea bisericii 
parohiale!  

 Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute  

LUNI,  ORA   7.30: UTRENIA  
8 XI 2021 ORA   9.10: ACATISTUL SF. ARHANGHELI 
SOBORUL ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
SF. ARHANGHELI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
MIHAIL ȘI GAVRIIL ORA 15.00: VECERNIA   
Marți,  Ora   7.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

9 XI 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
Miercuri,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
10 XI 2021 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
11 XI 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare cu litie 
VINERI, ORA   7.30: UTRENIA  
12 XI 2021 ORA   9.10: ACATISTUL SF. MARTIRI NĂSĂUDENI 
SF. MARTIRI NĂSĂUDENI ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
  

 ORA 16.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
 ORA 17.00: VECERNIA MARE CU LITIE  
 ORA 19.00: UTRENIA  
  

SÂMBĂTĂ,  ORA   8.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

13 XI 2021 ORA   9.00: ÎNTÂMPINAREA ÎPS ANDREI 
SF. IOAN GURĂ DE AUR ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
OCROTITORUL PAROHIEI ORA 15.00: VECERNIA MARE 
  

DUMINICA,  ORA   7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

14 XI 2021, ORA   7.50: UTRENIA  
A XXV-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(PILDA SAMARINEANULUI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
MILOSTIV) ORA 15.00: VECERNIA   



 

Duminica a XXV-a după Rusalii  
    La Liturghie Evanghelia după Luca X, 25-37:                                                                                                                   

      

      Zis-a Domnul: În vremea aceea a venit un învăţător de lege, ispitindu-L şi zicând: 
Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?  Dar Iisus a zis către el: Ce este scris 
în Lege? Cum citeşti? Iar el, răspunzând, a zis: «Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din 
toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi». Iar Iisus i-a zis: Drept ai răspuns; fă aceasta şi vei fi viu. 
Dar el, voind să se îndreptățească pe sine, a zis către Iisus: Şi cine este aproapele meu? Iar 
Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între tâlhari, 
care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare 
un preot cobora pe calea aceea şi, văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea şi un levit, 
ajungând în acel loc, venind şi văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe 
cale, a venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe 
ele untdelemn şi vin; apoi, punându-l pe asinul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat 
grijă de el. Iar a doua zi, scoţând doi dinari, i-a dat gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi, ce vei 
mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi voi da. Deci, care dintre aceştia trei ţi se pare că a 
fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a răspuns: Cel care a făcut milă cu el. Şi Iisus 
i-a zis: Mergi şi fă şi tu asemenea.    

 
 

Comoara înţelepciunii                                                                                         
 

preluată din marturieathonita.ro, sâmbătă, 6 noiembrie 2021 
 

Pentru un sac de bani 
 

      În timpul unui război, un colonel a fost rănit grav și dus de urgență la cel mai apropiat 
spital, unde a fost îngrijit cât se poate de bine. Dar, după un timp, acesta observă că la celălalt 
capăt al salonului se aflau două paturi cu bolnavi de care nimeni nu se apropia, nici măcar 
vreun doctor. O singură călugăriță stătea mereu cu ei și îi îngrijea cu multă dragoste, căutând să 
nu le lipsească nimic și rugându-se neîncetat. 
       Întrebând de ce sunt bolnavii de la capătul salonului atât de izolați, colonelul a rămas mut 
de uimire, aflând că oamenii aceia suferă de o boală fără leac și că în scurt timp vor muri. 
Nimeni nu se apropia de bolnavi de teamă să nu se molipsească. 
       – Bine – a mai întrebat colonelul – dar călugărița care stă mereu împreună cu ei și îi 
îngrijește? 
       – Desigur că era sănătoasă – i-a răspuns un doctor, dar acum s-ar putea să se fi îmbolnăvit 
și ea. Noi n-am lăsat-o să se apropie, dar ea a insistat spunând că cineva trebuie să-i îngrijească 
și pe oamenii aceia. 
       – Doamne, a mai exclamat colonelul, n-aș face așa ceva nici pentru un sac plin cu bani. 
       Din celălalt capăt al salonului, călugărița l-a auzit și, întorcându-se spre colonel, i-a 
răspuns liniștită și cu zâmbetul pe buze: 
       – Nici eu n-aș face acest lucru pentru un sac cu bani. Îl fac însă pentru o răsplată mult mai 
mare. Pentru mulțumirea pe care o citesc în ochii acestor oameni sărmani pe care pot să îi ajut 
și pentru răsplata pe care ne-o va da Dumnezeu fiecăruia dintre noi, după meritul nostru. 
      „Ești desăvârșit atunci când, în locul tău, îl preferi pe aproapele.” (Avva Iacov) 
      (Extras din Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştin-ortodoxe, autor Leon Magdan, 
editura Aramis – Patriarhia Română, 1998)      
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Luni, 8 noiembrie,  
Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil 

La Liturghie Evanghelia după Luca X, 16-21:  
 

       Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Cel ce vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă şi cel ce se 
leapădă de voi se leapădă de Mine; iar cine se leapădă de Mine se leapădă de Cel ce M-a 
trimis pe Mine. Şi s-au întors cei şaptezeci şi doi cu bucurie, zicând: Doamne, şi demonii ni 
se supun în numele Tău. Şi le-a zis: Am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer. Iată, v-
am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului şi nimic 
nu vă va vătăma. Dar nu vă bucuraţi de aceasta, că duhurile vi se pleacă, ci vă bucuraţi că 
numele voastre sunt scrise în ceruri. În acest ceas, Iisus S-a bucurat cu duhul şi a zis: Te 
slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului şi al pământului, că ai ascuns acestea de cei 
înţelepţi şi de cei pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor. Da, Părinte, căci aşa a fost înaintea 
Ta bunăvoinţa Ta.  

 

Vineri, 12 noiembrie, Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni  
La Liturghie Evanghelia după Luca XXI, 12-19:       

        

       Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Păziţi-vă de oameni, pentru că îşi vor pune mâinile pe 
voi şi vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi şi în temniţe, ducându-vă la împăraţi şi la 
dregători, pentru numele Meu. Şi va fi vouă prilej de mărturisire. Puneţi, deci, în inimile 
voastre să nu gândiţi de mai înainte ce veţi răspunde; căci Eu vă voi da gură şi înţelepciune, 
căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toţi potrivnicii voştri. Şi veţi fi daţi şi de 
părinţi şi de fraţi şi de rudenii şi de prieteni, şi vor ucide pe unii dintre voi şi veţi fi urâţi de 
toţi pentru numele Meu; dar nici un păr din capul vostru nu va pieri. Prin răbdarea voastră 
veţi dobândi sufletele voastre. 

 

Sâmbătă, 13 noiembrie, Sf. Ioan Gură de Aur,  
Arhiepiscopul Constantinopolului 

Ocrotitorul Parohiei 
La Liturghie Evanghelia după Ioan X, 9-16:  

 

       Zis-a Domnul: Eu sunt uşa: De va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va 
intra şi va ieşi şi păşune va afla. Furul nu vine decât ca să fure, să junghie şi să piardă. 
Eu am venit ca oile Mele viaţă să aibă şi din belşug să aibă. Eu sunt Păstorul cel bun. 
Păstorul cel bun Îşi pune sufletul pentru oile Sale. Iar cel plătit, care nu este păstor şi 
ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile şi fuge; iar lupul le 
răpeşte şi le risipeşte. Cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi. Eu sunt 
Păstorul cel bun şi cunosc oile Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine. Precum Mă 
cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmi pun pentru oi. Am şi alte oi, care 
nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc; ele vor asculta de glasul 
Meu şi va fi o turmă şi un păstor. 
 

 
 

 


