
Parohia Ortodoxă  
Sfântul Ioan Gură de Aur 

Str. Porțile de Fier nr. 52, 400569 Cluj-Napoca 
web: www.parohiasfantulioanguradeaur.ro 

Email: parohiasf.ioanguradeaur@yahoo.com 

Preot paroh: Bogdan Sergiu Marian 

Telefon: 0264 571 943 & 0741 121 029  

PROGRAM LITURGIC  

SĂPTĂMÂNA A XXX-A DUPĂ RUSALII 

 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  
Nr. 383, 10 – 16 IANUARIE 2022 

Cugetări creștine 
 

    „Toată lumea știe că rugăciunea este începutul oricărui 
bine și pricina mântuirii și a vieții veșnice.” (Sf. Ioan Gură 
de Aur ‒ Despre rugăciune, cuvântul II) 
 

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 posibilităţi, la împodobirea bisericii parohiale!     Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute  

Luni,  Ora   7.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
10 I 2022 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
Marți, Ora   7.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
11 I 2022 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
12 I 2022 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
13 I 2022 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
14 I 2022 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
15 I 2022 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare  
DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
16 I 2022, ORA   7.45: UTRENIA   
A XXIX-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(A CELOR  ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
ZECE LEPROȘI) ORA 15.00: VECERNIA 
  



Comoara înţelepciunii                                                                                         
 

preluată din marturieathonita.ro, luni, 3 ianuarie 2022 
 

„Binele” trâmbițat de Antihrist                                               
                                                                  

                                                                            Preot Savatie Baștovoi 
 

      Antihrist este un personaj despre care se spune 
că va face mari semne și minuni, va fi un militant 
pentru pace și binele oamenilor, un mare 
filantrop. Toate acestea trebuie să le facă pentru a 
se asemăna cu Hristos, căci „anti-Hrist” înseamnă 
în locul lui Hristos. 
      Așa cum Antihrist este un înlocuitor al lui 
Hristos, tot așa și „binele” făcut de el este un 
substitut al Binelui. Iată de ce, primii care îl vor 
primi pe Antihrist nu vor fi oamenii evident răi, ci 
oamenii cu intenții bune, căci se vor regăsi în 
„binele” trâmbițat de Antihrist. 
      Pentru a-l primi pe Antihrist nu e nevoie să fii 
rău, este destul să crezi că dracul poate face ceva 
bun. 
      Păziți mintea legată de Hristosul Cel adevărat, 
Cel care ne-a învățat că binele se face în taină și 
că oricine se va înălța pe sine se va smeri. 
      La mulți ani în lumina lui Hristos!   
            
 

 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a XXIX-a după Rusalii 
(A celor zece leproşi)  

 

La Liturghie Apostolul de la Coloseni I, 12-18:    
  

      Fraţilor, când Hristos, Care este viaţa voastră, Se va arăta, 
atunci şi voi, împreună cu El, vă veţi arăta întru slavă. Drept aceea, 
omorâţi mădularele voastre, cele pământeşti: desfrânarea, 
necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este închinare la idoli, 
pentru care vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării, în care 
păcate aţi umblat şi voi odinioară, pe când trăiaţi în ele. Acum deci 
vă lepădaţi şi voi de toate acestea: mânia, iuţimea, răutatea, 
defăimarea, cuvântul de ruşine din gura voastră. Nu vă minţiţi unul 
pe altul, fiindcă v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, dimpreună cu 
faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte, spre 
deplină cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a zidit, unde nu mai este 
elin şi iudeu, tăiere împrejur şi netăiere împrejur, barbar, scit, rob 
ori liber, ci toate şi întru toţi Hristos.   
 

La Liturghie Evanghelia după Luca XVII, 12-19: 
 

      În vremeea aceea, intrând Iisus într-un sat, L-au întâmpinat 
zece bărbaţi leproşi care au stat departe şi care au ridicat glasul, 
zicând:    Iisuse, Învăţătorule, miluieşte-ne! Şi, văzându-i, El le-a 
zis: Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au 
curăţit. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors, cu glas 
mare slăvind pe Dumnezeu. Şi a căzut cu faţa la pământ la 
picioarele lui Iisus, mulţumindu-I. Iar acela era samarinean. Şi 
răspunzând, Iisus a zis: Oare nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă 
unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu 
decât numai acesta, care este de alt neam? Şi i-a zis: Ridică-te şi  
du-te! Credinţa ta te-a mântuit!  
 
 
 


