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SĂPTĂMÂNA A XXXIII-A DUPĂ RUSALII 

 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  
Nr. 386, 31 IANUARIE – 6 FEBRUARIE 2022 

 

Troparul Întâmpinării Domnului nostru Iisus Hristos 
 

    Bucură-te, Ceea ce eşti Plină de har, Născătoare de Dumnezeu 
Fecioară; că din tine a Răsărit Soarele dreptăţii, Hristos 
Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintru întuneric. Veseleşte-te 
şi tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în braţe pe Izbăvitorul 
sufletelor noastre, Cel Ce ne-a dăruit nouă şi Învierea.  
 

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 
31 I 2022 Ora 17.40: Rugăciunile serii 
 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Marți Ora   7.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
1 II 2022 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 ORA 18.00: VECERNIA MARE CU LITIE 
MIERCURI, ORA   7.30: UTRENIA   
2 II 2022 ORA   9.10: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
ÎNTÂMPINAREA ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
DOMNULUI ORA 16.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
 ORA 17.00: VECERNIA 
 ORA 17.30: TAINA SFÂNTULUI MASLU 
Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
3 II 2022 Ora 17.40: Rugăciunile serii 
 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
4 II 2022 Ora 17.40: Rugăciunile serii 
 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Sâmbătă,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
5 II 2022 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare  
DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
6 II 2022, ORA   7.45: UTRENIA   
A XVII-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(A CANANEENCEI) ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
 ORA 15.00: VECERNIA 



 

Comoara înţelepciunii                                                                                         
 

preluată din marturieathonita.ro, luni, 24 ianuarie 2022 
 

Îngerul de lângă Sfânta Masă                                             
       

    Într-o seară, un preot a mers la biserica sa, deoarece uitase ceva acolo, pe 
care trebuia neapărat să-l ia. A descuiat ușa și a intrat înăuntru. Era întuneric. 
      Prin Sfintele Uși – căci uitase să tragă dvera (perdeaua) – a văzut un Înger 
strălucitor cu o sabie de foc în mână, stând lângă Sfânta Masă. Preotul s-a 
înfricoșat atât de mult, încât a luat-o la fugă. Când a ajuns în pridvor, a auzit un 
glas, spunându-i: 
      – Stai!.  
     El s-a oprit înțepenit de frică. 
      – Nu te teme, i-a spus un glas dulce. Sunt Îngerul păzitor al bisericii. Când 
Masa unei biserici se sfințește și devine Sfântă, Domnul Atotțiitorul, Împăratul 
împăraților și Domnul domnilor, pune lângă Sfânta Masă un Înger păzitor 
neadormit. 
     Câtă vreme Îngerul spunea acestea preotului, el stătea nemișcat în pridvor, 
ascultând înfricoșat cu spatele la Sfântul Altar.  
     Apoi Îngerul a continuat: 
      – Întoarce-te și vino, te rog, să tragi dvera de la Sfintele Uși, pe care ai  
uitat-o deschisă. 
     Îngerul i-a spus preotului: „te rog”. Câți dintre noi spunem semenilor noștri: 
„te rog”. Câți? 
     Atunci preotul s-a întors, pentru că îi dispăruse frica și înăuntrul lui se 
înstăpânise pacea, dar nu l-a mai văzut pe Înger. Înainta cu atenție, însă acum 
fără frică, ci cu evlavie. A apucat încet perdeaua de la Sfintele Uși și a tras-o 
până s-a închis. 
     Înăuntrul său a început să se întrebe: 
     – Nu cumva a fost o închipuirea de a mea? Nu cumva am visat? Nu cumva 
am avut halucinații? 
      Și drept răspuns, a auzit glasurile a mii de Îngeri care cântau: „Axion estin 
(Cuvine-se cu adevărat)”. La auzul acestei dulci psalmodii îngerești preotul nu 
a mai putut rezista, ci a căzut jos leșinat. După ce și-a revenit, a mers acasă și 
nu a spus nimănui nimic.  
     După 15 ani, cu puțin înainte de a muri, preotul a povestit ceea ce i se 
întâmplase atunci. 
      Astfel, în fiecare Biserică, lângă Sfânta Masă este un Înger, pe care noi nu-l 
vedem, însă el ne urmărește în tăcere.                                 

 
 
 

 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Miercuri, 2 februarie, Întâmpinarea Domnului Nostru Iisus Hristos 
La Liturghie Evanghelia după Luca II, 22-40:  

 

        În vremeea aceea, au adus părinţii pe Iisus Pruncul la Ierusalim ca să-L pună 
înaintea Domnului, precum este scris în Legea Domnului, ca «orice întâi-născut de 
parte bărbătească să fie închinat Domnului», şi ca să dea jertfă, precum s-a zis în Legea 
Domnului, «o pereche de turturele sau doi pui de porumbel». Şi, iată, era un om în  
Ierusalim, cu numele Simeon; şi omul acesta era drept şi temător de Dumnezeu, 
aşteptând mângâierea lui Israel, iar Duhul Sfânt era asupra sa. Lui i se vestise de către 
Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Şi, 
din îndemnul Duhului a venit la templu; iar când părinţii au adus înăuntru pe Pruncul 
Iisus, ca să facă pentru El după obiceiul Legii, Simeon L-a primit în braţele sale şi a 
binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne, după 
cuvântul Tău, în pace, că au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea 
feţei tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău 
Israel. Iar Iosif şi Mama Pruncului se mirau de ceea ce se vorbea despre Prunc. Şi i-a 
binecuvântat Simeon şi a zis către Maria, Mama Lui: Iată, Acesta este pus spre căderea 
şi spre ridicarea multora din Israel şi ca un semn care va stârni împotriviri, iar prin 
sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi. Şi era şi Ana 
proorociţa, fiica lui Fanuel, din seminţia lui Aşer, ajunsă la adânci bătrâneţi şi care 
trăise cu bărbatul ei şapte ani de la fecioria sa; ea era văduvă, în vârstă de optzeci şi 
patru de ani, şi nu se depărta de templu, slujind noaptea şi ziua, în post şi în rugăciuni. 
Şi venind şi ea în acel ceas, lăuda pe Dumnezeu şi vorbea despre Prunc tuturor celor ce 
aşteptau mântuirea în Ierusalim. După ce au săvârşit toate, s-au întors în Galileea, în 
cetatea lor Nazaret. Iar Copilul creştea şi Se întărea cu duhul, umplându-Se de 
înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era asupra Lui.  

 
Duminica a XVII-a după Rusalii 

La Liturghie Evanghelia după Matei XV, 21-28:  
      

     În vremeea aceea S-a dus Iisus prin părţile Tirului şi ale Sidonului şi iată că o 
femeie cananeiancă, din acele ţinuturi, ieşind în calea Lui, striga către Dânsul şi  zicea: 
Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de diavol. El însă nu 
i-a răspuns nici un cuvânt. Dar, apropiindu-se, ucenicii Săi Îl rugau, zicând: Dă-i 
drumul, că strigă în urma noastră. Iar El, răspunzând, le-a zis: Nu sunt trimis decât 
numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Dar ea, venind, s-a închinat Lui, 
zicând: Doamne, ajută-mă! El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea fiilor 
şi s-o arunci câinilor. Dar ea a zis Lui: Adevărat, Doamne, însă şi câinii mănâncă din 
fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzându-i, Iisus i-a zis: O, 
femeie, mare este credinţa ta; fie ţie cum voieşti! Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul 
acela. 
 

 
 


