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PROGRAM LITURGIC  

SĂPTĂMÂNA A XXXIV-A DUPĂ RUSALII 

 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  
Nr. 387, 7 – 13 FEBRUARIE 2022 

Cugetări creștine 
 

    „Iscusit și înțelept fiind Dumnezeu, întoarce pe toate după voința 
Lui, găsește ieșire în căi fără de ieșire și aduce liniștire slujitorilor 
Săi tocmai prin cei care par a fi potrivnici și vrășmași.” (Sf. Ioan 
Gură de Aur ‒ Omilii la Facere, omilia LI, III) 
 

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 
7 II 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 
8 II 2022 Ora 17.40: Rugăciunile serii 
 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
9 II 2022 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
10 II 2022 Ora 17.40: Rugăciunile serii 
 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
11 II 2022 Ora 17.40: Rugăciunile serii 
 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
12 II 2022 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare  
DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
13 II 2022, ORA   7.45: UTRENIA   
A XXXIII-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(A VAMEȘULUI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
ȘI A FARISEULUI) ORA 15.00: VECERNIA 



 
 

Comoara înţelepciunii                                                                                         
 

preluată din marturieathonita.ro, joi, 27 ianuarie 2022 
 

Iertare și recunoștință                                           
       
      Doi prieteni pribegeau printre dunele unui deşert. La un 
moment dat, din nimic, s-a iscat o ceartă aprinsă şi unul dintre ei    
şi-a pălmuit amicul, direct pe faţă. 
      Cel lovit, mai mult decât neplăcut surprins, a îngenunchiat fără 
să spună nimic şi s-a apucat, printre lacrimi interioare, să scrie în 
nisip următoarele cuvinte:  
      – Astăzi m-a pălmuit cel mai bun prieten. 
      În tăcere, cei doi şi-au continuat pribegia, până au ajuns la o 
oază. Acolo, privindu-se cu afecţiune, prietenii s-au împăcat şi au 
hotărât să se răcorească în apa lacului ademenitor. Fără să-şi dea 
seama, tănărul lovit, s-a afundat în nisipul mişcător şi era în 
pericol să se înece. Prietenul său, sesizând iminenta catastrofă, şi-a 
riscat viaţa salvându-şi amicul. 
      După ce şi-a revenit din şocul sperieturii, cel salvat a luat o 
piatră şi a început să inscripţioneze următorul text:  
      – Astăzi mi-a salvat viaţa cel mai bun prieten! 
      Mai mult decât mirat, „pălmuitorul” şi, în acelaşi timp, 
salvatorul şi-a întrebat stupefiat prietenul:  
      – Atunci când te-am pălmuit, ai aşternut cuvintele în nisip. Iar 
acum, te chinui să scrijeleşti fapta în piatră.  Nu înţeleg de ce. 
      Ridicând ochii şi aruncând o privire prietenoasă, amicul i-a 
răspuns:  
      – Dacă suntem ofensaţi sau umiliţi, dacă cineva ne răneşte sau 
supără, trebuie să însemnăm în nisip acest fapt, pentru ca vântul 
iertării să şteargă această experienţă. Însă, dacă cineva ne face un 
bine sau dacă ne întinde o mână de ajutor, trebuie să gravăm în 
piatră acest eveniment, tocmai pentru ca adierea recunoştinţei să 
memoreze pe veci această bucurie.                               

 
 
 

 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a XXXIII-a după Rusalii 
(A vameşului şi a fariseului)  

 

La Liturghie Apostolul de la II Timotei III, 10-15:     

       Fiule Timotei, tu însă mi-ai urmat în învăţătură, în purtare, în 

năzuinţă, în credinţă, în îndelungă-răbdare, în dragoste, în 

stăruinţă, în prigonirile şi suferinţele care mi s-au făcut în 

Antiohia, în Iconiu, în Listra; câte prigoniri am răbdat!, şi din 

toate m-a izbăvit Domnul. Şi toţi care voiesc să trăiască cucernic 

în Hristos Iisus vor fi prigoniţi. Iar oamenii răi şi amăgitori vor 

merge spre tot mai rău, rătăcind pe alţii şi rătăciţi fiind ei înşişi. 

Tu însă rămâi în cele ce ai învăţat şi de care eşti încredinţat, 

deoarece ştii de la cine le-ai învăţat, şi fiindcă de mic copil 

cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să te înţelepţească spre 

mântuire, prin credinţa cea întru Hristos Iisus.   
 

La Liturghie Evanghelia după Luca XVIII, 10-14: 
 

      Zis-a Domnul pilda aceasta: Doi oameni s-au suit la templu, 

ca să se roage: unul era fariseu şi celălalt vameş. Fariseul, stând 

drept, aşa se ruga în sine: Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt 

ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, prea desfrânaţi, sau ca şi 

acest vameş. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din 

toate câte câştig. Iar vameşul, departe stând, nu voia nici ochii     

să-şi ridice către cer, ci-şi bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, fii 

milostiv mie, păcătosului! Zic vouă că acesta s-a coborât mai 

îndreptat la casa sa, decât acela. Fiindcă oricine se înalţă pe sine 

se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa.  

 
  
 


