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PROGRAM LITURGIC  

SĂPTĂMÂNA A XXXV-A DUPĂ RUSALII 

 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  
Nr. 388, 14 – 20 FEBRUARIE 2022 

Cugetări creștine 
 

    „După cum cel care-și potolește patimile are multă liniște, tot așa 
omul trândav, care nu-și poate înfrâna cum trebuie patimile ce se 
nasc în el, se frământă necontenit, are războiul în el însuși, se tulbură 
fără să-l supere cineva și îndură vifor cumplit.” (Sf. Ioan Gură de 
Aur ‒ Omilii la Facere, omilia IX, VI) 
 

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 
14 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 
15 II 2022 Ora 17.40: Rugăciunile serii 
 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
16 II 2022 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
17 II 2022 Ora 17.40: Rugăciunile serii 
 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
18 II 2022 Ora 17.40: Rugăciunile serii 
 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
19 II 2022 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare  
DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
20 II 2022, ORA   7.45: UTRENIA   
A XXXIV-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(A ÎNTOARCERII ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
FIULUI RISIPITOR) ORA 15.00: VECERNIA 



 
 

Comoara înţelepciunii                                                                                         
 

preluată din marturieathonita.ro, luni, 7 ferbuarie 2022 
 

Comoara din peșteră                                          
       

      Un pustnic a intrat într-o peşteră din cauza ploii şi a găsit o 
comoară. A ieşit peste măsură de speriat din peşteră strigând: 
      – Am văzut moartea! Am văzut moartea! 
      Afară s-a întâlnit cu trei tâlhari, care privind în jur l-au 
întrebat:  
      – Moşule, unde este moartea? 
      Pustnicul i-a dus în peşteră şi le-a arătat tezaurul, descoperit 
din întâmplare. La vederea aurului, cei trei tâlhari şi-au simţit 
inima tresăltând de bucurie şi vicleni i-au spus: 
      – Ai dreptate, moşule, pleacă, pleacă departe de aici! 
      După plecarea bătrânului, hoţii au rămas lângă aur, care era 
foarte mult, întrebându-se cum să-l care din vârful muntelui. 
Până la urmă au hotărât ca unul să meargă să aducă provizii şi 
căruţe, iar ceilalţi doi să rămână de pază. 
      Cel care a coborât în târg, după provizii, se gândea: 
      – În târg voi bea şi voi mânca pe săturate, voi petrece…  
apoi voi cumpăra provizii, pe care le voi otrăvi şi astfel voi 
rămâne singurul stăpân al comorii. 
      Cei doi tâlhari rămaşi de pază gândeau fiecare în sinea lui: 
      – O jumătate din comoară este mai mare decât o treime. La 
întoarcere, îl vom ucide pe cel plecat în târg şi vom împărţi 
comoara pe din două. Așa au gândit, așa s-au sfătuit. 
      Şi aşa au făcut. L-au omorât pe tovarăşul venit din târg cu 
provizii şi căruţe, au mâncat hrana otrăvită de el şi astfel au 
murit cu toţii. 
 

      Nedreptatea și lăcomia ucid mereu.     
 

 
 
 

 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a XXXIV-a după Rusalii 
(A întoarcerii fiului risipitor)  

 

La Liturghie Evanghelia după Luca XV, 11-32: 
 

      Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om avea doi fii. Şi a zis cel mai tânăr dintre 

ei tatălui său: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Atunci el le-a împărţit 

averea. Dar nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o 

ţară depărtată şi acolo şi-a risipit averea, trăind  îndesfrânări. Şi, după ce a 

cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în ţara aceea, şi el a început să ducă lipsă. 

Şi, ducându-se, s-a alipit el de unul din locuitorii acelei ţări şi acesta l-a trimis la 

ţarinile sale să păzească porcii. Şi dorea să-şi sature pântecele din roşcovele pe 

care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Dar, venindu-şi în sine, a zis: Câţi 

argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar eu pier aici de foame!   

Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: Tată, am greşit la cer şi 

înaintea ta; Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din 

argaţii tăi. Şi, ridicându-se, a venit la tatăl său. Dar, încă departe fiind el, l-a 

văzut tatăl său şi i s-a făcut milă şi, alergând, a căzut pe grumazul lui şi l-a 

sărutat. Atunci i-a zis fiul: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt 

vrednic să mă numesc fiul tău. Iar tatăl a zis către slugile sale: Aduceţi degrabă 

haina lui cea dintâi şi-l îmbrăcaţi şi daţi inel în mâna lui şi încălţăminte în 

picioarele lui; apoi, aduceţi viţelul cel îngrăşat, înjunghiaţi-l ca, mâncând, să ne 

veselim, căci acest fiu al meu mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat. Şi au 

început să se veselească. Iar fiul cel mare era la ţarină. Şi când a venit şi s-a 

apropiat de casă, a auzit cântece şi jocuri. Atunci, chemând la sine pe una dintre 

slugi, a întrebat ce înseamnă acestea. Iar ea i-a răspuns: Fratele tău a venit, şi tatăl 

tău a înjunghiat viţelul cel îngrăşat, pentru că l-a primit sănătos. Şi el s-a mâniat 

şi nu voia să intre; dar tatăl lui, ieşind, îl ruga. Însă el, răspunzând, a zis tatălui 

său: Iată, atâţia ani îţi slujesc şi niciodată n-am călcat porunca ta. Şi mie niciodată 

nu mi-ai dat un ied, ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu 

al tău, care ţi-a mâncat averea cu desfrânatele, ai înjunghiat pentru el viţelul cel 

îngrăşat. Tatăl însă i-a zis: Fiule, tu totdeauna eşti cu mine şi toate ale mele ale 

tale sunt. Trebuia însă să ne veselim şi să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort 

era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat. 
 
  
 


