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PROGRAM LITURGIC  

SĂPTĂMÂNA LĂSATULUI SEC DE CARNE 

 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  
Nr. 389, 21 – 27 FEBRUARIE 2022 

 

Cugetări creștine 
 

    „Câți oameni nu spun azi: „Aș fi voit să văd chipul Lui, statura 
Lui, încălțămintea Lui!” Iată Îl vezi, te atingi de El, Îl mănânci! 
Dorești să-I vezi hainele Lui? Dar El se dă pe El Însuși ție nu numai 
să-L vezi, ci chiar să te atingi de El, să-L mănânci, să-L primești 
înăuntrul tău.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Omilii la Matei, omilia 
LXXXII, IV) 
 

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 
21 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 
22 II 2022 Ora 17.40: Rugăciunile serii 
 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
23 II 2022 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
24 II 2022 Ora 17.40: Rugăciunile serii 
 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
25 II 2022 Ora 17.40: Rugăciunile serii 
 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
26 II 2022 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare  
DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
27 II 2022, ORA   7.45: UTRENIA   
LĂSATULUI SEC DE CARNE ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(A ÎNFRICOȘĂTOAREI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
JUDECÂȚI) ORA 15.00: VECERNIA 



 
 

Comoara înţelepciunii                                                                                         
 

preluată din marturieathonita.ro, joi, 10 februarie 2022 
 

Cea mai fericită vreme a vieții                                        
       

      Un psiholog a pus la 3000 de persoane întrebarea „Pentru ce 
trăieşti?” şi a fost uimit să afle că cei mai mulţi răbdau prezentul 
aşteptând ceva mai bun în viitor. Actori şi animatori cu roluri 
mărunte aşteptau „marea şansă”. Oamenii din domeniul 
afacerilor îşi socoteau slujba actuală o corvoadă, o simplă trecere 
de timp, până ce soarta va deschide uşa către ceva mai bun. 
      O mamă între două vârste spunea:  
      – Sper numai să mă ţină nervii până când soţul meu iese la 
pensie şi copiii se duc la casele lor. Trăiesc pentru acea fericită zi 
când voi putea să mă odihnesc puţin. 
      Însă când soţul i s-a pensionat şi copiii s-au căsătorit, 
ducându-se să trăiască la casele lor, aceeaşi mamă era cel mai 
nefericit om. Privea mereu cu jind înapoi la vremea când soţul ei 
lucra şi casa era plină de copii, socotind că aceea a fost cea mai 
fericită vreme a vieţii ei. 
      O, cât de des trecem pe lângă bucuria şi fericirea ce se poate 
afla în prezent fiindcă ne gândim numai cât de bine ne va fi 
mâine! „Iată acum vreme bine primită, iată acum ziua 
mântuirii!” (II Cor. 6, 2). Acum – nu mâine – este vremea să 
trăim. Acum – nu mâine – este vremea să ne mântuim, să ne 
facem întregi. 
      Vremea noastră pe pământ este limitată. Fiecare clipă este 
unică şi irepetabilă. Mâine nu e al nostru; astăzi este. Acum este 
vremea să facem milostenie. Acum este vremea să spunem 
cuvânt de iertare – înainte ca timpul nostru să fugă. Acum este 
vremea cea mai slăvită a vieţii. Vremea lui Dumnezeu este 
totdeauna acum. „Iată acum vreme bine primită”. 
 
 
 
 
 

 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica lăsatului sec de carne  
(A înfricoşătoarei judecăţi)   

 

La Liturghie Evanghelia după Matei XXV, 31-46: 
 

      Zis-a Domnul: Când va veni Fiul Omului întru slava Sa şi toţi sfinţii 

îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. Şi se vor aduna 

înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum 

desparte păstorul oile de capre. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar 

caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: 

Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită 

vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să 

mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi 

primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; 

în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Atunci, drepţii Îi vor răspunde, 

zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau 

însetat şi Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, 

sau gol şi Te-am îmbrăcat? Și când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi 

am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat 

zic vouă: Întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei preamici, Mie 

Mi-aţi făcut. Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, 

blestemaţilor, în focul cel veşnIc, care este gătit diavolului şi îngerilor 

lui. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi 

nu Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi 

îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat. Atunci vor răspunde 

şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau 

străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit? El însă le 

va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia 

dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Şi vor merge aceştia la 

osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică. 

 
  
 


