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PROGRAM LITURGIC  

SĂPTĂMÂNA LĂSATULUI SEC DE BRÂNZĂ 

 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  
Nr. 390, 28 FEBRUARIE – 6 MARTIE 2022 

 

Cugetări creștine 
 

    „Fii și tu asemenea lui Hristos după puterea ta. Când ai ajuns așa, 
diavolul nici nu va mai putea să te privească; recunoaște în tine 
chipul cel împărătesc; cunoaște armele lui Hristos cu care a fost 
învins.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Omilii la Matei, omilia LXXVIII, 
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 
28 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 
1 III 2022 Ora 17.40: Rugăciunile serii 
 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
2 III 2022 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
3 III 2022 Ora 17.40: Rugăciunile serii 
 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
4 III 2022 Ora 17.40: Rugăciunile serii 
 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
5 III 2022 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare  
DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
6 III 2022, ORA   7.45: UTRENIA   
LĂSATULUI SEC DE BRÂNZĂ ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(A IZGONIRII  ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
LUI ADAM DIN RAI) ORA 15.00: VECERNIA ȘI PAVECETRNIȚA MICĂ 



 
 

Comoara înţelepciunii                                                                                         
 

preluată din marturieathonita.ro, marți, 22 februarie 2022 
 

De ce nu este pace în lume?                                       
       
      A venit deci, pe pământ Domnul Păcii, ne-a adus o Pace 
fără sfârșit și Se află permanent în mijlocul nostru făcător de 
Pace. De ce dar, nu este pace în lume? De ce lumea, ca și cum 
nu ar avea-o, o caută, o dorește, suspină după Pace? 
      Dar cum înțelege lumea Pacea? 
      Lumea păgână dinainte de Hristos, romanii îndeosebi, 
aveau această vorbă despre Pace: „Si vis pacem, para bellum”, 
„Dacă vrei pace, pregătește-te de război”. Și vorba aceasta a 
rămas în cinste până în zilele noastre, când popoarele își 
justifică teribila înarmare, pregătindu-se de război, „pentru 
intimidarea adversarului”, „pentru apărarea păcii”. 
      Dacă la lumea dinainte de Hristos, această înțelegere avea o 
justificare: domnia ignoranței, a păcatului, apoi după venirea pe 
pământ a Domnului Păcii, ea este cu totul anacronică, lipsită de 
sens. Cum să faci pace fabricând unelte de război? Cum să te 
faci sănătos luând otrăvuri care îmbolnăvesc? 
      Unii oameni așteaptă Pacea de la cutare sistem politic, de la 
vreun genial conducător de popoare. Este firesc deci, să ne 
întrebăm: „Ce oameni pot face pace în lume, ce concepție 
politică poate instaura pacea pe pământ?”. 
      Sfânta Evanghelie ne spune că celor ce cred în Numele lui 
Hristos le-a dat putere să se facă fii ai lui Dumnezeu (Ioan 
1,12), și în altă parte: „Fericiți făcătorii de pace că aceia fii ai 
lui Dumnezeu se vor chema” (Matei 5, 9). Deci lucrul este 
simplu: „Făcătorii de pace” sunt fiii lui Dumnezeu, adică cei ce 
cred în El. Pot și alții să o facă? Ne-o spune Însuși Domnul 
Hristos: „Fără de Mine nu puteți face nimic” (Ioan 15, 5). 
 

      (Chemarea Sfintei Ortodoxii – Ieromonahul Petroniu 
Tănase, Editura Bizantină) 
 
 
 
 
 

 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica lăsatului sec de brânză 
(A izgonirii lui Adam din Rai)   

 

    La Liturghie Apostolul de la Romani XIII, 11-14, XIV, 1-4: 
 

        Fraţilor, fiindcă ştiţi în ce timp ne găsim, căci este chiar ceasul 
să vă treziţi din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi, 
decât atunci când am crezut. Noaptea e pe sfârşite; ziua este aproape. 
Să lepădăm dar lucrurile întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele 
luminii. Să umblăm cuviincios, ca ziua: nu în ospeţe şi în beţii, nu în 
desfrânări şi în fapte de ruşine, nu în ceartă şi în pizmă; ci     
îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos şi grija de trup să nu o faceţi 
spre pofte. Primi-ţi-l pe cel slab în credinţă fără să-i judecaţi 
gândurile. Unul crede să mănânce de toate; cel slab însă mănâncă 
legume. Cel ce mănâncă să nu dispreţuiască pe cel ce nu mănâncă; iar 
cel ce nu mănâncă să nu osândească pe cel ce mănâncă, fiindcă 
Dumnezeu l-a primit. Cine eşti tu, ca să judeci pe sluga altuia? Pentru 
stăpânul său stă sau cade. Dar va sta, căci Domnul are putere ca să-l 
facă să stea.  
 

La Liturghie Evanghelia după Matei VI, 14-21: 
 

      Zis-a Domnul: Dacă veţi ierta oamenilor greşelile lor, va ierta şi 
vouă Tatăl vostru Cel ceresc; iar dacă nu veţi ierta oamenilor greşelile 
lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre. Când postiţi, nu 
fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi întunecă feţele, ca să se arate oamenilor 
că postesc. Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat plata lor. Tu însă, când 
posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu te arăţi oamenilor 
că posteşti, ci Tatălui tău Care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede 
în ascuns, îţi va răsplăti ţie. Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde 
molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură, ci adunaţi-vă 
comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică şi unde furii nu 
le sapă şi nu le fură. Căci unde este comoara voastră, acolo va fi şi 
inima voastră.  
 
  
 


