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Cugetări creştine 
 

     „Hristos ne îndeamnă pe două căi să-i urmăm spusele: și prin 
cele ce ne sunt de folos și prin cele ce ne vatămă. Ca un doctor 
înțelept, ne arată că ne îmbolnăvim dacă nu-I ascultăm sfaturile 
și că ne facem sănătoși dacă I le ascultăm.” (Sf. Ioan Gură de 
Aur ‒ Omilii la Matei, XXI, I) 
 

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: Ceasurile I, III, VI şi IX 

14 III 2022 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite) 

Marţi, Ora   7.30: Ceasurile I, III, VI şi IX 

15 III 2022 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite) 

Miercuri,  Ora   7.30: Ceasurile I, III, VI şi IX 

16 III 2022 Ora 15.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 16.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)  

 Ora 17.30: Taina Sf. Maslu 

Joi,  Ora   7.30: Ceasurile I, III, VI şi IX 

17 III 2022 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)  

Vineri, Ora   7.30: Ceasurile I, III, VI şi IX 

18 III 2022 Ora 14.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 15.00: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite)  

Sâmbătă, Ora   6.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

19 III 2022 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare 

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

20 III 2022, ORA   7.45: UTRENIA  

A DOUA A SF. ȘI ORA   9.30: LITURGHIA SF. VASILE CEL MARE 

MARELUI POST ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

(A SF. GRIGORIE 

PALAMA) 

ORA 15.00: VECERNIA ȘI PAVECERNIȚA MICĂ 



.                                                                                                                   
Comoara înţelepciunii                                                                               

 

preluată din marturieathonita.ro, joi, 10 martie 2022  
 

Povestea unui măgar 
 

      Într-o bună zi, măgarul unui țăran a căzut într-o fântână. 
Nefericitul animal s-a pus pe zbierat, ore întregi, în timp ce 
țăranul căuta să vadă ce e de făcut. Până la urmă, pentru că 
măgarul și-așa era bătrân, iar fântâna oricum secată, țăranul a 
hotărât ca aceasta să fie acoperită. El a ajuns la concluzia că nu 
mai merita osteneala de a-l scoate pe măgar din adâncul 
fântânii. 
      Așa că țăranul și-a chemat vecinii, ca să-i dea o mână de 
ajutor. Fiecare dintre ei a apucat câte o lopată și a început să 
arunce de zor pământ înăuntrul fântânii. Măgarul a priceput de 
îndată ce i se pregătea și s-a pus și mai abitir pe zbierat. Dar, 
spre mirarea tuturor, după câteva lopeți bune de pământ, 
măgarul s-a potolit și a tăcut. Țăranul a privit în adâncul 
fântânii și a rămas uluit de ce a văzut. 
      Cu fiecare lopată de pământ, măgarul cel bătrân făcea ceva 
neașteptat: se scutura de pământ și pășea deasupra lui. În 
curând, toată lumea a fost martoră cu surprindere cum măgarul, 
ajuns până la gura fântânii, a sărit și a ieșit fremătând… 
      Viața va arunca poate și peste tine cu pământ și cu tot felul 
de greutăți… 
      Însă, secretul pentru a ieși din fântână este să te scuturi de 
acest pământ și să-l folosești pentru a urca un pas mai sus. 
      Fiecare dintre greutățile noastre este o ocazie pentru un pas 
înainte. Putem ieși din adâncurile cele mai profunde dacă nu ne 
dăm bătuți. Folosește pământul pe care ți-l aruncă peste tine ca 
să mergi înainte. 
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a doua a sfântului şi marelui post  
(A Sf. Grigorie Palama) 

 

La Liturghie Evanghelia după Marcu II, 1-12: 
 

       În vremea aceea, intrând iarăşi Iisus în Capernaum, după câteva zile  s-a 
auzit că este în casă. Şi îndată s-au adunat aşa de mulţi, încât nu mai era loc 
nici înaintea uşii, iar Dânsul le grăia lor cuvântul. Şi au venit la El, aducând 
un slăbănog, pe care-l purtau patru oameni. Dar, neputând ei din pricina 
mulţimii să se apropie de El, au desfăcut acoperişul casei unde era Iisus şi, 
prin spărtură, au coborât patul în care zăcea slăbănogul. Iar Iisus, văzând 
credinţa lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale! Şi erau 
acolo unii dintre cărturari, care şedeau şi cugetau în inimile lor: Pentru ce 
vorbeşte Acesta astfel? El huleşte. Cine poate să ierte păcatele, fără numai 
singur Dumnezeu? Şi îndată, cunoscând Iisus cu duhul Lui că aşa cugetau ei 
în sine, a zis lor: De ce cugetaţi acestea în inimile voastre? Ce este mai uşor, a 
zice slăbănogului: Iertate îţi sunt păcatele, sau a zice: Scoală-te,  ia-ţi patul tău 
şi umblă? Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului a ierta păcatele pe pământ, 
a zis slăbănogului: Zic ţie: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta! Şi s-a 
ridicat îndată şi, luându-şi patul, a ieşit înaintea tuturor, încât erau toţi uimiţi 
şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Asemenea lucruri n-am văzut niciodată.  
 

În aceeaşi zi se citeşte şi Evanghelia ierarhului 
 Evanghelia după Ioan X, 9-16: 

 

         Zis-a Domnul:  Eu sunt uşa: De va intra cineva prin Mine, se va mântui; 
şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla. Furul nu vine decât ca să fure, să 
junghie şi să piardă. Eu am venit ca oile Mele viaţă să aibă şi din belşug să 
aibă. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi pune sufletul pentru oile 
Sale. Iar cel plătit, care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede 
lupul venind, lasă oile şi fuge; iar lupul le răpeşte şi le risipeşte. Cel plătit 
fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi. Eu sunt Păstorul cel bun şi cu-
nosc oile Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine. Precum Mă cunoaşte Tatăl şi 
Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmi pun pentru oi. Am şi alte oi, care nu sunt 
din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc; ele vor asculta de glasul 
Meu şi va fi o turmă şi un păstor. 

 
 
 


