
Parohia Ortodoxă  
Sfântul Ioan Gură de Aur 

Str. Porțile de Fier nr. 52, 400569 Cluj-Napoca 
web: www.parohiasfantulioanguradeaur.ro 

Email: parohiasf.ioanguradeaur@yahoo.com 
Preot paroh: Bogdan Sergiu Marian 

Telefon: 0264 571 943 & 0741 121 029  

  PROGRAM LITURGIC  

 SĂPTĂMÂNA A ȘASEA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  
Nr. 396, 11 – 17 APRILIE 2022 

Troparul  
Intrării Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim 

 

     Învierea cea de obşte mai înainte de Patima Ta încredinţând-
o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule. Pentru 
aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie 
Biruitorului morţii strigăm: Osana Celui dintru înălţime, bine 
eşti cuvântat, Cel ce vine întru numele Domnului. 
 

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, continuate 
între 12 iulie ‒ 20 septembrie 2021 și reluate din 14 martie 
2022. 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 
11 IV 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 
12 IV 2022 Ora 15.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 15.30: Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite) 
Miercuri,  Ora   7.30: Ceasurile I, III, VI şi IX 
13 IV 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: UTRENIA 
14 IV 2022 ORA  9.10: ACATISTUL SF. PAHOMIE DE LA GLEDIN 

SF. IER.  ORA    9.30: LITURGHIA SF. GRIGORIE DIALOGUL (A Darurilor mai înainte sfinţite)  

PAHOMIE ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

DE LA GLEDIN ORA 15.00: PAVECERNIȚA MICĂ 

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

15 IV 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 

16 IV 2022 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare 

DUMINICA,  ORA   7.30: UTRENIA  

17 IV 2022, ORA   9.10: ACATISTUL MÂNTUITORULUI    

INTRAREA ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

DOMNULUI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

ÎN IERUSALIM ORA 15.00: VECERNIA  

 ORA 15.30: UTRENIA  (DENIE) 



 

Comoara înţelepciunii                                                                          
 

preluată din marturieathonita.ro, miercuri, 6 aprilie 2022 
 

Otrava pe care a consumat-o și nu l-a vătămat 
 

     Într-o vreme, din pricina multelor privegheri și Sfinte 
Liturghii, ajunsese la o foarte mare istovire. Un farmacist 
tânăr, fiu duhovnicesc de-al său, s-a oferit să-i prepare un 
medicament spre întărirea organismului său: vin conținând 
diferite tonice, precum și o mică doză de arsenic, din care 
să bea în fiecare seară câte un păhărel. Familia lui și-a luat 
răspunderea să-i dea medicamentele la vreme. 
    După două zile, într-o dimineață, s-a sculat foarte 
devreme spre a merge să liturghisească. Rostind rugăciunile 
de dinaintea slujbei (căci de cum deschidea ochii, el și 
începea rugăciunea), din neatenție, în loc să ia sticluța cu 
vin de slujbă a luat-o pe cea cu medicamentul. A mers la 
Biserică, a liturghisit cu el, l-a consumat tot și, 
neîntâmplându-i-se nimic, s-a întors acasă. 
     Ai lui voiau să-i dea medicamentul. Au căutat sticluța, 
dar n-au găsit-o. În timp ce aceia o căutau cu nerăbdare, el 
a scos din buzunar sticluța cu eticheta farmaciei. Îndată ce 
au văzut-o cei din casă au început să se neliniștească. L-au 
întrebat dacă nu se simte rău.  
     ‒ De ce vă neliniștiți?, le-a spus el. Oare n-a spus 
Domnul că de veți și bea ceva de moarte, nu vă va vătăma? 
     Și deși medicamentul era și foarte amar, atunci când l-a 
consumat, Părintelui i s-a părut foarte dulce. 
 

     (Extras din Sfântul Nicolae Planas ocrotitorul celor 
căsătoriți – Monahia Marta, Editura Evanghelismos) 

 

       
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Joi, 14 aprilie, Sf. Ierarh Pahomie de la Gledin 
La Liturghie Evanghelia după Luca VI, 17-23:  

 

        În vremea aceea, a stat Iisus într-un loc şes şi mulţime multă de ucenici ai Săi şi mulţime mare 
de popor din toată Iudeea, din Ierusalim şi de pe ţărmul Tirului şi al Sidonului, care veniseră ca să-L 
asculte şi să se vindece de bolile lor. Şi cei chinuiţi de duhuri necurate se vindecau. Şi toată 
mulţimea căuta să se atingă de El că putere ieşea din El şi-i vindeca pe toţi. Şi El, ridicându-Şi ochii 
spre ucenicii Săi, zicea: Fericiţi voi cei săraci, că a voastră este împărăţia lui Dumnezeu. Fericiţi voi 
care flămânziţi acum, că vă veţi sătura. Fericiţi cei ce plângeţi acum, că veţi râde. Fericiţi veţi fi 
când oamenii vă vor urî pe voi şi vă vor izgoni dintre ei, şi vă vor batjocori şi vor lepăda numele 
voastre ca rău din pricina Fiului Omului. Bucuraţi-vă în ziua aceea şi vă veseliţi, că, iată, plata 
voastră multă este în cer; pentru că tot aşa făceau proorocilor părinţii lor.  

 

Duminica a șasea a sfântului şi marelui post  
(A Intrării Mântuitorului Hristos în Ierusalim) 
 La Liturghie Apostolul de la Filipeni IV, 4-9:  

 

         Fraţilor, bucuraţi-vă pururea întru Domnul. Şi iarăşi zic: Bucuraţi-vă! Îngăduinţa voastră să se 
facă ştiută tuturor oamenilor. Domnul este aproape. Nu vă împovăraţi cu nici o grijă. Ci întru toate, 
prin închinăciune şi prin rugă cu mulţumire, cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu. Şi pacea 
lui Dumnezeu, care covârşeşte orice minte, să păzească inimile voastre şi cugetele voastre, întru 
Hristos Iisus. Mai departe, fraţilor, câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte 
sunt curate, câte sunt vrednice de iubit, câte sunt cu nume bun, orice virtute şi orice laudă, la acestea 
să vă fie gândul. Cele ce aţi învăţat şi aţi primit şi aţi auzit şi aţi văzut la mine, acestea să le faceţi, şi 
Dumnezeul păcii va fi cu voi.  
 

La Liturghie Evanghelia după Ioan XII, 1-18: 
 

         În vremea aceea, Înainte de Paşti cu şase zile, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe care 
îl înviase din morţi. Şi I-au făcut acolo cină şi Marta slujea. Iar Lazăr era unul dintre cei ce şedeau 
cu El la masă. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mare  preţ, a  uns  picioarele lui 
Iisus şi le-a şters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. Iar Iuda Iscarioteanul, 
unul dintre ucenicii Lui, care avea să-L vândă, a zis: Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu trei 
sute de dinari şi să-i fi dat săracilor? Însă el a zis aceasta nu pentru că îi era grijă de săraci, ci pentru 
că era fur şi, având punga, lua din ce se punea în ea. A zis, deci, Iisus: Las-o, că pentru ziua 
îngropării Mele l-a păstrat. Că pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi 
totdeauna. Deci mulţime mare de iudei au aflat că este acolo şi au venit nu numai pentru Iisus, ci să 
vadă şi pe Lazăr, pe care-l înviase din morţi. Şi s-au sfătuit arhiereii ca şi pe Lazăr să-l omoare, 
căci, din pricina lui, mulţi dintre iudei mergeau şi credeau în Iisus. A doua zi, mulţimea cea mare, 
care se adunase la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, a luat ramuri de finic şi a ieşit întru 
întâmpinarea Lui şi striga: Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul 
lui Israel! Şi Iisus, găsind un asin tânăr, a şezut pe el, precum este scris: «Nu te teme, fiica Sionului! 
Iată, Împăratul tău vine, şezând pe mânzul asinei». Acestea nu le-au înţeles ucenicii Lui la început, 
dar, când S-a preaslăvit Iisus, atunci şi-au adus aminte că acestea erau scrise despre El şi că acestea 
I le-au făcut Lui. Aşadar, dădea mărturie mulţimea care era cu El, când l-a strigat pe Lazăr din 
mormânt şi l-a înviat din morţi. De aceea L-a şi întâmpinat mulţimea, pentru că auzise că El a făcut 
minunea aceasta.   

 
 
 

         


