INTERNĂRI- vârstnici și cronici ( cămin )
POLICLINICA SPITAL
SALVOSAN CIOBANCA

Zalău, Str. Dumbrava, Bl. TCI, Nr. 48
Tel. 0260- 662607, 0260- 661038,
Fax: 0260- 610016;
Site: www.salvosan.ro
E-mail: salvosan@salvosan.ro
AGREEAT MTCT - Examinări
medicale/ psihologice în siguranţa
circulaţiei rutiere.

TARRA - Centrul de Recuperare
Medicală

KINETOTERAPIE
ELECTROTERAPIE
LASERTERAPIE MLS ULTRASUNET
MAGNETOTERAPIE
PARAFINĂ
OXIGENOTERAPIE
MASAJ
CONSULTAȚIE MEDICALĂ

Calea Florești 2B,CLUJ-NAPOCA
TEL: 0742 680 189, 0364 418 433
www.tarra.ro

SALVOSAN CIOBANCA
POLICLINICA –CLUJ-NAPOCA
Investigații (RM, CT, endoscopie…)
Specialități (neurologie, interne,
cardiologie…) Fișe port armă, permis,
Siguranța Circulației, Medicina Muncii.
Str. Victor Babeș nr. 25
Tel/fax: 0264-333.179
Recepție: 0749/255562
e-mail: salvosan.cluj@yahoo.com

S.C. CO&SI SRL
Magazine Specializate
Legume-Fructe
Puncte de lucru: Str.Donath Nr.15
Str. Calea Mănăștur Nr.81
Tel: 0742023714

FLORĂRIA KARA

Strada UNIVERSITĂȚII nr.8
vis-a-vis de magazinul Napolact

Calea Florești, nr. 60 /138

Tel: 0264-424024
Luni-Vineri: 8-21, Sâmbătă: 8-14

“Menține-ți sănătatea”

oferă doar duminica reducere la
plante și buchete florale, de
30% pentru toți pensionarii cu
acest buletin parohial
Tel. 0735 77 97 99

CLINICA STOMATOLOGICĂ ALB

STUDIO

SPECIALIZĂRI: SMILE DESIGN, IMPLANTURI DENTARE,
ESTETICĂ DENTARĂ, PARODONTOLOGIE, ORTODONTIE ŞI
ALBIRI DENTARE.

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL
NR. 4, 6-12 octombrie 2014
Parohia Ortodoxă
Sfântul Ioan Gură de Aur
Str. Porțile de Fier ,nr. 52, 400569 Cluj-Napoca
web: www.parohiasfantulioanguradeaur.ro
Email: parohiasfioanguradeaur@yahoo.com

Preot paroh: Bogdan Sergiu Marian
Telefon fix: 0264 571 943
Telefon mobil: 0741 121 029

PROGRAM LITURGIC
SĂPTĂMÂNA A XVIII - A DUPĂ RUSALII
Luni, 06.10.2014
Marţi, 07.10.2014
Miercuri, 08.10.2014
Joi, 09.10.2014
Vineri, 10.10.2014

VĂ AŞTEPTĂM PE STR. ION MEŞTER NR.12, CLUJ-NAPOCA
PENTRU MAI MULTE DETALII, PUTEŢI VIZITA SITE-UL NOSTRU

WW.ALBSTUDIO.RO SAU NE PUTEŢI CONTACTA LA NUMĂRUL 0751155749

Programul Sf. Dimitrie Basarabov
este recunoscător sponsorilor menționați mai sus!

Programul Sf. Dimitrie oferă servicii specializate de informare şi consiliere
pentru recuperarea din dependenţa de substanţe şi comportamente.
Tel. 0755-683-330, www.sfdimitrie.ro
Pentru contracte de sponsorizare şi anunţuri, Claudia Varga, coordonator

Tel: 0727-337-942, email: sfdimitrie@yahoo.com

Sâmbătă,11.10.2014
DUMINICĂ, 12.10.2014
A XX1 A DUPĂ RUSALII

Ora 8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile de seară
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile de seară
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 8.00: Rugăciunile dimineţii
Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu
Ora 8.00: Rugăciunile dimineţii
Ora 18.00: Rugăciunile de seară
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 8.00: Rugăciunile dimineţii
Ora 18.00: Rugăciunile de seară
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 8.00: Rugăciunile dimineţii
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia mare
ORA 8.00: ACATISTUL DOMNULUI IISUS HRISTOS

ORA 8.20: UTRENIA

(PILDA SEMĂNĂTORULUI)
ORA 9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR
A SF. PĂR. DE LA SIN. VII EC. ORA 18.00: VECERNIA
(RUGĂCIUNEA LUI IISUS)
ORA 18.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR

Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute

Texte din Sfânta Scriptură

Duminica a XXI-a după Rusalii (Pilda semănătorului)
A Sf. Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic
(Rugăciunea lui Iisus)
La Liturghie Evanghelia de la Luca VIII, 5-15 (Pilda semănătorului):

Zis-a Domnul pilda aceasta: Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa. Şi,
semănând el, una a căzut lângă drum şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au
mâncat-o. Şi alta a căzut pe piatră, şi, răsărind, s-a uscat, pentru că nu avea umezeală.
Alta a căzut între spini, iar spinii, crescând cu ea, au înăbuşit-o. Iar alta a căzut pe
pământul cel bun şi, crescând, a făcut rod însutit. Acestea zicând, striga: Cine are urechi
de auzit să audă! Şi ucenicii Lui Îl întrebau: Ce înseamnă pilda aceasta? El a zis: Vouă
vă este dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, iar celorlalţi în pilde, ca,
văzând, să nu vadă şi, auzind, să nu înţeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă: Sămânţa este
cuvântul lui Dumnezeu; cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul şi ia
cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască; iar cea de pe piatră sunt
aceia care, auzind cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar aceştia nu au rădăcină; ei cred
până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. Cea căzută între spini sunt cei ce
aud cuvântul, dar umblând cu grijile şi cu bogăţia şi cu plăcerile vieţii, se înăbuşă şi nu
rodesc. Iar cea de pe pământ bun sunt cei care, cu inimă curată şi bună, aud cuvântul, îl
păstrează şi rodesc întru răbdare. După ce a spus acestea, a strigat: Cine are urechi de
auzit să audă

La Liturghie Evanghelia de la Ioan XVII, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus):

În vremea aceea Iisus, ridicându-Şi ochii către cer, a zis: Părinte, a venit ceasul!
Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească, precum I-ai dat stăpânire peste tot
trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Şi aceasta este viaţa
veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe Care L
-ai trimis. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am
săvârşit. Şi acum, preaslăveşte-Mă Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu slava pe care am avut-o la
Tine, mai înainte de a fi lumea. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din
lume. Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate
câte Mi-ai dat sunt de la Tine, căci cuvintele pe care Mi le-ai dat Eu le-am dat lor, iar ei le-au
primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit, şi au crezut că Tu M-ai trimis. Eu
pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ei sunt ai
Tăi. Şi toate ale Mele sunt ale Tale, şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am preaslăvit întru ei. Şi
Eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în
numele Tău, pe cei pe care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem Noi. Când eram cu ei în
lume, Eu îi păzeam în numele Tău pe cei ce Mi i-ai dat; şi i-am păzit şi n-a pierit nici unul
dintre ei, decât numai fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la Tine şi pe
acestea le grăiesc în lume, pentru ca bucuria Mea să o aibă deplină în ei.

Anunţuri

Mulţumim celor care s-au implicat, joi 2 octombrie 2014, la reuşita întâlnirii
Grupului de Tineret al Parohiei noastre, în cadrul căreia s-a discutat despre Acoperământul
Maicii Domnului alături de Victor Constantin Măruţoiu, doctor în teologie.
Luni, 6 octombrie 2014, se vor relua lucrările la construcţia lăcaşului de închinare
aflat sub ocrotirea Sf. Ioan Gură de Aur. Vă rugăm să contribuiţi, după posibilităţi!

Comoara înţelepciunii

preluată din Ziarul Lumina, joi, 2 octombrie 2014

Mireanul şi călugărul

Viaţa, indiferent că vorbim de cea dusă în mănăstire sau de cea în lume,
poate fi considerată ca o şcoală minunată pentru deprinderea smereniei şi a
răbdării.
Dacă monahul din obşte se trezeşte la miezul nopţii pentru slujba pe care o
are în rânduiala lui, şi cel căsătorit face din noapte zi atunci când pruncul lui este
bolnav, sau se scoală noaptea din nu ştiu ce alt motiv.
De altfel, sintagma „viaţă de obşte“ care se referă la modul cum trăiesc
monahii se poate aplica, în sensul mult mai larg, şi celui din afara mănăstirii,
pentru care lumea nu e decât un sat mai mare.
Simpla existenţă alături de ceilalţi ne face să ne şlefuim, să devenim mai
fini, mai puţin zgrunţuroşi. Şi iată cum.
Viaţa de obşte a călugărilor omoară patimile. Şarpele, dacă nu-l scoţi din
gaura lui, stă liniştit, dar numai încearcă să-l împungi cu varga, şi-ai să vezi cum
începe să sâsâie... Aşa-i şi în obşte. Dacă luăm nişte pietricele de mai multe feluri
şi le punem într-un sac pe care-l scuturăm mult timp, vom vedea cum toate pietrele
din sac se fac rotunde.
Dar să vorbim şi despre viaţa celui din lume. Nu ştiu câţi dintre
dumneavoastră mai locuiţi sau aţi intrat de curând într-o casă de lemn de la ţară.
Dacă acest lucru nu s-a petrecut, vă rog să faceţi experienţa. Urcaţi-vă în pat şi
priviţi atent în sus, la cuiele care fixează scândurile plafonului. Şi apoi uitaţi-vă şi
la cele cu care este bătută duşumeaua. Câtă diferenţă! Cuiele care prind scândurile
din tavan sunt negre, cele din podea lucesc. Aşa şi cu cei care stau singuri, izolaţi.
Ei nu lucesc, nu se şlefuiesc. Rămân de neatins. Pe când omul cu familie, trecut
printr-o viaţă de necazuri, smerit de cei din jurul lui, atins, el sau membrii familiei
lui de boli şi neputinţe, se curăţă şi se face luminos.
(Adaptare de Augustin Păunoiu după o pildă din volumul „Cuviosul
Anatolie de la Optina, viaţa şi învăţăturile”, Editura Egumeniţa, 2011)

Pelerinaje

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, prin Centrul de
pelerinaje „Renașterea”, organizează în 14 octombrie 2014 (marţi), un
pelerinaj la Mănăstirea Râşca Transilvană cu ocazia hramului, Sf. Cuv.
Parascheva. Sfânta Liturghie va fi săvârşită de ÎPS Andrei.
Prețul pelerinajului este de 40 lei.
Contact: Piaţa Avr am Iancu nr . 2, Cluj-Napoca Tel / Fax.: 0264-431020
Mobil: 0723-583822;
E-mail: pelerinaje@mitropolia-clujului.ro http://pelerinaje.renastereacluj.ro/

