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PROGRAM LITURGIC  

SĂPTĂMÂNA I DUPĂ RUSALII 

 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  

Nr. 405, 13 – 19 IUNIE 2022 

Cugetări creștine 
 

    „După cum foamea este semn al bunei stări sufletești, tot așa 
și râvna de auzirea cuvintelor dumnezeiești este dovada cea 
mare a sănătății voaste sufletești.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ 
Omilii la Facere, omilia IV, 1) 

 

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   7.00: UTRENIA   
13 VI 2022 ORA   8.45: ACATISTUL SFINTEI TREIMI 
SFÂNTA TREIME ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
 ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
 ORA 15.00: VECERNIA 
Marţi, Ora   6.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
14 VI 2022 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Miercuri,  Ora   6.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
15 VI 2022 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   6.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
16 VI 2022 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Vineri, Ora   6.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
17 VI 2022 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Sâmbătă, Ora   6.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
18 VI 2022 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.30:Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
19 VI 2022, ORA   7.45: UTRENIA  
ÎNTÂI DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(A TUTUTROR ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
SFINȚILOR) ORA 15.00: VECERNIA    



.                                                                                                                   
Comoara înţelepciunii                                                                                         

 

preluată din marturieathonita.ro, joi, 9 iunie 2022 
 

Trebuie să semănăm, ca să dea Dumnezeu 
 

        – Gheronda, în fiecare zi spun: „De mâine voi lua aminte, mă voi 
îndrepta”, dar apoi cad iarăşi în aceleaşi greşeli. 
      – Să-L pui pe Dumnezeu înainte. Să spui: „Cu puterea lui Dumnezeu 
voi încerca să mă îndrept”, ca să te ajute Dumnezeu. Faptul că vrei să te 
îndrepţi înseamnă că accepţi ajutorul. Ceri aşadar de la Dumnezeu să te 
ajute, iar El Îşi aruncă privirea asupra ta. Adaugi şi de la tine puţină 
strădanie şi înaintezi. Cine, când vede un copilaş care încearcă să 
rostogolească un pietroi cu mânuţele, nu va alerga ca să-l ajute, pentru a 
nu-l vedea chinuindu-se? La fel face şi Dumnezeu, când vede puţina ta 
strădanie, te va ajuta să biruieşti. 
      Unii, deşi nu depun nici un efort pentru a se îndrepta, spun: „Hristoase 
al meu, am aceste patimi! Tu poţi să mă izbăveşti. Aşadar, izbăveşte-mă!”. 
Ei, cum să ajute atunci Dumnezeu? Pentru ca să ajute Dumnezeu, omul 
trebuie să se străduiască pe cât îi stă în putinţă. Adică sunt lucruri pe care 
trebuie să le facă omul însuşi, ca să ajute apoi Dumnezeu. În nici un caz 
nu poate fi ajutat, dacă el însuşi nu vrea să se ajute pe sine. 
      Uneori noi căutăm să dobândim Harul şi harismele lui Dumnezeu    
într-un mod magic. Credem că putem să dobândim fără osteneală o virtute 
sau chiar să ne sfinţim. Dar pentru ca Dumnezeu să dea, trebuie ca noi să 
semănăm. Cum să ne dea Dumnezeu fără ca noi să lucrăm. Ce spune 
troparul? „Nerodirea pustiului o ai lucrat”[1]. Dumnezeu trimite ploaie, 
înmoaie pământul, dar şi noi trebuie să ne „arăm” ogorul. Pământul este 
gata, dar trebuie să băgăm plugul în ogor şi să-l semănăm. Şi ceea ce 
semănăm, aceea vom secera. Dar cum vom semăna dacă nu arăm? Şi ce 
vom secera, dacă nu semănăm? 
      De aceea să nu întrebaţi numai ce poate Dumnezeu să facă, ci să vă 
întrebaţi şi pe voi înşivă ce puteţi face. Banca lui Hristos dă o dobândă 
foarte mare. Dar cum vom ridica bani, dacă nu am depus nimic la bancă? 
 

      [1] Din troparul de obşte al Cuvioşilor: „Cu curgerile lacrimilor tale” 
 
      Extras din Patimi și virtuți – Cuviosul Paisie Aghioritul, Editura 
Evanghelismos. 
       
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Luni, 8 iunie, Sfânta Treime 
La Liturghie Evanghelia după Ioan XIV, 6-7, 11-21, 26:    

 

       Zis-a Domnul: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl 
Meu decât prin Mine. Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, şi pe Tatăl Meu L-aţi fi 
cunoscut; dar de acum Îl cunoaşteţi pe El şi L-aţi şi văzut. Credeţi Mie că Eu sunt 
întru Tatăl şi Tatăl este întru Mine, iar de nu, credeţi-Mă pentru lucrările acestea. 
Adevărat, adevărat zic vouă: cel ce crede în Mine va face şi el lucrările pe care le 
fac Eu şi mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl. Şi orice 
veţi cere întru numele Meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul. Dacă 
veţi cere ceva în numele Meu, Eu voi face. Dacă Mă iubiţi, veți păzi poruncile 
Mele. Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă, ca să fie cu voi în 
veac, Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L 
vede, nici nu-L cunoaşte; voi însă Îl cunoaşteţi, pentru că rămâne la voi şi în voi 
va fi! Nu vă voi lăsa orfani; voi veni la voi. Încă puţin timp şi lumea nu Mă va 
mai vedea; voi însă Mă veţi vedea, pentru că Eu sunt viu şi voi veţi fi vii. În ziua 
aceea veţi cunoaşte că Eu sunt întru Tatăl Meu şi voi întru Mine şi Eu întru voi. 
Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă 
iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui. 
Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl în numele Meu, Acela 
vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu.  
 

Duminica întâi după Rusalii  
La Liturghie Evanghelia după Matei X, 32-33, 37-38; XIX, 27-30:  

 

         Zis-a Domnul către ucenicii săi: Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea 
oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. 
Iar de cel care se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, şi Eu Mă voi lepăda de el 
înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai 
mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai 
mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi 
urmează Mie nu este vrednic de Mine. Atunci Petru, răspunzând, I-a zis: Iată noi 
am lăsat toate şi Ţi-am urmat Ţie. Cu noi oare ce va fi? Iar Iisus le-a zis: 
Adevărat zic vouă că voi, cei ce Mi-aţi urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul 
Omului va şedea pe tronul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece tronuri, 
judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi oricine a lăsat case, sau 
fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarini, pentru 
numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi viaţă veşnică va moşteni. Şi mulţi dintâi 
vor fi pe urmă şi cei de pe urmă vor fi întâi.  
 
 
 
 


