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PROGRAM LITURGIC
SĂPTĂMÂNA A III-A DUPĂ RUSALII
Luni,
27 VI 2022

Cugetări creștine
„Mai departe, frații mei, bucurați-vă întru Domnul (Filip. 3,1)
Bine spune întru Domnul, cu alte cuvinte, nu după lume, fiindcă
lumea nu poate da bucurie în astfel de lucruri.” (Sf. Ioan Gură
de Aur ‒ Omilii la Epistola către Filipeni, omilia XI)

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!

Ora 6.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.30: Vecernia
MARȚI,
Ora 6.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
28 VI 2022
Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.30: Vecernia mare cu litie
MIERCURI,
ORA 7.30: UTRENIA
29 VI 2022
ORA 9.10: ACATISTUL SF. AP. PETRU ȘI PAVEL
SF. AP. PETRU ȘI PAVEL ORA 9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 16.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 17.00: VECERNIA
ORA 17.30: TAINA SF. MASLU
Joi,
Ora 7.30: Rugăciunile dimineții
30 VI 2022
Ora 17.30: Rugăciunile serii
Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Vineri,
Ora 7.30: Rugăciunile dimineții
1 VII 2022
Ora 17.30: Rugăciunile serii
Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Sâmbătă,
Ora 7.30: Rugăciunile dimineții
2 VII 2022
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia mare
DUMINICA,
ORA 7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI
3 VII 2022,
ORA 7.45: UTRENIA
A III-A DUPĂ RUSALII ORA 9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR
(DESPRE GRIJILE VIEȚII) ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 15.00: VECERNIA

Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute

Texte din Sfânta Scriptură

Comoara înţelepciunii

Miercuri, 29 iunie
Sfinţii slăviţii şi întru tot lăudaţii Apostoli Petru şi Pavel
La Liturghie Evanghelia după Matei XVI, 13-19 :

preluată din marturieathonita.ro, sâmbătă, 18 iunie 2022

În vremea aceea, venind Iisus în părţile Cezareii lui Filip, îi întreba pe
ucenicii Săi, zicând: Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului? Iar ei au
răspuns: Unii spun că eşti Ioan Botezătorul, alţii, Ilie, alţii, Ieremia sau unul
dintre prooroci. Atunci Iisus le-a zis: Dar voi cine ziceţi că sunt Eu?
Răspunzând, Simon-Petru a zis: Tu eşti Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui viu.
Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: Fericit eşti, Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi
sânge ţi-au descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu Cel din ceruri. Şi Eu îţi zic ţie
că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o
vor birui. Şi îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor; şi orice vei lega pe pământ
va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri.

Duminica a treia după Rusalii
La Liturghie Evanghelia după Matei VI, 22-33:
Zis-a Domnul: Luminătorul trupului este ochiul; dacă ochiul tău va fi
curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va
fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul, cu
cât mai mult! Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va
urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu
puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui Mamona. De aceea zic vouă: Nu vă
îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă
veţi îmbrăca; oare nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât haina?
Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în
hambare şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai
presus decât ele? Şi cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge staturii sale
un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului
cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc, şi vă spun vouă că nici Solomon, în
toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia. Iar dacă iarba
câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o
îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Deci, nu duceţi
grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca?
Pentru că după toate acestea se străduiesc păgânii; doar ştie doar Tatăl vostru
Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi
dreptatea Lui, şi toate acestea se vor adăuga vouă.

.

Îl caut pe Dumnezeu ca să-mi spună
când mă va răsplăti pentru milostenia mea
Odată un țăran a auzit la Biserică pe preot spunând că dacă dai
milostenie, vei primi însutit de la Dumnezeu. Când s-a întors acasă s-a înțeles
cu femeia sa să dea milostenie singurul bou pe care-l aveau, iar Dumnezeu le
va da 100 de boi pentru această faptă bună. Nu a șovăit deloc să-și dea boul,
având deplină încredere în Dumnezeu.
Așadar a dat boul și aștepta răsplata de la Dumnezeu. Timpul trecea, dar
boii nu mai veneau. Într-o dimineață a hotărât să urce pe muntele din
vecinătate ca să-L afle pe Dumnezeu și să-L întrebe când îi va da cei 100 de
boi, așa cum a auzit în predica preotului.
Urcând pe munte a întâlnit un pustnic, care l-a întrebat:
– Unde mergi?
– Merg să-L caut pe Dumnezeu și să-L întreb când îmi va da cei 100 de
boi pentru milostenia pe care am făcut-o.
– Când Îl vei găsi, i-a spus pusnicul, întreabă-L și despre mine. Spune-I
că de patruzeci de ani sunt în munte și trăiesc pustnicește: Oare am dobândit
Împărăția Cerurilor?
– Desigur, a răspuns țăranul și și-a continuat drumul său.
Puțin mai sus a întâlnit un bătrân cu barbă albă, care l-a întrebat:
– Pe cine cauți?
– Am auzit în Biserică că de fac milostenie, voi primi însutit de la
Dumnezeu. Acum Îl caut pe Dumnezeu ca să-mi spună când mă va răsplăti
pentru milostenia mea.
– Întoarce-te la casa ta și sapă sub copacul din curtea ta și vei afla un
urcior cu lire. Nu spune nimănui despre acesta, ci numai continuă să ajuți
lumea și nu vei duce lipsă de nimic în viața ta.
– Îți mulțumesc, Gheronda. Dar mai am ceva să-Ți spun. În timp ce
veneam să Te aflu, am întâlnit un pustnic care mi-a cerut să Te întreb dacă
după patruzeci de ani de asceză și nevoințe duhovnicești a dobândit în cele
din urmă Împărăția Cerurilor.
– Să-i spui acelui pustnic că și alți patruzeci de ani de va ședea în munte,
tot nu va dobândi Împărăția Cerurilor. Acestui pustnic îi dau de patruzeci de
ani câte un posmag în fiecare zi, însă astăzi, știind că vei veni tu, i-am dat doi
posmagi, unul pentru el și unul pentru tine. Însă el, în loc să-ți dea ție unul,
i-a ținut pe amândoi pentru sine, fără să aibă încredere în Mine. Tu însă, fără
șovăire, ai dat boul, crezând în ceea ce ai auzit în Biserică.

