
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 V-A DUPĂ RUSALII 

 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  
Nr. 409, 11 – 17 IULIE 2022 

 

Cugetări creștine 
 

    „Niciodată nu învingem când facem rău! Dar întotodeauna 
învingem când suferim răul. Așa ajunge și victoria mai 
strălucitoare când, prin răbsdare, învingem pe cei ce ne fac rău. 
De aici se vede că victoria vine de la Dumnezeu.” (Sf. Ioan 
Gură de Aur ‒ Omilii la Matei, omilia LXXXIV, VI) 
 

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: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  
11 VII 2022 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

MARȚI, Ora   7.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  

12 VII 2022 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

Miercuri,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 
13 VII 2022 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

Joi,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

14 VII 2022 Ora  18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Vineri, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

15 VII 2022 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Sâmbătă, Ora   7.30: Rugăciunile dimineții 

16 VII 2022 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.30: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

17 VII 2022, ORA   7.45: UTRENIA  

A V-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 

(VINDECAREA CELOR  ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

DOI DEMONIZAȚI ORA 15.00: VECERNIA    

DIN ȚINUTUL GADAREI)  



.                                                                                                                   
Comoara înţelepciunii                                                                                         

 

preluată din marturieathonita.ro, sâmbătă, 25 iunie 2022 
 

Cele două găletușe 
 

        A fost odată ca niciodată un fermier înțelept. El folosea 
două găletușe pe care și le așeza în spate cu ajutorul unui băț 
gros. Una dintre găleți avea o mică fisură, astfel încât omul 
nostru ajungea acasă cu o căldare plină și cealaltă goală pe trei 
sferturi. Acest lucru s-a petrecut vreme de doi ani. 
      Desigur, găletușa cea bună era mândră de realizările ei. Cea 
cu defect, însă, era rușinată de imperfecțiunea sa, și se simțea 
mizerabil pentru că, în tot acest timp, nu adusese decât un sfert 
din cantitatea de apă. Ea n-a mai rezistat, și i-a spus omului: 
      – Îmi este atât de rușine de mine… Îmi cer iertare! 
      – De ce?, a întrebat omul. De ce ți-e rușine? 
      – N-am fost în stare în acești doi ani să aduc decât un sfert 
din cantitate, datorită crăpăturii… Din cauza mea, ai făcut 
multe drumuri în plus. 
      Omului i s-a făcut milă de biata căldare și i-a spus cu 
blândețe în glas: 
      – Te rog să privești ce flori frumoase sunt pe marginea 
drumului. 
     Căldărușa cea mâhnită a observat cât de multe și minunate 
erau florile din drumul lor. A uitat pe loc de necazul ei. Când 
au ajuns în casă, ea se întristă din nou, văzând că iar e aproape 
goală. 
      Fermierul i-a spus atunci: 
      – Ai observat că toate acele superbe flori au crescut numai 
pe partea ta? Timp de doi ani, mi-am înfrumusețat casa și viața 
cu aceste flori, care nu ar fi crescut niciodată dacă erai 
perfectă. 
      Tot ceea ce noi numim lipsuri sau imperfecțiuni nu sunt 
decât spărturile prin care darurile primite de Sus curg prin noi 
și rodesc frumusețe oriunde vom păși.            
 
 
 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a cincea după Rusalii, 
La Liturghie Evanghelia după Matei VIII, 28-34; IX, 1:        

      

      În vremea aceea, trecând Iisus dincolo, în ţinutul Gadarenilor, L-au întâmpinat 
doi demonizaţi care ieşeau din morminte, atât de cumpliţi, încât nimeni nu putea să 
treacă pe calea aceea. Şi, iată, au început să strige şi să zică: Ce ai Tu cu noi, 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti? 
Departe de ei era o turmă mare de porci, păscând. Iar demonii Îl rugau, zicând: 
Dacă ne scoţi afară, lasă-ne să intrăm în turma de porci. Atunci El le-a zis: Duceţi-
vă! Iar ei, ieşind, s-au dus în turma de porci. Şi îndată toată turma s-a aruncat de pe 
ţărm în mare şi a pierit în apă. Iar păzitorii au fugit şi, ducându-se în cetate, au 
spus toate cele întâmplate cu demonizaţii. Şi, iată, toată cetatea a ieşit în 
întâmpinarea lui Iisus şi, văzându-L, L-au rugat să plece din hotarele lor. Iar Iisus, 
intrând în corabie, a trecut marea şi a venit în cetatea Sa.   
 

  Duminica a cincea după Rusalii, 
a Sf. Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic 

La Liturghie Evanghelia după Ioan XVII, 1-13:  
 

      În vremea aceea, 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 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 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 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.   

 
 
 

 


