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  PROGRAM LITURGIC  

 SĂPTĂMÂNA A VII-A DUPĂ RUSALII 

 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  
Nr. 411, 25 – 31 IULIE 2022 

 

Cugetări creştine 
 

    „Dumnezeu n-a creat pe toate cele de pe lume numai pentru 
trebuința noastră, ci și datorită marii Lui dărnicii: unele făpturi 
au fost aduse pe lume pentru trebuința noastră, altele ca să 
predice puterea Creatorului.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Omilii la 
Facere, omilia VII, IV) 
 

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   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

25 VII 2022 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Marţi, Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 

26 VII 2022 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Miercuri,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineţii 

27 VII 2022 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

Joi,  Ora   7.30: Rugăciunile dimineţii 

28 VII 2022 Ora 18.00: Rugăciunile serii 

 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Vineri, Ora   7.30: Rugăciunile dimineţii  

29 VII 2022 Ora 18.20: Rugăciunile serii 

 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

Sâmbătă, Ora   7.30: Rugăciunile dimineţii 

30 VII 2022 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  

 Ora 18.00: Vecernia mare  

DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

31 VII 2022, ORA   7.45:UTRENIA  

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

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

A DOI ORBI ŞI A UNUI MUT ORA 15.00: VECERNIA  

DIN CAPERNAUM)  



.                                                                                                                   
Comoara înţelepciunii                                                                                         

 

preluată din Ziarul Lumina, miercuri, 29 iunie 2022  
 

Fericirea din cuib 
 

        Când fericirea clădeşte cuib pentru tine şi pentru 
copiii tăi, să nu crezi că ea te va răsfăţa multă vreme, pe 
tine sau pe copiii tăi. Împotriva oricărei fericiri 
pământeşti a noastre se porneşte o uneltire nevăzută. 
Abia te aşezi bine în cuibul fericirii şi te încălzeşti în el, 
când pe neaşteptate pătrunde în cuib capul şarpelui. 
      Fericirea pământească este aceeaşi cu fericirea pe 
care şarpele a făgăduit-o Evei, şi iată, acelaşi şarpe 
pătrunde şi la tine ca să-ţi arate masca fericirii tale. 
      O mamă se tânguia amarnic deasupra mormântului 
celor doi copii ai săi: 
      – Doamne, oare nu ai găsit puţină îndurare pentru 
aceşti doi viermişori? 
      Iar răspunsul lui Dumnezeu a venit prin gura unui 
duhovnic: 
      – Mamă, Dumnezeu a avut îndurare pentru aceşti 
doi viermişori ai tăi, de aceea i-a şi luat. Pentru tine 
erau nişte viermişori, dar pentru Dumnezeu vor fi 
Îngeraşi. Dumnezeu a avut îndurare şi pentru tine, şi 
tocmai de aceea ţi-a luat copiii – deoarece tu te-ai 
încălzit prea mult, împreună cu copiii tăi, în cuibul 
fericirii, şi nu ai luat seamă la capul şarpelui de sub 
cuib. 
 
      Extras din Gânduri despre bine și rău – Sfântul 
Nicolae Velimirovici, Editura Predania.      
 
 
 
 
  

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a VII-a după Rusalii  
La Liturghie Apostolul de la Romani XV, 1-7:   

 

      Fraţilor, datori suntem noi, cei tari, să purtăm slăbiciunile celor 
neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră, ci fiecare dintre noi 
să caute să placă aproapelui său, la ce este bine, spre zidire. Că și 
Hristos n-a căutat la plăcerea Sa, ci, precum este scris: «Ocările 
celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut asupra Mea». Căci toate câte 
s-au scris mai înainte s-au scris spre învățătura noastră, ca, prin 
răbdarea și mângâierea care vin din Scripturi, să avem nădejde. Iar 
Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă dea vouă a gândi la fel 
unii pentru alții, după Iisus Hristos. Pentru ca toți laolaltă și cu o 
singură gură să slăviți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru 
Iisus Hristos. Drept aceea, primiți-vă unii pe alții, precum și 
Hristos v-a primit pe voi, spre slava lui Dumnezeu.  
 

      La Liturghie Evanghelia după Matei IX, 27-35: 
 

      În vremea aceea, pe când trecea Iisus, doi orbi se ţineau după 
El, strigând şi zicând: Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David! Iar 
după ce a intrat în casă, au venit la El orbii şi Iisus i-a întrebat: 
Credeţi că pot să fac Eu aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne! Atunci 
S-a atins de ochii lor, zicând: După credinţa voastră, fie vouă! Şi   
s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: 
Vedeţi, nimeni să nu ştie. Dar ei, ieşind, L-au vestit în tot ţinutul 
acela. Şi plecând ei, iată au adus la El un om mut, având demon. 
Şi, fiind scos demonul, mutul a grăit. Iar mulţimile se minunau, 
zicând: Niciodată nu s-a arătat aşa ceva în Israel. Dar fariseii 
ziceau: Cu domnul demonilor scoate pe demoni. Şi Iisus străbătea 
toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind 
Evanghelia împărăţiei şi vindecând toată boala şi toată neputinţa 
în popor.            

 

             
 


