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Cugetări creştine 
 

           „Văzându-vă, iubiților, că veniți la Biserică în fiecare zi cu 
tragere de inimă, mă bucur nespus și nu încetez a slăvi pe iubitorul 
de oameni Dumnezeu pentru sporul vostru cel duhovnicesc. După 
cum foamea este semn al bunei stări trupești, tot așa și râvna de 
auzirea cuvintelor dumnezeiești este dovada cea mai mare a sănătății 
voastre sufletești” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Omilia Facere, IV, I) 

 
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 

  8 VIII 2022 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 18.00: Vecernia  

 Ora 18.30: Paraclisul Maicii Domnului 

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

  9 VIII 2022 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 18.00: Vecernia  

 Ora 18.30: Paraclisul Maicii Domnului 

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

10 VIII 2022 Ora 16.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 17.00: Vecernia  

  Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

 Ora 19.00: Paraclisul Maicii Domnului 

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

11 VIII 2022 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 18.00: Vecernia  

 Ora 18.30: Paraclisul Maicii Domnului 

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

12 VIII 2022 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 18.00: Vecernia  

 Ora 18.30: Paraclisul Maicii Domnului 

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

13 VIII 2022 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur 

 Ora 18.00: Vecernia  

 Ora 18.30: Paraclisul Maicii Domnului 

DUMINICA, ORA   7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

14 VIII 2022,  ORA   7.50: UTRENIA 

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

(UMBLAREA PE MARE‒ ORA 17.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 

 POTOLIREA FURTUNII) ORA 18.00: PARACLISUL MAICII DOMNULUI 

 ORA 19.00: VECERNIA MARE CU LITIA 



Comoara înţelepciunii                                                                              
 

preluată din Ziarul Lumina, sâmbătă, 9 iulie 2022  
 

Cămașa fericitului 
 

     Odată, un împărat zăcea la pat, nefericit și nemulțumit de starea sa (și era 
împărat!…). O depresie puternică a pus stăpânire peste sufletul lui și nimic    
nu-l mai putea bucura. În zadar au fost chemați la palat cei mai pricepuți 
doctori și vraci, căci niciunul nu l-a putut vindeca. Văzând că nimeni nu-l 
poate tămădui, împăratul a apelat și la un înțelept bătrân, despre care a auzit 
numai cuvinte de laudă, și acela îi spuse – nu lipsit de tâlc − că nu-și va mai 
putea găsi pacea și fericirea, până nu va îmbrăca și el „cămașa fericitului”! 
      Slujitori numeroși au plecat de îndată în toată țara, ca să găsească o astfel 
de cămașă miraculoasă. Au umblat prin sate și orașe, au întrebat sute de 
oameni dacă sunt fericiți, dar… zadarnic! Nu s-a aflat nici un cetățean care să 
se declare pe deplin mulțumit cu viața lui. Unii erau bogați, dar se plângeau de 
câte o boală; alții erau sănătoși, dar nemulțumiți de starea lor materială. Au 
întrebat și pe cei care se bucurau deopotrivă și de averi și de sănătate, dar aceia 
reclamau că nu au pace în casă!… În sfârșit, toți s-au arătat nemulțumiți de 
câte ceva și, pentru aceasta, se declarau nefericiți. 
      Într-o zi, trecând unul din sfetnicii împărătești pe lângă un câmp, a văzut 
un bărbat săpând pământul și cântând, bucuros nevoie mare! Încântat că, în 
sfârșit, a dat peste ceea ce căuta de atâta vreme, sfetnicul s-a apropiat de 
lucrător și-a zis: 
      − Te aud cântând, omule! Ești fericit? 
      − De bună seamă că sunt fericit… de ce n-aș fi? 
      − Cum așa? se miră slujitorul împărătesc, neputând să-și creadă urechilor. 
      − Păi, sănătos sunt, poftă de lucru am, cu nevasta mă înțeleg de minune, 
copiii îmi sunt bine, ce-mi mai lipsește? Mulțumesc lui Dumnezeu pentru 
toate! răspunse omul. 
      − Atunci, dacă ești fericit, dă-mi cămașa ta, să o duc împăratului nostru ca 
s-o îmbrace și să se vindece de boală! 
      − Care cămașă?! se miră acela. Dar ce, eu am cămașă? Eu sunt om sărac!… 
      PS: Fericirea nu stă numaidecât în bani, în măriri înalte, ori în bunuri 
materiale, ci în inimile celor care au învățat să mulțumească lui Dumnezeu 
pentru ceea ce au – oricât ar avea –, pentru ceea ce sunt – oricine ar fi – și 
pentru starea în care se află – oricum ar ajunge… 
 

      (Sursa: www.episcopiaslatinei.ro) 

      
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a IX-a după Rusalii  
 

La Liturghie Apostolul de la I Corinteni III, 9-17: 
 

         Fraţilor, noi împreună-lucrători cu Dumnezeu suntem; voi sunteţi 
ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu, cel 
dat mie, eu, ca un înţelept meşter, am pus temelia; iar altul zideşte. Dar 
fiecare să ia seama cum zideşte; căci nimeni nu poate pune altă temelie, 
decât cea pusă, care este Iisus Hristos. Iar de zideşte cineva pe această 
temelie: aur, argint, sau pietre scumpe, lemne, fân, trestie, lucrul fiecăruia se 
va face cunoscut; îl va vădi ziua (Domnului). Pentru că în foc se descoperă, 
şi focul însuşi va lămuri ce fel este lucrul fiecăruia. Dacă lucrul cuiva, pe 
care l-a zidit, va rămâne, va lua plată. Dacă lucrul cuiva se va arde, el va fi 
păgubit; el însă se va mântui, dar aşa ca prin foc. Nu ştiţi, oare, că voi sunteţi 
templu al lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? De va 
strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că 
sfânt este templul lui Dumnezeu, care sunteţi voi.    
 

La Liturghie Evanghelia după Matei XIV, 22-34:  
 

           În vremea aceea, Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă 
înaintea Lui pe ţărmul celălalt, până ce va da drumul mulţimilor. Iar El, dând 
drumul mulţimilor, S-a suit în munte, ca să Se roage deosebi. Şi făcându-se 
seară, era singur acolo. Iar corabia era deja în mijlocul mării, fiind învăluită 
de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la a patra strajă din noapte, a venit la 
ei Iisus, umblând pe mare. Văzându-L umblând pe mare, ucenicii s-au 
înspăimântat, zicând că e nălucă, şi de frică au strigat. Dar El le-a vorbit 
îndată, zicându-le: Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi! Atunci Petru, 
răspunzând, a zis: Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte să vin la Tine pe apă. El 
i-a zis: Vino! Iar Petru, coborându-se din corabie, a mers pe apă şi a venit 
către Iisus. Dar văzând vântul, s-a temut şi, începând să se scufunde, a 
strigat, zicând: Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a 
apucat şi a zis: Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Şi suindu-se ei în 
corabie, s-a potolit vântul. Iar cei din corabie I s-au închinat, zicând: Cu 
adevărat Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Şi, trecând dincolo, au venit în pământul 
Ghenizaretului.  


