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Cugetări creştine

„Văzând iubirea de Dumnezeu a dreptului să-i râvnim virtutea. Nu
fără de rost harul Sfântului Duh ne-a lăsat în scris aceste istorii, ci ca să
ne îndemne spre urmarea şi râvna oamenilor virtuoşi. Când auzim de
răbdarea unuia, de curăţenia trupească şi sufletească a celuilalt, de graba
cu care un altul găzduia străinii, de virtutea mare a fiecăruia din ei şi că
toţi au strălucit şi au ajuns vestiţi, ei bine, atunci ne cuprine dorul de a fi
ca ei. ” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Omilii la Facere, LVII, I)

Anunţuri

Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18 iulie 2014,
respectiv 6 octombrie‒20 noiembrie 2014 la bunul mer s al lucrărilor
de construcţie la lăcaşul de închinar e aflat sub ocr otir ea Sf. Ioan
Gură de Aur. S-a continuat între 23 februarie şi 9 iunie 2015, ajungânduse cu zidăria la cota 7,00 m., respectiv s-au realizat cupolele din cărămidă
plină ce au fost acoperite cu beton, turnându-se în aceeaşi perioadă şi
centurile. Din 9 noiembrie s-au reluat acţiunile de înălţare, pentru ca în
ultima perioadă să fie efectuate lucrări premergătoare turnării unei noi
centuri, lucrare înfăptuită în 24 noiembrie. Vă rugăm să contribuiţi, şi pe
mai departe, după posibilităţi, la edificarea bisericii parohiale!

Marţi,
1. 12. 2015
Miercuri,
2. 12. 2015

Joi,
3. 12. 2015
Vineri,
4. 12. 2015
Sâmbătă,
5. 12. 2015
DUMINICA, 6. 12. 2015,
A XXVII-A DUPĂ RUSALII
(TĂMĂDUIREA
FEMEII GÂRBOVE)
SF. IER. NICOLAE

ORA 7.45: UTRENIA
ORA 9.10: ACATISTUL SF. AP. ANDREI
ORA 9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 18.00: VECERNIA
ORA 18.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR
Ora 8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia
Ora 18.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu
Ora 19.00: Vecernia
Ora 8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia
Ora 18.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia
Ora 18.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia mare
ORA 7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI
ORA 7.50: UTRENIA
ORA 9.10: ACATISTUL SF. IER. NICOLAE
ORA 9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 18.00: VECERNIA
ORA 18.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR

Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute

Texte din Sfânta Scriptură

Luni, 30 noiembrie,
Sf. Ap. Andrei, cel dintâi chemat, Ocrotitorul României
La Liturghie Evanghelia după Ioan I, 35-51:
În vremea aceea stăteau Ioan, împreună cu doi dintre ucenicii lui, şi, privind
pe Iisus, Care trecea, a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu! Şi cei doi ucenici l-au auzit când
a spus aceasta şi au mers după Iisus. Iar Iisus, întorcându-Se şi văzându-i că merg după
El, le-a zis: Ce căutaţi? Iar ei I-au zis: Rabi (care se tâlcuieşte: Învăţătorule), unde
locuieşti? El le-a zis: Veniţi şi veţi vedea. Au mers deci şi au văzut unde locuia; şi au
rămas la El în ziua aceea. Era ca la ceasul al zecelea. Unul dintre cei doi, care auziseră
de la Ioan şi veniseră după Iisus, era Andrei, fratele lui Simon-Petru. Acesta a găsit
întâi pe Simon, fratele său, şi i-a zis: am găsit pe Mesia, care se tâlcuieşte: Hristos. Şi l
-a adus la Iisus, Care, privind la el, i-a zis: Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei numi
Chefa, ce se tâlcuieşte: Petru. Iar a doua zi voia să plece în Galileea şi a găsit pe Filip.
Şi i-a zis Iisus: Urmează-Mi. Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui
Petru. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise
în Lege şi proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Şi i-a zis Natanael: Din Nazaret
poate fi ceva bun? Filip i-a zis: Vino şi vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către El
şi a zis despre el: Iată cu adevărat israelit în care nu este vicleşug. Natanael I-a zis: De
unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am
văzut când erai sub smochin. Răspuns-a Natanael: Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu,
Tu eşti Împăratul lui Israel. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am
văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Şi i-a zis: Adevărat,
adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu
suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului.

Duminica a XXVII-a după Rusalii
La Liturghie Evanghelia după după Luca XIII, 10-17:
În vremea aceea Iisus învăţa într-una din sinagogi sâmbăta. Şi, iată, era acolo
o femeie care avea de optsprezece ani un duh de neputinţă şi care era gârbovă, încât nu
putea să se ridice nicidecum. Iar Iisus, văzând-o, a chemat-o şi i-a zis: Femeie, eşti
dezlegată de neputinţa ta! Şi Şi-a pus mâinile asupra ei, iar ea îndată s-a îndreptat şi
slăvea pe Dumnezeu. Atunci mai-marele sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindeca- t-o
sâmbăta, răspunzând, zicea mulţimii: Şase zile sunt în care trebuie să se lucreze; deci
veniţi în aceste zile şi vă vindecaţi, iar nu în ziua sâmbetei! Domnul însă i-a răspuns şi
a zis: Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul sau asinul său de
la iesle şi nu îl duce să-l adape? Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o
Satana, iată, de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura
aceasta, în ziua sâmbetei? Şi zicând El acestea, s-au ruşinat toţi cei ce erau împotriva
Lui, iar poporul întreg se bucura de toate faptele cele slăvite, săvârşite de Dânsul.

Duminică, 6 decembrie, Sf. Ier. Nicolae
La Liturghie Evanghelia după Luca VI, 17-23:
În vremea aceea au stat în loc şes Iisus şi mulţime multă de ucenici ai Săi
şi mulţime mare de popor din toată Iudeea, din Ierusalim şi de pe ţărmul Tirului şi
al Sidonului, care veniseră ca să-L asculte şi să se vindece de bolile lor. Şi cei
chinuiţi de duhuri necurate se vindecau. Şi toată mulţimea căuta să se atingă de El,
că putere ieşea din El şi-i vindeca pe toţi. Iar El, ridicându-Şi ochii spre ucenicii
Săi, zicea: Fericiţi sunteţi voi, cei săraci, că a voastră este împărăţia lui Dumnezeu.
Fericiţi sunteţi voi, care flămânziţi acum, că vă veţi sătura. Fericiţi sunteţi cei ce
plângeţi acum, că veţi râde. Fericiţi veţi fi când oamenii vă vor urî pe voi şi vă vor
izgoni dintre ei, şi vă vor batjocori şi vor lepăda numele vostru, ca rău, din pricina
Fiului Omului. Bucuraţi-vă în ziua aceea şi vă veseliţi, că, iată, plata voastră multă
este în ceruri.

Comoara înţelepciunii

preluată din Ziarul Lumina, marţi, 24 noiembrie 2015

Cel mai bun calmant

Andrei era un copil de 11 ani care se confrunta cu o boală foarte gravă, incurabilă.
Preotul capelan al spitalului unde micuțul era internat îi dedica lui cel mai mult din
timpul acordat pastorației celor bolnavi. Băiatul nu mai avea mult de trăit, dar
înfrunta moartea cu o seninătate, o pace și o bucurie de invidiat.
Odată, celor din familie care îl vizitau le-a cerut să-i cânte psalmul 83: „Cât de
iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor!”
Într-o zi, medicul care-l îngrijea pe copil i-a zis:
‒ Andrei, tu nu te plângi niciodată, însă cu siguranță ai dureri foarte mari. Am să-ți
administrez un calmant.
‒ Domnule doctor, a răspuns copilul, vă rog să nu-mi dați nici un remediu.
‒ De ce refuzi medicamentul? Te-ai simți mult mai bine dacă l-ai lua, a insistat
doctorul.
Replica copilului a fost una simplă și sublimă în același timp. El a spus:
‒ Lui Iisus, când era pe Cruce, nu a venit nimeni să-I dea vreun calmant.
Dragostea pentru Hristos, care include și străduința de a-L imita și dorința de a
răbda orice neplăcere pentru El, este cel mai bun remediu pentru ușurarea suferințelor.
Și, în același timp, cel mai bun stimulent pentru ceea ce trebuie să facem.
Cei care rabdă fără cârtire și cu stăpânire de sine rămân credincioși voii lui
Dumnezeu. Și aceia care rămân credincioși voii Lui vor primi răsplata pe care le-a
făgăduit-o Hristos, Împărăția cerurilor. Răbdarea în încercări cu gândul la Hristos este
un mijloc sigur pentru a ne uni cu Dumnezeu. Pe cât cârtirea ne desparte de
Dumnezeu, pe atât răbdarea ne călește unirea cu El.
Dacă, așadar, răbdăm cu mulțumire toate încercările pentru harul Lui, ne va
răsplăti pe noi cu fericirea veșnică. Prin necaz și răbdare ajungem în tărâmul adevăratei cunoștințe și ne curățim de mulțimea păcatelor noastre. (Augustin Păunoiu)

