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SĂPTĂMÂNA A XXI - A DUPĂ RUSALII

Anunţuri
Mulţumim celor care s-au implicat şi în perioada 22-24 octombrie 2014 la bunul
mers al lucrărilor de construcţie la lăcaşul de închinare aflat sub ocrotirea Sf. Ioan
Gură de Aur. Vă rugăm să contribuiţi, în continuare, după posibilităţi!
Joi, 30 octombrie 2014, sunteţi invitaţi, indiferent de vărsta pe care o aveţi, cu
începere de la ora 18.45, la întâlnirea Grupului de Tineret al Parohiei noastre. Va fi
prezentată o informare despre boala dependenţei şi soluţii de recuperare de către
doi consilieri în adicţii din partea Programului Sf. Dimitrie Basarabov al Asociaţiei
Filantropice Medical-Creştine Christiana Cluj.

Probleme creştine
În satul nostru există biserică, dar preotul locuieşte, din păcate, ceva mai departe,
în satul vecin. În fiecare duminică dimineaţă, când vine la Sfânta Liturghie, părintele
face o oră şi 20 de minute. După slujbă, la amiază, când se întoarce acasă, face 80 de
minute. Găsiţi vreo explicaţie pentru acest lucru? (Adaptare de Leon Magdan)

LUNI, 27. 10. 2014,
SF. CUV.
DIMITRIE CEL NOU

ORA 8.00: UTRENIA
ORA 9.20: ACATISTUL SF. CUV. DIMITRIE CEL NOU
ORA 9.45: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 18.00: VECERNIA
ORA 18.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR
Marţi, 28. 10. 2014
Ora 8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile de seară
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Miercuri, 29. 10. 2014
Ora 8.00: Rugăciunile dimineţii
Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu
Joi, 30. 10. 2014
Ora 8.00: Rugăciunile dimineţii
Ora 18.00: Rugăciunile de seară
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Vineri, 31. 10. 2014
Ora 8.00: Rugăciunile dimineţii
Ora 18.00: Rugăciunile de seară
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Sâmbătă, 01. 11. 2014
Ora 8.00: Rugăciunile dimineţii
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia mare
DUMINICA, 02. 11. 2014, ORA 8.00: ACATISTUL DOMNULUI IISUS HRISTOS
A XXII-A
ORA 8.20: UTRENIA
DUPĂ RUSALII
ORA 9.45: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR
(BOGATUL
ORA 18.00: VECERNIA
NEMILOSTIV)
ORA 18.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR
Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute

Texte din Sfânta Scriptură
Luni, 27 octombrie, Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou
La Liturghie Evanghelia după Matei XI, 27-30:
Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Toate Mi-au fost date de către Tatăl
Meu şi nimeni nu cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L
cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi cel căruia va voi Fiul să-i descopere.
Veniţi la Mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi
jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu
inima, şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu e bun şi povara
Mea este uşoară.

Duminica a XXII-a după Rusalii
(Bogatul nemilostiv )
La Liturghie Evanghelia după Luca VI, 19-31:
Zis-a Domnul: Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison,
veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea
înaintea porţii lui, plin de bube, poftind să se sature din cele ce cădeau de la
masa bogatului; dar şi câinii venind, lingeau bubele lui. Şi a murit săracul şi a
fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi a fost
înmormântat. Şi, în iad, ridicându-şi ochii, fiind în chinuri, el a văzut de
departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui. Şi el, strigând, a zis: Părinte
Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful degetului în
apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie! Dar
Avraam a zis: Fiule, adu-ţi aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viaţa ta,
iar Lazăr, asemenea, pe cele rele; iar acum aici el se mângâie, iar tu te
chinuieşti. Şi, peste toate acestea, între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare, ca
aceia care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să
treacă la noi. Iar el a zis: Rogu-te, dar, părinte, să-l trimiţi în casa tatălui meu,
căci am cinci fraţi, să le spună lor acestea, ca să nu vină şi ei în acest loc de
chin. Şi i-a zis Avraam: Au pe Moise şi pe prooroci; să asculte de ei. Iar el a
zis: Nu, părinte Avraame, ci, dacă cineva dintre morţi se va duce la ei, se vor
pocăi. Şi i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise şi de prooroci, nu vor
crede nici dacă ar învia cineva dintre morţi.

Comoara înţelepciunii
preluată din Ziarul Lumina, sâmbătă, 18 octombrie 2014

Colegii compătimitori
Dacă cineva m-ar întreba cum recunoşti mai repede un creştin, aş spune
simplu: după sufletul lui compătimitor. Pentru că, aşa cum spunea cineva,
compasiunea înseamnă să iubeşti cu inima lui Dumnezeu.
Povestea de astăzi ne vorbeşte tocmai despre această virtute, a inimii
iubitoare până la jertfă a unor elevi faţă de colega lor.
„Dacă nu mă laşi, nu mă voi putea duce la şcoală. Mi-ar fi prea ruşine…
Mamă. E foarte important!“ Elena izbucni în hohote de plâns. Era arma ei cea
mai eficace. „Of, fă cum doreşti, bombăni mama. Vei arăta ca un monstru.
Treaba ta.“ În alte douăzeci şi trei de familii avea loc cam aceeaşi scenă.
Erau copiii din clasa a VII-a a unui liceu din provincie. În acea zi luaseră
cu toţii o hotărâre importantă. Dar în clasă erau douăzeci şi cinci de elevi.
De fapt, doar în cea de-a douăzeci şi cincea familie se petrecea altceva.
Elisabeta îşi făcea o mulţime de griji, iar mama şi tatăl ei încercau să o
încurajeze. Era a nu ştiu câta oară că fetiţa mergea la oglindă. „Vor râde de
mine, ştiu eu. Şi când mă gândesc la cei care nu mă pot suferi, la Paul care mă
face întotdeauna scobitoare… Cred că de-abia aşteaptă venirea mea la şcoală.“
Şi lacrimi mari se prelingeau iarăşi pe obrajii fetiţei. Încercă să-şi aranjeze
pălăria de sport care-i era cam largă.Tatăl o privi cu calmul său obişnuit: „Hai,
draga tatii. Îţi va creşte repede din nou. Reacţionezi foarte bine la tratament şi în
câteva luni te vei simţi ca mai înainte“. „Da, dar uite!“ Şi Elisabeta arătă
copleşită spre capul ei care se reflecta lucios şi rozaliu în oglindă. Tratamentul
pentru leucemia care o lovise acum două luni făcuse să-i cadă tot părul. Mama o
îmbrăţişă: „Curaj puiule! Se vor obişnui repede, o să vezi…“ Elisabeta îşi trase
nasul, îşi luă pălărioara şi rucsacul şi porni spre şcoală.
Ajunsă în faţa uşii clasei a VII-a B, inima îi bătea mai să-i iasă din piept.
Închise ochii şi intră. Dar când îşi deschise ochii pentru a căuta banca, văzu ceva
ciudat. Toţi, dar toţi colegii ei de clasă purtau câte o pălărioară pe cap. Se
întoarseră spre ea şi, zâmbind, îşi scoaseră pălărioarele exclamând: „Bine ai
revenit, Elisabeta!“ Erau tunşi zero. Şi Andreea, care era atât de mândră cu părul
ei buclat, şi Paul, şi George, şi Francisca…toţi.
Se ridicară şi o îmbrăţişară pe Elisabeta, care nu ştia dacă să plângă sau să
râdă. Şoptea doar: „Mulţumesc…“ De la catedră, zâmbea şi dirigintele,
profesorul de matematică care nu se tunsese, pentru că era chel de felul lui.
(Adaptare de Augustin Păunoiu după o pildă din vol. „Noi avem
aripi“, Bruno Ferrero, colecţia Istorioare pentru suflet, Editura Galaxia
Gutenberg, 2007)

