
Parohia Ortodoxă  
Sfântul Ioan Gură de Aur 

Str. Porțile de Fier r. 2, 00 9 Cluj-Napo a 
 

we : www.parohiasfa tulioa guradeaur.ro 

E ail: parohiasioa guradeaur@yahoo. o  

Preot paroh: Bogdan Sergiu Marian 

Telefon ix:   9  

Telefon mobil:   9  

PROGRAMăLITURGICă‒ăS PT MÂNAăAăXXX-AăDUP ăRUSALII 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  

Nr. 72,  25 —  31 IANUARIE 2016 

 

Cuget ri creştine 
           „Cum vom fi miluiţi? Cum vom fi mântuiţi? Eu vă spun că doar aşa 
putem: Dacă avem mereu în sufletul nostru rugăciunea şi roadele ei, adică 
smerenia şi blândeţea. Pentru că Hristos zice: «Luaţi jugul Meu asupra voastră, 
şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima, şi veţi găsi odihna 
sufletelor voastre.» (Mat. 11, 29) Şi iarăşi David: «Inima înfrântă şi smerită 
Dumnezeu nu o va urgisi». (Ps. 50, 19) Pentru că şi Dumnezeu nu primeşte şi 
nu iubeşte nimic atât de mult cât sufletul blând, smerit şi mulţumitor.” (Sf.ăIoană
Gur ădeăAură‒ăOmilie despre poc in , IV) 
 

Anun uri 
          Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ă iulieă 2014,ă
respectivă 6ă octombrie‒20ă noiembrieă 2014 la bunul mers al lucr riloră deă
construcţie la lăcaşul de închinare aflat sub ocrotirea Sf. Ioan Gură de Aur. S-a 
continuat între 23ă februarie şi 9ă iunieă 2015, ajungându-se cu zidăria la cota 
7,00ăm., respectiv s-au realizat cupolele din cărămidă plină ce au fost acoperite 
cu beton, turnându-se în aceeaşi perioadă şi centurile. Din 9ă noiembrieă 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; din 
2ă decembrieă s-a început lucrul la structura metalică a viitoarelor grinzi, 
manoperă finalizată în 10ă decembrie. Vă rugăm să contribuiţi, şi pe mai 
departe, după posibilităţi, la edificarea bisericii parohiale! 

ăăProgramulăpoateăsuferiămodific riădatorit ăunorăsituaţiiăneprev zuteă 
 

Luni,ă Oraăăăă8.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

25.ăă1.ă2016 Oraăă18.00:ăRug ciunileădeăsear ă 
 Oraăă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Marţi, Oraăăăă8.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

26.ăă1.ă2016 Oraăă17.30:ăăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Ora  18.00:  Vecernia mare cu litie 

Miercuri,  Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gur  de Aur 

27.  1. 2016 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

Aducerea moaştelor Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 

Sf. Ioan Gur  de Aur Ora 19.00: Vecernia 

Joi,ă Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineţiiă 
28.ăă1.ă2016 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear ă 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Vineri, Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineţiiă 
29.ăă1.ă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 ORA 18.00: VECERNIA MARE 

SÂMB T , 30.  1. 2016 ORA   7.30: UTRENIA 

SFIN II TREI IERARHI ORA   9.00: ACATISTUL SF. TREI IERARHI 

VASILE CEL MARE, ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GUR  DE AUR 

GRIGORIE TEOLOGUL ŞI  ORA 17.30: ACATISTUL SF. IOAN GUR  DE AUR 

IOAN GUR  DE AUR ORA 18.00: VECERNIA MARE 

DUMINICA, ORAăăă7.40:ăACATISTULăMÂNTUITORULUI 

31.ăă1.ă2016, ORAăăă8.00:ăUTRENIAă 
AăXXXII-AăDUP ăRUSALII ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

(AăLUIăZAHEU)ăă ORAă18.00:ăVECERNIA 

 ORAă18.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 



Comoara în elepciunii                                                                              
 

preluată din Ziarul Lumina, miercuri, 20 ianuarie 2016  
 

Nuăvorbiăcândăeştiămâniosă 
 

      În ultimii ani a devenit tot mai vizibilă tensiunea în care ne mi căm zilnic. Oamenii 
sunt mânio i cu i fără motiv. Fiecare aproape se consideră îndreptățit să î i manifeste 
agresivitatea. ă 
ăăăăăăConviețuim greu unii cu ceilalți. Dar nu-i nimic nou sub soare i izbucnirile de furie, 
această nebunie vremelnică, sunt la fel de bătrâne ca oamenii. Părinții pustiei nu au fost 
ocoliți nici ei de aceste porniri. Ioan cel Pitic, un avvă răbdător care a cărat ani în ir apă 
cu urciorul unui băț înfipt în nisip, până când lemnul a înflorit, poveste te: „Când 
mergea odată pe drumul spre Sketis, încărcat cu funii, cămilarul a început să vorbească 
i mi-a stârnit mânia. Am lăsat jos funiile i am luat-o la fugă”. Similară este i istoria 

avvei Isidor de la Sketis, care zicea: „M-am dus odată la piață, ca să vând câteva 
mărunți uri, dar văzând că mânia se apropie de mine, am lăsat toate lucrurile baltă i am 
luat-o la fugă”. În alt loc, Ioan cel Pitic, pe care l-am citat mai devreme, poveste te că a 
fugit de la seceri  în clipa în care cineva din preajma lui s-a manifestat zgomotos i plin 
de mânie. 
      Cuvintele acestea ale bătrânilor arată ceva fundamental despre natura mâniei: ea este 
contagioasă dacă nu e ti bine imunizat. De aceea asceții decid să părăsească în cel mai 
scurt timp mediul toxic. Riscul este prea mare. Vorbele spuse la mânie nu pot fi aduse 
înapoi. Furia i supărarea pot escalada cu mare u urință, iar rezultatul este destul de u or 
de anticipat. De aceea părinții decid să se retragă în asemenea momente. Cuvântul lor 
peste timp pentru noi este unul simplu: nu vorbi la mânie, nu te lăsa prins de tăvălugul 
furiei, învață să taci i să te retragi atunci când este cazul. i nu este nici urmă de la itate 
într-o asemenea purtare. Dimpotrivă. E nevoie de multă stăpânire de sine, de un mare 
autocontrol să nu te la i atras de plăcerea care se ascunde în descătu area mâniei. 
      Undeva pe la începutul secolului al XIX-lea, Sfântul Serafim de Sarov spunea un 
cuvânt care a fost apoi adesea reluat: „Scopul vieții cre tine este dobândirea Duhului 
Sfânt”. Gândul Sfântului Serafim nu aducea cu sine ceva nou, în afara conciziei 
formulării. Efortul ascetic a avut mereu scopul de a atrage harul Duhului Sfânt, care se 
define te mai ales prin delicatețe i discreție. Cea mai mică bădărănie, brutalitate ori 
nedreptate îl poate alunga pentru o perioadă nedefinită. Nevoința duhovnicească 
înseamnă, între altele, să trăie ti con tient de fiecare moment din viața ta i de orice 
mi care din adâncurile sufletului; i mai cu seamă să trăie ti atent la mi carea continuă a 
harului. O asemenea con tiință găsim reflectată în însemnările Sfântului Ioan de 
Kronstadt, care se pocăia adânc de fiecare dată când simțea că harul l-a părăsit. Dintr-o 
asemenea con tiință se na te i grija, aproape excesivă uneori, pentru lini te – singura 
atmosferă prielnică harului.  
        Experiența părinților pustiei ne învață că pentru a nu propaga răul este necesar să 
luăm puțină distanță i să ne stăpânim, iar în felul acesta, nu vom spori mânia, ci vom 
înmulți pacea, printr-un efort minim. (PaulăSiladi) ăă 

Texte din Sfânta Scriptur  

Miercuri,ă27ăianuarie,ăAducereaămoaştelorăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

LaăLiturghieăEvanghelia dup  Ioan X, 9-16: 
       Zis-a Domnul: Eu sunt uşa: De va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va 
intra şi va ieşi şi păşune va afla. Furul nu vine decât ca să fure, să junghie şi să piardă. 
Eu am venit ca oile Mele viaţă să aibă şi din belşug să aibă. Eu sunt Păstorul cel bun. 
Păstorul cel bun Îşi pune sufletul pentru oile Sale. Iar cel plătit, care nu este păstor şi 
ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile şi fuge; iar lupul le 
răpeşte şi le risipeşte. Cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi. Eu sunt 
Păstorul cel bun şi cunosc oile Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine. Precum Mă 
cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmi pun pentru oi. Am şi alte oi, care 
nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc; ele vor asculta de glasul 
Meu şi va fi o turmă şi un păstor. 

 

Sâmb t ,ă30ăianuarie,ăSf.ăTreiăIerarhi: 
VasileăcelăMare,ăGrigorieăTeologulăşiăIoanăGur ădeăAur 

ăăLaăLiturghieăEvanghelia dup  Matei V, 14-19:   

         Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate 
aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie şi o pun sub obroc, ci în 
sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea 
oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel 
din ceruri. Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, 
ci să împlinesc. Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul şi pământul, o iotă sau 
o cirtă din Lege nu va trece, până ce se vor face toate. Deci, cel ce va strica una din 
aceste porunci, foarte mici, şi va învăţa aşa pe oameni, foarte mic se va chema în 
Împărăţia cerurilor; iar cel ce va face şi va învăţa, acesta mare se va chema în 
Împărăţia cerurilor.  
 

 

DuminicaăaăXXXII-aădup ăRusaliiă 
La LiturghieăEvanghelia dup  Luca XIX, 1-10:  

         În vremeea aceea trecea Iisus prin Ierihon şi, iată, un om bogat cu numele 
Zaheu care era mai-mare peste vameşi, căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de 
mulţime, pentru că era mic de statură. Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, 
ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind 
în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa 
ta. Şi a coborât degrabă şi L-a primit, bucurându-se. Şi, văzând, toţi murmurau, 
zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând înaintea Domnului, 
I-a zis: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am nedreptăţit 
pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire 
casei acesteia, pentru că şi acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să 
caute şi să mântuiască pe cel pierdut.          


