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Cugetări creştine 

          „Nu este, nu este nimeni, fie tată, fie mamă, fie prieten, oricine ar fi, care 
să ne iubească atât ca Dumnezeu, Cel ce ne-a făcut! Şi asta se vede şi din 
binefacerile pe care ni le face zilnic şi din poruncile pe care ni le dă.” (Sf.ăIoană
Gur ădeăAură‒ăOmilii la Matei, XIX, VII) 
 

Anunţuri 

         Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ăiulieă2014,ărespectivă
6ăoctombrie‒20ănoiembrieă2014 la bunul mers al lucr rilorădeăconstruc ie la 
lăcaşul de închinare aflat sub ocrotirea Sf. Ioan Gură de Aur. S-a continuat între 
23ăfebruarie şi 9ăiunieă2015, ajungându-se cu zidăria la cota 7,00ăm., respectiv 
s-au realizat cupolele din cărămidă plină ce au fost acoperite cu beton, turnân-

du-se în aceeaşi perioadă şi centurile. Din 9ănoiembrieăs-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 2ădecembrieăăăă
s-a început lucrul la structura metalică a viitoarelor grinzi, manoperă finalizată 
în 10ă decembrie. Din 22ă februarieă 2016ă s-a lucrat la pregătirea cu material 
lemnos a viitoarei etape, respectiv a zidăriei cu cărămidă plină, ce a fost 
acoperită cu beton în 21 martie; grinzile au fost umplute cu beton în 24 martie.  
Din 4 aprilie s-au început lucrările la zidăria turnului central. Vă rugăm să 
contribuiţi, şi pe mai departe, după posibilităţi, la edificarea bisericii parohiale! ăProgramulăpoateăsuferiămodific riădatorit ăunorăsitua iiăneprev zuteă 

Luni,ă Oraăăă8.00:ăCeasurileăI,ăIII,ăVIăşiăIX 

11ăIVă2016 Oraă15.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă15.20:ăLiturghiaăSf.ăGrigorieăDialogulă(aăDarurilorămaiăînainteăsfin ite)ă 
Mar i, Oraăăă8.00:ăCeasurileăI,ăIII,ăVIăşiăIX 

12ăIVă2016 Oraă15.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă15.20:ăLiturghiaăSf.ăGrigorieăDialogulă(aăDarurilorămaiăînainteăsfin ite)ă 
Miercuri,ă Oraăăă8.00:ăCeasurileăI,ăIII,ăVIăşiăIX 

13ăIVă2016 Oraă15.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă15.20:ăLiturghiaăSf.ăGrigorieăDialogulă(aăDarurilorămaiăînainteăsfin ite)ă 
 Oraă16.30:ăUtreniaăcuăCanonulăSf.ăAndreiăCriteanulă(Denie) 
 Oraă18.00:ăTainaăSfântuluiăMaslu 

JOI,ă ORAăă7.40:ăCEASURILEăI,ăIII,ăVIăŞIăIX 

14ăIVă2016 ORAăă9.10:ăACATISTULăSF.ăPAHOMIEăDEăLAăGLEDINă 
SF.ăăIERARH ORAăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăGRIGORIEăDIALOGULă(aăDarurilorămaiăînainteăsfin ite)ă 
PAHOMIEăDE ORAă18.00:ăRUG CIUNILEăSERII 

LAăGLEDIN ORAă18.20:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

Vineri, Oraăăă8.00:ăCeasurileăI,ăIII,ăVIăşiăIX 

15ăIVă2016 Oraă15.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

ă Oraă15.20:ăLiturghiaăSf.ăGrigorieăDialogulă(aăDarurilorămaiăînainteăsfin ite)ă 
 Oraă16.30:ăUtreniaăcuăAcatistulăBuneiăVestiriă(Denie) 
Sâmb t ,ă Oraăăă8.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

16ăIVă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 ORAă18.00:ăVECERNIAăMAREă 
DUMINICA ORAăăă7.40:ăACATISTULăMÂNTUITORULUI 

17ăIVă2016 ORAăăă8.00:ăUTRENIAă 
AăV-ăAăăDINăPOSTă ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăVASILEăCELăMARE 

(AăSF.ăMARIA ORAă18.00:ăVECERNIAăŞIăPAVECERNI AăMIC  

EGIPTEANCA) ORAă19.00:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 



ÎnăaceeaşiăziăseăciteşteăşiăEvangheliaăCuvioasei 
ăEvanghelia după Matei VII, 36-50:  

     În vremea aceea, unul din farisei L-a rugat pe Iisus să mănânce cu el. Şi intrând în 
casa fariseului, a şezut la masă. Şi iată era în cetate o femeie păcătoasă şi, aflând că şade 
la masă, în casa fariseului, a adus un alabastru cu mir. Şi, stând la spate, lângă picioarele 
Lui, plângând, a început să ude cu lacrimi picioarele Lui, şi cu părul capului ei le ştergea. 
Şi săruta picioarele Lui şi le ungea cu mir. Şi văzând, fariseul, care-L chemase, a zis în 
sine: Acesta, de-ar fi prooroc, ar şti cine e şi ce fel e femeia care se atinge de El, că este 
păcătoasă. Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Simone, am să-ţi spun ceva. Învăţătorule, 
spune, zise el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu cinci sute de dinari, iar 
celălalt cu cincizeci. Dar, neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci, care 
dintre ei îl va iubi mai mult? Simon, răspunzând, a zis: Socotesc că acela căruia i-a iertat 
mai mult. Iar El i-a zis: Drept ai judecat. Şi întorcându-se către femeie, a zis lui Simon: 
Vezi pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta şi apă pe picioare nu Mi-ai dat; ea însă, cu 
lacrimi, Mi-a udat picioarele şi le-a şters cu părul ei. Sărutare nu Mi-ai dat; ea însă de 
când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele. Cu untdelemn capul Meu nu l-ai uns; 
ea însă cu mir Mi-a uns picioarele. De aceea îţi zic: Iertate sunt păcatele ei cele multe, 
căci mult a iubit. Iar cui se iartă puţin, puţin iubeşte. Şi a zis ei: Iertate îţi sunt păcatele. Şi 
au început cei ce şedeau împreună la masă să zică în sine: Cine este Acesta care iartă şi 
păcatele? Iar către femeie a zis: Credinţa ta te-a mântuit; mergi în pace.   
 

Comoara înţelepciunii                                                                              
preluată din Ziarul Lumina, vineri, 11 martie 2016  

Lupulăpeăcareăîlăhr neştiăăăă 
        

ăăăăăăAm auzit de curând o reclamă la televizor care suna cam aşa: „Crezi că poţi schimba 
societatea în care trăieşti? Crezi că este posibilă o lume mai bună? Noi spunem că da. 
Acum ai şansa să transformi visul. Poţi construi o societate unde tu îţi alegi regulile şi 
legile după care vrei să trăieşti”.ă 
ăăăăăToţi ne dorim o lume mai bună, o lume fără corupţie, o lume dreaptă, o lume cinstită. 
Pentru a scăpa totuşi de rău, pentru ca lumea aceasta în care trăim să fie mai bună, trebuie 
ca răul din inimile noastre să moară, fie şi cât de puţin.  
     Odată, un bunic i-a spus nepotului său că vrea să-i dezvăluie un mare secret.  
      ‒ Despre ce este vorba bunicule?, a întrebat copilul foarte curios.  
      ‒ În fiecare dintre noi există o luptă, spuse bătrânul, la fel ca bătălia dintre doi lupi. 
Un lup este rău, el este stăpânul invidiei, aduce cu sine gelozia, suferinţa, egoismul, 
ambiţia, minciuna. Celălalt lup este bun, el deţine cheile păcii, ale speranţei, ale 
adevărului şi bunătăţii, ale credinţei.  
     Nepotul a rămas un pic confuz şi l-a întrebat pe bătrân:  
      ‒ Bine, bine, bunicule, dar care lup va câştiga în final?  
     Bătrânul a zâmbit şi a răspuns:  
     ‒ Va câştiga lupul pe care îl hrăneşti. (Augustin Păunoiu)  

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Joi,ă14ăaprilie, 
Sf.ăIerarhăPahomieădeălaăGledin 

 

La Liturghie Evanghelia după Luca VI, 17-23:  
         

       În vremea aceea, a stat Iisus într-un loc şes 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. Şi El, ridicându-Şi ochii spre ucenicii Săi, zicea: Fericiţi voi 
cei săraci, că a voastră este împărăţia lui Dumnezeu. Fericiţi voi care flămânziţi acum, 
că vă veţi sătura. Fericiţi 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 voastre ca rău din pricina Fiului Omului. Bucuraţi-vă în ziua aceea şi vă 
veseliţi, că, iată, plata voastră multă este în cer; pentru că tot aşa făceau proorocilor 
părinţii lor.  
 

DuminicaăAăCinceaăaăSfântuluiăşiăMareluiăPost 
(AăCuvioaseiăMariaăEgipteanca) 

 

 

       La Liturghie Evanghelia după Marcu X, 32-45:  
 

       În vremea aceea, Iisus a luat la Sine iarăşi pe cei doisprezece şi a început să le 
spună ce aveau să I se întâmple: Iată, ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va fi predat 
arhiereilor şi cărturarilor; Îl vor osândi la moarte şi-L vor da în mâna păgânilor; Îl vor 
batjocori, şi-L vor scuipa şi-L vor biciui şi-L vor omorî, dar după trei zile va învia. Şi 
au venit la El Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-I: Învăţătorule, voim să ne faci 
ceea ce vom cere de la Tine. Iar El le-a zis: Ce voiţi să vă fac? Iar ei I-au zis: Dă-ne 
nouă să şedem unul de-a dreapta Ta şi altul de-a stânga Ta, întru slava Ta. Dar Iisus le-

a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să beţi paharul pe care îl beau Eu sau să vă botezaţi 
cu botezul cu care Mă botez Eu? Iar ei I-au zis: Putem. Şi Iisus le-a zis: Paharul pe 
care Eu îl beau îl veţi bea, şi cu botezul cu care Eu mă botez vă veţi boteza, dar a şedea 
de-a dreapta Mea, sau de-a stânga Mea, nu este al Meu a da, ci celor pentru care s-a 
pregătit. Şi, auzind cei zece, au început a se mânia pe Iacov şi pe Ioan. Atunci Iisus, 
chemându-i la Sine, le-a zis: Ştiţi că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor 
domnesc peste ele şi cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie aşa, 
ci care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru; şi care va vrea să fie întâi 
între voi, să fie slugă tuturor. Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El 
să slujească şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi.  


