BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL
Nr. 86, 2 — 8 MAI 2016
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

ăPROGRAMăLITURGICă‒ăS

LUNI,ă
ă2ăVă2016
SFINTELE
PAŞTI

Cuget riăcreştine

„După cum nu poţi prinde umbra, tot aşa nici lucrurile din viaţa aceasta. Pe
unele le scapi din mâini la moarte, iar altele se scurg chiar înainte de moarte, mai
iute ca şuvoiul. Cele viitoare nu sunt aşa. Nu cunosc schimbare, nici prefacere, nu
le atacă bătrâneţea, nu se împuţinează, ci înfloresc mereu şi-şi păstrează frumuseţea
lor.” (Sf.ăIoanăGur ădeăAură‒ăCuvântădespreăînviereaămor ilor,ăV)

Anun uri

Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ăiulieă2014,ărespectivă6ă
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 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 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 10ădecembrie. 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!

PT MÂNAăLUMINAT

ORAăăă8.00:ăUTRENIAă
ORAăăă9.10:ăACATISTULăÎNVIERII
ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR
ORAă14.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR
ORAă15.00:ăVECERNIA
MAR I,
ORAăăă8.00:ăUTRENIAă
ă3ăVă2016
ORAăăă9.10:ăACATISTULăÎNVIERII
SFINTELEă
ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR
PAŞTI
ORAă17.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR
ORAă18.00:ăVECERNIA
Miercuri,ă
Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineţiiăşiăAcatistulăÎnvierii
ă4ăVă2016
Oraă17.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur
Oraă17.30:ăTainaăSfântuluiăMaslu
Joi,ă
Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineţiiăşiăAcatistulăÎnvierii
ă5ăVă2016
Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur
Oraă18.00:ăVecernia
VINERI,
ORAăăă8.00:ăUTRENIAă
ă6ăVă2016
ORAăăă9.10:ăACATISTULăÎNVIERII
IZVORULă
ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR
T M DUIRII
ORAă17.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR
ORAă18.00:ăVECERNIA
Sâmb t ,ă
Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineţiiăşiăAcatistulăÎnvierii
ă7ăVă2016
Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur
Oraă18.00:ăVecrniaămare
DUMINICA,
ORAăăă7.45:ăUTRENIAă
ă8ăVă2016,
ORAăăă9.10:ăACATISTULăÎNVIERII
AăDOUAă
ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR
DUP ăPAŞTI
ORAă18.00:ăVECERNIA
(AăSF.ăAP.ăTOMA) ORAă18.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR
ăProgramulăpoateăsuferiămodific riădatorit ăunorăsituaţiiăneprev zuteă

TexteădinăSfântaăScriptur

LuniăînăS pt mânaăLuminat
La Liturghie Evanghelia după Ioan I, 18-28:

Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; Fiul cel Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui,
Acela L-a făcut cunoscut. Şi aceasta este mărturia lui Ioan, când au trimis la El iudeii din Ierusalim,
preoţi şi leviţi, ca să-l întrebe: Cine eşti tu? Şi el a mărturisit şi nu a tăgăduit; a mărturisit: Nu sunt
eu Hristos. Şi ei l-au întrebat: Dar cine eşti? Eşti Ilie? Şi a zis el: Nu sunt. Eşti tu Proorocul? Şi a
răspuns: Nu. Deci i-au zis: Cine eşti? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce spui tu despre
tine însuţi? El a zis: Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: «Îndreptaţi calea Domnului», precum a
zis Isaia proorocul. Şi trimişii erau dintre farisei. Şi l-au întrebat şi i-au zis: De ce botezi, deci, dacă
tu nu eşti Hristos, nici Ilie, nici Proorocul? Ioan le-a răspuns, zicând: Eu botez cu apă; dar în
mijlocul vostru Se află Acela pe Care voi nu-L ştiţi, Cel care vine după mine, Care înainte de mine
a fost şi Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei. Acestea se petreceau în
Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

Mar iăînăS pt mânaăLuminat
La Liturghie Evanghelia după Luca XXIV, 12-35:

În vremea aceea, Petru, ridicându-se, a alergat la mormânt şi, plecându-se, a văzut giulgiurile
singure zăcând. Şi a plecat, mirându-se în sine de ceea ce se întâmplase. Şi, iată, doi dintre ucenici
mergeau în aceeaşi zi la un sat care era departe de Ierusalim ca la şaizeci de stadii, al cărui nume era
Emaus. Şi aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea. Şi, pe când vorbeau şi se întrebau
între ei, Iisus Însuşi, apropiindu-Se, mergea împreună cu dânşii. Dar ochii lor erau ţinuţi ca să nu-L
cunoască. Atunci El le-a zis: Ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbaţi între voi, în drumul
vostru, şi de ce sunteţi trişti? Şi, răspunzând, cel al cărui nume era Cleopa, a zis către El: Tu singur
eşti străin în Ierusalim şi nu ştii cele ce s-au întâmplat în el zilele acestea? Şi El le-a zis: Care? Iar ei
I-au răspuns: Cele despre Iisus Nazarineanul, Care era prooroc puternic în faptă şi în cuvânt înaintea
lui Dumnezeu şi a întregului popor; cum L-au osândit la moarte şi L-au răstignit arhiereii şi
mai-marii noştri. Noi, însă, nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel; şi, cu toate
acestea, a treia zi este astăzi de când s-au petrecut acestea. Dar şi nişte femei de ale noastre
ne-au spăimântat, ducându-se dis-de-dimineaţă la mormânt, şi, negăsind trupul Lui, au venit zicând
că au văzut arătare de îngeri, care le-au spus că El este viu. Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt şi
au găsit aşa precum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci El a zis către ei: O,
nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima ca să credeţi toate câte au spus proorocii! Nu trebuia oare, ca
Hristos să pătimească acestea şi să intre în slava Sa? Şi, începând de la Moise şi de la toţi proorocii,
le-a tâlcuit lor, din toate Scripturile cele despre El. Şi s-au apropiat de satul unde se duceau, iar El se
făcea că merge mai departe. Dar ei Îl rugau stăruitor, zicând: Rămâi cu noi că este spre seară şi s-a
plecat ziua. Şi a intrat să rămână cu ei. Şi, când a stat împreună cu ei la masă, luând El pâinea, a
binecuvântat-o şi, frângând, le-a dat lor. Atunci s-au deschis ochii lor şi L-au cunoscut; dar El s-a
făcut nevăzut de lângă ei. Şi au zis unul către altul: Oare nu ardea în noi inima noastră când ne
vorbea pe cale şi când ne tâlcuia Scripturile? Şi, ridicându-se în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim
şi au găsit adunaţi pe cei unsprezece şi pe cei ce erau împreună cu ei, care ziceau că a înviat cu
adevărat Domnul şi S-a arătat lui Simon. Şi ei au spus cele petrecute pe cale şi cum a fost cunoscut
de ei la frângerea pâinii.

VineriăînăS pt mânaăLuminat
La Liturghie Evanghelia după Ioan II, 12-22:

În vremea aceea au coborât în Capernaum Iisus şi mama Sa şi fraţii şi ucenicii Săi, şi acolo n-au

rămas decât puţine zile. Şi erau aproape Paştile iudeilor şi Iisus S-a suit la Ierusalim. Şi a găsit
şezând în templu pe cei ce vindeau boi şi oi şi porumbei şi pe schimbătorii de bani. Şi, făcându-Şi un
bici de ştreanguri, i-a scos pe toţi afară din templu, şi oile şi boii, şi schimbătorilor le-a vărsat banii
şi le-a răsturnat mesele. Şi celor ce vindeau porumbei le-a zis: Luaţi acestea de aici şi nu faceţi casa
Tatălui Meu casă de negustorie. Atunci şi-au adus aminte ucenicii Lui că este scris: «Râvna casei
Tale mă mistuie». Au răspuns, deci, iudeii şi I-au zis: Ce semn ne arăţi că faci acestea? Iisus a
răspuns şi le-a zis: Dărâmaţi templul acesta şi în trei zile îl voi ridica. Dar iudeii au răspuns: În
patruzeci şi şase de ani s-a zidit templul acesta şi Tu îl vei ridica în trei zile? Iar El vorbea despre
templul trupului Său. De aceea, când a înviat din morţi, ucenicii Lui şi-au adus aminte că aceasta o
spusese şi au crezut Scripturii şi cuvântului rostit de Iisus.

Duminicaăaădouaădup ăPaşti,ăaăSfântuluiăApostolăToma
La Liturghie Evanghelia după Ioan XX, 19-31:

ăăăăăăăÎn vremea aceea şi uşile fiind încuiate, acolo unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit

Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă! Şi, zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci
s-au bucurat ucenicii, văzându-L pe Domnul. Atunci Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a
trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi
Duh Sfânt! Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, ţinute vor fi. Însă Toma,
unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci i-au spus lui
ceilalţi ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul
cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta
Lui, nu voi crede. Şi, după opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, şi Toma era împreună cu ei. Şi
a venit Iisus, uşile fiind încuiate, şi a stat în mijlocul lor şi a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui Toma:
Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi
necredincios, ci credincios! A răspuns Toma şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu! Iisus I-a zis:
Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut! Iisus a făcut înaintea ucenicilor
Săi şi alte multe minuni, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris, ca să credeţi că
Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, viaţă să aveţi în numele Lui.

Comoaraăîn elepciuniiăpreluată din Ziarul Lumina, sâmbătă, 16 aprilie 2016
Dinţiiăregelui

ăăăăăăAdevărul trebuie spus întotdeauna. Însă mereu e nevoie să avem grijă de forma în care îl mărturisim.

Multe conflicte ar putea fi evitate dacă am avea grijă de modul în care afirmăm anumite lucruri. Cel care se
simte atacat răspunde atacând. Este esenţial faptul de a şti să calmezi atunci când spui un adevăr, în loc să
enervezi rostindu-l tăios.
Un rege foarte bogat, temperamental şi, pe deasupra, foarte superstiţios, a visat într-o noapte că şi-a
pierdut toţi dinţii. Trezindu-se, a trimis să fie chemat unul dintre înţelepţii de la curtea sa, pentru a-i cere
urgent să-i interpreteze visul. „Ce nenorocire vă paşte, domnul meu!”, spuse înţeleptul îngrozit de vis.
„Maiestate, fiecare dinte căzut reprezintă o rudă pe care o veţi pierde.” Regele, indignat de ştirea tristă,
porunci ca înţeleptul să fie pedepsit cu o sută de lovituri de bici pentru insolenţa sa şi să fie adus imediat un
alt sfetnic. Acesta, după ce l-a ascultat pe rege cu atenţie, povestindu-i visul neplăcut, îi spuse: „Stăpâne,
am o veste foarte bună pentru Alteţa voastră. Visul înseamnă că veţi supravieţui tuturor rudelor pe care le
aveţi”. Regele, bucuros nevoie mare, porunci vistiernicului său ca sfetnicul aducător de veşti bune să fie
răsplătit cu o sută de galbeni. Când al doilea înţelept tocmai ieşea fericit din palat, unul dintre consilierii
regali, care fusese de faţă în ambele instanţe, îi zise uimit: „Cum e posibil? Interpretarea pe care tu ai dat-o
viselor regelui este aceeaşi cu cea pe care a dat-o şi celălalt înţelept. Pe el a poruncit să-l biciuiască, iar pe
tine, să te răsplătească. Ciudată mai e viaţa uneori.” „Aminteşte-ţi, prietene, totul depinde de felul în care se
spun lucrurile. Adevărul este ca o piatră preţioasă, dacă este aruncată în faţa cuiva poate să rănească şi să
reprezinte o ofensă. Însă dacă este învelită cu delicateţe şi oferită cu blândeţe reprezintă un cadou şi este
primită cu plăcere”, a spus sfetnicul înțelept. (Augustin Păunoiu, preluare din vol. „De vorbă cu Iisus”,
Augustin Filgueiras Pita, Editura Sapientia, 2014)

