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Cugetări creştine 

          „Femeile priveau cele ce se petreceau; femeile care suferiseră alături de 
El, care plânseseră pentru El. Uită-te cât de mare este stăruinţa lor! I-au urmat 
slujindu-I şi au fost de faţă şi în mijlocul primejdiilor. De aceea au şi văzut 
totul: cum a strigat, cum Şi-a dat sufletul, cum s-au despicat pietrele şi pe toate 
celelalte.” (Sf.ăIoanăGur ădeăAură‒ăOmilii la Matei, LXXXVIII, II) 
 

 

Anunţuri 

         Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ăiulieă2014,ărespectivă6ă
octombrie‒20ă noiembrieă 2014 la bunul mers al lucr riloră deă construc ie 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 2ădecembrieă 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! 

ăProgramulăpoateăsuferiămodific riădatorit ăunorăsitua iiăneprev zuteă 
 

Luni,ă Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

ăă9ăVă2016 Oraăăă7.15:ăAcatistulăÎnvierii 
 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear ă 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Mar i, Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

ă10ăVă2016 Oraăăă7.15:ăAcatistulăÎnvierii 
 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear  

 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Miercuri,ă Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

ă11ăVă2016 Oraăăă7.15:ăAcatistulăÎnvierii 
ă Oraă17.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă17.30:ăTainaăSfântuluiăMaslu 

Joi,ă Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

ă12ăVă2016 Oraăăă7.15:ăAcatistulăÎnvierii 
 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear  

 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Vineri, Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

ă13ăVă2016 Oraăăă7.15:ăAcatistulăÎnvierii 
 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear ă 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Sâmb t ,ă Oraăăă7.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

ă14ăVă2016 Oraăăă8.15:ăAcatistulăÎnvierii 
ă Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.00:ăVecrniaămare 

DUMINICA, ORAăăă7.45:ăUTRENIAă 
ă15ăVă2016, ORAăăă9.10:ăACATISTULăÎNVIERII 
AăTREIAă ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

DUP ăPAŞTI ORAă18.00:ăVECERNIA 

(AăMIRONOSI ELOR) ORAă18.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 



Comoara înţelepciunii 
 

 preluată din Ziarul Lumina, marţi, 9 februarie 2016 

 

Întoarce-teălaăsoție,ănimeniănuăteăiubeșteăcaăea!                                                                       
ăăăăăă 
      De multe ori, gândirea și comportamentul nostru chiar față de membrii 
familiilor noastre nu sunt creștine, ci merg după logica „ochi pentru ochi și dinte 
pentru dinte” sau „cum îmi faci tu mie, îți fac și eu ție”. Sigur, nimeni nu este 
perfect, însă acceptarea celor din jurul tău nu-ți va îngădui niciodată să pui 
condiții drastice: „Trebuie să te schimbi! Aștept! Număr până la trei! Altfel, poți 
să pleci!”...   
      Bineînțeles, îndreptarea defectelor este indispensabilă, dar e absurd să scoți 
paiul din ochiul altuia cu bârna înfiptă adânc în ochiul tău. Toate trebuie să 
pornească de la un gând dumnezeiesc, de la o virtute care cu adevărat ne 
aseamănă cu Dumnezeu, și anume virtutea iertării. Ea se manifestă atunci când, 
deși celălalt te rănește și îți produce suferință, tu nu răspunzi la răul lui, ci îl ajuți 
să se îndrepte, așteptând întoarcerea lui din rătăcire. 
      Pilda de astăzi prezintă un moment din viața unui personaj celebru, ilustrul 
compozitor austriac Johann Strauss. Istoria lui și a soției sale, Poldi, a devenit 
baza pentru scenariul unui film cunoscut, „Marele vals”. Tânărul compozitor se 
îndrăgostește la nebunie de sclipitoarea cântăreață de operă Carla Donner. 
Capricioasă și răsfățată, având o mulțime de admiratori din rândul aristocrației, 
Carla ajunge să-l subjuge cu vocea sa pe Strauss. Nu după mult timp, cântăreața îi 
propune compozitorului să renunțe la soție pentru ea. Sosise clipa alegerii.   
      Poldi, soția lui Strauss, vede și înțelege totul, însă închide ochii: pentru ea, 
soțul e pe primul loc. În cele din urmă se duce la operă cu gândul de a o pune la 
punct pe cea care voia să-i distrugă căminul, dar e impresionată de muzica 
magnifică și de spectacol. Are loc întâlnirea cu cea care urma să-i ia locul. Poldi îi 
spune cu blândețe că, pentru ea, fericirea lui Johann este mai importantă: 
      ‒ Dacă o să-i fie mai bine cu dumneavoastră, nu voi sta în calea fericirii lui!  
      Cucerită de noblețea și abnegația lui Poldi, cântăreața simte că nu are dreptul 
să distrugă căsnicia lui Strauss. Plecând din Viena, Carla îi dă de înțeles acestuia: 
      ‒ Întoarce-te la soție! Nimeni nu te iubește cum te iubește ea!  
     Compozitorul nu se desparte de soția legitimă, și aceasta, la rândul ei, îl 
păstrează, împărțind cu el necazurile și bucuriile.  
     Cu adevărat, prin iertare, dragostea jertfelnică învinge. (Augustin Păunoiu, 
adaptare după o pildă din vol. „Dacă puterile sunt pe sfârșite”, Konstantin V. 
Zorin, Ed. Sophia, 2015)  

Texte din Sfânta Scriptură 

 

Duminica a doua după Paşti, a Mironosiţelor 
 

La Liturghie  
 

Evanghelia după Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8:   
 

       În vremea aceea a venit Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, 
care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu, şi, îndrăznind, a intrat 
la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat că Iisus a 
murit aşa curând şi, chemând pe sutaş, l-a întrebat dacă a murit 
de mult. Deci, aflând de la sutaş, a dăruit lui Iosif trupul. Atunci 
Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe cruce, L-a 
înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în 
stâncă, şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului. Iar Maria 
Magdalena şi Maria, mama lui Iosi, priveau unde L-au pus. Şi, 
după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama 
lui Iacov, şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L 
ungă. Şi dis-de-dimineaţă, în ziua cea dintâi a săptămânii, pe 
când răsărea soarele, au venit la mormânt; şi ziceau între ele: 
Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului? Dar, 
ridicându-şi ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era 
foarte mare. Şi, intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în 
partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au spăimântat. Iar 
el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, 
Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. 
Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge în 
Galileea, mai înainte de voi; acolo îl veţi vedea, după cum v-a 
spus vouă. Şi, ieşind, au fugit de la mormânt, că erau cuprinse 
de frică şi de uimire, şi nimănui nimic n-au spus, căci se temeau.   


