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Cugetări creştine 

          „Domnul ne trimite boli pentru a ne pedepsi pentru păcatele noastre. Noi 
citim în cărţile Regilor că un om a fost atacat de boală pentru păcatele sale. El 
ne mai trimite încă pentru a ne dovedi şi a ne face mai străluciţi; pentru aceasta 
îi zice Dumnezeu lui Iov: Să nu crezi că Eu M-am purtat cu tine aşa cu altă 
intenţie decât ca să fac cunoscută şi să vestesc dreptatea ta.” (Sf.ăIoanăGur ădeă
Aură‒ăComentar la Evanghelia de la Ioan, XXXVIII, I) 
 

 

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 

16ăVă2016 Oraăăă7.15:ăAcatistulăÎnvierii 
 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear ă 
 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Mar i, Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

17ăVă2016 Oraăăă7.15:ăAcatistulăÎnvierii 
 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear  

 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Miercuri,ă Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

18ăVă2016 Oraăăă7.15:ăAcatistulăÎnvierii 
ă Oraă17.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă17.30:ăTainaăSfântuluiăMaslu 

Joi,ă Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

19ăVă2016 Oraăăă7.15:ăAcatistulăÎnvierii 
 Oraă18.00:ăRug ciunileădeăsear  

 Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

Vineri, Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

20ăVă2016 Oraăăă7.15:ăAcatistulăÎnvierii 
 Oraă18.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.20:ăVecerniaămareăcuălitie 

SÂMB T ,ă ORAăăă7.30:ăACATISTULăÎNVIERII 

21ăVă2016 ORAăăă7.50:ăUTRENIAă 
SF.ăÎMP RA I ORAăăă9.10:ăACATISTULăSF.ăÎMP RA I 

CONSTANTINăŞIăELENA ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

ă ORAă18.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

 ORAă18.00:ăVECERNIAăMARE 

DUMINICA, ORAăăă7.45:ăUTRENIAă 
22ăVă2016, ORAăăă9.10:ăACATISTULăÎNVIERII 

AăPATRAă ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

DUP ăPAŞTI ORAă18.00:ăVECERNIA 

(AăSL B NOGULUI) ORAă18.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 



Comoara înţelepciunii 
 

 preluată din Ziarul Lumina, vineri, 13 mai 2016 
 

Circuitulăbineluiăînănatur                                                                        
ăăăăăă 
      Când în loc de nemulțumirea față de o anumită situație, de o problemă care 
persistă i chiar de soarta noastră în general, mergem mai departe i întâmpinăm cu 
seninătate cele mai puțin bune din viață, suntem pe drumul cel drept. Atunci, cu 
siguranță, pacea pe care o dăruim prin atitudinea noastră lini tită se va întoarce la noi 
însutit.  
      Unei tinere i-a înflorit cactusul. De patru ani, planta stătea pe pervaz posomorâtă, 
dar, pe nea teptate, a făcut cadou proprietarei o floare irezistibil de frumoasă.  
      Cufundată în cugetarea la cactus, femeia a călcat în metrou un bărbat cu 
înfăți are mohorâtă, dar nu a reacționat cu enervare când acesta i-a făcut observație, 
ci i-a zâmbit:  
      ‒ Pentru numele Domnului, nu vă supărați, n-am avut de ce să mă țin. Dacă vreți, 
călcați-mă i dumneavoastră pe picior i o să fim chit.  
      Bărbatul a înghițit ceea ce-i stătea pe limbă, a coborât lini tit la stația unde 
trebuia să coboare i n-a ocărât-o pe vânzătoarea de la chio cul de ziare, care-i 
dăduse gre it restul, ci i-a spus calm:  
      ‒ Nu-i nimic grav, mai numărați o dată. Nici eu nu sunt prea tare astăzi la socotit.  
      Vânzătoarea, îmbunată vizibil, nu s-a apucat să dea la scădere presa nevândută, ci 
i-a dăruit unei bătrâne două reviste i un teanc de ziare.  
      Femeia, care avea programare la neurolog în altă zi, a fost primită de doctor 
totu i. Văzând bunăvoința medicului, bătrâna a zis:  
      ‒ Să tiți că nu m-am prostit de tot, înțeleg că bătrânețea nu se vindecă. Să mă 
iertați, domnule doctor, că v-am făcut capul calendar. Vin la dumneavoastră ca la 
serviciu.  
      Spre seară, doctorul s-a dus acasă. Pe drum, gândindu-se cu milă la băbuță, a 
spus întru sine: „Uite-a a trece viața pe lângă noi!” i, pe nea teptate, i-a cumpărat 
soției un buchet de flori i un tort.  
     ‒ Ce ne tot ciondănim mereu, parcă suntem copii!, i-a zis el soției, îmbrăți ând-o. 
Uite, ți-am cumpărat un tort, numai că am pus din gre eală mapa pe el. Dar nu-i 
nimic, asta nu influențează calitățile gustative! i flori ți-am cumpărat, ce-i drept, i 
pe ele le-am cam turtit. S-au ifonat. Dacă le vom pune în glastră poate se vor 
înviora. 
      ‒ O să se învioreze, a zis cu încredere soția. Le reanimăm noi. Imaginează-ți: 
astăzi când m-am trezit, m-am uitat pe pervaz i, ce să crezi? A înflorit cactusul! 
(Augustin Păunoiu, adaptare după o pildă din volumul „Dacă puterile sunt pe 
sfâr ite”, Konstantin V. Zorin, Sophia, 2015)  

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Sâmb t ,ă21ămai, 
ăSfin iiăMariăÎmp ra iăşiăîntocmaiăcuăApostoliiă 

ConstantinăşiămamaăsaăElena 

La Liturghie,ăEvangheliaădup ăIoan X, 1-9:  
 

        Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Adevărat, adevărat zic 
vouă: Cel ce nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe alături, acela este fur şi 
tâlhar. Iar cel ce intră pe uşă este păstorul oilor. Acestuia portarul îi deschide şi oile 
ascultă de glasul lui, şi oile sale le cheamă pe nume şi le mână afară. Şi când le 
scoate afară pe toate ale sale, merge înaintea lor, şi oile merg după el, căci cunosc 
glasul lui. Iar după un străin ele nu vor merge, ci vor fugi de el, pentru că nu 
cunosc glasul străinilor. Această pildă le-a spus-o Iisus, dar ei n-au înţeles ce 
înseamnă cuvintele Lui. A zis deci iarăşi Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu 
sunt uşa oilor. Toţi câţi au venit mai înainte de Mine sunt furi şi tâlhari, dar oile nu 
i-au ascultat.  Eu sunt uşa: De va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi 
va ieşi şi păşune va afla.  
 

Duminica a patra după Paşti, a Slăbănogului 

La Liturghie, Evanghelia după Ioan V, 1-15:  
 

       În vremea aceea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit la Ierusalim. Iar în 
Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care se numea pe evreieşte 
Vitezda, având cinci pridvoare. În acestea zăcea mulţime de bolnavi: orbi, şchiopi, 
uscaţi, aşteptând mişcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora la vreme în 
scăldătoare şi tulbura apa, şi cine intra întâi după tulburarea apei, se făcea sănătos 
de orice boală era cuprins. Şi era acolo un om care era bolnav de treizeci şi opt de 
ani. Iisus, văzându-l pe acesta zăcând şi, ştiind că este aşa încă de multă vreme, i-a 
zis: Voieşti să te faci sănătos? Bolnavul I-a răspuns: Doamne, nu am om care să mă 
arunce în scăldătoare, când se tulbură apa; că, până când vin eu, altul se coboară 
înaintea mea. Iisus i-a zis: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă! Şi îndată omul s-a 
făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau 
iudeii către cel vindecat: Este zi de sâmbătă şi nu-ţi este îngăduit să-ţi iei patul. El 
le-a răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos, Acela mi-a zis: Ia-ţi patul şi umblă. Ei l-au 
întrebat: Cine este omul care ţi-a zis: Ia-ţi patul tău şi umblă? Iar cel vindecat nu 
ştia cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulţimea care era în acel loc. După 
aceasta Iisus l-a aflat în templu şi i-a zis: Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu 
mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău. Atunci omul a plecat şi a spus 
iudeilor că Iisus este Cel Care l-a făcut sănătos.   


