Anunţuri
Mulţumim celor care s-au
implicat şi în perioada 3-7 noiembrie 2014 la bunul mer s al lucrărilor de construcţie la lăcaşul
de închinare aflat sub ocrotirea Sf.
Ioan Gură de Aur. Vă rugăm să
contribuiţi, în continuare, după
posibilităţi!

Joi, 13 noiembrie 2014, cu
începere de la ora 18.30, vă invităm să luaţi parte, în cadrul pro-

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL
Nr. 9, 10-16 NOIEmbrie 2014
Parohia Ortodoxă
Sfântul Ioan Gură de Aur
Str. Porțile de Fier nr. 52, 400569 Cluj-Napoca
web: www.parohiasfantulioanguradeaur.ro
Email: parohiasfioanguradeaur@yahoo.com

Preot paroh: Bogdan Sergiu Marian
Telefon fix: 0264 571 943
Telefon mobil: 0741 121 029

iectului „Educaţie religioasă prin
film”,

la

vizionarea

PROGRAM LITURGIC
SĂPTĂMÂNA A XXIII - A DUPĂ RUSALII

filmului

„Candela (partea I)” ‒ docu-

Luni, 10. 11. 2014

mentar despre martiriul brâncovenilor, pr oiecţie ce se va r ea-

Marţi, 11. 11. 2014

liza în demisolul bisericii parohiaMiercuri, 12. 11. 2014

le.

Cugetări creştine
După cum când intră în oraş o împărăteasă trebuie neapărat să o însoţească
toată bogăţia, tot aşa când intră într-un
suflet rugăciunea, intră o dată cu ea toată
virtutea. Ceea ce-i temelie pentru o casă,
aceea-i rugăciunea pentru suflet. Toţi

JOI, 13. 11. 2014
SF. IERARH
IOAN GURĂ DE AUR
ARHIEPISCOPUL
CONSTANTINOPOLULUI
HRAMUL PAROHIEI NOASTRE
Vineri, 14. 11. 2014

trebuie să punem întâi în suflete rugăciunea ca pe o rădăcină, ca pe o temelie, pe
care să zidim apoi, cu râvnă, şi curăţia şi
blândeţea şi grija de săraci şi toate legile
lui Hristos. (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Despre rugăciune)

Sâmbătă, 15. 11. 2014
DUMINICA, 16. 11. 2014
A XXV-A
DUPĂ RUSALII
(PILDA
SAMARITEANULUI
MILOSTIV)

Ora 8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile de seară
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Rugăciunile de seară
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 8.00: Rugăciunile dimineţii
Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu
Ora 19.00: Vecernia mare cu litie
Ora 20.30: Utrenia
ORA 8.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 9.30: ÎNTÂMPINAREA IPS MITROPOLIT ANDREI
ORA 10.00: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 18.00: VECERNIA
Ora 8.00: Rugăciunile dimineţii
Ora 18.00: Rugăciunile de seară
Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 8.00: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur
Ora 18.00: Vecernia mare
ORA 8.00: ACATISTUL DOMNULUI IISUS HRISTOS
ORA 8.20: UTRENIA
ORA 9.45: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR
ORA 18.00: VECERNIA
ORA 18.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR

Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute

Texte din Sfânta Scriptură

Comoara înţelepciunii

Joi, 13 noiembrie, Sf. Ierarh Ioan Gură de Aur

Despre Sfântul Ioan Gură de Aur

La Liturghie Evanghelia după 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.

Duminica a XXV-a după Rusalii
(Samariteanul milostiv)

La Liturghie Evanghelia după Luca X, 25-37:
În vremea aceea a venit la Iisus un învăţător de lege, ispitindu-L şi zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? Dar Iisus a zis
către el: Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea? Iar el, răspunzând, a zis:
«Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău
şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi». Atunci IIsus i-a zis: Drept ai răspuns, fă aceasta şi vei fi viu. Dar el,
voind să se îndreptăţească pe sine, a zis către Iisus: Şi cine este aproapele
meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, şi
a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea şi, văzându
-l, a trecut pe alături. De asemenea şi un levit, ajungând în acel loc, venind şi
văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el
şi, văzându-l, i s-a făcut milă şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele
untdelemn şi vin; apoi, punându-l pe asinul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi
a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoţând doi dinari, i-a dat gazdei şi i-a zis:
Ai grijă de el şi, ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi voi da. Deci,
care din aceştia trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar
el a răspuns: Cel care a făcut milă cu el. Şi Iisus i-a zis: Mergi şi fă şi tu asemenea.

l

Sfântul Ioan Gură de Aur (344/354-407) s-a născut în Antiohia Siriei (azi
Antakya, Turcia), într-o familie nobilă creştină. Tatăl său, Secundus, a fost unul
dintre generalii Orientului; mama sa, Antusa, rămasă văduvă la 20 de ani, nu s-a
mai recăsătorit niciodată.
A învăţat filososfia cu Andragatiu şi retorica cu renumitul profesor Libaniu
care, atât de mult l-a îndrăgit, încât la moartea sa, atunci când a fost întrebat pe
cine ar vrea să lase urmaş a răspuns fără ezitare: „Pe Ioan, dacă nu mi l-ar fi luat
creştinii”.
În anul 374, după ce credincioasa sa mamă a trecut la Domnul, Ioan a plecat
în munţii Antiohiei, unde timp de 4 ani a dus o viaţă aspră sub conducerea unui
bătrân ascet. Apoi, 2 ani, se retrage singur într-o peşteră, unde petrece în asceză
şi rugăciune. În 380 se întoarce în Antiohia şi, un an mai târziu, bătrânul episcop
Meletie îl hirotoneşte diacon, iar în 386, urmaşul acestuia, Favian, îl hirotoneşte
preot. Între 386 şi 397, cu predicile sale, rostite în fiecare duminică şi sărbătoare,
precum şi în fiecare vineri, iar în timpul Postului mare în fiecare zi, câştigă sufletele ascultătorilor săi.
În 398 este hirotonit arhiepiscop al Constantinopolului, organizând aici o
activitate socială fără precedent, în cea mai importantă eparhie a Răsăritului,
lucrare dublată de una misionară la fel de puternică. Măsurile de ordin administrativ, în special reformele dure cu privire la viaţa clerului şi la luxul de la curte,
i-au nemulţumit pe cei vizaţi şi i-au creat nenumăraţi duşmani.
Este exilat în mai multe locuri: la Praenetum (lângă Niceea, în apropiere de
Constantinopol), în 403, de unde revine cu mare fast la 13 noiembrie acelaşi an,
la Cucuz sau Arabissos (în estul Capadociei) în 404-405 şi la Pytius, orăşel de pe
ţărmul oriental al Mării Negre. În drum spre ultimul exil, adoarme în Domnul pe
14 septembrie 407 la Comana (în Pont), după ce a slujit Sf. Liturghie, rostind
cunoscutele cuvinte: „Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”
De la Sfântul Ioan ne-a rămas Sfânta Liturghie care-i poartă numele. El este
considerat „predicatorul prin excelenţă” al Bisericii din primele veacuri şi izvorul la care au alergat toţi urmaşii săi însetaţi de „frumuseţea gândirii şi a vieţuirii
creştine”. A fost supranumit de contemporani „Hrisoroas”, care înseamnă „râu
în ale cărui valuri curge aur”, ca, mai târziu să i se spună „Hrisostom”, adică
„Gură de Aur”.

Troparul Sfântului Ioan Gură de Aur

Din gura ca o lumină de foc strălucind harul toată lumea a luminat, vistieriile neiubirii de argint lumii a câştigat, înălţimea gândului smerit nouă ne-a arătat. Iar prin cuvintele tale învăţându-ne, Părinte Ioane Gură de Aur, roagă pe
Cuvântul, Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre!

