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ăăPROGRAMăLITURGICă‒ăS PT MÂNAăAăII-AăDUP ăRUSALII
Luni,ă
27ăVIă2016

Cugetări creştine

„Că după cum dacă El ne este duşman, chiar de ne-ar fi to i oamenii
prieteni, nu avem nici un folos, tot aşa şi dacă El ne este prieten, chiar de am
avea pe to i oamenii duşmani, nici o pagubă nu vom avea. Nu mă voi teme,
zice, de ce-mi va face mie omul. (Ps. 117,6)” (Sf.ă Ioană Gur ă deă Aură ‒ă
Comentariile sau Explicarea Epistolei către Evrei,ăXXXIII)

Anunţuri

Mul umim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ă iulieă 2014,ă
respectivă 6ă 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 9ă iunieă 2015, ajungându-se cu zidăria la
cota 7,00ă m., respectiv s-au realizat cupolele din cărămidă plină ce au fost
acoperite cu beton, turnân-du-se în aceeaşi perioadă şi centurile. Din 9ă
noiembrieăs-au reluat ac iunile de înăl are, 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 10ă decembrie. Din 22ă februarieă
2016ăs-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 contribui i, şi pe mai departe, după
posibilită i, la edificarea bisericii parohiale!
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ăProgramulăpoateăsuferiămodific

Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur
Oraă18.00:ăVecernia
Oraă18.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur
Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur
Oraă18.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur
Oraă18.30:ăVecerniaămareăcuălitie
ORAăăă7.40:ăUTRENIA
ORAăăă9.10:ăACATISTULăSF.ăAP.ăPETRUăŞIăPAVEL
ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR
ORAă17.00:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR
ORAă17.30:ăTAINAăSFÂNTULUIăMASLU
ORAă19.00:ăVECERNIA
Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții
Oraă18.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur
Oraă18.20:ăRug ciunileăserii
Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții
Oraă18.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur
Oraă18.20:ăRug ciunileăseriiă
Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții
Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur
Oraă18.00:ăVecerniaămareă
ORAăăă7.40:ăACATISTULăMÂNTUITORULUI
ORAăăă8.00:ăUTRENIA
ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR
ORAă18.00:ăVECERNIA
ORAă18.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR

riădatorit ăunorăsitua iiăneprev zuteă

Texte din Sfânta Scriptură
Miercuri,ă29ăiunie,ă
Sfin iiăsl vi iiăşiăîntruătotăl uda ii
ApolstoliăPetruăşiăPavel
LaăLiturghieăEvanghelia după Matei XVI, 13-19:
În vremea aceea, venind Iisus în păr ile Cezareii lui Filip, îi întreba pe ucenicii Săi,
zicând: Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului? Iar ei au răspuns: Unii spun că eşti
Ioan Botezătorul, al ii, Ilie, al ii, Ieremia sau unul dintre prooroci. Atunci Iisus le-a zis:
Dar voi cine zice i că sunt Eu? Răspunzând, Simon-Petru a zis: Tu eşti Hristos, Fiul lui
Dumnezeu Celui viu. Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: Fericit eşti, Simone, fiul lui Iona, că nu
trup şi sânge i-au descoperit ie aceasta, ci Tatăl Meu Cel din ceruri. Şi Eu î i zic ie că tu
eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi por ile iadului nu o vor birui. Şi î i
voi da cheile Împără iei cerurilor; şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi
orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri.

Duminicaăaădouaădup ăRusaliiă

LaăLiturghieăEvanghelia după Matei IV, 18-23:
În vremea aceea pe când Iisus umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut pe doi fra i: pe
Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau
pescari; şi le-a zis: Veni i după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând
mrejele, au mers după El. Şi, de acolo mergând mai departe, a văzut al i doi fra i: pe Iacov
al lui Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-şi mrejele
şi i-a chemat. Iar ei, îndată lăsând corabia şi pe tatăl lor, au mers după El. Şi a străbătut
Iisus toată Galileea, învă ând în sinagogile lor şi propovăduind Evanghelia Împără iei şi
tămăduind toată boala şi toată neputin a în popor.

În aceeaşi zi, laăLiturghie,ăseăciteşteăşi

ăEvanghelia după Matei V, 14-16; X, 32-33, 17-18, 22:
Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Voi sunte i lumina lumii. Nu poate o cetate aflată
pe vârf de munte să se ascundă, nici nu aprind făclie şi o pun sub obroc, ci în sfeşnic şi
luminează tuturor celor din casă. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor,
pentru ca ei să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din
ceruri. Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, voi mărturisi şi Eu pentru el
înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea
oamenilor, şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Feri i-vă
de oameni, că vă vor da pe mâna soboarelor de judecată şi în sinagogile lor vă vor bate cu
biciul; la dregători şi la împăra i ve i fi duşi pentru Mine, spre mărturie lor şi păgânilor; şi
ve i fi urâ i de to i pentru numele Meu, dar cel ce va răbda până la sfârşit, acela se va
mântui.

Comoara înţelepciunii

preluată din Ziarul Lumina, sâmbătă, 25 iunie 2016

Iosuaășiăputereaăcelorăslabi
Puterea lui Dumnezeu se desăvârşeşte în slăbiciune după cum El Însuşi
ne asigură adresându-Se Sfântului Apostol Pavel. Dar până la exemplul
Apostolului, veridicitatea acestei afirma ii se observă limpede chiar din
istoria vechi-testamentară a regatului Israelului. Înconjurat de vecini ostili,
mereu doritori de expansiune teritorială, civiliza ii mult mai avansate şi mai
capabile din multe puncte de vedere l-au oprimat fără încetare, astfel încât
chiar şi numai simplul fapt al supravie uirii lui constituie o mărturie
elocventă a binecuvântărilor primite în calitate de popor ales încă de la
chemarea lor. Dar istoria Israelului (ne referim aici la cea
vechi-testamentară) nu e nici pe departe una care să reflecte capitularea în
fa a cuceritorilor sau resemnarea.
Când Domnul a considerat, s-a putut vorbi şi de predare, dar până şi în
momentele în care totul părea pierdut, Israelul a avut for a de a adopta chiar
o atitudine ofensivă în fa a cotropitorilor.
Un moment de răscruce l-a constituit moartea lui Moise. Cu cele zece
plăgi, trecerea prin Marea Roşie, mana şi apa din piatră (şi nu numai)
răsunându-le puternic în minte, israeli ii se temeau că urmaşul lui Moise,
Iosua Navi, nu se va putea ridica la nivelul predecesorului. Odată cu
moartea prietenului lui Dumnezeu însă (aşa cum era numit), minunile nu au
încetat.
Auzind Adoni- edec, regele Ierusalimului, că puternica cetate a
Ghibeoni ilor s-a predat de bunăvoie lui Iosua, a făcut o alian ă cu al i patru
regi pentru a-I pedepsi, dar la strigătul lui Iosua: „S-a oprit soarele şi luna a
stat până ce Dumnezeu a făcut izbândă asupra vrăjmaşilor lor. Oare nu de
aceea se scrie în Cartea Dreptului: Soarele a stat în mijlocul cerului şi nu s-a
grăbit către asfin it aproape toată ziua?” (Iosua, capitolul 10).
Astfel devine clar cum în fa a vrerii lui Dumnezeu, toate planurile
strategice şi ingeniozitatea min ii umane se dovedesc zadarnice. Popoarele
cele multe rămân fără apărare, iar ambi ia unui regat mic răstoarnă
orânduirea aparent firească a lucrurilor când cel slab îl biruieşte pe cel tare,
atunci când cel slab e purtat de Dumnezeu şi ales să dea mărturie de marea
Sa putere. (Augustin Păunoiu)

