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ăăPROGRAMăLITURGIC

S PT MÂNAăAăVI-AăDUP ăRUSALII
Cugetări creştine
„Cele mai multe boli sunt pricinuite de păcate sufleteşti. Că dacă moartea,
cel mai mare rău, îşi are rădăcina şi temeiul în păcat (Rom. 5, 12), cu atât mai
mult majoritatea bolilor; pentru că păcatul ne face să fim supuşi patimilor.” (Sf.ă
IoanăGur ădeăAură‒ăOmilii la Matei,ăXXVII,ăII)

Anunţuri
Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ăiulieă2014,ărespectivă6ă
octombrie‒20ă noiembrieă 2014 la bunul mers al lucrărilor de construcţie la
lăcaşul de închinare aflat sub ocrotirea Sf. Ioan Gură de Aur. S-a continuat între
23ăfebruarie şi 9ăiunieă 2015, ajungându-se cu zidăria la cota 7,00 m., respectiv
s-au realizat cupolele din cărămidă plină ce au fost acoperite cu beton, turnându-se în aceeaşi perioadă şi centurile. Din 9 noiembrie 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 2 decembrie s-a
început lucrul la structura metalică a viitoarelor grinzi, manoperă finalizată în 10ă
decembrieă 2015. 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. Între 4 şi 12
aprilie s-a lucrat la zidăria turnului central şi apoi s-a continuat din 13 iulie. Vă
rugăm să contribuiţi, şi pe mai departe, după posibilităţi, la edificarea bisericii
parohiale!
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ăProgramulăpoateăsuferiămodific

Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur
Oraă18.00:ăRug ciunileăserii
Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur
Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur
Oraă18.00:ăRug ciunileăserii
Oraă18.20:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur
Oraăăă8.00:ăRug ciunileădimineții
Oraă17.00:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur
Oraă17.30:ăTainaăSfântuluiăMaslu
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 ăunorăsituaţiiăneprev zuteă

Texte din Sfânta Scriptură

Comoara înţelepciunii

DuminicaăaăVI-aădup ăRusaliiă

preluată din Ziarul Lumina, marţi, 14 iunie 2016

La LiturghieăApostolul de la Romani XII, 6-14:
Fraţilor, avem felurite daruri, după harul ce ni s-a dat. Dacă
avem proorocie, să proorocim după măsura credinţei; dacă avem
slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se sârguiască în
învăţătură; dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă împarte
altora, să împartă cu firească nevinovăţie; dacă stă în frunte, să fie
cu tragere de inimă; dacă miluieşte, să miluiască cu voie bună!
Dragostea să fie nefăţarnică. Urâţi răul, alipiţi-vă de bine. În iubire
frăţească, unii pe alţii iubiţi-vă; în cinste, unii altora daţi-vă
întâietate. La sârguinţă, nu pregetaţi; cu duhul fiţi fierbinţi;
Domnului slujiţi. Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi
răbdători; la rugăciune stăruiţi. Faceţi-vă părtaşi la trebuinţele
sfinţilor, iubirea de străini urmând. Binecuvântaţi pe cei ce vă
prigonesc, binecuvântaţi-i şi nu-i blestemaţi.

LaăLiturghieăEvanghelia după Matei IX, 1-8:
În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea şi a
venit în cetatea Sa. Şi, iată, I-au adus un slăbănog zăcând pe pat.
Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: Îndrăzneşte, fiule!
Iertate sunt păcatele tale! Dar unii dintre cărturari ziceau în sinea
lor: Acesta huleşte. Şi Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: Pentru ce
cugetaţi rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne?, a zice:
Iertate sunt păcatele tale, sau a zice: Scoală-te şi umblă? Dar, ca să
ştiţi că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, a zis
slăbănogului: Ridică-te, ia-ţi patul şi mergi la casa ta. Şi, ridicându-se, s-a dus la casa lui. Iar mulţimile, văzând acestea, s-au
înspăimântat şi au slăvit pe Dumnezeu, Care dă oamenilor
asemenea putere.

VoltaireășiăDumnezeu
Despre Voltaire, celebrul scriitor și filosof iluminist francez din
secolul al XVIII-lea, se povestesc multe. Faima sa de critic la adresa
Bisericii Catolice a fost cunoscută tuturor. Mulți l-au considerat ateu, însă
întâmplarea la care Voltaire a fost de față ne face să gândim altceva
despre cel care făcuse școala la colegiul iezuit Louis-le-Grand din Paris,
dar care declarase că renunță la creștinism.
Într-o bună zi, pe când se plimba prin capitala Franței, Voltaire s-a
întâlnit pe drum cu un cortegiu funerar. Văzându-l că-și descoperă capul
în fața crucii defunctului, purtată de un credincios înaintea mulțimii care-l
urma, cineva care se afla lângă Voltaire îi spuse, luându-l cam peste
picior:
‒ Ia te uită! Te-ai împăcat cu Dumnezeu?
Voltaire îi spuse însă cu înțelepciune:
‒ Dacă nu ne vorbim, asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la a ne
saluta.
În relațiile dintre oameni există multe grade de intimitate, iar în relația
fiecăruia în parte cu Dumnezeu, de asemenea. Nu este același lucru a te
saluta cu cineva sau a vorbi cu el. Apoi, una este a vorbi cu o persoană și
alta este a fi prieten cu ea.
Nu prea există creștini care să-I refuze lui Dumnezeu salutul. Întâlnim
mulți oameni care vorbesc cu Dumnezeu, cel puțin ocazional, și, aproape
mereu, pentru a-I cere ceva. Însă ceea ce se poate numi prietenie cu
Dumnezeu nu mai este atât de frecvent, de comun, iar adevărata prietenie,
încă și mai rar o găsim.
Prietenie și intimitate, ambele sunt rodul unui efort. Relația cu
Dumnezeu are la bază rugăciunea. Fără un timp dedicat ei nu există
prietenie, și cu atât mai puțin apropiere posibilă de El.
Gândindu-ne la Voltaire, merită să ne punem cu toții întrebarea:
„Relația mea cu Hristos în ce grad se află?” (Prelucrare de Augustin
Păunoiu după volumul „De vorbă cu Iisus”, Agustin Filgueiras Pita,
Editura Sapientia, 2014)

