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TroparulăSchimb riiălaăFa ăaăDomnuluiănostruăIisusăHristos 

               Schimbatu-te-ai la Față în munte, Hristoase Dumnezeule, arătându-le ucenicilor Tăi 
slava Ta, pe cât li se putea. Strălucește și nouă, păcătoșilor, lumina Ta cea pururea fiitoare, 
pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Dătătorule de lumină, slavă ție.  

Cuget riăcreştine 

           „Din ce cauză pedeapsa nu este dată imediat după săvârşirea păcatului? Datorită iubirii 
de oameni a lui Dumnezeu. Deoarece, dacă voia să pedepsească imediat pe to i cei care 
păcătuiesc, cu mult timp inainte ar fi fost lua i şi ar fi fost conduşi la pieire cei mai mul i dintre 
oameni.” (Sf.ăIoanăGur ădeăAură‒ăComentariuălaăPsalmulă139) 

Anun uri 

          Mul umim celor care s-au implicat în perioada 7‒18ăiulieă2014,ărespectivă6ăoctombrie
‒20 noiembrie 2014 la bunul mers al lucrărilor de construc ie la lăcaşul de închinare aflat sub 
ocrotirea Sf. Ioan Gură de Aur. S-a continuat între 23ăfebruarie şi 9ăiunieă2015, ajungându-se 
cu zidăria la cota 7,00 m., respectiv    s-au realizat cupolele din cărămidă plină ce au fost 
acoperite cu beton, turnân-   du-se în aceeaşi perioadă şi centurile. Din 9 noiembrie s-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 2 decembrie s-a început lucrul la 
structura metalică a viitoarelor grinzi, manoperă finalizată în 10ă decembrieă 2015. Din 22ă
februarieă2016ăs-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 contribui i, şi pe mai departe, după posibilită i, la edificarea bisericii 
parohiale! 

ăProgramulăpoateăsuferiămodific riădatorit ăunorăsitua iiăneprev zuteă 

Luni,ă Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

1ăVIIIă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.00:ăVecerniaă 
 Oraă18.30:ăParaclisulăMaiciiăDomnului 
Mar i, Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

2ăVIIIă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.00:ăVecerniaă 
 Oraă18.30:ăParaclisulăMaiciiăDomnului 
Miercuri,ă Oraăăă8.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

3ăVIIIă2016 Oraă16.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă17.00:ăVecerniaă 
ă Oraă17.30:ăTainaăSfântuluiăMaslu 

 Oraă19.00:ăParaclisulăMaiciiăDomnului 
Joi,ă Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

4ăVIIIă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.00:ăVecerniaă 
 Oraă18.30:ăParaclisulăMaiciiăDomnului 
Vineri, Oraăăă6.00:ăLiturghiaăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

5ăVIIIă2016 Oraă17.30:ăAcatistulăSf.ăIoanăGur ădeăAur 

 Oraă18.00:ăVecerniaămareăcuălitie 

 Oraă18.45:ăParaclisulăMaiciiăDomnului 
SÂMB T ,ă ORAăăă7.45:ăUTRENIAă 
6ăVIIIă2016 ORAăăă9.10:ăACATISTULăMÂNTUITORULUI 

SCHIMBAREAăLAăFA  ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

AăDOMNULUIăăNOSTRU ORAă17.00:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

IISUSăHRISTOS ORAă18.00:ăSFIN IREAăCRUCILORăDEăÎPSăANDREI 

 ORAă18.15:ăPARCLISULăMAICIIăDOMNULUI 
DUMINICA, ORAăăă7.30:ăACATISTULăMÂNTUITORULUI 

7ăVIIIă2016,ă ORAăăă7.50:ăUTRENIA 

AăVII-AăDUP ăRUSALII ORAăăă9.30:ăLITURGHIAăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

(VINDECAREAăAăDOIă ORAă17.30:ăACATISTULăSF.ăIOANăGUR ăDEăAUR 

ORBIăŞIăAăUNUIăMUTă ORAă18.00:ăVECERNIA 

DINăCAPERNAUM) ORAă18.30:ăPARCLISULăMAICIIăDOMNULUI 



Comoaraăîn elepciuniiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
 

preluată din Ziarul Lumina, sâmbătă, 23 iulie 2016  

 

Așăvreaăs ăfiuăunăsmartphone! 
 

ăăăăăÎn cadrul unui test şcolar intitulat „Care e cea mai mare dorință 
a mea”, un elev a scris învățătoarei sale că vrea „să devină 
smartphone!”. În prima fază noi am crede că i-a dorit să devină 
telefon deoarece adolescenții i picii stau tot timpul cu mobilul în 
mână. i-n ochi…  
     Motivul acestui copil însă surprinde toată suflarea adultă: 
„Dorința mea este să devin un smartphone. Părinții mei î i iubesc 
telefoanele mobile. Le pasă atât de mult, încât uneori uită să mă 
iubească pe mine. Când tata vine obosit de la serviciu are timp 
pentru a sta pe mobil, dar nu mai are timp i pentru mine. Dacă 
părinților le sună mobilul, ace tia aud imediat i fug să răspundă. 
Dacă eu plâng, nu mă aude nimeni. Ei se joacă tot felul de jocuri 
pe telefon, dar cu mine nu vor să se joace niciodată”.  
      Despărțirea copiilor de părinți nu o face doar abandonul fizic 
al pruncilor la maternitate sau părăsirea lor în centrele de 
plasament. Nu trebuie să fii neapărat plecat la muncă în 
străinătate sau să stai pe antiere în barăci, în delegații ori în firmă 
până la miezul nopții, ca să fii departe de cei dragi. Navigând pe 
facebook sau pe alte rețele sociale e ti aproape de cei de departe 
i departe de cei de aproape!  

      Orice oră în plus pe smartphone e una în minus pentru 
familie. Nu tiu cât timp alocați telefonului, nici internetului ori 
televiziunii, dar a a-i că de la un timp încoace acest idol modern e 
din ce în ce mai cronofag în viețile noastre?  
      Azi nu e de mirare că un copil se dore te smartphone. i cred 
că nici dacă unele soții ar vrea să devină „divaisuri”!  

TexteădinăSfântaăScriptur  
 

Sâmb t ,ă6ăaugust,ă 
SchimbareaălaăFa ăaăDomnului,ăDumnezeuluiăşiă

MântuitoruluiănostruăIisusăHristosă 
 

LaăLiturghieăEvangheliaădup ăMateiăXVII,ă1-9:ă 
 

ăăăăăăăăăÎn vremea aceea  a luat Iisus cu Sine pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, 
fratele lui, şi i-a dus într-un munte înalt, de o parte. Şi S-a schimbat la fa ă 
înaintea lor şi a strălucit fa a Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut 
albe ca lumina. Şi iată, Moise şi Ilie s-au arătat lor, vorbind cu Dânsul. Şi, 
răspunzând, Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă 
voieşti, vom face aici trei colibe: ie una, şi lui Moise una, şi lui Ilie una. 
Dar, pe când el vorbea, un nor luminos i-a umbrit şi, iată, glas din nor 
zicând: Acesta este Fiul Meu Cel iubit, întru Care am binevoit; de Acesta să 
asculta i! Şi auzind, ucenicii au căzut cu fa a la pământ şi s-au spăimântat 
foarte tare. Dar Iisus S-a apropiat de ei şi, atingându-i, le-a zis: Scula i-vă şi 
nu vă teme i! Şi, ridicându-şi ochii lor, nu au văzut pe nimeni decât numai pe 
Iisus singur. Şi pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: 
Nimănui să nu spune i ceea ce a i văzut, până când Fiul Omului va învia din 
mor i.  
 

DuminicaăaăVII-aădup ăRusaliiă 
LaăLiturghieăEvangheliaădup ăMateiăIX,ă27-35:ă 

 

ăăăăăăăăăăăÎn vremea aceea, pe când trecea Iisus, doi orbi se ineau după El, 
strigând şi zicând: Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David! Iar după ce a 
intrat în casă, au venit la El orbii şi Iisus i-a întrebat: Crede i că pot să fac Eu 
aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne! Atunci S-a atins de ochii lor, zicând: 
După credin a voastră, fie vouă! Şi s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a 
poruncit cu asprime, zicând: Vede i, nimeni să nu ştie. Dar ei, ieşind, L-au 
vestit în tot inutul acela. Şi plecând ei, iată au adus la El un om mut, având 
demon. Şi, fiind scos demonul, mutul a grăit. Iar mul imile se minunau, 
zicând: Niciodată nu s-a arătat aşa ceva în Israel. Dar fariseii ziceau: Cu 
domnul demonilor scoate pe demoni. Şi Iisus străbătea toate cetă ile şi 
satele, învă ând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împără iei şi 
vindecând toată boala şi toată neputin a în popor.  


