HOLY ARCHANGELS MICHAEL AND GABRIEL, ROMANIAN ORTHODOX CHURCH SACRAMENTO
4633 Raley Blvd., Sacramento, CA 95838

8 februarie 2015, Duminica a 34a dupa Rusalii

Preot paroh  Parish priest: Rares Onofrei | Tel. 9094809139 | Website: 
www.saintsarchangels.org
Email: 
romanianorthodoxchurch@gmail.com

“Învăţătura Domnului şi însăşi viaţa Lui
înseamnă blândeţe şi smerenie, exact
ceea ce nea poruncit să învăţăm de la
El.”
“Ajutati sa creasca Biserica lui Hristos! Cel
care ajuta Biserica pe sine se ajuta.”
“Cel care sadeste si cel care uda sunt una si
fiecare isi va lua plata dupa osteneala sa”
(1 Corinteni 3:9)

SFANTA BISERICA SE

Evanghelia Duminicii Sunday’s Gospel

(Luca 15:1132)
lasul Saptamanii: 2 Evanghelia Invierii: 2
G

POATE AJUTA PRIN:

prezenta la Sfintele Slujbe

"Zisa Domnul pilda aceasta: “Un om avea doi fii. Si a
zis cel mai tanar dintre ei tatalui sau: Tata, dami partea
ce mi se cuvine din avere. Si el lea impartit averea. Si
nu dupa multe zile, adunand toate, fiul cel mai tanar sa
dus intro tara departata si acolo sia risipit averea
traind in desfranari. Si dupa ce a cheltuit totul, sa
facut foamete mare in tara aceea, si el a inceput sa
duca lipsa. Si ducanduse, sa alipit el de unul din
locuitorii acelei tari si acesta la trimis la tarinile sale sa
pazeasca porcii. Si dorea sasi sature pantecele din
roscovele pe care le mancau porcii, insa nimeni nui
dadea. Dar venindusi in sine a zis: Cati argati ai tatalui
meu sunt indestulati de paine, iar eu pier aici de foame!
Sculanduma, ma voi duce la tatal meu sii voi spune:
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 devenind membrii ai parohiei
 sustinand dupa putere activitatile liturgice,
pastorale si misionare
 ruganduva pentru parohia noastra
 implicanduva in activitatile organizate de
parohie
 printro 
donatie
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Tata, am gresit la cer si inaintea ta; nu mai sunt vrednic
sa ma numesc fiul tau. Fama ca pe unul din argatii tai.
Si, ridicanduse, a venit la tatal sau. Si inca departe
fiind el, la vazut tatal sau si i sa facut mila si,
alergand, a cazut pe grumazul lui si la sarutat. Si ia
zis fiul: Tata, am gresit la cer si inaintea ta si nu mai
sunt vrednic sa ma numesc fiul tau. Si a zis tatal catre
slugile sale: Aduceti degraba haina lui cea dintai sil
imbracati si dati inel in mana lui si incaltaminte in
picioarele lui; si aduceti vitelul cel ingrasat sil
injunghiati si, mancand, sa ne veselim, caci acest fiu al
meu mort era si a inviat, pierdut era si sa aflat. Si au
inceput sa se veseleasca. Iar fiul cel mare era la tarina.
Si cand a venit si sa apropiat de casa, a auzit cantece
si jocuri. Si chemand la sine pe una dintre slugi, a
intrebat ce inseamna acestea. Iar ea ia raspuns:
Fratele tau a venit si tatal tau a injunghiat vitelul cel
ingrasat, pentru ca la primit sanatos. Si el sa maniat
si nu voia sa intre; dar tatal lui, iesind, il ruga. Insa el,
raspunzand, a zis tatalui sau: Iata, de atatia ani iti
slujesc si niciodata nu am calcat porunca ta. Si mie
niciodata nu miai dat un ied, ca sa ma veselesc cu
prietenii mei. Dar cand a venit acest fiu al tau, care tia
mancat averea cu desfranatele, ai junghiat pentru el
vitelul cel ingrasat. Tatal insa ia zis: Fiule, tu
totdeauna esti cu mine si toate ale mele ale tale sunt.
Trebuia insa sa ne veselim si sa ne bucuram, caci
fratele tau acesta mort era si a inviat, pierdut era si sa
aflat”. (Luca 15, 1132)

“And He said, “A certain man had two sons.
And the
younger of them said to his father, ‘Father, give me the
portion of goods that falleth to me.’ And he divided

unto them his estate.
And not many days after, the
younger son gathered all together and took his journey
into a far country, and there wasted his substance with

riotous living.
And when he had spent all, there arose a
mighty famine in that land, and he began to be in want.
And he went and joined himself to a citizen of that
country, who sent him into his fields to feed swine.And
he would fain have filled his belly with the husks that

the swine ate, and no man gave unto him.
And when he
came to himself, he said, ‘How many hired servants of
my father’s have bread enough and to spare, and I
perish with hunger!

I will arise and go to my father and will say unto him,
“Father, I have sinned against Heaven and before thee,
and am no more worthy to be called thy son. Make me
as one of thy hired servants.”’
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PROGRAMUL LITURGIC
AL ZILELOR URMATOARE
Sambata 7 FEBRUARIE
6:00 PM Slujba Vecerniei
DUMINICA 8 FEBRUARIE
Duminica a 34a dupa Rusalii
9:00 AM Slujba Utreniei
10:00 AM Sfanta Liturghie
12:30 PM Adunarea Parohiala Generala
Vineri 13 FEBRUARIE
6:30 PM Paraclisul Maicii Domnului
Sambata 14 FEBRUARIE
Sambata Mortilor Mosii de iarna
9:00 AM Sfanta Liturghie
10:30 AM Parastasul de obste
6:00 PM Vecernia
DUMINICA 15 FEBRUARIE
Duminica Lasatului sec de carne
9:00 AM Slujba Utreniei
10:00 AM Sfanta Liturghie

Anunturi:
DUMINICA 8 FEBRUARIE DUPA SFINTELE
SLUJBE VA AVEA LOC ADUNAREA
GENERALA PAROHIALA
Prezenta si dreptul la vot in Adunarea
Generala Parohiala este ingaduita membrilor
parohiei care siau indeplinit obligatiile
financiare pentru anul 2014
Votarea in Adunarea Parohiala se va putea
face doar in persoana si nu prin delegatie sau
buletin de absenta
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And he arose and came to his father. But when he was
yet a great way off, his father saw him and had
compassion, and ran and fell on his neck and kissed

him.
And the son said unto him, ‘Father, I have sinned
against Heaven and in thy sight, and am no more

worthy to be called thy son.’
But the father said to his
servants, ‘Bring forth the best robe and put it on him,
and put a ring on his hand and shoes on his feet.

And bring hither the fatted calf and kill it, and let us eat

and be merry;
for this my son was dead, and is alive
again; he was lost, and is found.’ And they began to be
merry.

“Now his elder son was in the field; and as he came
and drew nigh to the house, he heard music and

dancing.
And he called one of the servants and asked

what these things meant.
And he said unto him, ‘Thy
brother is come, and thy father hath killed the fatted
calf, because he hath received him safe and sound.’
And he was angry and would not go in; therefore came
his father out and entreated him.

And he answering said to his father, ‘Lo, these many
years have I served thee, neither transgressed I at any
time thy commandment; and yet thou never gavest me

a kid, that I might make merry with my friends.
But as
soon as this thy son was come who hath devoured thy
living with harlots, thou hast killed for him the fatted

calf.’
And he said unto him, ‘Son, thou art ever with me,
and all that I have is thine.
It was meet that we should make merry and be glad; for
this thy brother was dead, and is alive again; and was
lost, and is found.’

In Consiliul Parohial vor putea fi numiti doar
acei membrii care se spovedesc si se
impartasesc cu regularitate cu Sfintele Taine,
care lucreaza activ pentru prosperitatea
spirituala si materiala a parohiei, vadind o
puternica dorinta de a spori Sfanta Biserica
Ortodoxa
(Statutul si Regulamentul Episcopiei Romane din
America Sect: 25, 26, 33)

Cuvinte de la Sfintii Parinti
Words of wisdom from the Holy Fathers

Cu multa bucurie va anuntam ca din mila
Domnului, parohia noastra a demarat
proiectul de impodobire si infrumusetare a
sfintei biserici cu strane pentru credinciosi.

Incepem sa ne gandim la urmatorul pas care
consta in achizitioanarea si montarea ferestrelor
speciale, proiect pentru care sunt necesari
aproximativ $8000.
Multumim anticipat tuturor celor care doresc sa
ajute biserica printro donatie !

CAMPANIE DE STRANGERE DE
FONDURI PENTRU
INFRUMUSETAREA SI IMPODOBIREA
SFINTEI BISERICI CU STRANE

Un numar de 54 de strane bisericesti, din
lemn de stejar frumos sculptat, au fost
comandate in Romania.
Pretul unei strane este de 
$
268, iar
transportul pana la San Francisco este de
$42, pentru fiecare strana.

Răul se transmite atât de uşor, precum o boală
contagioasă. Dacă te întovărăşeşti cu oameni care
vorbesc lucruri deşarte, care clevetesc, care
iubesc lucrurile lumeşti, atunci şi tu fără să îţi dai
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Donatiile se pot face la biserica sau pe
websiteul bisericii

www.saintsarchangels.org
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seama vei cădea în aceleaşi patimi. Şi dimpotrivă,
dacă te întovărăşeşti cu oameni duhovniceşti şi
prieteni ai rugăciunii, atunci virtuţile lor ţi se vor
transmite şi ţie. (Staretul Partenie de la Pecerska)

Doua razboaie sunt: unul este cand dezbraci
pe cel sarac, iar altul este cand nu imbraci pe cel
sarac, macar ca ai bogatie si aceasta este adevarata
talharie. Deci, sati scrii in mintea ta, totdeauna, a
doua venire a Domnului si taina aceea
infricosatoare, cand Judecatorul cel infricosator pe
scaun va sta si cartile se vor deschide, faptele cele
ascunse, desfranarile, furtisagurile, jefuirile,
lacomiile, defaimarile, clevetirile, certurile,
razboaiele, necinstirile, se vor arata. Pe acestea
toate sa le gandesti, iar pe langa acestea, ia aminte
si la focul cel nestins, care clocoteste, apoi, si la
intunecimile de diavoli, stand imprejurul scaunului,
precum si la cercetarea neamului omenesc, dand
raspuns fiecare dupa faptele ce a facut.
Gandestete, asemenea, si la despartirea pacatosilor
de cei drepli, cand dintro data, toate ale pacatosilor
vor lua sfarsit. Apoi, priveste cu blandetea,
dreptatea, intelepciunea, milostenia si linistea,
rabdarea cea in primejdii si celelalte fapte bune, pe
cei ce le au, ii vor duce in Cereasca Imparatie.
Iar radacina tuturor bunatatilor este postul,
precum si calea tuturor rautatilor este imbuibarea.
Ca nu se cade a grai de rau pe cel drept, pentru ca
cei ce clevetesc si urasc pe robii lui Duninezeu, lui
Hristos gresesc. Pentru ca suflelul, cel ce vrea sa
placa oamenilor si slava lor o doreste, nu va vedea
Imparatia lui Dumnezeu, macar de ar face toate
bunatalile.
In trei chipuri se poate lipi de Dumnezeu,
orice suflet cuvantator: ori prin credinta cea
fierbinte, ori prin frica lui Dumnezeu, ori prin
invatatura si certarea de la Domnul. Iar, smerenia
este varf, fiindca rabda cu bucurie clevetirile cele
mincinoase si cuvintele cele napraznice. Ca cel ce
este smerit cu adevarat, asuprit fiind, nu se tulbura,
nici nu zice ceva, jelanduse, ca a fost asuprit. Ci,
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FAPTELE MILOSTENIEI TRUPESTI
1.
2.
3.
4.

A SATURA PE CEL FLAMAND
A DA DE BAUT CELUI INSETAT
A IMBRACA PE CEL GOL
A PRIMI IN CASA PE CEL
STRAIN
5. A CERCETA PE CEL BOLNAV
6. A CERCETA PE CEL DIN
TEMNITA
7. A INGROPA PE CEL MORT

FAPTELE MILOSTENIEI SUFLETESTI
1. A INDREPTA PE CEL CE
GRESESTE
2. A INVATA PE CEL NESTIUTOR
3. A DA SFAT BUN CELUI CE STA
LA INDOIALA
4. A NE RUGA PENTRU
APROAPELE
5. A MANGAIA PE CEI INTRISTATI
6. A SUFERI CU RABDARE
ASUPRIREA SI A INTARII PE
ALTII LA RABDARE CAND SUNT
ASUPRITI
7. A IERTA PE CEI CE NEAU
GRESIT.

Cum scriem un pomelnic ?

•
Pe pomelnic se trec doar numele de

botez pentru care cerem sprijinul lui
Dumnezeu;
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primeste asupra sa clevetirea ca un adevar si nu se
mai ingrijeste, certanduse cu oamenii, care lau
clevetit, ci iertaciune iti cere. Ba inca, unii si nume
de defaimare siau facut, macar ca nu erau vrednici
de defaimare. (Sfantul Ioan Gura de Aur)

• Pe pomelnic se trec 
numai
ortodocşii, 
pentru că harul lui
Dumnezeu nu lucrează împotriva voinţei
libere a necredinciosului; daca se trec si
cei de alte credinte trebuie sa se
mentioneze in paranteza (neortodox),
pentru a fi pomeniti doar in rugaciunile
particulare si nu la slujbele bisericii.
•
Ordinea
înscrierii pe pomelnic este
următoarea:
-preotul care a săvârşit botezul celui care
dă pomelnicul;
-preotul duhovnic; si alte fete bisericesti
-naşii (de la botez şi cununie);
-soţ/ soţie şi copii;
-alte rude şi apropiaţi.

Ce nu este permis la scrierea
unui pomelnic
Saint Isaac of Syria

• Nu se pomenesc persoanele nebotezate,
deci nici copiii avortaţi;

“Before the war begins, seek after your ally; before you
fall ill, seek out your physician; and before grievous
things come upon you, pray, and in the time of your
tribulations you will find Him, and He will listen to
you.”
“In proportion to your humility you are given patience
in your woes; and in proportion to your patience the
burden of your afflictions is made lighter and you will
find consolation; in proportion to your consolation,
your love of God increases; and in proportion to your
love, your joy in the Holy Spirit is magnified. Once
men have truly become His sons, our tenderly
compassionate Father does not take away their
temptations from them when it is His pleasure to ‘make
for them a way to escape’ (1 Cor. 10:13), but instead
He gives His sons patience in their trials. All these
good things are given into the hand of their patience
for the perfecting of their souls.”
“If you give something to one in need, let the
cheerfulness of your face precede your gift, and
comfort his sorrow with kind words. When you do this,
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• Nu se pomenesc vrăjitorii, descântătorii,
ghicitorii sau cei ce practică magia albă;
• Nu se pomenesc sinucigaşii, apostaţii,
ereticii, schismaticii, ateii sau masonii;
• Nu se pomenesc la răposaţi dispăruţii
despre care nu avem certitudinea morţii
lor;
• Nu se scriu nume de persoane vii pe
pomelnicul celor răposaţi cu părerea că
aşa s-ar provoca moartea persoanei
respective;
• Nu se cere pedepsirea sau răul vreunei
persoane considerate duşman;
• Pe pomelnicul de la Sfântul Maslu nu se
trec cei răposaţi
Calde multumiri tuturor celor care
citesc buletinul parohial al bisericii
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by your gift the gladness of his mind surpasses even the
needs of his body”

Sfantul Ioan Iacob Hozevitul

Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil din
Sacramento! Speram ca informatiile
gasite aici sa fie utile si edificatoare
pentru
viata
dumneavoastra
duhovniceasca.
De asemenea, va asteptam cu drag sa
luati parte impreuna cu noi la sfintele
slujbe si la evenimentele organizate de
parohia noastra.

Robiti de huma
Suflete al meu smerite,
Adă – mai întâi de toate 
Prea mărire Celui veşnic
Pentru orice bunătate.
De lucrezi ceva spre bine
Nu te înălţa în gând,
Căci nu este bunătate,
Fără darul Lui cel Sfânt.
Totdeauna, la culcare,
Slavă dă lui Dumnezeu,
Cai ajuns sfârşitul zilei,
Izbăvindute de rău.
Când te scoli dă slavă iarăşi
Că din mila lui cea mare,
Nu tea osândit pierzării,
Ci ţia dăruit sculare.
La mâncare zi cu duhul:
“Mulţumesc, Ceresc Părinte,
Pentru apa şi văzduhul
Şi aceste daruri “sfinte”!
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Dacă eşti lovit de boală
Cugetă că orice leac
Nu teajută, fără darul
“Doctorului Sfânt din veac”.
Iar când eşti în prigonire,
Mulţumeşte bucuros
Că mergând pe “calea strâmtă”,
Calci pe “urma lui Hristos”.
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