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“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)

Evanghelia Duminicii Sunday’s Gospel
(Luca 17:1219)
Glasul Saptamanii: 7

SFANTA BISERICA SE
POATE AJUTA PRIN:

Evanghelia Invierii: 10

"In vremea aceea, intrand Iisus intrun sat, Lau
intampinat zece barbati leprosi, care stateau departe si
care au ridicat glasul si au zis: Iisuse, Invatatorule,
fieTi mila de noi! Si, vazandui, El lea zis: Ducetiva si
va aratati preotilor. Dar, pe cand ei se duceau, sau
curatit. Iar unul dintre ei, vazand ca sa vindecat, sa
intors, cu glas mare slavind pe Dumnezeu. Si a cazut
cu fata la pamant la picioarele lui Iisus, multuminduI.
Iar acela era samarinean. Si raspunzand, Iisus a zis:
Oare nu zece sau curatit? Dar cei noua unde sunt? Nu
sa gasit sa se intoarca sa dea slava lui Dumnezeu
decat numai acesta, care este de alt neam? Si ia zis:
Ridicate si dute! Credinta ta tea mantuit!" (Luca 17,
1219)
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prezenta la Sfintele Slujbe
 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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And as He entered into a certain village, there met Him
ten men who were lepers, who stood afar off.
And they lifted up their voices and said, “Jesus,
Master, have mercy on us!”
And when He saw them, He said unto them, “Go, show
yourselves unto the priests.” And it came to pass that
as they went, they were cleansed. And one of them
when he saw that he was healed, turned back and with
a loud voice glorified God, and fell down on his face at
His feet, giving Him thanks; and he was a Samaritan.
And Jesus answering said, “Were there not ten
cleansed? But where are the nine? There are none
found that returned to give glory to God, save this
stranger.” And He said unto him, “Arise; go thy way.
Thy faith hath made thee whole.”

PROGRAMUL LITURGIC
AL ZILELOR URMATOARE
DUMINICA 18 IANUARIE
Duminica a 29a dupa Rusalii
9:00 AM Slujba Utreniei
10:00 AM Sfanta Liturghie

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

VINERI 23 IANUARIE
6:30PM Paraclisul Maicii Domnului
SAMBATA 24 IANUARIE
6:00 PM Slujba Vecerniei
DUMINICA 25 IANUARIE
Duminica a 32a dupa Rusalii
9:00 AM Slujba Utreniei
10:00 AM Sfanta Liturghie

Anunturi:

Invatatura a Sfântului Vasile, despre faptele bune.
Invatate si te deprinde, omule credincios sa fii
lucrator de evlavie. Învatate a vietui dupa cuvântul
Evangheliei; cuvântul acesta sati fie, adica,
îndreptarea ochilor, înfrânarea limbii, domolirea
trupului, smerenie mintii, gânduri curate având,
pierdere si parasire mâniei.
Nevoiestete la faptele cele bune, pentru Domnul;
lipsit fiind, nu te razbuna; urât fiind, sa iubesti;
fiind prigonit, rabda; hulit fiind, sa mângâi;
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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
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omoarati pacatul, rastignestete împreuna cu
Hristos.
Toata dragostea sati pui spre Domnul, ca saL afli
unde sunt multimile de îngeri, soboarele celor întâi
nascuti, scaunele Apostolilor, toiegele Patriarhilor,
cununile Mucenicilor si laudele Dreptilor. Cu
acestia, sa doresti, si pe tine însuti sa te numeri.
Iar când va veni vreo ispita asupra ta, din
îngaduinta lui Dumnezeu, ori goliciune, ori necaz,
ori foame, sau altceva, sau vreo boala cercetânduti
trupul tau, sau pierdere de sânge patimind, pentru
Dumnezeu, rabda, laudând pe Dumnezeu, si sa
nadajduiesti spre Domnul cel milostiv, ca
îndraznind, nesfiindute, sa zici: “Trecutam prin
foc si prin apa si neai scos pe noi la odihna.”
Cuvant, ca sa nu osandim pe nimeni pentru nici un
lucru.

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.
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.
Donatiile se pot face la biserica sau pe
websiteul bisericii

Intro manastire de obste, au fost doi calugari, mari cu
viata si care sau invrednicit a vedea Darul lui
Dumnezeu asupra fratilor lor. Iar pentru oarecare
trebuinta, a iesit unul din ei inaintea portii manastirii
si a vazut pe cineva mancand de dimineata si ia zis lui:
"Oare la vremea aceasta mananci paine vinerea ?"
Iar a doua zi a fost slujba, ca de obicei. Deci, privind
fratele lui, a vazut Darul lui Dumnezeu departat de la
dansul si sa intristat. Iar cand a venit in chilie, la
intrebat: "Ce ai facut frate, ca nu vad, ca mai inainte,
Darul lui Dumnezeu peste tine ?" Iar el, raspunzand,
ia zis lui: "Eu nu stiu sa fi gresit, nici cu lucrul, nici
cu gandul." Zisuia fratele: "Oare nici cu cuvantul
nai gresit ?" Iar acel frate sia adus aminte de toate si
lea spus, zicand: "Ieri, am vazut pe cineva, care, afara
din manastire, manca dimineata si iam zis lui: Au la
aceasta vreme mananci vinerea ? Acesta este pacatul
meu, deci, te rog ostenestete, cu mine impreuna doua
saptamani si te roaga lui Dumnezeu pentru mine, ca
iarasi sami dea Darul Sau."
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www.saintsarchangels.org
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
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Si au facul post si dupa doua saptamani a vazut
iarasi Darul lui Dumnezeu venind peste fratele si sa
mangaiat si au laudat pe Preabunul Dumnezeu.
Drept aceea, fratilor, sa nu osandim pe nimeni,
ci de ale noastre pacate sa ne ingrijim.

Saint Basil the Great
Words of wisdom
“When you sit down to eat, pray. When you eat
bread, do so thanking Him for being so generous to
you. If you drink wine, be mindful of Him who has
given it to you for your pleasure and as a relief in
sickness. When you dress, thank Him for His
kindness in providing you with clothes. When you
look at the sky and the beauty of the stars, throw
yourself at God’s feet and adore Him who in His
wisdom has arranged things in this way. Similarly,
when the sun goes down and when it rises, when
you are asleep or awake, give thanks to God, who
created and arranged all things for your benefit, to
have you know, love and praise their Creator.”
“Human life is but of brief duration. ‘All flesh is
grass, and all the goodliness thereof is as the flower
of the field. The grass withers, the flower fades; but
the word of our God shall stand forever’ (Isa. 40:6).
Let us hold fast to the commandment that abides,
and despise the unreality that passes away.”
Sfantul Ioan Iacob Hozevitul

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

In bratele parintesti
Rămas de mic orfan pe lume
Ca un copil al nimănui
Miam pus nădejdea mea spre Domnul
Cerând dea pururi mila Lui.

• Nu se pomenesc vrăjitorii, descântătorii,
ghicitorii sau cei ce practică magia albă;
• Nu se pomenesc sinucigaşii, apostaţii,
ereticii, schismaticii, ateii sau masonii;

Bunica, Dumnezeu so ierte,
Mia semănat de timpuriu
În suflet tainele credinţii
Şi rodul lor mă ţine viu.

• 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;

O, scumpa mea bătrână sfântă
Eu tot ce am îţi datoresc
Căci mai adus la cunoştinţa
Părintelui celui ceresc.

• Nu se cere pedepsirea sau răul vreunei
persoane considerate duşman;

“Când tatăl meu (cum zice psalmul)”
“Şi maica mea mau părăsit”
Atuncia Domnul cel din ceruri
La sânul milei ma primit.

• Pe pomelnicul de la Sfântul Maslu nu se
trec cei răposaţi
Calde multumiri tuturor celor care
citesc buletinul parohial al bisericii
Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil din
Sacramento! Speram ca informatiile
gasite aici sa fie utile si edificatoare
pentru
viata
dumneavoastra
duhovniceasca.

Deci suflete al meu smerite
Înaripeazăte mereu,
Prin rugăciunea prea fierbinte
Şi dragoste spre Dumnezeu.
Privind în inimă cu mintea
Să cauţi tainicul izvor
Din care viaţa se adapă
Cu darul cel mântuitor.

De asemenea, va asteptam cu drag sa
luati parte impreuna cu noi la sfintele
slujbe si la evenimentele organizate de
parohia noastra.

Urmează calea mântuirii
Trăind în pace singurel
Şi toată viaţa cea lumească
So lepezi astăzi pentru El.
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