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Incepand de luni 27 februarie 2017 se 
intra in Postul Sfintelor Pasti. 
 
Duminica izgonirii lui Adam din Rai 
Zis-a Domnul: dacă veţi ierta oamenilor greşelile 
lor, şi vouă Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta 
greşelile voastre. Iar dacă nu veţi ierta oamenilor 
greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta 
greşelile voastre. Când postiţi, nu fiţi trişti ca 
făţarnicii, căci ei îşi întunecă feţele lor, ca să se 
arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun vouă 
că îşi iau răsplata lor. Iar tu, când posteşti, unge-ţi 
capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu te arăţi 
oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău care este în 
ascuns; şi Tatăl tău care vede cele ascunse îţi va 

“ Eu sunt painea vietii, cel ce vine la Mine nu va flamanzi 
si cel ce crede in Mine nu va inseta niciodata.” 
(Ioan 6, 35) 

Învăţătura Domnului şi însăşi viaţa Lui înseamnă 
blândeţe şi smerenie, exact ceea ce ne-a 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 POATE AJUTA: 

 -prin prezenta la Sfintele Slujbe 
- devenind membrii ai  parohiei 
- sustinand financiar activitatile liturgice,  pastorale si 

misionare  
- rugandu-va pentru parohia noastra 
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răsplăti ţie. Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde 
moliile şi rugina le strică, şi unde furii le sapă şi le 
fură. Ci vă adunaţi comori în cer, unde nici moliile, 
nici rugina nu le strică, şi unde furii nu le sapă, 
nici le fură. Că unde este comoara voastră, acolo va 
fi şi inima voastră. 

 
  The Gospel according to Matthew 6:14-21 

 
The Lord said, "If you forgive men their trespasses, your 
heavenly Father also will forgive you; but if you do not 
forgive men their trespasses, neither will your Father 
forgive your trespasses. 
"And when you fast, do not look dismal, like the 
hypocrites, for they disfigure their faces that their fasting 
may be seen by men. Truly, I say to you, they have 
received their reward. But when you fast, anoint your 
head and wash your face, that your fasting may not be 
seen by men but by your Father who is in secret; and 
your Father who sees in secret will reward you. 
"Do not lay up for yourselves treasures on earth, where 
moth and rust consume and where thieves break in and 
steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, 
where neither moth nor rust consumes and where thieves 
do not break in and steal. For where your treasure is, 
there will your heart be also." 

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

 
 
“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 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.” 

- implicandu-va in activitatile organizate de parohie: ora de 

cafea, organizarea mesei lunare 

 

    

 
 
PROGRAMUL LITURGIC  AL ZILELOR URMATOARE 
 
Sambata, 25 februarie 2017 
4:30 PM Slujba Vecerniei 

 
Duminica, 26 februarie 2017 
+Duminica Izgonirii lui Adam din Rai 
8:30 AM Slujba Utreniei 
9:00 AM Sfanta Liturghie 
11:00 AM Vecernia Iertarii 
11:30 AM Adunarea Generala 

 
Luni, 27 februarie 2017 (Inceputul Postului Mare) 
7:00 PM Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul 

 
Marti, 28 februarie 2017 
7:00 PM Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul 

 
Miercuri, 1 Martie 2017 
7:00 PM Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul 

 
Joi, 2 Martie 2017 
7:00 PM Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul 

 
 
 
Samabata 4 martie, 2017 
Sambata Sf Teodor - pomenirea mortilor 
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-(Staretul  Partenie de la Pecerska) 
 
 “You don’t become holy by fighting evil. Let evil be. Look towards 
Christ and that will save you. What makes a person saintly is 
love.” 
( St. Porphyrios) 

 
 

“And I, a sinner, have been 
trying to love God for more 
than forty years, and cannot 
say that I perfectly love Him.  
If we love someone we always 
remember him and try to 
please him; day and night our 
heart is occupied with that 
object. 
Is that how you, gentlemen, 
love God? Do you often turn 
to Him, do you always 

remember Him, do you always pray to Him and fulfill His 
holy commandments? ‘For our good, for our happiness at 
least let us make a vow that from this day, from this hour, 
from this minute we shall strive to love God above all else 
and to fulfill His holy will.'”(+St. Herman of Alaska) 

 

 
Despre post  
Postul e vechi si incepe odata cu omul. E prima 
porunca de stapanire de sine. 
 
Parintele Arsenie ne spunea ca postim in primul rand 
pentru ca si Iisus a postit si este pilda de viata pentru 
noi.  Dar noi trebuie sa postim si pentru infranarea 
trupului, pentru sustinerea mintii spre Dumnezeu 
si pentru apropie rea de Duhul Sfant, Care ne 
sfinteste si ne descopera calea spre mantuire. 

* 

9:00 AM Sfanta Liturghie 
10:30 AM Parastasul de obste 

 
Duminica, 5 martie 2017 
+Duminica intaia din post - a Ortodoxiei 
8:30 AM Slujba Utreniei 
9:00 AM Sfanta Liturghie 

 
ANUNTURI: 
-DUMINICA 26 FEBRUARIE 2017, DUPA SFANTA      
LITURGHIE, VA AVEA LOC ADUNAREA GENERALA      
PAROHIALA 

 

 

 
 
O particica din Sfintele  Moaste ale Sfintei 
Fotini se va scoate spre inchinare la sfarsitul 
Sfintei Liturghii. 

 
Sfanta mucenita Fotini 
 
Sfânta marea muceniţă Fotinia este femeia 
samarineancă despre care povesteşte 
Evanghelistul Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu, 
în Sfânta Evanghelie, că a vorbit cu Dumnezeul 
nostru Iisus Hristos la puţul lui Iacov şi a crezut în 
El. Iar după înălţarea Domnului la cer şi după 
pogorârea Sfântului Duh peste dumnezeieştii 
Apostoli, în ziua Cincizecimii (Rusalii) s-a botezat 
de către Sfinţii Apostoli, împreună cu doi fii ai ei 
şi cu cinci surori, urmând lor şi propovăduind 
credinţa întru Hristos din loc în loc şi din ţară în 
ţară, întorcând pe mulţi slujitori de idoli de la 
păgânătate, făcându-i creştini. ( 
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Postul si rugaciunea sunt doua mijloace prin care 
curatim firea de patimi. 
Toti oamenii care s-au apropiat de Dumnezeu si-au 
smerit sufletul cu rugaciune si post. Si Iisus a postit 
40 de zile, punand postul incepatura a vestirii 
Imparatiei lui Dumnezeu, desi lui nu-i trebuia, nefiind 
patimas. 

* 
Sa nu postim in intelesul stramt: sa fim multumiti 
ca nu mancam carne, oua, branza sau altceva, 
dar mancam carne de om, muscand cu vorba, 
clevetind, osandind, min tind sau jurand stramb . 
Postul nu e un regim al stomacului  – zicea 
Parintele -,  o chestiune de silueta, ci e o cale spre 
mantuire.  A gandi altfel inseamna a injosi postul cu 
care a postit Iisus Hristos si ar fi o ocara. 

* 
Ce este postul?  – Ucigasul pacatelor. 
Vremea postului: 
–  vremea pocaintei, 
–  vremea marturisirii pacatelor, 
–  vremea iertarii, 
–  vremea insanatosirii de boli, 
–  vremea infranarii poftelor. 
De ce? –  Ca sa fie peste noi ocrotirea lui 
Dumnezeu. 

* 
Postul ne ajuta sa ne intalnim cu Dumnezeu si de a 
avea parte de iubirea lui Dumnezeu, de castigarea 
Impara tiei Sale, de a vedea lumina dumnezeiasca de 
care au avut parte mucenicii. De pilda, Sfantul 
Stefan care, „fiind plin de Duh Sfant si privind la cer, 
a vazut slava lui Dumnezeu si pe Iisus stand de-a 
dreapta lui Dumnezeu. Si a zis: Iata, vad cerurile 
deschise si pe Fiul Omului stand de-a dreapta lui 
Dumnezeu!” [1] 
Prin post facem un mic pas catre Dumnezeu, iar 
El, vazand ravna noastra, face mai multi pasi 
spre noi. 

 
 
 
Cinstirea Sfintelor Moaste 

 
Cat priveste moastele sfintilor, Biserica     

si credinciosii au convingerea ca prin atingerea       
de ele si prin rugaciunile adresate sfantului       
langa moastele lui, adeseori se infaptuiesc      
vindecari si alte fapte minunate datorita      
legaturilor duhovnicesti care se stabilesc intre      
credinciosi si persoanele reprezentate in icoane      
sau ale caror moaste s-au pastrat. 

Un temei pentru cinstirea moastelor si al       
credintei in puterea ce iradiaza din ele ni-l da         
Sfanta Scriptura prin invierea unui mort aruncat       
peste osemintele proorocului Elisei (IV Regi      
13,21). Dar nu orice trup care nu se        
descompune poate fi considerat trup sfintit,      
fiindca uneori lipsa de descompunere este      
rezultatul pacatului, si nu al virtutii. De aceea,        
la slujba inmormantarii se citeste rugaciunea de       
dezlegare a trupului, pentru ca trupul sa se        
elibereze din legatura pacatului si sa se intoarca        
in pamantul din care a fost facut. Cu adevarat         
sfinte sunt moastele sfintilor care au fost       
canonizati ca atare de Biserica soborniceasca si       
care s-au dovedit ca facatoare de minuni.       
Incoruptibilitatea sfintelor moaste nu este     
rezultatul unor fenomene naturale, ci este darul       
lui Dumnezeu fata de cei care L-au preamarit        
prin viata lor sfanta si curata. 

Puterea dumnezeiasca ce lucreaza prin     
trupurile Sfintilor dupa moartea lor e o       
continuare, dar si o intensificare a puterii ce        
lucreaza prin trupurile lor cat au fost in viata.         
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On Fasting 
 
People have to answer greatly for not keeping the 
rules of the Church with respect to the fasts. People 
justify themselves by saying that they never 
considered it a sin to eat dairy products during the 
fasts. They repent and consider themselves sinners 
in every other respect, but they do not think to repent 
about not keeping the fasts. Meanwhile, they are 
transgressing the commandment of our holy Mother, 
the Church, and according to the teaching of the 
Apostle Paul, they are as the heathen and publicans 
because of their disobedience. 
St. Ambrose of Optina  

 
 
A life of fasting, properly understood as general 
self-limitation and abstinence, to the annual practice 
of which the Church always calls us with the Great 
Lent, is really that bearing of the cross and 
self-crucifixion which is required of us by our calling 
as Christians. And anyone who stubbornly resists 
this, wanting to live a carefree, happy, and free life, 
is concerned for sensual pleasures and avoids 
sorrow and suffering that person is not a Christian. 
Bearing one's cross is the natural way of every true 
Christian, without which there is no Christianity. 
Archbishop Averky of Syracuse  

 
 
Fasting is absolutely indispensable for man. From 
the external aspect, it is a struggle of filial obedience 
to God, Who has given us the rules of fasting 
through His Holy Spirit. From the inner aspect, 

Chiar umbra trupului lui Petru avea puterea sa        
vindece pe bolnavii peste care trecea (Fapte 5,        
15). Unii bolnavi se vindecau prin simpla       
atingere de stergarele folosite de Sfantul      
Apostol Pavel (Fapte 19, 11). 

Mentinerea osemintelor lor in stare de      
incoruptibilitate este o arvuna a viitoarei      
incoruptibilitati a trupurilor dupa inviere si dupa       
deplina lor indumnezeire. Ele se mentin      
incoruptibile pentru ca in ele se mentine o        
putere dumnezeiasca din vremea cand trupurile      
lor erau unite cu sufletul. Ba, mai mult, asupra         
lor se prelungeste starea de indumnezeire      
sporita a sufletelor lor din starea actuala.       
Aceasta se datoreaza faptului ca puterile      
sufletului si harul dumnezeiesc din el isi       
prelungesc lucrarea si in trup, infaptuind si in        
acesta o stare de sfintenie, cat timp sfantul        
traieste pe pamant, si un fel de stare de         
incoruptibilitate, dupa trecerea sufletului    
sfantului, prin moarte, la o stare mai       
accentuata de indumnezeire. 

Mentinandu-se incoruptibile, osemintele   
Sfintilor arata ca sufletul lor si harul Sfantului        
Duh din ei raman mai departe intr-o legatura cu         
trupurile lor, asa cum arata si Sfantul Grigore        
de Nyssa. De aceea, cei ce se roaga langa         
osemintele sfantului nu se adreseaza propriu zis       
acestor oseminte, ci persoanei sfantului.     
Cinstirea trece la persoana, ca si in cazul        
cinstirii icoanelor. Moastele sunt astfel o      
anticipare a trupului pnevmatizat de dupa      
inviere. Cultul sfintelor moaste pastreaza vie in       
constiinta credinciosului ideea ca trupul n-a fost       
facut sa moara, ci sa invieze si sa se         
invesniceasca in Hristos.  
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fasting is a struggle of restraint and self-limitation. In 
this lies the great value and sense of fasting, since a 
strict observance of fasts tempers one's will and 
perfects the character of one who is firm in his 
religious convictions and actions. Let us not forget 
that Christ Himself fasted, and foretold that His 
apostles would also fast.  
Metropolitan Philaret 

 
 
Fasting is acceptable 
to God when 
abstention from food 
is accompanied by 
refraining from sins, 
from envy, from 
hatred, from calumny, 
from vainglory, from 
wordiness, from other 
evils. He who is 
fasting the true fast 
`that is agreeable' to 
God ought to shun all 
these things with all 

his strength and zeal, and remain impregnable and 
unshakeable against all the attacks of the Evil one 
that are planned from that quarter. On the other 
hand, he who practices abstention from food, but 
does not keep self-control in the face of the aforesaid 
passions, is like unto one who lays down splendid 
foundations for a house, yet takes serpents and 
scorpions and vipers as fellow-dwellers therein. St. 
Photios the Great 

 
Fasting was ordained in Paradise. The first injunction 
was delivered to Adam, ‘Of the tree of the knowledge 
of good and evil you shall not eat.’ ‘You shall not eat’ 
is a law of fasting and abstinence." The general 
argument is rather against excess than in support of 
ceremonial abstinence. In Paradise there was no 
wine, no butchery of beasts, no eating of flesh. Wine 
came in after the flood. Noah became drunk because 
wine was new to him. So fasting is older than 
drunkenness. Esau was defiled, and made his 
brother’s slave, for the sake of a single meal. It was 

 
 

Rugăciunea deplină pentru celălalt este cea       
însoţită de durerea ta pentru el sau jertfa ta prin          
darul faptei tale. Căci numai în această stare de         
jertfă intru la Dumnezeu împreună cu Hristos, de        
la Care am primit puterea jertfei Lui. Trebuie să         
mă topesc de iubirea şi mila pentru celălalt în         
Dumnezeu şi în celălalt, pentru a mă împărtăşi de         
Dumnezeu, Care e milă şi iubire. 

Numai prin sensibilitatea jertfei şi a milei       
pentru celălalt pătrund ca o mireasmă în spaţiul        
divin, care este şi el o mireasmă pătrunzătoare de         
iubire şi milostivire. 

În Ortodoxie se practică o formă de       
rugăciune permanentă, rugăciunea inimii sau a      
minţii pe altarul inimii ori a sensibilităţii pline de         
iubire şi de milă, în care se află Hristos cu iubirea           
şi mila Sa. 
Pr. Dumitru Stăni  

 
 

 
FEMEIA GRAVIDA TREBUIE SA SE     
IMPARTASEASCA FOARTE DES. 
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fasting and prayer which gave Samuel to Hannah. 
Fasting brought forth Samson. Fasting begets 
prophets, strengthens strong men. Fasting makes 
lawgivers wise, is the soul’s safeguard, the body’s 
trusty comrade, the armor of the champion, the 
training of the athlete.  
St. Basil, in his homilies on the Holy Spirit

  
Fasting tempers loquacity, says St. John Climacus. it        
is an outlet for compassion and a guard upon         
obedience; it destroys evil thoughts and roots out the         
insensibility of the heart. Fasting is a gate to         
paradise; when the stomach is constricted, the heart        
is humbled. He who fasts prays with a sober mind,          
but the mind of the intemperate person is filled with          
impure fancies and thoughts. 
Fasting is an expression of love and devotion, in         
which one sacrifices earthly satisfaction to attain the        
heavenly. Altogether too much of one's thoughts are        
taken up with care for sustenance and the        
enticements of the palate; one wishes to be free from          
them. Thus fasting is a step on the road of          
emancipation and an indispensable support in the       
struggle against selfish desires. Together with      
prayer, fasting is one of humanity's greatest gifts,        
carefully cherished by those who once have       
participated in it. 
During fasting, thankfulness grows toward him who       
has given humanity the possibility of fasting. Fasting        
opens the entrance to a territory that you have         
scarcely glimpsed; the expressions of life and all the         
events around you and within you get a new         
illumination, the hastening hours a new, wide-eyed       
and rich purpose. The vigil of groping thought is         
replaced by a vigil of clarity; troublesome searching        
is changed to quiet acceptance in gratitude and        
humility. Seemingly large, perplexing problems open      
their centers like the ripe calyces of flowers; with         
prayer, fasting and vigil in union, we may knock on          
the door we wish to see opened. 
Here we find the reason that fasting is often used as           
a measuring-stick by the Holy Fathers; he who fasts         
much is he who loves much, and he who has loved           
much is forgiven much (Luke 7:47). He who fasts         
much also receives much. 

Sfinţii Părinţi văzând marea responsabilitate şi      
greutate ce poartă femeia când este însărcinată au        
dezlegat ca să se poată împărtăşi cu Trupul şi         
Sângele Mântuitorului indiferent de canonul pe      
care îl are sau ce păcat ar fi făcut ea. Deci, femeia            
când este gravidă să se împărtăşască în fiecare        
lună măcar cu 2-3 zile de post dacă nu poate să           
ţină mai multe zile. Acea Împărtăşanie ea nu o ia          
pentru vrednicia ei, asemenea unui om normal, ci        
pentru ajutorul copilului. Este foarte important ca       
să se împărtăşească, ajută foarte mult pe copil, îl         
întăreşte, îl luminează, îi dă sănătate, îl fereşte de         
boli. Copilul, prin Sfânta Împărtăşanie, pe de o        
parte se împărtăşeşte cu Hristos, iar pe de altă         
parte îşi începe viaţa duhovnicească încă din       
pântece. Începe să-L cunoască pe Hristos înainte       
de naşterea sa pe acest pământ. Este păcat să-l         
lipsim pe copil de Hristos. 
 

 

 
 
Calde multumiri tuturor celor care citesc 
buletinul parohial al bisericii Sfintilor 
Arhangheli Mihail si Gavriil din Sacramento!  
 
Nadajduim 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! 
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"Way of the Ascetics," by Tito Colliander  
 

 

Întru aceastã zi, cuvant al Sfantului Evagrie       
monahul, despre mantuirea sufletului. 

In inima celui bland se odihneste intelepciunea, 
iar sufletul cel ostenitor este scaunul nepatimirii. 
Lucratorii cei rai isi vor lua plata rea, iar, 
lucratorilor celor buni, li se va rasplati cu buna 
plata. Cel ce intinde latul altuia, in lat va cadea 
si el. Mai bun este un taran bland, decat un 
orasean iute si manios. Iutimea pierde 
cunostinta, iar indelunga rabdarea o aduna pe ea. 
Cum este un vant tare in largul marii, asa este 
mania in inima omului. Cel ce se roaga lui 
Dumnezeu, fuge de ispite, iar inima cea 
netrebnica tulbura cugetul. Sa nu te inveseleasca 
prea mult pe tine bautura, nici sa te saturi de 
bucate, ca sa nu se ingrase carnea trupului tau, 
ca, apoi, te vor impresura pe tine gandurile cele 
spurcate. Sa nu zici: "Astazi este praznic, sa 
bem; iar maine este Duminica mare, sa facem 
praznic." Ca praznicul calugaresc nu este asa, ca, 
adica, sa-ti saturi pantecele. Pastile Domnului 
sunt iesirea din rautati, iar Cincizecimea este 
invierea sufletului. 
        Praznicul lui Dumnezeu este nepomenirea 
de rautati, ca pe pomenitorul de rau il va apuca 
plansul, iar Cincizecimea Domnului este 
invierea dragostei. Cel ce uraste pe fratele sau, 
in cumplita cadere cade. Praznicul lui 
Dumnezeu este intelegerea cea adevarata, iar 

 
 
Chemarea fiului pierdut 
 
Vino, fiul meu iubit, 
Din amăgitoare căi, 
Ca din nou să te îmbrac 
În „podoaba cea dintâi”! 
 
Cu zdrobirea inimii, 
Tu bătând la uşa mea, 
Voi ieşi atunci cu dor 
Spre întâmpinarea ta. 
 
Pe grumazul tău căzând, 
Sărutarea îţi voi da 
Şi cu glas înduioşat, 
„Fiul meu” te voi chema. 
 
Îţi voi da sandale noi, 
Haine bune şi inel 
Şi voi face prânz bogat 
Dintru cel mai gras viţel. 
 
Toată casa mea atunci 
Dănţuind va prăznui 
Pentru „Fiul cel pierdut”, 
Care iarăşi va veni. 
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cine cauta intelegere mincinoasa, va muri urat. 
Mai bine este a flamanzi cu inima curata, decat a 
praznui cu suflet necurat. Cel ce-si curata 
gandurile cele rele din inima sa, acela este cel ce 
si-a ucis pruncii sai cu piatra. 
        Calugarul somnoros va cadea in rele, iar cel 
priveghetor, ca o pasare usoara este. Sa nu te 
dedai pe tine la priveghere desarta si seaca si sa 
nu lasi cuvintele cele duhovnicesti, pentru ca 
Domnul priveste in suflet si te va scoate pe tine 
din tot raul. Somnul cel mult inmulteste 
gandurile, iar privegherea cea buna le 
imputineaza pe ele. Somnul cel mult aduce griji 
si necazuri, iar cel ce privegheaza scapa de 
acestea. Adu-ti aminte totdeauna de iesirea ta 
din aceasta lume si sa nu uiti judecata cea 
vesnica si nu va fi pacatuire in sufletul tau. 
        Prin pocainta sa-ti indreptezi sufletul tau, 
iar prin milostenie si blandete sa-l intaresti pe el, 
chiar de va navali asupra ta duhul cel grabnic. 
Dar, atunci, sa nu-ti lasi chilia ta si, iarasi, sa nu 
pierzi vremea prielnica. Ca, precum cineva 
curateste argintul, asa se va curati si inima ta. Si, 
prccum aurul si argintul se curata prin foc, asa si 
inima calugarului se curateste prin ispite. Duhul 
tulburarii goneste lacrimile, iar duhul necazului 
sfarama rugaciunile. Leapada de la tine mandria 
si desarta slava, departe, sa o gonesti; ca acela ce 
acum nu voieste slava, se va mari in veacul ce 
va sa fie, intru Iisus Hristos Domnul nostru. 
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