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“Învăţătura Domnului şi însăşi viaţa Lui
înseamnă blândeţe şi smerenie, exact ceea ce
ne-a poruncit să învăţăm de la El.”

DUMINICA POGORARII SFANTULUI DUH,
PRAZNICUL CEL MARE AL RUSALIILOR
Ceea ce Tatal a binevoit, ceea ce Fiul a plinit în Sine, Duhul
Sfânt a venit acum sa daruiasca credinciosilor; caci mântuirea
noastra este “dupa cea mai dinainte stiinta a lui DumnezeuTatal,
prin sfintirea de catre Duhul, spre ascultare si stropirea cu
sângele lui Iisus Hristos” (I Ptr. 1, 2).

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

Drept aceea, ne si “botezam în numele Tatalui si al Fiului si al
Sfântului Duh”, legândune sa pazim “tot ce vam poruncit
voua” (Mt. 28, 1920). Cei care nu marturisesc Sfânta Treime nu
se pot împartasi de lucrarile mântuitoare ale Ipostasurilor Ei si,
prin urmare, nu pot primi mântuirea.

 devenind membrii ai parohiei
 sustinand dupa putere activitatile liturgice,
pastorale si misionare
 ruganduva pentru parohia noastra
 implicanduva in activitatile organizate de

Slava Tatalui si Fiului si Sfântului Duh, Treimii Celei de o fiinta
si nedespartite, Care nea încredintat marturisirea despre
Sine!“Parinte Atottiitorule, Cuvântule si Duhule, Fire unita în
trei Ipostasuri, mai presus de fiinta si preadumnezeiasca, întru
Tine neam botezat si pe Tine Te binecuvântam întru toti
vecii!”(Sf Teofan Zavoratul)

parohie
 printro 
donatie


Binecuvantat eşti, Hristoase, Dumnezeul
nostru, Cela ce preaînţelepti pe pescari ai
aratat, trimiţândule lor Duhul Sfânt, şi
printrînşii lumea ai vânat, Iubitorule de
oameni, mărire Ţie.”

Evanghelia Duminicii Sunday’s Gospel
(Ioan 7: 3753, 8:12) Glas 6 Vosc. 10
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Iar în ziua cea din urmă  ziua cea mare a sărbătorii  Iisus a
stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să
vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis
Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar
aceasta a ziso despre Duhul pe Care aveau săL
primească acei ce cred în El. Căci încă nu era (dat) Duhul,
pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit.
Deci din mulţime, auzind cuvintele acestea, ziceau: Cu
adevărat,
Acesta este Proorocul. Iar alţii ziceau: Acesta

este Hristosul. Iar alţii ziceau: Nu cumva din Galileea va să
vină Hristos? Na zis, oare, Scriptura că Hristos va să vină
din sămânţa lui David şi din Betleem, cetatea lui David? Şi
sa făcut dezbinare în mulţime pentru El. Şi unii dintre ei
voiau săL prindă, dar nimeni na pus mâinile pe El.
Deci slugile au venit la arhierei şi farisei, şi leau zis aceia:
De ce nu Laţi adus? Slugile au răspuns: Niciodată na
vorbit un om aşa cum vorbeşte Acest Om. Şi leau răspuns
deci fariseii: Nu cumva aţi fost şi voi amăgiţi? Nu cumva a
crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre farisei? Dar
mulţimea aceasta, care nu cunoaşte Legea, este
blestemată! A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai
înainte la El, noaptea, fiind unul dintre ei: Nu cumva Legea
noastră judecă pe om, dacă nul ascultă mai întâi şi nu ştie
ce a făcut? Ei au răspuns şi iau zis: Nu cumva şi tu eşti
din Galileea? Cercetează şi vezi că din Galileea nu sa
ridicat prooroc. Şi sa dus fiecare la casa sa.
Deci iarăşi lea vorbit Iisus zicând: Eu sunt Lumina lumii;
cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea
lumina vieţii.
On the last day, that great day of the feast, Jesus stood
and cried out, saying, “If any man thirst, let him come unto
Me, and drink. He that believeth in Me, as the Scripture
hath said, out of his belly shall flow rivers of living water.”
(But this He spoke of the Spirit, whom those who believe in
Him should receive; for the Holy Ghost was not yet given,
because Jesus was not yet glorified.)
Many of the people therefore, when they heard this saying,
said, “In truth this is the Prophet.”Others said, “This is the
Christ.” But some said, “Shall Christ come out of
Galilee?Hath not the Scripture said that Christ cometh out
of the seed of David, and out of the town of Bethlehem
where David was?”So there was a division among the
people because of Him.And some of them would have
taken Him, but no man laid hands on Him.
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PROGRAMUL LITURGIC
AL ZILELOR URMATOARE

Miercuri 27 mai
6:00 PM Paraclisul Maicii Domnului
Duminica 31 mai
+ POGORAREA DUHULUI SFANT,
9:00 AM Slujba Utreniei
10:00 AM Sfanta Liturghie
11:30 AM Vecernia plecarii genunchilor
12:30 PM Masa Lunara
Vineri 5 iunie
6:00 PM Paraclisul Maicii Domnului
Sambata 6 iunie
5:00 PM Slujba Vecerniei
Duminica 7 iunie
Duminica Tuturor Sfintilor
9:00 AM Slujba Utreniei
10:00 AM Sfanta Liturghie
11:30 AM Parastas de obste

Stiri:
MASA LUNARA va avea avea loc
duminica DUMINICA 31 MAI DE
RUSALII.
Parastasul de Obste pentru Mosii de
Vara, va avea loc in Duminica Tuturor
Sfintilor, dupa Sfanta Liturghie
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Then came the officers to the chief priests and Pharisees,
who said unto them, “Why have ye not brought him?” The
officers answered, “Never did man speak like this man!”
Then the Pharisees answered them, “Are ye also
deceived?
Have any of the rulers or of the Pharisees believed in him?

But this people, who knoweth not the law, are cursed.”

Nicodemus said unto them (he that came to Jesus by

night, being one of them),
“Doth our law judge any man

before it hear him and know what he doeth?”
They
answered and said unto him, “Art thou also from Galilee?

Search and look, for out of Galilee ariseth no prophet.”
And
every man went unto his own house.

TABERELE DE VARA ROEA
Pentru inscrieri , gasiti formularele pdf si
detaliile referitoare la tabara pe
urmatoarele linkuri:
http://www.roea.org/campvatrajuniors.html
http://www.roea.org/summercamps.html#sthash.
xkGefWUP.dpuf

Then spoke Jesus again unto them, saying, “I am the Light
of the world. He that followeth Me shall not walk in
darkness, but shall have the light of life.”



July 19  August 1, 2015 (Ages 1113)

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

July 518, 2015 (Ages 1417)

(entering grades 912 in Fall)
http://www.roea.org/summercamps.html#
sthash.xkGefWUP.dpuf

FAPTELE MILOSTENIEI TRUPESTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

“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.”
-Staretul Partenie de la Pecerska

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

FAPTELE MILOSTENIEI SUFLETESTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“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
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7.

A INDREPTA PE CEL CE GRESESTE
A INVATA PE CEL NESTIUTOR
A DA SFAT BUN CELUI CE STA LA
INDOIALA
A NE RUGA PENTRU APROAPELE
A MANGAIA PE CEI INTRISTATI
A SUFERI CU RABDARE ASUPRIREA
SI A INTARII PE ALTII LA RABDARE
CAND SUNT ASUPRITI
A IERTA PE CEI CE NEAU GRESIT.
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Cum scriem un pomelnic?

Sfantul Paisie Aghioritul
(Cuvinte duhovnicesti)
• Lumea vrea să păcătuiască, dar Îl vrea şi pe
Dumnezeu să fie bun. El să ne ierte, iar noi să
păcătuim. Noi adică să facem orice vrem, iar Acela
să ne ierte. Să ne ierte mereu, iar noi să ne vedem
de treaba noastră.
• Dacă oamenii nu se vor pocăi, dacă nu se vor
întoarce la Dumnezeu, vor pierde viaţa cea
veşnică. Omul trebuie ajutat să priceapă sensul cel
mai profund al vieţii, săşi revină, ca să simtă
mângâierea dumnezeiască. Scopul omului este şi
să urce duhovniceşte, nu numai să nu păcătuiască.
• Bunul Dumnezeu ne dă binecuvântările Sale cele
bogate. Să nu fim nemulţumitori şi săL întărâtăm,
pentru că vine mânia lui Dumnezeu peste fiii
neascultării. Dacă nu slăvim pe Dumnezeu, atunci
El îngăduie să vină o încercare, ca să preţuim
lucrurile. Iar dacă le preţuim, atunci Dumnezeu
nu îngăduie să se întâmple.
• Bunul Dumnezeu pe toate le va iconomisi în
modul cel mai bun, dar este trebuință de multă
răbdare și atenție, pentru că de multe ori oamenii,
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•
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.

Ce nu este permis la scrierea
unui pomelnic
• Nu se pomenesc persoanele nebotezate, deci
nici copiii avortaţi;
• 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
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grăbinduse să descâlcească ițele, mai mult le
încâlcesc. Dumnezeu le descâlcește cu răbdare.
Aceasta situație nu va dura mult. Dumnezeu va lua
mătura…

bisericii Sfintii Arhangheli Mihail si
Gavriil din Sacramento! Speram ca
informatiile gasite aici sa fie utile
si
edificatoare
pentru viata
dumneavoastra duhovniceasca.

• Dumnezeu este bun, El vrea ca toți să ne
mântuim. Dacă ar fi fost să se mântuiasca numai
puțini, atunci de ce Sar mai fi răstignit Hristos?
Poarta Raiului nu este strâmtă. Îi încape pe toți
oamenii care se pleacă cu smerenie și nu sunt
umflați de mândrie. Numai să se pocăiască, adică
săI dea lui Hristos povara păcatelor lor, după care
vor putea trece ușor prin poartă. După aceea avem
și îndreptățirea că suntem făcuți din pământ, nu
suntem numai duh, ca Îngerii. Dar suntem fără de
răspuns atunci când nu ne pocăim și nu ne
apropiem cu smerenie de Mântuitorul nostru.
Tâlharul de pe Cruce numai un iartamă a spus și
sa mântuit.

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

• Mântuirea omului depinde de secundă, nu de
minut. Omul se mântuiește chiar și cu un singur
gând smerit, în timp ce, dacă aduce un gând de
mândrie, le pierde pe toate.
• Trebuie să ne mântuim numai din mărinimie. Nu
există durere mai mare pentru Dumnezeu decât
aceea de al vedea pe om în iad. Cred că de vom
avea recunoștință față de multele binecuvântări ale
lui Dumnezeu și o purtare smerită și cu dragoste
față de chipurile Lui, care sunt semenii noștri,
împreună cu puțina nevoință făcută cu mărime de
suflet, este îndeajuns ca să avem sufletul odihnit
atât în viața aceasta, cât și în cealaltă.
”
Saint Paisios of Mount Athos
“Struggle with all your power to gain Paradise. And
do not listen to those who say that everyone will be
saved. This is trap of Satan so that we won’t struggle.
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“
What I see around me would drive me insane if I did
not know that no matter what happens, God will have
the last word.”
“The devil does not hunt after those who are lost; he
hunts after those who are aware, those who are close
to God. He takes from them trust in God and begins to
afflict them with selfassurance, logic, thinking,
criticism. Therefore we should not trust our logical
minds.”

“I wish you many years — but not for them to be
too happy, because happiness in the world isn’t
really so healthy. When a man is too happy in this
world, he forgets God and forgets death.”
Sfantul Ioan Iacob Hozevitul (Romanul)

Reteta Duhovniceasca
Un dram de viaţă cât mai este
În lumea asta să trăieşti
Jertfeştel numai pentru suflet
Şi lasă grijile lumeşti.
Un singur an, sau jumătate,
O lună poate ţia rămas,
Sau numai ziua cea de astăzi,
Ba poate chiar numai un ceas.
Pe cât de tainic se arată
Hotarul vieţii pe pământ
Peatât mai scurt săţi pară drumul
Ce duce până la mormânt.
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Să nu mai cauţi la plăcerea
Prietenilor trecători
Căci ei nu pot să te ajute
Atuncea când va fi să mori.
Prieten bun câştigăţi plânsul
Şi „Rugăciunea lui Iisus”,
Căci plânsul stinge focul veşnic
Iar ruga te înalţă sus.
Deasemenea să ai prieteni
Poruncile dumnezeieşti
Pe care, fără de prihană,
Cu dragoste să le păzeşti.
Prietenia cea cu lumea
Te lasă singur la mormânt
Şi numai „faptele credinţii”
Tovarăşi – mai departe – sunt.
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