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

Evanghelia Duminicii Sunday’s Gospel
(Matei 9: 18)
Glasul Saptamanii: 5, Evanghelia Invierii: 6

“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
POATE AJUTA PRIN:
- prezenta la Sfintele Slujbe

"In vremea aceea, intrand in corabie, Iisus a trecut
marea inapoi si a venit in cetatea Sa. Si, iata, Iau
adus un slabanog zacand pe pat. Si Iisus, vazand
credinta lor, a zis slabanogului: Indrazneste, fiule!
Iertate sunt pacatele tale! Dar unii dintre carturari
ziceau in sinea lor: Acesta huleste. Si Iisus, stiind
gandurile lor, lea zis: Pentru ce cugetati rele in inimile
voastre? Caci ce este mai lesne?, a zice: Iertate sunt
pacatele tale, sau a zice: Ridicate si umbla? Dar, ca
sa stiti ca putere are Fiul Omului pe pamant a ierta
pacatele, a zis slabanogului: Ridicate, iati patul si
mergi la casa ta. Si ridicanduse, sa dus la casa lui.
Iar multimile, vazand acestea, sau spaimantat si au
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- devenind membri ai parohiei
- sustinand dupa putere

activitatile liturgice,

pastorale si misionare
- rugandu-va pentru parohia noastra
- implicandu-va in activitatile organizate de
parohie
- printr-o DONATIE
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slavit pe Dumnezeu, Care da oamenilor asemenea
putere."
Jesus stepped into a boat, crossed over and came to
his own town. Some men brought to him a paralyzed
man, lying on a mat. When Jesus saw their faith, he
said to the man, “Take heart, son; your sins are
forgiven.”At this, some of the teachers of the law said
to themselves, “This fellow is blaspheming!”
Knowing their thoughts, Jesus said, “Why do you
entertain evil thoughts in your hearts? Which is easier:
to say, ‘Your sins are forgiven,’ or to say, ‘Get up and
walk’? But I want you to know that the Son of Man has
authority on earth to forgive sins.” So he said to the
paralyzed man, “Get up, take your mat and go home.”
Then the man got up and went home. When the
crowd saw this, they were filled with awe; and they
praised God, who had given such authority to man.

Duminica 20 iulie

SLUJBELE SI EVENIMENTELE
ZILELOR URMATOARE

SAMBATA 19 iulie
6:00 pm, Slujba Vecerniei,
DUMINICA 20 iulie
Sfantul Prooroc Ilie Tesviteanul
9:00 am, Slujba Utreniei,
10:00 am Sfanta Liturghie
VINERI, 25 iulie
6:30 pm, Paraclisul Maicii Domnului

Praznicul Sfantului Slavitului Prooroc Ilie

SAMBATA 26 iulie
6:00 pm Slujba Vecerniei
DUMINICA 27 iulie
Sfantul Mare Mucenic Pantelimon
9:00 am, Slujba Utreniei,
10:00 am Sfanta Liturghie

Calde multumiri tuturor celor
care au ajutat sfanta biserica cu
prilejul celui de-al doilea hram!
Maica Domnului sa va
ocroteasca sa va binecuvinteze,
si sa va asculte rugaciunile!

Cuvant de lauda la Sfantul Prooroc Ilie,
al Sfantului Efrem Sirul:

Liniste datimi mie, plecativa auzurile voastre, ca sa
talcuiesc povestirea Sfantului, slavitului Prooroc Ilie
Tesviteanul, care a aratat ravna fierbinte, sarguinduse
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totdeauna, ca sai induplece pe toti sa se inchine
Unuia Dumnezeu. Caci, daca a vazut poporul facand TABARA PENTRU COPII DE LA
multe nelegiuiri si abatanduse de la Dumnezeu si

VATRA ROMANEASCA

inchinaduse idolilor, umplanduse de manie si ochiul
ravnei, in sus, tintindul, sagetand cerul prin vorbire, a
ajuns, prin cuvant pana la cer…..(cititi continuarea pe
www.saintsarchangels.org)

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

Tabara pentru copii de la Vatra Romaneasca
va avea loc in perioada 1326 iulie (pentru
seniori,1417 ani) si 27 iulie  9 august
(pentru juniori,1113 ani). Pentru informatii si
inscrieri contactati preotul paroh.

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

Cuvant al Sfantului Siluan
Domnul ne cheamă neîncetat la El: „Veniţi la Mine şi
Eu vă voi odihni pe voi”. Ne hrăneşte cu Preacuratul Cu multa bucurie va anuntam ca din mila
Lui Trup şi Sânge. Ne povăţuieşte cu milostivire prin Domnului, parohia noastra a demarat
Cuvântul Său şi prin Duhul Sfânt. Nea descoperit proiectul de impodobire si infrumusetare a
taine. Viază în noi şi în Tainele Bisericii şi ne duce sfintei biserici cu strane pentru credinciosi.
Un numar de 50 de strane bisericesti, din
acolo unde vom vedea slava Lui.
lemn de stejar frumos sculptat, au fost
comandate in Romania. Pretul unei strane
Dar fiecare va vedea această slavă pe măsura iu
birii
este de $268, iar transportul pana la San
lui. Cine iubeşte mai mult, acela năzuieşte cu putere Francisco este de $42, pentru fiecare
să fie împreună cu Domnul Cel Iubit şi de aceea se va strana.

alipi mai mult de El; cine iubeşte puţin, acela doreşte
puţin, iar cine nu iubeşte nu doreşte şi nu năzuieşte să Donatiile se pot face la biserica sau pe
websiteul bisericii
vadă pe Dom
nul şi rămâne în întuneric.
www.saintsarchangels.org
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Până la lacrimi mie milă de oamenii care nu cunosc
pe Domnul, care nu cunosc milostivirea Lui. Dar nouă
Dom
nul ni Sa arătat prin Duhul Sfânt, şi noi trăim în CAMPANIE DE STRANGERE DE
lumina sfintelor Sale porunci.
FONDURI A/C - SALA SOCIALA
Lucru minunat: harul mia dat să înţeleg că toţi
oame
nii care iubesc pe Dumnezeu şi păzesc
poruncile Lui sunt plini de lumină şi asemenea
Domnului; dar cei ce se îm
potrivesc lui Dumnezeu
sunt plini de întuneric şi aseme
nea vrăjmaşului.
Şi e firesc aceasta. Domnul e Lumină [1 In 1, 5] şi El
luminează pe robii Săi, dar cei ce slujesc vrăjmaşului
au primit de la el întunericul.
Am cunoscut odată un băieţel. Era ca un înger:
ascul
tător, conştiincios şi blând, alb şi îmbujorat la
faţă, cu ochi luminoşi, adânci, buni şi liniştiţi. Dar când
a crescut, a în
ceput să trăiască în necurăţie şi a
pierdut harul dumneze
iesc; iar când a ajuns de
treizeci de ani semăna în acelaşi timp cu un om şi cu
un demon, cu o fiară sălbatică şi un tâlhar, şi toată
înfăţişarea lui era aspră şi înfricoşătoare.
Am cunoscut şi o fată foarte frumoasă, cu o faţă atât
de luminoasă şi plăcută, că multe fete pizmuiau
frumuseţea ei. Dar păcatele au făcuto să piardă
harul, şi abia de te mai puteai uita la ea.
Dar am văzut şi altceva. Am văzut oameni care
veneau în monahism cu feţe urâţite de păcate şi de
patimi, dar care prin pocăinţă şi printro viaţă
cucernică sau schim
bat şi au ajuns foarte plăcuţi la
vedere.
Odată Domnul mia dat să văd la Vechiul Russikon un
ieromonah duhovnic la vremea mărturisirii în chipul lui
Hristos. Stătea în picioare în locul în care se ascultă
măr
turisirile, strălucind în chip negrăit şi, deşi părul
său era cu totul alb din pricina vârstei înaintate, faţa lui
era fru
moasă şi tânără, ca a unui băiat. Am văzut un
asemenea chip şi la un episcop în timpul Liturghiei.
Lam văzut aşa şi pe părintele Ioan din Kronştadt,
care prin fire era un om obişnuit la înfăţişare, dar prin
harul lui Dumnezeu faţa sa strălucea ca un înger şi
voiai să te uiţi la ea.
Astfel, păcatul îl urâţeşte pe om, dar harul îl face
frumos.
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Pana in prezent sau strans $1200 pentru
acest proiect. Multumim celor care au donat
si asteptam donatiile dumneavoastra in
continuare.
Donatiile se pot face la biserica sau pe
websiteul bisericii:
www.saintsarchangels.org
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Omul a fost făcut din pământ, dar Dumnezeu la iubit
atât, încât la înfrumuseţat cu harul Său şi omul sa
făcut asemenea Domnului.
E dureros că sunt atât de puţini cei care ştiu acest
lu
cru, şi aceasta pentru că suntem mândri. Dar dacă
am fi smeriţi, Domnul near descoperi această taină,
fiindcă ne iubeşte mult.

Saint Siluan: Words of Wisdom

The Lord loves us so much that for our
salvation He came down to earth and spilled His Blood
for us, and gave It to us to drink, and gave us His
EverClean Body. Thus we became His children, of
His Flesh and Blood; and we are like the Lord in flesh
as children are like their fathers, no matter their age.
And the Spirit of God witnesses to our souls that we
shall always be with Him.
In order to experience the Lord it is not necessary to
have wealth, or learning, but it is necessary to be
obedient and abstemious, to have a humble spirit and
love your neighbor; the Lord will love such a soul and
reveal Himself to it, and will more often teach it love
and humility, and will give it all it needs in order that it
may find peace in God.
The Lord created man from earth, but He loves us as
His children, and awaits us with joy.
The Lord loves all people, but whoever searches for
Him, He loves most. "Who loves Me — I love," says
the Lord, "and who seeks me shall find grace"
(Proverbs 8:17). The love of the Lord is such that He
desires that all people should be saved and be with
Him in Heaven for eternity, to witness His glory. We
cannot know this glory in full, but through the Holy
Spirit can know it in part. And whoever has not
experienced the Holy Spirit cannot know this glory, but
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can only believe in the promise of the Lord and keep
His commandments. But even they are blessed, as
the Lord said to the Apostle Thomas (John 20:29); and
they will be equal to those who witnessed the glory of
the Lord on earth.
And I learned that love is different in strength. Whoever
fears God in order not to insult Him: this is the first
kind of love. Whoever has a mind clear of
unnecessary thought — this is the second form of
love, greater than the first. Whoever feels the
presence of grace in his soul — this is the third form
of love, even greater.
The fourth, absolute, love for God is to have grace in
your body as well as your soul. Such a body will
become holy and leave relics. This happens with great
martyrs, prophets and saints.

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.
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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