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Duminica a 2-a din Postul Mare, a Sfantului 
Grigorie Palama ( Ioan 10:9-16) 
 
Zis-a Domnul: Eu sunt uşa; dacă va intra cineva 
prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi, şi 
păşune va afla. Furul nu vine decât numai să fure, 
să junghie şi să piardă. Eu am venit ca oile Mele să 
aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug. Eu sunt păstorul 
cel bun; păstorul cel bun îşi pune viaţa pentru oile 
sale. Iar cel plătit, care nu este păstor şi ale cărui oi 
nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile şi 
fuge, iar lupul răpeşte şi risipeşte oile. Cel plătit 
fuge, pentru că este plătit şi n-l doare inima de oi. 
Eu sunt păstorul cel bun şi cunosc oile Mele şi ele 
Mă cunosc pe Mine, aşa cum Mă cunoaşte pe Mine 
Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl; şi Eu îmi dau viaţa 
pentru oile Mele. Mai am şi alte oi, care nu sunt din 
staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc; ele 

“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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vor asculta de glasul Meu şi va fi o turmă şi un 
păstor. 

 
 The Gospel according to St. John (10:9-16 )

 
I am the door. If anyone enters by Me, he will be saved, 
and will go in and out and find pasture. The thief does 
not come except to steal, and to kill, and to destroy. I 
have come that they may have life, and that they may 
have it more abundantly. 
 “I am the good shepherd. The good shepherd gives His 
life for the sheep.  But a hireling, he who is not the 
shepherd, one who does not own the sheep, sees the wolf 
coming and leaves the sheep and flees; and the wolf 
catches the sheep and scatters them.  The hireling flees 
because he is a hireling and does not care about the 
sheep.  I am the good shepherd; and I know My sheep, 
and am known by My own.  As the Father knows Me, 
even so I know the Father; and I lay down My life for 
the sheep.  And other sheep I have which are not of this 
fold; them also I must bring, and they will hear My 
voice; and there will be one flock and one shepherd. 

   
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.” 
-(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) 

 

- implicandu-va in activitatile organizate de parohie: 
ora de cafea, organizarea mesei lunare 

 

    

 

 

Nu uitati duminica aceasta sa dati ceasul inainte cu o 
ora! 
 

 
 
PROGRAMUL LITURGIC  AL ZILELOR URMATOARE 
 
Sambata, 11 martie 2017 
6:00 PM Slujba Vecerniei 

 
Duminica, 12 martie 2017 
+Duminica a 2-a din Post, A Sf. Ier. Grigorie Palama 
8:30 AM Slujba Utreniei 
9:30 AM Sfanta Liturghie 

 
Miercuri, 15 Martie 2017 
6:00 PM Liturghia Darurilor Mai Inainte Sfintite 

 
Vineri, 17 Martie 2017 
6:00 PM Liturghia Darurilor Mai Inainte Sfintite 
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“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) 

 
 

 
Cum traia Cuviosul Porfirie Patimile Domnului 

 
Cuviosul Porfirie se emoționa foarte tare când       
vedea icoana cu Hristos în Ghetsimaní. Trăia în        
felul acesta rugându-se toată viața. Se îndestula cu        
aceste clipe. Trăia Patima lui Hristos în toată viața         
lui. Trăia clipele în care Hristos a suferit pentru om          
mai mult de când oricând altă dată. Împreună        
pătimea cu El, pentru că știa că Hristos pătimea         

Samabata 18 martie, 2017 
6:00 AM Slujba Vecerniei 

 
Duminica, 19 martie 2017 
+Duminica a 3-a din post - a Sfintei Cruci 
8:30 AM Slujba Utreniei 
9:30 AM Sfanta Liturghie 

 
 
 
ANUNTURI: 
Duminica 12 martie, dupa sfintele slujbe va avea loc         
sedinta Consiliului Parohial 
 

 

 
INIMA IN SFANTUL SI MARELE POST 
 
„Din inimă ies gânduri rele, ucideri, preacurvii, curvii, 
furtişaguri, mărturii mincinoase, hule. Acestea sânt 
care spurcă pre om.” (Mat. 15:19) 
 
1. Aceste cuvinte le-a spus Domnul tău, fiule.        
Acestea Le-a spus Evreilor necreştinaţi a căror       
inimă, din pricina păcatului strămoşesc şi păcatului       
lor, se preschimbase în izvor nu al vieţii, ci al morţii           
şi a toată putreziciunea. 
 
2. Inima este un izvor, iar gura este un râu. Iar că aşa             
stau lucrurile dă mărturie Atoateştiitorul, Care în trup        
a umblat pe pământ, cu aceste cuvinte: Din        
prisosinţa inimii grăieşte gura. (Mat. 12:34) Aşadar,       
limba noastră este vestitorul inimii noastre. Ce       
cuvinte sânt în inimă, aceleaşi cuvinte-s şi pe limbă;         
şi ce urâciune e în inimă, aceeaşi urâciune-i şi pe          
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văzând că, deși Își va da și sângele pentru oameni,          
tot nu se vor mântui toți oamenii. Și Sfântul         
Porfirie totdeauna iubea această clipă a lui Hristos        
și dorea de mic copil să simtă greaua povară, marea          
durere a lui Hristos. 
 

 
”Atunci le-a zis: Întristat este sufletul Meu până la         
moarte. Rămâneţi aici şi privegheaţi împreună cu       
Mine. Şi mergând puţin mai înainte, a căzut cu faţa          
la pământ, rugându-Se şi zicând: Părintele Meu, de        
este cu putinţă, treacă de la Mine paharul acesta!         
Însă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voieşti”         
(Matei 26: 38-39). 
 
Un motiv pentru care s-a angajat ca preot la         
Policlinica Atenei chiar în ajunul războiului din       
1940 a fost acela de a trăi alături de durerea          
oamenilor. 
”Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas          
mare, zicând: Eli, Eli, lama sabahtani? adică:       
Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai       
părăsit?” (Matei 27: 46). 
Gheronda Porfirie mi-a povestit că odată pe când        
citea cele 12 Evanghelii în Joia Mare la Policlinica         
Atenei, când a ajuns la pasajul unde Hristos        
atârnat pe lemn exclamă: ”Eli, Eli, lama       
sabahtani”, în clipa aceea Dumnezeu i-a arătat în        

limbă. Ceea ce se află în inimă se varsă şi se prelinge            
pe buze. 
 
3. Adâncă e inima omului, zis-a prorocul. O, Doamne,         
cât de adâncă e inima omului! În inima omului totul          
se poate cuprinde, dar numai Tu, Dumnezeul nostru,        
o poţi cuprinde. Şi curăţia îngerilor şi necurăţia        
iadului îşi poate găsi locul în inima omului.        
Barometrul inimii omului are însemnate toate      
gradaţiile, de la talpa iadului până 
în tăria cerurilor. 
4. De aceea s’a zis: Mai înainte de toate cele ce se            
păzesc, păzeşte-ţi inima, căci din ea izvorăşte viaţa.        
Izvorăşte viaţă dacă o păzeşti; iar, de nu o vei păzi,           
va izvorî toată urâciunea. 
 
5. Şi una, şi alta. Aşadar, păzeşte şi păstrează izvorul          
vieţii din tine, ca să nu se tulbure. Tu eşti botezat, şi            
botezul e mare lucru. Eşti îmbăiat în apă şi în duh.           
Fiul lui Dumnezeu s’a pogorât şi te-a îmbăiat, precum         
o maică îşi îmbăiază pruncul murdar. El a curăţit         
inima ta şi a făcut-o izvor al vieţii. Şi tu, ce faci? Oare             
nu eşti fără de minte când păcătuieşti? Oare prin         
păcat nu preschimbi izvorul vieţii într’un izvor al        
morţii? 
 
6. O, Dumnezeul nostru, Cel ce pretutindenea eşti,        
cât de bine este pentru om a-şi preda inima în          
mâinile Tale decât a o călăuzi cu propriile mâini! Cu          
adevărat primejdios lucru este pentru om a-şi călăuzi        
inima cu muritoare mâini! Tu, Doamne, dintotdeauna       
ai ştiut asta. Iar Tu, îndată ce i-ai dăruit omului inima           
– această nemărginită şi tainică minune! – părinteşte        
l-ai sfătuit: Fiule, dă-mi inima ta! Adică, întoarce dar         
din darul Meu, pentru a nu-l pierde. 
 
7. Mulţi vorbesc despre voia slobodă a omului. Sânt         
oameni slobozi întru bine, iar alţii slobozi întru rău.         
Slobod întru bine este cel ce îşi predă libertatea celui          
mai slobod, adică Celui ce este cel mai slobod, ca să           
o folosească spre bine. Slobod întru rău este cel ce          
vrea să folosească singur libertatea sa, şi atunci, fără         
să bage de seamă, o predă Tiranului, celui ce este cel           
mai lipsit de libertate. 
 
8. Oare nu ai văzut vreun copil căruia maica i-a dat           
cuţitul să taie pâine, şi copilul ţine cuţitul, iar mama          
ţine cuţitul copilului? Aşa, de fapt, mama e cea care          
taie cu cuţitul, chiar dacă copilului i se pare         
altminteri. Dacă copilul împinge mâna mamei, atunci       
nu va tăia pâinea, ci se va tăia pe sine. Oare nu este             
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vedenie clar Crucea și cum era Hristos pe Crucea și          
spunea ”Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru      
ce M-ai părăsit?”. Atunci Cuviosul Porfirie s-a       
oprit. Mi-a spus: ”Nu am mai avut tăria să         
continui, am alergat în grabă în altar, mi-am        
aruncat puțină apă peste față, apoi mi-am revenit și         
le-am spus oamenilor: ”Iertați-mă, mi-am ieșit din       
fire”. Dar ce să văd? Toți plângeau cu mine. Și am           
citit din nou Evanghelia, de data asta cu bucurie.         
La sfârșitul slujbei mi-au spus: ”Ce a fost, Părinte,         
aceasta ce ne-ai făcut? Ne-ai făcut pe toți să         
plângem”… 
 
Cuviosul Porfirie trăia Patima lui Hristos în toată 
viața sa. Și îmi spunea: ”Theodore, nu există o 
rugăciune mai mare decât să spui Doamne, Iisuse 
Hristoase, miluiește-mă! și să stai îngenuncheat 
înaintea Celui Răstignit”. 
(Ieromonahul Gheorghe Kavsokalivitul) 

 

 

Intru aceasta zi, cuvant din Pateric, despre 
pocainta. 
 
        Zis-a un staret: "Toti suntem datori a sta inainte, 
la Judecata cea nefatarnica a lui Hristos. Si fiecare 
din voi va da raspuns pentru cele ce a facut, ori bune, 
ori rele. Sa acopere darul Tau, Doamne, toate 
stricaciunile noastre, in ziua descoperirii celor 
ascunse, cand fiecare isi va purta faptele sale inaintea 
ta, Dreptule Judecator. Dreptii isi vor aduce 

aceasta chipul libertăţii omeneşti? Oare nu este pildă        
despre cei slobozi întru bine şi cei slobozi întru rău? 
 
9. O, cel ce eşti slobod întru cele bune, foloseşte-ţi          
libertatea dăruită pentru a da inima ta Domnului spre         
călăuzire. Va rămâne a ta şi o vei purta în sine, iar El             
o va călăuzi. 
10. În această a patra săptămână a Postului Mare,         
adu-ţi aminte de înfricoşatele, dar adevăratele      
cuvinte al Mântuitorului tău despre inima care nu o         
călăuzeşte Dumnezeu şi de toate cele ce se ies din          
această inimă. Aminteşte-ţi şi înfricoşează-te     
amintindu-ţi. 
 
11. Lasă-te întru totul lui Dumnezeu şi spune-i în         
rugăciune: Tată, în mâinile Tale îmi predau inima. Fă         
din inima mea ce ştii, ca din ea să iasă gândurile           
bune, şi viaţa, şi credincioşia în căsătorie, şi sfânta         
dragoste, şi cinstirea avuţiei străine, şi mărturisirea       
cea dreaptă, şi slăvirea şi lăudarea sfântului Tău        
nume. Amin. 
 
(Sfântul Nicolae Velimirovici) 

 

.    
 
Elder Joseph of Vatopedi - Words of divine wisdom 
 
The Scriptures symbolically indicate the ways and means 
which are beneficial to our intentions, instigating us to 
adopt a zealous mindset. “Be dressed ready for service 
and keep your lamps burning” (Luke 12, 35) says our 
Lord. The comprehensive temperance with humility is 
described as the ‘useful belt around our loins’ which 
makes us ready for the unseen battle. 
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infranarile cele iubite, iar pacatosii, patimile cele rele 
si de rusine. Gura fiecaruia va tacea inaintea 
Judecatorului celui drept si nu va fi nevoie cineva sa 
fie intrebat, fiindca tot trupul va fi atunci ca oglinda 
si se vor vedea toate faptele luminos, inchipuite pe 
trupul fiecaruia si puse inainte, spre vederea tuturor. 
Deci, din trupurile celor curati se vor ivi infranarile 
si ostenelile, iar din trupurile celor necurati se vor 
arata necuratia si ticalosia cea multa. Si la aceasta sa 
va incredintati, din pilda aceasta sa va incredintati, 
din pilda aceasta, ce se va arata mai jos: Roadele 
pomilor sunt ascunse inlauntrul lor, iar cu zilele de 
primavara se ivesc afara si incalzindu-se icetisor, cu 
vremea, inaintea tuturor, ies la iveala, spre vedere. 
Deci, daca luna aprilie poate sa faca oricand, ca 
vantul cel cald sa scoata florile din pomi si cu 
imbracamintea cea de taina sa le imbrace pe din 
afara, la aratare, apoi, cu atat mai mult va face 
aceasta Domnul, poruncind tuturor trupurilor noastre 
ca, in ziua Judecatii, sa-si arate tainele cele 
dinlauntru, punand , inaintea ochilor tuturor, faptele 
si cuvintele si gandurile, faptele ca pe niste roade, iar 
cuvintele si gandurile ca niste frunze? 
 
        Dar, se poate arata inca aceasta si din insasi 
trupeasca noastra asezare, ca sunt in noi oarecare 
lucruri, care, pana la o vreme, sunt tainuite in trupul 
nostru si care, la vremea lor, de la sine se arata. Asa 
sunt, mai intai, dintii, apoi, barba, dupa ce creste, 
precum si caruntetea parului, la batranete. Deci, asa 
si faptele fiecaruia si cuvintele si gandurile, care 
acum sunt ascunse si nestiute de toti, atunci, in ziua 
cea mare a Judecatii, fiecare, la aratare, le vom purta, 
pentru ca nimic nu este ascuns, care sa nu se 
descopere, nici vreun lucru tainuit, care sa nu se stie, 
a zis Domnul. 
 
        Slava, pentru toate, fericitei si incepatoarei de 
viata Treimi, Tatalui si Fiului si Sfantului Duh. O, 
Iubitorule de oameni, Bunule, acopera si ascunde 
stricatul chip al nostru, ca sa nu se arate necuratia 
noastra cea tainuita, inaintea ingerilor si a 
arhanghelilor, apostolilor si a dreptilor. Toiagul lui 
Aaron, Doamne, a inflorit si a adus repede de fapte 
bune. Iar trupul nostru, in care este necuratia si 

Why is temperance placed before our entry into battle? 
Since our enemy starts the attack by using the causes of 
sin, our Lord, as a general, shows us how to absolve 
ourselves and be set free. “The prince of this world is 
coming. He has no hold on me.”(John 14, 30) If the 
enemy does not find the reasons and materials by which 
he will tempt us, he cannot win over us. ‘The burning 
lamps’ symbolize the deep prayer accompanied by love, 
which constitute the armor which destroys the fiery 
arrows sent by the wicked one. “Peace and mercy to all 
who follow this rule, even to the Israel of God” (Galatians 
6, 16). “These are like men waiting for their master to 
return from a wedding banquet, so that when he comes 
and knocks they can immediately open the door for him. 
It will be good for those servants whose master finds 
them watching when he comes”(Luke 12, 36-37). 
 
The epicenter of our struggle is to mitigate passions and          
then to win over them with the grace of God. Secondly,           
we must substitute the old passions with virtues, so that          
our soul does not remain naked and empty of spiritual          
garments. Thirdly, we must be on our guard so that we           
do not lose the treasure. Thus, we fulfill the command          
“work it and keep it”. It is through practical work that we            
can generally subdue impassioned desires and place a        
harness over anger, which is the outer form of the          
‘old-self of sin’. However, the mind is raised towards God          
and is set free from the domination of material things          
through spiritual knowledge and contemplation. Our      
Fathers are justified in stressing that man can find no rest           
unless he totally turns his mind towards God, in such a           
way that he thinks that only him and God exist. This           
seems strange to those who have not experienced this         
work. Those, however, who underwent a little trouble        
and turned this into a skill, they take pleasure in the           
contemplation of divine things and are being set free         
from evil thoughts in accordance with the saying: “I stay          
close to you; your right hands upholds me” (Psalm 63,8) 
 
Just as in the social realms, one needs to be shrewd and            
diligent and have a regime, similarly “he who loves his          
own salvation plots”. Whoever believes in God is afraid of          
judgment. Whoever is scared of judgment and his        
separation from God, tries to heed the commandments.        
Obeying the commandments is what is meant by the         
‘narrow and steep path’ and thus he also patiently         
perseveres in the face of hardships. The fruit of patient          
perseverance in the face of hardships is the hope of          
grace, which does not shame anyone. This hope        
separates the mind from material things and hopes, and         
then the love of God comes as a prize. 
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rusinea cea tainuita, fa, Doamne, sa nu-si arate 
prihana lui in ziua dumnezeiestii Tale veniri. Ci, 
atunci, numai asa se cade a striga: "Slava Tie, 
Hristoase, Mantuitorule, Cela ce esti milostiv spre 
noi. Deci, de vreme ce, precum s-a zis, toate tainele 
se cade sa se arate inaintea infricosatoarei Judecati, 
apoi, acum, sa ne curatim de toate stricaciunile 
sufletului si trupului, facandu-le curate intru frica lui 
Dumnezeu. Ca, aratandu-se faptele si gandurile 
noastre cele ascunse, intru slava si cinste sa ne 
imbracam, iar nu intru rusine. 
 
        Deci, spre Dumnezeu sa fie mantuirea noastra, 
spre cerestile privelisti, spre frumusetile Raiului, spre 
locasurile cele de-a-pururea fiitoare, spre cetele 
ingerilor, spre petrecerea cea de acolo, unde sunt 
acum sufletele dreptilor. Sau, sa cugetam cum va fi 
aratarea mareului Dumnezeu si Mantuitorului nostru 
Iisus Hristos, cand, dupa cuvantul Sfantului Apostol 
Petru cerurile cu sunet vor trece, iar, stihiile, arzand, 
se vor topi, pamantul si lucrurile cele de pe el vor 
arde, apoi fiecare suflet isi va lua trupul sau cel 
insotitor. Oare in ce chip vor fi aceia, care, de la 
Adam si pana la sfarsit, impreuna se vor aduna? Cum 
vom vedea fata lui Hristos cea infricosatoare si mult 
mai stralucitoare decat lumina soarelui? Cum vom 
auzi glasul Lui, cel mai de pe urma? In ce asezare ne 
vom afla pe atunci, cand dreptii vor lua Cereasca 
Imparatie, iar pacatosii se vor trimite in vesnica 
pierzanie? De-a pururea, dar, ni se cade noua, sa ne 
invatam si sa gandim la cele bune si intru acelea sa 
vietuim. Pentru ca, din unele ca aceste cugetari, se 
umileste sufletul si aduce roada de fapte bune, intru 
Hristos, adevaratul nostru Dumnezeu, a Caruia este 
slava, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.  

 
 

 
Our blessed elder advised us: “Firstly, the cunning        
demons upset the mind’s peace by unspeakable       
pretexts. Then to all those who do not keep a guard on            
their minds, they move the passions of desire. In order to           
take the mind away from the contemplation of the         
heavens, for the sake of which the faithful especially         
labors for and hastens towards, they spread before him         
the hedonistic image, excite in him the biological        
operation and present it as a necessity. Thus, they take          
his mind away from the spiritual energy. 
 
Previous sin and the domineering passions cause us to         
distinguish the active evils inside us. God’s philanthropy        
begins our cure from these, applying the appropriate        
medicine according to the measure of the injury”. The         
ever memorable elder was saying that there is one         
appropriate cure, which is the easiest therapeutic method        
and it is even the way to be set free in advance. It is              
none other than humility. The only weapon and means         
which helps us win against the enemy and makes us          
impregnable is the humble mindset at which satanic pride         
cannot even glance at. It is one thing to talk using           
humble words, another is humbleness and quite a        
different thing is to be truly humble in heart. Talking          
humbly and humbleness are born out of love for hard          
work, out of suffering hardship for the sake of the          
commandments and out of virtue. They belong to the so          
called ‘practical’ outer part. True humility though is a         
divine and mighty gift which is granted by the divine          
grace to all those who have gone beyond the practical          
and have risen to the contemplation of God by the grace           
of Christ. 

 
 

 
 
FEMEIA GRAVIDA TREBUIE SA SE     
IMPARTASEASCA FOARTE DES. 
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Mustrarea duhului meu de catre Domnul 
 
Făptură, chipul slavei mele, 
Răbdat-am moarte pentru tine 
Iar tu slujeşti la fapte rele 
Făcându-ţi chipul de ruşine! 
 
A tale fapte prea viclene 
Îmi fac mai multă pătimire, 
Decât acele patru pene 
Ce m-au străpuns la răstignire. 
 
Mai lesne, Eu, răbdam cununa 
Cu spinii cei usturători, 
Decât să văd cum – totdeauna – 
Te-asemeni celor „râmători”! 
 
Scuipări şi pălmuiri, tu Mie 
Mai rele Îmi pricinuieşti, 
Prin cea deşartă vorbărie 
Şi glumele cele lumeşti. 
 
În coastă mă loveşti tu zilnic 
Cu suliţa păcatelor 
Şi Mă supui cu „duh năsâlnic” 
La „biciuirea spatelor”. 
 
 
 
Îmi dai hlamidă purpurie 

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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Îmbrăcăminte de ocară, 
Prin ură şi necurăţie 
– Ca jidovii odinioară – 
 
Mai mult mă amărăşte ruga 
Ce-o faci în cugetări deşarte, 
Decât oţetul care, sluga 
Cu fiere Mi l-au dat la moarte! 
 
Cu trestie Mă baţi la faţă 
Mai rău decât la Răstignire, 
Prin limba ta pizmătăreaţă 
Şi prin cuvinte de bârfire. 
 
De mântuirea ta Eu – doară – 
Mai mult am însetat atunci, 
Decât la arşiţa amară, 
La ale Răstignirii munci! 
 
Evreii urâtori de bine, 
O dată – doar – M-au răstignit, 
Iar tu prin fapte de ruşine, 
Mă răstigneşt necontenit! 
 
În temniţa de la Pretoriu 
N-aveam atâta strâmtorare, 
Ca intru inima ta rece, 
Vicleană şi nesimţitoare! 
 
S-a lepădat de Mine Petru, 
Dar toată viaţa s-a căit, 
Iar tu „Botezul Pocăinţii” 
De mii de ori l-ai necinstit. 
 
Tâlharul credincios, pe Cruce 
Cu fierbinţeală Mă chema, 
Iar tu fiind în ispite 
Cârteşti, în loc a mă chema. 
 
Mironosiţele, la Patimi, 
Cu bărbăţie M-au urmat, 
Iar tu când prigonesc credinţa 
Te-ascunzi, fiind împuţinat! 
Cea curvă Mă uda cu lacrimi 
Ştergându-Mă cu părul ei, 
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Îar tu mergând la spovedire 
O faci numai din obicei! 
 
Zahei, dorind ca să mă vadă, 
Urcând în dud Mă aştepta, 
Iar tu venind la „Sfânta Cină” 
Te trândăveşti a priveghia. 
 
El împătrit apoi întoarce 
Celor ce i-a nedreptăţit, 
Iar tu măcar canonul zilnic 
A-l împlini nu te-ai silit! 
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