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Duminica Infricosatoarei Judecati
“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:

vanghelia Duminicii Sunday’s Gospel
E
(Matei 25:3146)
Glasul Saptamanii: 3

Evanghelia Invierii: 3

prezenta la Sfintele Slujbe

"Cand va veni Fiul Omului intru slava Sa, si toti sfintii
ingeri cu El, atunci va sedea pe tronul slavei Sale. Si se
vor aduna inaintea Lui toate neamurile sii va desparti
pe unii de altii, precum desparte pastorul oile de capre.
Si va pune oile dea dreapta Sa, iar caprele dea
stanga. Atunci va zice imparatul celor dea dreapta Lui:
Veniti, binecuvantatii tatalui Meu, mosteniti imparatia
cea pregatita voua de la intemeierea lumii. Caci
flamand am fost si Miati dat sa mananc; insetat am
fost si Miati dat sa beau; strain am fost si Mati primit;
gol am fost si Mati imbracat; bolnav am fost si Mati
cercetat; in temnita am fost si ati venit la Mine. Atunci
dreptii Ii vor raspunde, zicand: Doamne, cand Team
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vazut flamand si Team hranit? Sau insetat si Tiam dat
sa bei? Sau cand Team vazut strain si Team primit,
sau gol si Team imbracat? Sau cand Team vazut
bolnav sau in temnita si am venit la Tine? Iar Imparatul,
raspunzand, va zice catre ei: Adevarat zic voua,
intrucat ati facut unuia dintreacesti frati ai Mei, prea
mici, Mie Miati facut. Atunci va zice si celor dea
stanga: Ducetiva de la Mine, blestematilor, in focul cel
vesnic, care este gatit diavolului si ingerilor lui. Caci
flamand am fost si nu Miati dat sa minanc; insetat am
fost si nu Miati dat sa beau; strain am fost si nu Mati
primit; gol si nu Mati imbracat; bolnav si in temnita, si
nu Mati cercetat. Atunci vor raspunde si ei, zicand:
Doamne, cand Team vazut flamand, sau insetat, sau
strain, sau gol, sau bolnav, sau in temnita si nu Tiam
slujit? El insa le va raspunde zicand: Adevarat zic
voua: Intrucat nu ati facut unuia dintre acesti prea mici,
nici Mie nu Miati facut. Si vor merge acestia la osanda
vesnica, iar dreptii la viata vesnica."
“When the Son of Man shall come in His glory and all
the holy angels with Him, then shall He sit upon the

throne of His glory.
And before Him shall be gathered
all nations, and He shall separate them one from
another as a shepherd divideth his sheep from the

goats.
And He shall set the sheep on His right hand,

but the goats on the left.
Then shall the King say unto
them on His right hand, ‘Come, ye blessed of My
Father, inherit the Kingdom prepared for you from the

foundation of the world.
For I hungered, and ye gave
Me meat; I was thirsty, and ye gave Me drink; I was a

stranger, and ye took Me in;
naked, and ye clothed Me;
I was sick, and ye visited Me; I was in prison, and ye

came unto Me.’
Then shall the righteous answer Him,
saying, ‘Lord, when saw we Thee hungering and fed
Thee, or thirsty and gave Thee drink?When saw we
Thee a stranger and took Thee in, or naked and clothed
Thee?Or when saw we Thee sick, or in prison, and

came unto Thee?’
And the King shall answer and say
unto them, ‘Verily I say unto you, inasmuch as ye have
done it unto one of the least of these My brethren, ye

have done it unto Me.’
“Then shall He say also unto
them on the left hand, ‘Depart from Me, ye cursed, into
everlasting fire prepared for the devil and his angels.
For I hungered, and ye gave Me no meat; I was thirsty,

and ye gave Me no drink;
I was a stranger, and ye took
Me not in; naked, and ye clothed Me not; sick and in
prison, and ye visited Me not.’ Then shall they also
answer Him, saying, ‘Lord, when saw we Thee
hungering or athirst or a stranger, or naked or sick or
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PROGRAMUL LITURGIC
AL ZILELOR URMATOARE

Vineri 13 FEBRUARIE
6:30 PM Paraclisul Maicii Domnului
Sambata 14 FEBRUARIE
Sambata Mortilor Mosii de iarna
9:00 AM Sfanta Liturghie
10:30 AM Parastasul de obste
6:00 PM Vecernia
DUMINICA 15 FEBRUARIE
Duminica Lasatului sec de carne
9:00 AM Slujba Utreniei
10:00 AM Sfanta Liturghie
Vineri 20 FEBRUARIE
6:30 PM Paraclisul Maicii Domnului
Sambata 21 FEBRUARIE
6:00 PM Vecernia
DUMINICA 22 FEBRUARIE
Duminica Izgonirii lui Adam din Rai
9:00 AM Slujba Utreniei
10:00 AM Sfanta Liturghie
12:00 PM Vecernia Iertarii

Anunturi:
Din mila Domnului starnele comandate de
Sfanta Biserica au ajuns la Los Angeles.
Costurile suplimentare pentru formalitatile de
primire se ridica la $1800, bani pe care
nadajduim sa ii adunam zilele acestea.
Multumim anticipat tuturor celor care doresc sa
ajute sfanta noastra biserica cu o mica donatie
pentru acest proiect !
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in prison, and did not minister unto Thee?’
Then shall
He answer them, saying, ‘Verily I say unto you,
inasmuch as ye did it not to one of the least of these,

ye did it not to Me.’
And these shall go away into
everlasting punishment, but the righteous into life
eternal.”

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

FAPTELE MILOSTENIEI TRUPESTI
1.
2.
3.
4.

“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
.

Sfantul Nectarie din Eghina
Despre Pocainta

“Dupa cuvantul Sfantului Ioan Damaschin, pocainta este
intoarcerea de la viata supusa patimilor firii la viata
impotriva firii, de la diavol la Dumnezeu, prin asceza si
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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
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.
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nevointa; mai mult, ea este o intoarcere de buna voie de la
pacate la virtutile opuse acestora. Semnele pocaintei sunt
parerea de rau si schimbarea mintii, in vreme ce insusirile
pocaintei sunt zdrobirea inimii, lacrimile, respingerea
pacatelor si iubirea virtutilor. Este necesar ca pocainta sa fie
sincera. Iar sinceritatea se arata in zdrobirea inimii, in
dispozitia de a implini dreptatea dumnezeiasca, si in
marturisirea propriilor pacate.
Adevarata pocainta este schimbarea mintii spre savarsirea
faptelor bune, o schimbare a vietii morale, o schimbare spre
mai bine, o lepadare totala de viata traita pana atunci si de
pacat, o dorinta neclintita de practicare a virtutilor, o
unificare desavarsita a propriei vointe cu voia dumnezeiasca.
De aceea, pocainta este renasterea morala a omului si punctul
de plecare pentru o viata noua si virtuasa.”

Saint John of Kronstadt

You see very clearly that it is extremely difficult, and
without God’s grace and your own fervent prayer and
abstinence, impossible, for you to change for the better.
You feel within yourself the action of a multitude of
passions: of pride, malice, envy, greediness, the love of
money, despondency, slothfulness, fornication,
impatience, and disobedience; and yet you remain in
them, are often bound by them, whilst the
longsuffering Lord bears with you, awaiting your
return and amendment; and still bestows upon you all
the gifts of His mercy.
Be then indulgent, patient, and loving to those who live
with you, and who also suffer from many passions;
conquer every evil by good, and, above all, pray to God
for them, that He may correct them—that He may turn
4

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
• 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;
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their hearts to Himself, the source of holiness.
Do not help the Devil to spread his kingdom. Hallow
the name of your Heavenly Father by your actions;
help Him to spread His Kingdom on earth. ‘For we are
laborers together with God.’
Be zealous of the fulfillment of His will on earth, as it
is in heaven. Forgive them that trespass against you
with joy, as a good son rejoices when he has a chance
of fulfilling the will of his beloved father.

Sfantul Ioan Iacob Hozevitul

• 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
bisericiiSfintii Arhangheli Mihail
si Gavriil din Sacramento!
Speram ca informatiile gasite
aici sa fie utile si edificatoare
pentru viata dumneavoastra
duhovniceasca.
PENTRU BLÂNDEŢEA ŞI
RĂBDAREA CEA NESPUSĂ
A DOMNULUI

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

Îndelunga Ta răbdare
Oare cum so laud eu?
Mă uimesc Stăpâne Doamne
Şi Mântuitorul meu!
Prigonit ai fost în lume
Începând de la Irod
Pânla pleava cea din urmă
A orbitului norod.
Nu Teai mâniat pe nimeni
Ca un miel ai fost de blând
De la biata Ta făptură
Pocăinţă aşteptând.
Sărutarea cea vicleană
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De la Iuda ai primit
Şi lovit fiind de slugă
Cu blândeţe iai grăit.
RăstigninduTe evreii
Pentru dânşii Te rugai
Şi pe cel tâlhar Stăpâne
Lai primit atunci în rai.
De răbdarea Ta cea multă
Blândul meu Mântuitor
Toate sau mişcat în lume
Şi în ceruri cu fior.
Sa cutremurat pământul
Pietrele sau despicat
Soarele şia stins lumina
Îngerii sau spăimântat.
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