HOLY ARCHANGELS MICHAEL AND GABRIEL, ROMANIAN ORTHODOX CHURCH SACRAMENTO
4633 Raley Blvd., Sacramento, CA 95838

4 ianuarie 2015, Duminica dinaintea Botezului Domnului

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

“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)

În Iordan botezandu-Te Tu, Doamne, închinarea
Treimii s-a arătat; ca glasul Parintelui a marturisit Ţie,
Fiu iubit pe Tine numindu-Te, si Duhul în chip de
porumbel a adeverit întărirea Cuvântului. Cel ce Te-ai
arătat, Hristoase Dumnezeule, şi lumea ai luminat,
slavă Ţie.

SFANTA BISERICA SE
POATE AJUTA PRIN:

-prezenta la Sfintele Slujbe
- devenind membrii ai parohiei
- sustinand dupa putere activitatile liturgice,

Evanghelia Duminicii Sunday’s Gospel (Marcu 1:18)
Glasul Saptamanii: 5

pastorale si misionare

Evanghelia Invierii: 8

- rugandu-va pentru parohia noastra

"Inceputul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
precum este scris in proorocie: "Iata, Eu trimit ingerul Meu
inaintea fetei Tale, care va pregati calea Ta." Glasul celui
ce striga in pustie: "Gatiti calea Domnului, drepte faceti
cararile Lui." Ioan boteza in pustie, propovaduia botezul
pocaintei intru iertarea pacatelor. Si ieseau la el tot tinutul
Iudeii si toti cei din Ierusalim si se botezau de catre el, in
raul Iordan, marturisindusi pacatele. Si Ioan era imbracat
in haina de par de camila, avea cingatoare de piele in jurul
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- implicandu-va in activitatile organizate de parohie
- printr-o donatie
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mijlocului si manca lacuste si miere salbatica. Si
propovaduia, zicand: "Vine in urma mea Cel ce este mai
tare decat mine, Caruia nu sunt vrednic, plecanduma sai
dezleg cureaua incaltamintelor. Eu vam botezat pe voi cu apa,
El insa va va boteza cu Duh Sfant."
”The beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of

God. As it is written in the Prophets: “Behold, I send My
messenger before Thy face, who shall prepare Thy way
before Thee.” “The voice of one crying in the wilderness:
‘Prepare ye the way of the Lord, make His paths straight.’”
John baptized in the wilderness and preached the baptism
of repentance for the remission of sins.
And there went out unto him all the land of Judea and
those of Jerusalem; and they were all baptized by him in
the River Jordan, confessing their sins. And John was
clothed with camel’s hair and with a girdle of a skin about
his loins, and he ate locusts and wild honey.
And he preached, saying, “There cometh after me One
mightier than I, the strap of whose shoes I am not worthy
to stoop down and unloose. I indeed have baptized you
with water, but He shall baptize you with the Holy Spirit.”

Cuvinte de la Sfintii Parinti
Words of wisdom from the Holy Fathers
Invãtãturã, pe scurt, din Proloage despre Sfântul
Botez.
“Odata cu Botezul Domnului, praznuim, fratilor,
si sarbatoarea botezului nostru, al fiecaruia dintre
noi. Eram niste prunci nestiutori, cand am primit
Sfantul Botez. Sa intelegem acum, cand suntem
mari, ceea ce atunci nu puteam intelege si sa
primim, printro alegere libera, drumul credintei,
pe care, inca din pruncie, Biserica la deschis
inaintea libertatii noastre.
Taina Botezului, fratilor, este, precum se stie, cea
dintai din cele sapte Taine ale Bisericii. E Taina
fara de care nu poti fi crestin. Mantuitorul a
randuit Taina aceasta dupa Invirea Sa, cand a zis
Apostolilor Lui: "Mergand, invatati toate
neamurile, botezandule in numele Tatalui si al
Fiului si al Sfantului Duh." (Matei 28,19), dar, de
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PROGRAMUL LITURGIC
AL ZILELOR URMATOARE
SAMBATA 3 IANUARIE
6:00 PM Slujba Vecerniei
DUMINICA 4 IANUARIE
Duminica dinaintea Botezului Domnului
9:00 AM Slujba Utreniei
10:00 AM Sfanta Liturghie
LUNI 5 IANUARIE
AJUNUL BOBOTEZEI- POST NEGRU
8:30 AM Ceasurile Imparatesti cu Obednita
10:00 AM Sfanta Liturghie unita cu Vecernia
6:00 PM Pavecernita Mare cu Litie
MARTI 6 IANUARIE
+BOTEZUL DOMNULUI (BOBOTEAZA)
8:30 AM Utrenia Praznicului
10:00 AM SFANTA LITURGHIE PRAZNICALA
12:00 PM SFINTIREA MARE A APEI (AGHIASMA
MARE)
MIERCURI 7 IANUARIE
+ SOBORUL SF PROOROC IOAN BOTEZATORUL
SI INAINTEMERGATORUL DOMNULUI
8:30 AM Slujba Utreniei
10:00 AM SFANTA LITURGHIE
VINERI 9 IANUARIE
6:30PM Paraclisul Maicii Domnului
SAMBATA 10 IANUARIE
6:00 PM Slujba Vecerniei
DUMINICA 11 IANUARIE
Duminica dupa Botezului Domnului
9:00 AM Slujba Utreniei
10:00 AM Sfanta Liturghie

HOLY ARCHANGELS MICHAEL AND GABRIEL, ROMANIAN ORTHODOX CHURCH SACRAMENTO
4633 Raley Blvd., Sacramento, CA 95838

4 ianuarie 2015, Duminica dinaintea Botezului Domnului

fapt, El nea pregatit aceasta duhovniceasca
scaldatoare inca din ziua Botezului Sau, de la
Iordan. Este Taina prin care ne curatim de pacatul
stramosesc; moare, adica, omul vechi din noi si se
naste omul cel nou, prin impartasirea din harul
Sfantului Duh al Domnului, putand a nadajdui ca,
prin credinta si fapte bune, sa ajunga a dobandi
mantuirea (Fapte 2,38). Este lucrarea vazuta si
nevazuta a nasterii din nou a omului "din apa si
din Duh" (Ioan 3,5).
Sfantul Botez nu poate fi savarsit decat de
Sfintii Apostoli si de urmasii lor, episcopii si
preotii. Numai in caz de primejdie de moarte, il
poate savarsi orice mirean botezat, dar si atunci
daca pruncul scapa cu viata  preotul trebuie sai
citeasca celelalte rugaciuni si sal faca partas si
celorlalte Taine, care stau la poarta de intrare a
omului in crestinism, adica Taina Sfintei
Impartasanii si Taina Ungerii cu Sfantul Mir.
Unii rataciti de la dreapta credinta a Bisericii
Ortodoxe nu recunosc botezul copiilor. Ei socotesc
ca botezul trebuie facut la o varsta mai inaintata
(dupa 16 ani). Acestia nu tin seama nici de
poruncile Sfintei Scripturi (Fapte 14,1416, 2734,
48;I Cor.1,16), nici de hotararile Sfintelor Sinoade
(de ex. Sinodul din Cartagina, care prin canonul
124, a hotarat: "Toti cei ce nu vor sa primeasca
botezul pruncilor, sa fie anatema) si nici de
marturiile Sfintilor Parinti.
Noi insa, dreptcredinciosii, la aceasta sfanta
praznuire a Bobotezei, ne ducem cu gandul la ziua
sfantului nostru botez, fiecare pentru sine si toti
laolalta, siL rugam pe Dumnezeu, de fiecare data,
sa ne spele din nou, duhovniceste, de toate
pornirile firii noastre pacatoase, omorand pe omul
cel vechi din noi, si sa ne daruiasca harul, puterea
si bucuria sa ne simitim si sa fim o faptura noua,
cu adevarat, prin harul si prin impreunalucrarea
cu noi a Duhului Domnului nostru Iisus Hristos.
Amin.”
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Anunturi:
Duminica 4 ianuarie 2015 va avea loc sedinta
consiliului parohial dupa Sfanta Liturghie.
Incepem sa ne gandim la urmatorul pas care
consta in achizitioanarea si montarea ferestrelor
speciale, proiect pentru care sunt necesari
aproximativ $8000.
Multumim anticipat tuturor celor care doresc
sa ajute biserica printr-o donatie.

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

Cu multa bucurie va anuntam ca din mila
Domnului, parohia noastra a demarat
proiectul de impodobire si infrumusetare a
sfintei biserici cu strane pentru credinciosi.
Un numar de 54 de strane bisericesti, din
lemn de stejar frumos sculptat, au fost
comandate in Romania.
Pretul unei strane este de $268, iar
transportul pana la San Francisco este de
$42, pentru fiecare strana.
Donatiile se pot face la biserica sau pe
websiteul bisericii

www.saintsarchangels.org
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On the Theophany of our Lord

Cum scriem un pomelnic ?

Christ is illumined, let us shine forth with Him.
Christ is baptized, let us descend with Him that we
may also ascend with Him. Jesus is baptized; but
we must attentively consider not only this but also
some other points. Who is He, and by whom is He
baptized, and at what time? He the Allpure; and
He is baptized by John; and the time is the
beginning of His miracles. What are we to learn
and to be taught by this? To purify ourselves first;
to be lowly minded; and to preach only in maturity
both of spiritual and bodily stature. (St. Gregory
Nazianzen, Oration on the Holy Lights.)

The Holy Spirit came down when the Lord was
baptized, that the dignity of Him who was baptized
might not be hidden;...'the heavens were opened,
and he saw the Spirit of God descending as a dove,
and lighting upon Him' (Matt. 3:16)...Of this dove,
the dove of Noah, according to some, was in part a
figure. For as in his time by means of wood and of
water there came salvation to themselves, and the
beginning of a new generation, and the dove
returned to him towards evening with an olive
branch; thus, they say, the Holy Spirit also
descended upon the true Noah, the Author of the
second birth...The spiritual dove, therefore, as
some interpret, came down at the season of His
baptism, that He might show that it is He who by
the wood of the Cross saves them who believe, He
who at eventide should grant salvation through
His death.

• 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;

(St Cyril of Jerusalem, Catechetical Lectures)

• Nu se pomenesc sinucigaşii, apostaţii,
ereticii, schismaticii, ateii sau masonii;
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• Nu se pomenesc la răposaţi dispăruţii
despre care nu avem certitudinea morţii
lor;

Sfantul Ioan Iacob Hozevitul

• 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
Icoana Nevinovatiei
SEMINIFICATIA ACATISTELOR SI A
PARACLISELOR.

În zilele de iarnă,
Cu cer posomorât
Doar murmurul de ape
Îmi ţine de urât.
Iar vara pe căldură
Când nimeni nu mai vine,
O biată turturică
Se uită jos la mine.
În preajma mea se joacă
Frumoşii porumbei,
Voind – parcă – sămi zică
Să merg la joc cu ei.
Privind la ei acuma,
Îmi pare că învie
Cea mult nevinovată
A mea copilărie.

Ce sunt Acatistele?
Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem
mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa
Dumnezeu, spre a ne ajuta. Ele nu fac
parte din randuiala celor sapte Laude si
nici din celelalte slujbe ale sarbatorilor de
peste an, ci se citesc la orice vreme, in
afara ceasurilor de slujba ale Bisericii, la
cererea credinciosilor si pentru feluritele
lor nevoi. Se numesc acatiste (in
greceste akhatistos), pentru ca in timpul

Dar când privesc în vale
Pârâul fără apă,
Atunci mă văd cu jale
Alăturea de “groapă”.
Căci viaţa mea pustie
Acum mi sa scurtat,
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lor nu stam jos in strane, ci in picioare
sau in genunchi in fata icoanei sfantului
spre care ne indreptam rugaciunile
noastre.

Şi calea pentru mine
De mult sa strâmtorat.
Ah! cum aş vrea acuma
Să fiu nevinovat
Ca porumbelul gingaş
Şi fără de păcat!

Acatistele sunt alcatuite din mai multe
cantari de lauda si de rugaciune catre
Mantuitorul, Sfanta Fecioara sau alti
Sfinti. Aceste cantari poarta numele de
condace si icoase. Fiecare icos se
termina cu Bucurate, mireasa, pururea
fecioara (sau Bucurate, sfinte... etc) si
fiecare condac se termina cu Aliluia pe
care il repeta strana.
Cel mai vechi si mai insemnat si mai mult
folosit dintre acatiste este Acatistul Maicii
Domnului, sau al BuneiVestiri, compus
din 25 de cantari de lauda catre Sfanta
Fecioara. A fost alcatuit de Patriarhul
Serghie al Constantinopolului (+386). Se
citeste mai ales la Utrenia din Sambata a
cincea a Postului Mare, adica la denia de
Vineri seara. Randuiala lui o aflam in
Ceaslov. Tot acolo mai aflam si alte
acatiste, ca Acatistul Domnului nostru
Iisus Hristos si Acatistul Sfantului
Nicolae. In Ceaslovul cel Mare si
Acatistier se gasesc si alte acatiste
pentru sarbatori mari si pentru sfintii cei
mai insemnati, ca de pilda: Acatistul
Sfintei Cruci, Acatistul Adormirii Maicii
Domnului, Acatistul Sfantului Ioan
Botezatorul, Acatistul Sfintilor Apostoli,
Acatistul Sfantului Gheorghe etc.
In bisericile de mir, slujba Acatistului se
face de obicei in zilele de luni, miercuri si
 mai ales  vineri seara, precum si in
ajunul sarbatorilor sfintilor in a caror
cinste e alcatuit Acatistul, fie inainte, fie
dupa Vecernie. La manastiri se face
dimineata, intre Utrenie si Ceasuri.
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Ce sunt Paraclisele?
Sunt slujbe asemanatoare Acatistelor,
prin care rugam pe Sfanta Fecioara sau
pe alti Sfinti sa se faca solitori ai nostri pe
langa Dumnezeu, spre a ne izbavi de
necazuri si nevoi. (Cuvantul grecesc
parahlisis, inseamna invocare, chemare,
rugaciune, mijlocire). Paraclisele se
citesc "la toata scarba sufletului si la
vreme de nevoie si necaz" (Ceaslovul).
Sunt alcatuite din rugaciunile incepatoare
obisnuite, urmate de tropare si condace.
Partea de capetenie o formeaza canonul
complet de noua ode sau cantari. Dupa
acesta se citeste Evanghelia si se citesc
ectenii staruitoare, ca la Litie.
In biserici si mai ales la manastiri slujba
Paraclisului se impreuna cu cea a Litiei,
seara, in ajunul sarbatorilor.
La Acatiste si Paraclise aducem:
pomelnicul viilor, pentru care ne rugam,
tamaie si untdelemn si le dam preotului.
Acatistele si Paraclisele se pot citi si
acasa, de catre fiecare credincios.

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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