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www.saintsarchangels.org
Email: 
romanianorthodoxchurch@gmail.com
“Învăţătura Domnului şi însăşi viaţa Lui
înseamnă blândeţe şi smerenie, exact ceea ce
ne-a poruncit să învăţăm de la El.”

 HRISTOS A INVIAT!

DUMINICA A TREIA DUPA SFINTELE
PASTI, A MIRONOSITELOR  Ziua femeii
crestine

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)

Biserica Ortodoxă a stabilit că sărbătoarea femeilor creştine
se face în Duminica mironosiţelor. Aşa cum femeile
mironosiţe Lau urmat şi Lau slujit pe Hristos în perioada
activităţii Sale mesianice, până la moarte şi după Înviere, la
fel şi femeile creştine îşi regăsesc menirea adevărată în
Biserică, prin slujirea lui Hristos şi a familiilor lor. Nu există
pentru femeile creştine o sărbătoare şi o bucurie mai mare
decât bucuria pascală ce decurge din această slujire.
Astăzi este ziua femeilor creştine. Ele sunt urmaşele femeilor
mironosiţe, fiicele Învierii, roabele Domnului, candelele
credinţei, sufletul familiei. Femeile creştine, credincioasele
Bisericii Ortodoxe, menţin, mai mult decât bărbaţii, flacăra
credinţei şi tradiţiile străbune, focul sfânt al rugăciunii şi
evlavia în casele noastre. Femeile credincioase sunt şi mame
bune, creştine devotate, soţii cinstite şi ostenitoare, model în
societate. Femeile credincioase sunt întâi la biserică, întâi la
rugăciune, la post, la lucru, la milostenie, la citirea cărţilor
bune, la îngrijirea bolnavilor, la toate. Ele menţin căldura
duhovnicească a credinţei, a dragostei, a răbdării şi a
împăcării, în biserică, în familie, în societate.
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SFANTA BISERICA SE POATE AJUTA PRIN:
prezenta la Sfintele Slujbe
 devenind membrii ai parohiei
 sustinand dupa putere activitatile liturgice,
pastorale si misionare
 ruganduva pentru parohia noastra
 implicanduva in activitatile organizate de parohie
 printro 
donatie


HRISTOS A INVIAT DIN MORTI CU MOARTEA PE
MOARTE CALCAND SI CELOR DIN MORMINTE
VIATA DARUINDULE!
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Evanghelia Duminicii Sunday’s Gospel
(Marcu 15:4347, 16:18) Glas 2 Vosc. 4
"In vremea aceea a venit Iosif cel din Arimateea,
sfetnic ales, care astepta si el Imparatia lui Dumnezeu,
si, indraznind, a intrat la Pilat si a cerut trupul lui Iisus.
Iar Pilat sa mirat ca Iisus a murit asa curand si,
chemand pe sutas, la intrebat daca a murit de mult.
Deci, afland de la sutas, a daruit lui Iosif trupul. Atunci
Iosif, cumparand giulgiu si coboranduL de pe cruce,
La infasurat in giulgiu si La pus intrun mormant care
era sapat in stanca si a pravalit o piatra la usa
mormantului. Iar Maria Magdalena si Maria, mama lui
Iosif, priveau unde Lau pus. Si, dupa ce a trecut ziua
sambetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, si
Salomeea au cumparat miresme, ca sa vina saL unga.
Si disdedimineata, in ziua cea dintai a saptamanii, pe
cand rasarea soarele, au venit la mormant; si ziceau
intre ele: Cine ne va pravali noua piatra de la usa
mormantului?
Dar, ridicandusi ochii, au vazut ca piatra fusese
rasturnata; caci era foarte mare. Si, intrand in
mormant, au vazut un tanar sezand in partea dreapta,
imbracat in vesmant alb, si sau spaimantat. Iar el lea
zis: Nu va inspaimantati! Cautati pe Iisus
Nazarineanul, Cel rastignit? A inviat! Nu este aici. Iata
locul unde Lau pus. Dar mergeti si spuneti ucenicilor
Lui si lui Petru ca va merge in Galileea mai inainte de
voi; acolo il veti vedea, dupa cum va spus voua. Si,
iesind, au fugit de la mormant, ca erau cuprinse de
frica si de uimire, si nimanui nimic nau spus, caci se
temeau."
Joseph of Arimathaea, an honourable counsellor,
which also waited for the kingdom of God, came, and
went in boldly unto Pilate, and craved the body of
Jesus. And Pilate marvelled if he were already dead:
and calling unto him the centurion, he asked him

whether he had been any while dead.
And when he
knew it of the centurion, he gave the body to Joseph.
And he bought fine linen, and took him down, and
wrapped him in the linen, and laid him in a sepulchre
which was hewn out of a rock, and rolled a stone unto
the door of the sepulchre.And Mary Magdalene and
Mary the mother of Joses beheld where he was laid.
And when the Sabbath was past, Mary Magdalene and
Mary the mother of James, and Salome bought sweet
spices, that they might come and anoint Him.
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PROGRAMUL LITURGIC
AL ZILELOR URMATOARE
Vineri 24 aprilie
6:00 PM Paraclisul Maicii Domnului
Sambata 25 aprilie
6:00 PM Slujba Vecerniei
Duminica 26 aprilie
+ Duminica a treia dupa Sfintele Pasti,
a Mironositelor
9:00 AM Slujba Utreniei
10:00 AM Sfanta Liturghie
Vineri 1 mai
6:00 PM Paraclisul Maicii Domnului
Sambata 2 mai
6:00 PM Slujba Vecerniei
Duminica 3 mai
+ Duminica a patra dupa Sfintele Pasti,
a slabanogului
9:00 AM Slujba Utreniei
10:00 AM Sfanta Liturghie

Stiri
Calde multumiri tuturor celor care au
ajutat sfanta biserica cu ocazia Sfintelor
Pasti. Rugam pe Mantuitorul Hristos sa
va rasplateasca dragostea si sa va
daruiasca multa bucurie.

FAPTELE MILOSTENIEI TRUPESTI
1.
2.
3.

A SATURA PE CEL FLAMAND
A DA DE BAUT CELUI INSETAT
A IMBRACA PE CEL GOL
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And very early in the morning on the first day of the
week, they came unto the sepulcher at the rising of the

sun.
And they said among themselves, “Who shall roll
us away the stone from the door of the
sepulcher?”And when they looked, they saw that the
stone was rolled away, for it was very large.
And entering into the sepulcher, they saw a young
man sitting on the right side, clothed in a long white
garment; and they were frightened. And he said unto
them, “Be not afraid. Ye seek Jesus of Nazareth, who
was crucified. He is risen! He is not here. Behold the

place where they laid Him.
But go your way. Tell His
disciples and Peter that He goeth before you into
Galilee. There shall ye see Him, as He said unto you.”

And they went out quickly and fled from the
sepulcher, for they trembled and were amazed; neither
said they any thing to any man, for they were afraid.

4.
5.
6.
7.

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.
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.

Cum scriem un pomelnic?



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

•
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.
“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

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;

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

Despre viata launtrica si rugaciune, invataturi alese,
culese de Sfantul Ioan Iacob Hozevitul
A fost întrebat ava Agaton de fraţi:
„Care este mai mare, osteneala cea trupească sau
păzirea celor dinlăuntru?” Iar bătrânul a zis:
„Asemenea este omul cu un pom. Deci osteneala cea
trupească sunt frunzele, iar păzirea celor dinlăuntru
sunt roadele. Şi după cuvântul Scripturii: „Tot pomul
care nu face roadă bună, se taie şi în foc se aruncă”
(Mt.7, 19), arătat este că pentru roadă este toată
osârdia noastră, adică pentru păzirea minţii. Însă este
de trebuinţă şi de acoperământul şi podoaba frunzelor
(adică de osteneala cea trupească)”.
***
Lau întrebat iarăşi fraţii zicând:
„Părinte, care faptă bună din viaţă are mai multă
osteneală?” Şi lea răspuns bătrânul:
„Socotesc că nu este altă osteneală ca Rugăciunea cea
către Dumnezeu. Căci totdeauna când voieşte omul să
se roage, vrăjmaşii voiesc săl taie pe el. Ei ştiu că nu
se împiedică de nimic altceva mai mult ca de
Rugăciunea cea către Dumnezeu. Şi toată petrecerea
(adică lucrarea) care va face omul (răbdând întru
dânsa) dobândeşte odihnă, iar Rugăciunea are nevoie
de credinţă (adică de silinţă) până la răsuflarea cea de
pe urmă”.
***
Zicea un sfânt bătrân către un frate:
„De te va îndemna inima ta (ziua şi noaptea) zicând:
Scoalăte şi te roagă lui Dumnezeu!, atunci să ştii că
Sfântul Înger al lui Dumnezeu, care te păzeşte pe tine,
acela îţi grăieşte ţie: Scoalăte şi te roagă!
Deci dacă te vei scula tu, atunci şi el se va scula şi va
sta la rugăciune împreună cu tine, întărindute întru
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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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nevoinţă şi gonind de la tine duhul cel necurat, care te
înşeală şi răcneşte ca un leu asupra ta. Iar de nu te vei
scula, îndată se va depărta de la tine Îngerul şi atunci
vei cădea în mâinile vrăjmaşului tău”.
***
„De vei avea vreun lucru oarecare (adică rucodelie) în
chilia ta şi va veni ceasul rugăciunii, să nu zici cumva:
ia să mai las puţin până voi săvârşi şi acest lucru, ci
îndată te scoală, fiule, şi închinândute lui Dumnezeu,
te roagă cu osârdie, ca săţi îndrepteze Dumnezeu
viaţa ta şi să te păzească de toţi vrăjmaşii cei văzuţi şi
de cei nevăzuţi şi să te învrednicească împărăţiei sale”.
***
Un frate a întrebat pe un bătrân zicând:
„De mi se va întâmpla a mă îngreuia de somn şi va
trece vremea pravilei mele şi pentru asta nu voi avea
curaj să mai încep slujba de mâhnire, ce să fac eu
atunci?”
Şi ia răspuns lui bătrânul:
„De ţi se va întâmpla a dormi până dimineaţă, atunci
tu sculândute, închide uşa şi ferestrele şi îţi fă slujba
ta (adică pravila după putinţă) pentru că scris este: „A
ta este ziua şi a ta este noaptea” căci în toată vremea
se slăveşte Dumnezeu”.
(Hrana duhovniceasca Sf. Ioan Iacob
RomanulHozevitul)

St John of Kronstadt, words of Wisdom
God came upon earth in order to raise us up to
heaven.’
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It would seem, after this, that even when living
upon earth we must live as if in the heavenly
kingdom, dwelling there in anticipation by hope.
But in reality, for the greater part, the contrary is
the case. Men cling with their whole being to the
earth and everything earthly.
Wherefore is this? Because our common enemy,
the Devil, endeavours with all his might to oppose
the intentions of the Godman, Christ. He
endeavours to do everything in opposition to what
Christ did and does.
Christ wishes to raise men up to heaven, and has
given them all the means to attain this; whilst the
Devil, who himself for his pride was cast down
from heaven into the dominions of the air, wishes
by every means to attach men to earthly, sensual,
transitory things, and, in order to attain this end,
he employs the most powerful, most prodigious
means.
Christ taught us truth; the Devil teaches us
falsehood, and strives in every way to contradict
every truth; devising various calumnies against it.
The Devil endeavours by every means to keep men
in error, in the enticement of the passions, in
darkness of mind and heart; in pride, avarice,
covetousness, envy, hatred, wicked impatience and
irritation; in evil despondence, in the abominations
of fornication, adultery, theft, falsewitness,
blasphemy, negligence, slothfulness, and
sluggishness.
Sfantul Ioan Iacob Hozevitul (Romanul)
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“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
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.
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Sa cutremurat pământul
Pietrele sau despicat
Soarele şia stins lumina
Îngerii sau spăimântat.”
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