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“Învăţătura Domnului şi însăşi viaţa Lui
înseamnă blândeţe şi smerenie, exact
ceea ce nea poruncit să învăţăm de la
El.”

DUMINICA 25 IANUARIE
VIZITA PASTORALA A INALT PREASFINTITULUI
ARHIEPISCOP NATHANIEL IN PAROHIA NOASTRA

ora 8:30 AM Slujba Utreniei
ora 9:30 AM Primirea Ierarhului
ora 10:00 AM Sfanta Liturghie Arhiereasca
ora 12:30 PM Masa Lunara

“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 dupa putere activitatile liturgice,
pastorale si misionare

Evanghelia Duminicii Sunday’s Gospel
(Luca 19:110)

 ruganduva pentru parohia noastra

Glasul Saptamanii: 8

parohie

 implicanduva in activitatile organizate de

Evanghelia Invierii: 11

"In vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon si, iata, un
om bogat cu numele Zaheu, care era maimare peste
vamesi, cauta sa vada cine este Iisus, dar nu putea de
multime, pentru ca era mic de statura. Si alergand
inainte, sa suit intrun sicomor ca saL vada, caci pe
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 printro donatie
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acolo avea sa treaca. Si cand a sosit la locul acela,
Iisus, privind in sus, a zis catre el: Zahee, coboarate
degraba, caci astazi trebuie sa raman in casa ta. Si a
coborat degraba si La primit, bucuranduse. Si,
vazand, toti murmurau, zicand ca a intrat sa
gazduiasca la un pacatos. Iar Zaheu, stand inaintea
Domnului, Ia zis: Iata, jumatate din averea mea,
Doamne, o dau saracilor si, daca am nedreptatit pe
cineva cu ceva, intorc impatrit. Si a zis catre el Iisus:
Astazi sa facut mantuire casei acesteia, caci si acesta
este fiu al lui Avraam. Caci Fiul Omului a venit sa caute
si sa mantuiasca pe cel pierdut.
And Jesus entered and passed through Jericho.
And behold, there was a man named Zacchaeus who
was the chief among the publicans, and he was rich.
And he sought to see Jesus, who He was, but could
not for the press of the crowd, because he was short in
stature. And he ran ahead and climbed up into a
sycamore tree to see Him, for He was to pass that way.
And when Jesus came to the place, He looked up and
saw him, and said unto him, “Zacchaeus, make haste
and come down, for today I must abide at thy house.”
And he made haste and came down, and received Him
joyfully. And when they saw it, they all murmured,
saying that He had gone to be the guest of a man who
was a sinner. And Zacchaeus stood and said unto the
Lord, “Behold, Lord, the half of my goods I give to the
poor; and if I have taken anything from any man by
false accusation, I restore to him fourfold.” And Jesus
said unto him, “This day is salvation come to this
house, in that he also is a son of Abraham. For the Son
of Man is come to seek and to save that which was
lost.”

PROGRAMUL LITURGIC
AL ZILELOR URMATOARE

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

DUMINICA 1 FEBRUARIE
Duminica a 33a dupa Rusalii
9:00 AM Slujba Utreniei
10:00 AM Sfanta Liturghie

Cuvant al Sfantului Ioan Gura de Aur, despre milostenie si
plata ei.

VINERI 23 IANUARIE
6:30PM Paraclisul Maicii Domnului
SAMBATA 24 IANUARIE
6:00 PM Slujba Vecerniei
DUMINICA 25 IANUARIE
Duminica a 32a dupa Rusalii
8:30 AM Slujba Utreniei
9:30 AM Primirea Ierarhului
10:00 AM Sfanta Liturghie Arhiereasca
12:30 PM Masa lunara
VINERI 30 IANUARIE
Sfintii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie
Teologul si Ioan Gura de Aur
10:00 AM Sfanta Liturghie
6:30PM Paraclisul Maicii Domnului
SAMBATA 31 IANUARIE
6:00 PM Slujba Vecerniei

Anunturi:

Orice ai da la saraci, acelea in mainile lui Hristos le pui si
nimeni nu poate sa le rapeasca din mainile Celui ce lea luat, ci
petrec acolo, multa roada facanduse noua. Si, de vreme ce nici
omul nu trece cu vederea, ci asemenea rasplatesle darul primit,
apoi, cu cat mai mult inca Hristos, cum, oare, dupa luare, nu va
rasplati ?
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DUMINICA 8 FEBRUARIE DUPA SFINTELE
SLUJBE VA AVEA LOC ADUNAREA
GENERALA PAROHIALA
Prezenta si dreptul la vot in Adunarea
Generala Parohiala este ingaduita membrilor
parohiei care siau indeplinit obligatiile
financiare pentru anul 2014
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Caci, iata, ce zice Solomon: "Cela ce miluieste pe saraci,
imprumut da lui Dumnezeu." Dar vazutai, oare, ce lucru slavit
de imprumutare ? Ca altul este cela ce ia si Altul se indatoreste
si se pune chezas. Ca na zis, adica: "Cel ce miluieste pe sarac
da lui Dumnezeu, si imprumut da lui Dumnezeu," ca, la
rasplatire, sa nu ia numai al sau, ci impreuna cu al sau sa ia
mai multa dobanda. De aceea si noi dam imprumut la aceia
care ne dau mai multa dobanda, si inca pe cei avuti ii alegem
sii cautam, iar pe blandul si binecunoscatorul Dumnezeu,
Care insutit rasplateste, Il parasim.
Ca ce ne va da noua pantecele, care mistuieste multe, numai
gunoi si stricaciune ? Sau ce ne da desarta marire ? Invidie si
rautate. Sau ce, iubirea de desfatari ? Numai necazuri si
desertaciuni. Apoi, ce ne da desfranarea ? Gheena si viermele
cel neadormit. Iar celor bogati si nemilostivi ce li se cuvine ?
Aici, cele ce sunt rele, iar dincolo, cele amare. Ca nemincinos
este Cel ce a zis: "Cautati mai intai Imparatia lui Dumnezeu si
acestea toate se vor adauga voua." Deci, pentru ce nu ne
ingrijim de milostenie, fratilor? Cel ce miluieste pe saraci, zice,
imprumut da lui Dumnezeu. Apoi, oare, imprumutul iei de la
mine, Doamne, milostenia data la saraci ? Dar cand va fi mie,
spunemi, ma rog, vremea rasplatirii ?
Cand va sedea Fiul Omului pe scaunul slavei Sale si va pune pe
cei milostivi dea dreapta Sa, iar pe cei rapitori si nemilostivi
dea stanga atunci va zice celor dea dreapta Lui: "Veniti,
binecuvantatii Parintelui Meu, de mosteniti Imparatia cea
gatita voua, de la intemeierea lumii." Pentru ce pricina oare ?
De vreme ce, zice: "Am flamanzit si miati dat de am mancat,
am insetat si mati adapat, gol am fost si mati imbracat." Si
pentru ce, Doamne, despre altele nu faci de loc pomenire, fara
numai de milostenie ?" Nu voi judeca, zice, pe cei ce au gresit,
ci pe cei ce nu sau pocait. Nu osandesc pe cei bogati, ci pe cei
nemilostivi si neomenia lor o mustru, pentru ca, avand un
ajutor de mantuire ca acesta, adica milostenia, prin care tot
pacatul se pierde, au trecut cu vederea o atat de mare facere de
bine." Ca nu pentru aceasta ai luat averea, ca, adica, in
mancari si in betii sa o cheltuiesti pe ea, ci ca sa o trimiti pe ea
in cealalta lume, prin mainile saracilor, cheltuindo in
milostenie. Ca, au doar a ta este averea ce ai ? Nu este a ta, ci
pentru saraci iti este data tie. Dintru ale Lui, iti porunceste tie
Dumnezeu, ca sa dai. Chiar daca ar fi din ostenelile tale si
pentru aceasta socotesti ca este a ta avutia, au doar, nu putea,
Dumnezeu sa o ia pe ea de la tine ? Dar, iata, nu face aceasta,
ca doar teo face pe tine iubitor a da la saraci si printrinsii
mostenitor al Imparatiei sa te faca. Caruia se cuvine slava,
acum si pururea si in vecii vecilor ! Amin.
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Votarea in Adunarea Parohiala se va putea
face doar in persoana si nu prin delegatie sau
buletin de absenta
In Consiliul Parohial vor putea fi numiti doar
acei membrii care se spovedesc si se
impartasesc cu regularitate cu Sfintele Taine,
care lucreaza activ pentru prosperitatea
spirituala si materiala a parohiei, vadind o
puternica dorinta de a spori Sfanta Biserica
Ortodoxa
(Statutul si Regulamentul Episcopiei Romane din
America Sect: 25, 26, 33)
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 printro 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.
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Donatiile se pot face la biserica sau pe
websiteul bisericii

www.saintsarchangels.org
FAPTELE MILOSTENIEI TRUPESTI
1.
2.
3.
4.

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

Saint Basil the Great
Words of wisdom
“Do not say, ‘This happened by chance, while this
came to be of itself.’ In all that exists there is
nothing disorderly, nothing indefinite, nothing
without purpose, nothing by chance … How many
hairs are on your head? God will not forget one of
them. Do you see how nothing, even the smallest
thing, escapes the gaze of God?
“Prayer is a request for what is good, offered by the
devout of God. But we do not restrict this request
simply to what is stated in words… We should not
express our prayer merely in syllables, but the
power of prayer should be expressed in the moral
attitude of our soul and in the virtuous actions that
extend throughout our life… This is how you pray
continually — not by offering prayer in words, but
by joining yourself to God through your whole way
of life, so that your life becomes one continuous
and uninterrupted prayer.”
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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.

Cum scriem un pomelnic ?
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Sfantul Ioan Iacob Hozevitul
• 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.

Pricini usoare de mare vatamare
Dacă mintea noastră uită
Cunoştinţa cea de sine,
Zboară gândul totdeauna
La păcatele străine.
Iar la pomenirea morţii
Dacă nu suntem deprinşi,
Ne luptăm cu grija vieţii
Şi suntem mereu învinşi.

Ce nu este permis la scrierea
unui pomelnic
• Nu se pomenesc persoanele nebotezate,
deci nici copiii avortaţi;

Când lăsăm de bună voie
Rânduiala rugăciunii,
Prinde mare îndrăzneală
Viermele deşertăciunii.

• Nu se pomenesc vrăjitorii, descântătorii,
ghicitorii sau cei ce practică magia albă;

Băutura şi mâncarea
Folosind cu lăcomie,
Va veni pe capul nostru
Pacostea de trândăvie.

• Nu se pomenesc la răposaţi dispăruţii
despre care nu avem certitudinea morţii
lor;

• Nu se pomenesc sinucigaşii, apostaţii,
ereticii, schismaticii, ateii sau masonii;

• Nu se scriu nume de persoane vii pe
pomelnicul celor răposaţi cu părerea că
aşa s-ar provoca moartea persoanei
respective;

De năravul clevetirii
Dacă nu ne desbărăm
Cu înşelăciunea minţii
Mai pe urmă ne legăm.

• Nu se cere pedepsirea sau răul vreunei
persoane considerate duşman;
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• Pe pomelnicul de la Sfântul Maslu nu se
trec cei răposaţi

Iar auzul şi vederea
Dacă nu le stăpânim
Mare pagubă la suflet
Totdeauna suferim.

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.

Când năravul rău cloceşte,
Nefiind mărturisit,
Scoate puişori de patimi
Cari rod necontenit.

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

(4 Noiembrie 1956,
Schitul Sf. Ana – Hozeva)
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