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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
ne-a poruncit să învăţăm de la El.”

RISTOS SA INALTAT!
H
CHRIST HAS ASCENDED!

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
 ruganduva pentru parohia noastra
 implicanduva in activitatile organizate de
parohie
 printro 
donatie


„ÎnaltatuTeai intru slava, Hristoase,
Dumnezeul nostru, bucurie facand ucenicilor,

Evanghelia Duminicii Sunday’s Gospel
(Ioan 17: 113)
Glas 6 Vosc. 10

cu fagaduinta Sfantului Duh, incredintanduse
ei, prin binecuvantare, ca Tu esti Fiul lui

Acestea a vorbit Iisus şi, ridicând ochii Săi la cer, a zis: Părinte,
a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te
preaslăvească. Precum Iai dat stăpânire peste tot trupul, ca să
dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu iai dat Lui. Şi
aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul
Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care Lai trimis. Eu
Team preaslăvit pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi lai dat
săl fac, lam săvârşit. Şi acum, preaslăveşteMă Tu, Părinte, la
Tine Însuţi, cu slava pe care am avuto la Tine, mai înainte de a fi
lumea. Arătatam numele Tău oamenilor pe care Mi iai dat Mie
din lume. Ai Tăi erau şi Mie Mi iai dat şi cuvântul Tău lau păzit.
Acum au cunoscut că toate câte Miai dat sunt de la Tine; Pentru
că cuvintele pe care Mi leai dat leam dat lor, iar ei leau primit
şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit, şi au crezut că
Tu Mai trimis. Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog,
ci pentru cei pe care Mi iai dat, că ai Tăi sunt. Şi toate ale Mele
sunt ale Tale, şi ale Tale sunt ale Mele şi Mam preaslăvit întru ei.
Şi Eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine.
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Dumnezeu, Izbavitorul lumii.”
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Părinte Sfinte, păzeştei în numele Tău, în care Mi iai dat, ca să
fie una precum suntem şi Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi
păzeam în numele Tău, pe cei ce Mi iai dat; şi iam păzit şi na
pierit nici unul dintre ei, decât fiul pierzării, ca să se împlinească
Scriptura. Iar acum, vin la Tine şi acestea le grăiesc în lume, ca
să fie deplină bucuria Mea în ei.

Jesus spoke these words, lifted up His eyes to heaven, and
said: “Father, the hour has come. Glorify Your Son, that Your
Son also may glorify You, as You have given Him authority over

all flesh, that He should
give eternal life to as many as You have
given Him. And this is eternal life, that they may know You, the

only true God, and Jesus Christ whom You have sent. 
I have
glorified You on the earth. I have finished the work which You

have given Me to do. 
And now, O Father, glorify Me together
with Yourself, with the glory which I had with You before the
world was.
“I have manifested Your name to the men whom You have given
Me out of the world. They were Yours, You gave them to Me, and
they have kept Your word. Now they have known that all things

which You have given Me are from You. 
For I have given to them
the words which You have given Me; and they have received
them, and have known surely that I came forth from You; and
they have believed that You sent Me.

“I pray for them. I do not pray for the world but for those whom
You have given Me, for they are Yours. And all Mine are Yours,

and Yours are Mine, and I am glorified in them. 
Now I am no
longer in the world, but these are in the world, and I come to
You. Holy Father, keep through Your name those whom You

have given Me, that they may be one as We are. 
While I was with
them in the world, I kept them in Your name. Those whom You
gave Me I have kept; and none of them is lost except the son of

perdition, that the Scripture might be fulfilled. 
But now I come to
You, and these things I speak in the world, that they may have
My joy fulfilled in themselves.”

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

PROGRAMUL LITURGIC
AL ZILELOR URMATOARE

Miercuri 20 mai
6:00 PM Slujba Privegherii pentru Inaltarea
Domnului
Joi 21 mai
+Inaltarea Domnului, Sfintii Imparati
Constantin si mama sa Elena
10:00 AM Sfanta Liturghie
Vineri 22 mai si Smabata 23 mai
Pelerinaj la Manastirea Izvorul Tamaduirii
Dunlap
Duminica 24 mai
+ Duminica a saptea dupa Sfintele Pasti,
9:00 AM Slujba Utreniei
10:00 AM Sfanta Liturghie
Miercuri 27 mai
6:00 PM Paraclisul Maicii Domnului
Duminica 31 mai
+ POGORAREA DUHULUI SFANT,
9:00 AM Slujba Utreniei
10:00 AM Sfanta Liturghie
11:30 AM Vecernia plecarii genunchilor
12:30 PM Masa Lunara

Stiri:
MASA LUNARA va avea avea loc
duminica DUMINICA 31 MAI DE
RUSALII.
“Răul se transmite atât de uşor, precum o boală
contagioasă. Dacă te întovărăşeşti cu oameni care
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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

 Sambata 23 mai, parohia noastra
organizeaza un pelerinaj la manastirea
Izvorul Tamaduirii din Dunlap, CA.
TABERELE DE VARA ROEA

“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

Pentru inscrieri , gasiti formularele pdf si
detaliile referitoare la tabara pe
urmatoarele linkuri:
http://www.roea.org/campvatrajuniors.html
http://www.roea.org/summercamps.html#sthash.
xkGefWUP.dpuf



July 19  August 1, 2015 (Ages 1113)
July 518, 2015 (Ages 1417)

(entering grades 912 in Fall)
http://www.roea.org/summercamps.html#
sthash.xkGefWUP.dpuf

De vorba cu Sfantul Paisie Aghioritul
(Cuvinte duhovnicestiNevointa duhovniceasca)

FAPTELE MILOSTENIEI TRUPESTI


Razboiul gandurilor
“Atunci cand omul le vede pe toate cu ganduri bune, se
curata si primeste Har de la Dumnezeu. Prin gandurile
cele dea stanga (rele) el ii judeca si ii nedreptateste pe
ceilalti, impiedicand astfel venirea Harului
dumnezeiesc si lasandul pe diavol sa lucreze liber in
el”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FAPTELE MILOSTENIEI SUFLETESTI
1.
2.
3.

Cultivarea gandurilor bune
“Parinte, gandurile bune vin singure sau trebuie sa
le cultiv?
Trebuie sa le cultivi. Sa te urmaresti pe tine insuti,
sa te cercetezi, iar atunci cand vrajmasul iti aduce
ganduri rele, sa incerci sa le alungi si sa le
inlocuiesti cu ganduri bune. Cand te vei nevoi asa,
se va cultiva intentia ta si va deveni buna. Si atunci
3

A SATURA PE CEL FLAMAND
A DA DE BAUT CELUI INSETAT
A IMBRACA PE CEL GOL
A PRIMI IN CASA PE CEL STRAIN
A CERCETA PE CEL BOLNAV
A CERCETA PE CEL DIN TEMNITA
A INGROPA PE CEL MORT

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.
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Dumnezeu, vazand intentia ta cea buna, Se va
milostivi si te va ajuta. Si astfel, gandurile rele nu
vor afla loc in tine. Vor pleca si vei avea ganduri
bune in mod firesc. Vei dobandi o obisnuinta spre
bine, va veni bunatatea in inima ta si astfel vei
salaslui inlauntrul tau pe Hristos.
Insa lucrul acesta nu se face de la o zi la alta, ci este
trebuinta de timp si o nevointa continua, pentru ca
sufletul sa ia cununa biruintei.
Atunci razboiul se sterge pentru totdeauna,
deoarece razboaiele sunt izbucnirile dezordinei
launtrice, pe care o exploateaza vrajmasii.”
Saint Paisios of Mount AthosSpiritual Counsels
The war of thoughts
“When man sees everything with good thoughts, he is
purified and receives the Grace of God.
By bad thoughts, man condemns and wrongs others,
preventing divine Grace from coming, and allowing the
devil to come and do his evil to us and in us.”

Cultivating good thoughts
“Gheronda, do good thoughts come on their own,
or do I have to cultivate them?
You must cultivate them. Observe yourself,
scrutinise yourself and, when the enemy sends you
bad thoughts, try to expel them and replace them
with good thoughts. When you struggle in this
manner, the disposition of your soul will be
cultivated and become positive and good.
Then God, seeing your good disposition, will
condescend to help you, and the evil thoughts will
find no place in you to dwell. The evil thoughts will
be expelled and then you will naturally have good
thoughts. You will acquire a habit toward what is
good, goodness itself will come into your heart, and
then you will provide hospitality in your heart for
Jesus Christ Himself.

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.

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;
• 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
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But this does not happen overnight; it takes time and
a constant struggle for the soul to receive the crown
of victory.
Eventually the war will end for good, because such
battles result from our disorderly inner state, which
is exploited by the propaganda of the enemies.”
(page:6667).
Sfantul Ioan Iacob Hozevitul (Romanul)

MINUNI ALE SFINTELOR SALE MOASTE
“DE CE TEAI SPERIAT DE MINE SI CE RAU
TIAM FACUT?”
“
Venind un grup de pelerini în 1981 din Grecia să
se închine la locurile Sfinte și ajungând la Hozeva,
o credincioasă pe numele Elena, apropiinduse de
racla Sfântului Ioan Iacob a zis: „Mai bine nu
veneam să văd acest mort despre care unii spun că
este Sfânt”.
După ce a ajuns noaptea târziu la Ierusalim, nu a
mai putut să doarmă, iar în ziuă, ațipind puțin, la
visat pe Sfântul Ioan Iacob, tânăr cu chip luminat
și frumos, care ia zis: Elena! De ce teai speriat de
mine și ce rău țiam făcut?
A doua zi Elena a dorit să vină la Hozeva să se
roage Sfântului Ioan Iacob so ierte, dar nu se
putea fiindcă trebuia să plece împreună cu grupul
de închinători în Grecia. De atunci, o durere de
cap și o frică nu a mai lăsato până când a reușit
să vină din nou să se închine la racla Sfântului
Ioan Iacob. Acum sa vindecat și ia cerut
Părintelui Ioanichie săi dea o icoană cu Sfântul
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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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Ioan Iacob. Părintele neavând nici o icoană ia dat
o fotografie pe care ea a primito cu multă bucurie
și, de câte ori mai venea la Ierusalim, spunea că
mult o ajută pe ea Sfântul Ioan Iacob când îl
pomenește în rugăciuni.
Așa a făcut ea cunoscut la multă lume din Grecia
despre puterea Sfântului Ioan Iacob Românul de
la Hozeva.
(Extras din Sfântul Ioan Iacob de la
NeamțHozevitul – Opere complete, Editura
Doxologia, 2013
)
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