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Marti 12 iulie, Praznicul Icoanei Maicii Domnului
Prodromita, al doilea hram al bisericii noastre!

“Eu sunt painea vietii, cel ce vine la Mine nu
va flamanzi si cel ce crede in Mine nu va inseta
niciodata.”(Ioan 6, 35)
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!

Va asteptam cu drag la praznuirea celui deal doilea
hram al bisericii noastre. Fie ca binecuvantarea si harul
Mantuitorului nostru Iisus Hristos, sa ramana pururea
cu toti cei care miscati de evlavie si bucurie sfanta, isi
arata dragostea si recunostinta fata de preasfanta Sa
Maica!
Programul activitatilor de hram:

“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
:

Luni, 11 iulie
, ora 6:00PM  Slujba Privegherii

prin prezenta la Sfintele Slujbe
 devenind membrii ai parohiei
 sustinand financiar activitatile
liturgice, pastorale si misionare
 ruganduva pentru parohia noastra

Marti, 12 iulie
, ora 9:00 AM  Acatistul Icoanei
ora 9:30 AM  Sfanta Liturghie
Duminica, 17 iulie
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ora 8:30 AM  Slujba Utreniei, urmata de Sfanta Liturghie
ora 11:30 AM  Procesiunea cu Sfanta Icoana
ora 12:00 PM  Masa de Hram

 implicanduva in activitatile
organizate de parohie: ora de cafea,
organizarea mesei lunare
Cuvinte din Pateric

Zisa ava Ioan Colov: "Eu vreau ca omul sa


Duminica a 3a dupa Rusalii
Evanghelia Duminicii Despre grijile vietii
(Matei 6,22 33 )
Zisa Domnul către dânşii: luminătorul trupului este ochiul;
dacă va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat; iar
dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci,
dacă lumina, care este în tine, este întuneric, cu cât mai mult
va fi întunericul! Nimeni nu poate să slujească la doi domni,
căci sau pe unul va urâ şi pe altul va iubi, sau după unul se va
ţine şi de celălalt nu va avea grijă; nu puteţi să slujiţi lui
Dumnezeu şi lui Mamona. Drept aceea vă spun vouă: să nu vă
îngrijiţi pentru viaţa voastră gândind ce veţi mânca, ori ce veţi
bea; nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca. Oare, nu
este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul, decât
îmbrăcămintea? Uitaţivă la păsările cerului, că nu seamănă,
nici nu seceră, nici nu adună în hambare, şi Tatăl vostru cel
ceresc le hrăneşte. Au nu sunteţi voi cu mult mai presus decât
ele? Şi cine dintre voi, oricât şiar pune el mintea, poate săşi
adauge la statura sa un cot? Iar de îmbrăcăminte ce vă
îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se
ostenesc, nici nu torc, şi totuşi vă spun vouă că nici Solomon,
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ia parte, pe cat se poate, la toata fapta cea
buna. Adica, sculanduse dimineata, sa
puna inceput bun, si porunca lui Dumnezeu,
cu frica si cu indelunga rabdare, sa o
implineasca, in dragostea lui Dumnezeu si a
oamenilor, cu toata ravna sufletului si a
trupului, cu smerenie multa, in rabdare si
grija mare, in rugaciune multa si post intru
curatie trupeasca, pazindusi limba, iar
cand va fi ocarat, sa nu se manie, ci sa se
smereasca si sa nu rasplateasca raul cu rau,
sa nu caute la greseli straine, nici sa se
masoare pe sine cu altii, ci sa fie sub toata
faptura, cu lepadarea celor trupesti, si sa ne
rastigneasca pe cruce, in nevointa, in plans
si in lupta razboiului nevazut, in dreapta
socotire si in curatie sufleteasca, intru
infaptuirea binelui, implinindusi, in liniste,
lucrul mainilor sale, in privegherile de
noapte, in foame si in sete, in frig si in
osteneli, socotind in toate zilele ca moartea
este aproape si ca trecem din moarte la
viata."

Sfântul Ierarh Ioan Maximovici
(1896  1966)
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în toată mărirea sa, nu sa îmbrăcat ca unul dintre ei. Iar dacă
iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor,
Dumnezeu în acest fel o îmbracă, oare, nu cu mult mai mult pe
voi, o puţin credincioşilor? Deci, să nu duceţi grijă zicând: ce
vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca! Că
toate acestea le caută păgânii; doar ştie Tatăl vostru cel ceresc
că aveţi nevoie de toate acestea. Ci căutaţi mai întâi împărăţia
lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea se vor adăuga
vouă.

(Zi de praznuire: 2 iulie)


The Gospel according to Matthew 6:2233
“Adevarat, adevarat zic voua, daca nu

The Lord said, "The eye is the lamp of the body. So, if your eye
is sound, your whole body will be full of light; but if your eye is
not sound, your whole body will be full of darkness. If then the
light in you is darkness, how great is the darkness! No one can
serve two masters; for either he will hate the one and love the
other, or he will be devoted to the one and despise the other.
You cannot serve God and mammon. Therefore I tell you, do
not be anxious about your life, what you shall eat or what you
shall drink, nor about your body, what you shall put on. Is not
life more than food, and the body more than clothing? Look at
the birds of the air: they neither sow nor reap nor gather into
barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of
more value than they? And which of you by being anxious can
add one cubit to his span of life? And why are you anxious
about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow;
they neither toil nor spin; yet I tell you, even Solomon in all his
glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes
the grass of the field, which today is alive and tomorrow is
thrown into the oven, will he not much more clothe you, O men
of little faith? Therefore do not be anxious, saying, 'What shall
we eat?' or 'What shall we drink?' or 'What shall we wear?
For the Gentiles seek all these things; and your heavenly
Father knows you need them all. But seek first his kingdom
and his righteousness, and all these things shall be yours as
well."

veti manca trupul Fiului Omului si nu
veti bea sangele Lui, nu veti avea viata in
voi”(In.6,53)
“Fiul lui Dumnezeu a sosit pe pamant si S-a
facut om, pentru ca pe om sa-l inalte la cer,
sa-l faca iarasi locuitor al raiului, redandu-i
starea de neprihanire si integritate dintru
inceput si ca sa-l uneasca cu Sine. Aceasta se
infaptuieste prin lucrarea harului lui
Dumnezeu, care este dat prin Biserica, dar
este nevoie si de stradania omului.
Dumnezeu Isi mantuieste creatia cazuta prin
iubirea Sa fata de ea, dar este necesara si
iubirea omului fata de Ziditorul sau, fara de
care nu poate sa se mantuiasca”.
+++
“...la rugaciunea pentru spovedanie,
deasupra capului fiecarui om care se caieste
se citeste: “Primeste-l si uneste-l cu Sfanta
Ta Biserica”.
Prin pocainta, crestinul se curateste, se
uneste mai strans cu Hristos in impartasirea
cu Sfintele Taine, dar apoi iarasi peste
sufletul lui se asterne praful pacatului si-l
indeparteaza de Hristos si de Biserica, motiv
pentru care din nou este nevoie de pocainta
si de impartasanie.

Cuvinte de la Sfintii Parinti
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Cat timp nu se sfarseste viata pe pamant,

Words of wisdom from the Holy Fathers

chiar pana la iesirea sufletului din trup, in
om continua lupta dintre pacat si dreptate.
Oricat de inalta ar fi starea duhovnicesca si
morala la care ar ajunge cineva, este totusi
posibil ca treptat sau fulgerator, sa cada
adanc in bezna pacatului.
De aceea, fiecaruia ii este de trebuinta
impartasania cu Sfantul Trup si Sange al lui
Hristos, care ne intaresc comuniunea cu El si
ne uda cu suvoaiele harului datator de viata

“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

al Sfantului Duh, care curg prin trupul
Bisericii.
+++
Impartasania cu Trupul si Sangele lui Hristos
este primirea in noi a Hristosului Inviat,
biruitorul mortii, care le daruieste celor ce
sunt cu El biruinta asupra pacatului si a
mortii.
Pastrand in noi darul haric al sfintei

“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

impartasanii, avem in noi zalogul si
incepatura fericitei vieti vesnice a trupului si
a sufletului.
+++
Dumnezeiasca Euharistie, aducerea Jertfei
celei fara de sange si impartasirea cu ea ii

“And I, a sinner, have been trying
to love God for more than forty
years, and cannot say that I
perfectly love Him. If we love
someone we always remember
him and try to please him; day
and night our heart is occupied
with that object.
Is that how you, gentlemen, love
God? Do you often turn to Him,
do you always remember Him, do you always pray to
Him and fulfill His holy commandments? ‘For our good,
for our happiness at least let us make a vow that from
this day, from this hour, from this minute we shall
strive to love God above all else and to fulfill His holy
will.'”+St. Herman of Alaska

4

sfinteste si ii intareste pe cei ce participa la
ea, facandu-i pe cei ce gusta din Trupul si
Sangele lui Hristos madulare adevarate ale
Trupului Bisericii Sale.
Dar abia odata cu moartea omului se
stabileste daca acesta a ramas pana la
ultima lui suflare madular adevarat al
Trupului lui Hristos, ori daca pacatul a
triumfat in el, izgonind harul primit in
Sfintele Taine si care il leaga de Hristos.
+++
In viitoarea Imparatie a lui Hristos nu va mai
fi nevoie de impartasirea cu Trupul si
Sangele Domnului, intrucat toti cei ce s-au
invrednicit de acesta vor fi in cea mai
stransa impartasire cu El si se vor desfata de
preavesnica lumina a Treimii Celei
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Praznuirea sfintei icoane Prodromita12 iulie

de-viata-incepatoare, gustand o fericire
cereasca de negrait cu cuvantul si de
necuprins cu mintea noastra cea slaba. De

Troparul Icoanei Prodromita

aceea, dupa impartasirea cu Sfintele Taine
ale lui Hristos, dupa Liturghie, in altar se

“Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară, sfintei
şi dumnezeieştii icoanei tale cu dragoste şi cu
credinţă închinândune, o
sărutăm mulţumind; căci
prin ea celor credincioşi
dăruieşti cu adevărat
tămăduiri sufletelor şi
trupurilor. Pentru aceasta,
grăim către tine: Slavă
fecioriei tale, slavă
milostivirii tale, slavă
purtării tale de grijă, Ceea
ce eşti Una Binecuvântată.”
Icoana Maicii Domnului Prodromiţa (adica
Înaintemergătoarea) este o icoană făcătoare de
minuni „nefăcută de mână omenească”, comoara
Schitului Sfântul Ioan Botezătorul  Prodromu de la
Sfântul Muntele Athos.
Ce nume se pun copiilor
ortodocsi la botez?
Copiilor nounascuti trebuie
sa li se puna nume de sfinti
din calendarul nostru ortodox,
de obicei numele sfantului din
ziua nasterii puncului sau din
zilele dinainte sau dupa ziua
nasterii, cum doresc parintii ,
rudele si preotul.Se mai poate
pune numele sfantului al carui hram il are biserica de
care apartine copilul.
Este pacat sa punem nume straine de Hristos, in loc
sa le punem nume de sfinti care siau dat viata
pentru credinta si se roaga neincetat in ceruri
inaintea Preasfintei Treimi pentru cei care le poarta
numele.
5

inalta intotdeauna rugaciunea care se canta
in zilele Pastelui:
“O Pastile cele mari si preasfintite,
Hristoase! Da-ne noua mai cu ravna sa ne
impartasim cu Tine si in ziua cea neinserata
a Imparatiei Tale!”. ( Predici si indrumari
duhovnicesti pg. 238-241)

PROGRAMUL LITURGIC
AL ZILELOR URMATOARE
Sambata 9 iulie
5:00 PM Slujba Vecerniei
Duminica 10 iulie
Duminica a 3-a dupa Rusalii (Despre grijile
vietii)
8:30 AM Slujba Utreniei
9:30 AM Sfanta Liturghie
Luni 11 iulie
6:00 PM Slujba Privegherii - Sf Icoana
Prodromita
Marti 12 iulie
Praznicul icoanei Prodromita- Al doilea Hram
al bisericii
9:00 AM Acatistul icoanei Prodromita
9:30 AM Sfanta Liturghie Praznicala
Duminica 17 iulie
Praznuirea celui de-al doilea hram al bisericii
8:30 AM Slujba Utreniei
9:30 AM Sfanta Liturghie
11:30 AM Procesiunea cu Sfanta Icoana
12:00 PM Masa de Hram

ANUNTURI:
-Sedinta consiliului parohial va avea loc
duminica, 10 iulie 2016, dupa Sfanta
Liturghie
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Cate nume se pun copiilor ortodocsi la botez?
La botez, fiecare copil primeste un singur nume, caci
omul are o singura nastere si un singur suflet.
Este oprit a se pune copiilor doua si chiar trei nume
la Botez dupa moda de astazi a lumii.
Numele unui sfant, care se da copilului la botez, il
face pe noul botezat ucenicul acelui sfant al carui
nume il poarta.Prin aceasta sfantul devine rugator,
ajutator si protector al copilului crestin inaintea lui
Dumnezeu, atat in aceasta viata cat si dupa moarte
si la infricosatoarea judecata de apoi.
Un crestin fara nume de sfant in viata ramane fara
protector si mijlocitor permanent la Dumnezeu.

-
pe 11, 12 si 17 iulie, va invitam sa luati parte
la activitatile organizate cu ocazia sarbatorii
celui de-al doilea hram al bisericii noastre,
hramul icoanei Prodromita!
-Detalii despre taberele de vara pentru
juniori si seniori organizate de ROEA -Vatra
Romaneasca se gasesc aici:
http://www.roea.org/campvatrajuniors.html
http://www.roea.org/campvatraseniors.html

Ce sa faca parintii care au pus nume necrestine
copiilor lor?
Parintii care din mandrie si necredinta, pun nume
necrestine copiilor lor trebuie sasi marturiseasca
pacatul la duhovnic si sa faca un canon de iertare,
pentru ca au instrainat copiii lor de rugaciunile
sfintilor si de randuiala si binecuvantarea Bisericii lui
Hristos.
(Ghidul mamei crestine p10,11)

J
uly 17-30, 2016
Ages 11-13
Vatra Romaneasca
Grass Lake, Michigan

PRACTICI NECRESTINE LA BOTEZ
1.ATA ROSIE FOLOSITA IMPOTRIVA DEOCHIULUI
Aceasta este o supersitie populara, deochiul sau altele
asemenea lui nu mai au putere asupra pruncului care a
primit Botezul si Sfanta Impartasanie pentru ca traieste
insusi Hristos intru el.
De aceea deasa Impartasanie la copiii pana la 7 ani in
fiecare duminica este adevarata si unica protectie impotriva
oricarui rau.

2. URSITOARELE SAU MOASELE
In numar de una sau trei femei care imbaiaza pruncul dupa
ce vin de la botez punand in baia copilului tot felul de
obiecte cu scop magic( ou, banuti de argint, petale de
diferite flori, uneori chiar si sfanta cruce).
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July 3-16, 2016
Ages 14-17
(entering grades 9-12 in Fall)
Vatra Romaneasca
Grass Lake, Michigan

Sfantul Ioan Iacob Hozevitul
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Ele prorocesc viitorul copilului dupa propria lor minte, rostind
niste formule prin care acestea “dau” copilului diferite
“daruri”.
Odata botezat si impartasit, pruncul se bucura de toate
darurile Duhului Sfant, deci nu mai are nevoie de alte
asazise daruri.

3. TRECEREA COPILULUI PESTE PRAG
Formula rostita de moase “ mi lai dat pagan si ti lam adus
crestin” rostita de trei ori, odata cu trecerea pruncului peste
pragul casei si stingerea lumanarii de botez de pragul de
sus al usii, este gresita pentru ca imita in stil pagan trecerea
peste pragul Bisericii.

4. PETRECEREA LA BOTEZ SAU CUMETRIA
Sa denaturat si ea, dintro bucurie a familiei, ajunganduse
la dezmat, cu muzica la maxim, bautura si tutun, dansuri,
bani aruncati uitanduse intru totul ca acel copil a devenit
crestin si nu pagan!
5.LUAREA DIN MOT
Este si ea o practica necrestina pentru ca i se confera un
aspect liturgic, ba chiar de ritual pagan.Nasa inarmata cu un
foarfece si un ban , ii tunde parul copilului la varsta de un
an, in numele Sfintei Treimi, blasfemiind astfel pe
Dumnezeu.Apoi copilul este pus sa aleaga diferite obiecte
asezate in jurul lui,care ii vor determina viitorul.
(Ghidul mamei crestinep3031)

The Wondrous Icon of
Panagia Prodromitissa
At the Romaninan Sketeof
the Honorable Forerunner,
there is a miraculous icon of
Panagia.It is a rare icon of
the Orthodox Church,
because it was painted
without human hands.
This miracle of
acheiropoiitos (created
without hands) iconography
came to be in the following manner:

In the year 1863 the founders of Skete, Fathers
Niphon and Nektarios, wished to acquire a beautiful
7

VESNICIA SUFLETULUI

O, suflete, scânteie sfântă
A „Soarelui (celui) gândit”,
Odor nepreţuit al lumii
Şi îngerilor prea cinstit!
Făptura toată, cea văzută,
Şi cerul cu podoaba sa
Au fost gătite pentru tine,
O, suflete, comoara mea !
Deaş fi lipsit de toaten lume,
Nimica nam a pierde eu,
Căci toate nus aşa de scumpe
Ca tine, suflete al meu!
Dar (vai)! lipsindumă de tine,
Atunci pe toate leam pierdut:
Şi slava pregătităn ceruri
Şi orice bine am avut!
Răscumpărat de la osândă
Cu Sângele dumnezeiesc,
Tu eşti chemat să fii mireasă
A „Mirelui celui ceresc”.
Cu „amanetul cel de taină”,
Încredinţat de la Botez,
Vei fii chemat, în ziua „nunţii”,
La El să te înfăţişezi.
Va trece cerul şi pământul,
Iar tu vei rămânea mereu,
Căci suflete, tu eşti „Icoana”
Prea Veşnicului Dumnezeu!
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icon of the Panagia, like all the other Athonite
monasteries.
In Iasi, Romania they found a pious iconographer
named Iordakin Nicholas, and they asked him to
paint with prayer and fasting the icon they desired.
The iconographer agreed, and with much reverence
began his work.While he daily read the supplication
service to the Most Holy Theotokos in the beginig he
painted the vestments of the Panagia and the Lord.
Then he tried to paint the face, but failed.
Pained and troubled he stopped the iconography,
covered the icon with a cloth,locked the lab and
retired to his room to pray harder.
The next day, wanting to make an effort to paint the
divine faces, he entered the lab. When he withdrew
the cloth which was over the icon, he beheld a
wonder of the Lord.He was amazed to see that the
sacred and allholy faces were miraculously and
perfectly made, and the icon was completed in its
current form.
The father of the Romanian Skete received and
transferred the wondrous icon to Mount Athos.
During the journey,it accomplished numerous
miracles and continues to work miracles today, to the
glory of our Holy Triune God and the salvation of the
faithful.It is celebrated on July 12th.
TEACHINGS OF SAINT PAISIOS
OF MOUNT ATHOS (July 12)
Grumbling is caused by misery and
it can be put aside by doxology
(giving praise). Grumbling begets
grumbling and doxology begets
doxology. When someone doesn’t
grumble over a problem troubling
him, but rather praises God, then
the devil gets frustrated and goes
off to someone else who grumbles,
in order to cause everything to go
even worse for him. You see, the more one grumbles, the more
one falls into ruin. Sometimes the devil deceives us and makes
us unable to be pleased with anything; however, one can
celebrate all things in a spiritual manner, with doxology, and
secure God’s constant blessing.
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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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Do not believe your thoughts, neither when
they tell you that you are terrible, nor when they
tell you that you are a saint.
❖ Thoughts are like airplanes flying in the air. If
you ignore them, there is no problem. If you pay
attention to them, you create an airport inside
your head and permit them to land!

❖

❖ Struggle with all your power to gain Paradise. And do
not listen to those who say that everyone will be saved.
This is trap of Satan so that we won’t struggle.
❖ We have the power of the Holy Cross, our holy
symbol, the divine grace of Christ, only as long as we
have the holy marking of the Holy Baptism, meaning
we have denied the devil and sided with Christ, and
received the Holy Marking, the seal of the Gift of the
Holy Spirit.
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