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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 CINCEA DUPA SFINTELE
PASTI ( A SAMARINENCEI)

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)

Duminica 10 mai o particica din sfintele moaste ale Sfintei
Mucenite Fotini (femeia samarinanca din Evanghelie) va fi
adusa spre inchinare in biserica noastra.

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!

Evanghelia Duminicii Sunday’s Gospel
(Ioan 4: 542)
Glas 4 Vosc. 7
"
Deci a venit la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de

locul pe care Iacov la dat lui Iosif, fiul său; Şi era acolo fântâna
lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de călătorie, Sa aşezat lângă
fântână şi era ca la al şaselea ceas. Atunci a venit o femeie din
Samaria să scoată apă. Iisus ia zis: DăMi să beau. Căci ucenicii
Lui se duseseră în cetate, ca să cumpere merinde. Femeia
samarineancă Ia zis: Cum Tu, care eşti iudeu, ceri să bei de la
mine, care sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii nu au
amestec cu samarinenii. Iisus a răspuns şi ia zis: Dacă ai fi ştiut
darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel ceţi zice: DăMi să beau, tu
ai fi cerut de la El, şi ţiar fi dat apă vie. Femeia Ia zis: 
Doamne,
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nici găleată nu ai, şi fântâna e adâncă; de unde, dar, ai apa cea
vie? Nu cumva eşti Tu mai mare decât părintele nostru Iacov,
care nea dat această fântână şi el însuşi a băut din ea şi fiii lui şi
turmele lui? Iisus a răspuns şi ia zis: Oricine bea din apa
aceasta va înseta iarăşi; Dar cel ce va bea din apa pe care io voi
da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care io voi da Eu se
va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică. Femeia a
zis către El: Doamne, dămi această apă ca să nu mai însetez,
nici să mai vin aici să scot. Iisus ia zis: Mergi şi cheamă pe
bărbatul tău şi vino aici. Femeia a răspuns şi a zis: Nam bărbat.
Iisus ia zis: Bine ai zis că nu ai bărbat. Căci cinci bărbaţi ai avut
şi cel pe care îl ai acum nuţi este bărbat. Aceasta adevărat ai
spus. Femeia Ia zis: Doamne, văd că Tu eşti prooroc. Părinţii
noştri sau închinat pe acest munte, iar voi ziceţi că în Ierusalim
este locul unde trebuie să ne închinăm. Şi Iisus ia zis: Femeie,
credeMă că vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici în
Ierusalim nu vă veţi închina Tatălui. Voi vă închinaţi căruia nu
ştiţi; noi ne închinăm Căruia ştim, pentru că mântuirea din iudei
este. Dar vine ceasul şi acum este, când adevăraţii închinători se
vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, că şi Tatăl astfel de
închinători îşi doreşte. Duh este Dumnezeu şi cei ce I se închină
trebuie să i se închine în duh şi în adevăr. Ia zis femeia: Ştim că
va veni Mesia care se cheamă Hristos; când va veni, Acela ne va
vesti nouă toate. Iisus ia zis: Eu sunt, Cel ce vorbesc cu tine.
Dar atunci au sosit ucenicii Lui. Şi se mirau că vorbea cu o
femeie. Însă nimeni na zis: Ce o întrebi, sau: Ce vorbeşti cu ea?
Iar femeia şia lăsat găleata şi sa dus în cetate şi a zis
oamenilor: Veniţi de vedeţi un om care mia spus toate câte am
făcut. Nu cumva aceasta este Hristosul? Şi au ieşit din cetate şi
veneau către El. Între timp, ucenicii Lui Îl rugau, zicând:
Învăţătorule, mănâncă. Iar El lea zis: Eu am de mâncat o
mâncare pe care voi nu o ştiţi. Ziceau deci ucenicii între ei: Nu
cumva Ia adus cineva să mănânce? Iisus lea zis: Mâncarea Mea
este să fac voia Celui ce Ma trimis pe Mine şi să săvârşesc
lucrul Lui. Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni şi vine secerişul?
Iată zic vouă: Ridicaţi ochii voştri şi priviţi holdele că sunt albe
pentru seceriş. Iar cel ce seceră primeşte plată şi adună roade
spre viaţa veşnică, ca să se bucure împreună şi cel ce seamănă
şi cel ce seceră. Căci în aceasta se adevereşte cuvântul: Că unul
este semănătorul şi altul secerătorul. Eu vam trimis să seceraţi
ceea ce voi naţi muncit; alţii au muncit şi voi aţi intrat în munca
lor. Şi mulţi samarineni din cetatea aceea au crezut în El, pentru
cuvântul femeii care mărturisea: Mia spus toate câte am făcut.
Deci, după ce au venit la El, samarinenii Îl rugau să rămână la ei.
Şi a rămas acolo două zile. Şi cu mult mai mulţi au crezut pentru
cuvântul Lui, Iar femeii iau zis: Credem nu numai pentru
cuvântul tău, căci noi înşine am auzit şi ştim că Acesta este cu
adevărat Hristosul, Mântuitorul lumii.

Then came He to a city of Samaria, which is called Sychar, near
to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now
Jacob’s well was there. Jesus therefore, being wearied with His
journey, sat thus by the well; and it was about the sixth hour.
There came a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto
her, “Give Me to drink.”(For His disciples had gone away unto
the city to buy food.) Then said the woman of Samaria unto Him,
“How is it that thou, being a Jew, askest a drink of me,
who am a
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PROGRAMUL LITURGIC
AL ZILELOR URMATOARE

Sambata 9 mai
5:00 PM Slujba Vecerniei
Duminica 10 mai
+ Duminica a cincea dupa Sfintele Pasti,
a Samarinencei
9:00 AM Slujba Utreniei
10:00 AM Sfanta Liturghie
Vineri 15 mai
6:00 PM Paraclisul Maicii Domnului
Sambata 16 mai
5:00 PM Slujba Vecerniei
Duminica 17 mai
+ Duminica a sasea dupa Sfintele Pasti,
a orbului din nastere
9:00 AM Slujba Utreniei
10:00 AM Sfanta Liturghie

Stiri
Masa lunara va avea loc duminica 17 mai
dupa sfintele slujbe.
 Sambata 23 mai, parohia noastra
organizeaza un pelerinaj la manastirea
Izvorul Tamaduirii din Dunlop, CA.
O noua sedinta a Consiliului Parohial va
avea loc duminica 17 mai.
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woman of Samaria?
”
For the Jews have no dealings with the
Samaritans.
Jesus answered and said unto her, “If thou knewest the gift of
God and who it is that saith to thee, ‘Give Me to drink,’ thou
wouldest have asked of Him, and He would have given thee

living water.”
The woman said unto Him, “Sir, thou hast nothing
to draw with, and the well is deep. From whence then hast thou
that living water? Art thou greater than our father Jacob, who
gave us the well and drank thereof himself, and his children and
his cattle?” Jesus answered and said unto her, “Whosoever
drinketh of this water shall thirst again, but whosoever drinketh
of the water that I shall give him shall never thirst; but the water
that I shall give him shall be in him a well of water springing up

into everlasting life.”
The woman said unto Him, “Sir, give me
this water, that I thirst not, neither come hither to draw.”Jesus
said unto her, “Go, call thy husband, and come hither. The
woman answered and said, “I have no husband.” Jesus said

unto her, “Thou hast well said, ‘I have no husband’;
for thou hast
had five husbands, and he whom thou now hast is not thy

husband. In that thou saidst truly.”
The woman said unto Him,
“Sir, I perceive that thou art a prophet.
Our fathers worshiped on this mountain, and ye say that

Jerusalem is the place where men ought to worship.”
Jesus said
unto her, “Woman, believe Me, the hour cometh when ye shall
neither on this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the
Father.
Ye worship ye know not what; we know what we worship, for
salvation is of the Jews.But the hour cometh and now is, when
the true worshipers shall worship the Father in spirit and in
truth; for the Father seeketh such to worship Him.God is a Spirit,
and they that worship Him must worship Him in spirit and in
truth.”The woman said unto Him, “I know that Messiah cometh,
who is called Christ. When He has come, He will tell us all

things.”Jesus said unto her, “I that speak unto thee am He.”
And
upon this came His disciples and marveled that He talked with
the woman; yet no man said, “What seekest Thou?” or, “Why

talkest Thou with her?”
The woman then left her waterpot, and
went her way into the city and said to the men,

“Come, see a man who told me all things that ever I did. Is not

this the Christ?”
Then they went out of the city and came unto

Him.
Meanwhile His disciples entreated Him, saying, “Master,
eat.”But He said unto them, “I have food to eat that ye know not
of.”
Therefore the disciples said one to another, “Hath any man

brought Him aught to eat?”
Jesus said unto them, “My food is to

do the will of Him that sent Me, and to finish His work.
Say not
ye, ‘There are yet four months and then cometh the harvest’?
Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields,
for they are white already to harvest.And he that reapeth
receiveth wages and gathereth fruit unto life eternal, that both he
that soweth and he that reapeth may rejoice together.And herein

is that saying true, ‘One soweth and another reapeth.’
I sent you
to reap that whereon ye bestowed no labor; other men labored,
and ye have entered into their labors.”

And many of the Samaritans of that city believed in Him because
of the saying of the woman who testified, “He told me all that
ever I did.”So when the Samaritans had come unto Him, they
besought Him that He would tarry with them; and He abode there
two days. And many more believed because of His own word,
and said unto the woman, “Now we believe, not because of thy
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FAPTELE MILOSTENIEI TRUPESTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

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.

Sfanta Mucenita Fotini

Sfânta Marea Muceniţă Fotinia este
femeia samarineancă despre care
povesteşte Evanghelistul Ioan,
Cuvântătorul de Dumnezeu, în Sfânta
Evanghelie, că a vorbit cu Dumnezeul
nostru Iisus Hristos la puţul lui Iacov şi a
crezut în El. Iar după înălţarea Domnului
la cer şi după pogorârea Sfântului Duh
peste dumnezeieştii Apostoli, în ziua
Cincizecimii (Rusalii) s-a botezat de către
Sfinţii Apostoli, împreună cu doi fii ai ei
şi cu cinci surori, urmând lor şi
propovăduind credinţa întru Hristos din
loc în loc şi din ţară în ţară, întorcând pe
mulţi slujitori de idoli de la păgânătate,
făcându-i creştini.
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saying, for we have heard Him ourselves and know that this is
indeed the Christ, the Savior of the world.”



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

Lumina cea neînserată
Fiind ascunsă în pământ
Nea răsărit la toţi viaţă
Şi pace nouă pe pământ.
Iar pe „Lăcaşul morţii Sale”
Prea Dulcele Mântuitor
La dăruit Creştinătăţii
Săl aibă ca un „Sfânt Izvor”.

“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

Acolo se pogoară tainic
Lumina Sfintei Învieri
Împrăştiind la toată lumea
Prea minunate mângâieri.

“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

Cunoască semnul îndurării
Şi neamul cel necredincios
Luând putere de viaţă
Din Învierea lui Hristos.
Când azi „Cei Mari” vorbesc de pace
Zadarnic este glasul lor
De nu se vor pleca sub steagul
Mai Marelui Apărător.
Să amuţească bârfitorii
Şi cei cu duhul răzvrătit
Văzând lumina cea de taină
A „Veşnicului Răsărit”.
Să se apropie cu râvnă
Acum tot omul muritor
Şi să primească luminare
Din al credinţii Sfânt Izvor!.

Despre viata launtrica si rugaciune, invataturi alese,
culese de Sfantul Ioan Iacob Hozevitul
Zicea un bătrân către un frate:
„Păzeştete, fiule, de vorbă multă, de vreme ce tăcerea
este mai bună. Iar din vorba cea multă, măcar de se
4
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întâmplă uneori a fi şi de folos, însă prin ea se
amestecă şi cuvinte nefolositoare.
Păzeştete, fiule, foarte cu luare aminte pentru vorbele
tale, ca să nu te căieşti mai pe urmă de cele ce ai
vorbit. Că mulţi pentru vorbă şiau pierdut cinstea, iar
alţii şiau pierdut viaţa (adică sufletul).

Cum scriem un pomelnic?

Deai clevetit cumva pe vreun frate şi te mustră pe tine
cugetul tău, atunci să mergi cu smerenie la acel frate
şi, închinândute lui până la pământ, să zici:
„Iartămă, frate, că am greşit şi team clevetit pe tine!”
Iar după aceea să te păzeşti a nu mai cleveti pe nimeni,
căci clevetirea este moartea sufletului.
De va cleveti cineva către tine pe fratele tău, să nu
adaugi şi tu vreun cuvânt la clevetirea lui, ci ori taci,
ori zi aşa: „Eu, frate, însumi sunt foarte păcătos şi
osândit, încât nu pot să osândesc pe alţii”. Şi aşa te vei
izbăvi de osândire şi pe acela vei vei folosi.
***
Zisa un bătrân:
„De vrei să vorbeşti pentru greşeala şi păcatul vreunui
frate, socoteşte mai întâi dacă vei putea ca să
îndreptezi cu asta pe acel frate, iar pe cei cari aud vei
putea ca săi foloseşti. Dacă eşti încredinţat că faci
vreun folos, atunci vorbeşte.
Iar dacă vorbeşti cu făţărnicie, cu scopul numai de a
mustra şi a defăima pe fratele tău, descoperindui şi
arătândui greşeala sau păcatul înaintea altora, să ştii
că nu vei scăpa de dumnezeiasca certare.
Şi mai vârtos să ştii că şi tu însuţi vei cădea şi mai rău
în aceeaşi greşală şi păcat şi vei fi părăsit de ajutorul
lui Dumnezeu şi de alţii fiind mustrat te vei ruşina”.
***
Zisa iarăşi un bătrân:
„De vor veni unii la tine, mai înainte de a ajunge ei, să
faci rugăciune zicând: „Doamne Iisuse Hristoase,
izbăveştene pe noi de clevetire!”
Şi după aceea slobozeştei cu pace pe ei din locul
acesta.
***
Zisa un bătrân:

•
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 bisericii
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„Obişnuieşteţi inima ta câte puţin să zică pentru
fiecare din fraţi aşa: „Acesta mă întrece după
Dumnezeu!” Iar pentru altul să zici:
„Acesta este mai osârduitor decât mine!” Şi aşa vei
dobândi smerita cugetare, socotindute pe tine
dedesubtul tuturora. Atunci să ştii că locuieşte întru
tine Duhul lui Dumnezeu.
Iar de vei defăima pe cineva, atunci se depărtează
darul lui Dumnezeu de la tine şi te aruncă întru
întunecimi trupeşti. Atunci ţi se împietreşte inima şi
nici o umilinţă nu se află întru tine”.
***
Zisau oarecari dintre sfinţi, cum că nu este poruncă
mai mare decât aceasta a nu judeca pe fratele tău şi
pentru aceasta nici tu nu vei fi judecat. Iar de vezi pe
fratele tău greşind şi nui vei zice ca săşi cunoască
greşelile sale, atunci din mâinile tale se va căuta
sângele lui (adică vei da seamă de sufletul lui).
Iar de va auzi sfatul tău şi nu se va întoarce de la
păcatele sale, atunci el va da seamă înaintea lui
Dumnezeu. Deci bine este a înfrunta cu dragoste
(adică a mustra pe cel ce greşeşte), dar nicidecum a
cleveti (adică a vorbi de rău în ascuns) sau al ocărâ
ca pe un vrăjmaş.
(Hrana duhovniceasca Sf. Ioan Iacob
RomanulHozevitul)


“Unless a man gives himself entirely to the Cross,
in a spirit of humility and selfabasement; unless
he casts himself down to be trampled underfoot by
all and despised, accepting injustice, contempt and
mockery; unless he undergoes all these things with
joy for the sake of the Lord, not claiming any kind
of human reward whatsoever – glory or honor or
earthly pleasures – he cannot become a true
Christian.” (St Mark the Ascetic)
“Life according to the Gospel, holy life, Divine life,
that is the natural and normal life for Christians.
For Christians, according to their vocation, are
holy: That good tidings and commandment
resounds throughout the whole Gospel of the New
6

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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Testament1
. To become completely holy, both in

soul and in body, that is our vocation2
. This is not a
miracle, but rather the norm, the rule of faith. The
commandment of the Holy Gospel is clear and
most clear: as the Holy One who has called you is
Holy, so be ye holy in all manner of life (1 Peter
1:15).” St Justin Popovich

“Just as a basic concern is to be careful of
anything that might be harmful to our physical
health, so our spiritual concern should watch out
for anything that might harm our spiritual life and
the work of faith and salvation. Therefore,
carefully and attentively assess your inner
impulses: are they from God or from the spirit of
evil?”
Sfantul Ioan Iacob Hozevitul (Romanul)

O! Soare al dreptăţii
Aratămi raza Ta
Şi dintru nesimţire
Ridică viaţa mea!
Tu cel născut cu trupul
Ca om, la Bethleem
Călăuzeştemi paşii
Spre veşnicul Eden!
Înviorează, Doamne,
7
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Pe cel slăbănogit
Uitând fărădelegea,
Celui ce Ţia greşit!
Ridicămi, Doamne, gândul
Din veacul trecător
Şimi potoleşte vântul,
Scoţândumă din nor.
Învaţămă să caut
Spre veşnicul senin,
La care nui durere,
Nici scârbă, nici suspin!
Cu dragoste cerească
Aprindemă mereu,
Stăpâne, Milostive
Şi Dumnezeul meu.
La tronul Sfintei Slave
Cu trupul astăzi şezând
Arată, Doamne, milă
Spre cei de pe pamânt!
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