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Troparul Bunei Vestiri
„Astăzi este începutul mântuirii noastre și arătarea tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiu al
Fecioarei se face si Gavriil harul îl binevestește. Pentru aceasta și noi, împreună cu dânsul, Născătoarei
de Dumnezeu să−i cântăm: Bucură−te cea plină de har, Domnul este cu tine!”
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Serviciile Religioase pentru Luna Martie 2020
Donatii pentru Constructia Bisericii Sf. Ap. Toma
Buna Vestire - 25 Martie
Pomenirea mortilor in Postul Pastelui

Servicii religioase in luna martie 2020
1 Martie - Duminica Lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai)
Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie orele 10.30 am la Sf. Manastire Melton
8 Martie - Duminica I din Post (a Ortodoxiei)
Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie orele 10.30 am
15 Martie - Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama)
Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie orele 10.30 am
22 Martie - Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci)
Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie orele 10.30 am
25 Martie - Buna Vestire (Dezlegare la vin si peste)
Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie orele 10.30 am
29 Martie - Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul)
Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie orele 10.30 am
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Evenimente din Viata Bisericii

Donatii pentru Constructia Bisericii Sf. Ap. Toma
Narre Warren north,
Victoria, australia

Iubiti Credinciosi,

Pentru cei dintre dvs. care doriti sa contribuiti financiar la constructia Bisericii Parohiale
Sfantul Apostol Toma va aducem la cunostiinta urmatoarele metode de donatie:

 In fiecare Duminica la sediul parohiei; Adresa:
St. Thomas Romanian Orthox Church, 57 Fox Rd., Narre Warren North, Vic. 3804, Australia


Cheque - personal sau prin posta la sediul parohiei de mai sus Payment to “St. Thomas Romanian Orthdox Church”

 Bank deposit - Detalii bancare:
Commonwealth Bank of Australia BSB no. 063610 Account no. 10697386
Pentru metoda Bank Deposit va rugam sa trimiteti un email cu numele si adresa dvs. pentru a va
elibera chitanta de donatie: mvtd96@yahoo.com
Bunul Dumnezeu, Maicuta Domnului si Sfantul Apostol Toma
sa va binecuvanteze pentru donatiile dvs.! Amin.
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Buna Vestire

Buna Vestire - 25 Martie

“Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei
nume era Nazaret,Către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar
numele fecioarei era Maria. Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi
cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci
ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus.
Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui
David, părintele Său. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit.
Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Şi răspunzând,
îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru
aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Şi iată Elisabeta, rudenia
ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la
Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă. Şi a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul
tău! Şi îngerul a plecat de la ea.” (Luca,I, 26-38)
Deci, îi spune ei îngerul chipul zămislirii, nu după firea şi obiceiul omenesc făcându-se, ci mai presus de fire, pentru că unde voieşte Dumnezeu se biruieşte rânduiala firii. Zămislirea ei este după
lucrarea Sfântului Duh: "Duhul Sfânt va veni peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri! De la
Acela în pântece vei lua. Acela va săvîrşi întru Tine zămislirea cea neştiută. Pentru că Cel ce a putut
să zidească din tină neînsufleţită pe Adam viu, oare nu va putea mai ales din Fecioara cea vie, ca să
alcătuiască pe pruncul cel viu? Dacă cu înlesnire a fost lui Dumnezeu, ca din coasta lui Adam să
închipuiască femeie, apoi oare cu neînlesnire îi va fi Lui, ca în pântecele Fecioarei să închipuiască
pe om? Duhul Sfânt, Cel ce toate le face, întru Tine, o, Preasfânta Fecioară, o va lucra aceea, ca în
preacuratul tău pântece, din trupul tău, trupul Cuvântului lui Dumnezeu, Celui fără de trup se va
rândui, mai presus de fire. Pentru că tu fiind uşă, cu curăţia pecetluită şi cu fecioria păzită, Domnul
va trece; nu într-alt chip, ci precum raza soarelui trece prin sticlă şi prin cristal, sfinţindu-te şi luminându-te cu dumnezeiasca slavă, ca să fii maică adevărată lui Dumnezeu, născând Dumnezeu
desăvârşit şi om desăvârşit; şi rămânând Fecioară, precum mai înainte de naştere, la fel întru naştere
şi după naştere. Auzind Preacurata de la îngerul Gavriil o bună-vestire ca aceasta, s-a supus la voia
Domnului Său şi, prin smerenia cea adâncă, din inimă cea iubitoare de Dumnezeu, a răspuns: Iată
roaba Domnului! Fie mie acum după cuvântul tău! Şi îndată în sfântul ei pântece, prin lucrarea
Sfântului Duh, s-a făcut zămislirea cea nespusă, fără îndulcire trupească, dar nu fără de îndulcirea
cea duhovnicească. Pentru că, atunci mai ales, se cuprindea de dumnezeiasca dorire inimă cea feciorească şi, prin dragoste de serafim, ardea cu văpaie duhul ei, şi toată mintea ei întru Dumnezeu se
înălţa şi se îndulcea cu dragostea de Dumnezeu cea negrăită. Deci întru acea duhovnicească îndulcire a iubirii de Dumnezeu şi întru dumnezeiasca vedenie a minţii S-a zămislit Fiul lui Dumnezeu,
şi Cuvântul S-a făcut trup, şi S-a sălăşluit întru noi, prin întrupare. Îngerul împlinindu-şi buna
vestire după porunca lui Dumnezeu şi cinstind pe Hristos, Care S-a întrupat în pântece de fecioară,
asemenea a cinstit şi pe Fecioara Maria care L-a întrupat, cu cuviincioasă închinăciune după vrednicie; cu bună cucernicie şi cu frică s-a dus de la dânsa, ca să stea înaintea Scaunului Domnului
Savaot, slăvind taina Întrupării lui Dumnezeu, împreună cu toate cereştile puteri, întru nespusă bucurie, în veci. Amin.
Sursa: doxologia.ro
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Pomenirea mortilor in postul pastelui

Conform rânduielii și tradiției respectate de
Biserica Ortodoxă, ziua săptămânală de
pomenire a morților este sâmbăta. În această zi,
la unele slujbe din cadrul celor Șapte Laude, ca
și în unele cărți de cult, există cântări și rugăciuni anume alcătuite și rânduite pentru pomenirea
morților. Cât privește pomenirea morților în Postul Mare, slujbele au loc în sâmbetele acestei
perioade. Conform rânduielilor tipiconale din
Triod (cartea de cult specifică acestei perioade)
și structurii slujbelor din aceste sâmbete, numai
sâmbetele a doua, a treia și a patra sunt socotite
ca zile de pomenire generală a morților, celelalte
sâmbete din Postul Mare (prima, a cincea, a
șasea și a șaptea) sunt consacrate pomenirii altor
evenimente sau persoane sfinte din viața
Bisericii. Așa, de exemplu, în prima sâmbătă se face pomenirea Sfântului Teodor Tiron, pentru faptul că el a salvat pe creștini de la închinarea la idoli prin folosirea grâului fiert, pomenirea calendaristică a sfântului având loc în ziua de 17 februarie. Sâmbăta a cincea este consacrată cinstirii speciale a Maicii Domnului, prin slujba Deniei Acatistului Buneivestiri, iar a șasea sâmbătă face
pomenire de învierea de către Mântuitorul Hristos a lui Lazăr cel mort de patru zile, înainte de
Pătimiri, ca o încredințare a Învierii Sale și a celei de obște, dreptul Lazăr fiind pomenit calendaristic la 6 octombrie. Sâmbăta a șasea amintește de punerea și șederea în mormânt a Mântuitorului
Hristos. În practică, în toate sâmbetele din Postul Mare se fac pomeniri generale ale morților, cu
excepția celei de a șaptea, credincioșii având obiceiul sărindarelor, adică al pomenirii morților pe
perioada de 40 de zile cât durează postul, urmând ca încheierea acestor pomeniri să se facă nu sâmbăta, ci în Joia Patimilor, când în biserici săvârșim Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Până nu de
mult, toate sâmbetele din Postul Mare erau trecute și în calendar ca zile de „pomenire a morților”.
Din punct de vedere liturgic și tipiconal, sunt îndreptățite la această denumire numai sâmbetele a
doua, a treia și a patra. Practica de parohie arată însă că pomenirea morților și în celelalte sâmbete
este aproape îndătinată. Pomenirea generală a morților în fiecare sâmbătă din Postul Mare nu este
un lucru rău, deși nu este prevăzut de tipic, și ea se înscrie în atmosfera specifică acestei perioade de
pregătire pentru întâmpinarea după cuviință a Învierii Domnului, când credincioșii se ocupă mai
mult de sufletele lor. De aceea, este firesc să se gândească și la sufletele celor răposați, ajutându-i cu
rugăciunea și cu milostenia. De asemenea, parastasele din timpul Postului Mare se fac atât sâmbăta,
cât și duminica, deoarece în aceste zile se săvârșește una dintre Liturghiile depline, fie a Sfântului
Ioan Gură de Aur, fie a Sfântului Vasile cel Mare. Parastasul nu se face legat de Liturghia Darurilor
mai înainte sfințite, care se săvârșește în zilele săptămânii din post. Faptul că nu toate sâmbetele din
Postul Mare sunt menționate ca zile de pomenire a morților este un lucru corect, fără ca aceasta să
împiedice săvârșirea slujbelor de pomenire generală a morților și în celelalte sâmbete, după cum nu
poate nici obliga pe credincioși la practica de a pomeni pe morți în toate sâmbetele din Postul Mare.
(Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Tradiție și înnoire în slujirea liturgică, vol. I, Editura Episcopiei
Dunării de Jos, Galați, 1996, pp. 281-283)
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