Patriarhia Romana
PISCOPIA ORTODOXA ROMANA A
AUSTRALIEI SI NOII ZEELANDE
BISERICA ORTODOXA ROMANA
"SFANTUL APOSTOL TOMA, Victoria,
Australia

Buletinul Parohiei Sfantul Apostol Toma,
Victoria, Australia
Nr. 13, Anul Ii, Luna Februarie 2020, Editie Lunara

Troparul Întâmpinarea Domnului
Bucură-te, Ceea ce eşti Plină de har, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; că din tine a Răsărit Soarele
dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintru întuneric. Veseleşte-te şi tu, bătrânule
drepte, cel ce ai primit în braţe pe Izbăvitorul sufletelor noastre, Cel Ce ne-a dăruit nouă şi Învierea.
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Servicii religioase in luna Februarie 2020
2 Februarie - (†) Întâmpinarea Domnului
Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie orele 10.30 am
9 Februarie - Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului);
(Începutul Triodului)
Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie orele 10.30 am
16 Februarie - Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor);
Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie orele 10.30 am
23 Februarie - Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoșătoarei Judecăți);
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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Întâmpinarea Domnului

ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI- 2 FEBRUARIE
Dupa Naşterea Domnului Iisus Hristos, trecând patruzeci de zile şi împlinindu-se vremea curăţiei celei legiuite,
Preacurata şi Preabinecuvântata Fecioară Maică plecând din Betleem cu Sfântul Iosif, logodnicul, şi venind la
Ierusalim, în Biserica lui Dumnezeu, purtând pe Hristos Pruncul cel de patruzeci de zile, au mers să împlinească Legea Domnului şi să se curăţească după naştere, prin aducerea jertfei celei cuviincioase lui Dumnezeu şi
prin rugăciunea preotului. Deci, acea lege a Domnului împlinind-o Maica lui Dumnezeu, a venit acum în
biserică, cu Dătătorul Legii. A venit să se curăţească deşi nu-i trebuia curăţire, fiind neîntinată şi Preacurată.
Pentru că aceea care a zămislit fără bărbat şi a născut fără dureri şi fără vătămarea curăţiei sale celei fecioreşti, aceea n-a avut nici un fel de necurăţie obişnuită femeilor celor ce nasc. Pentru că ceea ce a născut pe
Izvorul curăţiei, cum putea să se afle sub necurăţie? Din ea S-a născut Hristos, ca un rod din pom; iar pomul
nu se vatămă, nici se întinează după înflorirea rodului său.
Deci, cumpărând păsările cele zise după Lege, le-a adus jertfă şi cu acelea a adus şi pe Pruncul său cel întâi
născut, cum se spune: "Au adus părinţii pe Pruncul Iisus, în Ierusalim, ca să-L pună înaintea Domnului, precum este scris în legea Domnului, că toată partea bărbătească, ce deschide pântecele, sfânt Domnului se va
chema. Deci, ţiindu-L în mâinile Sale, şi-a plecat genunchii şi cu cinste-L înălţa lui Dumnezeu, zicând:
"Iată, o! Preaveşnice Părinte, Acesta este Fiul Tău, pe Care L-ai trimis ca să se întrupeze din mine, pentru
mântuirea neamului omenesc. Iată, pe Care Tu L-ai născut mai înainte de veci, fără maică; iar eu, prin a Ta
bunăvoire, în anii cei mai de pe urmă, L-am născut fără de bărbat. Iată rodul pântecelui meu cel întâi născut,
Care prin Duhul Tău cel Sfânt în mine S-a zămislit şi negrăit din mine a ieşit, precum Tu Însuţi ştii. Iată Fiul
meu întâi născut - şi Care este al Tău mai întâi - cu Tine de o fiinţă şi fără de început, pentru că de la Tine S-a
pogorât, nedepărtîndu-Se însă de dumnezeirea Ta. Primeşte pe Cel întâi născut, cu Care ai făcut toate.
Primeşte pe cuvântul Tău cel din mine întrupat, prin Care ai întărit cerurile, ai întemeiat pământul şi ai adunat
apele. Primeşte pe Fiul Tău cel din mine, pe Care Îl aduc Ţie, ca pentru El şi pentru Mine să rânduieşti precum
Îţi este plăcut şi pentru ca cu trupul şi cu sângele Acestuia, cel din mine luat, să se răscumpere neamul omenesc".
Unele ca acestea zicând, a pus pe iubitul ei Fiu în mâinile arhiereului, slujitorul lui Dumnezeu, ca în mâinile
lui Dumnezeu. Şi, după Legea dumnezeiască L-a răscumpărat pe El, cu preţul cel hotărât, adică cu cinci sicli,
care era înainte închipuire a celor cinci răni mari ale lui Hristos, pe Care le-a primit pe cruce, prin care toată
lumea s-a răscumpărat de blestemul Legii şi de robia vrăjmaşului.
Se mai povesteşte încă, de Sfinţii Părinţi, că Sfântul prooroc Zaharia, tatăl Mergătorului înainte, a aşezat pe
Preacurata Fecioară, care a intrat cu Pruncul pentru curăţire în biserică, nu în locul celor ce se curăţau, ci în
locul fecioarelor, în care femeile care aveau bărbaţi nu se cădea să stea.
În aceeaşi vreme când părinţii au
suit pe pruncul Iisus, ca să facă după obiceiul legii pentru dânsul, în biserică a venit, purtându-se de Duhul lui
Dumnezeu, Sfântul Simeon, bătrânul, om drept şi credincios, aşteptând mângâierea lui Israil, care era să fie
prin venirea lui Mesia, pentru că ştia că acum se apropie Mesia cel aşteptat, de vreme ce sceptrul lui Iuda trecuse la Irod, după proorocia strămoşului Iacov patriarhul, care mai înainte a zis: "Nu va lipsi domn din Iuda,
până ce va veni aşteptarea neamurilor, Hristos Domnul". Asemenrea şi cele şaptezeci de săptămâni de câte
şapte ani ale lui Daniil, acum se sfârşiseră, după care se socotise că va fi venirea lui Mesia. Pe lângă această,
lui Simeon era făgăduit de la Duhul Sfânt să nu vadă moartea mai înainte de a-L vedea pe Hristos Domnul.
Acela, privind spre Fecioara cea Preacurată şi spre Pruncul cel ţinut de ea, a văzut darul lui Dumnezeu,
înconjurând pe Maica şi Pruncul ei şi cunoscând, cu duhul, că Acela este Mesia cel aşteptat, s-a apropiat cu
sârguinţă şi, primind în mâini cu bucurie negrăită şi cu frică cucernică, cel albit ca o lebădă de cărunteţe a dat
mare mulţumire lui Dumnezeu, înaintea sfârşitului său, cu veselie cântând şi zicând: "Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după Cuvântul Tău, în pace, căci acum au văzut ochii mei mântuirea Ta cea pregătită tuturor popoarelor. Auzind Iosif şi Preacurată Fecioară unele ca acestea despre Prunc, de la sfântul şi dreptul
bătrân, se mirau de cele grăite pentru El, pentru că vedeau pe Simeon grăind către Prunc ca spre un om
bătrân. Apoi, se ruga nu ca unui om, ci ca unui Dumnezeu Care are puterea vieţii şi a morţii şi Care putea să-l
slobozească îndată pe bătrân spre altă viaţă sau să-l ţie încă în cea de aici.
Deci, i-a binecuvântat Simeon, lăudând şi mărind pe Maica cea Preanevinovată, care a născut pe Omul
Dumnezeu şi, fericind pe Sfântul Iosif, părutul tată, care s-a învrednicit a fi slujitor unei Taine ca aceasta. Apoi
a zis către Maria, Maica Lui, iar nu către Iosif, pentru că vedea cu prooroceşti ochi pe Maica cea fără de bărbat: "Iată, Acesta este spre căderea şi scularea multora în Israil", adică spre căderea celor care nu vor voi să
creadă cuvintele Lui, iar spre scularea celor ce vor primi cu dragoste sfântă Lui propovăduire;
Atunci era acolo şi Ana proorociţa, fiica lui Fanuil, din seminţia lui Aşer, care îmbătrânise în văduvie foarte
mult, ca la optzeci şi patru de ani şi care numai şapte ani vieţuise cu bărbatul său din fecioria ei. Rămânând
văduvă, tot restul vieţii ei l-a petrecut cu dumnezeiască plăcere, nedepărtîndu-se de biserică, ci cu postul şi cu
rugăciunile slujind lui Dumnezeu ziua şi noaptea. Aceea, apropiindu-se într-acel ceas, multe proorociri spunea
despre Pruncul cel adus în Biserica Domnului, tuturor celor ce aşteptau izbăvirea în Ierusalim (Luca 2,36-38).

Sursa: doxologia.ro
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Sf. SfinTit Mc. Policarp

Sfântul Policarp era din Efes (Asia Mică) şi s-a
născut din părinţi binecredincioşi, Pangratie şi
Teodora, pe când ei erau în temniţă, închişi pentru
credinţă. Fiind osândiţi la moarte părinţii lui şi tăindu
-li-se capetele, pruncul a fost luat şi crescut de o
milostivă creştină, cu numele Calista, care l-a
botezat, dându-i numele Policarp, iar la vremea
cuvenită l-a învăţat dreapta credinţă şi poruncile
Evangheliei Domnului.
Pe când împlinea vârsta de 20 de ani, tânărul
Policarp a aflat că Sfântul Evanghelist Ioan
propovăduieşte pe Hristos prin părţile Asiei şi,
aprinzându-se de dorinţa de a-l vedea, a părăsit casa
Calistei şi a mers în căutarea Apostolului. L-a găsit
alături de ucenicii săi: Sfântul Ignatie, purtătorul de
Dumnezeu, şi Sfântul Vucol. Policarp a rămas
împreună cu aceşti binecuvântaţi propovăduitor ai
Evangheliei lui Hristos, înfruntând osteneli şi
suferinţe în slujba credinţei.
Pe vremea împăratului Traian (98-117), Sfântul
Evanghelist Ioan, care era surghiunit în insula
Patmos, a aşezat pe Sfântul Vucol episcop în
Smirna, dându-i ajutor pe Sfântul Policarp.
Asemenea şi Sfântul Vucol (pomenit pe 6 februarie), înainte de moartea sa, l-a aşezat pe
Sfântul Policarp episcop în locul său, cu legământ să nu înceteze a se osteni pentru cuvântul
Domnului.
Păstorind vreme îndelungată, Sfântul Policarp i-a adus pe mulţi păgâni la sfânta credinţă. Tot
pe timpul împăratului Traian, Sfântul Policarp, acum episcop în Smirna, a scris o Epistolă
către Filipeni, care se păstrează şi astăzi, lăudându-i pentru frumoasa primire făcută de ei
Sfântului episcop Ignatie din Antiohia, care, fiind legat în lanţuri şi sub pază, era în drum
spre Roma, unde urma să fie martirizat.
Pe vremea împăratului Antonin Piul (138-161), către anul 158, Sfântul Policarp a mers la
Roma, unde, împreună cu papa Anicet, episcopul Romei, au statornicit data sărbătorii
Învierii Mântuitorului Hristos pentru întreaga creştinătate.
Un ucenic al Sfântului Policarp, Sfântul Irineu (130-211), ajuns episcop al Lugdunului (astăzi
Lyon, în Franţa), a scris despre el: „Eram de vârstă tânără şi l-am cunoscut pe Policarp. Era
de mulţi ani şi foarte bătrân. Învăţa pe toţi ceea ce singur învăţase de la Apostoli şi a dat
Bisericii învăţătura cea adevărată. Era, cu adevărat, un mărturisitor al dreptăţii, vrednic în
credinţă”.
Pe vremea împăratului Marc Aureliu (161-180), Sfântul Policarp a fost prins, iar dregătorul i-a
spus: „Blesteamă pe Hristos şi cruţă-ţi bătrâneţile”. Iar Policarp a răspuns: „De 86 de ani Îl
slujesc pe Hristos şi nu mi-a făcut niciodată niciun rău. Cum aş putea blestema pe
Binefăcătorul şi Mântuitorul meu?” Pentru aceasta, fiind osândit la moarte, a fost ars de viu.
Creştinii au adunat moaştele sale cu evlavie şi le-au aşezat la loc de cinste.
Biserica îi face pomenire în fiecare an la data de 23 februarie.
Sursa: Basilica.ro
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