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BULETIN PAROHIAL No 2 Aprilie 2010
In aceasta sfanta zi de Praznic al Invierii Domnului nostru Iisus Hristos va
adresam tuturor sanatate, pace si bucurii. Bunul Dumnezeu sa va umple viata si
sufletul de Lumina Sfanta si sfintele rugaciuni sa va fie ascultate. Impreuna cu
cetele ingeresti care sunt de fata sa strigam cu totii intr-un glas de bucurie:

Hr!StoS # !'v!#t!
„Bucura"i-v# cei ce tr#i"i in pulberea mormintelor. Trupurile voastre vor invia”,
proorocea Isaia. Profe"ia este acum certitudine: Veseli"i-v#, cu totii! Bucura"i-v#
p#mant $i ceruri cu bucurie mare!
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“Iar îngerul, raspunzând a zis femeilor: Nu va temeti, ca stiu ca pe
Iisus cel Rastignit Îl cautati. Nu este aici, caci S-a sculat precum a
zis." (Mt. 28,5-6).
Iubiti fii duhovnicesti,
Pastrati cu sfintenie harul ce vi s-a dat si nu permiteti ca el sa devina ceva obisnuit în viata
voastra. Acesta este tezaurul nostru cel de mare pret, este credinta ortodoxa în Învierea
Domnului pe care o marturisim cu lumanarea aprinsa în mana; acest margaritar nepretuit
nu trebuie sa îl masurati cu masura omeneasca. Nu va asteptati ca el sa para logic sau pe
întelesul celor care nu sunt capabili sa patrunda nimic din ceea ce depaseste omenescul
sau celor ce cred ca îl pot avea altfel decat îl arata propovaduirea Sfintei Biserici Ortodoxe
dintotdeauna. Sa nu uitam ca noi suntem "aluatul care dospeste toata framantatura" si sa
ne mangaiem cu cuvintele Domnului Hristos care zice: "Nu te teme, turma mica, pentru ca
Tatal vostru a binevoit sa va dea voua Împaratia" ( Lc. 12,32). Pentru aceasta, în calitate
de parinte duhovnicesc, îndreptam rugaciunile noastre pentru toti crestinii ortodocsi din
Episcopia Ortodoxa Romana a Australiei si Noii Zeelande, ca toti întariti în credinta si în
lupta cu pacatul sa nu uitam niciodata ca Hristos ne îndeamna mereu zicandu-ne:
"Îndrazniti! Eu am biruit lumea." (In. 16,33). La acest praznic al Învierii Domnului va
transmitem tuturor urari de pace si sanatate, ajutor în familia voastra si în toata lucrarea
cea de folos împreuna cu salutul pascal: "Hristos a Înviat!"
Pentru a citi textul inegral al Pastoralei acesati site-ul:!!
http://www.roeanz.com.au/news/pastorala-la-sarbatoarea-invierii-domnului-2010
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SARBATOAREA TRECERII DE LA

SFINTELE PASTI

MOARTE LA VIATA CEREASCA

Din Cuvantul Preafericitului Parinte
Patriarh Daniel din noaptea Sarbatorii
Invierii Domnului,
anul mantuirii 2010
Multumim mai intai de toate Bunului
Dumnezeu ca ne-a învrednicit ca si anul
acesta sa primim de la Ierusalim darul
sfant al Sfintei Lumini de la Mormântul
Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Anul acesta Sfanta Lumina a venit la ora
14:07. Delega!ia Patriarhiei Române a
primit binecuvântare de la Patriarhul "i
Ierusalimului, Preafericitul Parinte Teofil,
apoi a participat la Vecernia Mare. In
timp ce rugaciunile rostite de Patriarh se
Inaltau spre Dumnezeu a venit Sfânta
Lumina pe care ati primit-o si fratiile
voastre, în aceasta noapte luminoasa de
Pasti. Sfanta Lumina de la Ierusalim este un dar minunat. Nimeni nu poate explica modul în care aceasta
lumina vine la noi pentru ca, de fiecare data, are ceva specific. Dar ceea ce ne intereseaza pe noi nu este
modul în care Sfanta Lumina apare, ci de ce Sfanta Lumina vine la noi. Consideram ca Sfanta Lumina este
un dar, în fiecare an, al Mantuitorului Iisus Hristos pentru Biserica Ortodoxa care o împarte si celorlalte
confesiuni prezente prin reprezentantii lor în biserica Sfantului Mormant. Ea este dovada ca Hristos
Domnul Cel Inviat din morti este în ceruri, viu, si raspunde credintei noastre si dragostei noastre pentru El
cu iubirea Sa manifestata în Lumina Sfanta, deoarece El este Lumina lumii, Alfa si Omega, Inceputul si
Sfarsitul. Toata existenta a fost creata în El, prin El si pentru El (cf. Coloseni 1, 16). Lumea intreaga este
darul lui Dumnezeu Tatal pentru Fiul în prezenta sfintitoare a Duhului Sfant. În aceasta noapte de Paste
este necesar sa ne gandim la legatura care exista între viata noastra de crestini si Sfintele Pasti, dar si la
legatura care este între viata fiecarui om din lume, credincios sau necredincios, si taina Invierii lui Hristos
si a Invierii celei de obste sau universale.
Pastile sunt sarbatoarea pacii sau a împacarii omului cu Dumnezeu si a oamenilor întreolalta. În acest sens
sarbatoarea Sfintelor Pasti ne îndeamna sa ducem lumina si sa fim lumina acolo unde locuim sau unde
muncim. Sa ducem lumina, bucurie si pace celor care sunt întristati, celor care sunt singuri, celor care sunt
neajutorati. O mul!ime de oameni sufera nu numai de saracie sau de boala, ci si de singuratate. Copiii lor
sunt plecati departe si nu mai au pe nimeni aproape, insa Hristos Domnul si Biserica Sa au ramas pentru ei
singura comuniune de iubire milostiva. Deci, noi care suntem Biserica, împreuna cler si popor, trebuie sa
fim martori ai Invierii lui Hristos, marturisitori ai iubirii Lui pentru oameni si sa ducem în aceste zile
lumina în casele celor bolnavi, celor singuri, celor din spital, iar prin aceasta sa marturisim ca Hristos
Domnul a înviat din morti si a înviat sufletele noastre din mormântul egoismului, al nepasarii, al
autosuficientei. Sa-L rugam pe Hristos Domnul sa ne daruiasca noua tuturor, celor dragi ai nostri si tuturor
românilor din tara si din strainatate, pacea, lumina si bucuria Sa spre slava Preasfintei Treimi si mantuirea
noastra. Amin.”!
!

Pentru a citi textul inegral al Cuvantului acesati site-ul:!!http://www.basilica.ro/ro/stiri/preafericitul_parinte_patriarh_daniel_
isfintele_pasti_sarbatoarea_trecerii_de_la_moarte_la_viata_cereascai.html
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Calendarul lunii aprilie 2010

Sarbatorile lunii aprilie 2010

* Sambata 27 Martie! - Sambata lui Lazar, pomenirea
mortilor
- Sfintii Sfintiti Mucenici si Episcopi din Cherson:
Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatador si
Elpidie;!
! 17:00 Slujba Parastasului
“Invierea cea de obste mai inainte de Patima Ta
incredintand-o, pe Lazar din morti l-ai sculat, Hristoase
Dumnezeule. Pentru aceasta si noi, ca pruncii, semnele
biruintei purtand, Tie Biruitorului mortii strigam: Osana
Celui dintru inaltime, bine esticuvantat, Cel ce vii intru
numele Domnului. ”
Prin aceste cuvinte, ne adresam Domnului Hristos,
Biruitorului mortii, Care l-a inviat din morti pe Lazar
preinchipuind si prin aceasta Invierea noastra a tuturor,
invierea cea de obste si ne exprimam bucuria de a-L
intampina pe Domnul Hristos asemenea pruncilor din
Ierusalimul de acum doua mii de ani

(†) Invierea Domnului
Sarbatoarea luminii, a bucuriei si a iertarii
Pastile sunt in Ortodoxie "Sarbatoarea Sarbatorilor".
Natura noastra omeneasca nu mai e straluminata numai
trecator de o raza dumnezeiasca, care arata ca ea nu e de
la sine si singura existenta, ci aceasta natura e strabatuta
deplin si pentru veci de viata dumnezeirii, e transfigurata,
pnevmatizata, ridicata din inlantuirea procesului de
corupere continua care duce trupul nostru la
descompunere, iar sufletul in iadul tenebrelor.
De aceea Pastile sunt o explozie de bucurie, care
perpetueaza explozia de bucurie a ucenicilor care au
vazut pe Domnul inviat. De aceea credinciosii se saluta
cu vestea unei bucurii de necomparat cu nici o alta
bucurie: "Hristos a inviat!" "Adevarat a inviat!", pana la
Inaltarea Domnului, de cand se saluta cu alta veste tot asa
de mare, legata interior de prima: "Hristos s-a inaltat!",
pana la Cincizecime, care anticipeaza Cincizecimea
deplina sau umplerea desavarsita a vietii noastre de Duhul
Sfant.
Bucuria aceasta are atata entuziasm in ea, incat ea e ca o
"sfanta betie", ca o "betie treaza" de care vorbeste Sfantul
Grigorie de Nyssa. E ca o "betie treaza", pentru ca e
produsa de cea mai autentica dar si cea mai minunata
realitate, realitatea neasemanat de frumoasa a vietii
vesnice si plenare, mai frumoasa si mai minunata decat
si-o poate inchipui orice imaginatie, motiv pentru care
Sfantul Grigorie de Nyssa spune ca ingerii nu pun in
functie nici o imaginatie, pentru ca realitatea pe care o
vad intrece orice imaginatie.
Entuziasmul manifestat de Apostoli la Cincizecime, in
urma Pogorarii Duhului Sfant, care parea privitorilor ca o
betie (Fapte II, 13), incepuse de la Inviere. Ea
caracterizeaza bucuria credinciosilor de la Pasti, care
ramane temelia vietii sufletesti a lor in tot cursul vietii
pamantesti. Acest entuziasm e produs de impartasirea de
"vinul cel nou" al vietii de care a vorbit Hristos inainte de
Patimile Sale (Marcu XIV, 25): "Veniti cu rodul vitei
celei noi al dumnezeiestii veselii, in ziua cea vestita a
invierii imparatiei lui Hristos sa ne impartasim".

* Duminica 28 Martie - (†) Duminica a VI-a din Post,
a Floriilor, a Stalparilor
- Cuviosul Ilarion cel Nou; Cuviosul Stefan, facatorul
de minuni
! 09:00 Slujba Utreniei
10:00 Sfanta Liturghie
Cu o saptamana inainte de Patimile Sale, Domnul
nostru Iisus Hristos a intrat in Ierusalim, pe un asin
inconjurat de cei 12 Apostoli. Multimea, recunoscanduL ca fiind adevaratul Mantuitor, L-a intampinat cu
ramuri de finic si cantari de bucurie. Din punct de
vedere liturgic, din aceasta zi incepe Saptamana
Patimilor, in amintirea carora in biserici se oficiaza in
fiecare seara Deniile, slujbe prin care credinciosii il
petrec pe Hristos pe drumul Crucii, pana la moarte si
Inviere.
* Luni 29 Martie - Sfanta si Marea Luni
- Cuviosul Mucenic Marcu, Episcopul Aretuselor;
Sfantul Mucenic Chiril diaconul
In aceasta zi Biserica ne aduce aminte de Patriarhul
Iosif care a fost vandut de fratii sai in Egipt. El este o
preinchipuire a lui Hristos, vandut de Iuda. Tot in
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timpul deniei de luni se face pomenirea smochinului
neroditor, blestemat de Hristos sa se usuce pentru ca nu
avea rod. E o pilda data omului, din care trebuie sa
retina, ca Dumnezeu este atat iubire cat si dreptate.
Deci, la judecata de apoi, El nu doar va rasplati, ci va si
pedepsi pe cei ce nu au rodit.

Femeile mironosite afland de la inger despre Invierea
Domnului, alearga "cu frica si cu bucurie mare" sa duca
aceasta veste ucenicilor. Justificand bucuria lor, primul
cuvant pe care li-l adreseaza Iisus cel inviat la intalnirea
cu ele, este: "Bucurati-va!" (Matei XXVIII, 9). De atunci
cei ce cred alearga cu aceeasi bucurie debordanta in
noaptea Pastilor si in zilele ce urmeaza, vestind tuturor
celor pe care ii intalnesc: "Hristos a inviat!". Bucuria este
starea sufleteasca principala pe care a produs-o vestea
invierii in cei care stiau ca viata lor sfarseste in moarte.
Bucuria aceasta se mentine in crestini continuu, dar se
actualizeaza mai ales in noaptea Pastilor.
Femeile mironosite se bucura nu numai pentru ca-l vor
vedea iarasi pe invatatorul iubit, ci pentru ca invierea Lui
inlatura in general moartea ca sfarsit al vietii noastre,
deschizandu-i orizontul eternitatii. Aceasta este si cauza
bucuriei noastre din orice timp. In viata noastra, a
crestinilor, s-a produs prin Invierea lui Hristos o
schimbare radicala, in ea a patruns o lumina nesfirsita,
continutul ei a capatat o valoare incomensurabila, ea s-a
umplut de o bucurie inepuizabila.
Iisus a confirmat cu autoritatea Lui dumnezeiasca justetea
bucuriei de care au fost cuprinse femeile mironosite. El
nu le-a indemnat sa se bucure pentru simplul fapt ca vor fi
iarasi cu El, ci pentru semnificatia generala noua si plina
de fericire pe care o are Invierea Lui pentru cei ce cred in
El. Aceasta confirmare a produs-o Hristos de atunci
incoace continuu: faptul ca Apostolii au fost in stare sa
moara pana la unul pentru marturia Invierii lui Hristos,
faptul ca marturia aceasta a produs milioane de mucenici
si de sfinti, ca cei credinciosi nu pot gasi sens existentei
lor fara aceasta Inviere, e o repetare continua a
confirmarii Invierii date de catre Hristos.
Existenta noastra s-a umplut prin Invierea Domnului de
bucuria prin excelenta, de o bucurie reala, consistenta si
durabila

* Marti 30 Martie - Sfanta si Marea Marti
- Cuviosul Ioan Scararul; Sfantul Prooroc Ioad; Sfanta
Evula
In aceasta zi se face pomenirea celor zece fecioare. Din
pilda retinem ca cinci fecioare au avut doar candela fara
ulei, iar celelalte cinci au avut si candela si ulei.
Candela fara ulei reprezinta relizarea de sine in totala
nepasare de ceilalti. Candela cu ulei reprezinta evlavia
insotita de milostenie aratata celor din jurul nostru si in
acelasi timp Mantuitorului Iisus Hristos.
* Miercuri 31 Martie - Sfanta si Marea Miercuri
- Sfantul Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei; Sfantul
Acachie Marturisitorul, Episcopul Melitinei; Sfantul
Mucenic Veniamin diaconul
! 18:30 Denie
In aceasta zi se face pomenirea femeii pacatoase care a
spalat cu lacrimi si a uns cu mir picioarele
Mantuitorului, inainte de Patima Sa, ca simbol al
pocaintei si indreptarii omului pacatos. Miercuri este
ziua in care Iuda L-a vandut pe Hristos fariserilor, pe
treizeci de arginti.
* Joi 1 Aprilie- Sfanta si Marea Joi
- Cuvioasa Maria Egipteanca; Cuviosul Macarie
Marturisitorul
! 18:30 Denia celor 12 Sfinte Evanghelii
Aceasta zi este inchinata amintirii a patru evenimente
deosebite din viata Mantuitorului: spalarea picioarelor
ucenicilor - ca pilda de smerenie, Cina cea de Taina la
care Mantuitorul a instituit Taina Sfintei Euharistii,
rugaciunea arhiereasca si inceputul patimilor prin
vinderea Domnului. Specific deniei de joi seara este
citirea celor 12 Evanghelii si scoaterea solemna a
Sfintei Cruci in naosul bisericii. Atunci cand preotul
citeste Sfintele Evanghelii, credinciosii aprind lumanari
si se aseza in genunchi.
Dupa ce a savarsit Cina cea de Taina, Mantuitorul le da

(†) Izvorul Tamaduirii
Praznic inchinat Maicii Domnului
In fiecare an, in prima vineri dupa Pasti, Biserica
Ortodoxa sarbatoreste Izvorul Tamaduirii. Este un praznic
inchinat Maicii Domnului, menit sa arate rolul Sfintei
Fecioare Maria in lucrarea mantuirii oamenilor. Numele
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ucenicilor o noua porunca: "Sa va iubiti unul pe altul.
Precum Eu v-am iubit pe voi, asa si voi sa va iubiti unul
pe altul. Intru aceasta vor cunoaste toti ca sunteti
ucenicii Mei, daca veti avea dragoste unii fata de altii."

de Izvorul Tamaduirii aminteste de o serie de minuni
savarsite
la
un
izvor
aflat
in
apropierea
Constantinopolului.
Potrivit traditiei, Leon cel Mare, cu putin timp inainte de
a ajunge imparat, se plimba printr-o padure din apropierea
Constantinopolului. Intalneste un batran orb care ii cere
sa-i dea apa si sa-l duca in cetate. Leon va cauta in
apropiere un izvor, dar nu va gasi.
La un moment dat, a auzit-o pe Maica Domnului
spunandu-i: "Nu este nevoie sa te ostenesti, caci apa este
aproape! Patrunde, Leone, mai adanc in aceasta padure si
luand cu mainile apa tulbure potoleste setea orbului si
apoi unge cu ea ochii lui cei intunecati". Leon va face
ascultare si astfel, va gasi un izvor din care ii va da
orbului sa bea. Ii va spala fata cu aceasta apa, iar orbul va
incepe sa vada.
Dupa ce a ajuns imparat, Leon a construit langa acel izvor
o biserica. Mai tarziu, imparatul Justinian (527-565), care
suferea de o boala grea, s-a vindecat dupa ce a baut apa
din acest izvor. Ca semn de multumire a construit o
biserica si mai mare. Aceasta biserica a fost distrusa de
turci in anul 1453.
De-a lungul timpului, apa acestui izvor a vindecat multe
boli si a tamaduit diferite rani si suferinte.
Credinciosii care merg la Istanbul (numele nou al vechii
cetati a Constantinopolului), se pot inchina in biserica
Izvorului Tamaduirii. Actuala constructie este din secolul
al XIX-lea, dar la subsolul acesteia se afla un paraclis din
secolul al V-lea unde exista pana astazi izvorul cu apa
tamaduitoare din trecut.
Crestinii ortodocsi vin in aceasta zi la biserica pentru a
lua parte la slujba de sfintire a apei, cunoscuta si sub
numele de Aghiasma Mica.
Dupa ce preotul a sfintit apa, ii stropeste pe credinciosi.
In tara noastra Manastirea Ghighiu este cunoscuta nu doar
prin icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului, adusa
aici in anul 1958, ci si prin izvorul ei tamaduitor.
La Manastirea Dervent, pe locul unde Sfantul Apostol
Andrei a facut o minune, exista un alt izvor cu apa
vindecatoare. Un alt loc in care putem gasi izvor cu apa
vindecatoare este Manastirea Horaicioara. Pelerini din
toata tara vin la cele trei manastiri sa primeasca apa de la
aceste izvoare minunate.

* Vineri 2 Aprilie - Sfanta si Marea Vineri
- Cuviosul Tit, facatorul de minuni; Sfantul Muncenic
Amfian si Edesie (Zi aliturgica, Post negru)
! 18:30 Denia Prohodului Domnului
In aceasta zi se face pomenirea de sfintele,
infricosatoarele
si
mantuitoarele
Patimi
ale
Mantuitorului si de marturisirea talharului celui
recunoscator care a dobandit raiul. Patimirile Domnului
sunt numite sfinte, mantuitoare si infricosatoare. Sfinte
pentru ca Cel ce sufera este Fiul lui Dumnezeu,
mantuitoare pentru ca Cel ce patimeste nu este un
simplu om si infricosatoare caci toata faptura s-a
schimbat la rastignirea lui Hristos: " Soarele s-a
intunecat, pamantul s-a cutremurat si multi din
morminte au inviat".
In fata Sfantului Potir, noi spunem Mantuitorului: "Nuti voi da sarutare ca Iuda, nu voi spune Taina Ta
vrajmasilor Tai; ci, ca talharul marturisindu-ma, strig
Tie: Pomeneste-ma, Doamne, intru imparatia Ta".
Vinerea Mare este zi aliturgica, nu se savarseste Sfanta
Liturghie. In dimineata acestei zile, se scoate Epitaful
din Sfantul Altar si se aseaza pe o masa special aranjata
in mijlocul Bisericii, in fata careia se afla Sfanta Cruce
scoasa din Joia Mare. Seara in timpul slujbei Prohodului
Domnului, se inconjoara biserica cu Sfantul Epitaf (o
panza care reprezinta scena punerii in mormant a
Mantuitorului). Dupa procesiune, preotul aseaza Sfantul
Epitaful pe Sfanta Masa din Altar, unde va ramane pana
in miercurea din ajunul Inaltarii Domnului.
* Sambata 3 Aprilie - Sfanta si Marea Sambata
- Cuviosul Nichita Marturisitorul; Sfantul Mucenic
Elpidifor (Post negru)
! 23:00 Slujba Utreniei si Canonul Invierii
In Sfanta si Marea Sambata praznuim ingroparea
Mantuitorului Iisus Hristos cu trupul si pogorarea la iad
cu dumnezeirea Sa pentru a ridica din stricaciune la
viata vesnica pe cei din veac adormiti. Astfel, noi
zicem: "Cand Te-ai pogorat la moarte Cela ce esti fara
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de moarte, atunci iadul l-ai omorat cu stralucirea
dumnezeirii. Iar cand ai inviat pe cei morti din cele de
dedesubt, toate puterile ceresti au strigat: Datatorule de
viata, Hristoase Dumnezeul nostru, slava Tie".
Randuiala Bisericii noastre este ca indata dupa ce se
spun cu cantare cuvintele in care facem prohodirea
Mantuitorului nostru Iisus Hristos, indata dupa aceea se
pomeneste Invierea Domnului.

(†) Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de
Biruinta
Hramul Sfintei Noastre Biserici
Vineri pe data de 23 aprilie Biserica Noastra Drept
Maritoare cinsteste pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe.
In aceasta zi este si hramul Sfintei Noastre Biserici, pe
care il vom sarbatori, cu binecuvantarea Preasfintitului
Parinte Mihail, Episcopul Australiei si Noii Zeelande,
duminica urmatoare, in ziua de 25 aprilie, si la care va
invitam sa participati cu totii alaturi de familii, de
prietenii si de apropiatii dumneavostra. Avem mare dar de
la Bunul Dumnezeu prin prezenta in mijlocul nostru la
acest ceas de mare sarbatoare pe PC Parinte Protopop
Mircea Mihai Corpodean, parohul Bisericii Sfantul
Ignatie Teoforul din Auckland precum si pe PC Preot
Antonie Claudiu Coroaba, parohul Bisericii Sfanta Maria
din Wellington, alaturi de familiile si de credinciosii
sfintiilor lor pe care ii asteptam cu mare dragoste in
mijlocul nostru.

* Duminica 4 Aprilie - (†) Duminica Sfintei Invieri a
Domnului nostru Iisus Hristos, Sfintele Pasti
- Cuviosul Gheorghe de la Maleon, Zosima si Platon;
Iosif, imnograful
! 00:00 Slujba Invierii
01:00 Sfanta Liturghie
03:00 Citirea mesajului de Paste al Preasfintitului
nostru Episcop †Mihail si Binecuvantarea
bucatelelor pregatite in cosuri, iar apoi se vor
imparti Sfintele Pasti
! 12:00 Slujba Vecerniei Mari, Rostirea Sfintei
Evanghelii in mai multe limbi;
13:00 Agapa crestina in sala alaturata Bisericii cu
ocazia Praznicului Sfintei Invieri
Ajunsi in ziua Sfintei Invieri, Biserica ne invata: "In
Ziua Invierii sa ne luminam cu praznuirea si unii pe altii
sa ne imbratisam, si sa le zicem frati si celor ce ne urasc
pe noi si asa sa strigam: Hristos a inviat din morti cu
moartea pe moarte calcand si celor din morminte viata
daruindu-le".
“Iata mirele vine in miezul noptii si fericita este sluga
pe care va afla-o priveghind; iar netrebnica e cea pe
care o va gasi lenevindu-se. Vezi dar, suflete al meu, cu
somnul sa nu te ingreuiezi, ca sa nu te dai mortii si afara
din Imparatie sa te incui, ci te desteapta strigand: Sfant,
Sfant, Sfant esti Dumnezeul nostru, pentru Nascatoarea
de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi".
Dupa Sfanta Liturghie se va face binecuvantarea
bucatelor credinciosilor pregatite in cosuri de Sfintele
Pasti. In acelasi timp sa va distribui la credinciosi
“Sfintele Pasti”, adica painea si vinul sfintite cu ocazia

Sfantul Mare Mucenic Gheorghe
Vestitul si marele Gheorghe a trait pe vremea imparatului
Diocletian, s-a nascut in Capadochia, din parinti crestini
si invatat, din tinerete, in dreapta credinta. Ramas fara de
tata din copilarie, Sfantul s-a mutat, cu maica sa, din
Capadochia in Palestina, fiind cu neamul de acolo si
avand acolo multe averi si mosteniri. Ajuns la varsta
desavarsita si fiind frumos la chip si viteaz in lupta, prin
osteneala, pricepere si destoinicie, tanarul Gheorghe s-a
facut pretuit si, imbratisand slujba armelor, in scurta
vreme, a cucerit cele mai mari cinstiri, pana si dregatoria
de conducator de oaste, in garda imparatului.
Desi era pagan, imparatul Diocletian, pana la anul 303 nu
a luat nici o masura impotriva crestinilor. Aceasta stare de
lucruri a ingaduit crestinilor vrednici, sa urce pana la cele
mai inalte slujbe in imparatie. In anul 303 insa, din
indemnul ginerelui sau Galeriu, pe care Diocletian l-a luat
ca insotitor la domnie, a aprins prigoana impotriva
crestinilor. Istoria crestinitatii sta martora ca, din anul 303
si pana la 313 (anul decretului de la Milan, prin care
Sfantul Imparat Constantin a dat pace crestinilor),
Biserica a trecut printr-o cutremuratoare incercare si o
!
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sangeroasa proba: crestinii au fost siliti sa aleaga, cu
pretul vietii lor, intre zeii pagani si Hristos.
Cunoscand, deci, decretul de prigonire impotriva
crestinilor, indata Gheorghe s-a infatisat singur inaintea
imparatului Diocletian si, inaintea intregii curti
imparatesti, a marturisit deschis ca este crestin si ca
intelege sa slujeasca in oastea imparatului, ca ucenic al lui
Hristos. Uimit de aceasta marturisire si indemnat de
Galeriu, Diocletian a dat porunca sa fie dus in temnita si
pus la chinuri, ca sa se lepede de credinta. Si a fost trecut
prin toate vamile muceniciei, loviri cu sulita, batai la
talpi, lespezi de piatra pe piept, chinul la roata, groapa cu
var, incaltaminte cu cuie, bautura otravita, bataia cu vine
de bou s.a. Toate acestea si altele asemenea, Sfantul
Gheorghe le-a indurat cu barbate stand tare in credinta.
Pentru cei credinciosi, Mucenicii sunt crestini alesi,
luminati de Dumnezeu, pentru a duce lupta impotriva
paganatatii si a diavolului. Drept aceea, in toiul
prigonirilor si in clipele cand sunt pusi la incercarile cele
mai sangeroase, Mantuitorul ii lumineaza cu puteri
dumnezeiesti, care le ocrotesc trupul impotriva
suferintelor.
Deci, cei de fata, vazand chinurile de moarte, prin care
trecea Sfantul Gheorghe si ca ramane viu si nevatamat,
multi dintre ei s-au lepadat de idoli si au venit la credinta
in Hristos, slavind cu un glas pe Dumnezeul crestinilor.
Mai mult, in vremea tinerii lui in temnita, Sfantul
Gheorghe, atingandu-se de un mort, acesta a inviat. Insasi
imparateasa Alexandra, sotia lui Diocletian, vazand
acestea, a marturisit credinta ei in Hristos.
In cele din urma, imparatul a incercat sa-l induplece cu
onoruri si cu fagaduinte, dar Sfantul a ales sa ramana
pentru totdeauna cu Hristos. In fata acestei marturisiri si,
vazand ca toate incercarile lui sunt zadarnice, Diocletian a
dat porunca sa li se taie capetele, si Mucenicului si
imparatesei Alexandra.
Desi, ostasii i-au scos afara din cetate, dar, pe drum,
inainte de a ajunge la locul de taiere, imparateasa, slabind
cu trupul, si-a dat duhul. Iar, cand au ajuns la locul
hotarat, Sfantul si-a ridicat glasul si s-a rugat cu caldura,
multumind lui Dumnezeu pentru toate binefacerile
primite. Astfel, rugandu-se, cu bucurie si-a plecat capul
sub sabie si a fost taiat, in ziua de 23 aprilie, pazind pana

acestei sfinte sarbatori.
* Luni 5 Aprilie - (†) A doua zi de Pasti
- Sfantii Mucenici Claudie, Diodor, Nichifor, Serapion,
Teodul si Agatopod
! 09:00 Slujba Utreniei
10:00 Sfanta Liturghie
Pastele este evenimentul central in viata cucernica,
eclesiastica si spirituala. Pastele este sarbatoarea Invierii
lui Hristos, este trecerea omului din moarte la viata,
Pastele este si trairea harului lui Dumnezeu in inima
curatita. Experienta pascala este trairea atmosferei
invierii. Cand sufletul a simtit invierea lui din moartea
pe care o suferise din cauza patimilor, cand mintea a
dobandit libertatea spirituala din robia patimilor, atunci
este trait Pastele.
Este nevoie insa de pregatire ca sa ajunga omul la acest
eveniment, sa traiasca Pastele in chip personal. Exact
din aceasta ratiune vom vedea cateva parti ascunse din
pregatirea si trairea Pastelui, luand motivul dintr-un
pasaj evanghelic si dintr-o interpretare pe care o face
acestuia .
* Marti 6 Aprilie - (†) A treia zi de Pasti
- Sfantul Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium; Sfantul
Eutihie, Patriarhul Constantinopolului; Cuvioasa
Platonida
! 18:30 Slujba Vecerniei si Acatistul Invierii
Domnului
Pastele este viata lui Dumnezeu in noi, partasia
Sfantului Duh, invierea noastra din moartea pe care am
suferit-o din cauza existentei patimilor. La acest
adevarat Paste conduc fapta si contemplatia. Atunci
omul este facut dumnezeu dupa har si sarbatoreste
vesnicul si marele Paste. Traieste "Pastele cel tainic,
Pastele preacinstit". Gustand unicul Paste viu, care este
Hristos, devine si omul insusi Paste.
* Vineri 9 Aprilie - †) Izvorul Tamaduirii
- Sfantul Mucenic Eupsihie din Cezareea; Sfantul
Mucenic Vadim arhimandritul (Harti)

! 09:00 Slujba Utreniei
10:00 Sfanta Liturghie
11:30 Sfintirea cea mica a apei
Vinerea din Saptamana Luminata, Biserica Ortodoxa
!
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sarbatoreste Izvorul Tamaduirii, un mare praznic ce
dateaza din a doua jumatate a primului mileniu crestin.
La sarbatoarea de astazi mergem cu gandul si cu inima
mai ales spre Maica Domului, cea care s-a dovedit izvor
al dumnezeirii, prin nasterea Mantuitorului. In toate
bisericile si manastirile, dupa Sfanta Liturghie, se
savarseste slujba de sfintire a apei (aghiasma mica).

la capat credinta fara prihana si luand cununa cea
nevestejita din mana lui Hristos, Domnul sau.
Dintre toti Sfintii sarbatoriti in lumea crestina, putini au
ajuns la faima de care s-a bucurat, si se bucura, Sfantul
Gheorghe, la poporul nostru. In satele si orasele tarii
noastre, foarte multe biserici sunt ridicate in cinstea lui.
Multi oameni, barbati si femei, ii poarta numele. De
asemenea si multe orase din tara. Al treilea brat al
Dunarii, in Delta, se cheama, Bratul Sfantului Gheorghe.
Se stie, apoi, ca multa vreme ocrotitorul ostirii romane a
fost Sfantul Gheorghe. Asemenea, steagul Moldovei,
trimis de Stefan cel Mare la manastirea Zograful, din
muntele Athos, are chipul Sfantului Gheorghe, doborand
balaurul. Iar acest chip al Sfantului, doborand balaurul, a
fost la noi ca un rasunet si ca o chemare a poporului la
lupta crestinilor impotriva balaurului vremii, adica a
paganilor otomani si impotriva diavolului. O dovada este
si rugaciunea Sfantului Stefan cel Mare, scrisa pe steagul
sau: "O, luptatorule si biruitorule, mare Gheorghe, in
nevoi si in nenorociri grabnic ajutator si cald sprijinitor,
iar celor intristati, bucurie nespusa, primeste de la noi
aceasta rugaminte a smeritului tau rob, a Domnului Io
Stefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, Domnul Tarii
Moldovei. Pazeste-l pe el neatins in lumea aceasta si in
cea de apoi, pentru rugaciunile celor ce te cinstesc pe
Tine, ca sa Te preamarim in veci. Amin".

* Duminica 11 Aprilie - (†) Duminica a II-a dupa
Pasti, a Sfantului Apostol Toma
- †) Sfantul Ierarh Calinic de la Cernica; Sfantul Sfintit
Mucenic Antipa; Cuviosa Trifina
! 09:00 Slujba Utreniei
10:00 Sfanta Liturghie
Indoiala lui Toma la Invierea Domnului a avut si un rol
providential. Prin pipairea ranilor Mantuitorului, Toma
dovedeste tuturor ca Hristos a avut cu adevarat trup
omenesc, asemenea noua, afara de pacat si ca a patimit
cu trupul pe cruce pentru mantuirea lumii. Iar daca
Toma s-a indoit de Invierea Domnului, dupa ce si-a pus
mana in coasta Lui, s-a cait de necredinta sa si, cazand
in genunchi, si-a marturisit cu lacrimi credinta si pacatul
sau, prin aceste cuvinte: “Domnul meu si Dumnezeul
meu!”. Sa stam si noi alaturi de Sfantul Apostol Toma,
si sa marturisim: "Tu esti Domnul meu si Dumnezeul
meu! Acum cred in Tine Doamne, ca Tu m-ai zidit si
m-ai mantuit. Iarta-ma de necredinta mea!"

!

Insemnatatea Hramului Bisericii
¶ Inger ocrotitor al comunitatii drept-maritoare.
La nasterea din apa si din duh, adica la Botez,
credinciosul primeste odata cu numele, si ingerul sau
pazitor, straja credincioasa, pazitorul nostru de primejdii
sufletesti si trupesti. In acest scop, ingerul ne acopera cu
aripile lui ocrotitoare ale bunatatii, si izgoneste de la noi
toata lucrarea intunecata si vicleana a diavolului, care
tanjeste sa ne rapeasca bucuria spirituala de a trai fericiti
pe pamant.
Ingerul ocrotitor sta necontenit in fata lui Dumnezeu si se
roaga sa ne dea harul Sau cel ceresc, ca sa implinim tot
lucrul cel bineplacut lui Dumnezeu, sa ne intarim si sa
* Duminica 19 Aprilie - (†) Duminica a III-a dupa fim ai Lui in veci, sa ne desavarsim in viata cea noua
intru Hristos, care s-a semanat in inima noastra prin Taina
Pasti, a Mironositelor
- Cuviosul Ioan, ucenicul Sfantului Grigorie Sfantului Botez. Fiind cu noi, ingerul lui Dumnezeu ne
* Luni 12 Aprilie
- †) Sfantul Sfintit Mucenic Sava de la Buzau
Sfantul Mucenic Sava s-a nascut in anul 334, intr-un
sat din zona Buzaului, unde ca si calugar misionar
convertea la crestinism numerosi daco-romani, goti si
"barbari" inchinatori la idoli. In primavara anului 372, a
treia zi de Pasti, ostasii sub conducerea unui lui Atarid,
au prins pe fericitul Sava cat si pe preotul Sansala, i-au
legat si i-au batut, facandu-le multe rani pe trup, ca sa se
inchine idolilor si sa manance cele jertfite lor. Sfantul
Sava, infruntandu-i cu barbatie, a fost condamnat la
moarte prin inecare. Legandu-i un lemn greu de gat, lau aruncat in raul Buzau.
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Decapolitul; Sfantul Cosma, Episcopul Calcedonului
! 09:00 Slujba Utreniei
10:00 Sfanta Liturghie
Dintre marile virtuti care au impodobit viata sfintelor
femei mironosite cele mai alese au fost rivna lor sfanta
pentru Hristos, evlavia si barbatia de suflet. Ele au slujit
cu toata credinta si evlavia la inmormintarea
Preascumpului Mantuitor.
Astazi este ziua femeilor crestine, urmasele femeilor
mironosite, fiicele Invierii, roabele Domnului, candelele
credintei, sufletul familiei. Femeile crestine,
credincioasele Bisericii Ortodoxe, mentin, flacara
credintei si traditiile strabune, focul sfant al rugaciunii
si evlavia in casele noastre. Femeile credincioase sunt
mame bune, crestine devotate, sotii cinstite si
ostenitoare, model in societate. Ele sunt intii la biserica,
intii la rugaciune, la post, la lucru, la milostenie, la
citirea cartilor bune, la ingrijirea bolnavilor, la toate. Ele
mentin caldura duhovniceasca a credintei, a dragostei, a
rabdarii si a impacarii, in biserica, in familie, in
societate.

calauzeste cu intelepciune cereasca, sa implinim neincetat
numai voia lui Dumnezeu si lupta, in chip nevazut alaturi
de noi sa biruim ispitele, necazurile si pacatele prin care
diavolul ne departeaza de Dumnezeu.
¶ Numele hramului.
Dupa traditia Bisericii Ortodoxe, fiecare Biserica in
momentul in care se tarnoseste de catre episcop primeste
un nume, care devine hramul sau.
Tarnosirea este deci actul de botez al noului lacas de
inchinaciune, care primeste de la arhiereu hramul sau,
numele sau. Acest nume este un eveniment din istoria
Sfanta, de pilda: Pogorarea Sfantului Duh, sau Sfanta
Treime, Nasterea Domnului, Invierea Domnului, Inaltarea
Domnului, Sfanta Cruce, sau Adormirea Maicii
Domnului, Nasterea Maicii Domnului, Buna-Vestire, sau
numele unor Sfinti: Sfantul Ioan Botezatorul, Sfantul
Mucenic Gheorghe (cum este cazul Bisericii noastre),
Sfantii Apostoli Petru si Pavel, Sfantul Mucenic Dimitrie,
Sfantul Vasile cel mare, Sfantul Ierarh Nicolae, etc.
Prin sfintirea bisericii, hramul devine pazitor al bisericii,
patronul sau spiritual. Dupa iconografia ortodoxa, icoana
hramului se aseaza in iconostas in randul intai, la dreapta,
alaturi de Sfintele Icoane Imparatesti: Mantuitorul Iisus
Hristos, si Sfanta Fecioara Maria.
Hramul Bisericii se serbeaza cu deosebita solemnitate, la
ziua pomenirii evenimentului sau sfantului, in prezenta a
numerosi credinciosi, care vin in pelerinaj de la mari
departari.
¶ Originea Hramului
Cuvantul “hram” vine din limba slavona, si inseamna
casa, o casa exceptionala in care locuieste Dumnezeu cu
alesii Sai. Mantuitorul Iisus Hristos, alungand cu biciul pe
negustorii din templul din Ierusalim, le zice: “Casa
aceasta este casa Tatalui Meu, este casa de rugaciune, iar
voi ati facut-o pestera de talhari” (Luca 19:46).
Experienta vietii religioase crestine confirma ca cel ce
petrece in rugaciune in aceasta casa i se pare ca cerul a
coborat pe pamant, sau ca se inalta de pe pamant la cer, in
marea familie divina, in comuniunea ingerilor si a
sfintilor.
De la inceputul istoriei sale, poporul nostru a numit
biserica, casa lui Dumnezeu. Cuvantul biserica este de
origine greceasca, si insemneaza casa imparateasca,

* Marti 20 Aprilie
- †) Sfantul Teotim, Episcopul Tomisului; Cuviosul
Teodor Trihina; Sfantul Apostol Zaheu
Sfantul Teotim de neam scit, a trait la sfarsitul secolului
al IV-lea si inceputul secolului al V-lea si a fost
inzestrat cu darul facerii de minuni. A fost ales episcop
al Tomisului in jurul anilor 380 - 395, dupa trecerea la
Domnul a episcopului Gherontie. In aceasta demnitate
el a participat, in anul 403, la sinodul local de la
Constantinopol, care a condamnat erezia lui Anton al
Efesului.
* Vineri 23 Aprilie
- †) Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de
biruinta; Sfantul Mucenic Valerie
! 18:30 Slujba Acatistului Sfantului Gheorghe
Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de
biruinta ocrotitorul si patronul Bisericii noastre.
Gheorghe, mucenicul lui Hristos, cand s-a apropiat de
locul unde era sa fie taiat a preamarit pe Dumnezeu si
se, ruga ca si alergarea lui sa se savarseasca cu bine:
"Bine esti cuvantat, Doamne, Dumnezeul meu, ca n-ai
!
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veselit pe vrajmasii mei, ci ai izbavit sufletul meu ca pe
o pasare din cursa vanatorilor! Auzi-ma si acum,
Stapane, si stai inaintea robului Tau in ceasul acesta de
la sfarsit si izbaveste sufletul meu de mestesugirile
duhului celui din vazduh, al vrajmasului celui mare si
de duhurile cele necurate. Si sa nu le socotesti pacatul
celor ce au gresit inaintea mea, in neputinta lor, ci
iertare si dragoste arata-le lor, ca si aceia, cunoscanduTe, sa castige parte din Imparatia Ta, impreuna cu alesii
Tai. Primeste si sufletul meu, impreuna cu cei ce bine
Ti-au placut in veac, trecand cu vederea toate greselile
mele cele cu stiinta si cu nestiinta. Adu-ti aminte,
Stapane, de cei ce cheama numele Tau Cel cu mare
cuviinta, ca binecuvantat si preamarit esti in veci".

bazilica, locuinta imparatului. Romanii au numit bazilici
tribunalele in care se facea dreptatea in numele
imparatului pamantesc, al cezarului.
De la Sfantul Constantin cel Mare, basilica/biserica
devine vasul ales, templul Duhului Sfant, in care se
lucreaza in lume mantuirea. In acest lacas sfant, sufletul
crestinesc se intalneste cu Dumnezeu, in orice clipa,
comunica cu El, se sfinteste si se indumnezeieste, prin
revarsarea harului divin al Sfintelor Taine, prin
rugaciunile sfintilor din cer si ale slujitorilor sfintelor
altare, aici, pe pamant.
¶ Sensul duhovnicesc al hramului
- Semnificatia religioasa - Hramul implineste acelasi rol
in viata bisericii ca si ingerul pazitor in viata particulara a
credinciosilor. El este paznicul bisericii, este primul care
se ingrijeste de soarta ei. El vegheaza neincetat pentru
trainicia bisericii in istorie, caci aceasta este mireasa lui
Hristos. Hramul ocroteste Sfantul locas, aparandu-l de
calamitati: foc, apa, cutremure, razboaie, distrugeri,
profanare si injuraturi, de vrajmasii vazuti si nevazuti ai
dreptei credinte.
Hramul privegheaza continuu la viata spirituala a
credinciosilor, care vin cu regularitate in sfantul lacas, cu
frica de Dumnezeu, cu credinta si cu dragoste.
Acestora le da mila si ajutor, ii scapa de necazuri si nevoi,
de dureri si suflerinte.
Hramul Bisericii este modelul viu de urmat in pelerinajul
nostru pamantesc prin viata harica a sfintelor taine, prin
care crestem in Hristos, intram in comunitate de viata
fericita cu Sfanta Treime, ne indumnezeim. Prin hram
ajungem ingeri luminati in trup, una in sfintenie, dupa
care tanjeste sufletul credinciosului drept-maritor. Cand
credinciosul exclama: “Ma duc la hram!”, semnificativ
marturiseste – “Ma duc sa ma unesc cu viata de har a
hramului, a sfantului comemorat, sa ma sfintesc si sa fiu
fericit!”
In timp ce ingerul pazitor al credinciosului se ingrijeste
de salvarea unui singur suflet crestinesc, hramul bisericii
ocroteste viata si se ingrijeste de mantuirea tuturor
credinciosilor bisericii. El strange laolalta constiinta
tuturor credinciosilor bisericii sub stindardul izbavitor al
Sfintei Cruci, pentru realizarea supremului ideal,
indumnezeirea tuturor intru Hristos, Domnul.

* Sambata 24 Aprilie
- †) Sfintii Ierarhi Marturisitori Ilie Iorest si Sava,
Mitropolitii Transilvaniei; Sfantul Ierarh Iosif
Marturisitorul din Maramures; Sfantul Mucenic
Pasicrat si Valentin din Durostorum; Cuvioasa
Elisabeta
Sfintii Ierarhi Marturisitori transilvanaeni si-au inchinat
viata lui Hristos si au lupata pentru credinta ortodoxa in
vremurile foarte grele pentru poporul roman, au tinut
"soboara" cu protopopii si preotii si chiar cu diecii, care
de la strana, ca niste ostasi, vesteau si ei credinta
ortodoxa, in dulcea limba romaneasca, pe care o iubea
asa de mult poporul roman din aceste parti ale
pamantului romanesc.
Numarul sfintilor ce s-au nascut din sanul poporului
este foarte mare pentru ca acest popor n-a fost niciodata
pagan sau eretic ci acest popor a fost intotdeauna drept,
credincios, acest popor a fost bland si smerit cu duhul, a
fost intotdeauna milostiv si iubitor de straini, rabdator si
iubitor de Dumnezeu. Acest popor a avut intotdeauna
multa evlavie la Maica Domnului, la sfinti, slavitii si
luminatii Arhangheli Mihail si Gavriil si fata de toti
sfintii si slujitorii lui Dumnezeu.
* Duminica 25 Aprilie - (†) Duminica a IV-a dupa
Pasti, a Slabanogului de la Vitezda
- Sfantul Apostol si Evanghelist Marcu; †) Cuviosul
Vasile de la Poiana Marului

HRAMUL BISERICII NOASTRE
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! 09:00 Slujba Utreniei si a Acatistului
10:00 Sfanta Liturghie
11:30 Slujba Litiei
12:30 Agapa crestina in cladirea calugarilor
Franciscani din fata Bisericii cu ocazia Hramului
Slabanogul, neavand un om care sa-l arunce in apa, se
plangea nu numai de boala ce-l stapanea, ci si de lipsa
celor ce-l puteau ajuta, zicand: "Nu am om care sa ma
arunce in apa". El astepta pe Iisus sa-i faca aceasta si sa1 indrume: "Doamne, om nu am". Alti bolnavi aveau
vreo rudenie care sa-i arunce in apa. El n-avea nici o
rudenie. in Iisus a venit rudenie fiecarui om, Fratele
tuturor, Care poate ajuta pe cei ce I-o cer, pe cei care I
se roaga cu credinta ca-i poate izbavi.

Hramul desavarseste aceasta unitate soteriologica in
Hristos, a celor vii cu cei raposati. De aceea, la hram, se
face pomenirea ctitorilor si binefacatorilor sfantului locas,
ca Domnul sa le rasplateasca potrivit faptelor lor
minunate, implinite in viata lor pamanteasca.
- Semnificatia morala - Unitatea de credinta si viata
intru Hristos, a celor multi care se aduna “la hram”,
creeaza constiinta interdependentei familiale, constiinta
fraternitatii crestine, faurita prin puterea iubirii lui
Hristos. Izvorul sau este participarea activa la rugaciune
in comun pentru implorarea, sub aceeasi cupola, a harului
ceresc care-I aduce de sus ajutor, mila si spor pentru toti,
in toate cele bune, ocroteste in necazuri si dureri, scapa de
primejdii si incercari.
- Hramul, simbol al pastrarii unitatii comunitare - In
istoria bimilenara a poporului roman, hramul bisericilor a
avut si are si o adanca semnificatie de unitate nationala.
Haraziti de Dumnezeu a fi crestini inca de la nastere, in
toate provinciile Romaniei Mari: Tara Romaneasca,
Moldova si Transilvania, trei surori din aceeasi mama,
poporul roman a avut si pastreaza aceeasi credinta in
Hristos, aceeasi limba, traditii si obiceiuri. Prin sfintele
locasuri de inchinaciune, din evlavia voievozilor si a
credinciosilor, poporul roman si-a pastrat din generatie in
generatie, limba, obiceiurile si legea strabuna, traditiile si
datinile mostenite din mosi stramosi, aspiratii si idealuri
comune. !

Sfantul Cuvios Vasile de la Poiana Marului s-a
nascut in anul 1692 in localitatea Poltava din Ucraina.
In anul 1713 ajunge in Tara Romaneasca si se stabileste
la Manastirea Dalhauti. Aici aduna in jurul sau o obste
de peste 40 de calugari sihastri, pe care ii deprinde cu
ascultarea, smerenia, tacerea si cu rugaciunea mintii.
Infiinteaza cateva manastiri in Buzau si Vrancea, iar de
numele Cuviosului Vasile de la Poiana Marului se leaga
existenta isihasmului romanesc, adica practicarea
rugaciunii mintii. A fost parintele duhovnicesc al
viitorului staret Paisie de la Neamt, pe care l-a calugarit
in anul 1750, la Athos. A trecut la cele vesnice la 25
aprilie 1767(!

11 Aprilie 2010, 1 an de slujire in
Parohia noastra "Sfantul Mare Mucenic Gheorghe"
In Sambata lui Lazar a anului 2009, pe data de 11 aprilie PC Parinte
Protopop Mircea Corpodean a savarsit Sfanta Liturghie alaturi de
parohul PC Pr Ovidiu Motofelea marcand astfel intrarea in Saptamana
Mare si inceperea slujirii in parohia noastra.
Se cuvine acum, aflati si in pragul hramului sa aducem slava
Milostivului Dumnezeu pentru toata facerea de bine asupra comunitatii
noastre romane crestine si multumire ocrotitorului si mijlocitorul
nostru catre Bunul Dumnezeu, Sfantului Mucenic Gheorghe.
Bunul Dumnezeu sa ne calauzeasca si se ne asculte sfintele rugaciuni!

Multumim tuturor celor ce sunt alaturi de
Sfanta Biserica, ne-au ajutat pe parcursul
acestui an si ne ajuta permanent ca sa ne
indeplinim menirea de urmatori ai lui
Hristos. Bunul Dumnezeu sa rasplateasca
si sa inmulteasca darul tuturor celor care
cu credinta si dragoste cercetati Biserica
noastra, sprijiniti actiunile si buna
organizare in parohia noastra, spre
mantuirea sufletelor nostre si raspandirea
cuvantultu Sfintei Evangheli.
Intru multi ani!
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Catehism Ortodox
Este esential pentru noi toti sa ne cunoastem credinta noastra stramoseasca in toate aspetele ei, sa ne
curatim sufletele prin Sfintele Slujbe si sa ne limpezim mintea cu invataturi duhovnicesti. Cateheza sau
Invatatura crestina s-a nascut o data cu zorii crestinismului, avandu-L intemeietor pe Mantuitorul Iisus
Hristos, Catehetul Suprem, iar ca izvor fundamental Evanghelia Sa.
Crestinii Ortodocsi au sus&inut întotdeauna înva&aturile Sfintei Scripturi si ale Bisericii primare cu privire
la persoana lui Iisus Hristos care este: singur# persoan#, care posed# doua firi, naturi separate $i distinctecea dumnezeasc# $i cea omeneasc#:
* Fiu al omului: Iisus Hristos este om, pentru c# a luat chip de om, când s-a n#scut din Feciara Maria.
A$a cum poart# plin#tatea firii dumnezeie$ti, Iisus posed# de asemenea $i plin#tatea firii omene$ti. Ca $i
noi, El a tr#it bucuria $i triste&ea, boala $i suferin&a, ba $i ispitele $i moartea. Iisus s-a identificat cu
umanitatea atât de intim, încât S a numit pe Sine în mod constant, Fiu al Omului.
“)i Cuvintul S-a f#cut trup $i S-a s#la$luit intre noi $i am v#zut slava Lui, slav# ca a Unuia Nascut din
Tat#l, plin de har $i de adev#r …$i din plin#tatea Lui noi toti am luat, $i har peste har.” (Ioan 1:14-16)
* Fiu al lui Dumnezeu: Iisus Hristos este Dumnezeu, pentru c# s-a n#scut din Dumnezeu Tat#l.
Iisus a primit firea Sa dumnezeasc# de la P#rintele S#u. El poart# plin#tatea firii divine $i, de aceea, este
ve$nic, atotputernic, atotiubitor, atot$tiutor, atotmilostiv $i neschimbat în veci. Iisus este pe deplin
Dumnezeu, Dumnezeu adev#rat din Dumnezeu adev#rat.
“La inceput era cuvantul si cuvantul era la Dumnezeu si Dumnezeu era Cuvantul. Acesta era intru inceput
la Dumnezeu.Toate prin El s-au facut, si fara de El nimic nu s-a facut din ce s-a facut” (Ioan 1:1-3)
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