PATRIARHIA ROMANA
Episcopia Ortodoxa Romana a
Australiei si Noii Zeelande
Parohia Ortodoxa: “Sfantul
Sfantul Gheorghe”
HAMILTON, NZ

BULETIN PAROHIAL
Evenimente importante:
Din data de 15 noiembrie ne aflam in Postul Craciunului - perioada de pregatire pentru Nasterea Domnului.
Crestinii prin postul 40 de zile, prin Taina Spovedaniei si Taina Impartasaniei, se invrednicesc sa primeasca pe
Cuvantul lui Dumnezeu intrupat si nascut din Fecioara Maria. Incepe Postul Craciunului, a restaurarii chipului tot
mai palid al lui Dumnezeu din om. Prin post, prin limitarea cantita
cantitatii
tii de hrana precum si a placerilor, credinciosul se
impotriveste legii pacatului si-L
L introduce pe Dumnezeu in viata sa.
Marti 1 Decembrie este Ziua Nationala a Romaniei - Slujba de Te Deum cu ocazia acestui eveniment va fi
oficiata dupa Sfanta Liturhgie din ziua duminicii de 28 noiembrie.
Sa cinstim pe toti fauritorii statului national unitar roman, pe poporul roman, adevaratul fauritor al acestui stralucit
act istoric. Sa nu uitam niciodata jertfelnicia si intelepciunea celor ce au luptat si au lucrat pentru
p
unitatea nationala.
Fie ca soarele spiritual al dreptatii si al demnitatii nationale care a stralucit la Alba Iulia sa lumineze si sa
incalzeasca vesnic cu razele lui pe totii fiii neamului nostru romanesc si ai Bisericii strabune.
Sambata 12 Decembrie
rie avem mare dar de la Domnul de a avea in mijlocul nostru pe Preacucernicul Parinte
Protopop Mircea Corpodean, parohul bisericii Sfantul Ignatie Teoforul din Auckland pentru a savarsi impreuna
pentru prima data Taina Sfantului Maslu in parohia noastra de la ora 5pm.
La Taina Sfantului Maslu prin rugaciunile preotilor si ungerea cu untdelemn sfintit, credinciosilor li se impartaseste
harul lui Dumnezeu pentru tamaduirea bolilor trupesti si sufletesti, pentru iertarea pacatelor si pentru intarirea
sufletului.
i. Se sfinteste untdelemn si faina pe care le aduc credinciosii, se aduc pomelnice cu numele celor pentru
care ne rugam. Untdelemnul de la Sfantul Maslu, ca si faina binecuvantata, trebuie pastrate cu cinste, in loc ales si
pot fi folosite numai in scopuri curate si evlavioase. Din faina se pot face prescuri pentru Liturghie iar untdelemnul
se poate pune in candela de acasa sau de la biserica.
Duminica 20 Decembrie de sarbatoarea Sfantului Sfintit Ignatie Teoforul se sarbatoreste Hramul Parohiei
“Sfantul Ignatie
gnatie Teoforul” din Auckland. Cu ocazia acestui eveniment toti credinciosii parohiei noastre suntem
invitati sa fim alaturi de credinciosii din Auckland unde cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Mihail Filimon,
PC Pr paroh Mircea Corpodean va oficia Slujba Acatistului Sfantului Ignatie Teoforul si Sfanta Liturghie alaturi de
un sobor de preoti incepand cu ora 9am. Aceasta vv-aa fi urmata de o agapa crestina pentru a marca acest eveniment.
Multumim PC Parinte Corpodean si fratilor intru credinta din Auck
Auckland
land pentru aceasta invitatie si va indemn sa o
onoram cu totii si sa ne bucuram impreuna la acest mare eveniment.
Joi 24 Decembrie este Ajunul Craciunului - Slujba Vecerniei de la ora 6pm va fi urmata de un Concert de
Colinde si primirea darurilor de ceii mici de Mos Craciun. Concerul de colinde va fi realizat de cei prezenti. Ne
dorim ca participarea si numarul colindelor sa fie cat mai mare.
Vineri 25 Decembrie in ziua de Craciun - dupa Sfanta Liturghie si un nou Concert de Colinde se
organizeaza o agapa
apa crestina in sala alaturata bisericii si fiecare este rugat sa aduca cate ceva de acasa din
bunatatiile preghetite cu aceasta ocazie.
Nasterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, rasarit
rasarit-aa lumii lumina cunostiintei. Ca intru dansa cei ce slujeau
stelelor de la stea s-au
au invatat sa se inchine Tie, Soarelui dreptatii, si sa Te cunoasca pe Tine, Rasaritul cel de sus,
Doamne, slava Tie.
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Joi 31 Decembrie este Ajunul Anului Nou – Slujba de Te Deum pentru Anul Nou de la ora 6pm va fi urmata
de o Colinda comuna specifica intampinarii anului nou.
Vineri 1 Ianuarie – Slujba Sfantei Liturghii a Sfantului Vasile cel Mare (Anul Nou) va fi urmata de o agapa
crestina in sala alaturata bisericii.

De la Domnul Hristos.
Sa aveti un an frumos.
Multumire pentru toate:
Multi ani cu sanatate!

Sarbatorile si Sfintele Slujbe:
Primeasca in bucurie inima noastra in fiecare zi de sarbatoare, la incununarea dumnezeiestii Liturghii, mai
intai cuvantul, si apoi, pentru cei pregatiti, trupul si sangele Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul Parintelui Ceresc,
intrupat de la Duhul Sfant si din Fecioara Maria. In aceasta asezare si vibratie duhovniceasca, sa ascultam si sa
primim de fiecare data dumnezeiescul cuvant.
 Duminica 28 Noiembrie - Sarbatorim Duminica a XXX
XXX-a dupa Rusalii,
i, Dregatorul Bogat - Pazirea
Poruncilor (Dezlegare la Peste).
- Slujba Utreniei de la ora 9am urmata de Sfanta Liturghie de la ora 10am.
- Slujba de Te Deum la Ziua Nationala a Romaniei de la ora 11:30am, sarbatorita pe 1 Decembrie, ca multumire
adusa luii Dumnezeu pentru implinirea visului de veacuri al unitatii nationale si vor fi pomeniti cu evlavie si
recunostinta eroii romani care au infaptuit acest deziderat la Alba Iulia la data de 1 Decembrie 1918.
Mantuitorul, Bunatatea dumnezeiasca intrupata, atrage atentia cu tarie acestui dregator lumesc, care vedea in
Iisus doar un om, un invatator, ca Binele e in Cel Unic bun, Dumnezeu, si din acest unic Izvor al binelui ne adapam
toti, si asa ne putem afla toti unitatea in bine si adevar. In poruncile div
divine
ine se afla viata divina, viata de veci a
Autorului lor: Dumnezeu cel viu. A pazi poruncile cu acea constiinta ca in ele e prezent Cel Vesnic, inseamna
inceputul iesirii din lumea neascultarii, a orgoliului narcisist, a pacatului, a mortii, si a intra in lumina
l
zilei celei
neinserate a Imparatiei lui Dumnezeu. Caci, daca, spre pilda, cel ce ucide poarta in el deja samanta mortii, cel ce da
viata si salveaza viata isi descopera arvuna vietii. Simtea o asemenea stare tanarul bogat? Nu cumva simtirea,
dulceata bogatiilor acestei lumi, il tine in lumea celor ce se trec ssi pier?
 Luni 30 Noiembrie - Sarbatorim pe Sfantul Apostol Andrei cal intai chemat, Ocrotitorul Romaniei
(Dezlegare la Peste).
- Slujba Acatistului Sfintei Apostol Andrei de la ora 6:30pm
Fiul
iul al Galileei si frate al lui Petru, dintre pescari in soborul Apostolilor intai ai fost chemat, Andrei cel minunat.
Iar de la mormantul tau din Patras chemi popoarele la Dumnezeu si acum ne
ne-ai
ai umplut de bucurie ca in Romania
iarasi ai venit, unde pe Hristos Domnul l-ai
ai propovaduit. Sfantul Apostol Andrei ne
ne-aa crestinat si a savirsit prima
Sfinta Liturghie pe pamintul Romaniei. El ne
ne-a eliberat de demoni si de patimi si ne-aa unit cu Hristos prin jertfa si
Liturghie. El ne-aa invatat cum sa ne mantuim prin smerenie, prin rugaciune si prin iubire.
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 Joi 3 Decembrie - Sarbatorim pe Sfantul Cuvios Gheorghe de la Cernica (Dezlegare la Peste).
Vietuitor intre anii 1730 - 1806, Cuviosul Parinte Gheorghe, ardelean din Salistea Sibiului, si-a
si inchinat
viata inca din tinerete slujirii lui Dumnezeu si oamenilor, intrand in monahism la Sfantul Munte Athos, la anul
1752, ca ucenic al renumitului parinte carturar Paisie Velicicovschi, staret pe atunci al Manastirii Vatoped. In anul
1775 se muta impreuna cu parintele sau duhovnicesc
uhovnicesc si cu alti monahi la Manastirea Secu. Dupa o alta perioada de
4 ani petrecuta la Sfantul Munte, ieromonahul Gheorghe revine in Moldova, apoi trece in Tara Romaneasca. Apoi
primeaste misiunea de a revigora viata in schitul Cernica, unde oranduies
oranduieste
te o manastire cu aleasa viata de obste
dupa tipicul Muntelui Athos si all obstilor paisiene din Moldova.
 Vineri 4 Decembrie - Sarbatorim pe Sfanta Mare Mucenita Varvara.
Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian la Heliopolis. Din cauza frumusetii
frumus
sale trupesti este
inchisa intr-un
un turn, de tatal sau pagan Dioscor, care considera ca poporul nu este vrednic sa vada frumusetea fiicei
sale. In acest turn, Sfanta Varvara le vesteste pazitoarelor ei adevarul despre zeii pe care ii cinsteste tatal sau
sa ca sunt
facuti de maini omenesti. Intr-una
una din zile, tatal sau a poruncit ca la o baie din palatul sau sa se faca doua ferestre
iar Sfanta Varvara i-aa rugat pe lucratori sa faca trei, in numele Sfintei Treimi. Pentru ca nu s-a
s inchinat idolilor si a
marturisit
urisit pe Hristos, a fost ucisa cu sabia chiar de tatal ei.
 Sambata 5 Decembrie - Sarbatorim pe Sfantul Sava cel Sfintit (Dezlegare la Peste).
- Slujba Acatistului Sfintului Sava Cel Sfintit incepand cu ora 6:30pm, alaturi de programul normal pentru ziua de
sambata
Cela ce din pruncie, te-ai
ai adus lui Dumnezeu jertfa fara prihana prin fapta buna. Parinte fericite, saditor si
intaritor crestinatatii ai fost, podoaba cuviosilor si cetatean pustiei, dupa vrednicie laudat, mijloceste cu rugaciunile
tale catre
re milostivul Dumnezeu, sa fim izbaviti de toate nevoile, pentru care si noi, cu credinta strigam catre tine:
Bucura-te, Cuvioase Parinte
rinte Sava de Dumnezeu Sfintit!
 Duminica 6 Decembrie - Sarbatorim Duminica a XXVII
XXVII-aa dupa Rusalii, Tamaduirea Femeii Garbove
Garbov
(Dezlegare la Peste).
Deasemenea in acesta zi sarbatorim pe Sfantul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei
- Slujba Acatistului Sfantului Ierarh Nicolae de la ora 9am urmata de Sfanta Liturghie de la ora 10am.
Sa cugetam impreuna la cuvantul Sfintei Evanghelii din aceasta zi. Acum si aici, ne simtim intru acel Astazi
dumnezeiesc al lui Iisus, Dumnezeu si Om, acolo, in acel loc sfintit de El. Caci unde este El e sfant. El a sfintit si
sfinteste totul. Si, intrand, ochii I se indreapta catre sar
sarmana
mana femeie garbova, una dintre “acesti prea mici frati ai
mei”, cum ii numeste Mantuitorul pe toti sarmanii lumii. Si noi, la randul nostru, ar trebui sa nu ne tulburam, sa nu
slabeasca, ci sa creasca iubirea noastra atunci cand, mai ales in biserica, am vedea pe cineva bolnav; garbovit intrintr
un fel. Indeosebi acolo
olo sa se indrepte ochii nostril.
Sfantul Ierarh Nicolae s-aa nascut in localitatea Patara din Asia Mica, in a doua jumatate a secolului al III lea.
Sfantul Nicolae a avut masura lucrurilor atat de buna, incat a stiut ca dupa mustrare se cere mangaiere si ca
incercarile vietii pot fi pentru unii prea apasatoare. A daruit mult copiilor, a ajutat pe saraci, a linistit pe intristati, a
vindecat cu putere de la Dumnezeu pe bolnavi, aratand lumii slava Tatalui ceresc. Trece la Domnul in anul 340, iar
din anul 1087, moastele sale se pastreaza la Bari, in sudul Italiei.
 Luni 7 Decembrie - Sarbatorim pe Sfanta Mucenita Filoteea de la Curtea de Argea, (Dezlegare la Peste).
Peste)
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- Slujba Acatistului Sfintei Mucenite
nite Filoteea de la ora 6:30pm
Filoteea era fata blanda si miloasa, nascuta in partile Tirnovei, din parinti de neam bulgar. Pierzandu-si
Pierzandu mama cea
buna, Filoteea avea multe de indurat din partea mamei vitrege. Daruia saracilor mai toata mancarea pe care
ca trebuia
sa o duca tatalui sau la camp. Intr-oo zi tatal o vazu cum impartea bucatele si, pierzandu
pierzandu-si
si cumpatul a aruncat cu
barda dupa fata, ranind-oo de moarte. Trupul hacuit prinse a straluci cu lumina mareiar cand au incercat sa ridice
trupul ei nu au putut pentru ca se facuse greu ca plumbul. Si rostind ei numele mai multor manastiri vestite, ca in
fata unui om viu pe care-ll intrebi unde voieste sa mearga, trupul ss-aa lasat ridicat numai atunci cand s-a
s pomenit
manastirea de la Curtea de Arges, care ave
aveaa sa si primeasca in dar moastele facatoare de minuni, ce salasluiesc
acolo pana in ziua de azi.
 Sambata 12 Decembrie - Sarbatorim pe Sfantul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei (Dezlegare la
Peste).
- Taina Sfantului Maslu incepand cu ora 5:00pm
Cuviosul Parintele nostru Spiridon, facatorul de minuni, a trait pe vremea imparatului Constantin cel Mare si a
lui Constantie, fiul lui. Era simplu la purtari si smerit cu inima. La inceput a fost pastor de oi, iar dupa moartea
prematura a sotiei a imbracat
at schima monahala devenind ulterior si pastor de suflete ca episcop. Dumnezeu i-a
i dat
harul tamaduirilor in asa masura ca a fost numit facator de minuni. Ocarmuind dar bine turma incredintata lui, s-a
s
mutat ca sa traiasca si sa petreaca cu ingerii.
 Duminica 13 Decembrie - Sarbatorim Duminica a XXVIII
XXVIII-aa dupa Rusalii, a Sfintilor Stramosi, Pilda celor
poftiti la cina (Dezlegare la Peste)..
Deasemenea in acesta zi sarbatorim pe Sfantul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei
- Slujba Utreniei de la ora 9am urmata
ata de Sfanta Liturghie de la ora 10am.
Mantuitorul ne cheama la Cina impreuna cu El; tainic, precum la cina de dinaintea jertfei, patimii Lui, cand a
rostit: ‘Luati,
Luati, mancati, acesta este trupul Meu; beti dintru acesta toti, acesta este sangele Meu’.
Meu Adaugand: ‘Aceasta
sa o faceti intru pomenirea Mea’.. Cand Iisus rosteste parabola aceasta, sa facem legatura adanca intre cuvintele ei si
Cina cea de Taina. Mantuitorul ca Dumnezeu si Om, face cina si ne cheama la aceasta cina, la aceasta impartasire
cu El; cina – darurile Lui, bunatatile acestui pamant al Lui, viata Lui insasi. Chematii cei multi suntem noi. nu insa
toti si alesi. Ales devine cel ce raspunde la chemare.
Sfantul Ierarh Dosoftei a invatat la Iasi la manastirea “Sfintii Trei lerarhi” si a promovat introducerea limbii
romane in biserica. Calugarit la Probota in 1648 a fost episcop la Husi si la Roman iar mai apoi mitropolit al
Moldovei. A fost unul dintre cei mai mari carturari din istoria romana, fiind primul poet national, primul
versificator
ator al Psaltirii in tot Rasaritul ortodox, primul traducator din literatura dramatica universala si din cea
istorica in romaneste, primul traducator al cartilor de slujba in romaneste in Moldova, primul carturar roman care a
copiat documente si inscriptii,, unul dintre primii cunoscatori si traducatori din literatura patristica si post patristica
si care a contribuit la formarea
marea limbii literare romanesti.
 Marti 15 Decembrie - Sarbatorim pe Sfantul Sfintit Mucenic Elefterie.
Sfantul Mucenic Elefterie era din
in cetatea Romei si de mic a ramas orfan de tata fiind crescut numai de mama sa
Antia, care fusese invatata credinta crestina de Sfantul Apostol Pavel. Episcopul Anichit l-a
l randuit in ceata
clericilor: la varsta de numai 15 ani l-aa hirotonit diacon, la 18 ani preot, iar cand a ajuns de 20 de ani a fost facut
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episcop al Iliricului. Pentru ca invata si propovaduia pe Hristos la porunca imparatului Adrian a fost supus la
chinuri pe care le-aa indurat cu seninatate iar mai apoi a fost ucis de doi ostasi.
Tot in aceasta zi se face pomenirea Sfintei Antia, mama Sfantului Elefterie, care pe cand imbratisa pe fiul ei mort,
de sabie s-a savarsit.
 Vineri 18 Decembrie - Sarbatorim pe Sfantul Cuvios Daniil Sihastrul.
Daniil Sihastru s-aa nascut la inceputul secolului aal XV-lea, intr-un
un sat din apropierea orasului Radauti. La
varsta de 16 ani, a fost calugarit cu numele David la Manastirea Sfantul Nicolae din Radauti. Simtind nevoia de mai
multa liniste, se retrage la Putna, pe malul paraului Viteul unde sapa in stanca o chilie si un paraclis. Aici a venit
Stefan cel Mare in anul 1451, dupa uciderea tatalui sau Bogdan al II
II-lea,
lea, la Reuseni, inainte de a deveni domnitor al
Moldovei in anul 1457. La indemnul lui Daniil Sihastru, Stefan cel Mare construieste Manastirea Putna in anul
1466. Ultima parte a vietii o petrece la Manastirea Voronet zidita de Sfantul Stefan cel Mare in amintirea victoriei
de la Razboieni din 1976. In anul 1496 se muta la Domnul iar pe piatra de mormant Stefan cel Mare a scris: "Acesta
este mormantul parintelui nostru
ostru David, schimonahul Danii”.
 Duminica 20 Decembrie - Sarbatorim Duminica dinaintea Nasterii Domnului, a Sfintilor Printi dupa trup ai
Domnului, Genealogia Mantuitorului
Mantuitorului.
Deasemenea in acesta zi sarbatorim pe Sfantul Sfintit Ignatie Teoforu
Teoforul
Dumnezeiasca Evanghelie de astazi ne vorbeste in chip luminat despre aspra si ingereasca viata a Sfintului
slavitului prooroc Ioan Botezatorul si Inaintemergatorul care, dupa marturia Domnului Este cel mai mare om nascut
din femeie si cu adevarat prooroc
oroc si mai mult decit prooroc. Chipul Sfintului Ioan Botezatorul este chipul omului
desavirsit. Sfintul Maxim Marturisitorul: "Multi sint cei ce vorbim, dar putini cei ce facem. Insa nimenea nu trebuie
sa strice cuvintul lui Dumnezeu pentru negrija sa pro
propie, ca sa-si
si marturiseasca neputinta sa si sa ascunda adevarul
lui Dumnezeu. Aceasta ca nu cumva sa ne facem vinovati, pe linga calcarea poruncilor, si de rastalmacirea
cuvintului lui Dumnezeu".
Sfantul Ignatie Teoforul (35-107)
107) a fost sirian de origine si a fost al treilea episcop de Antiohia. Sfantul Apostol
Petru a fost primul episcop la Antiohia iar Evodiu fiind al doilea. De la Eusebiu aflam ca Ignatie a suferit moarte
martirica la Roma, in timpul domniei imparatului Traian (98
(98-117). Ignatie a fost arestat, impreuna cu alti crestini, in
timpul persecutiei din Antiohia si pedepsit cu moartea prin aruncare la fiare in amfiteatrul de la Roma. Sfantul
Ignatie Teoforul este patronul Bisericii din Auckland.
 Joi 24 Decembrie - Sarbatorim Ajunul Craciunului.
- Slujba Vecerniei de la ora 6pm urmata de un Concert de Colinde
Sa se veseleasca toata faptura, ca, iata, Ziditorul Cel mai inainte de veci Se naste in
Betleem, Prunc vazut cu trup, si este infasat in scutece Cel Ce dezleaga, ca un iubi
iubitor
de oameni, legaturile greselilor noastre". "Tineri, binecuvantati
binecuvantati-L, preoti, laudati-L,
popoare, preainaltati-L intru toti vecii".
Condacul Nasterii Domnului: “Fecioara astazi pre Cel mai presus de fiinta naste, iar
pamantul pestera Celui neapropiat
at aduce. Ingerii cu pastorii slavoslovesc, iar magii cu
steaua calatoresc. Ca pentru noi s-aa nascut prunc tanar, Dumnezeu cel mai inainte
de veci.”
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 Vineri 25 Decembrie - Sarbatorim Nasterea Domnului (Craciunul) (Harti)
(Harti).
- Slujba Acatistului Mantuitorului
tuitorului Iisus Hristos de la ora 9am urmata de Sfanta Liturghie de la ora 10am.
- Concert de Colinde si agapa crestina in sala alaturata bisericii dupa Sfintele Slujbe
"Si Cuvantul trup S-a facut si S-aa salasluit intru noi; si noi am vazut slava Lui ca pe slava Unuia-Nascut
Unuia
din
Tatal, plin de har si de adevar". (Ioan 1, 14)
14). Acelea pe care altadata patriarhii le doreau cu infocare, profetii le
preziceau, iar dreptii pofteau sa le vada, acelea ss-au
au implinit si au luat astazi sfarsit. Dumnezeu pe pamant
paman S-a aratat
in trup si cu oamenii a petrecut. Sa ne bucuram, dar, si sa ne veselim. Daca Ioan, in pantecele maicii sale fiind, a
saltat cand a intrat Maria la Elisabeta, cu mult mai mult noi trebuie sa saltam si sa ne bucuram cand vedem nu pe
Maria, ci pe insusi Mantuitorul nostru nascut astazi; cu mult mai mult trebuie sa ne minunam si sa ne inspaimantam
de maretia intruparii care depaseste orice intelegere.
 Sambata 26 Decembrie – Sarbatorim Soborul Maicii Domnului
Domnului.
Deasemenea in acesta zi sarbatorim pe Sfantul Cuvios Nicodim de la Tismana
Tismana.
- Slujba Acatistului Maicii Domnului de la ora 9am urmata de Sfanta Liturghie de la ora 10am.
Indata dupa Nasterea Domnului avem Soborul Maicii Domnului, pentru ca in ea se cinstesc mai ales persoanele
legate de Nasterea Lui: Maica Domnului, fericitul Iosif logodnicul, Sfantul Iacov fratele Domnului, Sfantul Prooroc
David si ceilalti. Planul mantuirii neamului omenesc era prevazut sa se implineasca numai la venirea Mantuitorului
prin Maica Domnului. Atata valoare are Maica Domnului, incat covarseste toate puterile cele de sus si cele de jos.
Sfantul Nicodim s-aa nascut in Macedonia, la Prilep in 1310, mama sa era una din fiicele domnitorului Basarab I.
In 1335 Nicodim intalneste monahii de la Muntele Athos care vizitau Manastirea Decani de langa Prilep, cu ocazia
inaugurarii ei. Aceasta intalnire ii va releva drumul pe care il va urma in viata. Pleaca la Muntele Athos pentru a-si
a
desavarsi instruirea. Este primit ca frate la Lavra Hilandar. In 1338 primeste numel
numelee de Nicodim. In 1341 este
hirotonisit ierodiacon, iar in 1343 ieromonah. Mai tarziu ajunge protrosinghel. Dupa moartea egumenului manastirii
este ales in fruntea obstii calugaresti de la Hilandar. Patriarhul Filotei al Constantinopolului l-a
l apreciat foarte mult
pe Sfantul Nicodim si l-aa facut arhimandrit. Este ctitorul manastririlor Manastirica (Serbia), Vodita, Tismana. Se
stinge din viata in 26 decembrie 1406 si a este inmormantat in pridvorul Manastirii Tismana.
 Duminica 27 Decembrie - Sarbatorim Dumi
Duminica
nica dupa Nasterea Domnului, Fuga in Egipt.
Egipt
Deasemenea in acesta zi sarbatorim pe Sfantul Apostol, Intaiul Mucenic si Arhidiacon Stefan
- Slujba Acatistului Sfantului Arhidiacon Stefan de la ora 9am urmata de Sfanta Liturghie de la ora 10am.
Fuga in Egipt,
gipt, mentionata de Sfantul Apostol Matei, a avut scopul sa arate ca Hristos a fost un vesnic pelerin pe
acest pamant, dupa cum singur a marturisit
marturisit-o:
o: "Vulpile au vizuini si pasarile cerurilor cuiburi; Fiul Omului insa nu
are unde sa-Si plece capul". Viata noastra, chemata sa reediteze la scara redusa si dimensiuni minore viata
Dumnezeului intrupat, va avea si ea un aspect de vesnic pelerinaj. Sfanta Familie nu a ramas acolo mai mult de un
an, intorcandu-se
se in Palestina dupa moartea lui Irod.
Sfantul Arhidiacon
hidiacon Stefan a fost cel mai de seama dintre cei 7 barbati tari in credinta alesi de Sfintii Apostoli
pentru a fi diaconi – slujitori la adunarile primilor crestini. Prigonit de evrei si acuzat ca huleste si strica Legea, el a
aratat, cu dovezi din Scripturi,
turi, ca Legea se implineste prin Hristos, Mesia cel anuntat de profeti. Scos afara din
cetate, Sfantul Arhidiacon Stefan a fost lucis cu pietre in anul 33, deschizand lungul sir al mucenicilor crestini.
Cand pietrele il covarseau el a avut vedenia ceruril
cerurilor deschise si a Fiului Omului stand de--a dreapta lui Dumnezeu
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si a strigat cu glas mare: „Doamne, Iisuse, primeste duhul meu!“, pentru ca apoi, cazut in genunchi, sa-si
sa dea duhul
zicand: „Doamne, nu le socoti lor pacatul acesta!“.
 Joi 31 Decembrie - Sarbatorim Ajunul Anului Nou - Slujba de Te Deum pentru Anul Nou de la ora 6pm.
6pm
Anul va merge bine cand atat in ziua cea dintai, cat si in cea de pe urma, si in fiecare zi vom face fapte placute lui
Dumnezeu. Rugaciunea sicuvantul infranarii, cuvantu
cuvantull lui Dumnezeu aduc liniste. Acela alunga zgomotul si
lumineaza mintea intunecata. Caci nimica nu poate asa de tare insenina, ca invatatura intelepciunii, de a pretui putin
lucrurile cele de acum, a tinti la cele viitoare, a recunoaste cele pamantesti ca ttrecatoare
recatoare si a nu le socoti statornice,
nici bogatia, nici puterea, nici cinstea, nici magulirile. Daca posedam astfel de intelepciune, atunci putem privi pe
un bogat, fara ca sa-ll zavistuim, putem ajunge la nevoie si la saracie fara sa ne pierdem curajul.
 Vineri 1 Ianuarie - Sarbatorim Taierea imprejur cea dupa trup a Domnului (Anul Nou).
Nou)
Deasemenea in acesta zi sarbatorim pe Sfantul Ierarh Vasile cel Mare
Mare.
- Slujba Acatistului Sfantului Vasile cel Mare de la ora 9am urmata de Sfanta Liturghie de la ora 10am.
1
Implinindu-se
se opt zile de la Nastere, Domnul nostru Iisus Hristos a binevoit a primi taierea imprejur, pe de o
parte ca sa implineasca legea, cum spune in Evanghelie: N
N-am venit sa stric legea, ci s-o
o implinesc, pentru ca El se
supunea legii, ca pe cei vinovati si robiti de dansa sa
sa-ii faca liberi, precum zice apostolul: A trimis Dumnezeu pe
Fiul Sau, Care S-aa nascut sub lege, ca pe cei de sub lege sa
sa-ii rascumpere; iar pe de alta ca sa se arate ca a luat trup
adevarat si sa astupe gurile eretice, care
are ziceau ca Hristos nn-ar
ar fi luat trup omenesc, ci cu nalucire S-ar
S fi nascut.
Sfantul Vasile cel Mare s-aa nascut in Cezareea Capadociei, din parinti binecredinciosi si instariti, Vasilie si
Emilia. Iubitor de invatatura si inzestrat pentru carte, Sfant
Sfantul Vasile si-aa imbogatit mintea cercetand, rand pe rand,
scolile din Cezareea, Constantinopol, Atena, unde a intalnit pe Sfantul Grigorie Teologul, cu care a legat o stransa
si sfanta prietenie. A studiat logica, matematica, gramatica, stiintele naturii, rretorica,
etorica, filosofia si medicina. A intrat
in monahism, apoi a fost hirotonit preot. A fost ales Arhiepiscop al Cezareii in anul 370, in vremuri grele pentru
Biserica, atunci cand ereticii lui Arie si Macedonie izbutisera sa aiba de partea lor pe insusi imparatul
impa
Valens.
Sfantul Vasile a dus o lupta apriga, cu scrisul si cuvantul, pentru apararea dogmei Sfintei Treimi.
Sfantul Vasile cel Mare a oranduit viata monahala si a intemeiat, pe langa Biserica, azile si spitale, in ajutorul celor
saraci si neputinciosi,
si, indemnand pe cei instariti sa foloseasca averile lor, ajutand pe cei lipsiti.

Orele de invatatura crestina:
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
avandu-L
L intemeietor pe Mantuitorul Iisus Hristos, Catehetul Suprem, iar
ca izvor fundamental Evanghelia Sa.
Buletinele saptamanale contin atasat in format electronic cate un material de invatatura ortodoxa.
Programul liturgic general:
"Cel
el ce asculta cuvantul Meu si crede in Cel ce M
M-a trimis pe Mine are viata vesnica."
- In fiecare zi de duminica se oficiaza Sfanta Liturghie incepand cu ora 10am precedata de Slujba Utreniei de la ora
9am.
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- In fiecare zi de sambata se oficiaza Slujba Vecerniei, incepand cu ora 6.30pm. Aceasta este precedata de aranjarea
Bisericii pentru sfintele slujbe si urmata de cateheza si discutii pe teme duhovnicesti cu credinciosii.
- Program de spovedit in fiecare sambata dupa Vecernie sau duminica dimineata iinainte
nainte de Sfanta Liturghie pentru
cei care vin de mai departe. Pentru orice alte situatii si necesitati individuale va rugam contactati preotul.
- La fiecare sarbatoare insemnata din calendarul nostru se vor savarsii sfintele Slujbe dupa un program anuntat la
inceputul fiecarei saptamani liturgice.
- Program de sfintire a caselor membrilor parohiei, in fiecare dupa amiaza pe durata saptamanii, sambata si
duminica in afara orelor de slujire - va rog contactati preotul pentru a stabili toate detaliile.
Bunull Dumnezeu sa rasplateasca milostenia si sa inmulteasca darul tuturor celor care cu credinta si dragoste
cercetati Biserica noastra, sprijiniti actiunile si buna organizare in parohia noastra precum si desfasurarea in buna
randuiala a sfintelor Slujbe.
Candd vrem sa facem milostenie sa fim cu inima buna si cu bucurie, sa dam pentru sufletul nostru celor aflati in
nevoie, aducindu-ne
ne aminte ca roada omului drept este milostenia si aceasta sa se faca cu voie buna.
Pentru servicii religioase si sfat duhovnices
duhovnicesc,
c, pentru sfintirea casei, pentru orice sfat sau indrumare, va
rugam contactati preotul paroh prin telefon sau email. Deasemenea orice alta informatie o puteti gasi si in randul
membrilor Consiliului parohial.

Adresa:
Episcopia Ortodoxa Romana din Australia si Noua Zeelanda
Preasfintitul Parinte Dr. Mihail Filimon, Episcopul Australiei si Noii Zeelande
61-63
63 Queensberry Street, Carlton 3053, Melbourne, Victoria, Australia, PO Box 122
office@roeanz.com.au , www.roeanz.com.au
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Preot paroh P.C. Pr. Ovidiu Anton Motofelea
Capela Franciscana, Anglican Diocese, Te Ara Hou Village, 100 Morinsville Road, Hamilton.
Hami
preot@parohiasfgheorghe.org.nz , cparohial@parohiasfgheorghe.org.nz , www.parohiasfgheorghe.org.nz
TEL: 078533411, 0274783194

