BULETIN LUNAR

“BUNA VESTIRE”
Saint Mary Romanian Orthodox Church
555 S Walnut St., Anaheim, CA, 92802
Phone number: 714-776-1972

Programul serviciilor religioase:
•
•
•
•
•

•

În fiecare vineri seara de la ora 7 pm— Slujba Acatistului
Sâmbăta seara și în ajunul sărbătorilor de la
ora 7 pm— Vecernie
Duminica și în zilele când sunt sărbători de la ora 9.30 am—
Slujba Acatistului, iar de la ora 10 am—Sfânta Liturghie
Spovedanie— în fiecare seară după slujbă
Pentru evenimente precum nunți sau botezuri se stabilește o
întâlnire personală cu Părintele în vederea datelor disponibile
și a altor detalii legate de eveniment
Pentru parastase se sună la numărul parohiei pentru
verificarea orelor când sunt stabilite

Evenimente în Iunie

Iunie 4– Începutul Postului Sf. Ap. Petru și Pavel: În fiecare
zi de sâmbătă , duminică și luni este dezlegare la pește.Ocrotitori
ai celor întemnițați, Sfinții Apostoli Petru și Pavel au pierit la
Roma, din pricina iubirii lor pentru Dumnezeu. Cel mai înaintat
ca vârstă dintre apostoli, Sfântul Petru, deși nestatornic și aprig
la vorbă, era considerat a fi cel mai sensibil dintre toți. Iar
Sfântul Pavel, cunoscut mai ales pentru epistolele sale, este cel
care a lăsat în urmă principiul fundamental al creștinului
ortodox. Născut în secolul I în Betsaida Galileei, Sfântul Apostol
Petru (pe numele iudeu Simon) era fratele Sfântului Apostol
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Andrei. A fost ales de Mântuitorul a fi pescar de oameni, după
o pescuire minunată pe lacul Ghenizaret. Deși a propovăduit cu
râvnă iubirea Domnului și dreapta credință, a împlinit și
profeția cum că se va lepăda de trei ori de Hristos, când a fost
prins pentru a fi răstignit. Plângând cu amar și pocăindu-se,
Sfântul Petru a luat cuvântul, după Înălțarea Domnului, și l-a
ales pe Matia ca apostol, în locul lui Iuda. De asemenea, prin
predica
ținută
în
ziua
Cincizecimii, a convertit 3000 de
oameni la Ortodoxie, aceștia
primind
Sfântul
Botez.
Propovăduind
în
Ierusalim,
Samaria, Asia Mică și Babilon,
spre finalul vieții, Sfântul Petru a
ajuns la Roma, loc în care a murit
răstingit pe cruce, cu capul în jos.
Născut în Tarsul Ciciliei, Sfântul
Pavel a fost elevul învățatului
Gamaliel și lupta împotriva
creștinilor. Participând la uciderea
Sfântului Ștefan, i s-a arătat
Mântuitorul pe calea Damascului,
într-o lumină orbitoare, spunându
-i: „Saule, Saule, pentru ce mă
prigonești?”. Sfântul Pavel s-a
convertit în urma acestei minuni, a primit Sfântul Botez și a
mers în trei călătorii misionare, scriind 14 epistole. A murit la
Roma, decapitat, din porunca împăratului Nero.
Iunie 10—Hieromartyr Timothy the Bishop of Prusa, The
Hieromartyr Timothy, Bishop of Prusa (Bithynia), received
from the Lord the gift of wonderworking because of his purity
and sanctity of life. At Prusa he converted many pagans to the
faith in Christ The emperor Julian the Apostate (361-363),
upon hearing about Saint Timothy had him locked up
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in prison, but even there also the saint continued to preach the
Gospel. Julian forbade him to teach about Jesus Christ, but the
saint continued to spread the Christian Faith. Finally, the emperor
gave orders to behead the saint. His holy relics were afterwards
transferred to Constantinopol
Iunie 24-Nativity of the Holy Glorious Prophet, Forerunner
and Baptist, John. The Nativity of the Holy Forerunner and
Baptist of the Lord, John: The Gospel (Luke. 1: 5) relates that the
righteous parents of Saint John the Baptist, the Priest Zachariah
and Elizabeth lived in the ancient city of Hebron. They reached
old age without having children, since Elizabeth was barren.
Once, Saint Zachariah was serving in the Temple at Jerusalem
and saw the Archangel Gabriel, standing on the right side of the
altar of incense.
He predicted that
Saint
Zachariah
would father a
son, who would
announce
the
Savior,
the
Messiah, awaited
by
the
Old
Testament Church.
Zachariah
was
troubled, and fear
fell upon him. He had doubts that in old age it was possible to
have a son, and he asked for a sign. It was given to him, and it
was also a chastisement for his unbelief. Zachariah was struck
speechless until the time of the fulfillment of the archangel’s
words. Saint Elizabeth came to be with child, and fearing derision
at being pregnant so late in life, she kept it secret for five months.
Then her relative, the Virgin Mary, came to share with her Her
own joy.

Elizabeth, “filled with the Holy Spirit,” was the first to greet
the Virgin Mary as the Mother of God. Saint John leaped in his
mother’s womb at the visit of the Most Holy Virgin Mary and
the Son of God incarnate within Her. Soon Saint Elizabeth
gave birth to a son, and all the relatives and acquaintances
rejoiced together with her. On the eighth day, in accordance
with the Law of Moses, he was circumcised and was called
John. Everyone was amazed, since no one in the family had
this name. When they asked Saint Zachariah about this, he
motioned for a tablet and wrote on it: “His name is John.”
Immediately his tongue was loosed, and Saint Zachariah
glorified God. He also prophesied about the Coming into the
world of the Messiah, and of his own son John, the Forerunner
of the Lord (Luke. 1: 68-79). After the Nativity of our Lord
Jesus Christ and the worship of the shepherds and the Magi,
wicked king Herod gave orders to kill all male infants. Hearing
about this, Saint Elizabeth fled into the wilderness and hid in a
cave. Saint Zachariah was at Jerusalem and was doing his
priestly service in the Temple. Herod sent soldiers to him to
find out the abode of the infant John and his mother. Zachariah
answered that their whereabouts were unknown to him, and he
was killed right there in the Temple. Righteous Elizabeth
continued to live in the wilderness with her son and she died
there. The child John, protected by an angel, dwelt in the
wilderness until the time when he came preaching repentance,
and was accounted worthy to baptize the Lord.
Iunie 26– St. David of Thessaloniki.Saint David of
Thessalonica pursued asceticism at the monastery of the holy
Martyrs Theodore and Mercurius. Inspired by the example of
the holy stylites, he lived in an almond tree in constant prayer,
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keeping strict fast, and enduring heat and cold. He remained there for three
years until an angel told him to come down. St David received from God the
gift of wonderworking, and he healed many from sickness. The holy ascetic

gave spiritual counsel to all who
came to him. Having attained to
passionlessness, he was like an angel
in the flesh, and he was able to take
hot coals into his hands without
harm. He died the year 540.
Iunie 29—Sfinții Apostoli Petru și
Pavel

Fără smerenie toate lucrările
noastre sunt zadarnice
Prin smerenie, chiar dacă nu ai fapte,
multe păcate ți se iartă. Iar faptele fără de smerenie nu-ți sunt de
niciun folos; dimpotrivă, multe rele ne gătesc nouă faptele fără de
smerenie. Așadar, prin smerenie arată-ți fărădelegile tale, precum
am spus. Precum este sarea în orice bucate, tot așa este smerenia
în orice virtute, și poate să zdrobească (să tocească) puterea
multor păcate. De aceea noi trebuie să ne întristăm necontenit în
gândul nostru de smerenie, mântuindu-ne în rațiunea noastră. Și,
dacă o câștigăm, ea ne face fii ai lui Dumnezeu, și ne așează
lângă Dumnezeu, chiar dacă n-am fi făcut nicio altă faptă bună.
Fiindcă fără de smerenie, toate lucrurile noastre, toate virtuțile
noastre și toate lucrările noastre sunt zadarnice (Sf. Isaac Sirul,
Cuvinte despre nevoință)

Trebuie să spui numai atât: Îți mulțumesc,
Dumnezeul meu!

În somn am văzut că am mers în Rai și un înger a venit să mă
însoțească. Mergeam unul lângă altul printr-o încăpere uriașă
plină de îngeri. Povățuitorul meu s-a oprit la primul post de lucru

și mi-a spus:
– Aici este Secția de Primire. Aici primim toate cererile, sub
formă de rugăciune, care merg la Dumnezeu.
Am privit în jur. Tot locul acela era plin de îngeri care primeau
și triau cererile scrise, ce se făceau stive voluminoase de hârtii
și însemnări de la oamenii din toată lumea.
Apoi am mers mai departe printr-un culoar lung până ce am
ajuns la al doilea post de lucru. Aici îngerul mi-a spus:
– Aceasta este Secția de Împachetare și Livrare. De aici se
expediază bucuriile și binecuvântările la cei care le-au cerut.
Am luat aminte câtă mișcare era și aici. Nenumărați îngeri
alergau încolo și-încoace, lucrând din greu, de vreme erau
nenumărate dorințele care se ceruseră și trebuiau împachetate
pentru a fi trimise pe pământ.
Am plecat de aici și, în capătul unui alt culoar lung, ne-am
oprit la ușa unui post foarte mic. Spre marea meu uimire, acolo
stătea numai un înger, fără să facă aproape nimic.– Aici este
Secția Mulțumirilor, mi-a spus încet îngerul meu. Părea a fi
puțin rușinat.
– De ce aici nu este de
lucru?, am întrebat.
– Este dureros, a
suspinat îngerul. După
ce oamenii primesc
bucuriile, forte puțini
sunt aceia care trimit
mulțumiri.
• Dar
cum poate
mulțumi cineva lui
Dumnezeu
pentru
binecuvântările pe care
le-a primit?, am întrebat din nou.
– Foarte simplu, a răspuns îngerul. Trebuie să spui numai atât:
Îți mulțumesc, Dumnezeul meu!
•
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– Dar, mai exact, pentru ce trebuie să mulțumim?
– Dacă ai alimente în frigider, haine pe tine, un acoperământ
deasupra capului tău și un loc unde să dormi, ești mai bogat decât
75% din oamenii acestei lumi. • Dacă ai bani în bancă, în portofel
și ceva mărunțiș într-o tipsie, ești printre 8% dintre oamenii care
duc o viață prosperă. • Dacă te trezești astăzi mai sănătos decât
erai ieri, ești mai binecuvântat decât toți cei care nu vor
supraviețui până mâine. • Dacă nu ai trăit niciodată experiența
fricii de război, a singurătății închisorii, a agoniei chinuirii și a
săgetăturilor foamei, ești înaintea a 700.000 de oameni de pe
acest pământ. • Dacă te poți ruga într-o biserică fără să fi atacat,
arestat sau executat, te vor invidia cu siguranță în jur de
3.000.000.000 de oameni din această lume. • Dacă părinții tăi
sunt încă în viață și sunt încă împreună, ești un om rar. • Dacă
poți ține capul sus și să zâmbești, ești o excepție pentru toți cei
care trăiesc în nesiguranță și în deznădejde.
– Am înțeles, am spus eu. Dar acum ce să fac? Cum să încep?
– Să spui: Slavă Ție, Dumnezeule, pentru toate!, mi-a spus
zâmbind îngerul meu. Să numeri binecuvântările primite și să
conștientizezi cât de privilegiat ești (sursa: marturieathonita.ro )

Noi însă trebuie să avem
credinţa tare că în Biserica noastră toate au fost aşezate de
Duhul Sfânt şi atunci, după
credinţa lui, omul primeşte
harul de la Domnul.

Să avem credinţa tare că în Biserica noastră toate au
fost aşezate de Duhul Sfânt

•

Părintele ieromonah I. mi-a povestit că la noi, la Krumitza, un
monah stătea să moară, dar nu putea muri. I s-a spus: „Nu ţi-ai
mărturisit păcatele şi de aceea nu poţi muri”. El a răspuns: „M-am
mărturisit de două ori, dar cred că păcatele mele nu-mi sunt
iertate şi aş vrea să mă spovedesc egumenului Makari”. S-a făcut
după dorinţa sa: egumenul Makari a venit din mănăstire şi l-a
spovedit pe schimonah şi atunci acesta s-a sfârşit în pace şi
odihnă Părintele ieromonah I. m-a întrebat de ce s-a întâmplat
aceasta şi i-am răspuns că, deşi se mărturisise, el nu credea că
păcatele lui i-au fost iertate şi că trebuia chiar să fie aşa potrivit
stării lui duhovniceşti, adică potrivit necredinţei lui.
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Sfântul Siluan Athonitul
(ganduridinierusalim.com)

Sfaturi duhovnicești
•
•

•

•

Masa lunara va fi pe 17 iunie
Aducem aminte că mesele lunare nu sunt mese
caritabile, ci sunt mese de susținere și suport
financiar a Parohiei noastre.
Cei care au parastase sunt rugați să le depună pe
masa ofrandelor înainte de ora 10.
Vă rugăm cei care sunteți în urmă cu pledgiul,
verificați situația și căutați să fiți la zi. La fel și la
Reuniunea de Doamne.
În timpul Sfintei Liturghii, stați cu copiii în
biserică, nu-i țineți prin curte. După Sfânta
Împărtășanie toți copiii să meargă la Școala
Duminicală în clasa pentru vârsta aferentă
fiecăruia.
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