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 Octombrie

Octombrie 1– Acoperământul Maicii Domnului
- Sfântul Apostol Anania:este unul dintre cei
şaptezeci de apostoli, a fost episcop în cetatea Damascului.
Sfântul Apostol Anania l-a botezat pe Sfântul Apostol Pavel,
pentru că Domnul i s-a arătat în vedenie, poruncindu-i să meargă
pe uliţa care se cheamă Dreaptă şi acolo să caute în casa lui Iuda
pe un oarecare Saul, supranumit şi Tarsianul, care se ruga. Însă
Apostolul Anania s-a lepădat de aceasta, ştiind câte răutăţi
făcuse Saul sfinţilor în Ierusalim şi cu ce gând anume
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mersese în Damasc, ca să-i lege pe toţi cei ce cheamă numele
Domnului. Iar Domnul îl îndemna pe el, zicând: "Mergi, că vas
ales îmi este Mie acesta". Şi îndată Anania, sculându-se după
porunca Domnului, a mers la Saul şi,
punându-şi mâinile pe el, i-a zis:
"Saule, frate, Domnul Cel ce ţi s-a
arătat ţie pe cale m-a trimis ca să
vezi şi să te umpli de Duhul Sfânt".
Şi îndată Saul a văzut iar Apostolul
Anania l-a botezat. După câteva zile,
când iudeii se sfătuiseră să-l ucidă pe
Pavel pentru o schimbare ca aceea a
lui - că din gonaci s-a făcut
propovăduitor al numelui lui Iisus atunci Anania, împreună cu ceilalţi
ucenici, luându-l pe Pavel, l-au scos
peste zid într-o coşniţă. Şi, intrând singur în adunarea iudeilor,
propovăduia cu îndrăzneală numele Domnului. Nu numai
evreilor ci şi celor de alte limbi, a binevestit Evanghelia
Împărăţiei. S-a dus din Damasc în Elevteropol şi acolo, arătând
noroadelor calea mântuirii şi tămăduind pe cei bolnavi şi
neputincioşi, pe mulţi i-a adus la credinţa în Hristos.
Octombrie 6—Glorification of Saint Innocent, Apostle to
America: Saint Innocent Metropolitan of Moscow and
Kolomensk was glorified by the Russian Orthodox Church on
October 6, 1977. He was born in the village of Anginsk in the
Irkutsk diocese. Having spent a large part of his life in
journeys, Saint Innocent translated a Catechism and the Gospel
into the Aleut language. In 1833, he wrote in this language
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one of the finest works of Orthodox missionary activity
INDICATION OF THE WAY TO THE KINGDOM OF
HEAVEN. In 1859, the Yakut first heard the Word of God and
divine services in their native language. Twice (in 1860 and
1861) Saint Innocent met with Saint Nicholas the Apostle to
Japan, sharing with him his spiritual experience. A remarkable
preacher, Saint Innocent said, “Whoever abounds in faith and
love, can have mouth and wisdom, and the heart cannot resist
their serving it.” Having begun his apostolic work as a parish
priest, Saint Innocent completed it as Metropolitan of Moscow
(1868—1879). He obeyed the will of God all his life, and he left
behind a theme for the sermon to be preached at his funeral: “The
steps of a man are rightly ordered by the Lord” (Ps 36/37:23).
Octombrie 14—Sfânta Cuv. Parascheva de la Iași: din
Minunile Sf. Parascheva: Doctorița care m-a operat a rămas
uluită: Sfânta Parascheva m-a vindecat!
Aș dori să vă relatez o minune făcută pentru mine de mijlocirile
Cuvioasei la bunul Dumnezeu. Se întâmpla în ziua de 29 august
2015, când am intrat într-un conflict la un joc de fotbal. Un băiat
mi-a dat un pumn în ureche și mi-a spart
timpanul. De rușine nu le-am spus
părinților ce s-a întâmplat și nu m-am
dus imediat la medic, să verifice ce se
întâmplase
cu
urechea
mea.
După câteva zile, simțeam că nu mai am
echilibru și zgomotele mă deranjau
foarte tare. La șase zile am ajuns la un
medic O.R.L., care mi-a spus că am un
sfert din timpan perforat și că am venit
prea târziu... Șansele ca să-mi recapăt
auzul
în
totalitate
sau
să se
refacă timpanul erau mici...
Simțeam că port o greutate sufletească,
din pricina păcatelor

mele, așa că m-am dus să mă spovedesc. Cred că a fost prima
dată când m-am spovedit așa cum trebuie, cu lacrimi adevărate
de pocăință pentru păcatele mele. A urmat o lună și jumătate de
chin, după operație. Încercam să nu răcesc, nu aveam voie nici
măcar să strănut. Mă gândeam cu îngrijorare că va trebui
toată viața să trăiesc cu o gaură în timpan, suportând și toate
consecințele aferente... Am început să citesc în fiecare
seară acatistul Sfintei Parascheva și mă rugam ca măcar să nu
mă chinui prea rău cu urechea, dacă nu se va milostivi
Dumnezeu de mine să mă vindece complet... În cele din
urmă, timpanul s-a vindecat integral, iar la audiogramă auzul
mi-a ieșit perfect. Doctorița care m-a operat a rămas uluită, nui venea să creadă că-mi recăpătasem auzul în totalitate.
Mulțumesc, Sfântă Cuvioasă Parascheva! (www.doxologia.ro)
Octombrie 21—Sf. Cuv. Mărturisitori Visarion și Sofronie:
Apărătorii Bisericii Ortodoxe din Transilvania împotriva unirii
ei silnice cu Roma (1698-1701). Acești Sfinți luptători au trăit
pe la mijlocul veacului al XVIII-lea. Cuviosul Visarion din
Sarai s-a născut în Bosnia. A călătorit pe la multe locuri sfinte,
și îndeosebi, la Ierusalim și la Muntele Athos și a intrat de tânăr
în monahism. Îndurerat de suferința românilor pentru credința
lor ortodoxă, a călătorit prin Transilvania, propovăduind
pretutindeni credința ortodoxă. Era primit în tot locul ca un
înger din cer. Drumul lui până la Brașov a fost un adevărat alai
de biruință creștină, aprinzând în sufletele credincioșilor
dragostea de legea strămoșească. Pentru râvna sa în apărarea
credinței ortodoxe, a fost întemnițat la Sibiu și, în cele din
urmă, în fioroasa închisoare din Kuffstein, unde a murit, pentru
mărturisirea credinței ortodoxe. Cuviosul Sofronie de la Cioara,
s-ă născut în satul Cioara, din părțile Orăștiei, ca fiu al unei
familii preoțești. Ucenicia în călugărie și-a făcut-o în Țara
Româneasca. Reîntors la Cioara, a întemeiat un schit în
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mijlocul codrilor, învățând pe români calea mântuirii. Pentru
râvna lui fără de Legea ortodoxă, a fost închis în temnița de la
Bobalna. Eliberat de mulțime, Cuviosul mărturisitor a plecat în
Munții Apuseni, îndemnând pe credincioși să țină obiceiurile
strămoșești. A fost prins din nou și închis la Abrud. Eliberat încă
o dată, mergea din loc în loc, ținând soboare, adică adunări, și
învățând poporul: "Stricați silnica unire cu Roma, învață el, cereți
episcop românesc în Transilvania!" Iar când a înțeles că și-a
împlinit chemarea, s-a retras la Mănăstirea Argeșului, unde s-a
săvârșit cu pace
Octombrie 26—Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
Octombrie 27—Sf. Cuvios Dimitrie cel Nou, Basarabov:
Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov este sărbătorit pe 27
octombrie. S-a născut în
satul Basarabi, la sud de
Dunăre (în Bulgaria). A trăit
în secolul al XIII-lea, în
timpul "imperiului" vlahobulgar de la Tarnovo,
întemeiat de frații Petru și
Asan. Iubind viața ascetică,
se va retrage într-o peșteră.
Nu știm cât timp s-a nevoit
în această peșteră și nici
când a trecut la cele veșnice.
Tradiția spune ca înainte de
a muri, s-a așezat singur între două lespezi de piatră, ca într-un
sicriu, fiind acoperit în timp de apele râului. Moaștele sale au
rămas multă vreme sub ape, până când o copilă care pătimea de
duh necurat a avut o revelație: i s-a arătat Sfântul Dimitrie
Basarabov, care i-ar fi spus: "Dacă părinții tăi mă vor scoate din
apă, eu te voi tămădui". Părinții vor merge la locul indicat în vis,
lângă râul Lom, si vor găsi trupul neputrezit al

sfântului între două pietre. Moaștele Cuviosului Dimitrie vor fi
duse și așezate în biserica din Basarabi. În tradiția bisericească,
un domnitor al Țării Românești, al cărui nume nu este
menționat, a plătit o sumă mare de bani pentru aducerea
moaștelor Cuviosului Dimitrie în București. Delegația nu a
reușit să intre în acest oras, deoarece caii nu au vrut să mai
meargă. În această situație, membrii delegației au hotărât să
tragă la sorți, pentru a stabili drumul pe care vor merge cu
moaștele Sfântului Dimitrie. La sorți a căzut drumul spre
Basarabi, și astfel, moaștele au fost reașezate în biserica din
Basarabi. Au stat în această biserică până în timpul războiului
ruso-turc (1768-1774), când generalul rus Petru Salticov,
trecând prin satul Basarabov, a luat moaștele cu intenția de a le
trimite în Rusia. Însă, la rugămintea lui Hagi Dimitrie, negustor
de origine macedoromână, precum și a mitropolitului Grigorie
II al Țării Românești, le-a dăruit poporului român. Moaștele au
fost asezate cu cinste, în iunie 1774, în actuala catedrală
patriarhală din Bucuresti. Menționăm că racla cu moaștele
Cuviosului Dimitrie a fost scoasă în procesiune pe străzile
Bucureștiului de mai multe ori. Astfel, în 1815, din porunca
domnitorului Caragea, pentru a se pune capăt epidemiei de
ciumă, în 1831, la cererea generalului Paul Kiseleff, în speranța
opririi epidemiei de holeră și în 1827, în timpul lui Grigore
Ghica, pentru ploaie.
Octombrie 31—Sf. Sfințit Muc. Ioan Kochurov din Chicago
Părintele Ioan Kochurov s-a născut în 13 iulie 1871, în satul
Bigildino-Surka din provincia Danky, într-o familie
credincioasă cu mulți copii. Viitorul preot a absolvit cu succes
seminarul în anul 1891. Luând examenul de intrare la
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Academia Teologică din Sankt Petersburg. Chiar din timpul
studenției Părintele Ioan a combinat posibilitatea de a sluji ca
preot de parohie cu activitatea de misionar. După absolvirea
academiei în 1895, Ioan a fost trimis la Dioceza Insulelor
Aleutine si Alaskăi conform dorinței sale aprinse de a sluji ca
misionar. Curând după căsătoria sa cu Alexandra Chernisheva,
sosirea
lui
în
America
protestantă a însemnat șocul
tangenței cu o viață mult
diferită de cea cu care era el
obișnuit în Rusia Ortodoxă.
Aflat pentru prima dată în SUA,
părintele a ajuns în New York,
un oras hiper-monden față de
orașele rusești ortodoxe. Deși
nu stăpânea încă limba engleză, părintele s-a adaptat destul de
repede la viata americană. Începutul activității sale ca preot
slujitor de parohie a fost marcată prin înființarea unei parohii
ortodoxe în Chicago în 1892 de Episcopul Nicolae. Numit ca
preot paroh la catedrala Sf. Vladimir din Chicago in 1895 din
ordinul Sfântului Sinod, Părintele Ioan s-a lovit de o viață de
parohie mult diferită de cea a parohiilor ortodoxe din Rusia. În
iulie 1907, dupa 12 ani de slujire la parohia Chicago-Streator,
părintele Ioan s-a întors acasă, înfruntând necunoscutul ce avea să
-l trăiască în patria mamă, unde a rămas până la sfârșitul slujirii
sale ca preot. Întoarcerea sa în Rusia în vara anului 1907 a
însemnat nu numai un nou început ca preot slujitor la dioceza
Sankt Petersburg, ci și provocarea aplicării cunoștințelor sale
pastorești, acumulate în America. În octombrie 1917 după mai
multe zile de la acapararea puterii

de către bolșevici în Petrograd, efectele s-au resimtit și în
orășelul Tsarskoye Selo. "Ieri, în 31 octombrie, când bolșevicii
au intrat în Tsarskoye Selo cu Armata Roșie, au început sa
percheziționeze casele ofițerilor militari, făcând arestări.
Părintele Ioan (Alexandrovich Kochurov) a fost luat și dus la
marginea orașului, la Catedrala Sf. Teodor, unde a fost
asasinat pentru simplul fapt că organizatorii procesiunii sfinte
se presupune că s-au rugat pentru victoria armatelor lui
Cossack, ceea nu era nicidecum adevărat. Ceilalți proți au fost
eliberați ieri seară. Astfel s-a născut încă un mucenic pentru
Credința în Hristos. Decedatul, chiar nefiind de mult timp în
oraș, a câștigat dragostea adevărată a tuturor, mulți creștini
venind să-i asculte predicile."
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Sfaturi duhovnicești
•
•
•

•

•
•

Masa lunară va fi pe 21 Octombrie
Pe data de 30 Noiembrie Parintele Stelian Tofana va
sustine o conferinta vineri seara de la ora 7
Deoarece unii dintre dumneavoastră sunteți în
urmă cu pledgiul, vă sfătuim ca atunci când scrieți
un cec mai mare (payment la bancă, chirie) să se
scrie și cecul pentru biserică pentru a nu uita
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.
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.

