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"În vremea aceea Iisus, ridicându-Şi ochii către cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te
preaslăvească, precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Si
aceasta este Viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis. Eu
Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârşit. Si acum, preaslăveşte-Mă Tu, Părinte, la
Tine însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie
din lume. Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat si cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine, căci
cuvintele pe care Mi le-ai dat, Eu le-am dat lor, iar ei le-au primit si au cunoscut cu adevărat că de la Tine am iesit si au crezut
că Tu M-ai trimis. Eu pentru acestia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ei sunt ai Tăi. Şi toate
ale Mele sunt ale Tale şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am preaslăvit întru ei. Şi Eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt şi Eu vin
la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem şi Noi. Când eram cu ei
în lume, Eu îi păzeam în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat; şi i-am păzit şi n-a pierit nici unul dintre ei, decât numai fiul
pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la Tine şi pe acestea le grăiesc în lume, pentru ca bucuria Mea să o aibă
deplină în ei."
(Ioan 17, 1-13)
Un model de rugăciune pentru toţi, dar mai ales pentru Preoţi, pentru Păstori. De multe ori m-am întrebat ce trebuie să
caracterizeze misiunea unui Preot?... Ce ar trebui să ne desăvârşească în slujirea aceasta?... Am spus, şi continui să spun, că
Hristos este modelul nostru, dar cum urmăm Lui? Continuăm învăţătura, însă nu sporim dragostea; căutăm să îndreptăm, dar
nu cu Duhul blândeţii; sau poate căutăm adesea să ne îndreptăţim fără să căutăm la păcatele noastre, ci suntem "cu o neodihnită
veghere la greşelile unora faţă de alţii; le certăm, le osândim, dar soluţii salvatoare nu prea oferim; judecăm fără să vindecăm!..."
după cum spunea Pr. Galeriu. Şi totuşi, un singur lucru dacă l-am face cum trebuie ar fi mai mântuitor decât orice altceva: o
rugăciune din inimă, din dragoste, din co-pătimire...
Trăim cu speranţa că ne vom îndrepta, dar este foarte greu de realizat. Ceea ce ne va ridica din păcat este pocăinţa întemeiată
pe acea stâncă ce se poate numi "rugăciunea Lui". Speranţa ne rămâne Mila Lui ce se dezvăluie nouă prin lucrarea Harului în viaţa
noastră. De la Răstignirea Lui şi până la sfârşitul veacurilor, noi păcătuim şi El se roagă pentru noi; noi deznădăjduim, iar El ne
şopteşte "Îndrăzniţi, Eu am biruit lumea"; noi ne pierdem credinţa, dar El nu-Şi întoarce faţă de la noi! Un ultim gând: noi
adesea ne văităm de crucea noastră, El s-a plâns de păcatele noastre?...
IPS Antony Bloom spunea: "Să ne gândim puţin la rugăciunea noastră, la ale voastre şi la ale mele. Gândiţi-vă la căldura, la
profunzimea şi intensitatea trăirii noastre, atunci când ne rugăm pentru cineva drag nouă sau atunci când ne rugăm pentru ceva
ce este important în viaţa noastră... Atunci inima voastră este deschisă, tot adâncul fiinţei este dăruit rugăciunii făcute. Asta
înseamnă că Dumnezeu este important pentru voi?... Nu, deloc! Pur şi simplu înseamnă că motivul rugăciunii este important!...".
Trist, dar adevărat.
Venit-a Mântuitorul să ne înveţe să credem, să iubim, să fim fii ai lui Dumnezeu... Ne-a vorbit simplu "căci cuvintele pe care
Tu mi le-ai dat Mie, Eu le-am dat lor, iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit şi au crezut că Tu M-ai
trimis" (vers. 8). Oare chiar am cunoscut?... Putem spune că am crezut?... Mulţi cred că pot răspunde pozitiv. Faptele lor pot
da mărturie de acelaşi lucru? Cu toţii credem, dar nu toţi mărturisim prin fapte de credinţă. Şi mai trist decât atât, nu toţi
iubim... "Ceea ce oamenii doresc defapt, nu este cunoaşterea, ci certitudinea!" (Bertrand Russel), oare căutăm motive să
credem sau prilej de a fi cu El?... Dacă ne uităm în jurul nostru astăzi vom vedea că omul contemporan este dornic de
cunoaştere superficială, de o informaţie cât mai simplă. Şi totul este pus sub semnul întrebării... Cel mai uşor lucru este să
negi, căci asta te scapă de responsabilitatea cunoaşterii. Probabil această frică de responsabilitate ar putea fi numită "sindromul
adamic", căci prin ea ne depărtăm de noi, de Dumnezeu... Dacă nu dăm importanţă cuvântului, cum putem cunoaşte
adevărul? Pentru că spune Însuşi Hristos: "cuvântul Tău este adevăr" (vers. 17).
Doamne, ajută-ne să Te cunoaştem cu adevărat!... Căci "asta înseamnă să-L găseşti pe Hristos, să-L cauţi în mod continuu,
fără încetare" (Sf. Grigorie de Nyssa).
Arhim. Siluan Vișan – www.creștinortodox.ro
Sfântul Ioan Carpatiul spune că la orice ceas rostim noi rugăciunile, nu ne deosebim întru nimic de sfinţi, de cuvioşi şi de
mucenici, căci – după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur – rugăciunea, chiar când e rostită de noi, care suntem plini de
păcate, ne curăţim numaidecât. Aşa spun Sfinţii Părinţi: nici o rugăciune – ori este rea, ori este bună – nu este pierdută
înaintea lui Dumnezeu. Ușurința, căldura şi dulceaţa ne arată că Dumnezeu ne răsplăteşte şi ne mângâie pentru această
nevoinţă. Iar greutatea, întunecimea, uscăciunea, dovedesc că Dumnezeu ne curăţă şi ne întăreşte sufletul. Iar prin această
folositoare răbdare, Dumnezeu îl mântuieşte pe om, pregătindu-l, cu toată smerenia, să guste viitoarea dulceaţă harică.
Părintele Arsenie Boca – www. cuvintecezidesc.com
Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.
Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii ...

INFORMARE: Pentru a VI-a ediție a Festivalului de pricesne «Blândul Păstor» ce va avea loc în data de 19
iunie 2016, orele 16.00, în cerdacul Parohiei Apărătorii Patriei II (Str.Lunca Bârzeşti nr.3) s-au înscris, din partea
parohiei Mărţişor, pentru preselecţia din ziua de 11 iunie 2016, patru persoane: două pentru secţiunea sub 15 ani şi
două pentru secţiunea peste 15 ani. Alte amănunte legate de acest eveniment se pot afla de pe site-ul
www.sfantulambrozie.ro.
15 iunie - Fericitul sau sfântul Augustin ? (+ 430) Deşi a fost o figură exemplară a creştinismului primului
mileniu, Augustin, episcopul Hipponei în nordul Africii Romane (sec. IV-V), se bucură astăzi numai de o primire
cu jumătate de gură între sfinţii Bisericii Ortodoxe. Nu puţini dintre creştinii ortodocşi de astăzi sunt contrariaţi de
apelativul de "Fericit" asociat numelui acestui Părinte al Bisericii. Nu este Augustin chiar un sfânt? Pentru că opera
lui Augustin are unele erori în privinţa doctrinei despre Sf. Treime (sustinerea purcederii Duhului Sfant de la
Tatăl si de la Fiul, ca de la un singur principiu = Filioque), ori a celei despre păcat şi har, acest lucru a determinat
apelativul de "fericit" şi nu de "sfânt".
Opera lui Augustin, deşi uriaşă, nu a fost propriu-zis citită în Răsărit până în secolul al XIII-lea, cu excepţia unor
florilegii. Dincolo de operă, însă, Augustin a fost îndeajuns de cunoscut în Răsărit, încât să fie invitat la Sinodul al III-lea
Ecumenic de la Efes (431). Actele Sinodului al V-lea Ecumenic (553) îl enumeră între părinţii şi învăţătorii Bisericii. Actele
următorului Sinod Ecumenic (680-681) îl numesc "preastrălucitul şi fericitul Augustin", iar Actele Sinodului constantinopolitan
din 1166-1167 citează unul dintre florilegiile sale, numindu-l "sfântul Augustin". Observând că operele sale cuprindeau erori, Sf.
Nicodim Aghioritul recomanda citirea lor cu atenţie şi primirea celor scrise doar în măsura fidelităţii faţă de învăţăturile
Bisericii ortodoxe. Totuşi, în 1819, acelaşi Nicodim a publicat în Sinaxarul revizuit, în care introdusese mai mulţi sfinţi, şi pe
Augustin (15 iunie). Într-o epocă în care nu se făceau canonizări, termenii de sfânt şi fericit au fost folosiţi simultan pentru
a desemna o aceeaşi persoană. Se poate admite că, în context teologic, denumirea de "fericit" reprezintă un mod practic de a
avertiza asupra acestor erori. În concluzie, vom putea spune că, pentru ortodocşii informaţi teologic şi responsabili bisericeşte,
Augustin va fi citit ca Fericit, dar venerat ca Sfânt.
(Dragoş Mîrşanu, Cine îl cunoaşte pe Augustin ?) – www.ziarullumina.ro

18 iunie – Moşii de vară “Mereu să ne aducem aminte de cei adormiţi şi să ne rugăm pentru ei!”(Sf.Paisie Aghioritul
Recrutare de voluntari pentru Întâlnirea internațională a tineretului ortodox

La Bucureşti, între 1- 4 septembrie 2016, va avea loc Întâlnirea internațională a tineretului ortodox, eveniment cu
participare naţională şi internaţională. Evenimentul se dorește a fi unul de mare anvergură, cu caracter naţional şi internaţional,
propunându-și să adune la București 2.500 de tineri cu vârsta cuprinsă între 16-35 de ani. Amintim că în anul 2014, la BaiaMare a avut loc Reuniunea Tinerilor Ortodocşi, iar în anul 2015, la Cluj-Napoca , Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din Europa.
Scopul evenimentului este formarea tinerilor, prin participarea la programele educative, duhovnicești, culturale și artistice
din Capitală, pentru a deveni la rândul lor formatori în comunitățile din care fac parte.
Întâlnirea va cultiva ideea de voluntariat în rândul tinerilor şi va viza creşterea numărului de voluntari în asociaţiile de
tineret. Un număr de 500 de voluntari vor dobândi competenţe specifice şi abilităţi de coordonare a grupurilor de tineri. Voluntarii
formaţi şi implicaţi în acest eveniment vor putea să îşi folosească abilităţile dobândite şi în cadrul altor proiecte de voluntariat.
De asemenea, evenimentul va contribui la creşterea nivelului de informare a tinerilor cu privire la valorile, tradiţia şi istoria
poporului român prin vizitarea muzeelor şi a altor obiective culturale şi religioase ale Municipiului Bucureşti.
Acțiunea de voluntariat va cuprinde 3 perioade de timp: 16 mai 2016 – 17 iunie când va fi pregătirea propriu-zisă a
voluntarilor : strategii pentru buna desfășurare a evenimentului, împărțirea sarcinilor fiecăruia, cursuri de training etc.;
22 august – 31 august când se vor face repetiții și se vor simula anumite acțiuni; 1 septembrie – 4 septembrie reprezentând
durata evenimentului.
Persoana responsabiă cu organizarea acestui eveniment cu care invitații vor putea intra în contact pentru informații este
dl. Nastu Hristu, inspector la Sectorul Învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
Telefon: 0732.839.771 ; e-mail: ioym@arhiepiscopiabucurestilor.ro

Programul săptămânii 12 iunie – 19 iunie 2016
Duminică
Duminică
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică
Duminică

Ziua
12 iunie
12 iunie
13 iunie
14 iunie
15 iunie
16 iunie
17 iunie
17 iunie
18 iunie
18 iunie
19 iunie
19 iunie
19 iunie

ORA
Slujbe
8 - 12
- Sf.Liturghie (Sf.Părinţi de la Sinodul I Ecumenic) – Pr.Dragoş
17 – 18
- Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş
17 – 18
- Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş
- Program administrativ (zi liberă)
9 - 10
- Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoş
10 - 13
- Cerc pastoral lunar (preoţi din sectorul 4 capitală)
9 - 11
- Taina Sf.MASLU
17 – 18
- Slujba acatistului – Pr.Dragoş
7 – 11
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi (Moşii de vară) – Pr.Dragoş
17 – 18
- Vecernia Rusaliilor – Pr.Ticu
8 - 12
- Sf.Liturghie (Pogorârea Sf.Duh) – Pr.Ticu
12 – 13 - Vecernia Sfintei Treimi ( a plecării genunchilor) - Pr.Ticu
16 – 20
- Festivalul de Pricesne de la parohia Apărătorii Patriei II

