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Duminica a II-a după Rusalii
( a SfinŃilor Români )

Parohia MărŃişor
„Pe când umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut pe doi fraŃi, pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele lui, care
aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Şi le-a zis: VeniŃi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând
mrejele, au mers după El. Şi de acolo, mergând mai departe, a văzut alŃi doi fraŃi, pe Iacov al lui Zevedeu şi pe Ioan fratele lui, în
corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-şi mrejele şi i-a chemat. Iar ei îndată, lăsând corabia şi pe tatăl lor, au mers după El. Şi
a străbătut Isus toată Galileea, învăŃând în sinagogile lor şi propovăduind Evanghelia împărăŃiei şi tămăduind toată boala şi
toată neputinŃa în popor.”
( Matei 4,18-23)
“ViaŃa religioasă românească este, cu toate imperfecŃiunile ei,
Părintele Cleopa spune că avem mulŃi SfinŃi dar aceştia,
un bun exemplu de Ortodoxie în act. CredinŃa este o practică sau nedorind să fie cunoscuŃi, şi-au ascuns sfinŃenia. Poporul însă îi
o învăŃătură care îşi arată sensul şi puterea în practică, iar nu în cunoaşte pe SfinŃi uneori chiar în timpul vieŃii lor pământeşti şi cel
primul rând o doctrină în ea însăşi.
mai adesea după moarte.
ViaŃa SfinŃilor din toate timpurile şi din toate Ńările, viaŃa
SfinŃii arată în viaŃa lor sfinŃenia lui Dumnezeu. Ei sfinŃesc
poporului lui Dumnezeu care constituie “Sfânta Biserică”, dă înăuntrul lor numele lui Dumnezeu prin rugăciune, apoi îl arată în
mărturie de adevărul Evangheliei, dă mărturie de Hristos. SfinŃii mod transparent prin purtarea lor. Creştinii se uită în calendar
îndeosebi iradiază un comportament extrem de uman. Pentru că pentru a vedea care este Sfântul zilei şi îi aduc rugăciuni in acea zi
sunt totdeauna întorşi spre Dumnezeu, ei ştiu să se întoarcă şi îşi aşează viaŃa sub oblăduirea Sfântului şi caută să imite cum pot
spre om, aşa cum Dumnezeu se întoarce spre ei în Hristos. Noi nu- virtuŃile acestui Sfânt, simŃindu-se ocrotiŃi de rugăciunile lui. Sunt
L cunoaştem pe Dumnezeu în El însuşi ci pe Dumnezeul întors veneraŃi de asemenea cei care au murit în sfinŃenie, care au făcut
spre oameni. Şi-L cunoaştem doar în măsura legăturii Sale cu noi.
totul pentru dăinuirea Bisericii, care şi-au dat viaŃa pentru
A-i privi pe oameni aşa cum îi priveşte Hristos, e ceea ce Dumnezeu, au iradiat în lumina lui Hristos şi ne-au lăsat prin
fac sfinŃii. SfinŃi precum Sfântul Vasile, Sfântul Nicolae, Sfântul aceasta o Biserică vie. Fără SfinŃii din trecut, Biserica nu ar fi
Calinic de la Cernica, care plângea când nu avea bani să le dea ceea ce este, n-ar fi putut dăinui. TradiŃia vie şi prin aceasta
oamenilor, au lucrat la propovăduirea, la afirmarea credinŃei Biserica însăşi nu se poate menŃine fără o succesiune a SfinŃilor.
celorlalŃi, pregătindu-i să fie oameni adevăraŃi. Ei şi-au iubit “AduceŃi-vă aminte de înaintaşii voştri” (Evr. 13, 7), spune
aproapele şi i-au îndemnat şi pe ceilalŃi să-l iubească, au urmat Sfântul Apostol Pavel. Este recunoştinŃa pentru toŃi cei care ne-au
instinctiv această direcŃie. SfinŃii sunt remarcabili nu ca nişte eroi transmis Evanghelia. ViaŃa Bisericii nu a fost niciodată întreruptă
sau specialişti pe care este greu să-i înlocuieşti, ci prin această pentru a o reîncepe din nou.
forŃă spirituală, prin forŃa iubirii, a rugăciunii pentru oameni
SfinŃii sunt importanŃi şi prin ceea ce ne transmit: Biserica vie,
care este în ei, mai mult decât prin faptele lor.
în spiritualitatea ei, în forŃa sa spirituala, exemplul lor. Îi venerăm
Nu fapta umană în sine, ci puterea lui Dumnezeu care şi pentru că sunt plini de Dumnezeu. Sunt oameni care au atins
străluceşte în faptele lor şi din ei înşişi, ii face transparenŃi lui culmile foarte înalte ale îndumnezeirii. Se interesează de uman
Dumnezeu, Care face să iradieze capacităŃile lor umane aşa cum se interesează de Hristos; sunt împreună cu Hristos aşa
înrădăcinate în lumina dumnezeiască.
cum sunt Îngerii. Se spune că împreună cu Hristos îngerii arată un
SfinŃenia este manifestarea îndumnezeirii omului. mare interes pentru mântuirea noastră. SfinŃii, care sunt şi oameni,
ImportanŃa minunilor Ńine de faptul că ele sunt semne ale acestei o fac cu atât mai mult. Despre ei Sfântul Pavel spune că nu vor
transparenŃe, ale acestei lumini, ale acestei bunătăŃi a lui avea toată fericirea decât împreună cu noi, când vom fi cu toŃi
Dumnezeu arătate în SfinŃi. Bunătatea este o forŃă penetrantă care împreună. Ei se roagă pentru noi. Iar când ne rugăm pentru
depăşeşte forŃa legii. Sfântul iradiază lumina lui Hristos Cel vrăjmasi, ei se roagă cu si mai multă osârdie. De aceea le
înviat.
cerem rugăciunile .
SfinŃenia este totdeauna o iradiere a lui Dumnezeu Care s-a
Există o singură Biserică care se prelungeşte de pe pământ
arătat mai presus de legi în Cel înviat şi Care este şi cu noi intr-o în cer. Nu suntem rupŃi de viaŃa pământească pentru că avem
lepădare de sine, într-o participare la suferinŃele noastre. De privirile îndreptate, concentrate spre cea de dincolo, înaintăm spre
aceea, însă, participarea îşi găseşte sensul culminant în bucuria cea de dincolo luptând aici pentru a ajunge acolo încununaŃi de
învierii. SfinŃii trăiesc în viaŃa lor pământească transparenŃa prezenŃa lui Hristos, a Duhului Sfânt în noi. Creştem aici, trebuie
Învierii, care desăvârşeşte legile naturii.
să lucrăm aici, chiar şi în viaŃa socială, în perspectiva vieŃii de
dincolo.
Fără viaŃa pământească nu putem creşte. Este ceea ce fac
(din: “Pr. M. Costa de Beauregard si Pr. Dumitru Staniloae, Mica
SfinŃii.
Ei
trăiesc “pe pământ ca în cer”, făcând voia Lui.
dogmatica vorbita. Dialoguri la Cernica”, Ed. Deisis)
La marginea de sud-est a Capitalei, pe Şoseaua OlteniŃei, în imediata vecinătate a comunei Popeşti-Leordeni, pe un teren ce aparŃine Arhiepiscopiei
Bucureştilor, se ridică semeaŃă o biserică monumentală, cu hramul”Duminica SfinŃilor Romani”, izvorâtă din evlavia fericitului întru pomenire Patriarh
Teoctist, faŃă de toŃi sfinŃii cei din veac ai Ortodoxiei Romaneşti şi ca prinos de mulŃumire şi recunoştinŃă faŃă de vrednicii săi înaintaşi în Scaunul
Patriarhal. Biserica a fost ridicată între anii 2003-2006. Slujba de târnosire a Sfântului Altar, sfinŃirea bisericii şi a corpului de chilii s-a săvârşit în ziua de
duminică, 29 octombrie 2006, de către fericitul întru pomenire Patriarh Teoctist, în al douăzecilea an de slujire patriarhală a sa.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât pe 20 iunie 1992, ca Duminica a doua după Rusalii sa fie numită
"Duminica Sf. Români". În şedinta din 28 februarie 1950, Sfântul Sinod a inceput canonizarea SfinŃilor de origine românească.
Sfinti Români canonizati in anii 1950-1956
Canonizarea Sf.Ierarh Calinic de la Cernica (cinstit pe 11 aprilie); a Sf. Ierarhi Marturisitori Ilie Iorest si Sava, mitropolitii
Transilvaniei (24 aprilie); Sf.Ierarh Iosif cel Nou de la Partos (15 septembrie); si a Sf. Cuviosi Marturisitori Visarion, Sofronie si
Sfântul Mucenic Oprea (21 octombrie), a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pe 28 februarie 1950.
Proclamarea oficială a canonizarii lor a avut loc pe 21 octombrie 1955, în catedrala din Alba Iulia.
Proclamarea canonizarii Sf.Ierarh Iosif cel Nou de la Partos s-a făcut în catedrala Catedrala mitropolitana din Timisoara, pe 7 oct.1956.
Sfinti Români canonizati in anul 1992
Introducerea in calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Sf.Cuvios Antipa de la Calopodesti (10 ianuarie) si canonizarea Sf.Cuvios
Gherman din Dobrogea (29 februarie); a Sf.Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramures (24 aprilie); Sf.Ierarh Ghelasie de la RâmeŃ
(30 iunie); Sf.Ierarh Leontie de la RădăuŃi (1 iulie); Sf.Voievod Ştefan cel Mare si Sfânt (2 iulie); Sf.Cuvios Ioan Iacob de la Neamt Hozevitul (5 august); Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla (7 august); Sf. Martiri Brâncoveni, Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi:
Constantin, Stefan, Radu, Matei, si sfetnicul Ianache (16 august); Sf.Cuvios Ioan de la Prislop (13 septembrie); Sf.Ierarh Martir
Antim Ivireanul (27 septembrie); Sf. Preoti Mărturisitori Ioan din Galeş si Moise Măcinic din Sibiel (21 octombrie); Sf.Cuvios
Antonie de la Iezerul-Vâlcea (23 noiembrie), si Sf.Cuvios Daniil Sihastrul (18 decembrie), a fost hotărâtă de Sfântul Sinod, in şedinŃa
din 20-21 iunie 1992.
Sfinti Români canonizati in anul 2003
Canonizarea Sf.Cuvios Vasile de la Poiana Mărului (25 aprilie), si a Sf.Ierarh Mucenic Teodosie de la Măn. Brazi (22 septembrie), a
fost hotărâta de Sfântul Sinod pe 5 martie 2003. şi proclamarea oficială a canonizării lor s-a facut la Măn. Brazi, pe 5 octombrie 2003.
Sfinti Români canonizati in anul 2005
Proclamarea oficială a canonizarii Sf.Cuvios Onufrie de la Vorona a avut loc pe 9 septembrie 2005, la Mănăstirea Vorona, iar cea
Sf.Ierarh Dosoftei, a avut loc pe 14 octombrie 2005, la Catedrala mitropolitana din Iasi.
Pe 20-21 octombrie 2005, s-a hotărât canonizarea Sf.Cuvios Gheorghe de la Cernica (3 decembrie), si a Sf.Ierarh Grigorie Dascalul,
mitropolitul Tării Românesti (22 iunie). Proclamarea oficială a canonizarii Sf.Cuvios Gheorghe de la Cernica a avut loc pe 3 decembrie
2005, la Manastirea Cernica, iar cea a Sf.Ierarh Grigorie Dascălul pe 21 mai 2006, la Catedrala patriarhala din Bucuresti.
Sfinti Români canonizati in anul 2006
Pe 14-15 noiembrie 2006, s-a hotărât canonizarea Sf.Ierarh Pahomie de la Gledin, Ep.Romanului (14 aprilie). Proclamarea oficială a
canonizarii sale a avut loc pe 14 aprilie 2007, in localitatea Gledin.
Sfinti Români canonizati in anul 2007
Pe 12 februarie 2007, s-a hotărât canonizarea mitropolitului Varlaam al Moldovei (30 august). Proclamarea oficială a canonizarii lui a
avut loc pe 29 august 2007, la Manastirea Secu.
Pe 22-24 octombrie 2007, s-a hotărât canonizare Sf. Martiri si Marturisitori: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod,
Grigore din Zagra si Vasile din Telciu (12 noiembrie). Proclamarea oficială a canonizarii lor a avut loc pe 11 mai 2008, la Măn.Salva.
Sfinti Români canonizati in anul 2008
Pe 5-7 martie 2008, s-a hotărât canonizarea Sf. Cuviosi Rafael si Partenie de la Agapia (21 iulie); a Sf.Cuvios Iosif de la Varatec (16
august); Sf.Cuvios Ioan de la Râşca si Secu (30 august); Sf. Cuviosi Simeon si Amfilohie de la PângăraŃi (7 septembrie); Sf.Cuvios
Chiriac de la Tazlău (9 septembrie), si a Sf. Cuviosi Iosif si Chiriac de la Bisericani (1 octombrie). Proclamarea oficială a canonizarii
lor a avut loc la Manastirea Neamt, pe 5 iunie 2008.
Pe 8 iulie 2008, s-a hotărât canonizarea Sf.Ierarh Iachint, mitropolitul Tarii Românesti (28 octombrie); Sf.Voievod Neagoe Basarab
(26 septembrie), si a Sf.Dionisie Exiguul (1 septembrie). Proclamarea oficială a canonizarii acestora a avut loc la Catedrala patriarhala
din Bucuresti, pe 26 octombrie 2008.
Sf.Ierarh Grigorie Dascălul (+22 iunie 1834) s-a născut la Bucureşti în 1765 şi a fost mitropolit al łării Româneşti între anii
1823-1834. A ajuns ucenic al Sf. Paisie Velicicovschi, fiind călugărit la Mănăstirea. NeamŃ. Dornic de desăvârşire, la
îndemnul Sf. Paisie, tânărul monah Grigorie vieŃuieste o perioadă de timp la Sfântul Munte Athos. Revenind în Ńară, se
aşează la măn. Caldaruşani, reorganizată de Sf. Cuvios Gheorghe, stareŃul măn. Cernica si Căldaruşani. În 1823, Sf. Grigorie a
fost chemat la Bucureşti de domnitorul Grigorie Dimitrie Ghica, fiind ales mitropolit al łării Româneşti. Întreaga viaŃă şi
lucrare a mitropolitului Grigorie în slujba Bisericii a fost un exemplu de sfinŃenie şi de iubire jertfelnică pentru păstoriŃii săi, de
sprijinul său material beneficiind numeroşi săraci, văduve, orfani oferind hrană, adăpost şi cărŃi de învăŃătură. La moartea sa au
rămas o mulŃime de cărŃi pregătite spre a fi oferite în dar şcolarilor. Sfântul Ierarh Grigorie s-a ingrijit, in mod special, si de
restaurarea catedralei mitropolitane din Bucuresti, precum şi de traducerea si tipărirea in lb. română a VieŃilor SfinŃilor.

Programul săptămânii 17 iunie 2012 – 24 iunie 2012
Ziua
Duminică 17 iunie 2012
Luni
18 iunie 2012
Miercuri 20 iunie
Vineri
22 iunie
Vineri
22 iunie
Sâmbătă
23 iunie
Sâmbătă
23 iunie
Duminică 24 iunie 2012

ORA
8 - 12
17 - 18
9 – 11
9 - 11
18 - 19
8 - 11
17 - 19
8 - 12

Slujbe
- Sf. Liturghie (Duminica SfinŃilor Români – Chemarea primilor Apostoli)
- Acatistul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil
- SfinŃirea mică a apei
- Taina Sf.Maslu
- Slujba acatistului
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiŃi
- Vecernia Naşterii Sf.Ioan Botezătorul
- Sf. Liturghie (Duminica a III-a după Rusalii şi Naşterea Sf.Ioan Botezătorul )

