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 2017 - Anul omagial al sfintelor icoane şi al iconarilor 

     „În vremea aceea a vrut Iisus să meargă în Galileea şi  a găsit pe Filip şi i-a zis: vino după Mine. Şi Filip era din
Betsaida din oraşul lui Andrei şi al lui Petru.  Filip a găsit pe Natanail şi i-a zis:  am găsit pe Acela despre Care a scris
Moise în Lege şi au scris proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Iar Natanail i-a zis: Din Nazaret poate să fie ceva
bun? Şi Filip i-a răspuns: vino şi vezi. Iisus a văzut pe Natanail venind către Dânsul şi a zis despre el: iată cu adevărat
israelitean în care nu este vicleşug! Natanail L-a întrebat: De unde mă cunoşti? Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: mai înainte ca
Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsu-a Natanail şi I-a zis: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu
eşti Împăratul lui Israel. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât
acestea vei vedea. Apoi i-a zis: adevărat, adevărat vă spun că  de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui
Dumnezeu suindu-se şi pogorându-se peste Fiul Omului.“                                                                          (Ioan 1, 43-51)

Da, fraţilor, numai credinţa ortodoxă curăţeşte şi sfinţeşte firea omenească stricată de păcat , îi innoieşte pe cei stricaţi,
mai ales prin Tainele Botezului, Pocăinţei şi Impărtăşaniei; îi luminează pe cei întunecaţi, îi vindecă pe cei răniţi cu păcatele,
îi încălzeşte pe cei îngheţaţi, cu harul Duhului Celui Sfânt îi bineînmiresmează pe cei împuţiţi de patimi; celor omorâţi le redă
viaţă, uneşte iarăşi cu Dumnezeu pe cei despărţiţi de El, îi face din nou ai Lui pe cei Instrăinaţi de El, îi întăreşte pe cei slăbiţi,
îi reface şi îi impodobeşte pe cei sluţiţi, îi ridică pe cei căzuţi, îi slobozeşte pe cei robiţi, îi umple de dragoste pe cei vrăjmaşi,
cum a făcut cu Apostolul Pavel şi cu mulţi alţii, pe cei hulitori îi umple de slavoslovire necontenită a lui Dumnezeu, îi umple
de nădejde pe cei deznădăjduiţi, îi mângâie pe cei descurajaţi, îi izbăveşte pe cei vinovaţi de osândă şi de pedepsirea din
gheenă, îi împacă pe cei tulburaţi, îi intăreşte pe cei istoviţi, le dă lărgime celor strâmtoraţi, îi îmbogăţeşte cu dreptatea pe cei
nedrepţi, îi face simpli pe cei vicleni, îi face buni pe cei răi, îi indreaptă pe cei stricaţi, îi face infrânaţi pe cei lacomi, îi face
curaţi pe cei curvari, ii face darnici pe cei zgârciţi, ii face inţelepţi pe cei fără minte, îi face cereşti pe cei lipiţi de pământ, îi
face subţiri pe cei grosolani, îi face duhovniceşti pe cei trupeşti, îi face iubitori de Dumnezeu pe cei iubitori de materie, face
lepădaţi de sine şi atotiubitori pe cei iubitori de sine, îi face asemănători cu Dumnezeu şi - o, minune! - dumnezeieşti pe cei
asemănători dracilor!

Iată ce minuni face credinţa ortodoxă în om! Vreţi să vă convingeţi de asta? Citiţi vieţile sfinţilor, istoria Bisericii, şi
veţi vedea limpede toate minunile acestea: veţi vedea lupi care s-au prefăcut in miei, curvari şi curve care s-au prefăcut în
oameni drepţi şi deopotrivă cu îngerii, iubitori de arginţi care s-au prefăcut în milostivi, iubitori de plăceri care s-au prefăcut
în înfrânaţi; veţi vedea oameni imbrăcaţi cu puterea şi cu mărirea pământească în smeritul veşmânt al monahului.

Iată creştini adevăraţi,  iată îngeri  in trup, iată pe pământ cetăţeni  ai Cerului  şi  totodată slugi credincioase ale
patriei pământeşti, la fel ca cei patruzeci de mucenici din Sevastia, care sunt pomeniţi în această zi! Iată ce poate face
credinţa ortodoxă cu oamenii care o ţin cu adevărat şi urmează îndrumării ei! Dar în noi de ce nu pricinuieşte o asemenea
schimbare mântuitoare? Din pricina puţinătăţii de credinţă sau necredinţei noastre, a uşurătăţii noastre, a stricăciunii şi
lipsei de pocăinţă a inimii noastre; din pricina patimilor care s-au întărit în noi şi au pus stăpânire pe noi, din pricina faptului
că mulţi nu s-au pătruns câtuşi de puţin de duhul şi de viaţa Bisericii, ci se ţin de ea slab şi mai mult de formă. Din aceleaşi
pricini  au luat  naştere la noi  şi  toate viciile societăţii  contemporane:  omorurile,  sinuciderile,  incendierile,  furtul  avutului
obştesc, luxul peste măsură, desfrâul, viaţa de risipă, goana după plăcerile de tot felul ale simţurilor.  Ca să fim creştini
ortodocşi adevăraţi, trebuie, mai întâi de toate, să avem impărtăşire vie, necontenită, cu Biserica Ortodoxă, să luăm parte la
rugăciunile, la învăţătura, la Tainele ei, să ne studiem cu râvnă credinţa, să ne pătrundem de duhul ei şi să trăim în el, să ne
călăuzim după poruncile, rânduielile ei şi - cel mai însemnat lucru - să refacem în noi, prin pocăinţă adevărată şi adâncă,
chipul adevăratului creştin ortodox,  având ca pildă chipul sfinţilor vechi şi noi sau, şi mai bine, chipul însuşi Domnului
nostru Iisus Hristos, Care zice: v-am dat vouă Ca precum am făcut Eu vouă să faceţi şi voi (In 13, 15), ca să zică şi despre noi
Domnul cum a zis cândva despre Natanail: Iată, cu adevărat, israilitean întru care nu este vicleşug! Amin.

Sfântul Ioan De Kronstadt – www.crestinortodox.ro

Sfântul Ioan Damaschinul spunea: „Eu nu cinstesc materia (icoana), ci pe Acela Care din iubire pentru mine S-a făcut
materie, pe Iisus Hristos“. Noi nu cinstim lemnul şi hârtia sau vopseaua din icoane, ci persoanele sfinţilor reprezentaţi în
icoană.  Deci,  în icoane cinstim persoanele  sfinte  reprezentate  pe ele.  De  ce  astăzi  se  iese  în  procesiune cu icoanele
sfinţilor? Ca să vedem că sfinţii ne arată două lumini unite în chip nedespărţit: dreapta credinţă şi dreapta vieţuire.

De aceea, Apostolul Pavel spune: „Căutaţi pacea cu toţi şi sfinţenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul“ (Evrei
12, 14). Nimeni nu poate vedea pe Dumnezeu dacă nu caută sfinţenia. Iar primul pas în dobândirea sfinţeniei este mărturisirea
dreptei credinţe şi lepădarea de păcate prin pocăinţă, prin spovedanie, iar apoi împărtăşirea cu Sfintele Taine. Prin aceasta ne
sfinţim viaţa şi primim har ca să facem fapte bune. Iar căutând sfinţenia, aşa cum au căutat-o sfinţii, ne bucurăm de mântuire
şi comuniunea sfinţilor din împărăţia Preasfintei Treimi. Amin.

†DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane -  www.crestinortodox.ro

Parohia Mărţişor

"Postul stă nu numai în a mânca rar, ci în a mânca puțin; și nu numai în a mânca o dată, ci în a nu mânca mult. Nechibzuit este 
postitorul care așteaptă până la ceasul mesei ca atunci să se dedea mâncatului cu nesaț atât cu trupul, cât și cu mintea."      Sf. Serafim 



 

 

Programul săptămânii  5 februarie –  12 martie 2017
Duminică          05 martie   8  - 12 -   Sf. Liturghie ( a Ortodoxiei)  – Pr.Ticu
Duminică          05 martie 17 – 18 -    Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză – Pr.Ticu
Luni                  06 martie  17  - 18 -  Acatistul Sf.Arhangheli  – Pr.Ticu
Marți                07 martie -  Program administrativ (zi liberă)  
Miercuri           08 martie  8 – 11 -   Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite şi Sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu
Joi                     09 martie  8 – 12 -   Vecernia unită cu Liturghia Darurilor (Sf.40 Mucenici) – Pr.Ticu
Vineri               10 martie  8 – 11 -   Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite şi Sf.MASLU – Pr.Ticu
Vineri               10 martie      17 – 18 -  Slujba acatistului  - Pr.Ticu
Sâmbătă           11 martie     8 - 11 -   Sfânta Liturghie  și pomenirea celor adormiţi - Pr.Ticu
Sâmbătă           11 martie   17 - 18 -   Vecernia duminicii a II-a din Post (a Sf.Grigorie Palama) – Pr.Dragoş
Duminică          12 martie   8  - 12 -   Sf. Liturghie (Vindecarea slăbănogului din Capernaum)  – Pr.Dragoş
Duminică          12 martie 17 – 19 - -    Sf.MASLU de obşte cu invitaţi de la parohiile vecine

Anunţ:    Duminică, 12 martie 2017, orele 17.00, 
vă invităm să participaţi la Maslul de obşte de la parohia Mărţişor.

Adaugă o fărâmă de iubire în tot ceea ce faci
Este adevărat că prin darul desăvârşit al lui Dumnezeu, întreaga viaţă a Fiului Său, adică judecata care a avut loc în viaţa

Fiului  Său,  ar  trebui  să  se  repete  în  propria  noastră  viaţă.  Dar  chiar  dacă  primim  de  la  Dumnezeu  numai  un  mic  dar  , 
întrebuinţându-l cu înţelepciune, acesta ne va uni cu Trupul Bisericii şi cu Capul Trupului, cu Hristos. În acest chip, vom deveni
părtaşi întâi Capului Trupului şi apoi ai darurilor mădularelor puternice ale Trupului lui Hristos, care sunt sfinţii. Aşadar, oricât
de mic ar fi darul nostru, dacă îl păstrăm şi îl ocrotim, Dumnezeu ne va pune „credincioşi peste multe” . Dacă păstrăm cu
sfinţenie ceea ce este puţin, Dumnezeu ne va covârşi cu darurile Lui cele bogate. Prin micul nostru dar ne vom împărtăşi de  marile
daruri ale sfinţilor.

De aceea, se cuvine ca în tot ceea ce facem să adăugăm o fărâmă de iubire. Atunci când vorbim despre ceva sau despre
cineva, să adăugăm un strop de dragoste, să fim mărinimoşi, vorbind frumos despre fratele nostru, chiar mai mult decât este el
vrednic. La fel se cuvine să facem şi atunci când ne gândim la ceva sau la cineva: să nu uităm să adăugăm acea fărâmă de
iubire. Aşadar,  dacă în tot ce facem, în tot ce spunem şi în tot ce gândim adăugăm o fărâmă de dragoste, atunci, treptat, vom
moşteni  marea  dragoste  care  se  revarsă  din Crucea şi Învierea  lui  Hristos.  Cred  că  în  felul  acesta  putem tâlcui  cuvintele
Domnului: „Cel ce este credincios peste puţine, peste multe va fi pus” (Matei 25, 21).

(Arhimandrit  Zaharia Zaharou, Adu-ţi  aminte de dragostea cea dintâi (Apocalipsa 2, 4-5) – Cele trei  perioade ale vieţii
duhovniceşti în teologia Părintelui Sofronie, Ed.Doxologia, Iaşi, 2015,pp. 126-127)                         https://doxologia.ro/

                                            Cinstirea sfintelor icoane – Duminica Ortodoxiei
                                                                                                                                     Icoana Maicii Domnului de la Mărţişor
                                          O femeie văduvă [din Popeşti-Leordeni n.n.] s-a dus să-și vândă boii, că a rămas singură, cu opt copii:
                                      - „Ce să fac? Bărbatul a murit în război. Am rămas eu – vai de capul meu! - săracă, c-o casă părăginită, 
                                    cu opt copii. Vând și eu boii, cumpăr lemne, mai cumpăr și ceva mâncare și îmbrăcăminte... Asta-i viața! Și
                                    ce-o mai vrea Dumnezeu, asta s-o întâmpla.”
                                          S-a dus, a vândut boii, a luat un preț  bun – s-a dus cu vreo trei copii după ea; nu putea o femeie văduvă 
                                     să ducă singură boii – și când s-a întors înapoi, a trecut printr-un târg și a văzut în târgul ăla, acolo, o icoană
                                      cu Maica Domnului. Foarte frumoasă. 
     Şi a zis:– „Măi, omule! Cât face icoana  asta?”   Şi omul i-a zis exact prețul boilor.
     Și ea a zis: – ”Mai rupe din preţ, omule! Măcar să iau pâine la copiii ăștia, că n-au mâncat nimic astăzi. Și e târziu... Și-am 
mers atâția zeci de km pe jos.” – „Cinci bani nu rup de-acolo! Iaca ți-am zis: cinci bani nu rup.” – „Măi, omule!...” 
     Şi-a plecat femeia cu copiii, s-a dus până-ntr-un loc, dar s-a întors înapoi. – „Măi, omule! Hai, măi!... Mai rupe-oleacă, măi!”
S-a dus, s-a întors, a făcut vreo zece drumuri.
     Până la urmă, ce-a zis femeia: – „Măi, dar zic (presupun) că mi-a furat boii, măi... Mi-a furat banii... Și ce făceam? Nu trebuia 
să mă descurc?...Ia, măi, banii de-aici și dă-mi icoana!” Şi icoana a început să plângă.
      După o vreme, femeia a dăruit-o bisericii Mărţişor.  Părintele Mihai (Tătărȃm) a primit icoana cu mare drag, i-a pus aureolă 
Maicii Domnului şi Mȃntuitorului, şi de atunci (1947!!!) a devenit icoana de suflet a bisericii Mărţişor. În 2012, înainte de 
resfinţirea picturii, a fost aşezată într-un baldachin de lemn, şi forma ovală iniţială a icoanei a devenit dreptunghiulară. 
În 2016 i s-au adăugat şi însemnelele pururea Fecioriei Maicii Domnului şi aureolele schimbate, după tradiţia ortodoxă.

9 martie – “  Timpul s-a scurtat! Acum este prilejul de pocăinţă  ! “-  Sfinţii 40 de mucenici din lacul Sevastia ne sunt cu
adevărat dreptar de viaţă duhovnicească şi de împreună-lucrare. Din păcate, ne sunt şi mustrare… Deoarece vedem la ei că
împreună-pătimirea, unitatea de nezdruncinat a comunităţii frăţeşti întemeiate pe iubire, jertfă, slujire şi pocăinţă, este exact ce ne
lipseşte nouă, în aceste vremuri. Şi dacă în ceata celor 40 de mucenici tot a fost unul care a slăbit în credinţă şi a apostaziat (a
lepădat credinţa), în ciuda tuturor încurajărilor celorlalţi, în cazul nostru – în care vrajba, răutatea şi suspiciunea între fraţi sunt la
cote maxime, când singurătatea şi izolarea ne copleşesc, când dragostea frăţească nu numai că se răceşte, dar chiar este înlocuită
de ură – oare cum va fi pentru noi în ceasul încercărilor celor mari?  Înfricoşătoare întrebare şi perspectivă… Să ne rugăm
Sfinţilor cei 40 de mucenici şi sfinţilor închisorilor să ne lumineze şi să ne povăţuiască în căile în care vom merge!

https://www.edituradoxologia.ro/adu-ti-aminte-de-dragostea-cea-dintai-apoc-2-4-5-cele-trei-perioade-ale-varstei-duhovnicesti
https://www.edituradoxologia.ro/adu-ti-aminte-de-dragostea-cea-dintai-apoc-2-4-5-cele-trei-perioade-ale-varstei-duhovnicesti
http://www.doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/daca-nu-simti-iubire-pentru-tot-nu-iubesti-deloc



