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„Pe când umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut pe doi frați, pe Simon ce se numește Petru și pe Andrei, fratele lui, care 

aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Și le-a zis: Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată 

lăsând mrejele, au mers după El. Și de acolo, mergând mai departe, a văzut alți doi frați, pe Iacov al lui Zevedeu și pe Ioan 

fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-și mrejele și i-a chemat. Iar ei îndată, lăsând corabia și pe tatăl lor, au 

mers după El. Și a străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia împărăției și 

tămăduind toată boala și toată neputința în popor.”                                                                             (Ev. Matei, 4, 18-23) 

De ce se grăbesc atât de mult oamenii în zilele noastre? Ca să-și vadă cât mai repede strădaniile încununate de succes! 

Iar succesul vine și se duce și lasă în urmă o umbră. De ce se grăbesc atât de mult fiii oamenilor în zilele noastre? Ca să 

culeagă cât mai repede roadele muncii lor. Iar roadele vin, trec și în urma lor rămâne o umbră de amărăciune. 

Vine moartea și oamenii noștri mor cu ochii la trecut: la succesul lor pe care lumea l-a uitat, la recoltă de roade care au 

putrezit. Mor, și odată cu ei moare și ultima urmă a strădaniilor și a împlinirilor lor. Vin alții care, la fel, seamănă și ei în mare 

grabă; la fel strâng roadele și le mănâncă, și ies cu mâinile goale din acesta lume. 

Așa stau lucrurile cu oamenii. Dar la Dumnezeu e altfel. Văzând ce deosebire este între lucrul lor și al lui Dumnezeu, 

oamenii spun: "La moara lui Dumnezeu macini încet, dar bine". Dar poate că Dumnezeu lucrează încet într-o generație, în 

întregul istoriei însă nu lucrează încet. Adesea seamănă într-o generaţie și culege în alta; generaţia în care Dumnezeu 

seamănă zice că Dumnezeu lucrează foarte încet, pe când cea în care Dumnezeu culege zice că lucrează foarte repede. La noi 

oamenii, recolta se strânge repede, mult mai repede decât ţine anevoioasa arare, semănare, plivire, aşteptare, îngrijorare. Dar la 

Dumnezeu nu este nici repede, nici încet. El îşi are pasul Lui, și nu se abate de la el. Furnica se uită și nu vede decât numai 

muşuroiul sau; gospodarul se uită și vede tot câmpul... 

Dacă Hristos ar fi lucrat în felul oamenilor, n-ar fi ales drept apostoli doisprezece pescari; Și-ar fi luat doisprezece 

regi. Să fi vrut să-Și vadă la repezeală efortul încununat de succes, ar fi convertit doisprezece puternici ai acestei lumi ca să-i 

facă apostoli și următori ai Săi. 

Înţelesul ascuns acesta este: pescari înseamnă aceia care caută binecuvântări duhovniceşti, mreaja înseamnă 

sufletul, marea este lumea, corabia este trupul. Că aceşti pescari aruncau mreaja în mare înseamnă că ei căutau 

binecuvântări duhovniceşti, hrană a duhului, cufundându-şi sufletele în adâncimile lumii ca să prindă în orice chip aceste 

binecuvântări. Dregându-şi mrejele înseamnă strădania lor de a-și păstra sufletul întreg. Lăsând mrejele, au mers după El 

înseamnă că ei au părăsit sufletele lor vechi păcătoase, și au pornit să fie înnoiţi de Hristos, să primească un suflet nou și un 

duh nou. Și mai înseamnă că, de acum încolo, ei nu vor mai căuta să prindă haruri duhovniceşti pe seama lor, ci Hristos; nu cu 

puterea lor ci cu puterea lui Dumnezeu; nu cu mintea lor ci cu descoperirea lui Dumnezeu. Iar ceilalţi doi lăsând corabia și pe 

tatăl lor înseamnă că și-au părăsit trupurile păcătoase și pe tatăl lor pământesc ca să se îngrijească de mântuirea sufletelor lor, 

să întâlnească pe Tatăl ceresc, înfiaţi fiind de harul lui Dumnezeu. 

Toţi care flămânzim și însetăm după dreptate  și care pescuim zadarnic în marea acestei lumi, aruncându-ne în ea sufletele 

ca nişte mreje, să auzim glasul Mântuitorului, pentru că iată, și pe noi ne cheamă aşa cum i-a chemat odinioară pe pescarii 

de lângă marea Galileii: Veniți după Mine ! Auzind acest glas, să nu şovăim nici o clipă, ci îndată să lăsăm toate lucrurile 

noastre și iubirile noastre vechi, și să mergem după El. El este singurul nostru prieten, singurul nostru vindecător. Toţi ceilalţi 

care stau departe de El, sunt fie nebuni fie şarlatani. Și nu ne cheamă ca pe nişte prinţi sau păstori, bogați sau săraci, învăţaţi 

sau de carte neştiutori, ci ca pe nişte bolnavi și slăbănogiţi ce suntem. Iar boala și neputința noastră vin din păcat. De 

aceea să cădem înaintea Domnului, și să plângem cum plângeau bolnavii și nefericiţii acelor zile: "Doamne Iisuse Hristoase, 

Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul! O, Doamne, iartă mulţimea cea fără de număr a păcatelor mele, 

curăţeşte-mă cu puterea Ta, hrăneşte-mă cu pâinea Ta, pătrunde cu suflarea Ta cea vie cămara înăbuşitoare a inimii mele, și 

mă voi vindeca, mă voi vindeca și voi fi viu!" Fie Domnul slăvit întru tăria sufletelor noastre și întru curăţia trupurilor noastre, 

împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, cea deoființă și nedespărţită, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.  

Sfântul Nicolae Velimirovici – www.crestinortodox.ro 

Neamul nostru este un neam smerit. Drama este că, deseori, nu-şi asumă această smerenie şi trăieşte mai curând reversul ei 

şi o oarecare duplicitate, slugărnicie. Nu are nimic de-a face smerenia cu slugărnicia. Smerenia neamului nostru este 

evidentă prin faptul că noi, ca Biserică, până în veacul al XX-lea, nu am proclamat sfinţi români. Lucrul acesta este demn de 

observat şi cred că este bine plăcut lui Dumnezeu. Este un lucru îmbucurător că acum, cu voia lui Dumnezeu, şi prin hotărârea 

Sfântului nostru Sinod au început să fie proclamaţi sfinţi dintre ierarhii, domnitorii, cuvioşii şi martirii acestui neam. Se 

recunoaşte sfinţenia neamului nostru, care nu putea să lipsească, dar asupra căreia s-a păstrat tăcerea secole de-a rândul. 

Numărul lor este mult mai extins decât numărul celor care au fost trecuţi în calendar, în ultimii ani. Este, indiscutabil, mult mai 

extinsă sfinţenia la români. Sunt nevoitori în mănăstirile noastre, sunt anonimi pe care nu-i cunoaşte nimeni, sunt oameni 

smeriţi, despre care vorbeam.                                                                          Pr. Constantin Coman - www.crestinortodox.ro 



  

 

 

 

  

  

 

 

 

                                                            Programul săptămânii  18 iunie –  25 iunie 2017 

Duminică                18  iunie  8  - 12 - Sf.Liturghie (Duminica Sfinţilor Romȃni) - Pr.Dragoş 

Duminică                18  iunie 17  - 18 - - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Dragoş 

Luni                        19  iunie  17  - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş 

Marți                      20  iunie  - - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri                 21  iunie  9 – 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Dragoş 

Joi                           22   iunie   

Vineri                      23  iunie  9  - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri                      23  iunie 17 – 19 - Vecernia şi acatistul Sf.Ioan Botezătorul – Pr.Dragoş 

Sâmbătă                  24  iunie 8 - 12 - Sf.Liturghie (Naşterea Sf.Ioan Botezătorul) şi pomenirea celor adormiți 

Sâmbătă                  24  iunie 17 – 19 -   Vecernia duminicii a III-a după Rusalii – Pr.Ticu 

Duminică                25  iunie  8  - 12 - Sf.Liturghie (Despre grijile vieţii) - Pr.Ticu 

Duminică                25  iunie 17  - 18 - - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Ticu 

 

                                                                 Anunţ:  În perioada 18-20 iunie 2017, credincioșii bucureșteni vor avea ocazia  

                                                       să aducă  cinstire Brâului Maicii Domnului de la Mănăstirea Kato Xenia din   

                                                       Grecia, la Parohia Sf.Apostol și Evanghelist Ioan, Bd.Emil Racoviţă, Sector 4. 

                                                               Notă: Credincioșii se vor putea închina la raclă între orele 08-22. 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duminică 11 iunie 2017, ora 16.00, la parohia Apărătorii Patriei II –  Sf.Ambrozie, 

a avut loc  Festivalul de pricesne «Blândul Păstor»  ajuns la a VII-a ediţie . 

Marele Premiu al Juriului: Andrada Precup, Andra Petre și Diana Dică eleve la Școala 

specială pentru deficiențe de vedere București, cu priceasna: Ridica-voi ochii mei. Premiul de 

popularitate: Valentin Palma, cu priceasna: O, mă-ntorc și plâng părinte; Secțiunea I «până 

în 15 ani»: Premiul I: Ilona Amieroaie, Colegiul Național  «Dinu Lipatti», cu priceasna: Unde 

să mă duc eu Doamne;  Secțiunea II «peste 15 ani»: Premiul I: Rori Manolache cu 

priceasna: Datoria mamei; 

    Reprezentanta parohiei Mărţişor, Anastasia Stroică, de la Școala gimnazială nr.114 a obţinut 

Menţiunea I cu priceasna: La umbra crucii Tale. O felicităm şi îi urăm ca Maica Domnului să o 

ocrotească şi să-i răsplătească dragostea şi rȃvna!                            www.sfantulambrozie.ro 

                                      Brâul Maicii Domnului - istoria minunatului veșmânt                  www.centruldepelerinaj.ro 

                            Mănăstirea Kato Xenia, situată în orașul grecesc Volos, este o mănăstire de maici. A fost întemeiată în  

                            timpul împăratului bizantin Andronic al II-lea Paleologul și poartă hramul "Sfântul Ierarh  

                            Nicolae". Kato Xenia, înseamnă "Străina de Jos", şi provine de la icoana făcătoare de minuni a Maicii  

                            Domnului ajunsă aici în mod miraculos. Icoana Maicii Domnului a fost numita "Xenia" - adică Străina  

                             – deoarece venea dintr-un loc străin. 

                                 Potrivit Tradiției, Apostolul Toma, nefiind prezent la înmormântarea Maicii Domnului, a primit  

                           Sfântul ei Brâu ca dovadă a învierii și înălțării ei cu trupul la cer. Acesta a fost țesut de însăși Maica 

Domnului din păr de cămilă. Sfântul Brâu a fost adus în Ierusalim din Capadocia, de către împăratul Teodosie cel Mare. Până 

în secolul al IV-lea, Brâul Maicii Domnului s-a păstrat la Ierusalim. Însă în anul 395, Arcadie, fiul împăratului Teodosie cel 

Mare (379-395), aduce Cinstitul Brâu  la Constantinopol. În secolul al X-lea, împărăteasa Zoe, soția lui Leon cel Înțelept, în 

urma vindecării sale miraculoase, a brodat Brâul cu fir de aur, formă în care se păstrează și astăzi, și l-a reașezat în racla 

dăruită de împăratul Arcadie.  

  Între anii 1512 si 1520, Neagoe Basarab, domnitorul Țării Românesti, a înnoit incinta Mănăstirii Vatoped și a construit 

un paraclis cu hramul "Brâul Maicii Domnului". Paraclisul a fost reparat în anul 1794, tot cu ajutoare românești, iar în secolul al 

XIX-lea România a dăruit Paraclisului Maicii Domnului o nouă catapeteasmă. De asemenea, racla de argint în care se păstrează 

Brâul la Mănăstirea Vatoped a fost confecționată în secolul al XVIII-lea tot în Ţara Românească. În această sfântă raclă se 

pastrează numai despre o parte din Brâu, pentru că alte două părți ale acestuia au fost dăruite, în anul 1522, Mănăstirii de maici 

Kato Xenia, situată la 50 de kilometri de orașul Volos. De-a lungul vremii, Brâul Maicii Domnului a vindecat nenumărați 

bolnavi, în special de boala cancerului, și a ajutat să nască mulțime de femei care nu puteau avea copii. Tămăduirea acestora s-

a produs prin purtarea în jurul brâului a unei "panglici" care a fost atinsă de racla în care se păstrează Brâul Maicii Domnului. 

  

Luni 19 iunie 2017 
08:30 – citirea Acatistului Nașterii Maicii Domnului; 

09:00 – Sf.Liturghie în paraclisul Acoperământul 

Maicii Domnului; 

17:00 – citirea Acatistului Adormirii Maicii Domnului. 

Marți 20 iunie 2017 
 08:30 – citirea Acatistului Bunei-Vestiri, în fața raclei; 

09:00 – Sf.Liturghie în paraclisul Maicii Domnului. 

 

Duminică 18 iunie 2017 
08:45 – așezarea raclei cu Cinstitul Brâu într-un baldachin; 

08:50 – citirea Acatistului Bunei Vestiri; 

09:45 – Sf.Liturghie în paraclisul Acoperământul Maicii 

Domnului; 

12:00 – inaugurarea expoziției de icoane, pictate de copii; 

17:00 – citirea Acatistului Maicii Domnului; 

17:30 – concert de pricesne închinate Maicii Domnului. 

 

 

 

 

 

24 iunie – Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sȃnzienele – Drăgaica) - Mai înainte de a naşte Fecioara pe Hristos, a născut cea 

stearpă, în zilele sale pe Înaintemergătorul lui Hristos, ca acei ce vor vedea naşterea cea peste fire din cea îmbătrânită, să 

creadă naşterii celei mai presus de fire, care avea să fie din Fecioara cea nenuntită şi să zică în sine: „Puterea cea atotputernică 

a lui Dumnezeu, Care a dezlegat nerodirea bătrânei, aceea este puternică ca şi pe Fecioara cea neîntinată să o facă maică". 




