Parohia Mărţişor

2017-Anul comemorativ al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului

Anul VI nr. 49 (308)
10 Decembrie 2017
Duminica a 27-a după Rusalii
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”Şi învăţa Iisus într-una din sinagogi sâmbăta. Şi iată o femeie care avea de optsprezece ani un duh de neputinţă şi care era
gârbovă, de nu putea să se ridice în sus nicidecum. Iar Iisus, văzând-o, a chemat-o şi i-a zis: Femeie, eşti dezlegată de neputinţa
ta. Şi Şi-a pus mâinile asupra ei, şi ea îndată s-a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu. Iar mai-marele sinagogii, mâniindu-se că
Iisus a vindecat-o sâmbăta... Iar Domnul i-a răspuns şi a zis: Făţarnicilor! ... Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a
legat-o satana, iată de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura aceasta, în ziua sâmbetei? Şi ... s-au
ruşinat toţi care erau împotriva Lui, şi toată mulţimea se bucura de faptele strălucite săvârşite de El.” (Luca 13, 10-17)
Dumnezeu vrea să vină în ziua de astăzi și să ne îndrepte privirea în sus. Vrea să ne spună: Nu mai priviți cu disperare la
partea goală a paharului, nu mai priviți necăjiți la câte rele se întâmplă împrejur, ci priviți cu nădejde la Cer, la viața veșnică, la
mântuirea pe care Hristos a venit să v-o dăruiască. Pentru că El S-a coborât din Ceruri tocmai din această cauză, că oamenii nu
mai puteau să privească spre Cer, că oamenii au ajuns într-o așa nesimțire – zice unul dintre părinții Bisericii, Sf. Maxim
Mărturisitorul -, că nici n-au mai dorit cerul. Câtă realitate și în ziua de astăzi! Câți oameni își mai doresc Împărăția lui
Dumnezeu, viața veșnică? Câți oameni doresc să trăiască împreună cu Dumnezeu și cu toți sfinții? Foarte puțini. De ce? Pentru
că ne-a obișnuit lumea să ne dorim cele de aici, de pe pământ, să scormonim în gunoaiele lumii și să ne bucurăm de ele. Este un
fel de desen animat cu un „porcuşor” [Prikoke]. Un porc ce trăia în coteț și zicea: „Mai, oare ce vor dihăniile astea cu două
picioare cu mine de-mi dau atâta de mâncare? Poate că vor să mă sloboade la libertate, vor să fiu mai puternic, oare de ce m-or
hrăni mai mult, dar eu nu pot să mănânc mai mult”. Uite, vine pisica și zice: „Măi porcule, hai să te învăț eu cum e cu libertatea
adevărată. Uite, oamenii ăștia vor să te îngrașe ca să te taie de Craciun”. Și porcul zice: „Du-te de aici, că ești animal șiret! Tu
vrei să spui că oamenii îmi vor mie răul, vor să mă taie! Nu, oamenii sunt prietenii mei, ei mă scarpină după ureche, uite – îmi
dau paie, îmi dau lături, îmi dau de toate. Păi și-acum cum vii tu să îmi spui că ei vor să mă omoare?!” Și pisica îi spune: „Eu
am mai cunoscut și alții ca și tine, care au trăit prin cotețe din astea, și toți au ajuns răcituri, cȃrnaţi, la mesele celor cu două
picioare”. Porcul zice: „Dar ce am de făcut?”. „Păi, uite, cotețul e putrezit, iar tu zi „Acum!!”şi te trântești în el şi fugi în pădure
la libertate”. Dar porcul zice: „Cum libertate, dar nu am eu aici libertate? Aici eu am tot ce vreau. Am de mâncare, am unde să
dorm, nu-mi lipsește nimic”. Și se duce din nou la troacă, că oamenii i-au dat iar ceva de mâncare. Şi zice: „Mai vino iar mâine
pe la mine și mai discutăm”. Cȃtă asemănare cu noi, oamenii, cu lumea aceasta în care trăim cu diavolul care vine să ne înșele,
să ne păcălească, care ne face să avem impresia că „noi avem tot!”, că „suntem liberi!”. Zicea pisica acolo, la un moment dat:
„tu n-ai nimic dar ți se pare că ai totul!”. Și așa suntem noi oamenii: n-avem nimic, mai nimic pe pământul acesta și ni se pare
că avem totul. Suntem mulțumiți, suntem fericiți că avem de mâncare, că avem un loc de muncă, că avem „distracție”. Așa
zicea “Marele inchizitor” al lui Dostoievski: „dă-le la oameni mâncare și distracție, și oamenii toți te vor asculta!”. Și, după
principiul acesta, foarte multe popoare au fost manipulate, au fost duse unde au vrut conducătorii lor. Le-au dat de mâncare și
distracție. Și-n felul acesta au fost aplecați oamenii să nu mai vadă altceva. Să nu mai vadă libertatea adevărată, să nu
mai aibă verticalitate, să nu mai poată hotărî singuri nimic! Adică: ei să vadă gunoaiele şi să fie dirijați într-o parte și-n alta
după cum vrea politicul – ca să zic așa. Și asta nu întâmplător! Hristos vine în ziua de astăzi să ne învețe că am fost creați
oameni verticali. In limba greacă „om” se spune „anthropos” și înseamnă „privitor în sus”. Omul a fost creat de Dumnezeu să
privească în sus, să-și dorească Cerul, să dorească mântuirea! Dar diavolul a-nceput să-l facă să privească în jos. În femeia
gârbovă din Evanghelie ar trebui să ne vedem pe fiecare dintre noi în parte, și toată omenirea la un loc, pe care ne-a înșelat
diavolul să privim si să ne mulțumim cu cele de pe pământ, să fim „liniștiți și fericiți”. Hristos S-a pogorât din Ceruri ca să ne
explice lucrurile acestea, ca să ne arate puterea de-a ne dez-gârbovi, de a ne îndrepta. Oare, ce-nseamnă un om vertical, un om
cu verticalitate? Este cel care nu se mai lasă clătinat în dreapta și-n stânga de nimic. Un om care are înaintea ochilor mântuirea
pe care a adus-o Hristos, Împărăția lui Dumnezeu, chiar și după ce pleacă de la biserica el nu mai uită lucrurile acestea. Adică
după ce-am ieșit afară, când vine cineva și ne supără, ne enervează, ne provoacă la mânie, noi să nu-L alungăm pe Hristos
mȃniindu-ne, ci-ncercăm s-avem răbdare, să ne stăpânim limba, să ne stăpânim nervii. Asta-nseamnă că, dacă ninge afară, sau
plouă, sau e soare, sau e căldură, tu știi că duminica ai de venit la biserică. Nu te mai împiedică nimic! Asta-nseamnă
verticalitate! Înseamnă că, dacă prietenii și colegii te-ndeamnă la păcat, chiar dacă sunt majoritari, tu nu cedezi, tu rămȃi pe
poziția aceea pe care te-a pus Hristos, pe care te-a pus Dumnezeu! Si-n ziua de astăzi, sunt foarte mulți oameni vicleni, careîncearcă să-i ducă – mai ales pe tineri – spre pierzare. Nu mai sunt vremurile acelea caq să vină cu forța, să vină „comunismul”,
sau să vină turcii, şi să ne oblige să nu mergem la biserică şi să nu ne închinăm, ci sunt vremuri schimbate într-un vicleșug
extraordinar, punându-i omului la dispoziție tot felul de porcării – ca omul să se-nveţe cu ele! Unii oameni au încercat să-i
controleze pe tineri tocmai inducându-le în cap, în minte, că „e liber să faci ce vrei: e liber să te-mbeţi, e liber să te droghezi, e
liber să fumezi,...” – toate sunt prezentate ca „libertăți”. Ca și porcul despre care vă spuneam. Toți se consideră „liberi”, toți se
consideră „drepți, dezgȃrboviţi” – și aceasta este cea mai periculoasă boală: să crezi că ești bine dar, de fapt, boala să
lucreze înlăuntrul tău. De aceea aș vrea ca, în ziua de astăzi, să ne gândim la ce a făcut Mântuitorul pentru femeie si să ne
gândim că vrea să ne dezgărbovească și pe noi duhvovniceşte! Vrea să ne facă să ne ridicăm privirea în sus si să ne ferim de
orice fățărnicie, pentru că omul care este fățarnic este gârbov. Vă mulțumim că ne-ați primit cu colinda, am vrut să vă aducem
bucurie pentru ca împreună să privim în sus, pentru ca împreună să nădăjduim în Hristos Cel Care ne îndreaptă, Cel care ne
întărește și Cel Care ne poate ține vertical. Amin!”
Pr.Claudiu Melean
https://docslide.net/

INVITAŢIE : Parohia Sf.Haralambie Bellu ne invită, duminică, 10 decembrie 2017, orele
17.00, la Sf.Maslu de obște (str.Împăratul Traian nr.33 – Paroh pr.Gheorghe Dogaru)
Nu putem avea viitor fără a respecta trecutul
nostru…. Lumea de mâine nu poate exista
fără morală, fără credinţă şi fără memorie.
(Din discursul Regelui Mihai în Parlament în 25.11.2011)

Marţi, 12 decembrie
Miercuri, 13 decembrie
Vineri, 15 decembrie
Duminică, 17 decembrie

- Sf.Ierarh Spiridon
- Sf.Ierarh Dosoftei
– Sf.Sfinţit Mc.Elefterie
- Sf.Proroc Daniel

Regele Mihai I s-a născut la 25 octombrie 1921, la Sinaia. A fost fiul Regelui Carol al II-lea și al
Reginei-Mamă Elena. A încetat din viață, în ziua de 5 decembrie 2017, la reședința privată din Elveția.
Din iunie 1930, după plecarea Reginei-mamă în exil, Regele Mihai a rămas în grija tatălui Său. A urmat cursurile unei
școli organizate de Acesta la palat, alături de copii reprezentând toate colțurile țării și toate categoriile sociale. A devenit din
ce în ce mai închis în sine și mai gânditor. Singurele săptămâni fericite erau cele petrecute la Florența, la mama sa.
În adolescentă, Principele Moștenitor a urmat cursuri de sport și a început pregătirea militară. La vârsta de șaisprezece ani
a devenit sublocotenent în armata română.
După decesul Regelui Ferdinand din 1927 și ca urmare a faptului că Principele Carol a renunțat la statutul de Principe
Moștenitor, Principele Mihai a fost proclamat Rege. Fiind minor, s-a instituit o Regență, compusă din Principele Nicolae,
Patriarhul Miron Cristea și Președintele Înaltei Curți de Casație, Gh. Buzdugan.
La 8 iunie 1930, Principele Carol a revenit în țară și a preluat tronul. Mihai I a primit titlul de Mare Voievod de Alba
Iulia. În urma abdicării tatălui Său, la 6 septembrie 1940, a devenit Regele Mihai I.
În timpul războiului, Regele i-a îmbărbătat pe ostașii români care au luptat pentru reîntregirea țării. Nu a fost însă de
acord cu depășirea liniei Nistrului. În ciuda refuzului Mareșalului Antonescu, la 23 august 1944 Regele a hotărât trecerea
României alături de aliații săi tradiționali. Acest act de curaj a scurtat războiul cu 6 luni și a cruțat viețile a sute de mii de
oameni. Din 1944, Majestatea Sa Regele s-a opus din toate puterile instaurării autorității comuniste. În cele din urmă, a
fost obligat să abdice la 30 decembrie 1947.
Exilul Regelui Mihai și al Reginei Ana a început odată cu revenirea de la nunta din Atena. Au locuit până la sfârșitul
anului 1948 la vila Sparta, locuința Reginei-mame Elena. Din 1949, Regele Mihai și Regina Ana s-au mutat la Lausanne și
apoi în Anglia, unde au locuit până în 1956. Pentru a-și câștiga existența, Regele și Regina au construit o fermă de pui și un
mic atelier de tâmplărie. Familia Regală s-a întors în Elveția în 1956. Regele Mihai a semnat un contract cu compania
aeriană "Lear Jeats and Co", la Geneva. Familia s-a mutat la Versoix, un mic oraș de pe malul lacului Léman, la câțiva
kilometri de Geneva. Aici a locuit peste patruzeci și cinci de ani și tot aici se află, pentru moment, casa familiei.
În anul 1958, Regele a oprit colaborarea cu "Lear", iar un an mai târziu, a înființat o companie de electronică și de
mecanisme automate denumită METRAVEL, pe care a vândut-o cinci ani mai târziu. Regele Mihai și Regina Ana au locuit
din 2004 la Aubonne, în Elveția. De marile sărbători creștine și, în funcție de angajamentele Lor publice, Majestățile Lor au
ales să fie alături de cei dragi fie la Castelul de la Săvârşin, fie la Palatul Elisabeta.
www.familiaregala.ro/
Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că acelora este Ȋmpărăţia Cerurilor” (Fericirea a 8-a)
19 decembrie - Preotul Boris Babcenco – Răduleanu s-a născut la 2 octombrie 1905, fiind al 11-lea copil
din familia lui Grigore și Ana Babcenco. Tatăl său era cântăreț la biserica din satul Izbiște, jud. Orhei. A
urmat studiile școlii primare la Mănăstirea Curchi, Seminarul Teologic din Chișinău, Facultatea de Teologie
și Filosofie din Cernăuți și studii de specializare la Sorbona și Oxford. A fost hirotonit preot la 7 februarie
1932 pe seama Bisericii “Sf. Nicolae” din Răduleni, jud. Soroca. De la acest sat, mai târziu, părintele
Boris și-a schimbat numele, devenind Babcenco-Răduleanu. În anul 1936 a fost numit slujitor la
Catedrala “Sf. Nicolae” din Bălți. În perioada anilor 1943-1944 părintele Boris a fost numit preot militar în linia I pe front.
După ocuparea Basarabiei se refugiază a doua oară în România, slujind la Catedrala din Lugoș, apoi la parohia Chitila. La
14 martie 1960, părintele Boris Babcenco-Răduleanu, a fost arestat de Securitate, fiind arestați și copii lui, Galina și Mihai
Răduleanu. A fost condamnat la 10 ani de temniță și încă 15 ani pentru articolele scrise până în 1944, împotriva regimului
communist. În cele din urmă a fost condamnat la 15 ani de muncă silnică, petrecând anii de detenție în penitenciarele din
Jilava și Aiud. A fost eliberat în urma grațierii deținuților politici din 1964. Și-a continuat activitatea pastorală în jud.
Ialomița, la parohia Roșiori. A scris mai multe cărți, de predici și de învățătură ziditoare de suflet, a tradus și câteva cărți din
limba rusă. Trece în lumea celor drepți la 19 decembrie 1990.
http://ortodox.md/
Duminică
Duminică
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
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10 decembrie
10 decembrie
11 decembrie
12 decembrie
13 decembrie
14 decembrie
15 decembrie
15 decembrie
16 decembrie
16 decembrie
17 decembrie
17 decembrie

Programul săptămânii 10 decembrie – 17 decembrie 2017
8 - 12
- Sf.Liturghie (Tămăduirea femeii gârbove) - Pr.Ticu
17 - 19 - - Sf.MASLU de obşte la Parohia Sf.Haralambie Bellu (Pr.Dogaru)
17 - 18
- Acatistul Sf.Arhangheli - Pr.Ticu

Program administrativ (zi liberă)
- Sfinţirea mică a apei - Pr.Ticu
-

9 - 10
9 - 11
17 - 188 - 11
17 - 18
8 - 12
17 - 20 -

- Taina SF.MASLU
- Slujba acatistului Sf.Elefterie - Pr.Ticu
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți - Pr.Ticu
- Vecernia duminicii a 28-a după Rusalii - Pr.Dragoş
- Sf.Liturghie (Pilda celor poftiţi la cină) - Pr.Dragoş
- Vestirea Naşterii Domnului în parohie cu icoana Naşterii

