Parohiaşi Mărţişor
2018 - Anul omagial al unităţii de credinţă
de neam
Anul VII nr. 22 (333)
3 Iunie 2018
Duminica a I după Rusalii
(a Tuturor Sfinților)
www.parohiamartisor.ro
Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în
ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în
ceruri. Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică
mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine.
Atunci Petru, răspunzând, I-a zis: Iată noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat Ţie. Cu noi oare ce va fi? Iar Iisus le-a zis: Adevărat
zic vouă că voi cei ce Mi-aţi urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul Omului va şedea pe tronul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe
douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată,
sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine, pentru numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi va moşteni viaţa veşnică. Şi mulţi
dintâi vor fi pe urmă, şi cei de pe urmă vor fi întâi.
(Ev. Matei 10, 32-35, 37-38)
În acest uriaș sobor al tuturor sfinților, pe care îi cinstim acum la această sărbătoare, sunt toți strămoșii neamului omenesc, toți
patriarhii și sfinții prooroci ai Vechiului Testament, împreună cu toți drepții dinainte de întruparea Mântuitorului, răscumpărați de El
prin jertfa Sa pe Cruce. Sfințenia nu este un cerc închis, ea poate fi dobândită de oricine.
Noi îi cinstim pe toți sfinții pentru viața lor pilduitoare, pentru statornicia lor în credință, pentru caracterul lor hotărât
pe calea binelui și a dreptății, pentru bunătatea inimii lor și pentru sfințenia vieții lor.
Când citim sau când auzim din Sfintele Scripturi aceste porunci dumnezeiești: "Fiți sfinți sau fiți desăvârșiți", le primim cu
greutate la prima auzire, ni se pare că e cu neputință de înfăptuit sfințenia cu propria noastră viață! Dacă privim însă la viețile
sfinților, despre care știm că au fost și ei oameni pământeni ca și noi, și vedem că ei au putut împlini această poruncă a sfințeniei, a
desăvârșirii, prindem și noi curaj și smerită îndrăzneală. Mai ales că sfințenia și desăvȃrşirea nu înseamnă numai semne și
miununi; puțini sfinți au făcut minuni în viața lor pământească. Sfințenia sau desăvârșirea nu presupun numaidecât semne și
minuni, așa cum suntem obișnuiți să credem uneori. Minuni, ce pot să uimească pe oameni, ajung să facă și vrăjitorii și scamatorii și
fachirii, ajutați de puterile întunericului. Dar sfințenia nu pot să o dobândească decât cei blânzi și smeriți cu inima, cei plini de
dragoste pentru Dumnezeu și pentru aproapele lor. Sfințenia cea bineplăcută lui Dumnezeu trebuie să aibă măcar aceste trei
însușiri. Înstrăinarea omului de răutăți și de patimi.
A doua condiție: Păstrarea și mărturisirea dreptei credințe în Dumnezeu. Cei care fac false minuni, sunt niște șarlatani.
Există minuni făcute de sfinți, fără îndoială, dar acestea sunt mai rare.
Și a treia condiție: Împlinirea poruncilor dumnezeiești. În Filocalie, volumul întâi, se spune între altele și acest lucru:
Dumnezeu este ascuns în poruncile Sale. Întrucât împlinești porunca Evangheliei, Dumnezeu este de față și ți se arată. Îl vezi.
Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu (Matei 5, 8 ), spune "Fericirea” a șasea. De obicei, credința cea
adevărată față de Dumnezeu se cere dovedită prin fapte de dragoste sinceră față de aproapele nostru: Căci de va zice cineva că
iubește pe Dumnezeu iar pe fratele său îl urăște, este un mincinos, spune Sf.Evanghelist Ioan în Epistola întâia dintre scrierile sale.
Căci cel ce nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să-L iubească pe Dumnezeu pe Care nu-L vede? (I Ioan 5, 20 ).
Și această așteaptă Dumnezeu de la noi: să vrem, să dăruim, să ne ostenim, să mergem pe calea Lui, să fim de partea Lui.
Ca să intrăm pe această cale a sfințeniei și să sporim în ea, avem la îndemână ajutorul lui Dumnezeu, numit harul Sfântului
Duh, care este puterea darului ce izvorăște din Duhul Sfânt, prin care lucrează Dumnezeu în lume și în noi. Harul îl dobândim
și îl menținem prin Sfintele Taine, prin rugăciunea personală, prin rugăciunile și binecuvântările Sfintei Biserici.
Mântuitorul ne invită cu iubire pe calea Lui și ne cheamă la El, zicând: Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu va voi
odihni pe voi. Rămâneți întru Mine, spune Iisus Hristos, și Eu voi rămâne întru voi. Căci precum mlădița nu poate să aducă roadă
de la sine, dacă nu rămâne în viță; așa nici voi, dacă nu rămâneți întru Mine. Eu sunt vița, voi mlădițele (Ioan 15, 4). Vedeți ce
raport strâns este între noi și Dumnezeu? Cine rămâne în Mine și Eu rămân în el, acela aduce roadă multă. Fără de Mine nu puteți
face nimic! (Ioan 15, 5).
Când ne vom afla pe o asemenea cale vom urî fărădelegea și păcatul și vom simți nevoia lăuntrică de a face cât mai mult
bine în jurul nostru, atunci ne vom însufleți ușor pentru tot ce este frumos, nobil și de folos oamenilor și vom simți din plin
bucuria și dulceața faptei bune, păstrând mereu în noi duhul smerit și blând. Aceasta este calea sfințeniei. Pe o asemenea cale
au mers și sfinții pe care îi sărbătorim astăzi. Din viețile lor învățăm să fim cinstiți, harnici, modești, blânzi, pașnici, curați la
suflet și la trup, generoși, plini de bunătate și de omenie. Toate aceste virtuți își au puterea și izvorul în Dumnezeu, pe Care Lau descoperit în măsura în care au trăit după sfaturile și după sfintele Sale porunci. În El au crezut, pe El L-au mărturisit, pe El L-au
iubit și către El s-au dus, în împărăția Lui și în slava Lui, cum spune Psalmistul: Adânc pe adânc cheamă.
Societatea noastră omenească și românească are nevoie de oameni cinstiți, de oameni înțelepți, modești, cumpătați, de oameni
pașnici, plini de omenie. Să nu pretindem altora să fie așa; să ne străduim noi înșine, fiecare, în sectorul său de activitate, să fie
mai bun, mai sincer, mai curat, mai cinstit, mai omenos, mai credincios, după chipul vieții acelora pe care îi prăznuim astăzi.
Încheind aceste gânduri despre sfinții pe care îi prăznuim astăzi să ne rugăm lui Dumnezeu cu umitinta, zicând așa: Dă-ne,
Doamne, duhul sfințeniei, bărbăția și statornicia sfinților Tăi pe calea binelui! Dă-ne, Doamne, tăria lor în credința, râvnă
dragostei lor, duhul smereniei și al virtuților creștinești pe care le-au avut ei! Ajută-ne, Doamne, că tot ce gândim, ce vorbim și
tot ce înfăptuim să fie spre slava Ta și spre binele aproapelui nostru, ca împreună să Te cinstim cu credința pe Tine, Dumnezeul
părinților noștri, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi. Amin
Părintele Sofian Boghiu - www.crestinortodox.ro

Astăzi, Duminică, 3 iunie 2018, la orele 16.00, suntem invitaţi la parohia Apărătorii Patriei II –
„Sf.Ambrozie „ (Str. Lunca Bârzeşti, nr. 3) să participăm la finala celei de a VIII-a ediţii a Festivalului de
pricesne „Blândul Păstor”.
www.sfantulambrozie.ro
Luni, 4 iunie – Sf.Mc.Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel şi Ȋnceputul Postului Sf.Apostoli
Vineri, 8 Iunie – Sf.Mc.Nicandru şi Marcian
Sȃmbătă, 9 Iunie – Sf.Chiril al Alexandriei
Luni, 4 iunie - Ȋnceputul postului Sfinţilor Apostoli - Spre deosebire de celelalte posturi care au o durată fixă, Postul
Sfinților Apostoli Petru și Pavel are o durată variabilă de la an la an, în funcție de data Sfintelor Paști. Această perioadă de
postire ne oferă prilejul de a medita asupra misiunii pe care cei doi mari Apostoli ai Bisericii au desfăşurat-o .
Începutul Postului Sfinților Apostoli este în funcție de data Sfintelor Paști. Începe întotdeauna luni după Duminica
Tuturor Sfinților. Anul acesta durează ȋntre 4 iunie şi 29 iunie 2018.
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este un post ușor. În fiecare sâmbătă și duminică este dezlegare la pește, vin și
ulei. Învățătura pentru posturi din Ceaslovul mare arată că luni, miercuri și vineri se mănâncă legume fără ulei, marți și joi
aceleași cu untdelemn și vin. Dezlegarea la pește există și luni, marți și joi dacă atunci cade sărbătoarea vreunui sfânt cu
doxologie mare și cu cruce neagră în calendar, iar când o astfel de sărbătoare cade miercuri sau vineri se dezleagă la
untdelemn și vin. De praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel care cade vineri, se face dezlegare la pește, vin și ulei.
Luni , 4 iunie, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip de la
Niculițel, martirizați în sec.al IV-lea. Ei fac parte din cei 36 de mucenici care au pătimit pentru Hristos pe
pământul țării noastre, în vechea cetate Noviodunum, Isaccea de astăzi, la sfârșitul veacului al III-lea și
începutul veacului al IV-lea. Sfintele trupuri au fost descoperite în vara anului 1971 și sunt printre puținele
moaște întregi din întreaga lume ortodoxă.
O dată pe an, sfinții se întorc în cripta martirică. Importanța cu totul excepțională a ansamblului
paleocreștin de la Niculițel pentru istoria creștinismului românesc a determinat Arhiepiscopia Dunării de Jos să ridice în anii
1980 ai secolului trecut, în plină epocă ateistă, un edificiu care protejează martiriconul și ruinele basilicii paleocreștine, în
incinta căruia sunt expuse vestigiile găsite în acest loc sfânt în timpul săpăturilor arheologice. Odată cu întronizarea Înalt
Preasfințitului Teodosie ca Arhiepiscop al Tomisului, s-a instituit tradiția ca, în fiecare an, în preziua prăznuirii Sfinților
Mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip, după oficierea Sfintei Liturghii în biserica mare a Mănăstirii Cocoș, sfintele
moaște să fie purtate în procesiune la Isaccea, apoi la martiriconul din Niculițel, unde se face priveghere toată noaptea.
Apoi, sunt depuse exact în cripta în care au fost descoperite, unde rămân până a doua zi. După încheierea praznicului, ele
sunt purtate în mare cinste spre Mănăstirea Cocoș, unde vor aduce bucurie și alinare viețuitorilor de aici și miilor de
închinători care vin din întreaga țară, până anul viitor când vor fi din nou purtate, ca și acum mai bine de 16 secole, în respect
și venerare, spre locurile în care au pătimit și au fost înmormântați.
http://basilica.ro
Vineri, 8 iunie - Sf. Mc. Nicandru şi Marcian au fost ostaşi în armata romană de la Dunăre şi îşi
îndeplineau slujirea în cetatea Durostorum, astăzi Silistra, pe vremea împăratului Diocleţian (284-305). În
298, cezarul Maximian Galeriu a îndepărtat din armată pe creştini, arestându-i şi persecutându-i. Când a
venit Maximian Galeriu în cetăţile de la Dunăre, Sfinţii Nicandru şi Marcian au mărturisit împreună cu alţi
trei, Pasicrat, Valention, Isihie, şi cu veteranul Iuliu că sunt creştini, fiind aruncaţi în închisoare. Au fost
cercetaţi, îndemnaţi şi apoi siliţi să se lepede de Hristos. Nevrând să se lepede de Mântuitorul, au fost bătuţi
şi chinuiţi. Rămânând ei statornici în credinţa Domnului nostru Iisus Hristos, împăratul Maximian Galeriu a
poruncit să li se taie capetele.
http://ziarullumina.ro/
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Anunţ: Sectorul învăţământ şi Activităţi cu Tineretul al Arhiepiscopiei Bucureştilor, va desfășura la mânăstirea
Caraiman, din Bușteni, proiectul „Pe munte, spre Cruce”. La acest proiect pot participa tineri (băieţi şi fete) creştini
ortodocşi, cu vârste de minim 18 ani împliniţi. Proiectul se va desfăşura între 20 august – 2 septembrie 2018. Parohia
Mărţișor a aprobat delegarea din partea parohiei a 2 tineri, a căror masă și logistică (420 lei / persoană ) vor fi
asigurate din bugetul parohiei.
Notă: Restul de 240 lei/persoană, reprezentȃnd transportul şi cazarea pentru cele 6 nopţi, vor trebui
suportate de către participanţi. Până pe data de 10 august 2018, trebuie făcută înscrierea persoanelor ce vor
reprezenta parohia şi depunerea banilor (total 660 lei/ persoană). Aşteptăm candidaţi.
Programul săptămânii 3 iunie 2018 – 10 iunie 2018
8 - 12 - Sf.Liturghie (a Tuturor Sfinţilor) – Pr.Dragoş
3 iunie
16 – 18 - Festivalul de pricesne de la parohia Apărătorii Patriei II
3 iunie
17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş
4 iunie
- Program administrativ (zi liberă)
5 iunie
9 - 10 - Sfinţirea mică a apei - Pr.Dragoş
6 iunie
7 iunie
9 - 11 - Taina Sf.MASLU
8 iunie
17 – 18 - Slujba acatistului - Pr.Dragoş
8 iunie
8 –- 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi - Pr.Dragoş
9 iunie
17 – 18 - Vecernia duminicii a II-a după Rusalii – Pr.Ticu
9 iunie
8 - 12 - Sf.Liturghie (a Sfinţilor Români) – Pr.Ticu
10 iunie
17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu
10 iunie

