Iunie 14, 2020: Duminica I-a după Rusalii
(a tuturor sfinților)
Apostolul. Evrei 11:30-40; 12:1-2:
Prin credinţă, zidurile Ierihonului au căzut, după ce au fost înconjurate şapte zile. Prin
credinţă Rahav, desfrânata, fiindcă primise cu pace iscoadele, n-a pierit împreună cu cei
neascultători. Şi ce voi mai zice? Căci timpul nu-mi va ajunge, ca să vorbesc de Ghedeon, de Barac,
de Samson, de Ieftae, de David, de Samuel şi de prooroci, care prin credinţă, au biruit împărăţii, au
făcut dreptate, au dobândit făgăduinţele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat
de ascuţişul sabiei, s-au împuternicit, din slabi ce erau s-au făcut tari în război, au întors taberele
vrăjmaşilor pe fugă; Unele femei şi-au luat pe morţii lor înviaţi. Iar alţii au fost chinuiţi, neprimind
izbăvirea, ca să dobândească mai bună înviere; Alţii au suferit batjocură şi bici, ba chiar lanţuri şi
închisoare; Au fost ucişi cu pietre, au fost puşi la cazne, au fost tăiaţi cu fierăstrăul, au murit ucişi cu
sabia, au pribegit în piei de oaie şi în piei de capră, lipsiţi, strâmtoraţi, rău primiţi. Ei, de care lumea
nu era vrednică, au rătăcit în pustii, şi în munţi, şi în peşteri, şi în crăpăturile pământului. Şi toţi
aceştia, mărturisiţi fiind prin credinţă, n-au primit făgăduinţa, Pentru că Dumnezeu rânduise pentru
noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârşirea. De aceea şi noi, având împrejurul nostru atâta
nor de mărturii, să lepădăm orice povară şi păcatul ce grabnic ne împresoară şi să alergăm cu
stăruinţă în lupta care ne stă înainte. Cu ochii aţintiţi asupra lui Iisus, începătorul şi plinitorul
credinţei, Care, pentru bucuria pusă înainte-I, a suferit crucea, n-a ţinut seama de ocara ei şi a şezut
de-a dreapta tronului lui Dumnezeu

Evanghelia: Matei 10:32-33; 37-38; 19:27-30:
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 Miaţi 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.

În Biserica Ortodoxă credem în Comuniunea Sfinților, adică în dialogul neîncetat dintre noi,
Biserica văzută și Biserica nevăzută/cerească, constituită din toți cei care au aflat har înaintea lui
Dumnezeu.
Sfinții sunt cei care, de-a lungul istoriei, și-au pus viața în slujba lui Dumnezeu și a semenilor lor
și, prin aceasta, adesea au plătit prețul suprem.
Dacă citim cu atenție cuvintele de mai sus ale Sf. Apostol Pavel către Evrei, înțelegem felul de
violență neînchipuită și brutală care a fost dezlănțuită asupra celor care s-au dedicat pe sine lui
Dumnezeu. Și aceștia sunt doar cei care au trăit înainte de venirea în lume a Mântuitorului.
Ce putem spune despre apostoli, martiri, mărturisitori și mulți alții care au suferit în același fel în
timpul multor secole de persecuție în Noul Testament?
Și iarăși, ce putem spune despre cei care au suferit îndelungat în închisori, au fost torturați, au
fost înfometați, umiliți și omorâți în gulag-urile comuniste? Aceștia sunt, într-adevăr, cei care L-au
mărturisit pe Hristos înaintea oamenilor și, drept rezultat, ”înmulțit au luat înapoi și au moștenit viața
veșnică.”
Fie ca aceștia toți să ne fie pildă nouă tuturor!

Pr. George Bazgan

Prezența la Slujbele de Duminică
Potrivit continuării stării de urgență, prin care se limitează la 50 numărul celor
prezenți la serviciile religioase, rugăm pe membrii noștri ca, la Sf. Liturghie
duminicală, să vină numai o persoană din fiecare familie.
Cerem scuze pentru inconveniența creată, dar sperăm că restricțiile vor continua
să fie relaxate în viitorul apropiat.
Cei care participă, sunt rugați să se conformeze cu recomandările experților:
spălarea mâinilor, observarea distanței dintre persoane, etc.
De asemenea, cei care participă la Sf. Liturghie sunt rugați să completeze
formularul atașat, în conformitate cu noile recomandări.
Apăsați aici pentru formular!

Vă mulțumim si fie ca Bunul Dumnezeu să ne țină sănătoși!

Comemorare Mihai Eminescu
Duminică, 14 iunie, după Sf. Liturghie, va avea loc ceremonia
depunerii unei coroane de flori la monumentul poetului
din curtea bisericii.

Postul Sfinților Apostoli
Între 15 - 29 iunie, în Biserica Ortodoxă este rânduit postul Sfinților
Apostoli Petru și Pavel. În sâmbetele din 20, și 27 iunie, precum și
duminică, 28 iunie, la ora 6:00 PM, vom avea Vecernia,
după care va urma Spovedania.

MEMBRIA
Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți sprijinitorii
parohiei noastre să-și plătească membria cât mai curând posibil.
În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru împlinirea
răspunderilor financiare pentru perioada de vară și pentru restul anului.
În contextul situației actuale, cu numărul restrâns de participanți la Sf.
Liturghie, vă rugăm să plătiți membria și donațiile on line.

VĂ MULȚUMIM MULT!

IUBEȘTE-ȚI APROAPELE!
În aceste zile de încercare, ne așteptăm ca unele familii (persoane) din
comunitatea noastră să aibă un nivel mai sporit de greutăți în ceea ce privește plata
chiriei, asigurarea hranei, etc.
Pentru a le veni în ajutor, anunțăm înființarea unui Fond Umanitar, numit
”IUBEȘTE-ȚI APROAPELE.”
Părintele George contribuie cu suma de $500 pe lună la acest fond până când
situația actuală se rezolvă.
Cei care doresc să participe, cu orice sumă, sunt rugați să o contacteze pe Dna
Corina Sasu (780 – 200 – 1171) pentru detalii privind tranzacția financiară.

Mulțumim și Domnul să vă binecuvinteze!

Albumul Familial (Church Directory) este gata
Albumul de familie (Church Directory) este acum disponibil pentru a fi ridicat. Cei care au
venit la Sală pentru fotografie, sau au trimis fotografia lor (pentru $15), vor primi un album. Nu-i
nici o grabă ca să-l ridicați.
În condițiile actuale neobișnuite, când participarea la biserică este mult limitată, este bine
să-l contactați pe Părintele George (780-473-0029) pentru a vă ridica Albumul.
Ne cerem scuze pentru întârziere și vă mulțumim pentru răbdare și sprijin la acest proiect!

Să aveți o primăvară plăcută, cu sănătate!

Rugăciune pentru încetarea epidemiei
Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta de grijă cea
înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră
pentru păcate, oprește această boală molipsitoare, precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în
vremea regelui David.
Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor cuprinși
de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să Te slăvească pe Tine, Mântuitorul cel
Milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală.
Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, cu iubire de
oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale.
Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca
daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi umple inimile noastre de credință neclintită
în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele.
Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm:
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. AMIN!

Mesaj de Sezon
Iubiți Frați și Surori în Hristos,
Nădăjduim că sunteți bine sănătoși și că veștile de la cei dragi, de aproape sau de departe,
continuă să fie bune!
Trăim zile de mare încercare din toate punctele de vedere: medical, economic, social,
familial și, nu în ultimă instanță, spiritual-religios. Nu cred că este cineva care să nu fie de acord
că aceste vremuri de îngrijorare pentru noi și pentru familiile noastre, nesiguranță, sporit stres și
neliniște, vor intra în memoria acestei generații și în istoria întregii lumi.
Un lucru este clar din toată această situație: omul este o ființă fragilă.
După cum știți deja, această pandemie are un efect foarte negativ și asupra lăcașurilor de
cult din toată lumea. Serviciile religioase merg înainte, dar lipsesc credincioșii care alcătuiesc
Biserica cea vie, luptătoare și dinamică. Vă simt lipsa la fiecare și întristarea îmi umple inima când
nu văd copiii cu lumânarea în mâinile lor nevinovate și cu pașii sfioși apropiindu-se de Sfântul
Potir pentru împărtășirea cu Hristos.
Vă îndemn ca, în special acum, să nu uitați de cei care sunt în situații mult mai dificile și să
fiți samarinenii milostivi, turnând peste rănile și necazurile lor untdelemn și vin, înmulțite cu
rugăciunea și dragostea lucrătoare.
În același context, vă îndemn să nu uitați biserica noastră în care unii v-ați cununat și/sau
v-ați botezat copiii. Biserica, după cum știți, nu beneficiază de nici un ajutor financiar de la nici un
guvern sau organizație. Timpurile sunt grele, dar cheltuielile bisericii sunt aceleași ca înainte.
Potrivit cuvintelor Sf. Apostol Pavel, ”Fiecare să dea cum socotește în inima sa, nu cu părere de rău
sau din silă, căci Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu voie bună. Și Dumnezeu poate să înmulțească tot
harul la voi, ca, având totdeauna toată îndestularea în toate, să prisosiți spre tot lucrul bun...” (II
Corinteni 9:7-8).
Membria și donațiile se pot trimite prin poștă, prin internet sau direct la biserică.
Nu uitați să vă rugați cu mai multă stăruință și să mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate
darurile și toată binecuvântarea!
Pentru acum, slujbele vor fi transmise in direct prin internet, cu o participare fizică limitată
(50 de persoane) și vă îndemn să luați parte, pentru ca biserica de acasă să fie în comuniune de
rugăciune și dragoste cu Biserica, casa mântuirii și mângâierii noastre.
Bunul și Milostivul Dumnezeu să vă binecuvinteze cu sănătate, pace, bucuria mântuirii și
inimă bună, iar lumina Învierii Domnului Hristos să vă fie adevărată călăuză de-a lungul
pelerinajului pământesc!

HRISTOS A ÎNVIAT!
Cu toată dragostea, mulțumirea și recunoștința,

Pr. George Bazgan

