Martie 28, 2021: DUMINICA A DOUA DIN POST
(a Sf. Gregorie Palama)

Apostolul: Evrei 1:10-14; 2:1-3:
Întru început Tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat şi cerurile sunt lucrul mâinilor
Tale; Ele vor pieri, dar Tu rămâi, şi toate ca o haină se vor învechi; Şi ca pe un veşmânt le vei
strânge şi ca o haină vor fi schimbate. Dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu se vor sfârşi." Şi
căruia dintre îngeri a zis Dumnezeu vreodată: "Şezi de-a dreapta Mea până când voi pune pe
vrăjmaşii tăi aşternut picioarelor Tale"? Îngerii oare nu sunt toţi duhuri slujitoare, trimise ca
să slujească, pentru cei ce vor fi moştenitorii mântuirii? Pentru aceea se cuvine ca noi să luăm
aminte cu atât mai mult la cele auzite, ca nu cumva să ne pierdem. Căci, dacă s-a adeverit
cuvântul grăit prin îngeri şi orice călcare de poruncă şi orice neascultare şi-a primit dreapta
răsplătire, Cum vom scăpa noi, dacă vom fi nepăsători la astfel de mântuire care, luând obârşie
din propovăduirea Domnului, ne-a fost adeverită de cei ce au ascultat-o.

Evanghelia: Marcu 2:1-12:
Şi intrând iarăşi în Capernaum,
după câteva zile s-a auzit că este în casă.
Şi îndată s-au adunat mulţi, încât nu mai
era loc, nici înaintea uşii, şi le grăia lor
cuvântul. Şi au venit la El, aducând un
slăbănog, pe care-l purtau patru inşi. Şi
neputând ei, din pricina mulţimii, să se
apropie de El, au desfăcut acoperişul
casei unde era Iisus şi, prin spărtură, au
lăsat în jos patul în care zăcea
slăbănogul. Şi văzând Iisus credinţa lor,
i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt
păcatele tale! Şi erau acolo unii dintre
cărturari, care şedeau şi cugetau în
inimile lor: Pentru ce vorbeşte Acesta
astfel? El huleşte. Cine poate să ierte
păcatele, fără numai unul Dumnezeu? Şi îndată cunoscând Iisus, cu duhul Lui, că aşa
cugetau ei în sine, le-a zis lor: De ce cugetaţi acestea în inimile voastre? Ce este mai uşor a
zice slăbănogului: Iertate îţi sunt păcatele, sau a zice: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă? Dar,
ca să ştiţi că putere are Fiul Omului a ierta păcatele pe pământ, a zis slăbănogului: Zic ţie:
Scoală-te, ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta Şi s-a sculat îndată şi, luându-şi patul, a ieşit
înaintea tuturor, încât erau toţi uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Asemenea lucruri nam văzut niciodată.

În duminica a II-a a Postului Mare, mesajul evanghelic este credința în acțiune, credința
vizibilă. Mulți spun și chiar se laudă că au credință, însă când îi întrebi să o dovedească, nu mai
au prea multe de spus.
Să luăm aminte la cei patru oameni din evanghelia de astăzi care au dovedit credința lor,
ducând pe targă pe semenul lor, slăbănogul, pe străzile Capernaumului, pentru a-l prezenta în
fața Mântuitorului. Când au ajuns la casa unde era Mântuitorul, credința lor a fost pusă la
încercare: neputând ei, din pricina mulţimii, să se apropie de El. Însă, credința tare nu cedează
niciodată; întotdeauna găsește răspunsuri. Așadar, în loc să se întoarcă acasă, cei patru oameni
își sporesc efortul (dovedesc credința lor) și au desfăcut acoperişul casei unde era Iisus şi, prin
spărtură, au lăsat în jos patul în care zăcea slăbănogul.
Credința celor patru oameni a adus vindecare slăbănogului: Şi văzând Iisus credinţa lor,
i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale!
Continuându-ne călătoria spirituală a Postului Mare către Înviere, să învățăm de la cei
patru oameni și să ajutăm pe cei în necaz, dovedind că credința noastră nu este doar o simplă
mărturisire, ci un mod de viață, un exemplu, lumină lumii!
Duminica a doua a Sfântului şi Marelui Post se
numeşte şi Duminica Sfântului Grigorie Palama, încă din
anul 1368, când a fost canonizat.
Unul dintre cei mai mari teologi ai Bisericii Ortodoxe,
Sfântul Grigorie Palama (1296-1359) s-a nevoit ca monah la
Muntele Athos, în părţile în care se află acum Schitul
românesc Prodromu, iar mai târziu a ajuns Arhiepiscop al
Tesalonicului. El învăţa pe toţi adevărul că sfinţii multrugători şi smeriţi, când Dumnezeu voieşte, pot vedea încă
din viaţa aceasta pământească slava sau lumina Împărăţiei
cerurilor, care este lumină necreată şi veşnică. Această
lumină s-a arătat Sfinţilor Apostoli Petru, Iacov şi Ioan la
Schimbarea la Faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Învăţătura Sfântului Grigorie Palama bazată pe Sfânta
Scriptură, pe scrierile şi experienţa Sfinţilor Bisericii este o
notă specifică Ortodoxiei, apărată puternic de curentul isihast
din secolul al XIV-lea împotriva teologiei raţionaliste şi reducţioniste scolastice.
Biserica a rânduit pomenirea Sf. Grigorie Palama în această duminică şi pentru a ne arăta
că dreapta credinţă pe care am prăznuit-o în mod deosebit în duminica anterioară (Duminica
Ortodoxiei) nu este o credinţă teoretică, ci este credinţa prin care credinciosul ortodox
primeşte lumina slavei dumnezeieşti şi viaţa veşnică.

Pr. George Bazgan

Sf. Liturghie Sâmbăta
Sf. Liturghie se va săvârși în fiecare sâmbătă, până la Paști.
Aceasta, pentru a nu avea prea multe pomeniri (și prea multe persoane)
duminica. Cei care au pomeniri, sunt rugați să limiteze cantitatea
alimentelor oferite în amintirea celor adormiți și să contribuie cu donații
la diferite carități: Hope Mission, Mustard Seed, etc.

Mulțumim tuturor!

Transmitem Sf. Liturghie în direct
Pentru perioada cât durează restricțiile în vigoare, vă anunțăm că vom
continua să transmitem Sf. Liturghie în direct pe You Tube.
Pentru accesarea Slujbelor duminicale, apăsați aici.

Participarea la Slujbele de Duminică
Datorită continuării stării de urgență, și restricțiilor de curând impuse
de autoritățile provinciale, numărul maxim de participanți la serviciile
religioase este de 20.
Pentru a oferi cât mai multor persoane posibilitatea să participe, îi rugăm pe
cei care au participat duminica trecută să nu vină duminica aceasta,
încercând să stabilim un oarecare sistem de rotație.
De asemenea, rugăm, numai o persoană din aceeași 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: masca (obligatorie) spălarea mâinilor, observarea distanței dintre
persoane, etc.

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

SLUJBELE SPECIALE DIN POSTULUI MARE:
Vineri, la 6:00 PM: ACATISTUL MAICII DOMNULUI.
Sâmbăta la 5:00 PM: VECERNIA.
După fiecare din aceste slujbe va urma Spovedania.

MEMBRIA
Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți
sprijinitorii parohiei noastre să-și plătească membria până la Paști.
În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru împlinirea
răspunderilor financiare pentru perioada de vară și pentru restul anului.

VĂ MULȚUMIM MULT!

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!

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Sf. Mina, Sf. Efrem cel Nou și Sf. Gherasim de Kefalonia,
Blainville, QC.

Ctitor Stâlp al Bisericii:
$5000 și plus.
Ctitor: $1000 – $4999.
Donator: până la $999.
Ctitorii rămân pe vecie ȋn
hrisoavele bisericii, sunt
pomeniți
la
Sfânta
Liturghie și la Proscomidie este o miridă care
se scoate pentru ei.

Proiect: Cumpărarea BISERICII unde săvârșim Sfintele Slujbe în mod regulat, situată la
adresa: 3550 Montée Gagnon, Blainville, QC J7E 4H5.
Vă invităm să vă alăturaţi celor care ne sprijină ȋn realizarea proiectului, făcând donaţii ȋn
contul Paroisse Orthodoxe Roumaine ST. MINA, TD Canada Trust (004) 4383– 5026649
(virament bancar, cecuri trimise la sediul social al Parohiei Sf. Mina: 573 Rue Des Asters,
St.- Eustache, Qc., J7P 5W4).
“Cine nu are Biserica drept mamă, nu-L are nici pe Dumnezeu drept Tată.[...] În afara Bisericii
nu există mântuire” (Sfântul Ciprian al Cartaginei).
“Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură
hoţii; ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoţii nu le sapă,
nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră” (Matei, 6:1921).
Contact: Preot Paroh Olimpiu Mărginean, 450-821-9157, pr.olimpiu_marginean@yahoo.fr
Parohia Ortodoxă Română Sf. MINA http://www.misiuneasfintulmina.com/

SF. IOAN GURĂ DE AUR*
POSTUL ADEVĂRAT
Nu mă refer la postul pe care-l ţin cei mai mulţi, ci la postul adevărat; nu
abstinenţă doar de la anumite cărnuri, ci şi de la păcate. Căci astfel este firea
postului încât numai cei care-l ţin potrivit normelor respective pot sa fie
mântuiţi. Aşadar, ostenindu-ne cu postul, nu neglijăm aspectul său primar ci
înţelegem cum şi în ce fel trebuie să ne comportăm, întrucât şi fariseul a postit
şi totuşi s-a întors acasă lipsit de roadele postului. Vameşul nu a postit şi totuşi
a fost preferat în locul celui care postise, pentru ca să ne înveţe că postul este
nefolositor dacă nu este însoţit de îndeplinirea celorlalte îndatoriri.
Postul este un medicament. Dar şi medicamentele, deşi sunt foarte
folositoare persoanei care ştie cum să le întrebuinţeze, sunt adesea neeficiente
(sau chiar dăunătoare) pentru cei care nu ştiu să le întrebuinţeze. Spun
acestea nu pentru a minimaliza postul, ci pentru a-l cinsti. Căci cinstea
postului constă nu în abstinenţa de la mâncare, ci în abandonarea practicilor
păcătoase, întrucât abstinenţa numai de la mâncare este cea care
minimalizează postul.
DOVADA POSTULUI
Posteşti?
Dovedeşte prin faptele tale.
Dacă vezi pe cel sărac, ai milă de el.
Dacă vezi că unul din prietenii tăi că este apreciat şi cinstit, nu-l invidia.
Nu posti numai cu gura, ci şi cu ochiul, şi cu urechea, şi cu picioarele, şi cu
mâinile, şi cu toate mădularele trupului.
Mâinile să postească prin eliberarea de zgârcenie.
Picioarele să postească prin fuga de păcat.
Ochii să postească prin disciplina de a nu privi la ce este păcătos…
Urechea să postească prin neascultarea la vorba deşartă şi la bârfă…
Gura să postească de la cuvintele urîte şi de la criticile nedrepte.
Căci ce folos avem dacă ne abţinem de la păsări şi peşte şi devorăm pe
fraţii noştri?

