Aprilie 18, 2021: DUMINICA A V-A DIN POST
(A Sf. Maria Egipteanca)
Apostolul: Evrei 9:11-14:
Iar Hristos, venind Arhiereu al bunătăţilor celor viitoare, a trecut prin cortul cel mai mare şi
mai desăvârşit, nu făcut de mână, adică nu din zidirea aceasta; El a intrat o dată pentru totdeauna în
Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, şi a dobândit o veşnică
răscumpărare. Căci dacă sângele ţapilor şi al taurilor şi cenuşa junincii, stropind pe cei spurcaţi, îi
sfinţeşte spre curăţirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, Care, prin Duhul cel veşnic, S-a
adus lui Dumnezeu pe Sine, jertfă fără de prihană, va curăţi cugetul vostru de faptele cele moarte, ca să
slujiţi Dumnezeului celui viu.

Evanghelia: Marcu 10:32-45:
Şi erau pe drum, suindu-se la Ierusalim,
iar Iisus mergea înaintea lor. Şi ei erau uimiţi şi
cei ce mergeau după El se temeau. Şi luând la
Sine, iarăşi, pe cei doisprezece, a început să le
spună ce aveau să I se întâmple: Iată, ne suim la
Ierusalim şi Fiul Omului va fi dat în mâna
arhiereilor şi cărturarilor; şi-L vor osândi la
moarte şi-L vor da în mâna păgânilor. Şi-L vor
batjocori şi-L vor scuipa şi-L vor biciui şi-L vor
omorî, dar după trei zile va învia. Şi au venit la
El Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-I:
Învăţătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de
la Tine. Iar El le-a zis: Ce voiţi să vă fac? Iar ei
I-au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta
Ta, şi altul de-a stânga Ta, întru slava Ta. Dar
Iisus le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să beţi
paharul pe care îl beau Eu sau să vă botezaţi cu
botezul cu care Mă botez Eu? Iar ei I-au zis:
Putem. Şi Iisus le-a zis: Paharul pe care Eu îl
beau îl veţi bea, şi cu botezul cu care Eu mă botez
vă veţi boteza. Dar a şedea de-a dreapta Mea, sau
de-a stânga Mea, nu este al Meu a da, ci celor
pentru care s-a pregătit. Şi auzind cei zece, au
început a se mânia pe Iacov şi pe Ioan. Şi Iisus, chemându-i la Sine, le-a zis: Ştiţi că cei ce se socotesc
cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele şi cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie
să fie aşa, ci care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru. Şi care va vrea să fie întâi între
voi, să fie tuturor slugă. Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi
dea viața răscumpărare pentru mulţi.

Duminica trecută, Mântuitorul a anunțat pentru prima dată, de la începutul Postului Mare,
Patima Sa cea de bună voie și mântuitoare: Fiul Omului se va da în mâinile oamenilor şi-L vor
ucide, iar după ce-L vor ucide, a treia zi va învia.
Astăzi, cu o săptămână înainte de triumfala (și ultima) Sa intrare în Ierusalim, începe să fie
mai detaliat privitor la ultimul capitol al misiunii Sale publice, pregătindu-i pe apostoli pentru
evenimentele ce aveau să urmeze: Iată, ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va fi predat
arhiereilor şi cărturarilor; şi-L vor osândi la moarte şi-L vor da în mâna păgânilor. Şi-L vor
batjocori şi-L vor scuipa şi-L vor biciui şi-L vor omorî, dar după trei zile va învia.
Precum vedeți, nu numai că le dă detalii precise despre Patima Sa, ci le vestește chiar și
vinderea Sa: Fiul Omului va fi predat arhiereilor şi cărturarilor.
Apostolii încă mai sperau că Învățătorul lor va întemeia o împărăție lumească, de unde și cererea
făcută de Iacob și Ioan pentru un loc de cinste în această împărăție: Dă-ne nouă să şedem unul
de-a dreapta Ta, şi altul de-a stânga Ta, întru slava Ta.
Cererea lor cauzează încă o revelație, de data aceasta privitoare la felul în care acești doi
ucenici (și chiar toți ceilalți, cu excepția lui Ioan) își vor sfârși zilele vieții lor: Paharul pe care
Eu îl beau îl veţi bea, şi cu botezul cu care Eu mă botez vă veţi boteza.
Nici chiar această revelație personală nu este înțeleasă de ucenici. Cearta care se naște între ei
indică faptul că mintea lor era concentrată la lucrurile lumești și nu la smerenie și jertfa personală.
Atunci, Hristos a început să le dea, într-un mod mai direct, o lecție de smerenie și dragoste
jertfelnică, făcându-se pe Sine prototipul unui astfel de exemplu de jertfelnică dăruire și iubire: Că
şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea viața răscumpărare
pentru mulţi.
Fie ca Domnul cel bun și iubitor să ne dăruiască duhul smereniei, al înțelegerii și al
jertfelniciei!

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.

COZONACI PENTRU PAȘTI
Cei interesați să cumpere cozonaci pentru
Paști, sunt rugați să sune la Psa. Maria (780473 - 0029) pentru comandă,
până la 20 aprilie!
Vânzarea de cozonaci este un fundraiser
pentru biserică.

Mulțumim tuturor!

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!

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
Prosco-midie 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?

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!

