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CARUI SFANT SA NE RUGAM CAND SUNTEM BOLNAVI
Creştinul se roagă pentru sănătatea trupească şi pentru randuială în această viaţă,
ca să poată să placă şi mai mult Domnului şi să-şi afierosească viaţa slujirii lui Dumnezeu şi
aproapelui. Sănătatea trupului îşi are rostul doar atunci când este folosită pentru veşnica
mântuire a sufletului, pentru întărirea în credinţă şi pentru bunele moravuri evanghelice,
pentru adânca şi necontenita pocăinţă. Bunăstarea scurtelor noastre zile pământeşti aduce
folos duhovnicesc doar atunci când se împlinesc dumnezeieştile porunci şi avem ca ţel
dobândirea împărăţiei cerurilor. Insuşi Hristos ne spune: Intraţi prin poarta cea strâmtă...
Strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă (Mt. 7, 13, 14), adică drumul
către viaţa cea veşnică şi fericită a împărăţiei lui Dumnezeu trece prin multe necazuri şi ispite
în această scurtă viaţă. Iar noi avem nevoie de ajutor în aceste necazuri şi ispite, ajutor pe
care nici un om nu poate să ni-l dea. De aceea ne întoarcem către Dumnezeu, către Maica
Domnului şi către sfinţi. Şi cele pe care nu întotdeauna putem de unii singuri să le înfăptuim,
acelea întru care nu întotdeauna pot să ne ajute medicii cei pământeşti şi mai-marii zilei, pot
întotdeauna să ni le dea sfinţii lui Dumnezeu. Să alergăm deci către rugăciunea lor cea
ocrotitoare.
In orice fel de boală să ne rugăm Sfântului Mare Mucenic şi tămăduitor Pantelimon
(27 iulie), către Sfinţii Doctori fără de arginţi şi mari făcători de minuni Cosma şi Damian (1
noiembrie) şi la icoana Maicii Domnului „Tămăduitoarea" (18 septembrie). Dintre cetele
îngereşti, mare tămăduitor se dovedeşte a fi Sfântul Arhanghel Rafail (8 nov.).
Continuare in paginile 2 - 3

LITURGICAL PROGRAM OF THE WEEK
OCTOBER 12 - 18
Tuesday, October 13: Vespers ............................................................. 6.30 PM
Wednesday, October 14: SAINT PARASKEVA OF THE BALKANS
Matins and Divine Liturgy ........................ 8:30 AM
Friday, October 16 : HOLY UNCTION ..................................................................... 6:30 PM
Saturday, October 10 : Matins, Divine Liturgy, Memorial Service ............ 8:30 AM
Vespers .................................................................................. 6.30 PM
Sunday, October 11 : Matins and Divine Liturgy ............................................... 8:30 AM

Preot Paroh Marius Daniel Dumitrescu
718 784 4453 – fix ; 917 592 2571 – mobil

EVANGHELIA DIN DUMINICA A 21-A DUPA RUSALII
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Domnul pilda aceasta: Ieşit-a semănătorul să
semene sămânţa sa. Şi, semănând el, una a căzut lângă
drum şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au
mâncat-o. Şi alta a căzut pe piatră şi, răsărind, s-a uscat, pentru
că nu avea umezeală. Alta a căzut între spini, iar spinii,
crescând cu ea, au înăbuşit-o. Iar alta a căzut pe pământul cel
bun şi, crescând, a făcut rod însutit. Acestea zicând, striga: Cine
are urechi de auzit să audă! Şi ucenicii Lui Îl întrebau: Ce
înseamnă pilda aceasta? El a zis: Vouă vă este dat să
cunoaşteţi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, iar celorlalţi, în
pilde, ca, văzând, să nu vadă şi, auzind, să nu înţeleagă. Iar
pilda aceasta înseamnă: Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu;
cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul şi ia
cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască;
iar cea de pe piatră sunt aceia care, auzind cuvântul, îl primesc
cu bucurie, dar aceştia nu au rădăcină; ei cred până la o vreme,
iar la vreme de încercare se leapădă. Cea căzută între spini
sunt cei ce aud cuvântul, dar, umblând cu grijile şi cu bogăţia şi
cu plăcerile vieţii, se înăbuşă şi nu rodesc. Iar cea de pe pământ
bun sunt cei care, cu inimă curată şi bună, aud cuvântul, îl
păstrează şi rodesc întru răbdare. După ce a spus acestea, a
strigat: Cine are urechi de auzit să audă! (LUCA 8, 5 - 15)
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In durerile de cap ne sunt de folos rugăciunile către Sfântul Ioan Botezătorul
(7 ianuarie), iar în alte boli - vezi cele de mai jos:

* Bolile de ochi, orbirea - Sfântul Mare Mucenic Dimitrie (26 octombrie), Sfântul Mare
Mucenic Mina (11 noiembrie), Sfântul Mucenic Longhin Sutaşul (26 octombrie) şi Sfânta
Muceniţă Paraschevi (28 octombrie); rugăciune la icoana făcătoare de minuni a Maicii
Domnului „de la Kazan" (22 octombrie).
* Durerile de dinţi - Sfântul Mucenic Antipa, episcopul Pergamului (11 aprilie).
* Bolile de urechi (pierderea auzului) - icoana Maicii Domnului „Bucurie neaşteptată" (25
ianuarie).

* Boli de piele şi felurite răni (cancer de piele) - Sfântul Artemie făcătorul de minuni
(20 octombrie).
* Vărsat de vânt (variolă) - Sfântul Mucenic Conon (5 martie).
* Lovituri (mâini, picioare şi altele) - Sfântul împărat Constantin cel Mare, cel întocmai cu
apostolii (21 mai).
* Boli de sânge (hemofilie, leucemie şi altele) - Sfântul Mucenic Ioan Ostaşul (30 iulie).
* Boli de nervi - Sfântul Efrem Şirul (28 ianuarie), icoana Maicii Domnului „Rugul aprins"
(4 septembrie).

* Muţenia (pierderea vorbirii, gângăveala) - Sfântul Ioan de Rila (19 octombrie).

* Tulburări ale somnului (dormitul mult) - Sfântul Marcel, întemeietorul „Mănăstirii fraţilor
Achimiţi" (29 decembrie), * Insomnie - Sfinţii cei 7 tineri din Efes (4 august).

* Bolile de gât - Sfântul Vlasie (11 februarie).

* Paralizie - Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi (14 octombrie).

* Bolile de piept (inimă, plămâni) - Sfântul Dimitrie al Rostovului (28 octombrie); cancer la
sân (femeile) -Sfântul Teodosie cel Mare (11 ianuarie); puţinătatea laptelui la mamele cu
prunci - Sfântul Ipatie, tămăduitorul de la Pecerska (31 martie).

* Reţinere de apă în organism, edem, umflături - Sfântul Ipatie (31 martie).

* Bolile stomacului şi ale intestinelor - Sfântul Teodor Studitul (11 noiembrie), Sfântul
Serafim de Sarov (2 ianuarie); hernie - Sfântul Mare Mucenic Artemie (20 octombrie).

* Epilepsie (stare de leşin) - Sfântul Mucenic Vit (15 iunie). * Boli psihice - Sfântul Mucenic
Trifon (1 februarie), Sfântul Mucenic Ciprian şi Sfânta Muceniţă Iustina (2 octombrie),
Preacuviosul Nifon (23 decembrie), Preacuviosul Naum al Ohridei (23 decembrie).

* Boli ale mâinilor - Sfântul Ioan Damaschin (4 decembrie) şi rugăciune la icoana Maicii
Domnului „Trihe-rusa" (28 iulie), * Boli de mijloc (lumbago, sciatică) -Sfântul Serafim de
Sarov (2 ianuarie).

* Răceală, febră - Sfinţii 40 de Mucenici din Sevasta (9 martie), * Tuse puternică - Sfântul
Roman de Târnovo (17 februarie).

* Cancer - Sfântul Nectarie din Eghina (9 noiembrie).

* Boli ale femeilor - Sfântul Mucenic Ipatie al Gangrei (31 martie); nerodire (nenaşterea de
prunci) - Sfinţii şi dumnezeieştii Părinţi Ioachim şi Ana (9 septembrie) şi Sfântul Proroc
Zaharia şi Dreapta Elisabeta (5 septembrie); naştere grea - Sfânta Melania Romana (31
decembrie), Sfânta Mare Muceniţă Anastasia izbăvitoa-rea de otravă (22 decembrie) şi
rugăciune la icoana Maicii Domnului „Ajutătoarea la naştere" (26 decembrie); stări de rău,
convulsii (la femeile însărcinate şi la copii mici) - Sfântul Mucenic Nichita (15 septembrie)
şi Sfântul Mare Mucenic Pantelimon (27 iulie).

* Muşcătură (de şarpe), înţepături (de insecte) - Sfântul Apostol Filip (14 noiembrie), Sfântul
Apostol Pavel (29 iunie) şi Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu (17 martie).

* Boli ale picioarelor - Sfântul Serafim de Sarov (2 ianuarie), Sfinţii patimitori Boris şi Gleb
(24 iulie) şi Sfântul Dimitrie cel Nou din Basarabi (27 octombrie).

* Otrăvire - Sfântul Chirii cel întocmai cu Apostolii (14 februarie).

* Pierderea memoriei (aterosclero-za şi altele) - Fericitul Andrei cel nebun pentru Hristos
(2 octombrie).
* Friguri, temperatură - Sfântul Apostol Petru (29 iunie), * Lepră - Sfântul Antonie cel Mare
(17 ianuarie) şi Sfântul şi Dreptul Iov, mult pătimitorul (6 mai), * Furuncul (abces) - Sfinţii
doctori fără de arginţi Chir şi Ioan (31 ianuarie).

* Pierderea poftei de mâncare, greaţă, vomat - Sfântul Alexandru din Svir (30 august).
* In nevroze puternice şi felurite forme de „fobie" - Sfinţii Mucenici Ciprian şi Iustina
(2 octombrie) şi Sfântul înger păzitor (8 noiembrie).

* Alcoolism, narcomanie, fumat (şi orice alt chip asemănător) - Sfântul Mucenic Bonifatie
(19 decembrie), Sfântul Cuvios Moise Arapul (28 august).
* In bolile în care nu mai este nădejde de tămăduire, cei care pătimesc greu şi nu pot să
moară - Sfântul Atanasie Athonitul (5 iulie).
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