THE ROMANIAN ORTHODOX ARCHDIOCESE IN THE AMERICAS
SAINT NICHOLAS - ROMANIAN ORTHODOX CHURCH
45-03 48 Av. Woodside NY, 11377; www.stnicholaschurch.net

IUBITI CREDINCIOSI,
Avem bucuria de a va invita sa participati Duminica, 6
Decembrie 2015, la hramul bisericii Sfantul Nicolae, NY. Cu
aceasta ocazie vor fi aduse spre inchinare Sfintele Moaste ale
Sfintilor Ierarhi Calinic de la Cernica si Ioan Maximovici. Slujba va
fi oficiata de IPS Nicolae, Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Ortodoxe
Romane din cele doua Americi, impreuna cu un sobor de preoti
de la parohiile si manastirile ortodoxe din Nord-Estul Statelor Unite.
Programul slujbelor este urmatorul:
Sambata 5 decembrie :
TAINA SFANTULUI MASLU - ora 6.30 PM
Duminica 6 decembrie:
UTRENIE SI SFANTA LITURGHIE ARHIEREASCA - ora 8.30 AM
AGAPA FRATEASCA de la sala Bisericii Sfanta Teresa - 1.00 PM
Va asteptam cu drag sa ne rugam impreuna in aceaste zile
binecuvantate!

LITURGICAL PROGRAM OF THE WEEK
NOVEMBER 30 – DECEMBER 6
Monday, November 30: SAINT ANDREW THE APOSTLE
Matins and Divine Liturgy ...................................... 8:30 AM
Thursday, December 3: The Akathist of Saint Calinic from Cernica .. 6.30 PM
Friday, December 4: The Akathist of Saint John Maximovitch .............. 6:30 PM
Saturday, December 5: Matins, Divine Liturgy, Memorial Service ...... 8:30 AM
HOLY UNCTION ................................................................ 6:30 PM
Sunday, December 6 : SAINT NICHOLAS
Matins and Hierarchical Divine Liturgy ............ 8:30 AM
Communal Meal at Saint Teresa Church ........... 1.00 PM

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

EVANGHELIA DIN DUMINICA A 30 -A DUPA RUSALII

Î

n vremea aceea un dregător oarecare s-a apropiat de
Iisus şi L-a întrebat, zicând: Bunule Învăţător, ce să fac ca
să moştenesc viaţa de veci? Iar Iisus i-a zis: Pentru ce Mă
numeşti bun? Nimeni nu este bun, decât Unul Dumnezeu. Ştii
poruncile: «Să nu săvârşeşti adulter, să nu ucizi, să nu furi, să
nu mărturiseşti strâmb, cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta».
Iar el a zis: Toate acestea le-am păzit din tinereţile mele.
Auzind, Iisus i-a zis: Încă una îţi lipseşte: Vinde toate câte ai şi
le împarte săracilor şi vei avea comoară în ceruri; apoi vino
de urmează Mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era
foarte bogat. Şi, văzându-l întristat, Iisus a zis: Cât de greu vor
intra cei ce au averi în Împărăţia lui Dumnezeu! Că mai lesne
este a trece cămila prin urechile acului decât să intre
bogatul în Împărăţia lui Dumnezeu. Zis-au cei ce ascultau: Şi
cine poate să se mântuiască? Iar El a zis: Cele ce sunt cu
neputinţă la oameni, sunt cu putinţă la Dumnezeu.
(LUCA 18, 18-27)

MINUNILE SFANTULUI NICOLAE
"Sfantul Nicolae, miscat de o sfanta dorire, a hotarat sa calatoreasca spre a se
inchina la Sfintele Locuri. In timpul calatoriei pe mare, au inceput sa sufle vanturi foarte
puternice si a izbucnit o furtuna cumplita. Calatorii si echipajul isi pierdusera cumpatul si
asteptau sa se inece. Nicolae, insa, ingenuncheat, se ruga cu staruinta catre Domnul si,
iata!, minunea s-a intamplat. Vanturile au incetat si marea indata s-a linistit. Insa un
marinar care era la catarg, a alunecat si a cazut pe punte mort. Toti s-au mahnit ca s-a
pierdut viata unui om. Dar prin rugaciunile puternice ale Sfantului, marinarul a inviat ca si
cum s-ar fi trezit dintr-un somn adanc.
A izbavit si trei oameni de la moarte, fiind ei calomniati pe nedrept. Acesti
oameni erau inchisi intr-o inchisoare din Constantinopol, si au aflat de hotararea omorarii
lor, urmand ca a doua zi sa fie decapitati. Cand insa l-au chemat in ajutor pe Sfantul
Nicolae – aducandu-si ei aminte de el, si stiind ca in Lichia Sfantul a scapat pe cei trei
oameni care si ei urma sa fie omorati in chip nedrept – indata Sfantul Nicolae a ascultat
cererea lor si s-a aratat in vis imparatului Constantin si eparhului Avlavios. Pe eparh l-a
mustrat pentru ca pe nedrept i-a parat pe cei trei nevinovati inaintea imparatului. Iar pe
imparat l-a invatat ca nu cei trei condamnati de el erau vinovati si i-a spus ca numai din
invidie au fost parati cum ca ar niste razvratiti vrednici de moarte. Asadar, prin aceasta
vedenie i-a eliberat Sfantul de la condamnarea la moarte.
In Constantinopol traia un crestin evlavios si credincios, iubindu-l mult foarte pe
cuviosul Parintele nostru Nicolae, si, in chip reciproc, si el era iubit de Parintele Nicolae.
Acesta, asadar, voind odata sa calatoreasca in alt loc pentru o nevoie a sa, a mers mai
intai la biserica Sfantului Nicolae si s-a rugat din adancul inimii. Apoi si-a salutat rudele si
prietenii si s-a urcat in corabie. Pe la ceasul al noualea al noptii s-au sculat marinarii sa
intoarca panzele corabiei, pentru ca se schimbase vantul. S-a sculat si acel prea evlavios
om ca sa mearga afara pentru nevoia udului. Si pentru ca toti marinarii se ocupau sa
intoarca panzele, crestinul acela s-a incurcat si s-a impiedicat (dupa se intampla uneori in
asemenea situatii) si din greseala a fost aruncat in mare. Marinarii nu au putut sa mai faca
nimic ca sa il traga pe om din mare. Pe de o parte, pentru ca era intuneric, iar pe de alta
parte, pentru ca vantul sufla cu putere si impingea corabia cu viteza mare inainte. Pe
urma, vazand aceasta marinarii au stat si au bocit, si au plans pentru moartea amara a
acelui barbat.
Crestinul acela, dupa ce a cazut in mare asa cum era imbracat cu toate hainele
sale, in timp ce se scufunda el in adancul marii, si-a amintit de Sfantul Nicolae si a zis in
mintea sa: ”Sfinte Nicolae, ajuta-mi!”. Facand aceasta strigare cu mintea – o, minune!,
multe si de neinteles sunt minunile Tale, Doamne! – s-a aflat indata in casa sa. Si
neintelegand aceasta, crestinul acela credea ca este inca in adancul marii. Incat si acolo
mai striga, dar nu doar cu mintea, ci si cu glas: ”Sfinte Nicolae, ajuta-mi!”. Atunci, vecinii,
auzind strigatele lui, s-au sculat. La fel si oamenii casei sale s-au sculat si au aprins
lumina. Dar si cei din afara auzind, au alergat si l-au vazut pe el in mijlocul casei sale
strigand. Vedeau si ca curgea multa apa de mare din hainele pe care le purta. Pentru
aceasta, din pricina uimirii si a neintelegerii, au ramas fara grai si tacuti, nestiind ce sa

spuna. In timp ce crestinul acela striga: ”Fratilor, ce este aceasta ce vad? Caci eu stiu
foarte bine ca ieri pe la ceasul al noualea al zilei v-am salutat pe voi, pe toti, si m-am urcat
in corabie. Si pentru ca sufla vant puternic, am ajunsesem destul de departe pe mare. Pe
la straja a doua sau chiar a treia a noptii (adica pe la ceasul al noualea al noptii), am iesit
pentru nevoia udului, si impiedicandu-ma de marinarii care intorceau panzele, am cazut in
mare. Atunci l-am chemat pe Sfantul Nicolae in ajutor. Cum de acum ma gasesc aici nu
stiu. Atunci voi sa imi spuneti ca eu sunt iesit din sine-mi si altul din altul am devenit”. Iar
crestinii adunati acestea auzind, vazand si apa marii care curgea din hainele lui, s-au
uimit peste masura, vorbind intre ei despre aceasta taina de neinteles a minunii. Dupa
care s-au bucurat cu fratele salvat si au plans de bucurie pentru aceasta. Si mult timp au
strigat ”Doamne, miluieste!”. Iar crestinul acela, dezbracand hainele ude si imbracand
altele, a mers la biserica Sfantului Nicolae. Si acolo a petrecut restul noptii, stand in
genunchi, cu lacrimi, la icoana Sfantului, si rugandu-se, si multumiri aducand cu minunare
si uimire.
Cand a venit vremea utreniei si s-a adunat popor in Biserica Sfantului dupa
obicei, atunci s-a facut tuturor cunoscuta minunea Sfantului. Atunci mirosind acele
miresme dulce-mirositoare si prea-mirositoare pe care le-a adus Sfantului acel crestin
scapat de la inec, vazand ei si Biserica Sfantului, care era plina de lumina, se intrebau
unul pe altul care sa fie pricina acestei intamplari. Si afland-o, s-au minunat cu totii,
slavind pe Dumnezeu si multumind Sfantului Nicolae. Aceasta minune cu adevarat
minunata si suprafireasca si fapta mareata a Sfantului, s-a raspandit in intreaga metropola
a lui Constantin. A ajuns chiar si la urechile imparatului de atunci, precum si la ale
Patriarhului. Atunci acestia l-au chemat pe acel crestin salvat de la moarte sa se
infatiseze inaintea Sinodului. Care crestin, infatisandu-se inaintea tuturor, a istorisit cu
indrazneala cum si in ce chip si cand i s-a intamplat lui minunea infricosatoare si
neobisnuita. Pe care auzind-o cu totii au strigat cu glas mare: ”Mare esti, Doamne, si
minunate sunt lucrurile Tale si nici un cuvant nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale!”.
Dupa care, raspandind pretutindeni cuvantul despre minunea aceasta, s-au adunat
crestinii in biserica Sfantului Nicolae si au facut litanie si priveghere, slavind si
binecuvantand pe Dumnezeu si aducand multumire si acestui credincios tamaduitor si
facator de minuni, Nicolae".
(Sfantul Nicodim Aghioritul, Sinaxarul celor 12 luni ale anului. Volumul I.)

Condacul Sfantului Nicolae
In Mira, Sfinte, sfintitor te-ai aratat; ca Evanghelia lui
Hristos plinind-o, cuvioase, ti-ai pus sufletul tau pentru
poporul tau; mantuit-ai pe cei nevinovati din moarte. Pentru
aceasta te-ai sfintit ca un mare tainuitor al darului lui
Dumnezeu.

