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Rugăciune de mulţumire către Maica Domnului

Preasfântă

Fecioară, Preacurată Maică
Născătoare de Dumnezeu, Îţi mulţumesc că ne
eşti şi nouă Mamă Bună, Iubitoare şi Grabnic
Ajutătoare! Îţi mulţumesc pentru toate iconele
Tale făcătoare de minuni şi pentru tot Harul care
se revarsă prin ele! Îţi mulţumesc Măicuţă
pentru toate comunicările Tale sfinte, pentru
sănătate, pentru ajutor, pentru grija Ta de Mamă
Iubitoare faţă de noi toţi! Îţi mulţumesc că nu ne
laşi pradă celui rău, ci ne aperi şi ne acoperi sub Sfânt
Acoperământul Tău! Iartă-mă Măicuţă pentru multele mele p ăcate
şi Te rog ajută-mă să mă pocăiesc pentru toate greşelile mele din
această viaţă! Îţi mulţumesc că Te rogi pentru noi şi c ă duci
rugăciunile noastre la Bunul Dumnezeu, ca să ne ajute s ă trecem
din viaţa aceasta la viaţa veşnică! Îţi mulţumesc Măicu ţă că Te rogi
pentru întoarcerea la credinţă a celor din familia mea, dar şi a celor
care-L caută pe Dumnezeu şi încă nu L-au găsit! Îţi mul ţumesc
Măicuţă pentru grija Ta de Mamă, pentru iubirea Ta sfântă şi pentru
tot ajutorul Tău! Şi eu Te iubesc, Te pream ăresc şi Î ţi mul ţumesc
pentru toate! Amin!
Miercuri 25 MAI:
ACATISTUL SFÂNTULUI GHEORGHE – ora 6.30 PM
Vineri 27 MAI:
TAINA SFÂNTULUI MASLU - ora 6.30 PM
Sâmbătă 28 MAI:
UTRENIE, SFÂNTA LITURGHIE ȘI PARASTAS - ora 8.30 AM
Duminică 29 MAI:
UTRENIE ȘI SFÂNTA LITURGHIE - ora 8.30 AM

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

Î

EVANGHELIA DIN DUMINICA A PATRA DUPA PASTI

n vremea aceea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit la
Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o
scăldătoare, care se numea pe evreieşte Vitezda, având cinci
pridvoare. În acestea zăcea mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi,
uscaţi, aşteptând mişcarea apei. Căci un înger al Domnului se
cobora din când în când în scăldătoare şi tulbura apa şi cine
intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos, de orice boală
era cuprins. Şi era acolo un om care era bolnav de treizeci şi opt
de ani. Iisus, văzându-l pe acesta zăcând şi, ştiind că este aşa
încă de multă vreme, i-a zis: Voieşti să te faci sănătos? Bolnavul
I-a răspuns: Doamne, nu am om ca să mă arunce în scăldătoare
când se tulbură apa; că, până când vin eu, altul se coboară
înaintea mea. Iisus i-a zis: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă. Şi,
îndată, omul s-a făcut sănătos şi şi-a luat patul şi umbla. Dar în
ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: Este
zi de sâmbătă şi nu-ţi este îngăduit să-ţi iei patul. El le-a
răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos, Acela mi-a zis: Ia-ţi patul şi
umblă. Ei l-au întrebat: Cine este omul care ţi-a zis: Ia-ţi patul
tău şi umblă? Iar cel vindecat nu ştia cine este, căci Iisus se
dăduse la o parte din mulţimea care era în acel loc. După
aceasta, Iisus l-a aflat în templu şi i-a zis: Iată că te-ai făcut
sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple
ceva mai rău. Atunci omul a plecat şi a spus iudeilor că Iisus este
Cel ce l-a făcut sănătos. (Ioan 5, 1 – 15)

Cum să comunicăm cu copiii
Nu-i presa pe copiii tăi. Ceea ce vrei să le spui, spune-le prin
rugăciune. Copiii nu ascultă cu urechile. Numai când vine harul
dumnezeiesc şi îi luminează aud ceea ce vrem să le spunem. Când
vrei să le spui ceva copiilor tăi, spune-i Născătoarei de Dumnezeu,
şi ea va rândui totul. Această rugăciune a ta va fi ca o mângâiere
duhovnicească, ce-i va îmbrăţişa şi-i va atrage pe copii. Uneori noi
îi mângâiem, iar ei se împotrivesc, în timp ce mângâierii
duhovniceşti nu i se împotrivesc niciodată. (Stareţul Porfirie)
Vorbiţi-I mai mult lui Dumnezeu despre copiii voştri decât
copiilor voştri despre Dumnezeu.
Sufletul tânărului însetează de libertate, şi de aceea acceptă
cu greutate sfaturile de tot felul. In loc să-i daţi mereu sfaturi şi să-l
dojeniţi pentru toate fleacurile, treceţi această grijă asupra lui
Hristos, a Născătoarei de Dumnezeu şi a Sfinţilor şi cereţi de la ei
să-l înţelepţească.
Cu copiii faceţi cum se face cu mânjii: când tragi de frâie,
când le slăbeşti. Când mânzul dă din copite, slăbim frâul fără să îi
dăm drumul, altfel îl rupe - dar când e liniştit, atunci îl tragem de
frâu şi-l ducem încotro vrem. (Stareţul Epifanie)
In ce-l priveşte pe copilul dumneavoastră, despre care îmi
scrieţi, sunt de părere că asprimea nu va face decât să
înrăutăţească situaţia. Vorbiţi-i despre bine şi cu binele, iar apoi nu
presaţi, ci arătaţi-i cât de mult vă amărâţi pentru că el a apucat-o pe
o asemenea cale. Nici bucuria, nici întristarea dumneavoastră nu
vor rămâne nebăgate de seamă. Indepliniţi-vă îndatoririle pe care le
aveţi, iar apoi încredinţaţi-vă copilul lui Dumnezeu. Eu cred că
osteneala dumneavoastră va avea rezultate mari dacă va fi însoţită
de rugăciune. Când suferiţi din pricina neorânduielilor copilului şi-l
presaţi, nu veţi obţine nici un rezultat, deoarece copilul e tulburat de
trup şi de atacurile celui viclean, căruia îi plăteşte dare...
Străduiţi-vă, pe cât vă stă în putinţă, să nu-l respingeţi pe
copil, aşa cum am spus deja, ca să nu se „smulgă din pripon" şi să
nu fugă din familie, fiindcă apoi, din egoism, nu va vrea să se mai
apropie, şi-l veţi pierde de tot... Rugaţi-vă; o să mă rog şi eu, şi
Bunul Dumnezeu îl va ajuta pe copilul dumneavoastră şi pe toţi
copiii din lumea noastră. (Stareţul Paisie Aghioritul)

A-i povăţui pe copii este o îndatorire a părinţilor - aşadar, şi a
dumneavoastră. Şi de ce să vă temeţi? Cuvântul iubitor nu
enervează niciodată, doar cel poruncitor n-aduce nici un fel de
roadă. Pentru ca Domnul să-i binecuvânteze pe copii ca să scape
de primejdii, trebuie să vă rugaţi zi şi noapte. Dumnezeu este
Milostiv! El are multe mijloace pentru a preîntâmpina nenorocirile,
mijloace care nouă nici nu ne trec prin cap. El este Cârmuitor
înţelept, Preabun şi Atotputernic, şi noi facem parte din împărăţia
Lui. Şi atunci, de ce să ne trândăvim? El nu îi lasă pe ai Săi în
necaz. De un singur lucru trebuie să ne îngrijim: cum să nu îl
jignim, ca nu cumva să ne şteargă din numărul alor Săi. (Sfântul
Teofan Zăvorâtul)
Cu pedeapsa nu merge întotdeauna... Trebuie să vă folosiţi
mai des de îndemnuri. Făcând aşa, veţi proceda mai blând şi mai
temeinic. Severitatea continuă este dură şi deprimantă. Bineînţeles,
nu trebuie îngăduită indulgenţa faţă de patimi, însă şi severitatea
trebuie îndulcită cu căldura dragostei... (Sfântul Teofan Zăvorâtul)
Ne-am dori cu toţii ca copiii noştri să fie mai buni decât noi însă aici trebuie să fim prevăzători, ca nu cumva să întindem prea
tare coarda. Imi amintesc cum mi-a zis odată fiul meu: „Tata, vreau
un elefant." I-am zis că elefantul mănâncă mult, trebuie să-l
hrăneşti. „Tu, ca să te antrenezi, străduieşte-te să pui de mâncare
pentru toată lumea. După două zile, mi-a spus: „Nu, tata, nu ne
trebuie elefant, mănâncă o grămadă." A ajuns singur la concluzia
că altfel ar fi bine să ai un elefant, dar mănâncă prea mult.
Străduiţi-vă să nu creaţi conflicte deosebite, ca să nu stricaţi
relaţiile de suflet cu copiii. Când copiii mei erau încă mici, un
arhimandrit mi-a zis: „Străduieşte-te ca copiii să te iubească: atunci
vei putea să faci cu ei orice." Cum realizaţi asta, e treaba voastră.
Mai mult, lucrul acesta este valabil nu doar pentru copii. Veţi putea
să faceţi cu orice om tot ce vreţi (bineînţeles, am în vedere doar
lucrurile bune) dacă între voi va exista dragoste. Să luăm, de pildă,
exemplul marelui general Suvorov. Soldaţii îl iubeau şi făceau
imposibilul pe câmpul de luptă. Dacă la baza relaţiilor familiale se
află dragostea, totul este posibil - şi trebuie să ne amintim lucrul
acesta întotdeauna. Orice aţi face în privinţa educaţiei, străduiţi-vă
să nu pierdeţi simţământul dragostei. La un oarecare părinte a venit
cineva şi i-a zis: „Părinte, ce este de făcut când se ia cineva de
tine?" Părintele a răspuns: „Nu-i da atenţie." „Şi dacă se tot ia?"
„Păi, iartă-l." „Dar dacă nu încetează?" „Atunci, „încinge-l" cu multă
dragoste." (Protoiereul Valerian Krecetov)

