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Rugaciune catre Maica Domnului pentru a
obtine har prin mijlocirea Fericitului Ieremia

Sfanta Marie, Maica lui Dumnezeu si Maica noastra, care ai fost iubita

cu gingasie de Fericitul Ieremia, te rugam aprinde in inimile noastre o vie si
sfanta iubire fata de Dumnezeu si fata de aproapele, ca sa urmam exemplul
acestui slujitor al tau, care si-a dovedit prin fapte iubirea fata de Tatal ceresc si
fata de fratii in suferinta.
Ajuta-ne ca, urmnd inspiratiile Duhului Sfant, sa ne angajam cu
sinceritate si seriozitate in opera de promovare a bunei intelegeri in mediul in
care traim si a unirii tuturor crestinilor in credinta si iubire.
O, buna Mama, care te-ai aratat Fericitului Ieremia ca Regina a cerului
spunandu-i ca Fiul tau este coroana ta stralucita, te rugam dobndeste-ne de la
Tatal ceresc ajutorul de care acum avem atat de mare nevoie si, mai presus de
toate, harul suprem sa-l cunoastem, sa-l iubim si sa-l imitam pe Iisus Hristos,
Domnul si Mantuitorul nostru. Amin.
___________________________

PROGRAMUL LITURGIC ÎN SAPTAMANA 13 - 19 AUGUST

Marti 14 AUGUST :
Vecernie si Prohodul Maicii Domnului: 6.30 PM
Miercuri 15 AUGUST:
ADORMIREA MAICII DOMNULUI
Utrenie si Sfanta Liturghie ............................ 8.30 AM
Vineri 17 AUGUST:
Acatistul Maicii Domnului ................................................................... 6.30 PM
Sâmbata 18 AUGUST:
Utrenie, Sfânta Liturghie si Parastas ................................................... 8.30 AM
Duminica 19 AUGUST:
Utrenie si Sfânta Liturghie .................................................................... 8.30 AM
Preot Paroh: Marius Daniel Dumitrescu
917 592 2571 – mobil

EVANGHELIA DIN DUMINICA A 11-A DUPA RUSALII

Z

is-a Domnul pilda aceasta: Asemănatu-s-a Împărăţia cerurilor
omului împărat care a hotărât să facă socoteala cu slugile sale. Şi,
începând să facă socoteala, i s-a adus un datornic cu zece mii de
talanţi. Dar, neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fie
vândut el şi femeia şi copiii şi toate câte are, ca să se plătească datoria.
Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea i se închina, zicând: Stăpâne,
îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie tot! Iar stăpânul slugii aceleia,
milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria. Dar, ieşind,
sluga aceea a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el şi care-i datora o
sută de dinari. Şi, punând mâna pe el, îl sugruma, zicând: Plăteşte-mi ce
eşti dator! Deci, căzând cel ce era slugă ca şi el, îl ruga zicând: Mai
îngăduieşte-mă şi îţi voi plăti! Iar el nu voia, ci, mergând, l-a aruncat în
închisoare până ce va plăti datoria. Iar celelalte slugi, văzând cele
petrecute, s-au întristat foarte mult şi, venind, au spus stăpânului toate
cele întâmplate. Atunci, chemându-l stăpânul său, îi zise: Slugă vicleană,
toată datoria aceea ţi-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea, oare,
ca şi tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum şi eu am avut
milă de tine? Şi, mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor
până ce-i va plăti toată datoria. (Matei 18, 23-35)

Să zicem cât mai des cu buzele şi cu
inimile noastre rugăciunea
„Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, bucură-Te!”
Fiecare ştie din experienţă cum
uneori amărăciunea vieţii îi copleşeşte
sufletul din toate părţile, inima îi este
chinuită de tristeţe şi durere şi fără voie
îi curg uneori lacrimi din ochi. Greu îi
este omului să rabde nenorocirea şi
cade
uneori
în
deznădejde,
şi
sentimentul tristeţii îl stăpâneşte. Însă,
dragii mei, cel mai important este să nu deznădăjduiţi, să vă
îmbărbătaţi! Când vă împresoară norii necazurilor astfel încât parcă
nici o ieşire nu mai aveţi din această situaţie, amintiţi-vă atunci că
aveţi în Ceruri o Maică, pe Împărăteasa Cerurilor, care vă vede, vă
aude şi ştie toate mişcările sufletului vostru. Chemaţi-o cu credinţă
şi ea va veni la voi îndată şi vă va izbăvi de rele şi nenorociri!
Această rugăciune este extrem de benefică tuturor
oamenilor. Aşa va asculta Maica Domnului şi rugăciunile noastre,
neluând în seamă păcatele noastre. Trebuie doar să ne adresăm
mereu mijlocirii ei cereşti.
Să zicem cât mai des cu buzele şi cu inimile noastre
rugăciunea „Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te!”
sau să i ne adresăm prin chemarea scurtă de rugăciune:
„Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe
noi!”. Atunci acoperământul ei atotputernic şi iubitor se va
întinde deasupra noastră și ne va apăra de cele rele.
Preasfânta Maică a Domnului ne va însoți mereu, în toate
necazurile noastre. Ea ne va izbăvi de toate nevoile acestei vieţi
trecătoare, ne va izbăvi de cea mai mare nefericire – moartea
sufletelor noastre – ce este despărţirea veşnică de Hristos. Pentru
rugăciunea continuă către Maica Domnului, ea va împlini
cuvintele troparului praznical: „Și cu rugăciunile tale izbăveşti din
moarte sufletele noastre”.
Sfântul Ierarh Serafim (Sobolev) Făcătorul de minuni din Sofia

Maica Domnului ‒ ocrotitoarea şi mijlocitoarea întregii lumi
Câtă slavă are Maica Domnului! Auziţi ce spune în
Acatistul Sfântului Acoperământ: „Bucură-te, acoperământul lumii,
cel mai lat decât norul!”. Un nor poate să acopere un oraş, o ţară,
dar Maica Domnului cu acoperământul şi cu mila ei acoperă toate
popoarele lumii, că atâta putere a primit de la Mântuitorul.
Oricine şi oriunde o cheamă: în pădure, în pustie, la câmp, în
cetate, în casă, la închisoare, oriunde ar fi, ea aude, pentru că este
pusă acoperitoare şi mijlocitoare a întregii lumi către Dumnezeu.
Arhimandrit Cleopa Ilie

Maica Domnului, nădejdea celor deznădăjduiţi
Toţi cei ce trăiesc pe pământ au o Maică iubitoare, plină de
lumină, atotputernică. Ea este zid nebiruit, nădejdea celor
deznădăjduiţi, ea este bucuria tuturor celor necăjiţi. Şi, când
suferiţi, când sunteţi chinuiţi, când vă este cu adevărat greu să
trăiţi, când vă aflaţi în pragul pieirii, când vă pierdeţi nădejdea şi
cădeţi în deznădejde, aduceţi-vă aminte că, în ciuda murdăriei, a
necurăţiei vieţii voastre, aveţi o Maică foarte iubitoare! Şi să
credeţi că, îndată ce o veţi chema, ea va veni la voi şi va veni cu
ajutor, cu mângâiere, cu uşurare şi cu mântuire!
Numai s-o chemaţi, numai să-i spuneţi cu lacrimi, cu
nădejde, cu credinţă: „nu avem alt ajutor, nu avem altă nădejde,
decât numai pe tine, Stăpână! Tu ne ajută nouă, că întru tine
nădăjduim şi întru tine ne lăudăm, căci robii tăi suntem, să nu ne
ruşinăm!”. Şi să nu vă îndoiţi că ea, auzind plânsul vostru
îndurerat, va veni la voi, vă va şterge lacrimile, vă va alina
suferinţele şi vă va izbăvi de primejdie, de pieire, de întristarea cea
rea şi de deznădejde.
Arhimandrit Chiril Pavlov

Rugăciune către Maica Domnului,
pe un manuscris din secolul al III-lea
Potrivit experților, papirusul datează din secolul al III-lea, fiind
cea mai veche dovada scrisă că poporul creştin se ruga Maicii Domnului.

„Bucură-te ceea ce eşti plină de dar, Marie, rugăciunile
noastre nu le trece cu vederea, pe cei din necazuri izbăve ștene, una curată și binecuvântată”.

