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Aparatorului
credintei
dreptmaritorilor,
Cuviosului Parintelui nostru Spiridon, sa-i
aducem din inima marturisiri multumitoare, toti
care prin ale lui intelepte invataturi ne-am
luminat cu credinta, si sa-i cantam : Bucura-te,
Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de
minuni!
Sfantul Ierarh Spiridon este cinstit de Biserica pe 12 decembrie.
Sfantul Spiridon este sfantul care pleaca periodic din racla,
pentru a-i ajuta pe oamenii care il cheama in rugaciune, cu
credinta si cu dragoste.

“Cata vreme cineva este
tinut de lucrurile cele

vazute ale acestei lumi,
este incurcat cu diferite

legaturi pamantesti si este
antrenat in patimile cele

rele, nici macar nu stie ca
inauntrul sau mai exista o

PROGRAMUL LITURGIC ÎN SĂPTĂMÂNA 10 - 16 DECEMBRIE
Miercuri 12 Decembrie:

Acatistul Sfantului Spiridon ....................................... ........................... 6.00 PM
Vineri 14 Decembrie:

Acatistul Sfantului Elefterie ............................................................... 6.00 PM
Sambata 15 Decembrie:

Utrenie, Sfânta Liturghie si Parastas............................................... 8.30 AM

Vecernie .......................................................................................................... 6.00 PM
Duminica 16 Decembrie:

Utrenie și Sfânta Liturghie ................................................................ 8.30 AM
Cateheza “Rolul duminicii in educatia familiei”

lupta, o batalie si un
razboi.

Abia atunci cand omul se ridica la lupta si se elibereaza de
legaturile vazute ale acestei lumi […], cand incepe sa staruiasca in
poruncile Domnului, lepadandu-se de lumea aceasta, abia atunci

poate sa cunoasca lupta cea launtrica a patimilor, care se ridica in
el, razboiul cel launtric si cugetele cele viclene.

Daca nu se ridica la lupta, dupa cum am spus mai inainte, daca nu
se leapada de lume, daca nu se dezbara din toata inima de poftele

cele pamantesti si daca nu vrea sa se lipeasca cu totul de Domnul,

nu cunoaste vicleniile ascunse ale duhurilor rautatii, nici patimile cele
ascunse in el, ci este strain de el insusi, nestiind ca poarta in sine

Preot Paroh: Marius Daniel Dumitrescu
917 592 2571 – mobil

rani si patimi ascunse“.

te laşi stăpânit de nimeni. Noi pe toţi preoţii îi numim părinţi, pentru
că ei sunt slujitorii lui Dumnezeu care contribuie la mântuirea noastră,

Cum ar trebui sa fie un duhovnic bun

la renaşterea noastră duhovnicească. Insă pentru a îndreptăţi acest
apelativ de „părinte”, trebuie să ne străduim din toate puterile să
contribuim la renaşterea duhovnicească a oamenilor încredinţaţi nouă
de pronia lui Dumnezeu. Unul dintre sfinţii egipteni din primele patru
veacuri a avut o viziune: a văzut altarul lui Dumnezeu înconjurat de
catâri. Şi vedenia lui se tâlcuieşte în felul următor: la fel cum catârii
nu pot da naştere pentru că sunt sterpi, tot aşa, în vremurile de pe
urmă, cei care vor înconjura altarul lui Dumnezeu nu vor mai fi în
stare să renască sufletele celor ce caută ajutor de la ei. Să ne
păzească Dumnezeu de o asemenea stare cumplită.
Arhimandrit Zaharia Zaharou

Aţi putea să ne faceţi o scurtă descriere a unui duhovnic bun?
O să vă spun cum ar trebui să fie un duhovnic bun, dar mi-e
teamă că aceasta îmi va fi spre osândă, pentru că eu nu sunt un
duhovnic bun. în primul rând, cred că duhovnicul trebuie să facă
dovadă de smerenie şi de duh de jertfire de sine atunci când slujeşte.
El nu caută să se propună pe sine oamenilor care vin să-i ceară
ajutorul, ci urmăreşte să nască în ei chipul lui Hristos. Sfantul Simeon
Noul Teolog spune un lucru şi mai înfricoşat: duhovnicul adevărat este
cel care se dă pe sine morţii în fiecare clipă pentru fiii săi
duhovniceşti. Insă cine poate să trăiască mereu la o asemenea
măsură? Iertaţi-mă, eu mă feresc să folosesc termenul de „fii
duhovniceşti". Eu spun aşa, mai smerit, „oamenii care vin la mine"; ţine
de ei faptul că mă numesc părintele lor duhovnicesc, eu nu caut decât
să îi slujesc şi să îi ajut să renască duhovniceşte.
De pildă, niciodată nu l-am auzit pe Părintele Sofronie să zică
„fiii mei duhovniceşti", pentru că nu voia cu niciun chip să stăpânească,
să aibă autoritate asupra cuiva. Pentru el, libertatea duhovnicească
însemna să nu ai dorinţa de a stăpâni pe nimeni şi, la rândul tău, să nu

