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DREPTMĂRITORI CREȘTINI AI BISERICII SFÂNTUL NICOLAE,
În cadrul Adunării Generale Parohiale din data de 25 ianuarie 2015 au fost aleși
pentru un mandat de doi ani (2015 – 2016) noii membri ai Consiliului Parohial. Aceștia sunt:
• Luis Avila – președinte;
• Cristinel Sacarin – vicepreședinte;
• Felicia Badea – casier;
• Bogdan Neacșiu – secretar;
• Marcel Rus – controlor;
• Dumitru Ungureanu – controlor;
• Ion Catrina ;
• Adrian Naghel.
Duminică, 1 februarie 2015, după Sfânta Liturghie, s-a tinut sedința Comitetului
Doamnelor din biserica noastră. A fost aleasă noua conducere: Laura Petrache – președinte,
Mirela Rus – vicepreședinte, Frozina Catrina – vicepreședinte, Ana Maria Grigoraș –
secretar, Nicoleta Furtună– casier. S-au format și două comisii de lucru:
1. Ajutorarea celor în nevoi sau dificultate. Responsabili:
• Adriana Rădulescu – bolnavi, bătrâni, proiecte caritabile
•
Alina Naghel, Florica Radu, Dana Botaș – alte cazuri de ajutor
social;
2. Participarea la conferințe și alte evenimente creștin ortodoxe
Responsabil: Geta Alexandru

PROGRAMUL LITURGIC ÎN SĂPTĂMÂNA
9 - 15 FEBRUARIE 2015
Marți 10 februarie: Acatistul Sfântului Haralambie ...................... 6.30 PM
Vineri 13 februarie: Acatistul Maicii Domnului ................................ 6.30 PM
Sâmbătă 14 februarie: SÂMBĂTA MORȚILOR - MOȘII DE IARNĂ
Utrenie, Sf. Liturghie și Parastas …....... 8.30 AM
Vecernie ............................................................. 6.30 PM
Duminică 15 februarie: Utrenie și Sfânta Liturghie .................... 8.30 AM
Preot Paroh Marius Daniel Dumitrescu
718 784 4453 – fix ; 917 592 2571 – mobil

ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DIN CELE DOUĂ AMERICI
BISERICA SFÂNTUL NICOLAE

EVANGHELIA

DIN DUMINICA A 34-A DUPĂ RUSALII

Z

is-a Domnul pilda aceasta: Un om avea doi fii. Şi a zis cel mai tânăr dintre ei
tatălui său: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Şi el le-a împărţit
averea. Şi nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o
ţară depărtată şi acolo şi-a risipit averea trăind în desfrânări. Şi după ce a cheltuit totul,
s-a făcut foamete mare în ţara aceea, şi el a început să ducă lipsă. Şi ducându-se, s-a
alipit el de unul din locuitorii acelei ţări şi acesta l-a trimis la ţarinile sale să păzească
porcii. Şi dorea să-şi sature pântecele din roşcovele pe care le mâncau porcii, însă
nimeni nu-i dădea. Dar venindu-şi în sine a zis: Câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi
de pâine, iar eu pier aici de foame! Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune:
Tată, am greşit la cer şi înaintea ta; nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca
pe unul din argaţii tăi. Şi, ridicându-se, a venit la tatăl său. Şi încă departe fiind el, l-a
văzut tatăl său şi i s-a făcut milă şi, alergând, a căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat. Şi i-a
zis fiul: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău.
Şi a zis tatăl către slugile sale: Aduceţi degrabă haina lui cea dintâi şi-l îmbrăcaţi şi daţi
inel în mâna lui şi încălţăminte în picioarele lui; şi aduceţi viţelul cel îngrăşat şi-l
înjunghiaţi şi, mâncând, să ne veselim, căci acest fiu al meu mort era şi a înviat, pierdut
era şi s-a aflat. Şi au început să se veselească. Iar fiul cel mare era la ţarină. Şi când a
venit şi s-a apropiat de casă, a auzit cântece şi jocuri. Şi chemând la sine pe una dintre
slugi, a întrebat ce înseamnă acestea. Iar ea i-a răspuns: Fratele tău a venit şi tatăl tău a
înjunghiat viţelul cel îngrăşat, pentru că l-a primit sănătos. Şi el s-a mâniat şi nu voia să
intre; dar tatăl lui, ieşind, îl ruga. Însă el, răspunzând, a zis tatălui său: Iată, de atâţia ani
îţi slujesc şi niciodată nu am călcat porunca ta. Şi mie niciodată nu mi-ai dat un ied, ca să
mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care ţi-a mâncat averea
cu desfrânatele, ai junghiat pentru el viţelul cel îngrăşat. Tatăl însă i-a zis: Fiule, tu
totdeauna eşti cu mine şi toate ale mele ale tale sunt. Trebuia însă să ne veselim şi să
ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat.
(Luca 15, 11 - 32)

Icoana Maicii Domnului - Potoleste intristarile noastre
Icoana Maicii Domnului numita "Potoleste
intristarile noastre" este cinstita in chip deosebit pe
25 ianuarie. Icoana "Potoleste intristarile noastre" a
fost adusa in Moscova de catre cazaci, in vremea
domniei tarului Mihail Fiodorovici (1613-1645), si se
afla in Biserica Sfantul Nicolae, din cartierul
Sadovniki Pupisevo. In aceasta biserica se pastrau si
o serie de insemnari despre multe dintre minunile
petrecute inaintea acestei sfinte icoane, insa
incendiul din anul 1771 va distruge intreaga arhiva a
bisericii.
Dintre minunile din vechime ale acestei sfinte icoane se pastreaza doar
amintirea unei minunate aratari a Maicii Domnului, intamplata in a doua
jumatate a secolului al XVII-lea. Astfel, o doamna instarita, care locuia departe
de Moscova, zacea de multa vreme la pat, fiind chinuita de o boala grea.
Deoarece medicii nu mai sperau ca boala sa fie tamaduita, femeia isi
astepta tacuta sfarsitul. La un moment dat insa, noaptea, in somn, femeii i s-a
aratat Maica Domnului, zicandu-i: "Porunceste sa te duca la Moscova. Acolo, in
biserica Sfantului Nicolae, se afla icoana Maicii Domnului cu inscriptia:
"Potoleste intristarile noastre". Roaga-te inaintea ei si vei primi vindecare."

Din acel moment, icoana Maicii Domnului a fost asezata la loc de mare
cinste, in biserica moscovita inchinata Sfantului Nicolae. Mai apoi, in cinstea ei a
fost amenajat chiar si un mic altar. Deoarece tamaduirea femeii celei bolnave a
avut loc in ziua de 25 ianuarie 1760, slujitorii bisericii au randuit ca zi de
praznuire a icoanei tocmai aceasta zi. Nu dupa mult timp, cu multa rugaciune, a
fost alcatuit si Acatistul Maicii Domnului "Potoleste intristarile noastre".
Imediat, inaintea icoanei, din toate orasele au inceput sa soseasca fel de
fel de suferinzi, iar puterea lui Dumnezeu s-a aratat in numeroase alte minuni.
Un numar foarte mare de minuni s-au savarsit inaintea acestei icoane a Maicii
Domnului mai ales in timpul epidemiei din anul 1771.
Mai multe copii ale acestei icoane au fost impartite in intreaga Rusie,
numai in Moscova aflandu-se patru icoane purtand acelasi nume, care au fost
preamarite prin numeroase minuni. In cinstea altor mari minuni, icoana mai
este praznuita si in zilele de 25 septembrie si 9 octombrie.
Icoana Maica Domnului numita "Potoleste intristarile noastre" o
infatiseaza pe Maica Domnului tinand Pruncul cu mana dreapta, in vreme ce
mana stanga se afla lipita de obraz. Pruncul tine in mana Sa un pergament
desfasurat pe care sta scris: "Potoleste intristarea mea!" (Teodor Danalache)

Rugaciune catre Maica Domnului, pentru potolirea intristarilor

Miscata profund de mila lui Dumnezeu si a Maicii Domnului, femeia a
pornit la drum, in pofida greutatii nespus de mari pe care i-o provoca boala.
Odata ajunsa in Moscova, dupa multe cautari, femeia a aflat biserica despre
care i-a spus Maica Domnului. Cercetand insa biserica, ea n-a vazut icoana
despre care i s-a spus in vis. Pentru aceasta, ea a inceput sa-i povesteasca
preotului despre visul cel minunat.

Minunata izbavire si aparare ne-a daruit noua cinstitul tau
chip, Preacuvantata Fecioara de Dumnezeu Nascatoare, ca
izbavindu-ne de rele, prin aratarea lui, si cautand spre el,
multumiri aducem tie, noi, robii tai, Nascatoare de Dumnezeu: ci
ca ceea ce ai stapanire nebiruita, izbaveste-ne pe noi din toate
nevoile, ca sa strigam tie: Bucura-te, bucuria noastra, izbaveste-ne
pe noi de tot raul si alina intristarile noastre!

Afland preotul cele despre icoana, a cerut unui baiat sa aduca din
clopotnita toate icoanele cu Maica Domnului. Odata aduse icoanele cu pricina,
intre ele s-a aflat si vechea icoana a Maicii Domnului, pe marginea careia statea
scris: "Potoleste intristarile noastre." In acel moment, femeia cea bolnava, care
pana atunci nu putea sa-si miste nici macar mana, spre mirarea tuturor, si-a
facut semnul Sfintei Cruci, s-a sculat in picioare si, fara ajutorul nimanui, s-a
apropiat de icoana si a sarutat-o.

O, Maica prealaudata, cereasca Imparateasa si Stapana,
Fecioara de Dumnezeu Nascatoare, ceea ce ai nascut pe Cuvantul
mai Sfant decat toti sfintii! Primind prinosul nostru de acum,
potoleste intristarile noastre si ne izbaveste de toate necazurile,
nevoile, tristetele si ne scapa de osanda cea vesnica si chinul care
va sa fie, si ne invredniceste a ne salaslui in vesnicile corturi ale
raiului pe noi, robii tai, care strigam: Aliluia!

