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IUBITI CREDINCIOSI,
Avem bucuria de a va invita sa participati Duminica, 11 Decembrie 2016,
la hramul bisericii Sfantul Nicolae, NY. Cu aceasta ocazie vor fi aduse
spre inchinare Sfintele Moaste ale Sfântului Efrem cel Nou. Slujba va fi
oficiata de Preasfințitul Părinte Episcop IOAN CASIAN, impreuna cu
un sobor de preoti de la parohiile si manastirile ortodoxe din Nord-Estul
Statelor Unite. Va asteptam cu drag sa ne rugam impreuna in aceaste zile
binecuvantate!
CONCERT DE COLINDE cu Corul HARISMA
sâmbătă, 10 Decembrie 2016, după Sfânta Liturghie, (12:00 PM) .

PROGRAMUL LITURGIC IN SĂPTĂMÂNA 5 - 11 DECEMBRIE 2016
Luni 5 DECEMBRIE:
VECERNIE – ora 6.00 PM
Marți 6 DECEMBRIE: SFÂNTUL IERARH NICOLAE
UTRENIE ȘI SFÂNTA LITURGHIE – ora 8.30 AM
Miercuri 7 DECEMBRIE:
ACATISTUL SFINTEI FILOFTEIA – ora 6.00 PM
Vineri 9 DECEMBRIE:
TAINA SFÂNTULUI MASLU – ora 6.00 PM
Sâmbătă 10 DECEMBRIE :
UTRENIE, SFÂNTA LITURGHIE ȘI PARASTAS – ora 8.30 AM
CONCERT DE COLINDE GRUPUL HARISMA – ora 12.00 PM
VECERNIE – ora 6.00 PM
Duminică 11 DECEMBRIE:
UTRENIE ȘI SFÂNTA LITURGHIE ARHIEREASCĂ – ora 8.30 AM
AGAPA FRATEASCĂ LA RESTAURANTUL ROMANIAN GARDEN – ora 1.00 PM
(Adresa: 43-06 43 Ave, Sunnyside, NY, 11104)

Preot Paroh Marius Daniel Dumitrescu
917. 592. 2571 – mobil

EVANGHELIA DIN DUMINICA A

27 - A DUPA RUSALII

Î

n vremea aceea Iisus învăța într-una din sinagogi sâmbăta. Și,
iată, era acolo o femeie care avea de optsprezece ani un duh de
neputință și care era gârbovă, încât nu putea să se ridice
nicidecum. Iar Iisus, văzând-o, a chemat-o și i-a zis: Femeie, e ști
dezlegată de neputința ta! Și Și-a pus mâinile asupra ei, iar ea
îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Atunci, mai-marele
sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând,
zicea mulțimii: Șase zile sunt în care trebuie să se lucreze; deci
veniți în aceste zile și vă vindecați, iar nu în ziua sâmbetei!
Domnul însă i-a răspuns și a zis: Fățarnicilor! Fiecare dintre voi nu
dezleagă, oare, sâmbăta boul sau asinul său de la iesle și nu îl duce
să-l adape? Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o
Satana, iată, de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie
dezlegată de legătura aceasta în ziua sâmbetei? Și, zicând El
acestea, s-au rușinat toți cei ce erau împotriva Lui, iar poporul
întreg se bucura de toate faptele cele slăvite, săvârșite de Dânsul.
(LUCA 13, 10 - 17)

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.)

