THE ROMANIAN ORTHODOX ARCHDIOCESE IN THE AMERICAS
SAINT NICHOLAS - ROMANIAN ORTHODOX CHURCH
45-03 48 Av. Woodside NY, 11377; www.stnicholaschurch.net

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte
NICOLAE,
Arhiepiscopul
Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii
și Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Române a
celor două Americi, copia Icoanei Maicii
Domnului de la Nicula sau „Fecioara
înlăcrimată a Transilvaniei” de la Catedrala
Arhiepiscopală din Cluj va fi prezentă la
biserica noastră în zilele de 5 si 6 decembrie 2017.
PROGRAMUL LITURGIC ÎN SAPTAMANA 4 – 10 DECEMBRIE
Marți 5 decembrie:
Utrenie și Sfânta Liturghie .......................................................... 8.30 AM
Acatistul Maicii Domnului la Icoana de la Mănastirea Nicula ... 6.30 PM
Vecernia cu Litia .......................................................................... 7.00 PM
Miercuri 6 decembrie: SFÂNTUL IERARH NICOLAE
Utrenie și Sfânta Liturghie ......................................................... 8.30 AM
Paraclisul Maicii Domnului ........................................................ 6.00 PM
Sâmbătă 9 decembrie:
Utrenie, Sfânta Liturghie și Parastas ........................................ 8.30 AM
Vecernie ..................................................................................... 6.30 PM
Duminică 10 decembrie:
Utrenie și SFÂNTA LITURGHIE ARHIEREASCĂ .............................. 8.30 AM
AGAPA FRĂȚEASCĂ la restaurantul Romanian Garden ............... 1.00 PM
(Adresa: 43-06 43 Ave, Sunnyside, NY, 11104)

În zilele de 5 și 6 decembrie 2017, Biserica Sfântul Nicolae va fi
deschisă între orele 8.00 AM și 8.00 PM. Cei care doresc să
citească Psaltirea în biserică o pot face între orele 1 și 6 PM.
Va așteptăm cu drag să ne rugăm împreună în aceaste
zile binecuvântate!
Preot Paroh: Marius Daniel Dumitrescu
917. 592. 2571 – mobil

IUBIȚI CREDINCIOȘI
Avem bucuria de a va invita sa participati Duminica,
10 Decembrie 2017, la hramul bisericii Sfantul Nicolae, NY. Slujba
va fi oficiata de IPS Parinte NICOLAE, Arhiepiscopul
Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane a Statelor Unite ale Americii si
Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Romane a celor doua Americi,
impreuna cu un sobor de preoti de la parohiile si manastirile ortodoxe
din Nord-Estul Statelor Unite.

EVANGHELIA DIN DUMINICA A 31-A DUPA RUSALII

Î

n vremea aceea, pe când se apropia Iisus de Ierihon, un
om ședea lângă drum, cerșind. Și auzind el mulțimea care
trecea, întreba ce se întâmplă. Și i-au spus că trece Iisus
Nazarineanul. Atunci el a strigat zicând: Iisuse, Fiul lui
David, miluiește-mă! Și cei care mergeau înainte îl certau ca
să tacă, dar el cu mult mai mult striga: Fiule al lui David,
miluiește-mă! Deci, oprindu-Se, Iisus a poruncit să-L aducă
la El; și apropiindu-se, l-a întrebat: Ce voiești să- ți fac? Iar el
a spus: Doamne, să văd! Și Iisus i-a zis: Vezi! Credința ta tea mântuit. Și îndată a văzut și mergea după El, slăvind pe
Dumnezeu. Iar tot poporul care văzuse a dat laudă lui
Dumnezeu. (Luca 18, 35 - 43)

Maica lui Dumnezeu, care i-a asezat pe ai sai umeri pallium-ul

SFANTUL IERARH NICOLAE –
chipul blandetii, al ravnei pentru adevar si al milei de
oameni puse in lucrare

arhieresc“.

La scurta vreme dupa aceasta vedenie, Sfantul Ioan

Intru cinstirea Marelui Dascal al Lumii

Arhiepiscopul Mirelor a murit iar Sfantul Nicolae a fost ridicat

si Ierarh Nicolae, Milostivul, Daruitorul,

Arhiepiscop al acelei cetati. Aceasta a fost o minune.

primejdii, Pazitorul fecioriei, Ocrotitorul

Ecumenic de la Niceea, cand, vazand îndaratnicia diavoleasca si

Facatorul de Minuni si unul dintre cei

Sfintilor Parinti care voiau sa îl opreasca prin dezbatere

Bisericii, orice cuvinte ale noastre ar fi mult prea sarace si ar

Preacuratei Sale Maici, Sfantul Nicolae a pasit si l-a lovit cu

praznic. Va vom lasa sa cititi cugetarea unui alt Sfant care-i

dupa canoane, l-au scos pe Sfantul Nicolae din Sinod si au

cruciale ale vietii sale:

aceeasi noapte, mai multi Sfinti Parinti de frunte ai Sinodului

reprezentat si Mantuitorul Hristos cu Sfanta Evanghelie în

lor înfricosata: anume L-au vazut pre Domnul stand de o

Domnului tinand în maini un omofor arhieresc. Reprezentarea

Evanghelie, iar pe a Sa Preacurata Maica de Dumnezeu

semnificata chemarea Sfântului Nicolae la treapta arhiereasca,

Sfantului umeri pallium-ul arhieresc, investindu-l iar cu toate

Grabnic
copiilor

Izabavitorul
si

din

nevoi

Mangaietorul

si

din

saracilor,

mai iubiti sfinti din toate timpurile ai
risca sa umbreasca din lumina tainica a slavei acestui mare

poarta numele, Nicolae Velimirovici, asupra a doua momente
“In icoanele care îl închipuie pe Sfantul Nicolae este

maini, stand de o parte a lui, iar de cealalta parte Maica

aceasta are o îndoita semnificatie istorica: mai întai este
iar în al doilea rand este semnificata

exonerarea lui de

pedeapsa

sa

caterisirii

care

ar

confruntarea cu necuratul Arie.

fi

trebuit

urmeze

dupa

A doua minune s-a întamplat la vremea Primului Sinod

reaua credinta cu care Arie refuza si rastalmacea cuvintele
rationala pe acesta de la a mai huli Numele Domnului si al

putere pe eretic peste diavoleasca lui fată. Sfintii P ărin ţi,
ridicat de la el însemenele rangului lui arhieresc. In chiar
au avut cu totii, separat, una si aceeasi vedenie minunata si
parte a Sfantului Nicolae, si întinzandu-i cu mainile Sfanta
Nascatoarea stand de cealaltă parte a lui si asezînd pe ai
insemnele rangului de Arhiepiscop.

Vazînd aceasta cu înspaimantare acei Sfinti Sfintiti

Parinti, au grabit si au întors cu umilinta Sfantului Nicolae

Sfântul Metodie Patriarhul Constantinopolului zice: “A

ceea ce ridicasera de la el. Ei l-au înconjurat cu respectul

stand lînga el si întinzandu-i cartea Evangheliei, legat ă în aur

Dumnezeu, si au aratat ca lovirea lui Arie nu a fost gestul

vazut într-o noapte Sfantul Nicolae pre Domnul în slava,
si în margaritare de pret. Iar de cealalta parte a vazut pre

adanc al smereniei si evlaviei care se cuvine unui ales al lui

maniei trupesti si neînfranate, ci dimpotriva, acela al ravnei de
foc pentru adevarul lui Dumnezeu”.

