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Rugăciunea părinților pentru copii
Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu înțelepciunea Ta ai zidit pe om

din țărână și ai suflat în fața lui su flare de viață și, binecuvântându-l, ai
zis: creșteți și vă înmulțiți și um pleți pământul; iar la Cana Galileii, prin
Unul-Născut Fiul Tău, ai binecuvântat nunta și deci nașterea de fii, cu
multă umilință rog marea Ta bunătate, ca neîncetat să rever și harul Tău
și să Te milostivești asupra co piilor mei, pe care ai binevoit să mi-i
dăruiești. Umple-i de înțelepciune și pricepere. Apără-i de toate cursele
vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Poruncește îngerilor Tăi ca totdeauna să le
fie călăuze și povățuitori spre toate faptele cele bune, ca de-a pururea să
Te poată lăuda și preamări în veci. Amin.

PROGRAMUL LITURGIC ÎN SĂPTĂMÂNA 30 APRILIE - 6 MAI
Miercuri 2 MAI:
ACATISTUL INVIERII DOMNULUI ......................................... 6.30 PM
Vineri 4 MAI:
ACATISTUL INVIERII DOMNULUI ......................................... 6.30 PM
Sâmbătă 5 MAI:
Utrenie, Sfânta Liturghie si Parastas ........................................ 8.30 AM
Duminică 6 MAI:
Utrenie si Sfânta Liturghie .............................................................. 8.30 AM

Preot Paroh: Marius Daniel Dumitrescu
917 592 2571 – mobil

HRISTOS A INVIAT!
EVANGHELIA DIN DUMINICA A PATRA DUPA PASTI

Î

n vremea aceea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit la
Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care
se numea pe evreieşte Vitezda, având cinci pridvoare. În acestea zăcea
mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei. Căci
un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare şi
tulbura apa şi cine intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos, de
orice boală era cuprins. Şi era acolo un om care era bolnav de treizeci şi
opt de ani. Iisus, văzându-l pe acesta zăcând şi, ştiind că este aşa încă de
multă vreme, i-a zis: Voieşti să te faci sănătos? Bolnavul I-a răspuns:
Doamne, nu am om ca să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa;
că, până când vin eu, altul se coboară înaintea mea. Iisus i-a zis: Scoalăte, ia-ţi patul tău şi umblă. Şi, îndată, omul s-a făcut sănătos şi şi-a luat
patul şi umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel
vindecat: Este zi de sâmbătă şi nu-ţi este îngăduit să-ţi iei patul. El le-a
răspuns: Cel ce ma făcut sănătos, Acela mi-a zis: Ia-ţi patul şi umblă. Ei
l-au întrebat: Cine este omul care ţi-a zis: Ia-ţi patul tău şi umblă? Iar cel
vindecat nu ştia cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulţimea
care era în acel loc. După aceasta, Iisus l-a aflat în templu şi i-a zis: Iată
că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se
întâmple ceva mai rău. Atunci omul a plecat şi a spus iudeilor că Iisus
este Cel ce l-a făcut sănătos. (Ioan 5, 1 – 15)

Intreita

sarbatoare la
New York
Pentru orice comunitate creștină, hramul înseamnă o zi de
sărbătoare deosebită, în care sunt cinstiți sfin ții ocrotitori ai
Bisericii. Duminica a treia după Pasti, a Sfintelor Femei
Mironosiţe, a fost una cu adevărat specială pentru credincio șii
români ai parohiei Sfântul Nicolae și Sfântul Gheorghe din New
York. Acestia au sărbătorit pe cel de al doilea ocrotitor al bisericii,
Sfântul Mare Mc. Gheorghe.
Manifestările dedicate hramului au
debutat sâmbătă seara, prin oficierea Vecerniei
și au continuat a doua zi, prin săvârşirea
Utreniei și a Tainei Sfântului Botez unită
cu Dumnezeiasca Liturghie, la care au
participat Pr. Paroh Marius Dumitrescu și
Protos.
Vincențiu
Temirov
de
la
Mănăstirea Sfântul
Dimitrie
cel
Nou din
Middletown, New York. Botezul pruncului
Thomas Justin Trepca a fost un izvor de mare bucurie pentru
familie dar și pentru parohia noastră. La finalul Sfintei Liturghii a
fost oficiată slujba Parastasului pentru ctitorii bisericii.
Dupa slujbă, toti credincioșii au participat la Agapa
Fraţească pregătită de un grup de familii de la Biserica noastră.
Astfel, am avut posibilitatea să contribuim si pe această cale la
întărirea și desăvârsirea legăturii tainice create prin rugăciune
între cei ce se străduiesc să-L urmeze pe Domnul nostru Iisus
Hristos.
In cadrul agapei a avut loc prima manifestare culturală
dedicată Centenarului Marii Uniri și intitulată simbolic “Marea
Unire de la 1918 in constiinta românilor”. Menţionăm ca anul
acesta sub patronajul bisericii Sfântul Nicolae și Sfântul

Gheorghe, NY, vor avea loc o suită de trei manifestări culturale
dedicate sărbătorii celor 100 de ani de la Marea Unire.
Prof. Dr. Nicholas Andronescu a sustinut o
prelegere numită “Unirea la români” iar Ing.
Cristian F. Pascu, președintele Societătii Creștine
“Dorul”, a prezentat două teme: “Un român erou:
Saloilă Mârza – fotograful Marii Uniri” și “Un
simbol
românesc
original și unicat în
SUA:
medalia
centenară a Societătii
Române Creștine Dorul”. Prezentările
au fost însoţite de proiecţii video.
Sărbătoarea hramului s-a incheiat cu un concert de
cântece populare patriotice susţinut de solista Iuliana Roata.

La final, nu ne rămâne decât să aducem alese mulţumiri
celor care au participat și tuturor celor care au pregătit aceasta
sărbătoare a bisericii noastre.
Bunul Dumnezeu să le răsplatească dragostea și jertfa!

