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

INVITATIE LA HRAM
Iubiti frati intru Hristos Domnul,

PROGRAMUL LITURGIC ÎN SĂPTĂMÂNA 3 - 9 DECEMBRIE
Miercuri 5 Decembrie:

Vecernie si Litie ......................................................... ............................ 6.00 PM
Joi 6 Decembrie: SFANTUL IERARH NICOLAE

Utrenie si Sfanta Liturghie ................................................................. 8.30 AM
Vineri 7 Decembrie:

TAINA SFANTULUI MASLU ....................................... 6.30 PM
Sambata 8 Decembrie:

Utrenie, Sfânta Liturghie si Parastas............................................... 8.30 AM
Vecernie si Litie......................................................................................... 5.00 PM
Duminica 9 Decembrie: HRAMUL BISERICII

Utrenie și Sfânta Liturghie Arhiereasca ..................................... 8.30 AM

Agapa frateasca la Sala mare a Bisericii Sfanta Teresa .......1.00 PM

Preot Paroh: Marius Daniel Dumitrescu
917 592 2571 – mobil

Cu aleasa bucurie va invitam sa participati la sarbatorirea
hramului Bisericii noastre si de a aniversa Centenarul Marii
Uniri, eveniment ce va avea loc in zilele de 8 – 9 Decembrie
2018, in prezenta IPS Parinte Nicolae,
Mitropolitul Ortodox Roman al celor Doua Americi.
Cu aceasta ocazie de la Catedrala Sfintii Imparati Constantin si
Elena din Chicago, va fi adusa spre inchinare Racla cu Moastele
Sfintilor: Ioan Maximovici, Ioan Gura de Aur,
Andrei Saguna.
Invitati: Cristofor Aldea Teodorovici, fiul regretatilor Doina si Ion
Aldea Teodorovici si Nicolae Jelescu, Directorul Teatrului de
Poezie “Alexei Mateevici” din Chisinau

Va asteptam cu bucurie sa fiti partasi la acest
eveniment important din viata Bisericii noastre!

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

Intru

cinstirea Marelui Dascal al Lumii si Ierarh
Nicolae, Milostivul, Daruitorul, Grabnic Izabavitorul din
nevoi si din primejdii, Pazitorul fecioriei, Ocrotitorul copiilor
si Mangaietorul saracilor, Facatorul de Minuni si unul dintre
cei mai iubiti sfinti din toate timpurile ai Bisericii, orice
cuvinte ale noastre ar fi mult prea sarace si proaste si ar
risca sa umbreasca din lumina tainica a slavei acestui mare
praznic. Sa cugetam impreuna cu un alt Sfant care-i poarta
numele, Nicolae Velimirovici, asupra a doua momente
cruciale ale vietii sale:
“In icoanele care îl închipuie pe Sfîntul Nicolae este
reprezentat şi Mîntuitorul Hristos cu Sfînta Evanghelie în
mîini, stînd de o parte a lui, iar de cealaltă parte Maica
Domnului ţinînd în mîini un omofor arhieresc.
Reprezentarea aceasta are o îndoită semnificaţie
istorică: mai întîi este semnificată chemarea Sfîntului
Nicolae la treapta arhierească, iar în al doilea rînd este
semnificată exonerarea lui de pedeapsa caterisirii care ar fi
trebuit să urmeze după confruntarea cu necuratul Arie.

Sfîntul Melodie Patriarhul Constantinopolului zice: “A
văzut într-o noapte Sfîntul Nicolae pre Domnul în slavă, stînd
lîngă el şi întinzîndu-i cartea Evangheliei, legată în aur şi în
mărgăritare de preţ. Iar de cealaltă parte a văzut pre Maica
lui Dumnezeu, care i-a aşezat pe ai săi umeri pallium-ul
arhieresc“.
La scurtă vreme după această vedenie, Sfîntul Ioan
Arhiepiscopul Mirelor a murit iar Sfîntul Nicolae a fost
ridicat Arhiepiscop al acelei cetăţi. Aceasta a fost o minune.
A doua minune s-a întîmplat la vremea Primului Sinod
Ecumenic de la Niceea, cînd, văzînd îndărătnicia diavolească
şi reaua credinţă cu care Arie refuza şi răstălmăcea cuvintele
Sfinţilor Părinţi care voiau să îl oprească prin
dezbatere raţională pe acesta de la a mai huli Numele
Domnului şi al Preacuratei Sale Maici, Sfîntul Nicolae a păşit
şi l-a lovit cu putere pe eretic peste diavoleasca lui faţă.
Sfinţii Părinţi, după canoane, l-au scos pe Sfîntul
Nicolae din Sinod şi au ridicat de la el însemnele rangului lui
arhieresc. In chiar aceeaşi noapte, mai mulţi Sfinţi Părinţi de
frunte ai Sinodului au avut cu toţii, separat, una şi aceeaşi
vedenie minunată şi lor înfricoşată: anume L-au văzut pre
Domnul stînd de o parte a Sfîntului Nicolae, şi întinzîndu-i
cu mîinile Sfînta Evanghelie, iar pe a Sa Preacurată Maică de
Dumnezeu Născătoarea stînd de cealaltă parte a lui şi
aşezînd pe ai Sfîntului umeri pallium-ul arhieresc,
investindu-l iar cu toate insemnele rangului de Arhiepiscop.
Văzînd aceasta cu înspăimîntare acei Sfinţi Sfinţiţi
Părinţi, au grăbit şi au întors cu umilinţă Sfîntului Nicolae
ceea ce ridicaseră de la el. Ei l-au înconjurat cu respectul
adînc al smereniei şi evlaviei care se cuvine unui ales al lui
Dumnezeu, şi au arătat că lovirea lui Arie nu a fost gestul
mîniei trupeşti şi neînfrînate, ci dimpotrivă, acela al rîvnei de
foc pentru adevărul lui Dumnezeu”.
Sf. Nicolae Velimirovici

