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

Biserica Sfantul Nicolae va invita, parinti si copii, sa luati parte la
''SERBAREA DE CRACIUN'', care va avea loc duminica,
23 decembrie 2018, dupa Sfanta Liturghie.

PROGRAMUL LITURGIC ÎN SĂPTĂMÂNA 17 - 23 DECEMBRIE
Miercuri 19 Decembrie:
Acatistul Sfântului Nicolae ....................................... .......................... 6.00 PM
Vineri 21 Decembrie:
Acatistul Sfântului Gheorghe .......................................................... 6.00 PM
Sâmbătă 22 Decembrie:
Utrenie, Sfânta Liturghie si Parastas.................................................. 8.30 AM
Vecernie .............................................................................................. 6.00 PM
Duminica 23 Decembrie:
Utrenie și Sfânta Liturghie ................................................................ 8.30 AM
Cateheza 2: Spiritualitatea Familiei: Rugăciunea, postul, participarea liturgică
Serbarea de Crăciun a Școlii Duminicale .......................................... 12.30 PM

Preot Paroh: Marius Daniel Dumitrescu
917 592 2571 – mobil

Mulţumiri enoriaşilor parohiei „Sfântul Nicolae”, care în
rugăciune au fost alături de noi la sărbătoarea hramului
bisericii noastre – duminică 9 decembrie 2018.
Mulțumiri se cuvin aduse membrilor Consiliului Parohial,
Comitetului Doamnelor, donatorilor și tuturor credincioșilor
bisericii Sfântul Nicolae.
Bunul Dumnezeu să le răsplătească dragostea și jertfa!

Hramul Parohiei
Sfântul Ierarh Nicolae din New York
Sfântul Ierarh Nicolae, unul dintre cei
mai cunoscuți şi mai iubiți sfinți din
calendar, a fost prăznuit duminică, 9
decembrie 2018, la parohia Sfântul
Nicolae din Woodside, New York.
Credincioşii ortodocși români din orașul
New York și împrejurimi au venit să
înalţe rugăciuni, să aducă prinos de
cinstire Sfântului Ierarh Nicolae și să se
închine la racla cu moaştele Sfinților Martiri de la Niculițel, ale Sfinților
Epictet și Astion și ale Sfinților Ierarhi Nicolae, Ioan Gură de Aur, Nectarie,
Andrei Șaguna și Ioan Maximovici adusă prin dragostea IPS Mitropolit
Nicolae de la Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena din Chicago.
Sărbătoarea hramului bisericii a început sâmbătă seara prin
oficierea Vecerniei Mari cu Litia de către IPS Nicolae, alături de Preotul
Paroh Marius Dumitrescu și Părintele Marius Lazăr de la Misiunea Sfinții
Martiri Brâncoveni din Fairfield, Connecticut. Duminică dimineața,
sărbătoarea a continuat cu Utrenia și Sfânta Liturghie săvârşită de IPS
Nicolae alături de Pr. Marius Dumitrescu, Protosinghel Vincenţiu Temirov și
Ierodiacon Serafim de la Mănăstirea Sfântul Dimitrie cel Nou din
Middletown, New York. În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei, IPS
Nicolae a prezentat viața Sfântului Ierarh Nicolae, a îndemnat obştea fraților
prezenți la viață curată, la fapte de milostenie și dragoste către Dumnezeu și
aproapele, la înaltă trăire duhovnicească ortodoxă, la post și rugăciune,
dându-l pe Sfântul Nicolae drept exemplu de urmat tuturor credincioșilor
care caută calea spre mântuire. La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiată
Slujba Parastasului pentru ctitorii și slujitorii bisericii trecuți la Domnul.
Părintele paroh Marius Dumitrescu a mulțumit IPS Nicolae pentru prezenţa
la acest deosebit eveniment din viaţa parohiei și i-a oferit în dar o icoană a
Maicii Domnului Bucuria tuturor celor necăjiți.
După slujbă, toţi credincioșii au participat la agapa frăţească
pregătită de un grup de familii de la Biserica noastră. Un moment important
din cadrul agapei a fost celebrarea Centenarului Marii Unirii. Într-o
atmosferă solemnă au fost intonate imnurile Statelor Unite ale Americii și al
României. Președintele Societății Creștine Ortodoxe “Dorul”, Dl. Ing. Cristian
Pascu, a înmânat Înaltpreasfinţitului Mitropolit Nicolae o diplomă de
excelență și medalia unică dedicată Centenarului Marii Uniri. Totodată a
mulțumit pentru rugăciunea lucrătoare și faptele de unire ale românilor din
cele două Americi. La rândul său, IPS Nicolae a înmânat domnului Cristian
Pascu, în numele IPS Arhiepiscop Irineu de Alba Iulia, Ordinul și Crucea

Donum Sacrum Unitatis, în semn de recunoștere a activităților organizate
pentru celebrarea Centenarului României Mari.
Îndrăgiții artiști din Republica
Moldova, Cristofor Aldea-Teodorovici,
fiul regretaților Doina și Ion AldeaTeodorovici și renumitul Nicolae
Jelescu, Directorul Teatrului “Alexei
Mateevici” din Chișinău, unicul teatru de
poezie din lume, au prezentat un
spectacol extraordinar din repertoriul
marilor artiști Ion și Doina AldeaTeodorovici, din creația marelui
Eminescu, a poetului Grigore Vieru și a altor autori români. A fost cântată și
mărturisită dragostea pentru Dumnezeu și pentru aproapele, iubirea dintre
frați, dragostea pentru neam și țară, a fost elogiată fapta măreață a
făuritorilor Marii Unirii. Duhul de dragoste a sfinților și de adevărată iubire
frățească a credincioșilor parohiei și a invitaților săi, de cântare lui
Dumnezeu și de îndemn la fapte bune a dăinuit pe tot parcursul hramului.
A fost o sărbătoare de neuitat, cu aplauze îndelungi și cu înălțarea și
unirea tuturor într-o singură simțire, un singur glas, o iubire nemărginită de
frate, un dureros dor de țară, de casa părintească, o mare zi, care va rămâne
pentru mult timp în inimile celor prezenți. La acest eveniment a participat și
domnul Dorian Branea, Directorul Institutului Cultural Român de la New
York.
Mulţumim consilierilor, organizatorilor, donatorilor și tuturor
credincioșilor bisericii Sfântul Nicolae.
Bunul Dumnezeu să le răsplătească dragostea și jertfa!
Pr. Paroh Marius Dumitrescu
Prof. Tudor Spătaru

