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

În noaptea de Anul Nou la Biserica Sfântul Nicolae, NY, se va
săvârși Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos urmat de
Rugăciunea de mulțumire și Rugăciuni de intrare în Anul Nou.
Slujba va începe la ora 9.00 PM.
Vă anunțăm că începând cu data de 1 ianuarie 2019 vom merge
cu Botezul pe la casele frățiilor voastre. Cei care doriți să vă
sfințim casele vă rugăm să ne comunicați dorința dumneavoastră
împreună cu adresa și cu numărul de telefon.
Duminică, 13 ianuarie 2019, după Sfânta Liturghie vom săvârși
Slujba Parastasului pentru Părintele Arhimandrit Mitrofor Dr.
Vasile Vasilache. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

PROGRAMUL LITURGIC ÎN PERIOADA
31 DECEMBRIE 2018 – 13 IANUARIE 2019

Luni 31 Decembrie:
SLUJBA DIN NOAPTEA DE ANUL NOU – ora 9.00 PM
Marți 1 Ianuarie: SFÂNTUL VASILE CEL MARE
Utrenie și Sfânta Liturghie ............................................... 8.30 AM
TE DEUM LA ÎNCEPUTUL ANULUI NOU – ora 12.00 PM
Duminica 6 Ianuarie: BOTEZUL DOMNULUI
Utrenie, Sfânta Liturghie și Sfințirea Aghiasmei Mari: 8.30 AM
Luni 7 Ianuarie: SOBORUL SF. IOAN BOTEZĂTORUL
Utrenie și Sfânta Liturghie ................................................ 8.30 AM
Duminica 13 Ianuarie:
Utrenie și Sfânta Liturghie ............................................... 8.30 AM
Parastas pentru Părintele VASILE VASILACHE .......... 12.00 PM
Preot Paroh: Marius Daniel Dumitrescu
917 592 2571 – mobil

BOTEZUL DOMNULUI

Rugăciune la început de an

Rugăciune de mulțumire pentru
binefacerile primite de la Dumnezeu
Doamne,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
Dumnezeule a toată milostivirea și îndurarea, Care ai nemăsurată milă, nespusă și neajunsă iubire de oa meni,
căzând acum către a Ta slavă cu frică și cu cutremur aduc
Ție mulțumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe
mine, nevrednicul robul Tău. Te slăvesc, Te laud și Te cânt
ca pe un Domn, Stăpân și Făcător de bine. Și iară și căzând
înaintea Ta, Îți mulțumesc și cu smerenie mă rog nemăsuratei și negrăitei Tale milostiviri ca și de acum înainte să-mi
dăruiești faceri de bine, ca să sporesc în dragostea de Tine și
de aproapele meu. Izbăvește-mă de tot răul și necazul.
Dăruiește-mi liniște. Și mă învrednicește ca în toate zilele vie ții
mele totdeauna mulțumire să-Ți aduc și să grăiesc și să cânt
cele preabune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și
pururea și în vecii vecilor. Amin.

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Izvorul vieții și al
nemuririi, Făcătorul a toată făptura văzută și nevăzută, Care ai pus
vremile și anii întru a Ta stăpânire și îndreptezi toate cu iconomia
Ta cea cerească și întru tot bună, mulțumim Ție pentru îndurările
minunate pe care le-ai făcut asupra noastră în toată vremea
trecută a vieții noastre și Te rugăm, întru tot Îndurate Doamne:
binecuvintează cununa anului ce a sosit cu bunătatea Ta și păzește
pe binecredincioșii creștini români de pretutindeni, pe păstorii și
învățătorii noștri; înmulțește zilele vieții noastre întru sănătate
deplină sufletească și trupească și ne dăruiește sporire în toate
faptele cele bune. Dăruiește de sus bunătățile Tale întregului Tău
popor: sănătate și mântuire și întru toate bună sporire. Sfântă
Biserica Ta, țara noastră cu toate orașele și satele, izbăvește-le de
toată reaua întâmplare, dăruindu-ne tuturor pace fără de tulburare.
Răzvrătirile eresurilor strică-le cu puterea Ta, iar pe noi întăreștene, Doamne, întru iubirea Cea către Tine și întreolaltă, ca să ne
învrednicim cu inimă curată totdeauna a aduce mulțumire Ție,
Părintelui Celui fără de început și Unuia Născut Fiului Tău și
Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh,
Dumnezeului Celui slăvit întru o ființă, și a cânta preasfântului Tău
nume: Slavă Ție, Dumnezeului și Binefăcătorului nostru, în vecii
vecilor! Amin.

