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Sărbătorile sfârşitului de vară

15 august – Adormirea Maicii
Domnului

29 august – Tăierea capului
Sfântului Ioan Botezătorul

8 septembrie – Naşterea Prea
Sfintei Fecioare Maria

Adormirea Maicii Domnului este
praznicul poate cel mai important
al verii. Faptul că Biserica a fixat şi
cele două săptămâni de post
anterioare, perioadă de
spovedanie şi pregătire pentru
sfânta împărtăşanie, măresc
evlavia credincioşilor. Adormirea
Maicii Domnului este momentul
morţii Fecioarei Maria, în satul
Ghenizaret din Iudeea. Creştinii
participă la slujbe, cei care au
hramul casei aducând pomeniri.

Ultima sărbătoare importantă a
verii este Tăierea capului Sfântului
Ioan Botezătorul, mucenicia lui.
Evenimentul s-a petrecut în
vremea Mântuitorului, când regele
Irod a prins pe Ioan Botezătorul
care-l mustra pe rege pentru
păcatul incestului. La solicitarea
nepoatei sale, Salomeea, fiica
cumnatei care-i devenise soţie,
regele Irod omoară pe Ioan
Botezătorul prin decapitare. Este o
zi de post pentru toţi creştinii
ortodocşi.

Prima sărbătoare din anul
bisericesc, care începe la 1
septembrie, este Naşterea
Fecioarei Maria. Evenimentul
istoric al naşterii Fecioarei
Maria din Sfinţii Părinţi Ioachim
şi Ana a prilejuit instaurarea
acestei sărbători. Este o
sărbătoare de bucurie,
credincioşii vin la biserică
aducând pârgă de struguri dar
şi alte prinoase în cinstea
Naşterii Sfintei Fecioare.
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Veşti din viaţa parohiei noastre
Iunie - August 2010
15 august – Sfânta Maria Mare
Duminică, 15 august, a fost prăznuită
Sfânta Maria Mare. Cu această ocazie,
Parohia noastră a oferit doamnelor şi
domnişoarelor care poartă numele Sfintei
Fecioare, cât un buchet de flori şi le-a urat
La Mulţi şi Fericiţi Ani!
Acţiune socială la biserica noastră
Duminică, 1 august, după oficierea sfintei
slujbe, domnul doctor Dragoş N. şi D-na
asistentă Erika K. au făcut un gest pentru
credincioşii prezenţi. Toţi cei doritori au
putut să beneficieze de un control al
tensiunii arteriale. Peste 30 din enoriaşii
prezenţi au apelat la serviciile oferite
gratuit de această echipă de voluntari.

Sfinţirea paraclisului parohial

Citirea psaltirii în Posturile Sfinţilor Apostoli şi al Sfintei Maria
În cele două posturi, al Sfinţilor Apostoli şi al Sfintei Maria, la biserica noastră s-a citit psaltirea. Rugăciunea s-a bucurat de
apreciere din partea enoriaşilor noştri, zeci de credincioşi participând la slujbe.
Seară de film creştin pentru tinerii parohiei noastre
Sâmbătă, 31 iulie, Parohia noastră a organizat o seară de film creştin. De eveniment s-au bucurat tinerii parohiei noastre
care au vizionat filmul „Preotul”. Evenimentul face parte dintr-o serie de acţiuni misionare orientate pe grup.
Lucrări de amenajare la paraclisul parohial
În perioada 20-24 iulie, s-au derulat lucrările de amenajare a Paraclisului Parohial. Lucrările, care au constat în punerea
gresiei, văruirea cu var lavabil şi vopsirea uşii, au fost realizate în vederea amenajării camerei pentru a corespunde nevoilor
Parohiei. Camera paraclis, sfinţită duminică 25 iulie de preotul Gabriel Sorescu în prezenţa enoriaşilor parohiei noastre, va
servi şi ca paraclis de depunere a răposaţilor.
Şcoală de vară la Parohia noastră
Începând cu luna iulie, Parohia noastră a reluat derularea cursurilor gratuite din cadrul Şcolii de Vară. Au fost propuse
solicitanţilor următoarele cursuri: muzică bisericească, chitară clasică, limba engleză şi catehism. Cursurile se organizează
periodic, până pe data de 15 septembrie. Educatori sunt preotul paroh Gabriel Sorescu, domnul cântăreţ Gigi Smădoi şi alţi
voluntari creştini.
Ajutoare pentru cei în nevoie
Duminică, 4 iulie, Parohia noastră a organizat colecta pentru sinistraţii inundaţiilor din Moldova. Cei 500 lei noi au fost
trimişi, prin Protoierie, celor aflaţi în nevoie. Tot pentru sinistraţi, parohia noastră a oferit, prin SONFR – Craiova, mai mulţi
saci cu haine şi încălţăminte. Totodată, prin şedinţa de Consiliu Parohial din 20 iunie, Parohia noastră a oferit unei parohii
sărace mai multe acoperăminte bisericeşti uzate, dar aflate în stare bună de utilizare.
Şedinţă a Consiliului Parohial
Duminică, 20 iunie, după oficierea Sfintei Liturghii, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Parohial al Parohiei noastre. Sub
preşedinţia Preotului Paroh Gabriel Sorescu, cei 7 membrii consilieri prezenţi au luat o serie de hotărâri din care menţionăm:
receptarea lucrărilor la instalaţia para-trăsnet; vizarea balanţei financiar-contabilă di ultima perioadă; evaluarea activităţilor
de la hramul de vară – Duminica tuturor Sfinţilor; aprobarea unor proiecte misionar-culturale pentru perioada verii şi altele.
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Poţi să te vindeci în biserică!
Oamenii de ştiinţă din Petersburg au dovedit-o şi au
descoperit şi mecanismul acestui fenomen divin.
„O rugăciune este un remediu puternic", spune Valeri Slezin,
şeful Laboratorului de Neuropsihofiziologie al Institutului de
Cercetare şi Dezvoltare Psihoneurologică Bekhterev din Petersburg,
potrivit Pravda. „Rugăciunea nu numai că reglează toate procesele
din organismul uman, dar ea repară şi structura grav afectată a
conştiinţei", mai spune Slezin. Profesorul Slezin a făcut ceva de
necrezut - a măsurat puterea rugăciunii. El a înregistrat electroencefalogramele unor călugări în timp ce se rugau şi
a captat un fenomen neobişnuit – „stingerea" completă a cortexului cerebral. Această stare poate fi observată numai
la bebeluşii de trei luni, atunci când se află lângă mamele lor, în siguranţă absolută. Pe măsură ce persoana creşte,
această senzaţie de siguranţă dispare, activitatea creierului creşte şi acest ritm al biocurenţilor cerebrali devine rar
numai în timpul somnului profund sau al rugăciunii, aşa după cum a dovedit omul de ştiinţă. Valeri Slezin a numit
această stare necunoscută „trezie uşoară, în rugăciune" şi a dovedit că are o importanţă vitală pentru orice persoană.
Este un fapt cunoscut că bolile sunt cauzate mai ales de situaţii
negative şi afronturi care ne rămân înfipte în minte. În timpul
rugăciunii, însă, grijile se mută pe un plan secundar sau chiar dispar cu
totul. Astfel, devine posibilă atât vindecarea psihică şi morală cât şi cea
fizică.
Slujbele bisericeşti ajută şi ele la ameliorarea sănătăţii. Inginera
şi electrofiziciana Angelina Malakovskaia, de la Laboratorul de
Tehnologie Medicală şi Biologică a condus peste o mie de studii pentru
a afla caracteristicile sănătăţii unor enoriaşi înainte şi după slujbă, scrie
Pravda. A rezultat că slujba în biserică normalizează tensiunea şi
valorile analizei sângelui. Se pare că rugăciunile pot să neutralizeze
chiar şi radiaţiile. Se ştie că după explozia de la Cernobîl, instrumentele
de măsură pentru radiaţii au arătat valori care depăşeau capacitatea de
măsurare a instrumentului. În apropierea Bisericii Arhanghelului Mihail, însă, aflată la patru km de reactoare,
valoarea radiaţiilor era normală. Oamenii de ştiinţă din Petersburg au confirmat, cu ajutorul experimentelor
efectuate, că apa sfinţită, semnul Crucii şi bătutul clopotelor pot să aibă, de asemenea, proprietăţi vindecătoare. De
aceea, în Rusia, clopotele bat întotdeauna în cursul epidemiilor. Ultrasunetele emise de clopotele care bat omoară
viruşii. Proteinele viruşilor se încovoaie si nu mai poarta infecţia, a spus A.Malakovskaia. Semnul crucii are un
efect şi mai semnificativ: omoara microbii patogeni, bacilul de colon si stafilococi, nu numai în apa de la robinet, ci
si in rauri si lacuri. Este chiar mai eficient decât aparatele moderne de dezinfecţie cu radiaţie magnetică.
Laboratorul ştiinţific al Institutului de Medicina Industrială şi Navală a analizat apa înainte şi după sfinţire.
A rezultat că dacă se citeşte rugăciunea Tatăl nostru şi se face semnul crucii asupra apei, atunci concentraţia
bacteriilor dăunătoare va fi de 100 de ori mai mică. Radiaţia electromagnetică dă rezultate mult inferioare. Astfel,
recomandările Ortodoxe de a binecuvânta orice mâncare sau băutură au nu numai valoare spirituală, ci şi una
preventivă. Apa sfinţită nu este numai purificată, ci îşi schimbă
structura, devine inofensiva şi poate să vindece. Aceasta se poate
dovedi cu aparate speciale. Spectrograful indică o densitate optica a
apei sfintite, ca si cum aceasta ar fi înţeles sensul rugăciunilor şi l-ar fi
păstrat. Aceasta este cauza acestei puteri unice de a vindeca. Singura
limită este că vindecă numai pe cei credincioşi.
"Apa "distinge" nivelul de credinţă al oamenilor, spune A.
Malakovskaia. Atunci când un preot sfinţeşte apa, densitatea optica
este de 2,5 ori mai mare, efectuată de o persoană laica credincioasă este
de 1,5 ori mai mare, dar cu un om botezat şi necredincios, fără cruce la
gât, schimbarea este nesemnificativă.
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Autoritate şi responsabilitate în creşterea şi educarea copiilor
Partea a III-a - Educaţia (continuare din numerele trecute)
Lect. univ. dr. Emilia-Maria Sorescu
În Cercetarea monografică a familiei. Contribuţie metodologică, apărută
în anul 1945, Xenia Costaforu, constata amestecul tot mai pregnant al statului în
viaţa familiei, acesta raportându-se direct la individ şi nu la familie: „În vechea
societate autarhică, oamenii nu erau decât reprezentanţii unui neam, iar autoritatea
nu avea legături decât cu neamul ca atare. În viaţa de stat modern autoritatea publică
se adresează direct indivizilor. Şefului de familie i se recunosc din ce în ce mai puţin
atribuţii oficiale, religioase şi politice. Până şi în creşterea copiilor, statul se
amestecă, mai întâi prin măsuri de igienă şi apoi prin întreaga educaţie, făcută
obligatoriu, în şcoli publice şi care multe ori este în nepotrivire cu voinţa părinţilor
sau cu dorinţele lor intime. Copiii, socotiţi ei înşişi ca viitoare individualităţi, sunt
crescuţi în vederea unui ideal social care depăşeşte cu mult pe cel familial.”
(exemplul plasamentului familial) (Costaforu, 2005, p. 40-41)
Un alt drept al copilului în numele căruia statul intră în conflict cu
drepturile părinţilor şi ajunge să victimizeze copilul însuşi este dreptul la educaţie.
În numele acestui drept multe state occidentale dezvoltate interzic educarea
copiilor acasă de către părinţi, educaţia acordată prin şcolile publice fiind
considerată în mod axiomatic superioară. Foarte adesea valorile promovate în
şcolile publice nu coincid cu valorile familiei. Creştinii sunt de departe cei mai
intrigaţi de schimbările intervenite în ultimii ani în valorile şi principiile în spiritul
cărora sunt educaţi copii lor în cadrul învăţământului de masă. Contradicţia dintre
idealul educativ al familiei şi cel promovat de şcoală şi societate conduce la divergenţe şi chiar conflicte între generaţii,
observa Ernest Bernea (apud Ţugui, p. 82) , iar acest fapt nu face decât să erodeze unitatea familiei şi coeziunea societăţii. În
Suedia şi Marea Britanie, există o preocupare tot mai mare în rândul familiilor pentru educaţia la domiciliu (homeschooling),
în ciuda ostilităţii guvernului pentru acest tip de educaţie. În 1938, în Germania lui Hitler, educaţia la domiciliu s-a scos în
afara legii, aceasta fiind una dintre puţinele legi introduse de către regimul nazist rămasă în vizoare şi astăzi. Numeroase
procese aflate pe rol în ţară sau la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, precum şi acţiunile unor organizaţii pentru
apărarea drepturile omului au dus la constatarea că există familii în Germania care se expun la amenzi ruinătoare şi riscă să fie
despărţite de copii lor, fiind nevoite să ceară azil politic în alte ţări, pentru vina de a-şi menţine opţiunea pentru educarea la
domiciliu a copiilor lor.
Faptul că aceşti copii de multe ori au performanţe superioare omologilor lor din şcolile de stat nu prezintă nici o
importanţă pentru autorităţi. Reprezentantul guvernului german a declarat că scopul politicilor publice este de a suprima prin
intermediul sistemului de învăţământ existenţa unor „societăţi paralele” (Parallelgesellschaften) bazate pe „convingeri
religioase, filozofice separate”. Oficialii germani împărtăşesc punctul de vedere conform căruia copiii aparţin statului, în
special în momentul în care sunt în şcoală din acest motiv, credinţele părinţi şi autoritate lor asupra copiilor lor se situează abia
pe locul al doilea, după cea a statului. Site-urile de presă semnalează o serie de procese între statul german şi părinţi ai căror
copii au fost luaţi de serviciile sociale, pentru a fi educaţi în şcoli publice şi nu la domiciliu
(http://www.lifesitenews.com/ldn/2009/dec/09121108.html). Conform site-ului LifeSiteNews.com, în data de 27
septembrie, 2006, Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Bruxelles s-a pronunţat împotriva plângerii adresate de către
părinţii lui Iosua şi Rebekka Konrad, care sesizau că interzicerea educaţiei la domiciliu încalcă drepturile omului, ale
părinţilor de educare a propriilor copii în spiritul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Fritz şi Marianna Konrad a
depus plângere în domeniul drepturilor omului, în noiembrie 2003, în numele copiilor lor, susţinând că frecventarea
obligatorie a şcolii în Germania pune în pericol sever creşterea copiilor lor din punct de vedere religios, şi promovează valori
în contradicţie cu credinţa lor creştină, mai ales în privinţa educaţiei sexuale. Konrads au recurs în temeiul articolului 2 din
Protocolul nr 1 al Convenţiei, care prevede: „Nici unei persoane nu i se poate refuza dreptul la educaţie. În exercitarea
funcţiilor pe care le asuma în domeniul educaţiei şi al învăţământului, statul trebuie să respecte dreptul părinţilor de a se
asigura că educaţie şi instruirea este în conformitate cu propriile lor convingeri religioase şi filozofice“.
Cu toate acestea, Curtea a decis în favoarea Germaniei, declarând că „Părinţii nu poate refuza dreptul la educaţie al
unui copil, pe baza convingerilor lor” şi adăugând că dreptul la educaţie, la articolul 2, „prin însăşi natura sa este reglementat
de către de stat.” Deşi Curtea a recunoscut că „nu se poate afirma în mod oficial că părinţii solicitanţi încearcă să se impună
convingerile lor religioase împotriva voinţei copiilor lor”, a admis constatările german instanţelor administrative următorul
fapt: „copiii solicitantului nu pot să prevadă consecinţele deciziei părinţilor lor pentru educaţia acasă din cauza vârstei lor
mici.” De asemenea, Curtea a fost de acord cu constatarea german instanţelor administrative că „şcolile reprezintă societatea,
şi este în interesul copiilor de a deveni parte din această societate. Dreptul părinţilor de a educa nu merge atât de departe încât
să priveze pe copiii lor de această experienţă.”
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În timp ce Curtea a declarat că apără drepturile copilului şi că
statul cunoaşte mai bine decât părinţii interesul superior al
copiilor lor. Curtea a fost de acord cu constatarea Federale Germania
a Curţii Constituţionale, care a subliniat „interesul general al societăţii
pentru a evita apariţia unor societăţi paralele separate, bazate pe
convingeri religioase, filozofice şi importanţa integrării minorităţilor
în societate”. Potrivit Asociaţiei de apărare juridică a educaţiei la
domiciliu (HSLA – Home Schooling Law Association), aproape 40 de
familii care îşi educă copiii la domiciliu sunt implicate în bătălii
juridice cu statul german. Aceste familii se confruntă cu persecuţii
datorită încercării lor de a-şi educa copiii într-un mod creştin, paralel
societăţii, fără a-i expune valorilor seculare, dăunătoare ale statului, în
special la educaţia sexuală.
Un alt caz şocant este acela al unui tată a 7 copii care a fost
condamnat la 3 luni închisoare de către Tribunalul Districtual din
Kassel, Germania deoarece afirmând că „nu au încredere intr-o şcoală
unde Hristos nu are loc”, a intrat în conflict cu directorul
departamentului de educaţie, care a refuzat să le acorde autorizaţia de
care aveau nevoie pentru a continua să îşi educe şi instruiască acasă
copiii. Fapta acestui tată a fost tratată la fel ca infracţiunea de
conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului. Dovedirea
faptului că nivelul de pregătire a copiilor era chiar superior celor din
şcolile publice nu au contat, şi nici faptul că timp de trei luni 7 copii vor
fi crescuţi într-o familie cu un singur părinte, fapt care le ameninţă
serios bunăstarea. (http://www.medrum.de/?q=content/elternmuessen-dem-schulamtsdirektor-mehr-als-gott-gehorchen, 16 ianuarie 2009). În toamna anului 2009, autorităţile din oraşul
german Saltskotten Geldstrafe au amendat cu o sumă mare cel puţin opt familii de origine rusă, pentru că părinţii au refuzat
să îşi trimită copiii la orele de educaţie sexuală. Pe 8 octrombrie, Edward S, tatal uneia dintre fetite fusese deja trimis la
inchisoare pentru 7 zile deoarece a refuzat să plătească amenda. Copiii urmau să participe şi la o piesă de teatru intitulată
„Corpul meu îmi aparţine”, prin care copiii de şcoală primară învăţau cum să se angazeze în relaţii sexuale. În locul
sancţiunilor aplicate de obicei, guvernul a decis pentru ele o sancţiune specială, Mai degrabă decât să continue să se aplice
sancţiunile obişnuite, guvernul a decis pentru aceste familii o sancţiune specială „busgeld”. Ca şef al filialei europene
MDPCH Richard Guenther a spus, că literalmente, numele acestei amenzi înseamnă „banii de pocăinţă”, arată că părinţii
„sunt pedepsiţi pentru a arăta regretul pentru faptele rele”. Toţi cei opt părinţi au refuzat să plătească această amendă, prin
care se recunoşteau vinovaţi şi că regretă faptele săvârşite, în timp ce părinţii nu se simt nici un pic vinovaţi şi îşi menţin
atitudinea. (http://www.medrum.de/?q=content/vater-wegen-schulischer-sexualerziehung-im-gefaengnis). În Marea
Britanie, lucrurile au luat-o razna şi mai mult: Copiilor li se împart pliante în care li se spune că un orgasm pe zi ţine medicul
departe, li se face o educaţie sexuală compulsivă începând de la vârsta de 5 ani. Este ceea ce se propune la iniţiativa UNESCO
pentru toate ţările membre ONU, prin documentul: „International Guidelines on Sexuality Education: An evidence informed
approach to effective sex, relationships and HIV/STI education,” apărut în iunie 2009.
Se prevede organizarea acestei „educaţii” pe 4 niveluri – 5-8 ani, 9-12 ani, 12-15 ani, 15-18 ani. La cinci ani
(UNESCO, 2009). Ideile cheie transmise copiilor de la 5 ani sunt: Este natural să îţi explorezi şi atingi diferite părţi ale
corpului, trupurile pot să se simtă bine atunci când sunt atinse, atingerea şi frecarea organelor genitale se numeşte masturbare,
unii oameni se masturbează şi alţii nu, masturbarea nu deranjează, însă trebuie să se petreacă în intimitate. La nivelul următor
cinci din cele zece idei de bază se referă tot la masturbare, care se pare este un element cheie în dezvoltarea sexualităţii
copilului, la nivelul al treilea li se spune că oamenii nu pot să îşi aleagă orientarea sexuală şi manifestările de gen, sunt din nou
încurajaţi să se masturbeze, precum şi să aibă fantezii sexuale. Acest document reprezintă în fapt un instrument diabolic de
pervertire a minţilor copiilor. Am enumerat doar câteva dintre ideile acestuia pentru a arăta contradicţia clară în care se află
faţă de valorile pe care încearcă să le promoveze o educaţie creştină. Această educaţie, departe de a feri copiii de abuzuri, îi
iniţiază de timpuriu în practicile sexuale, îi încurajează să devină activi sexual, în numele principiului dacă cineva se simte
bine pe cale sexuală, atunci este acceptabil să o facă.
O şcoală care predă imoralitatea nu este o şcoală, ci un instrument de pervertire al minţilor tinere. Şcolile de stat au ca
obiectiv creşterea unor buni cetăţeni. Ele nu pot însă forma caractere, oameni excepţionali. Acestea apar doar în circumstanţe
particulare şi nu în turmă. Conflictul de interese între stat şi părinţi este evident, însă inegalitatea de forţe este la fel de
evidentă. Părintele poate greşi, statul însă este atotputernic. X poate fi un profesor a cărui competenţă e uşor de pus la
îndoială, dar dacă X este ministru, instant deciziile lui devin infailibile. Se vorbeşte de parteneriatul şcoală-părinţi, părinţii
sunt invitaţi chiar să se implice, însă nu ca parteneri egali, care pot influenţa deciziile privind curricula sau modul de predare,
profesorii care să predea sau valorile care să le fie transmise, ci doar ca sprijinitori ai integrării copiilor în sistemul de
învăţământ, un sistem care nu face decât să ucidă celor mai mulţi dintre copii capacitatea naturală de a învăţa.
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De vorbă cu preotul

Despre parohie şi calitatea de a fi enoriaş
Credinciosul: Doamne ajută, părinte.
Preotul: Dumnezeu să ne ajute, frate!
Credinciosul: Părinte, aş dori să mă lămuriţi ce
înseamnă parohie şi ce înseamnă enoriaş
Preotul: Este o întrebare foarte bună, frate. Mă rog la
Dumnezeu să mă ajute să te lămuresc cât mai bine.
Voi începe cu o întrebare: Dumneata ştii cum îl
cheamă pe preotul tău şi de ce biserică aparţii?
Credinciosul: Păi…. L-am văzut o dată sau de două
ori, când un vecin a murit şi a făcut pomană, dar sincer să fiu, nu ştiu cum îl cheamă. Iar în privinţa bisericii, ştiu că
aparţin de biserica X dar pe acolo trec mai rar. Mai des merg la mănăstire.
Preotul: Înţeleg. Cu toate acestea, pe bunicii dumitale unde îi pomeneşti?
Credinciosul: Păi, merg la altă biserică, pentru că se termină repede şi...
Preotul: De aici se pleacă în a aprecia ce este parohia şi ce este un enoriaş. Parohia este o comunitate de creştini
ortodocşi care sunt arondaţi unei anumite biserici. De obicei, parohiile urmăresc un principiu simplu: câţi enoriaşi
poate deservi un preot formează o parohie. Iar preot fără biserică nu se poate. Prin urmare, câţi creştini poate
deservi un preot care slujeşte la o biserică înseamnă o parohie. Acelaşi lucru înseamnă şi termenul enorie.
Credinciosul: Iar enoriaş înseamnă membrul unei enorii sau parohii.
Preotul: Exact. Dar, citeam într-o carte să sunt două feluri de creştini: activi şi nominali. Cred că sunt două feluri de
enoriaşi: activi în viaţa unei parohii, şi absenţi, nominali. În funcţie de angajamentul lor în viaţa unei parohii putem
aprecia că parohia aceea este vie sau moartă. Când o parohie este vie, adică enoriaşii ei se implică în viaţa parohiei,
când îl întreabă pe preot de trebuinţele bisericii, când răspund prompt la solicitările preotului la nevoie, atunci să
ştii frate dragă că acea parohie este o parohie nu doar vie, ci şi foarte bogată. Când acestea lipsesc, biserica şi
parohia este săracă……
Credinciosul: Trebuie să fie anumite cauze care conduc la apropierea sau depărtarea unora din noi de preoţii şi
bisericile de care aparţinem. Spre exemplu, unde merg eu – pardon, ar trebui să merg, mă refer la biserica de
parohie - preotul nu citeşte Acatistul Vineri seara, duminica la 10,00 a şi terminat slujba, cu noi nu stă de vorbă ca
Prea Cuviosul N. de la Mănăstire. În rest e un preot bun.
Preotul: Da frate, aşa este. Şi noi preoţii avem slăbiciunile noastre pe care căutăm să ni le vindecăm. Dumnezeu să
ne ierte. Dar vezi dumneata, faţă de biserica unde bunicii şi părinţii tăi s-au cununat, unde dumneata te-ai botezat şi
te-ai cununat, unde te vei duce mâine-poimâine să-ţi botezi copii, ai anumite datorii de suflet, obligaţii.
Credinciosul: Aşa este, părinte. Aici m-am cununat. Şi părintele mi-a făcut o slujbă frumoasă. Şi biserica era
luminoasă. Îmi aduc aminte ca azi ce frumos a fost.
Preotul: Păi vezi? Dar ştii de ce? Pentru că atunci te-ai purtat ca un fiu venit la casa sufletului său, iar preotul tău a
simţit asta şi s-a purtat ca un părinte. Asta este esenţa vieţii unei parohii: noi să ne comportăm ca fii şi atunci preotul
ne va acorda atenţia ca un părinte. Şi apoi, biserica aceea este şi a ta, şi de acea biserică tu aparţii. Şi de acea
biserică şi de acel preot trebuie să ai dumneata grijă. Chiar dacă, din evlavie mergi din când în când şi te spovedeşti
la o mănăstire sau mai vii la Brânduşa şi mai stăm de vorbă.
Credinciosul: Înţeleg, părinte.
Preotul: Şi să ştii că fiecare familie din parohie are un loc în biserică. Mai în faţă sau mai în spate, locul este. Dacă
este ocupat sau nu, preotul se roagă şi pentru familia ta. Deci, şi pentru familia ta când se roagă preotul arde becul,
se face căldură, se face curat în biserică. Dar să ştii că e foarte bine ca măcar unul din familie să fie duminica la
slujbă, să se roage pentru toţi.
Credinciosul: Oare de unde are părintele meu paroh bani pentru curent, gaze, curăţenie. Că de la enoriaşi ca
mine….. Am văzut că a mai şi făcut câte ceva prin curtea bisericii.
Preotul: De la enoriaşi ar trebui să fie aceşti bani, frate dragă. Noi preoţii suntem puşi uneori în situaţii delicate,
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când e vorba de contribuţiile ce trebuie date benevol de
enoriaşi. Trebuie plătite utilităţile, trebuie reparat pe ici
pe acolo, trebuie luată o carte de slujbă nouă. Şi uite aşa
implicarea unui enoriaş este simţită de preot ca
mângâiere iar ne-implicarea ca o lipsă sau greutate
materială.
Credinciosul: Dar eu cum pot ajuta biserica mea?
Sufleteşte ştiu ce trebuie să fac: să merg la slujbele
bisericii parohiei mele, să stau de vorbă cu preotul meu
paroh. La bani mă refer.
Preotul: Fiecare parohie are un Consiliu Parohial,
alcătuit din bărbaţi cu bun nume din parohie. Consiliul
stabileşte, orientativ, cuantumul contribuţiilor benevole
pentru diferitele servicii religioase. Dar eu ştiu că unele
Consilii au stabilit şi o contribuţie anuală de cult per
familie. Aceşti bani sunt folosiţi, cum spuneam, pentru curent, gaze, apă, reparaţii mici sau mari şi pentru
completări la salarizare. Deoarece preotul primeşte de la Stat o parte din salariu, să zicem jumătate, restul fiind
completat din ceea ce încasează de la enoriaşi din nunţi, boteze, pomeniri, donaţii, contribuţii anuale etc. Dacă
încasează, face salariul, dacă nu, nu. Fiecare contribuie după putere.
Credinciosul: Da, acum înţeleg cum vine: dacă noi sunt implicaţi în viaţa parohiei, biserica este bogată; dacă
suntem absenţi, biserica este lipsită. Dar oare, e păcat că mergem şi la alte biserici?
Preotul: Nu este păcat. Dar slujbele importante caută să le faci la biserica parohiei de care ţii pentru că astfel
sprijini biserica ta şi pe preotul tău. Ia în calcul un aspect: bunicii tăi, morţi, nu crezi că s-ar bucura să-i pomeneşti,
la soroace sau Sâmbetele morţilor, la biserica de parohie unde ei mergeau? Eu cred că da. Aşa că, acolo trebuie să le
facem pomenirea. Acolo ne botezăm şi ne cununăm copii, acolo ne spovedim şi ne împărtăşim.
Credinciosul: Da, părinte. Acum înţeleg ce înseamnă să fiu enoriaş al parohiei mele. Vă mulţumesc şi să vă găsesc
sănătos. Doamne ajută!
Preotul: Fi binecuvântat!

Evenimentele începutului de
toamnă
1 septembrie – începutul anului bisericesc, începutul slujirii unui nou sărindar
Cu ocazia începerii unui nou an bisericesc, preotul Gabriel şi-a propus să slujească un nou sărindar. Sărindarul –
slujirea a 40 de sfinte liturghii – poate fi dat atât pentru cei morţi cât şi pentru cei vii, pentru sănătate, dobândirea
celor de folos, mergere de bine etc. liturghiile se slujesc sâmbăta, duminica, în zilele de sărbători iar în postul
Crăciunului şi în zilele de miercuri. Pentru participarea la sărindar nu este percepută o taxă. Cei doritori să ia
legătura cu preotul Gabriel sau cu doamna Maria pentru detalii.
Rugăciuni speciale oficiate la biserica noastră
De la 1 septembrie, începutul anului bisericesc, preotul nostru paroh Gabriel Sorescu îşi propune să oficieze
rugăciuni care să răspundă nevoilor diferite ale credincioşilor. Astfel, în fiecare zi de luni seara, se va oficia un
acatist special şi apoi preotul Gabriel va citi rugăciuni pentru pace, depărtarea ispitelor, vindecarea patimilor (beţie,
desfrânare, mânie ş.a), ferirea de hoţi şi recuperarea lucrurilor pierdute. În fiecare zi de miercuri se vor oficia,
dimineaţa de la 9,00 – rânduiala de rugăciuni pentru sănătate, iar seara, după acatist rugăciunile pentru familia
creştină (dezlegări, rugăciuni pentru căsătorie, dobândire de prunci, luminarea minţii ş.a). În zilele de vineri, seara,
în a doua şi a patra săptămână din lună se va oficia Sfântul Maslu. În postul Crăciunului, luni seara se va citi la
Psaltire, iar miercuri dimineaţa se va oficia sfânta liturghie urmată de rugăciunile de sănătate. Slujbele de seara vor
începe la orele 18,00 iar iarna de la 17,00.
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Evenimentele începutului de
toamnă
5 septembrie – Duminica naşilor şi a finilor lor de botez
Duminică, 5 septembrie, prima duminică din anul bisericesc, la biserica
noastră se organizează a doua ediţie a duminicii naşilor şi finilor lor de
botez. În mod special în această duminică, naşii sau reprezentanţi ai lor –
unul din părinţii sau bunicii copilului – sunt chemaţi să-şi aducă finişorii la
biserică pentru a se ruga împreună şi pentru a primi Sfânta Împărtăşanie.
După slujbă are loc un mic eveniment cu cântecele şi poezioare spuse de
copilaşi, urmat de agapa creştină. Participă naşi cu fini din parohia noastră,
dar şi din afara ei.
14 octombrie – Hramul Sfintei Parascheva
Joi, 14 octombrie, biserica noastră serbează Hramul Sfânta Parascheva.
Sfânta Parascheva este, alături de Sfântul Nicolae, patroana principală a
bisericii noastre. De altfel, în decursul istoriei, biserica Brânduşa era cunoscută sub numele de Biserica Sfintei
Vineri. Programul de hram va cuprinde priveghere, miercuri seara şi a doua zi Slujba acatistului, Ceasurile şi Sfânta
Liturghie în sobor.

Noi minuni din zilele noastre
Mă numesc Mihaela. L-am cunoscut anul trecut pe Sf. Nectarie când am fost
diagnosticată cu o boala gravă. Am citit in fiecare zi acatistul Sf. Nectarie iar miercuri şi vineri
paraclisul Maicii Domnului, precum şi acatistul Sf. Nicolae, acatistul Sf. Parascheva, acatistul
Sf. Antonie, acatistul Sf. Mucenic Fanurie, acatistul Sf. Spiridon. Din luna a 10-a 2009de cînd am
aflat de existenţa bolii am fost nelipsită de la sfântul maslu de la Manastirea Radu Voda precum şi
de la liturghia de duminică, slujbe care sunt ca un pansament pentru sufletul nostru. M-am uns cu
ulei sfinţit de la candela Sfântului precum si cu cel de la sfântul maslu, am cerut chiar de la un
preot care stă lângă candela Sf. Nectarie un pic de mir cu care mă ungeam mereu.
M-am rugat cu disperare Sf. Nectarie, Maicii Domnului, Bunului Dumnezeu şi Tuturor
Sfinţilor şi ajutorul a început să apară. Am avut un vis în care mi se arătau nişte numere, care
ulterior s-au adeverit a fi datele când eu trebuia să fac nişte investigaţii, investigaţii care au fost foarte bune şi medicii au
rămas uimiţi. Aceste litere erau scrise cu roşu. Apoi pe tot parcursul controalelor lunare rezultatul era bun. Mi-am dat seama
ca Sf. Nectarie este lângă mine şi mă ajută. De fapt îi simţeam prezenţa şi ajutorul Sf. Nectarie peste tot. Toţi care merg la
Mănăstirea Radu Voda au o legătură strânsă cu Sf. Nectarie. În noaptea de Înviere am mers la Radu Voda şi în timp ce mă
rugam la moaştele Sf. Nectarie am simtit un miros înmiresmat care nu pot să-l descriu în cuvinte. Miros frumos cu totul
aparte. A fost iarăşi un semn de la Sfântuleţul meu drag, un semn de mângâiere, am bănuit eu. Eram foarte fericită, mai ales
că în ziua de 04.04 era şi ziua mea de naştere. Sfântul Nectarie mi-a mângâiat sufletul şi aşa distrus şi disperat de boală.
De atunci am mers la control şi boala este ţinută sub control numai cu ajutorul şi sprijinul Sf. Nectarie, a Maicii
Domnului, a Bunului Dumnezeu. Cu răbdare, cu multă rugăciune sunt sigură că Sf. Nectarie mă va ajuta să mă vindec. Am
ţinut să scriu aceste rânduri ca cei deznădăjduiţi să nu îşi piardă speranţa şi am promis Sfântului Nectarie că am să fac
cunoscute şi celorlalte persoane care au nevoie de ajutor, minunile pe care le face Sfântul Nectarie. Mulţumesc Sf. Nectarie,
Bunului Dumnezeu, Maicii Domnului şi Tuturor Sfinţilor pentru ajutorul dat. Doamne ajută tuturor!
Preluat după http://www.schituldarvari.ro/blog/?p=500
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