Life of Saints
Sfîntul Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului
Emilian, mărturisitorul lui Hristos, a trăit pe vremea împără-ţiei lui Leon Armeanul, luptător
împotriva icoanelor. Fiind el episcop al Cizicului, de multe ori a fost silit să se lepede de
închinarea sfintelor icoane, dar nu s-a supus, ci petrecea neclintit întru isprăvile Sfinţilor
Părinţi. Pentru aceea, a suferit foarte multe chinuri şi supărări de la eretici şi pe toate le răbda
cu bucurie. El avea nădejdea că pentru necazurile cele vremelnice va dobîndi bunătăţile cele
veşnice; şi astfel, prin grele pătimiri şi prin rele chinuri fiind strîmtorat, în surghiun a adormit
întru Domnul şi s-a încununat cu cununa mărturisirii.
Sfîntul Miron, Episcopul Cretei, făcătorul de minuni
Sfîntul Miron s-a născut şi a crescut în insula Creta. El, la începutul vieţii sale, a luat femeie şi
lucra pămîntul, mîncîndu-şi pîinea sa din sudoarea feţei sale şi hrănind şi pe alţii; pentru că din
roadele care îi creşteau împărţea săracilor, şi astfel ostenelile lui se făceau binecuvîntate de
Dumnezeu. Pe cît dădea el din roade, pe atît ele se înmulţeau, şi el era milostiv mai mult decît
ceilalţi oameni. Odată a găsit în aria sa pe nişte tîlhari, care îşi umpluseră sacii lor de grîu şi nu
puteau să-i ridice de pe pămînt. Iar el, în loc să le dea lor bătăi sau să le facă vreun rău, le-a
ridicat sarcinile, le-a pus pe umerii acelora cu mîinile sale şi le-a poruncit să nu spună la
nimeni lucrul acela. Pentru o viaţă îmbunătăţită ca aceasta a fost pus preot al sfintei biserici a
lui Dumnezeu. El învăţa popoarele sfînta credinţă şi le întărea spre nevoinţele cele
muceniceşti, fiind atunci prigonire a păgînului împărat Deciu. După moartea lui Deciu şi după
încetarea prigonirii, a fost ridicat la scaunul episcopiei. El cinstea pomenirile sfinţilor
mucenici care au pătimit pentru Hristos în vremea prigonirii, şi făcea minuni şi puteri. A oprit
curgerea unui rîu; căci rîul umflîndu-se, şi un bărbat slăvit, anume Triton, avînd mare nevoie
să treacă rîul, sfîntul episcop a oprit repejunea rîului şi nu l-a lăsat să curgă pînă ce acel bărbat,
trecînd dincolo, s-a întors iarăşi înapoi. După ce s-a întors acela, Sfîntul Miron a trimis toiagul
său, poruncind rîului ca iarăşi să curgă în calea sa. Ajungînd trimişii, au tulburat apa cu toiagul
sfîntului, spunîndu-i ei porunca arhiereului, şi îndată a curs rîul cu mare pornire şi s-a îndreptat
în curgerea sa ca mai înainte. Acest mare plăcut al lui Dumnezeu, făcînd şi alte minuni ca
acestea şi petrecînd toată viaţa lui cu iubire de Dumnezeu şi cu cuvioşie, s-a mutat la Domnul,
avînd vîrsta de 100 de ani.
St Emilian the Confessor, bishop of Cyzicus (820)
He was one of the bishops summoned by the Patriarch Nikephoros to defend the veneration of
the holy icons against the Emperor Leo the Armenian. For this reason he was sent into exile
around 815, and after many sufferings for his faithful confession, reposed in exile in 820.
St Gregory of Sinai (Mt Athos) (1346)
One of the great ascetics, hesychasts and spiritual teachers of the Church, he did much to
restore the knowledge and practice of Orthodox hesychasm. He became a monk at Mt Sinai.
He traveled to Mt Athos to learn more of Orthodox spiritual prayer and contemplation, but
found that these were almost lost even on the Holy Mountain. The only true, holy hesychast he
found there was St Maximos of Kapsokalyvia (Maximos the hut-burner, January 13).
Maximos lived a life of reclusion in crude shelters; from time to time he would burn his hut
and move to a new one, so as not to become attached even to that poor earthly dwelling. For
this, he was scorned as a madman by the other monks. St Gregory upbraided the monks and
told them that Maximos was the only true hesychast among them, thus beginning a reform of
spiritual life on the Holy Mountain. He spent time teaching mental prayer in all the
monasteries of Mt Athos, then traveled around Macedonia, establishing new monasteries.
Some of his writings on prayer and asceticism can be found in the Philokalia. He reposed
in peace in 1346.
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Buletin Parohial
August 8, 2021
Duminica a 7-a după Rusalii.
Duminica a 7-a după Rusalii. Ap. Romani 15, 1-7; Ev. Matei 9, 27-35
Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum
. Glas 6, voscr. 7.
Sf. Ier. Emilian Mărturisitorul, episcopul Cizicului, și Miron, episcopul Cretei

Întru naştere Fecioria ai păzit, întru Adormire lumea nu ai părăsit, de
Dumnezeu Născătoare; mutatu-te-ai la Viaţă, fiind Maica Vieţii şi cu
rugăciunile tale, izbăveşti din moarte sufletele noastre
.

Programul liturgic al săptămânii 8-14 August 2021
Postul Adormirii Maicii Domnului (The Dormition Fast)
Duminica (Sunday) 7pm Paraclisul Maicii Domnului
Luni,- Vineri (Monday-Friday)
7pm Paraclisul Maicii Domnului (The Paraklisis)
Sâmbătă (Saturday)
7pm, Ptrohodul Maicii Domnului (The Lamentation)

Duminca (Sunday) Adormirea Maicii Domnului
(The Dormition of the Theotokos)
8.30am Acatist
9am Sf Liturgie
*************************************

Masa De Hram
Duminica 15 August 2021, dupa Sf Liturhie!
Veniti sa ne bucuram impreuna!
Maica domnului sa ne binecuvinteze pe toti

Citirile Duminicii

Sunday Readings

Apostolul ( Romani 15,1-7)
Fraților, datori suntem noi, cei tari, să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu
căutăm plăcerea noastră, ci fiecare dintre noi să caute să placă aproapelui său, la ce
este bine, spre zidire. Că și Hristos n-a căutat la plăcerea Sa, ci, precum este scris:
«Ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut asupra Mea». Căci toate câte s-au scris
mai înainte s-au scris spre învățătura noastră, ca, prin răbdarea și mângâierea care vin
din Scripturi, să avem nădejde. Iar Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă dea
vouă a gândi la fel unii pentru alții, după Iisus Hristos. Pentru ca toți laolaltă și cu o
singură gură să slăviți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Drept
aceea, primiți-vă unii pe alții, precum și Hristos v-a primit pe voi, spre slava lui
Dumnezeu.
Sf Evanghelie (Matei 9,27-35)
În vremea aceea, pe când trecea Iisus, doi orbi se țineau după El, strigând și zicând:
Miluiește-ne pe noi, Fiule al lui David! Iar după ce a intrat în casă, au venit la El
orbii și Iisus i-a întrebat: Credeți că pot să fac Eu aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne!
Atunci S-a atins de ochii lor, zicând: După credința voastră fie vouă! Și s-au deschis
ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: Vedeți, nimeni să nu știe. Dar ei,
ieșind, L-au vestit în tot ținutul acela. Și, plecând ei, iată, au adus la El un om mut,
având demon. Și, fiind scos demonul, mutul a grăit. Iar mulțimile se minunau,
zicând: Niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Dar fariseii ziceau: Cu domnul
demonilor scoate pe demoni. Și Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând în
sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând toată boala și toată
neputința în popor.

THE EPISTLE
The Reading from the Epistle of St. Paul to the Romans. (15:1-7)
Brethren, we who are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please
ourselves. Let each one of us please his neighbor for that which is good for his edification. For
Christ also did not please Himself; but, as it is written: “The reproaches of those who
reproached Thee fell on Me.” For whatever was written beforehand was written for our
learning, that we might have hope, through the patience and comfort of the Scriptures. Now
may the God of patience and comfort grant you to be of the same mind with one another,
according to Christ Jesus, that with one acco
rd and one mouth you may glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Therefore,
receive one another, even as Christ has also received you, to the glory of God. THE GOSPEL
(For the Seventh Sunday of Matthew) The Reading from the Holy Gospel according to St.
Matthew. (9:27-35) At that time, as Jesus passed on from there, two blind men followed him,
crying aloud: “Have mercy on us, Son of David.” When He entered the house, the blind men
came to Him; and Jesus said to them, “Do you believe that I am able to do this?” They said to
Him, “Yes, Lord.” Then He touched their eyes, saying, “According to your faith be it done to
you.” And their eyes were opened. And Jesus sternly charged them, “See that no one knows
it.” But they went away and spread His fame through all that district. As they were going
away, behold, a dumb demoniac was brought to Him. And when the demon had been cast out,
the dumb man spoke; and the crowds marveled, saying, “Never was anything like this seen in
Israel.” But the Pharisees said, “He casts out demons by the prince of demons.” And Jesus
went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of
the kingdom, and healing every disease and every infirmity.

THE GOSPEL

Troparele Duminicii
Troparul glasul 6
Puterile îngereşti, la mormântul Tău, şi străjerii au adormit şi sta Maria la mormânt,
căutând preacurat trupul Tău. Prădat-ai iadul, nefiind ispitit de dânsul; întâmpinat-ai
pe Fecioara, dăruind lumii viaţă. Cel ce ai înviat din morţi, Doamne, slavă Ţie.
Al Născătoarei de Dumnezeu
Cel ce pe cea binecuvântată ai numit-o Maică a Ta, venit-ai la patimă prin hotărâre
de bunăvoie; strălucit-ai pe Cruce, viind să cauţi pe Adam, grăind îngerilor:
Bucuraţi-vă împreună cu Mine, că s-a aflat drahma cea pierdută. Cel ce pe toate cu
înţelepciune le-ai rânduit, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Condacul
Cu palma cea începătoare de viaţă, pe cei morţi din adâncurile cele întunecoase
înviindu-i pe toţi, Dătătorul de viaţă, Hristos Dumnezeu, înviere a dăruit neamului
omenesc; că este Mântuitorul tuturor, învierea şi viaţa şi Dum nezeu a toate.

The Reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. (9:27-35)
At that time, as Jesus passed on from there, two blind men followed him, crying
aloud: “Have mercy on us, Son of David.” When He entered the house, the blind
men came to Him; and Jesus said to them, “Do you believe that I am able to do
this?” They said to Him, “Yes, Lord.” Then He touched their eyes, saying,
“According to your faith be it done to you.” And their eyes were opened. And Jesus
sternly charged them, “See that no one knows it.” But they went away and spread
His fame through all that district. As they were going away, behold, a dumb
demoniac was brought to Him. And when the demon had been cast out, the dumb
man spoke; and the crowds marveled, saying, “Never was anything like this seen in
Israel.” But the Pharisees said, “He casts out demons by the prince of demons.” And
Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and
preaching the gospel of the kingdom, and healing every disease and every infirmity.

