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Postul
Hai creştine ţine minte
Să nu dai uitării,
C-am să-ţi spun ceva cuvinte
Despre ispita mâncării.
Toate lucrurile-n lume
Pentru om sunt date toate,
Omul dar să ştie anume
Să le ia fără păcate.
Lege întru toate este.
Chiar venirea ta pe lume,
Lege este, nu-i poveste
Nici în rele nici în bune.
Să mănânci ca să-ţi duci viaţa
Este-un lucru de valoare,
Să mănânci ca să-ţi pierzi viaţa
E-o faptă păgubitoare.
Orice hrană o duci la gură
Dulce acră-i rânduită,
Să o iei dar cu măsură
Şi la vreme potrivită.
Nici o lege nu îţi spune
Ca să rabzi de nemâncare,
Numai-ncearcă de îţi spune
Doar un fel că gustu-i mare.
Postu-i bun întotdeauna
Că te-nvaţă cupănit,
Şi îţi merge traiul una
După cum ţi l-ai dorit.
Cel ce postul ţine-n seamă
Sănătos e şi ferit,
De noi şi mai cu seamă
Are tot ce şi-a dorit.
Cel ce merge pe de-alături
Boală, scârbă, doctori are,
Şi-o sa fie dat în lături
Şi nici loc în ceruri n-are.

Programul liturgic din luna Iunie
*Sâmbătă 05.06.2010 – Vecernie ora 18:00;
*Duminică 06.06.2010- (Duminica a 2-a după Rusalii- a Sfinţilor Români)
Sf.Liturghie la biserica greacă din Miramar începând cu ora 8:00 ;
(365 Broadway Miramar);
*Sâmbătă 12.06.2010 – Vecernie ora 18:00;
*Duminică 13.06.2010 – Acatistul Maicii Domnului ora 9:30;
Sf.Liturghie ora 10:30 (Duminica a 3-a după Rusalii);
*Sâmbătă 19.06.2010- Vecernie ora 18:00;
*Duminică 20.06.2010-)- Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos -ora 9:30;
Sf. Liturghie ora 10:30 ( Duminica a 4-a după Rusalii);
*Miercuri 23.06.2010- Vecernie ora 18:00;
*Joi 24.06.2010 – Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul- Acatistul Sfântului
Ioan Botezătorul- ora 10:00;
*Sâmbătă 26.06.2010 – Vecernie ora 18:00;
* Duminică 27.06.2010 - ( Duminica a 5-a după Rusalii ) Sf. Liturghie
la biserica sârbă începând cu ora 10:00 ( 75 The Parade –Island Bay);
*Luni 28.06.2010- Vecernie ora 18:00;
*Marţi 29.06.2010- Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel- Acatistul Sfinţilor
Apostoli Petru şi Pavel – ora 10:00;

Adunarea Parohială
Convocăm Adunarea Parohială anuală pentru ziua de duminică 4
iulie 2010.Aceasta va avea loc în biserica noastră după Sf. Liturghie.
Pe ordinea de zi se află următoarele:
- aprobarea raportului de activitate al Consiliului Parohial pe perioada
iunie 2009-iunie 2010;
- aprobarea bugetului anual parohial;
Membri Adunării Parohiale care participă direct precum şi cei care sunt
reprezentaţi prin “Proxy” pot plăti cotizaţia anuală în contul parohiei sau
direct la doamna Cristina Muciuli trezoriera parohiei noastre.
Pentru aceasta va rugam sa utilizati urmatoarele date bancare:
Account Name: The Romanian Orthodox Parish
St. Mary of Wellington New Zealand Incorporated
Account Number:06- 0574-0073110-00 deschis la
National Bank, New Zealand
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Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul
Anual, la data de 24 iunie, se celebrează în lumea creştină naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, o mare
excepţie făcută acestuia, întrucât sfinţii şi martirii sunt comemoraţi în ziua morţii lor, considerată a fi ziua
naşterii lor pentru Împărăţia Cerurilor. Cultul său s-a dezvoltat, iar Biserica, atât în Răsărit, cât şi în Apus, i-a
consacrat câteva sărbători importante: Soborul Sf. Ioan Botezătorul (7 ianuarie), Naşterea Sfântului Ioan
Botezătorul (24 iunie) şi Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul (29 august).
Împlinindu-se vremea Sfintei Elisabeta, ca să nască, a născut fiu, la bătrâneţe, din păntece sterp, precum,
de demult, Sara pe Isaac şi minunea mergea înaintea minunii. Mai înainte, adică, de a naşte Fecioara pe
Hristos, a născut cea stearpă, în zileles sale, pe Mergătorul înainte a lui Hristos,pentru ca cei ce vor vedea
naştere cea peste fire, din cea bătrână, să creadă şi naşterea, cea mai presus de fire, care avea să fie din
Fecioara cea nenuntită. Şi a fost naşterea cea minunată a lui Ioan, Înainte-Mergătorul înaintea Naşterii lui
Hristos, cea şi mai minunată.Şi această minune, pregătea altă minune după maica cea stearpă, Maica cea
pururea Fecioară: după naşterea cea minunată a Elisabetei, naşterea cea străină a Fecioarei. Pentru că,întru
amândouă maicile, rânduiala naşterii covârşeşte rânduielie firii, Dumnezeu voind aşa, Căruia, ca un
Ziditor,toată firea Îi slujeşte.
Iar, după ce a născut Elisabeta, au auzit vecinii, rudeniile şi cunoscuţii, şi se bucurau împreună cu ea, că a
făcut cu dânsa, Domnul,milă, ridicând de la ea ocara nerodirii. Şi s-au împlinit cuvintele Sfântului binevestitor Gavril, care a zis către Zaharia:”Femeia ta va naşte fiu şi mulţi se vor bucura de naşterea lui.”
În ziua a opta au venit preoţii şi prietenii în casa lui Zaharia, ca să taie împrejur pruncul. Şi voiau să-l
numească pe el Zaharia, cu numele tatălui său, dar mama sa nu se învoia, pentru că, soţie de prooroc fiind şi
născătoare de prooroc, Sfânta Elisabeta era ea însăşi plină de darul proorocesc. Şi poruncea prooroceşte ca, pe
pruncul cel născut al lor, să-l numească cu acel nume, de care nu auzise de la bărbatul său, de vreme ce acesta
s-a întors, de la templu, la casa sa, având limba legată prin muţenie şi nu putea spune, soţiei sale, despre
îngerul care binevestise zămislirea fiului.Deci, povăţuindu-se de Duhul Sfânt, maica numea Ioan pe prunc, ca
o proorociţă, ea care a cunoscut, mai dinainte, venirea la dânsa a Maicii lui Dumnezeu, când a zis:”De unde
mie, cinstea aceasta, ca să vină Maica Domnului la mine?”Iar, cei ce voiau să taie împrejur pruncul, făceau
semne tatălui lui, cum ar voi să-l numească pe el. Iar acela, cerând o tăbliţă a scris:”Ioan să fie numele lui!”Şi
îndată, s-a deschis gura lui Zaharia şi limba lui s-a dezlegat din muţenie. Şi grăia, binecuvântând pe
Dumnezeu.Şi se minunau toţi de atâtea minuni mari, că cea îmbătrânită a născut,iar maica şi tatăl, cel mut, sau oprit la acelaşi nume, cu care să-l numească pe fiul lor.Iar, după scrierea numelui, îndată a grăit mutul şi
ceea ce a scris cu mâna, aceea a grăit gura şi s-a făcut numele lui Ioan, ca o cheie a gurii părinţilor,
deschizând-o, spre premărirea lui Dumnezeu.Şi a căzut peste toţi cei dimprejur frică şi mirare, pentru că toţi
cei ce auzeau aceastea, cu spaimă se minunau şi se povesteau toate cuvintele acestea, în toată partea muntelui
Iudeii, adică,în , hotarele Hebronului, cetatea cea preoţească, unde era casa lui Zaharia.
Deci, întru acea parte a muntelui, se minunau mult cei ce auzeau de măririle lui Dumnezeu, ce sa făceau în
casa lui Zaharia. Şi grăiau între ei:”Ce va să fie pruncul acesta?” Şi mâna lui Dumnezeu era cu pruncul şi
creştea întru el darul lui Dumnezeu. Şi a petrecut în pustiu, până la ziua arătării lui, către popor. Şi aşa, mâna
Domnului păzea şi acoperea pe Sfântul Ioan, ca să meargă înaintea feţei Domnului, cu duhul şi cu puterea lui
Ilie ca să gătească Lui cale, Celui ce venea să mântuiască neamul omenesc.
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Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
În fiecare an, pe data de 29 iunie, facem pomenirea Sfinţilor Apostoli
Petru şi Pavel. Cei doi apostoli sunt sărbătoriţi împreună pentru că au murit
în aceeaşi zi, de 29 iunie a anului 67, în timpul prigoanei creştine declanşată
de împăratul roman Nero.
Sfântul Apostol Petru, fratele apostolului Andrei, a fost de origine din
Bethsaida, localitate în apropierea Lacului Tiberiadei. Când şi-a început
activitatea publică, Petru era deja căsătorit şi se mutase la Capernaum, unde
traia împreună cu soacra sa. . Nicăieri nu se face menţiune în legătură cu
soţia sa, deşi din Epistola întâi către Corinteni 9, 5, se poate deduce că el şi-a
luat soţia în călătoriile sale misionare.
.
Textele canonice nu ne spun dacă Petru a avut sau nu copii, doar Faptele apocrife ale lui Petru
vorbesc despre fiica sa. Adeseori, Petru devine purtătorul de cuvânt al celorlalţi apostoli. Deşi privilegiul
prioritar de a fi descoperit că Iisus este Mesia îi revine Sf. Apostol Andrei (Ioan 1,41), Petru este cel care
afirma cu mai multă tărie acest lucru, fapt pentru care Mântuitorul îl evidenţiază (Matei 16, 13-20). Cu
toate acestea, el este cel care fluctuează în credinţa sa în Hristos, de la afirmare şi până la negare sau
lepadare de El. Petru este între primii ucenici care au sosit la mormântul Mântuitorului, dupa ce femeile
anunţă învierea Sa.
După Înălţarea la cer a Domnului şi după pogorârea Sfântului Duh, a început strădania, cea fără odihnă,
pentru răspândirea credinţei. Este unul din cei dintâi apostoli care săvârşeşte o minune în numele lui Iisus
(Fapte 3, 1-10); îi condamnă pe Anania şi Safira; săvârşeşte multe minuni; îl primeşte pe Cornetius în
Biserică (Fapte 10, 1-11, 18), ceea ce a fost intepretat ca un prim gest de deschidere a învăţăturii creştine
către neamuri, deşi în disputa cu Sf. Apostol Pavel este cel care susţine cererile iudeo-creştinilor privind
observarea practicilor impuse de Lege (Galateni 2, 11-21); iese în evidenţă cu ocazia sinodului apostolilor
de la Ierusalim (Fapte 15, 7-11).A străbătut drumuri lungi şi grele, propovăduind Evanghelia în Iudeea, în
Antiohia şi în Pont, în Galatia, în Capadochia şi în Bitinia, ajungând până la Roma.Peste tot, a întemeiat
biserici, a învăţat, a mângâiat, a întărit credinţa şi nădejdea primilor creştini.Când n-a putut ajunge la fraţi,
a luat pana şi a scris cele două Epistole din Noul Testament, comori de învăţătură, care depăşesc aurul şi
pietrele scumpe.
Marele pescar şi-a încheiat strădania şi viaţa la Roma, cetatea cezarilor.La anul 67, în ziua de 29
iunie, Sfântul Apostol Petru a îndurat moarte de Mucenic, în vremea prigoanei împotriva creştinilor,
dezlănţuită de crudul împărat Nero.Pe colina Vaticanului acolo unde astăzi se înalţă strălucita basilică ce-i
poartă numele, verhovnicul Apostolilor a fost răstignit cu capul în jos, pecetluind, cu sângele său, credinţa
şi dragostea lui faţă de Mântuitorul Hristos.
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Sfântul Apostol Pavel, "Apostolul neamurilor", s-a născut într-o familie de evrei descendentă din
tribul lui Beniamin, în Tarsul Ciliciei, probabil în primii ani ai erei creştine, primind numele de Saul. A
fost crescut şi educat în tradiţia fariseică, se pare, la Ierusalim, desăvârşindu-şi educaţia sub îndrumarea
vestitului rabin Gamaliei. În zelul său faţă de religia părinţilor săi, Saul devine persecutor al creştinilor,
văzând în credinţa creştină un duşman de moarte al tradiţiei legaliste iudaice. În drum spre Damasc, unde
se îndrepta pentru a-i aresta pe creştinii de acolo şi a-i aduce la Ierusalim spre a fi judecaţi, Saul trăieşte
momentul de răscruce care îi va schimba definitiv viaţa. Mântuitorul Iisus Hristos i se arată, învăluit de o
lumina strălucitoare, şi a crezut în El, lepădând rătăcirea în care trăise până atunci. Este botezat de Anania,
episcopul Damascului, schimbându-i-se numele din Saul în Pavel. După o perioadă de trei ani în Arabia,
merge în Antiohia Siriei, de unde întreprinde cele trei călătorii misionare - în Cipru, Asia Mică, Pamfilia,
Frigia, Galatia, Macedonia, Tesalia şi Ahaia (Grecia) - după care urmează captivitatea sa din Cezareea şi
Roma din anii 61-63.În lungile şi obositoarele lui călătorii, a îndurat nenumărate primejdii, a suferit bătăi,
a fost întemniţat, a îndurat foamea şi setea.Nici o suferinţă nu i-a micşorat râvna de propovăduitor al
credinţei, nici o primejdie nu l-a înspăimântat.Prin toate cetăţile, pe unde a trecut, a întemeiat obşti
creştine, de care s-a îngrijit tot timpul, sfătuindu-le şi îndrumându-le prin epistolele, pe care le trimitea
către fraţi, când se afla departe,epistole din care ni s-au păstrat patrusprezece, ca un adevărat tezaur al
vieţii lui Hristos.
Sfântul Apostol Pavel a fost numit „Apostolul Neamurilor”, ca unul ce a vestit cel mai mult pe
Hristos, printre popoarele păgâne di acele timpuri.Sfârşitul lui a fost cu moarte de mucenic, tăindu-i-se
capul cu sabia,în aceeaşi zi cu Sfântul Petru şi sub acelaşi împărat Nero, la marginea Romei pe drumul ce
duce de la Roma spre mare.
Numele Petru (nume corespunzând gr. pétros şi aram. kepha, cu întelesul de "piatră, stâncă") se
lămureşte prin Evanghelie: "Iisus, privind la el (la Simon, fratele lui Andrei), i-a zis: Tu eşti Simon, fiul
lui Iona; tu te vei numi Chifa [Chefa] (ce se tâlcuieşte: Petru)" (Ioan 1, 42; subl. n.). "Şi Eu îţi zic ţie că tu
eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile iadului nu o vor birui" (Matei 16, 18 ) loc
invocat abuziv de catolici pentru fundamentarea "primatului papal". Moştenit din latina populară în forma
Chetru (Sanchetru, de la Sanctus Petrus), numele a fost reintrodus ulterior pe filiera greco-slavă, formele
lui româneşti cele mai răspândite fiind Petru,Petre (diminutive: Petruţ, Petrică, Petrişor etc.), cu
femininul Petra (diminutive: Petruţa, Petrica s. a.).
Numele Pavel este forma românească a lui Paul (lat. Paullus, explicat prin adjectivul paullus, "mic"),
încetăţenită sub influenţa greco-slavă. La noi, formele cele mai răspândite ale numelui au fost Pavel,
Paval, Pavlu, Pavle (ultimele trei ieşite azi din uz), cu diminutive ca Pavelică, Pavalas, Pavu etc. (pentru
femei: Pavelina, Paulina, Polina, cu diminutive rare ca Paulica, Paulita, Pavelica, Pavelita, etc.). Paul (p
şi Paula sunt forme neologice, ajunse la noi sub influenţa occidentală, mai ales catolică. La fel şi Paulin
(care apare însă mult mai rar) şi chiar Paulina (deşi acesta din urmă are şi unele precedente locale).
Să cinstim necontenit pe aceşti mari ctitori ai credinţei noastre. Cât vor dura cerul şi pământul, faptele şi
măreţia Sfinţilor Apostoli nu se vor şterge din istoria mântuirii.
Să-i ghemăm în rugăciunile noastre şi să fim recunoscători. Prin credinţă, suntem de-a pururea ucenicii
Apostolilor.
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Pagina copiilor

PROBLEME CREŞTINE DE LOGICÃ ŞI PERSPICACITE
1. SFEŞTANIA..........AMÂNATĂ
Într-o frumoasă dimineaţă de primăvară, pe uliţa unui sat s-a întâlnit preotul din partea locului cu
unul dintre enoriaşi:
- Sărut-mâna părinte!
- Bunul Dumnezeu să-ţi ajute, fiule! Dar, dacă nu te grăbeşti, aş vrea să te întreb ceva: am
văzut ca ţi-ai construit o nouă casă în bătătură. S-o foloseşti sănătos şi să te bucuri de ea.
- Mulţumesc frumos, părinte, dar care-i întrebarea?
- Păi n-ar trebui să-i facem şi noi o sfeştanie, să intre lumina şi harul lui Dumnezeu în ea?
- Ba da, părinte, aşa este, dar vedeţi că m-am luat cu una, cu alta şi n-am apucat să vă chem.
Dar promit că în cel mai scurt timp vă caut la biserică să ne faceţi sfeştania la casa asta nouă.
- Măi dragule, de la promisiune la faptă e cale lungă şi nu toţi o străbat. Oi veni tu la biserică după
mine, dar când? Că uite, nici ieri la Sfânta Liturghie de duminică nu te-am văzut. Aşa că eu zic cel mai bine
să stabilim de acum în ce zi să vin să facem sfeştania. Săptămâna asta nu pot eu, că am ceva treburi de
rezolvat, dar săptămâna viitoare pot în orice zi, când vrei tu.
- Sigur, părinte, e foarte bine, numai un pic să mă gândesc: luni nu pot eu, că nu-s acasă, merg la un
prieten să-l ajut la vie; marţi trebuie să mergem în vizită la socri; miercuri mă duc cu soţia la o
inmormântare; joi şi vineri trebuie să plec din localitate cu o treabă importantă, cu serviciul; apoi sâmbătă e
ziua de naştere a băiatului meu cel mare şi or să fie pregătiri fiindcă vor veni musafiri. Iar duminică venim la
biserică. Aşa că cel mai bine cred c-ar fi s-o lăsăm pe mai încolo.Vorbim duminică după slujbă şi mai vedem
atunci ce şi cum, e bine, părinte?
Privindu-l lung, preotul spuse:
- Măi, dacă nu vrei să facem acum sfeştania, măcar spune-mi în faţă, nu mă minţi chiar aşa, că doar nu-s
copil să cred orice aud.
Înroşindu-se la faţă de ruşine, omul nu mai ştia cum să-i ceară scuze părintelui pentru minciuna sa. E
adevărat că era om ocupat, cu multe pe cap, dar asta nu însemna să mintă inventând scuze.
Întrebarea mea e simplă. De unde a ştiut părintele că omul sigur îl minte, măcar la una din zile?Puteau fi
adevărate toate spusele lui, e cu putinţă ca acesta să fi fost programul său pentru săptămâna următoare?

( Răspunsul în numărul viitor)

Întrebări glumeţe pentru minţi isteţe
1.DRUMUL
În satul nostru există biserică, dar preotul locuieşte , din păcate, ceva mai departe, în satul vecin. În
fiecare duminică dimineaţă, când vine la Sfânta Liturghie, părintele face o oră şi 20 de minute. După slujbă,
la amiază, când se întoarce acasă, face 80 de minute. Găsiţi vreo explicaţie pentru acest lucru?
(Răspunsul în numărul viitor)

( Leon Magdan)
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IUNIE - CIREŞAR
( 30 zile - ziua 15 ore, noaptea 9 ore )
1
2
3
4
5
6

M Sf. Mc. Justin Martirul şi Filosoful; Sf. Mc. Hariton, Firm şi Valerian
M †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Nichifor Mărt., Patr. Constantinopolului
J Sf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf. Mc. Paula
V †) Sf. Mc.: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Mitrofan, Patr. Constantinopolului
S Sf. Mc. Dorotei, Ep. Tirului; Sf. Mc. Marchian, Nicandru şi Leonid ;(Dezlegare la peşte)
D Cuv. Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie şi Valeria (Dezlegare la peşte)

Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli) ; Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-23;
glas 1, voscr. 2
7 L Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Zenaida; Cuv. Sebastiana; Cuv. Antim
8 M Sf. Martiri Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat
9 M Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata
10 J Sf. Sfinţit Mc. Timotei, Ep. Prusiei; Sf. Mc. Alexandru şi Antonina
11 V Sf. Ap. Vartolomeu şi Varnava
12 S Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul (Dezlegare la peşte)
13 D Sf. Mc. Achilina; Sf. Trifilie, Ep. Levcosiei din Cipru (Dezlegare la peşte)
Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieţii);Ap.Romani V, 1-10; Ev. Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3
14 L Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, Patr. Constantinopolului; Cuv. Iulita
15 M Sf. Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Ieronim şi Augustin
16 M Sf. Tihon, Ep. Amatundei; Sf. Sfinţit Mc. Marcu
17 J Sf. Mc. Manuil, Savel şi Ismail
18 V Sf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul; Cuv. Erasm
19 S Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Cuv. Paisie cel Mare (Dezlegare la peşte)
20 D Sf. Mc. Metodie, Ep. Patarelor; Sf. Calist, Patr. Constantinopolului (Dezlegare la peşte)
Duminica a IV-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic; Vindecarea slugii sutaşului) ; Ap. Romani VI, 1823; Ev. Matei VIII, 5-13; Ioan XVII, 1-13; glas 3, voscr. 4
21 L Sf. Mc. Iulian din Tars şi Afrodisie (Post)
22 M †) Sf. Ier. Grigorie Dascălu, Mitr. Ţării Româneşti; Sf. Sfinţit Mc. Eusebie; Sf. Mc. Zenon, Zina şi Galaction
23 M Sf. Mc. Agripina; Sf. Mc. Aristocleu, preotul
24 J (†) Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele); †) Sf. Niceta de Remesiana; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Ioan cel
Nou de la Suceava (Dezlegare la peşte)
25 V Sf. M. Mc. Fevronia; Cuv. Dionisie şi Dometie
26 S Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Ep. Goţiei (Dezlegare la peşte)
27 D Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mc. Anect; Sf. Ioana Mironosiţa (Dezlegare la peşte)
Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei) ; Ap. Romani X, 1-10; Ev. Matei VIII,
28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5
28 L Aflarea moaştelor Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Chir şi Ioan; Sf. Mc. Papia
29 M (†) Sf. Ap. Petru şi Pavel
30 M † Soborul celor 12 Sf. Ap.; .†) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ

