
 
 

   MISIUNEA SFANTA MARIA SI SFINTII MARTIRI BRANCOVENI 

544 Bridgeport Rd E, Kitchener, ON, N2K 1N7 

Vizitati website-ul: www.sfmariakitchener.com 

si pagina noastra de facebook: Sfânta Maria si Sfinții Martiri Brâncoveni 
 

 Suntem in era Duhului Sfant      

DUMINICA SFINTILOR ROMANI  

Daca in prima duminica dupa Rusalii ii cinstim pe toti sfintii 

(din toate locurile si din toate timpurile), duminica a doua 

este dedicata in special Sfintilor Romani, adica a celor de-

un neam si de-o limba cu noi. Daca unele popoare se pot 

lauda cu performante lumesti precum economie avansata, 

cu tehnologie de varf, ori cultura bogata, noi, romanii, ne 

putem mandri cu slava cereasca a sfintilor nostri. 

Dobandind harul Duhului Sfant, ei au dobandit ceea ce era 

mai important, viata cea vesnica in imparatia lui Dumnezeu. 

Iar noi, romanii de azi, multumita sfintilor nostri avem sansa, ca prin "reteaua" lor atat de bogata, sa ne 

adapam de la Izvorul Vietii cu apa cea vie a Duhului Sfant. Dupa masura lumii acesteia nu pare a fi mare 

lucru, dar dupa masura lui Dumnezeu este lucrul cel mai important. De aceea, ca unii care beneficiem de 

modele umane apropiate, precum si de posibiltatea intelegerii evanghelicelor invataturi in limba nativa, 

consideram aceste lucruri pentru  noi a fi un imens privilegiu, dar si o mare responsabilitate. Trairea 

duhovniceasca a atator sfinti romani, martiriul multora dintre ei, bogatia literaturii, a culturii teologice in 

general, si a celei patristice in special, precum si o liturgica coerenta si unitara in acord cu practica ortodoxa 

generala, ar trebui in mod firesc sa ne apropie mai mult de Dumnezeu. Daca lucrul acesta nu se intampla, 

atunci nu e deloc spre cinstea noastra si,cu-atat mai mult, spre folosul nostru, iar la Dreapta Judecata cu-atat 

mai aspru vom fi judecati. Cum, de exemplu, canadienii nu au atatia sfinti si nici cultura noastra teologica, se 

intelege ca raspunderea lor va fi mai putina inaintea lui Dumnezeu. Prin urmare, ca popor suntem chemati sa 

ne pastram "talantul", dar mai ales sa-l inmultim, spre folosul generatiilor urmatoare, dar si pentru folosul 

celor de alt neam. p.didel 
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         RUGACIUNE CATRE SFINTII ROMANI 

 

Sfinţilor români, voi, care sunteţi 
podoaba neamului nostru şi 
roada lui cea mai de preţ: 
mucenici, care aţi murit pentru 
Stăpânul Hristos; ierarhi, care 
ne-aţi păstorit cu sfinţenie; 
cuvioşi, care v-aţi nevoit ca nişte 
îngeri în trup; mărturisitori, care 
aţi păzit dreapta credinţă; şi 
voievozi, care ne-aţi apărat 
Biserica şi neamul, staţi tari, 
precum aţi şi stat, înaintea 
tronului lui Dumnezeu, rugându-

vă cu lacrimi să ne ierte păcatele şi să ne întoarcă spre toată fapta cea bună. Noi 
credem şi mărturisim că voi, sfinţilor care aţi odrăslit din neamul nostru, sau care 
aţi venit în aceste părţi pentru a ne lumina cu viaţa sau cu moaştele voastre, vă 
rugaţi cu dragoste pentru noi şi ne sunteţi cel dintâi ajutor în faţa lui Dumnezeu, 
şi pentru aceasta ne şi rugăm vouă cu evlavie: păziţi-ne, împreună cu Maica 
Domnului, de toate greutăţile şi încercările care se abat asupra noastră; nu de 
cele ce sunt îngăduite spre pocăinţă şi spre întoarcere la Dumnezeu să ne păziţi, 
sfinţilor, ci de cele care sunt din răutatea şi invidia vrăjmaşilor noştri văzuţi şi 
nevăzuţi, şi care sunt mai presus de puterea noastră. Izbăviţi-ne, aşadar, cu 
rugăciunile şi îndurările voastre, de venirea altor neamuri asupra noastră, de 
războiul cel dintre noi, de secetă, de cutremur, de foc, de potop, de boală şi de 
toate necazurile pe care din cauza răutăţii noastre le pătimim. Că, iată, cu 
nenumarate păcate Îl mâhnim pe milostivul Dumnezeu: cu uciderea de prunci cea 
cumplită, cu desfrânarea cea ruşinoasă, cu hoţii şi viclenii şi minciuni, şi 
îndeobşte cu toată fapta cea rea. Ne-am îndepărtat sfinţilor, întru totul de 
Dumnezeu şi de Biserica Sa, şi vă rugăm acum să cereţi pentru noi iertare de 
păcate, chip de pocăinţă şi râvnă pentru toată fapta cea bună. Si să ne întoarceţi 
la dragoste pentru Dumnezeu şi pentru Maica Sa şi pentru Biserica cea 
strămoşească. Ca nu cumva din pricina noastră să fie hulit Dumnezeu printre 
neamuri, ci mai degrabă să fim un neam întru care să se slăvească sfânt numele 
Lui. Ca astfel, ridicându-ne la cinstea cea dintâi, să ne închinăm vouă, iubiţi ai 
noştri sfinţi români, şi să  slăvim pe Dumnezeu cel Unul în Treime, Tatăl, Fiul şi 
Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
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     "Imparte intr-o alta parte, care se imparte intr-o alta parte." 
                                                                                                Cristi 
                                                                       

Pe cand umbla pe langa Marea  Galileii, a vazut pe 
doi frati, pe Simon ce se numeste Petru si pe Andrei, 
fratele lui, care aruncau mreaja in mare, caci erau 
pescari. Si le-a zis: Veniti dupa Mine si va voi face 
pescari de oameni. Iar ei, indata lasand mrejele, au 
mers dupa El. Si de acolo, mergand mai departe, a 
vazut alti doi frati, pe Iacov al lui Zevedeu si pe 
Ioan, fratele lui, in corabie cu Zevedeu, tatal lor, 
dregandu-si mrejele si i-a chemat. Iar ei indata, 
lasand corabia si pe tatal lor, au mers dupa El. Si a 
strabatut Iisus toata Galileea, invatand in 
sinagogile lor si propovaduind Evanghelia 
imparatiei si tamaduind toata boala si toata 

neputinta in popor. (Matei IV, 18-23)                                                 
 

Pentru omul modern Evanghelia de mai sus pare de necrezut. Hristos doar ii cheama pe 
primii apostoli si acestia il urmeaza fara nici o retinere. Cine ar lasa confortul lumesc si ar 
urma un necunoscut, cu-atat mai mult cu cat Hristos nu promite nici un fel de beneficii 
pamantesti?! 
Despre Petru si Andrei cunoastem ca au fost intai ucenicii Sfantului Ioan Botezatorul. 
 Ei stiau deja de la el ca Acela care acum ii cheama este chiar Mesia. Acum doar urma ca 
ei sa se convinga de acest lucru. Iacov si Ioan vor fi auzit si ei despre minunile lui Iisus si 
vor fi inteles ca acest Om e neobisnuit si are ceva special de transmis. Printre oameni, 
Iisus era unic in comportament si trezea interes. Si-acesta ar fi putut fi un motiv pentru 
care primii apostoli L-au si urmat in mod imediat. Trebuie retinut faptul ca Iisus isi alege 
apostolii dintre oamenii simpli si nescoliti. Dumnezeu stie ca oamenii educati sunt 
sofisticati in gandire si mai ales mandri, iar cu astfel de caractere, Duhul Sfant isi 
implineste mai greu lucrarea Sa. Si-asta o marturiseste un caracter uman extrem de 
puternic, chiar genial ("topit" insa si "modelat" de "ciocanul" Duhului Sfant), nimeni altul 
decat Sfantul Apostol Pavel care spune: "Dumnezeu a ales pe cele simple ca sa 
rusineze pe cele intelepte, pe cele neputincioase si de neam slab si nebagate in 
seama, ca sa rusineze pe cele tari si de neam slavit, ca astfel sa vadeasca mai mult 
puterea Lui si pentru ca sa nu se laude nici in trup inaintea lui Dumnezeu." (I 
Corinteni I, 27-29) Simplitatea e o virtute esentiala. Insusi Dumnezeu e simplu; iar 
dracu-i complicat, spune o vorba de duh. Simplitatea ne ajuta sa fim liberi de cele ale 
lumii acesteia. Cand nu esti atasat de bunuri materiale, de cultura, de pozitii sociale, 
de prietenii viciate sau de alte sfori pamantesti, atunci esti mult mai liber si receptiv 
la nou. Asa erau si apostolii, oameni saraci, care traiau de pe o zi pe alta si nu avusesera 
privilegiul de a se scoli pe langa mari filosofi sau dascali ai vremii, dar care aveau 
preocuparea oricarui iudeu de rand al vremurilor de atunci: de a fi activi in observarea si 
implinirea Legii, precum si de preocupare pentru bunul mers al societatii in care traiau.  
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Acum avand aceste minime explicatii nu ni se mai pare atat de neobisnuit ca Cineva, asa 
cum era Iisus, sa fie urmat in mod imediat si neconditionat. Insa dincolo de orice fel de 
explicatii exista si o chemare care vine din interior. Mai mult decat chemarea exterioara 
"Veniti dupa Mine...", credem ca apostolii au raspuns, de fapt, la chemarea 
interioara, aceea nevazuta, adeseori neinteleasa si aparent irationala.  
Daca nu credem in chemarea interioara, atunci haideti sa cititi (puteti viziona si pe internet) 
cazul unei tinere din Constanta, pe nume Adelina Toncean, care a adoptat pe rand doi 
copii despre care medicii i-au spus ca nu vor trai. Este o poveste reala, emotionanta, din 

zilele noastre. Dupa ce a citit un anunt intr-un ziar local 
despre un baietel abandonat, tanara de 25 ani, a stiut ca 
acela va fi copilul ei. In ciuda avertismentelor sumbre, ea 
adopta copilasul de numai 2 ani si il ingrijeste vreme de 11 
ani cu toata dragostea si afectiunea pe care putea sa i-o 
ofere. Astfel si copilul "se incapataneaza" sa traiasca pana 
la varsta de 13 ani, in tot acest timp avand cu mama lui 
adoptiva o relatie absolut speciala. Mai mult, inainte de a 
muri, copilul, stiind ca sfarsitul i se apropie, scrie intr-un 
jurnal cateva versuri enigmatice pe care mama avea sa le 
inteleaga mai tarziu. Sunt, de fapt, versurile testament lasate 

mamei adoptive: "Imparte, imparte intr-o alta parte, care se imparte intr-o alta parte." 
Treizeci de secunde pana-n rai ai,/ Iar lumea vrea sa mai stai,/ O secunda, o clipa de 
fericire, bucurie,/ Doar 30 de secunde si gata totul,/ Fara cuvinte, fara sentimente,/Viata 
este o aventura, ura, bucurie, iepure, soare de fericire/ Ura, frica, ca oricum curge sangele 
in vene si nu poate fi oprit, stins, acoperit, absorbit/ Hai, gata, 30 de secunde-au trecut/  
Cuvantul a cazut, timpul s-a oprit,/ Adio, sper sa ne revedem in rai." 
La numai 2 saptamani dupa moartea baiatului, tanara Adelina a adoptat un alt baietel 
care avea aceeasi boala pe care a avut-o si Cristi. Numai ca acesta a supravietuit, 
fiind salvat printr-o operatie facuta in strainatate pe cand baietelul avea numai un an. Ar fi 
fost sigura de reusita operatiei daca ar fi fost facuta la 4 saptamani de viata, iar faptul ca 
totusi a supravietuit este si acesta un miracol. Astfel tanara a implinit testamentul lui Cristi 
care ii transmisese cifrat: "Imparte, imparte intr-o alta parte, care se 
imparte intr-o alta parte." Tanara a impartit dragostea ei primita 
de la Cristi, pe care a oferit-o altui copil cu aceeasi suferinta.     
Chemarea de a avea aceasta neobisnuita si "irationala" 
misiune i-a venit tinerei mame adoptive din interior, de undeva 
de unde Dumnezeu vorbeste inimilor noastre. N-a convins-o 
nimeni cu argumente exterioare! Dimpotriva, argumentele 
exterioare adesea iti spun contrariul. Se-adevereste ceea ce marele ganditor 
francez, Blaise Pascal, spunea: "Inima isi are ratiunile ei pe care ratiunea nu le 
cunoaste." La fel va fi lucrat Dumnezeu si-n sufletele apostolilor care au raspuns la 
chemarea Domnului Hristos, mai apoi implinindu-I si testamentul, Acela de a  
imparti Lumina si Dragostea lui Hristos pana la marginile pamantului. Asadar, sa 
preluam si noi acest testament al lui Cristi, ca pe o stafeta, si sa impartim cu totii iubirea 
"intr-o alta parte, care la randul ei sa se imparte intr-o alta parte." p. didel 
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 PROGRAM 

 

                 DUMINICA, 10 IUNIE 2018, ora 11:00 a.m. 

 SFANTA LITURGHIE (DUMINICA SFINTILOR ROMANI) 

 

DUMINICA, 17 IUNIE 2018, ORA 11:00 A.M. 

 SFANTA LITURGHIE (DESPRE GRIJILE VIETII) 

 

DUMINICA, 24 IUNIE 2018, ORA 11:00 A.M. 

 SFANTA LITURGHIE (MASA FESTIVA DE SF. IOAN BOTEZATORUL 

OFERITA DE FAMILIA ION SI IORDANA NETCU) 

 

VINERI, 29 IUNIE 2018, ORA 10:00 A.M. 

 ACATIST SI SFANTA LITURGHIE (SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL) 

 SFANTUL MASLU, ORA 05:00 P.M. 

 

DUMINICA, 01 IULIE 2018, ORA 11:00 A.M. 

 SFANTA LITURGHIE BAPTISMALA (DETALII IN NUMERELE 

URMATOARE ALE BULETINULUI ORTODOX) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Adelina, alaturi de Andrei, cel de-al doilea copil adoptat   


	DUMINICA SFINTILOR ROMANI

