CALENDARUL LUNII NOIEMBRIE 2014

8 noiembrie – Soborul Sfintilor Mihai si Gavriil
14 noiembrie – Lasatul secului pentru Postul Craciunului
21 noiembrie – Intrarea in Biserica a Maicii Domnului – dezlegare la peste
30 noiembrie – Sfantul Apostol Andrei - dezlegare la peste

Programul Liturgic al lunii noiembrie 2014 :
9 Noiembrie – Soborul Sfintilor Mihai si Gavriil
23 noiembrie - Intrarea in Biserica a Maicii Domnului
30 noiembrie – Sfantul Apostol Andrei
Împreuna cu parintele Mihail Emanuel Dinca va invitam sa luati parte la Sfintele slujbe .
La ora 9:00 slujba Utreniei si la ora 10:00 – Sfanta Liturghie.

Cuvântul Preotului:
”Dumnezeu este iubire! Am putea vorbi non-stop fara sa epuizam deloc subiectul numai sa
avem timp.
Si daca veni vorba de timp cred ca am pus degetul pe rana. Si chiar doare! Deoarece, asa
decurg lucrurile în esenta astazi nefiresti, impenetrabile pentru capacitatea mintii noastre,
într-o societate desacralizata în care criza a cuprins totul. Si nu orice fel de criza ci ne
referim în primul rând la criza de timp, cea economica fiind doar o consecinta a celei
precedente. Avem trenuri de mare viteza, autostrazi, avioane supersonice, chiar nave
spatiale, navigare internet, telefonie si multe altele. Dar deseori auzim expresii devenite
cotidiene: nu mai am timp sa ma rog, sa merg la Biserica, sa-mi vad parintii sau copiii, ori
prietenii, sa citesc, sa învat. Mai mult decât atât as vrea ca ziua sa aiba mai mult de 24 de
ore, ora mai mult de 60 de minute … Ce se întâmpla? S-a terminat timpul, eventual s-a
consumat, s-a scurs. Nu stim! Dar stim sigur chiar din primul verset al Sfintei Scripturi ca
«La început a facut Dumnezeu cerul si pamântul.». Exista un început si implicit un sfârsit.
Numai ca, începutul l-a facut Dumnezeu iar sfârsitul îl aduce Omul. Dumnezeu este iubire si
a creat aceasta lume din iubire. Se spune ca sfârsitul lumii vine atunci când nu mai avem
timp. Aproape intrati în mileniul 3 am ajuns cu totii sa rostim în mod mecanic aceasta
expresie: nu mai avem timp. Iata cu adevarat se apropie clipa când nu mai avem timp.
Pentru ca noi, oamenii anuntam lipsa de timp, apropierea sfârsitului. Dumnezeu este iubire

si lipsa iubirii este iadul. El nu doreste acest lucru si crudul adevar este ca noi cerem
sfârsitul lumii prin preocuparile si manifestarile noastre din interior spre exterior. Ce ar fi
daca ne-am gasi un pic de timp si pentru noi si primim iubirea lui Dumnezeu? Veniti sa ne
rugam împreuna! Cel ce se roaga crede în Dumnezeu. Si cel ce crede în Dumnezeu se roaga
si se apropie de iubirea lui Dumnezeu. Sfârsitul întârzie daca lumea se mai roaga.
Iubite suflete bine ar fi sa-ti iei un pic de timp si pentru tine!
Va multumesc tuturor si ma rog Domnului sa fiti binecuvantati pe mai departe cu dorinta de
a sluji Biserica Sa. Apreciez devotamentul, determinarea, daruierea si increderea
donatorilor si voluntarilor.
Va rog sa sustineti in continuare activitatea de strangere de fonduri pentru Biserica noastra
si cea de voluntariat pentru zugravirea , curatenia si amenajarea Sfantului Altar. Este
nevoie de oameni cu sufletul bogat, de oameni cu dragoste mare care isi doresc sa aiba un
loc al lor unde sa-si desfasoare activitatea religioasa, unde sa-si poate boteza si cununa
copiii.
Acest lucru il putem face prin donatii, prin participarea la Sfintele Slujbe si la toate
chemarile Bisericii. Asa sa ne ajute Bunul Dumnezeu !
Al dumneavoastra rugator si de tot binele doritor,

Pr. Mihail Emanuel Dinca

"Eu sunt vita, voi sunteti mladitele. Cel ce ramane în Mine si Eu în el, acela aduce roada
multa, caci fara Mine nu puteti face nimic" - (Ioan 15, 5 ).

Asa cum îi este greu omului sa traiasca departe de casa si de familie, asa îi este greu si
sufletului sa traiasca departe de Dumnezeu.
Sa ramanem întru Domnul poposind în fiecare duminica în Biserica slavei Sale, caci ea este
cerul coborât între oameni, este cetatea care ne apara si ne ocroteste, este mama care ne
mângaie is ne încalzeste. Asa cum spunea Sfantul Ciprian "Nu-l poti avea pe Dumnezeu
Tata daca Biserica nu-ti este mama".
Amin!.

Doresc sa multumesc enoriasilor prezenti la curatenie pentru dragostea si sustinerea care o
au pentru Sfanta Biserica. Aceasta casa a lui Dumnezeu este o declaratie de iubire catre Cer
a voastra. Ii multumesc din tot sufletul bunului Dumnezeu ca va tine uniti. Rugaciunea mea
catre dumneavoastra este sa fiti uniti in slujba acestei Biserici ca fii ai Bisericii, ca fii
ai comunitatii si cu sufletul, si cu mintea si cu priceperea.
Doresc tuturor celor care vor trece pragul acestei Biserici ca Sfantul Duh, Care a schimbat
pe Apostoli in oameni noi, sa reinnoiasca sufletele lor, daruindu-le roadele prezentei Sale.
Aici va veti "risipi" cu folos, spre slava lui Dumnezeu, sanatatea, lacrima si timpul si tot
ceea ce v-a dat Dumnezeu, Care din neputinciosi, v-a facut puternici !
Al dumneavoastra rugator si de tot binele doritor,
Preot Mihail Emanuel Dinca

Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil

Biserica Ortodoxa ii sarbatoreste pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil in fiecare an pe 8
noiembrie. Tot atunci, este sarbatorit si soborul lui Mihail si Gavriil.
Nu se stiau foarte multe lucruri despre ingeri, insa in Biblie sunt descrisi ca fiind “duhuri
slujitoare” (Evrei 1,14). Acestia sunt fiinte fara trupuri care il slujesc pe Dumnezeu si ii
ocrotesc pe credinciosi la porunca lui Dumnezeu. Prin urmare, in cazul in care ingerii se
arata credinciosilor, nu aceea reprezinta forma lor adevarata, ci este pur si simplu un chip de
imprumut. Ingerii fac parte din “lumea nevazuta”.
Conform Sfintei Scripturi si marturisirilor Sfintilor, ingerii sunt slujitorii lui Dumnezeu, pe
care il iubesc si il preamaresc. De asemenea, la porunca lui, ingerii ocrotesc credinciosii si
popoarele. Dar, uneori ingerii sunt si cei care aduc odata cu ei pedepsele lui Dumnezeu. La
fel s-a intamplat si in cazul focului de peste Sodoma sau pedepsele din Egipt. Un alt rol al
ingerilor este de a duce rugaciunile noastre la Dumnezeu. De asemenea, acestia vestesc
fapte mari, cum ar fi Buna Vestire, Nasterea Domnului, Invierea Domnului sau cea de-a
doua Lui venire.
Arhanghelul Mihail, mereu laudat pentru loialitatea de care a dat dovada fata de Dumnezeu,
este mereu amintit de catre crestini si iubit de catre toti credinciosii de pretutindeni. Vazand
cum Lucifer s-a razvratit impotriva Domnului, Mihai rosteste urmatoarele cuvinte: “Sa luam
aminte, noi, care suntem fapturi, ce a patimit Lucifer, cel care era cu noi: cel ce era lumina,
acum intuneric s-a facut. Ca cine este ca Dumnezeut” Mi-ca-Elt Ca, numele de Mihail asta

inseamneaza: “Cine este ca Dumnezeu”.
Drept urmare, s-a intocmit soborul (adunarea si unirea) tuturor ingerilor care il iubeau,
cinsteau si ascultau de Dumnezeu, iar Arhanghelul Mihail a fost numit de catre bunul
Dumnezeu capetenie a tuturor ingerilor buni, un binefacator al mantuirii credinciosilor. Lua
chip vazut si se arata multor credinciosi atat in vechea Lege, cat si in cea Noua.
Tot in aceasta zi de cinste il sarbatorim si pe Arhanghelul Gavriil, preafrumosul si
inveselitorul care a luat chip omenesc si a facut multe minuni si a oferit multe daruri, asa
cum este pomenit si in cele doua Testamente. In proorocia lui Daniil, Gavriil este descris ca
fiind ingerul talmacitor al vedeniei (Dan., 8, 16). Gavriil ii spune lui Daniil ce reprezinta
cele saptezeci de saptamani de ani pana la nasterea Domnului nostru, Iisus Hristos.
Conform traditiei, Gavriil este cel care se arata lui Ioachim si Ana si le vesteste ca o vor
naste pe Nascatoarea de Dumnezeu. In noul Testament, preotul Zaharia descopera cu
ajutorul lui Gavriil nasterea lui Ioan, Botezatorul Domnului. Tot el o anunta pe Fecioara
Maria de faptul ca va da nastere Mantuitorului. Conform unilor credinciosi, Arhanghelul
Gavriil este cel care a mutat piatra de pe usa mormantului si a stat deasupra ei cand Domnul
nostru Iisus Hristos a inviat. Tot el este cel care a dat de veste Mironositelor ca Hristos a
inviat. Pentru toate aceste fapte remarcabile Biserica Ortodoxa il sarbatoreste odata cu
Sfantul Arhanghel Mihail, ocupand un loc de cinste in religia crestineasca.

