Aprilie 2015
5 Aprilie- Duminica a VI-a din Post (a Floriilor - Stâlparilor)
12 Aprilie- Duminica Sfintei Învieri (Sfintele Pasti)
19 Aprilie- Duminica a II-a dupa Pasti (a Sf. Ap. Toma)
26 Aprilie- Duminica a III-a dupa Pasti (a Mironositelor)

Intrarea Domnului in Ierusalim, cunoscuta si sub numele de Duminica Floriilor sau Duminica
Stalparilor este unul din Praznicele Imparatesti ale Bisericii Ortodoxe, care este celebrat in
Duminica dinaintea Pastilor.
Cu cateva zile inainte de rastignirea Sa, Domnul Iisus Hristos a fost primit de multimile care Il
slaveau si Il cinsteau, la intrarea Sa in Ierusalim, calare pe un manz de asina (magarus), ca pe
Mesia si Imparatul lui Israel. Multimile, in semn de bucurie, aruncau inaintea Lui frunze de
palmier sau de smochin (finic), simbolul biruintei, si chiar si copiii Îi strigau cuvinte de lauda.

In Duminica Floriilor este dezlegare la peste, iar credinciosii primesc frunze de palmier impletite
in forma de cruce sau crengute de salcie si matisori.

Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare exprima perioada de la Florii pana in Sambata cea
Mare inclusiv, timp in care in slujbele bisericesti se face pomenirea ultimelor zile ale lui Hristos
pe pamant, inainte de Rastignirea si Invierea Lui. In timpul acestei saptamani, slujbele Utreniei
se savarsesc in seara zilei dinainte (sub forma de Denie), conform obiceiului vechi care spune ca
ziua incepe la apusul soarelui si se sfarseste la apusul soarelui din ziua urmatoare.

Slujba Invierii incepe cu o procesiune care are loc la miezul noptii. Credinciosii ies din biserica
neluminata cantand, purtand steagurile, icoane, lumanari si Sfanta Evanghelia . Procesiunea
ocoleste biserica si se intoarce in fata usilor principale care sunt inchise. Apoi se citeste
Evanghelia care spune ca mormantul este gol. Dupa citirea Evangheliei, preotul bate in usa si

poarta un dialog cu o persoana din biserica, strigand cuvintele Psalmului 23, 7-10: "Ridicati,
capetenii, portile voastre si va ridicati portile cele vesnice si va intra Imparatul slavei. // Cine este
acesta Imparatul slavei? // Domnul Cel tare si puternic, Domnul Cel tare in razboi. // Ridicati,
capetenii, portile voastre si va ridicati portile cele vesnice si va intra Imparatul slavei. // Cine este
acesta Imparatul slavei? Domnul puterilor, Acesta este Imparatul slavei."
Usile sunt deschise si credinciosi intra in biserica. Biserica este luminata si impodobita cu flori.
Este mirele ceresc si simbolul mormantului gol. Preotii au vesminte albe, simbolul hainelor
stralucitoare ale invierii de obste. Preotii spun frecvent catre credinciosi: „Hristos a Inviat!” - iar
credinciosii raspund: „Adevarat a inviat!”

La sfarsitul Sfintei Liturghii se imparte painea sfintita numita Pasti, in memoria lui Hristos cel
Inviat, Care este "Painea Vietii Eterne coborata din Ceruri si care ne hraneste cu hrana milei Sale
divine." Aceasta paine, stropita cu vin, este impartita credinciosilor in loc de anafura si se
mananca dimineata inainte de orice altceva pe toata durata Saptamanii Luminate.
Adesea, feluri de mancare care au fost oprite in perioada postului, sunt aduse in cosuri pentru a fi
binecuvantate de preoti. Acestea sunt, de obicei: oua rosii, branza, carne, prajituri. Toate acestea,
sunt apoi mancate dupa Sfanta Liturghie.
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Renovarea Casei Parohiale- Update

“Se vede podeaua!”
“Avem usa noua”
Obositi? Da, foarte! Sufletele noastre sunt insa mai vioaie ca niciodata. Cumva
munca aceasta continua si grea ne da si mai multa putere si nadejde si curaj.
Dragilor, mainile comunitatii noastre pun baze temeinice Bisericii ce ne-am dori sa fie
vesnic prezenta in Norfolk, cu voia Bunului Dumnezeu, Biserica Ortodoxa Romana
“Nasterea Maicii Domnului”! De Biserica aceasta se vor bucura copiii copiilor nostri,
iar noi nu putem sa le lasam mostenire mai frumoasa!
Nu am fi putut incepe aceste lucrari fara Familia Ardelean. Ioan si Liviu Ardelean vor
fi in inimile si rugaciunile noastre pentru totdeauna. Parintele Cristian va fi mereu in
mijlocul nostru prin rugaciunile ce le ridica la Cer tocmai din Romania. Mama
dansilor, o Doamna, ne iubeste ca pe proprii copii. Intre noi si aceasta familie s-a
format o legatura de suflet puternica, iar noi nu putem decat spera la momentul in

care Bunul Dumnezeu ne va binecuvanta cu un preot care impreuna cu noi, sa poate
duce munca inceputa la bun sfarsit.
Inca avem nevoie de resurse financiare, dar va anuntam ca inca suntem incadrati in
planul de cheltuieli inclus in bugetul propus la Adunarea Generala. Pentru donatii s-a
creat butonul Donate via Paypal pe care il gasiti pe pagina in stanga. De asemeni
puteti aduce bani cash la Biserica si puteti trimite cecuri la adresa:
St. Mary Romanian Orthodox Church
P.O. BOX 9411, Norfolk VA 23505
Multumim tuturor pentru sustinere si ajutor!- April, 3rd, 2015

