
 

 

români, astfel încât poporul român s-a 
format şi s-a creştinat lent, dar profund. 
Poporul român nu a fost creştinat într
-un anumit an, la comanda cneazului, 
regelui sau împăratului, cum a fost 
cazul la unele popoare vecine, ci 
creştinarea românilor  s-a făcut de jos 
în sus, începând cu oamenii simpli şi 
cu soldaţii creştini din legiunile 
romane veniţi în Dacia, iar apoi prin 
lucrarea unor misionari creştini, în 
special răsăriteni vorbitori de limbă 
greacă şi latină. Creştinismul primit şi 
cultivat de români s-a dovedit timp 
îndelungat a fi un creştinism cu rădăcini 
adânci în sufletul poporului român 
întrucât a rezistat în timpul invaziilor 
popoarelor migratoare ca: goţii, hunii, 
gepizii, avarii, slavii, bulgarii, pecenegii, 

cumanii, tătarii şi turcii, astfel încât 
a rămas acelaşi creştinism 
ortodox latin răsăritean al ţării 
noastre ş i după invazi i le 
popoarelor migratoare necreştine. 
Iar prin sfinţii noştri străromâni şi 
români, cunoscuţi şi necunoscuţi 
pe nume, Crucea lui Hristos Cel 
Răstignit şi Înviat a devenit 
lumina botezului şi vieţii 
poporului român. Faptul că 
românii, de limbă latină şi credinţă 
ortodoxă răsăriteană, nu despart 
Crucea de Înviere constituie un 
popor în acelaşi timp jertfelnic şi 
iubitor de înviere, răbdător în 

suferinţă şi purtător de speranţă. 
Credinţa poporului român creştinat, 
născută şi cultivată prin predica Sfântului 
Apostol Andrei şi prin lucrarea 
misionarilor creştini, vorbitori de limbă 
greacă şi latină, a rodit duhovniceşte mai 
ales în mulţimea sfinţilor martiri, a 
sfinţilor cuvioşi din mănăstiri, schituri şi 
sihăstrii, în mulţimea sfinţilor ierarhi 
păstori de eparhii, a domnitorilor sfinţi 
apărători ai patriei şi ai credinţei, în 
mulţimea preoţilor, precum şi în 
mulţimea sfinţilor mireni cunoscuţi şi 
necunoscuţi pe nume, care au postit 
mult şi s-au rugat constant, au mărturisit 
credinţa în vremuri grele, au construit 
biserici şi mănăstiri, au născut, crescut şi 
educat copii în iubirea lui Hristos şi în 
iubirea de Biserică şi Neam. 

† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române  Fragment din predica Rugători 
în cer pentru poporul român (Duminica a 
doua după Rusalii) 

 

Evanghelia de astăzi ne spune că Iisus, 
după ce a ales pe primii Săi ucenici, 
Petru şi Andrei, Iacob şi Ioan, i-a luat cu 
El şi a început a binevesti în toată 
Galileea Evanghelia Împărăţiei, nu a 
unei împărăţii lumeşti, pământeşti, 
trecătoare, ci Evanghelia Împărăţiei 
cerurilor, Evanghelia Împărăţiei iubirii şi 
slavei veşnice ale lui Dumnezeu. Iar 
deodată cu predicarea Evangheliei vieţii 
veşnice El vindeca orice boală şi orice 
neputinţă din popor. Predica Sa începe 
astfel: 'Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat 
Împărăţia cerurilor' (Matei 4, 17), adică 
schimbaţi-vă felul de a fi, de a gândi, 
de a trăi şi de a făptui, deoarece 
Dumnezeu este aproape de oameni, 
devenind Om printre oameni, ca pe 
oameni să-i apropie de Dumnezeu.  
 
Deci predica lui Iisus, predica 
pocăinţei, a schimbării şi sfinţirii 
vieţii oamenilor este însoţită de 
fapte minunate, de vindecări, de 
izbăviri din stări grele. 'El 
tămăduia toată boala şi toată 
neputinţa în popor' (cf. Matei 4, 
23). Prin aceasta, Hristos Domnul 
confirmă prin fapte ceea ce spune 
prin cuvinte, şi anume că 
Împărăţia pe care o binevesteşte 
El prin Evanghelia Sa este 
Împărăţia vindecării oamenilor de 
păcat şi de moarte, este Împărăţia 
vieţii, iubirii şi fericirii veşnice. Prin 
vindecările săvârşite de Iisus se vede 
că iubirea Sa milostivă şi smerită se 
arată ca fiind dătătoare de lumină, de 
viaţă, de sănătate, de libertate şi de 
bucurie. Iubirea Lui ridică pe oameni 
din păcat prin îndemnul la pocăinţă, 
îi ridică din suferinţă prin vindecări 
de boli şi prin eliberări de demoni. 
Astfel, Mântuitorul Iisus Hristos 
pregăteşte pe ucenicii Săi să înţeleagă 
taina Bisericii şi îi învaţă că la cuvântul 
bun trebuie să adauge şi fapta cea 
bună de ajutorare a semenilor, de 
alinare a suferinţei şi singurătăţii lor, de 
ridicare a lor din starea de umilire la 
starea de demnitate, de schimbare a 
stării lor de întristare într-o stare de 
bucurie şi de mulţumire adusă lui 
Dumnezeu pentru vindecarea pe care o 
primesc. Această Evanghelie a 
Împărăţiei iubirii lui Dumnezeu a fost 
ascultată, trăită şi transmisă de-a lungul 
veacurilor mai ales de către Sfinţii lui 
Dumnezeu din neamuri diferite. Între 

aceştia se află şi sfinţii din neamul 
românesc sau din poporul român 
dreptcredincios. 

Prezenţa Duhului Sfânt în om lucrează 

sfinţirea omului 

Pentru a arăta nu numai identitatea 
fiecărui sfânt pomenit într-o zi din 
calendar, ci şi comuniunea tuturor 
sfinţilor, Biserica a instituit sărbătoarea 
numită Duminica Tuturor Sfinţilor, întrucât 
cea mai frumoasă podoabă a Bisericii 
sunt Sfinţii ei, în care au rodit darurile 
Duhului Sfânt, pe care ei le-au cultivat cu 
multă credinţă şi stăruinţă în fapte bune. 
Această frumuseţe a lucrării harului 
Preasfintei Treimi în oameni se vede în 
primul rând în Duminica Tuturor Sfinţilor, 

bărbaţi şi femei din neamuri diferite, din 
categorii sociale diferite, de vârste diferite. 
Iar după modelul Duminicii Tuturor 
Sfinţilor şi la o săptămână după aceasta, 
serbăm noi astăzi Duminica Sfinţilor 
Români, potrivit hotărârii Sfântului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române, luată în 
şedinţa sa de lucru din 19-20 iunie 1992. 

Creştinismul românesc are rădăcini 
adânci în sufletul poporului şi rugători 

în ceruri  

Astăzi, în Duminica Sfinţilor Români, ne 
aducem aminte de cei ce au predicat 
Evanghelia lui Hristos pe pământul ţării 
noastre, începând cu însuşi Sfântul 
Apostol Andrei, cel dintâi chemat la 
apostolie sau la misiune, despre care ne 
vorbeşte chiar Evanghelia din această zi. 
Pe temelia predicii Sfântului Apostol 
Andrei şi a ucenicilor săi în sud-estul ţării 
noastre, în Dobrogea de astăzi, s-a 
răspândit creştinismul la străromâni şi 

DUMINICA SFINȚILOR ROMÂNI 

Fericiţii Ieronim şi Augustin, 

sfinţi care au iubit viaţa simplă 

Biserica Ortodoxă i-a prăznuit ieri 

pe Sfinţii Augustin şi Ieronim care 

sunt cunoscuţi mai bine cu 

apelativele de 'fericiţi'. Aceşti 

mari oameni ai Bisericii 

Universale au influenţat, prin 

opera şi lucrarea lor, teologia 

europeană apuseană. Pentru 

râvna arătată studiului Bibliei şi 

teologiei, pentru viaţa lor simplă, 

austeră, sunt consideraţi mari 

teologi şi începători ai scolasticii 

academice.  

A fost prezentat proiectul 

tehnologic al Catedralei 

Mântuirii Neamului 

În Sala Consiliu din Palatul 

Patriarhiei, Preafericitul Părinte 

Daniel, Patriarhul Bisericii 

Ortodoxe Române, a participat la 

o şedinţă de lucru în legătură cu 

şantierul Catedralei Mântuirii 

Neamului. 
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Curs gratuit  de limba franceză 
pentru începători, la Biserica 

Sfânta Parascheva, în fiecare zi 
de miercuri, începând cu ora 

18.00 

Şcoala parohială pentru copii în 
fiecare zi de sîmbătă, începând 

cu ora 12.00 

Taina Sfântului Maslu vineri, la 

ora 18.30 

 
 
 
 

A n u n ţ u r i   

Ș t i r i  

http://www.search-results.com/fr?q=sfanta+parascheva&desturi=http%3A%2F%2Fwww.revistamurmur.info%2F2007%2F10%2F&initialURL=http%3A%2F%2Fwww.search-results.com%2Fpictures%3Fatb%3Dsysid%253D406%253Auid%253D9b3f4cdf26da77f0%253Auc%253D1317296111%253Asrc%253
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CALENDARUL SĂPTĂMÂNII 18-24 IUNIE 2012 

18 L  Sf. Mc. Leontie, Ipatie și Teodul Sf. Cuv. Erasm 

19 M Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului Sf. Cuv Paisie cel Mare 

20 M Sf. Sfințit Mc. Metodie, Episcopul Patarelor Sf. Ier. Calist, Patriarhul Constantinopolului  

21 J Sf. Mc. Iulian din Tars și Afrodisie 

22 V † Sf. Ier. Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești;  

 Sf. Sfințit Mc. Eusebiu, Episcopul Samosatelor  Sf. Mc. Zenon și Zina 

23 S Sf. Mc. Agripina Sf. Mc. Aristocleu preotul (Dezlegare la pește) 

24 D † Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele, Drăgaica) 

 Aducerea moaștelor Sf. Mare Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Ier. Niceta de Remesiana 

Biserica Sfânta Parascheva—Rue de la Charité 41 1210 Bruxelles 

Tel: 0496290543 e-mail: preot@sfantaparascheva.ro www.sfantaparascheva.be  

Cont bancar pentru donatii BE73 9730 6135 5160  

O femeie îmi spunea: "Părinte, eu am inima bună ca tata și gura rea ca mama". În Scriptură se spune că "din prisosința 
inimii grăiește gura", sunt cuvinte ale Domnului Hristos. Sigur că așa este și atunci te-ai putea întreba: cum poate avea 
cineva inima bună și, totuși, gura rea? Nu se poate în înțelesul acesta că scoate inima numai lucruri bune. Dacă ai inima 
bună scoți numai lucruri bune, pentru că pomul cel bun face roade bune. Însă, bineînțeles, că persoana respectivă nu era 
desăvârșită și, mai ales, nu era preocupată de a fi bună, de a face ceva, ci le avea acestea ca un fel de moștenire. Și zicea 
că tatăl ei era un om tare cumsecade, un om binevoitor, un om milos. Asa era și ea. Dar când se pornea la ceartă, apoi uita 
de inima bună, și reprezenta pe mama ei, care zicea câte toate. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, de fapt, noi suntem și 
o însumare. Noi cam uităm de lucrul că suntem o însumare. Și, mai ales, în copilărie suntem oglinda părinților noștri. 
Părintele Arsenie - Dumnezeu să-l odihnească - mereu stăruia asupra acestui fapt, copiii reprezintă pe părinții lor. Și atunci, 
noi, în fața lui Dumnezeu ne ducem cu încărcătura aceasta, câtă o aducem din străfunduri de existență, știm noi de unde. 
Eu, de exemplu, m-am urmărit pe mine, cât am putut eu să cuprind. M-am urmărit la părinții mei, m-am urmărit la bunici, cât 
i-am cunoscut. Așa că am putut să mă raportez, să mă cercetez și am văzut în mine și de la unii, și de la alții, și bune și 
rele. E tot ceea ce am însumat, tot ceea ce a însemnat fondul existenței mele. Căci, după aceea, pe fondul acesta de viață 
amestecată, am adăugat celelalte, am adăugat și eu rele destule, în copilărie și mai târziu, și influențe negative  și doctrine, 
învățături diferite, de la unii, de la alții. Toate care m-au orientat și m-au dezorientat, toate acestea s-au adunat în mine și 
se adună în toți, numai că nu toți se ocupă de ei înșiși în așa fel încât să-și limpezească viața. Sunt oameni care și la 
bătrânețe sunt stăpâniți de cele din tinerețe, de cele din copilărie și duc încărcătura de la tinerețe până la bătrânețe. Și la 
bătrânețe omul este rezultatul vieții.  

Uniunea Europeană începe săptămâna ce urmează în așteptarea rezultatului celui de-al doilea tur al alegerilor legislative din 

Grecia, de care depinde rămânerea țării în zona euro și, implicit, stabilitatea zonei euro. Este posibilă organizarea unei 

teleconferințe a miniștrilor de finanțe ai zonei euro imediat după anunțarea rezultatelor oficiale, însă situația zonei euro va fi 

oricum analizată joi, la Luxemburg, la reuniunea lunară a responsabililor cu finanțele din statele zonei euro. Vineri, toți cei 27 de 

miniștri de finanțe vor discuta despre situația economică a Uniunii și vor pregăti Consiliul European de peste o săptămână, 

consacrat, cu precădere, problemelor economice. Comisia Europeană va prezenta, marți, o strategie pentru eradicarea traficulu i 

de ființe umane, strategie ce va viza perioada 2012 - 2016. Joi, Comisia Europeană va prezenta două rapoarte: primul - referitor 

la atitudinea europenilor față de multilingvism și învățarea limbilor străine, iar al doilea va pune în evidență rezultatele unei 

anchete printre tinerii de 14 - 15 ani, din 14 țări europene, privind capacitatea acestora de a citi, asculta și scrie în două l imbi 

străine dintre cele mai folosite în Uniunea Europeană: engleza, franceza, germana, italiana și spaniola. Pe parcursul întregi i 

săptămâni 18 - 22 iunie, au loc, la Bruxelles, evenimente ce marchează a șaptea ediție a Săptămânii Europene a Energiei 

Durabile. Organizatorul este Comisia Europeană, care dorește să atragă atenția asupra importanței energiei regenerabile și a 

unei utilizări mai eficiente a energiei în Uniunea Europeană. 

Biserica Sfânta Parascheva se susține numai prin contribuțiile credincioșilor. De aceea, orice ajutor este binevenit.  

Pentru ca ea să își poată continua existența, este nevoie de sprijinul dumneavoastră.  

Membrii comitetului parohial vă stau la dispoziție pentru toate informațiile necesare.  

Vă mulțumim! 


