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M EDITATIE LA RUGACIUNE 

DUMINICA FEMEII CANAANENCE 

credinţa ei că Iisus Cel căruia I 

se adresează este Mesia, Mâ-

ntuitorul lumii. Strigătul ei 

izvora din această credinţă put-

ernică şi mare în Hristos, din 

durerea ei neostoită de mamă, 

din nenorocirea cea mare şi din 

milă faţă de propriul său copil. 

Iată un exemplu vrednic de 

urmat de către toţi părinţii 

vremurilor noastre care trebuie 

să se roage permanent pentru 

copiii lor. Să se roage nu numai 

pentru tămăduirea lor de bolile 

trupeşti ci mai ales de bolile lor 

sufleteşti care devin din ce în ce 

mai multe, mai mari şi mai 

grele. Să nu înceteze părinţii a 

se ruga „Doctorului sufletelor şi 

al trupurilor”.  

      (Cont.  pagina 3) 

Duminca aceasta vom citi la 

Sfânta Liturghie o pericopă 

evanghelică de la Sf. Matei cap. 

15 despre o femeie din părţile 

Tirului şi Sidonului, care a venit 

la Mântuitorul şi L-a rugat 

stăruitor să vindece pe fiica ei 

care era stăpânită de diavol. 

Femeia aceasta deşi străină 

de neam şi de credinţă se aprop-

ie de Domnul şi rămâne la 

oarecare distanţă păstrând buna

-cuviinţă a situaţiei sale şi nu 

numai că se adresează Dom-

nului, ci strigă din adâncul su-

fletului, adică îşi exprimă cu 

glas mare rugăciunea ei fierb-

inte:„Miluieşte-mă Doamne, 

Fiul lui David! Fiica mea este 

rău chinuită de diavol" (Matei 

XV, 22). Minunat şi plăcut mod 

de adresare! Acesta dovedeşte 
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The bulletin 

A N EXAMPLE OF PRAYER 

AND HUMILITY 

This Sunday the Gospel at the 

Divine Liturgy St Matthew shows 

us the most profound humility of 

the Canaanite woman. A mother 

was begging for the healing of her 

daughter. She cried after the Lord: 

“Have mercy on me, O Lord, Thou 

Son of David; my daughter is 

grievously vexed with a de-

mon” (Mt. 15:22). Now see how 

the Lord tested her. At first, He 

did not answer her a word. Even 

His disciples could not bear it. 

Approaching Him, they asked 

Him: “Send her away, for she 

cried after us” (Mt. 15:23).  

     (count. in page 2) 
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But here, the Lord not only continued 

not to pay any attention to her, but simply 

pushed her away. “I am not sent but unto 

the lost sheep of the house of Israel” (Mt. 

15:24). 

Doesn’t the same happen to us? At first, 

the Lord seems not to hear our prayer, and 

then through the circumstances of our life, 

seemingly pushes us away. And how many 

of us stop our prayer at this point. But not 

the Canaanite woman. Approaching, she 

bowed to Him and said: “Lord, help 

me” (Mt. 15:25). And the Lord? He com-

pared her straight-out with a dog: “It is not 

meet to take the children’s bread, and to 

cast it to dogs” (Mt. 15:26). It is impossible 

to put a human being lower. And she 

agreed. “Truth, Lord: yet the dogs eat of the 

crumbs which fall from their masters’ ta-

ble” (Mt. 15:27). 

Here is accomplished the victory of hu-

mility; here crumbles the illusory wall be-

tween the Lord and the Canaanite woman. 

“O woman, great is thy faith: be it done un-

to thee even as thou wilt. And her daughter 

was made whole from that very hour” (Mt. 

15:28). 

“Yet the dogs eat of the crumbs which 

fall from their masters’ table.” These words 

of the woman have passed through all the 

centuries, reaching us this day; and they 

give hope to all those who are completely 

without hope. It is up to us to profit from 

them or neglect them. Can we humble our-

selves as that woman humbled herself? 

The talent is given to us; and if so, that 

means – yes, we can! The only thing is 

that we must want to accept such a meas-

ure of humility. 

There is much to be said about persis-

tence in faith and humility; God rewards 

it. In our Moleben Service, we read from 

St. Matthew’s Gospel these words of the 

Lord ‘“Ask, and it will be given to you; 

seek, and you will find; knock, and it will 

be opened to you. For everyone who asks 

receives, and he who seeks finds, and to 

him who knocks it will be opened” (Mt 7:7-

8). The woman of Canaan, in all humility, 

sought and found, knocked on the door of 

mercy and it was opened to her. May each 

one of us have her faith, humility and per-

sistence! 

Brothers and sisters! Let us accept it! 

Then we will hear the answer of the Lord: 

“Be it done unto thee even as thou wilt!” 
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Fii membru al Bisericii! 

Cei care îl iubesc pe Dumnezeu si urmează învăţăturile Lui doresc să fie 

aproape de El şi de Biserica Sa. Multumim fraţilor şi surorilor în credinţa Ortodoxă 

care ne ajută să menţinem parohia. Recunoştinţa noastră faţă de Dumnezeu este 

dovedită prin măsura dărniciei fiecăruia. Vă rugăm, aşadar, să vă luaţi o clipă şi să 

spuneţi “Mulţumesc Doamne!” şi vă îndemnăm, vă rugăm, să continuaţi 

activitatea dvs la Sf. Biserică, atât prin participarea activă la sfintele slujbe si 

activităţile rânduite, cât si prin trimiterea jertfei voastre de membrie sau  în forma 

unei donaţii constante (pledge donation). Domnul să vă răsplătească înzecit! 



Rugăciunile fierbinţi către Dumnezeu, 

rugăciunile stăruitoare şi grija deosebită faţă 

de proprii lor copii i-ar îndepărta pe aceştia de 

microbul răutăţii pe care îl seamănă vicleanul 

în sufletele lor ca să-i robească prin păcat. 

Sunt numeroase cazurile când rugăciunile 

părinţilor au întors la căinţă pe fiii lor porniţi 

pe căile pierzării. Să ne amintim numai de 

Sfânta Monica, cea care prin rugăciunile ei 

fierbinţi către Dumne-zeu a făcut ca fiul ei cel 

desfrânat şi înrăit în păcate să devină Ferici-

tul Augustin. La rugăciunile sincere şi 

stăruitoare Domnul nostru Iisus Hristos a 

răspuns întotdeauna fiind mişcat de suferinţa 

oamenilor. 

Prima data nu-i răspunde nici un cuvânt 

pentru că ştiutorul inimilor cunoştea credinţa 

puternică din adâncul sufletului ei. O 

credinţă puternică în stare să suporte orice 

încercare şi descurajare. Tocmai de aceea 

femeia aceasta nu se sminteşte, nu se supără, 

nu se descurajează şi nu se depărtează. Ea nu 

zice cum poate ar fi fost îndreptăţită: cum 

acest om atât de vestit prin iubirea sa 

nemărginită faţă de oameni, arată atâta 

nepăsare şi indiferenţă faţă de nefericirea 

mea? Nu rosteşte aceste cuvinte pe care 

adesea le auzim din gura credincioşilor noştri, 

ci ea cu şi mai mare încredere în bunătatea 

lui Dumnezeu îşi arată credinţa ei mare şi 

puternică prin rugăciunile ei repetate. 

Ea şi mai mult stăruia. Socotind că rugăci-

unea ei de la distanţă poate este o necuviinţă, 

iar strigătele ei nu exprimă destulă evlavie, 

smerenie şi dragoste, se apropie, cade în 

genunchi la picioarele Domnului şi I se închi-

nă zicând: „Doamne ajută-mă” (vers. 25). O 

rugăciune răbdătoare şi fierbinte care conţine 

un singur cuvânt: „ajută-mă”.  

Credinţa aceasta mare şi încercată a fost 

răsplătită de Domnul cu prisosinţă. Pe lângă 

faptul că o laudă pentru credinţa ei: „O, 

femeie, mare este credinţa ta” Mântuitorul îşi 
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descoperă bunătatea, dragostea faţă de 

creaturile Sale şi mila Sa, căci îndată îi 

îndeplineşte rugăciunea spunându-i: „fie ţie 

după cum voieşti, şi s-a tămăduit fiica ei 

din ceasul acela”. 

Deşi se văd clar şi alte virtuţi la această 

femeie cum sunt: smerenia, răbdarea, 

rugăciunea, bunătatea, dragostea, Domnul 

laudă credinţa acesteia ca fiind izvorul tu-

turor celorlalte virtuţi. De aceea în relaţiile 

omului cu Dumnezeu credinţa este firul de 

legătură. Fără credinţă nu putem face 

nimic, iar Sfântul Apostol Pavel spu-ne că 

„fără credinţă nu este cu putinţă să fim 

plăcuţi lui Dumnezeu” (Evrei XI, 6). 

Iată dar cât de mult folos aduce o 

credinţă smerită, o credinţă fierbinte, 

mare, puternică, o credinţă stăruitoare în 

rugăciune. Credinţa mamei a vindecat pe 

fiică de chinurile groaznice şi a devenit 

pildă pentru toate generaţiile viitoare de 

creştini. 

Să urmăm exemplul femeii canaanence 

şi să ne rugăm neîncetat lui Dumnezeu să 

ne întărească în credinţă. Să păstrăm cu 

sfinţenie nealterată credinţa în care ne-am 

născut, şi să ne silim ca această credinţă a 

noastră să rodească prin fapte bune şi prin 

dra-goste faţă de Dumnezeu şi de aproape-

le, iar roadele credinţei noastre să fie: 

„dragostea, bucuria, pacea, îndelunga-

răbdare, bunătatea, facerea de bine, 

credincioşia, blândeţea şi înfrănarea 

poftelor” (Galateni V, 22-23). 

Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să re-

verse harul Său cel ceresc asupra noastră 

şi asupra tuturor celor ce I se roagă cu 

credinţă. Să dea pace sufletelor noastre, 

pace în familiile noastre, pace unuia cu al-

tul la locurile noastre de muncă, pace în 

întreaga lume, iar între oameni dragoste şi 

bună înţelegere.  



Ion Capatana  $ 200  

2021 MEMBERSHIP ($150) 

Untura Igor   

Candet Irina 

Stefan Despina 

Vasin Dorin 

2022 MEMBERSHIP ($150) 

Candet Irina 

Bortnova Pracovia  

Bortnova Alexandru 

Khabulia Olga 

Westervelt Ana 

Agrigoroae Bolos Victor & Nicoleta 

Panait Cezar, Silvia & Greta 

Badea Liliana 

Korolchuck Constanta 

Omorean John 

Omorean-Marinkov Georgia 

Anonymous   $ 500  - Pledge donation 

Nicolae Manciu  $ 50  - Pledge donation 

Bolboceanu Maria $ 100 

Eugen Turcu  $ 100  

Liliana Badea  $ 30 - Pledge donation 

Agrigoroae Bolos V & N $ 400 - Pledge donation 

Elisabeta Vasin  $ 100 

Cornelia Stanescu $ 20 

Mariana Feraru  $ 100 

PayPal donations 

Doina Neculescu $ 50   

Anca Zamfirescu $ 50   

Loredana Jerghiuta $ 100 

ABOUT THE CALENDARS / 

DESPRE CALENDARE 
 

Calendarele de perete $10 

– se pot procura de Epitropi 

în spate, la lumănări (epitrop 

= administrator al unui bun, 

în special al unei biserici) 

Pocket 2021 CALENDAR 

(Eng&Rom) - $5 

American wall calendar – 

are FREE and are now 

available … please take one . 
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Împarte din avutul tău celor ce au nevoie şi se 

află în suferinţă, celor mai săraci dintre semenii 

tăi, săracii pentru aceasta şi fiind lăsaţi în viaţa 

aceasta, pentru ca prin ei să facem dovada 

dragostei şi recunoştinţei faţă de Dumnezeu şi să 

ne învrednicim astfel de răsplata lui Dumnezeu în 

veşnicie; de vei vedea alba strălucire a argintului, 

nu te lăsa sedus de ea, ci gândeşte-te că sufletul 

trebuie să fie alb şi strălucitor, prin fapte bune, 

întru Hristos; de vei vedea strălucirea aurului, să 

nu te laşi ademenit de ea, ci ţine minte că sufletul 

trebuie să-ţi fie asemeni aurului, lămurit prin foc, 

şi că Domnul doreşte ca tu însuţi să străluceşti ca 

soarele în veşnica Împărăţie a Tatălui Său, ca să 

vezi neapropiatul Soare al Dreptăţii, Dumnezeu 

Cel în trei ipostasuri, pe Preasfânta Stăpâna no-

astră, de Dumnezeu Născătoarea, şi toate puterile 

cereşti, şi pe toţi sfinţii, în negrăită lumină, 

pătrunşi de lumina revărsată peste ei şi strălucind 

de ea. 

(Sf. Ioan de Kronstadt - Viaţa mea în Hristos) 
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 On 01/06/ 2022  - donated by Nicolae & Marinela Grigore for good 

health of the family; 

On 01/09/ 2022  - donate de Gabriela Jancik family IMO their father 

Ion - Dumnezeu să-l odihnească  în pace! 

On 01/16/ 2022  - donated by Hansen Alex with the occasion of his wife Corina - 

La multi ani! 

On 01/23, 2022  - donated by Laurie Hedesh IMO Babe Popa; 

On 01/31/ 2022  - donate de Prascovia Bortnova for good heath of her family; 

If you want to donate candles for Holy Altar 

please see the chart in “epitrop’s area” (pridvor – 

pronaos) and sing up for a Sunday or Holyday.  

CANDLES IN THE FRONT AND INSIDE THE ALTAR 

 

 

1. St John Dinner - Feb. 27, 2022 @12pm 

2. SYNOD - General Assembly– Sunday, February 6, 2022 at 12:00 pm. 

This year the General Assembly will be on online on zoom. Those who cannot be 

online, please come to the hall to be present in person (mask required) . Thank you. 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/8052706936?pwd=Z3JGSGNhZjYrTnB3WElRWXNhOVY4dz09 

Meeting ID: 805 270 6936 

Passcode: synod  

All the reports will be submitted a week before to be read before the meeting. At the 

meeting we will take questions. 

Please come to this annual meeting where with discuss about all parish needs 

(spiritual, administrative, economical …). Also, on this meeting, we will vote the new 

parish council .  

A DONATION 

FOR ALTAR 

CANDLES IS  

$ 50 

COMING EVENTS  

 

THE PASTOR SAYS: 

Public education teaches you how to make a living. 

Religious education teaches you how to live a life. 

https://us02web.zoom.us/j/8052706936?pwd=Z3JGSGNhZjYrTnB3WElRWXNhOVY4dz09


Am săvârşit si anul acesta binecuvân-

tarea caselor cu Aghiasmă cu partici-

parea dvs. Lăsând la o parte distanţele, 

acesta a fost un moment pastoral       

extraordinar, în care am reuşit să revăd 

credincioşii la casele lor si să ne rugăm 

împreună pentru diferite nevoi.  

Este un sentiment frumos si construc-

tiv, din punct de vedere spiritual, vazând 

credincioşii doritori de a primi bine-

cuvântarea lui Dumnezeu prin apa 

sfinţită si prin rugăciune, şi, în acelaşi 

timp dorinţa lor de a ajuta Sf. Biserică. 

Vă mulţumim  

Notă: Pentru cei care nu au fost 

acasă si doresc să aibă casa bine-

cuvântată cu Aghiasmă vă rugăm 

să mă contactaţi pentru a stabili o 

programare. 

@ 734-497-4544  

 

Binecuvantarea Caselor de Boboteaza  
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A WORD FROM SAINT SILOUAN THE ATHONITE 

Love does not depend on time, and the power of love continues always. There 

are some who believe that the Lord suffered death for love of man, but because 

they do not attain to this love in their own souls it seems to them that it is an old 

story of bygone days.  

But when the soul knows the love of God by the Holy Spirit he feels without a 

shadow of doubt that the Lord is our Father, the closest, the best and dearest of 

fathers, and there is no greater happiness than to love God with all our hearts, 

with all our souls and with all our minds, according to the Lord’s commandment, 

and our neighbor as ourselves.  

And when this love is in the soul, everything rejoices him; but when it is lost 

sight of man cannot find peace, and is troubled, and blames others as if they had 

done him an injury, and does not realize that he himself is at fault – he has lost 

his love for God and has accused or conceived a hatred for his brother. 

Grace proceeds from brotherly love, and by brotherly love grace is preserved; 

but if we do not love our brother the grace of God will not come into our souls. 
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CONVOCAT ION  

In compliance with the Constitution and By-laws of The Romanian Orthodox Episco-

pate of America (ARTICLE IX, SECTION 25), we hereby call to order: 

The Parish Annual General Assembly of St. Mary’s, St Paul, MN, to 

convene on Sunday, February 6th, 2022at 12:00 pm at social hall. 

The following agenda will be presented: 

1) Invocation of the Holy Spirit. 

2) Roll Call of the 2021 membership 

3) Selection of the secretary and two (2) tellers (to count the votes).  

4) Reading of the minutes of the last meeting of the Parish Council. 

5) Discussion and approval of the reports given by the parish priest, Council & aux-

iliary presidents. 

6) Financial Report for 2021 given by the treasurer and auditors. 

7) Recommendations of the Parish Council. 

8) Proposed Budget for 2022. 

9) Election of the 2022 Parish Council. 

10) End of the Assembly / Closing Prayer 

“Secular logic has no place at all in spiritual life… Today, increased knowledge and trust in 

logic has shaken our faith to its foundations and filled our souls with question marks and 

doubts. This is why we don’t have miracles anymore, because a miracle cannot be explained 

logically; it can only be experienced. But faith in God will bring down divine power and over-

turn all human expectations. It will perform miracles, resurrect the dead and astonish science. 

From the outside, all things pertaining to spiritual life seem upside down.”  

St. Paisios the Athonite  

F.O.C.U.S. MINNESOTA 

     If you would like to donate, winter clothes, nonperishable food for FOCUS, 

please bring it at the parish hall on Sunday. Also, if you would like to DO-

NATE WINTER CLOTHES and shoes for FOCUS, please contact Fr. Mircea 

Vasiu. 
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The beautification of St. Mary Romanian Orthodox Church  

The stained glass window project.  

 Greetings Members and Friends!   
As you know, our church was built in 1914 and 
our stain-glass windows are the same age – 
107 years. They should be restored every 100 

years. There are 15 (fifteen) stain glass       
windows . Some of them are in very poor 

condition. Due of the high cost, we decided to 
extend this project to 3 (three) years –           

5 windows each year. The restoration of each 
window is expensive , as the re-leading and  

installation  require  special skill and care.  All 
windows will be protected by a  storm/outer 
window as shown below,  Full , large window 

cost: $2600. Medium window: $2100.  

All levels of donations will contribute to the  
beautification of St. Mary church.  

 

 

Contribution levels; 

PLATINUM DONOR :                                

( Large window ); $2600 .                     

GOLD  DONOR ;  (Medium) $2100.                

(Full window donors will include  gold 

tribute plate below window)                                                                               

SILVER; $1000 and above.                                           

BRONZE; $1-999. 

Thank you for your generosity! 

 

https://saintmarymn.org/Donations.aspx

