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Fericirile sunt cele nouă 

proclamaţii ale Mântuitorului din 

cuprinsul Predicii de pe munte 

care instituie o nouă viziune 

asupra istoriei. Ele au fost rostite 

în Galileea, unei mari mulţimi de 

oameni şi sunt de fapt o replică 

veşnică, venită de la Însuşi Fiul 

lui Dumnezeu, a Decalogului 

Legii Vechi. Ele sunt expuse de 

Sfântul Evanghelist Matei (cap. 5)  

Hristos instaurează un nouă 

“lege”, în care adevărul lumii este 

iubirea jertfelnică care moare 

pentru a vieţui veşnic în lumina 

lui Dumnezeu. Fericirea este 

astfel criteriul fundamental al 

veşniciei persoanei umane. 

Această fericire nu este nicidecum 

o veselie de moment sau nici 

măcar o volubilitate existenţială, ci 

înrădăcinarea harului în om şi în-

ceputul vieţii veşnice încă din lu-

mea aceasta. 

Dacă Decalogul era o sumă de 

impuneri şi interdicţii, care stipu-

lau clar ceea ce omul trebuie să facă 

sau să nu facă, Fericirile instau-

rează împărăţia libertăţii neim-

punând nimic, ci doar surprinzând 

străfulgerările lui Dumnezeu în lu-

mea persoanei şi arătând căile 

dreptăţii şi ale adevărului. Noul 

Decalog instituie deci o atmosferă a 

harului în care nu se porunceşte 

ceva, ci doar libertatea umană 

sfinţită de Duhul Sfânt pătrunde în 

interstiţiile firii şi izvorăşte 

împlinire în iubire. 

                (continuare pag. 3) 
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W hat does the word  

“ZION” means? 

In the 9th ode of the canon 
of Resurrection, as well as in the 
Divine Liturgy during the paschal 
cycle, we frequently hear “Dance 
and rejoice, o Zion.” What’s the 
meaning of the word Zion? 

Leafing through the Bible we find 

that the word Zion is used early in 
the book of 1Kings 8,1, when David 
(prophet) conquered the stronghold 
of Sion from the Jebusites. This has 
then become the city of David. This 
is the first sense of word Zion.  

(count. Page 2) 

SUMMER  

SCHEDULE 
 

JUNE 5 - AUG.28, 

2022 

SUNDAY  
Divine  Liturgy  

9:45am –

11:30am 
 

PLEASE BE IN 

TIME ! 

Click here for 

CHURCH CALENDAR 

Pentecost  
 PICNIC 

JUNE 12, 2022 
After Divine Liturgy 
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rejoice because of Christ’s resurrection. There-
fore, the Church is the eternal, heavenly Zion 
(Jerusalem) (Hebrew 12,22-24; Rev 14,1). The 
Church is the fortress of the Holy One of Israel 
(Isaiah 60,14), to which all faithful aspire. 

During the paschal period, when the 
Church calls Zion to dance and rejoice, this re-
fers to the universal assembly of the faithful. 
Both, the Church and the people named with 
the name of the Lord are Zion. So, when we 
hear in our liturgical hymns the words rejoice 
Zion or perhaps daughter of Zion, I hope we 
now see their true meaning. They are both ge-
ographical terms and likewise metaphors 
which describe: the new chosen people, the 
Church, or perhaps the meta-reality of the 
Heavenly Jerusalem, which is the joy and final 
destination of those who love God.  
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As time passed, the Psalms describe this ge-
ographic location as the eternal place where 
God dwells, the city of the great King, Who de-
feats the enemies (Ps48). The faithful look up to 
Zion as to the place of ultimate safety and salva-
tion, which is the fortress of the Lord of Powers. 
God promised Solomon that “My eyes and my 
heart will always be there” (1 Kings 9,3) 

Zion includes all those who call on the name 
of the Lord in Jerusalem. In Zion, they will be 
saved (Joel 2, 23). They are the people of God 
(Isaiah 60,14), Who will eternally dwell there. As 
we may notice, the prophets underline the mes-
sianic role of Zion. Christ represents the pre-
cious cornerstone of the spiritual city of Zion 
(Jerusalem) (1 Peter 2,6). For this reason, in the 
Christian acceptation, it is the church that be-
comes the New Jerusalem, which dances and 

ST. PETER had been a disciple of St John the Baptizer before he met Jesus. His 

name had been Simon, but based on his confession of faith in Jesus as “the Christ, the Son 

of the Living God” (Mt 16, 15-16), the Lord rename him “Petras” (rock) – and of the rock of 

Peter’s confession Christ professed to build His Church. He wrote two universal Letters 

(Epistles) and he suffered martyrdom at Rome, crucified upside-down in the year of 64. 

ST. PAUL, formerly named Saul, was born in Asia Minor of Jewish parents. He was 

a zealous Pharisee who assisted at the stoning of St Stephen, the first martyr. He was then 

given authorization to persecute Christians, but miraculously converted to Christianity 

while on his way to Damascus, causing him to become a great defender of the Christian 

Faith and the most zealous preacher. He wrote 14 Epistles and he was beheaded at Rome in 

64. 

 

“Socoteşte milostenia nu ca o cheltuială, 

ci ca un venit; nu ca o pierdere, ci ca un 

câştig, căci tu, prin ea, dobândeşti mai 

mult decât ai dat.  

Sfântul Ioan Gură de Aur 

DEFINITION OF A CHRISTIAN 

A Christian is: 

A mind through which Christ thinks. 

A heart through which Christ loves. 

A voice through which Christ speaks. 

A hand through which Christ helps. 



Ceea ce este fascinant în Fericiri este că 
ele, ca Nou Decalog veşnic al umanităţii, 
valabil până la sfârşitul veacurilor, răstoarnă 
în mod fundamental toate părerile lumii. Fer-
icirile sunt contestaţia supremă a tuturor 
aşezămintelor omeneşti şi dinamitarea interio-
ară a duhului acestei lumi, inaugurând viaţa 
de veci în har. 

Toată istoria, oamenii au crezut că cei mân-
dri, plini de sine şi suficienţi loruşi sunt fer-
iciţi, iată acum Dumnezeu ne spune că fericiţi 
sunt cei săraci cu duhul. Smerenia este slava 
ascunsă a învierii sălăşluind în moartea ego-
ismului şi adăpând cu lumină toate. 

Oamenii au crezut că doar cei ce râd sunt 
fericiţi. Râsul era cumva sinonim cu fericirea. 
Iată acum vine Mântuitorul şi afirmă răspicat 
că cei ce plâng sunt fericiţi. Fericirea care vine 
prin lacrimi este adevărata fericire, căci 
înseamnă simţire a durerilor lumii, taină a 
pocăinţei-metanoia interioare, adânc mare de 
compasiune şi curăţire a ochilor interiori în 
baia lacrimilor. 

Mereu oamenii au crezut că fericiţi sunt cei 
mânioşi, stăpânitori, aspri. Vine acum Hristos 
şi spune că doar cei blânzi sunt fericiţi, pentru 
că accesează stăpânirea Pământului nou, care 
este Hristos, Cel bland şi smerit cu inima. 

Am crezut că cei sătui sunt fericiţi. Acum 
vine Dumnezeu şi spune fără putinţă de 
tăgadă că doar cei ce flămânzesc şi însetează de 
dreptate sunt fericiţi, pentru că intră în dorul 
lui Dumnezeu pentru dreptatea şi iubirea lu-
mii. Setea şi foamea după dreptate este de fapt 
certificatul de naştere din Dumnezeu, adâncul 
cel infinit al dreptăţii milostive, în care încap 
toate inimile acestui univers. 

Am crezut că oamenii bogaţi, sus-puşi, cei 
ce primesc totul de la toţi sunt fericiţi. Fals. 
Fericiţi sunt cei milostivi, oamenii care dau tot 
ceea ce au şi sunt pentru ceilalţi, într-o dăruire 
de sine totală, pe Crucea bucuriei pline de 
lacrimi. 

Am crezut – ca regn uman – că oamenii 
adăpaţi cu plăceri, cufundaţi în patimile 
dezmierdărilor, zăcând în dependenţa de 
trupuri şi de materie sunt fericiţi. Nimic mai 
fals. Fericiţi sunt doar cei curaţi cu inima, care 
jertfesc materia pe altarul spiritual, care se 

umplu de dor de Cel Preacurat şi primesc cu 
uimire darurile lui Dumnezeu, făcându-le 
născătoare întru iubire şi vâzând pe 
Dumnezeu în întreaga creaţie şi faţă către 
faţă în Hristos, Preacuratul Dumnezeu cu 
lacrimi de Om. 

Am crezut mereu că oamenii urzitori de 
războaie sunt fericiţi. De fapt fericiţi sunt 
făcătorii de pace, luminătorii, împăciuitorii 
lumii, cei ce lasă totul şi propriul orgoliu 
pentru a instaura armonia şi bucuria tu-
turor. 

Am crezut că oamenii prigonitori, inchi-
zitorii lumii, judecătorii neamurilor sunt fer-
iciţi. Nu-i adevărat. Fericiţi sunt cei prigoniţi 
pentru dreptate, cei ce suferă toate durerile 
lumii pentru împărăţia cerurilor- cei perse-
cutaţi. 

Am crezut că fericiţi sunt cei promovaţi, 
cei ce primesc laude de pretutindeni, apre-
ciaţi de şefi, puternici în carieră. Nu-i aşa. 
Fericiţi sunt cei ocărâţi, prigoniţi, vorbiţi de 
rău,  Acolo, unde nu pătrunde decât impre-
caţia, insulta şi blestemul, se odihneşte put-
erea martirică de a face bine celor ce te ucid 
(sufleteste) şi domneşte Dumnezeul nostru, 
Dumnezeul răstignit. 

Aşadar tot ceea ce am crezut despre 
lume, de la începutul istoriei era schimbat in 
ochii Spirturii si a lui Dumnezeu. 

Mântuitorul lumilor vine şi ne arată 
Calea. Este El, Făcătorul de viaţă, care um-
ple de sens şi de fericire toate câte sunt. 
Atâta timp cât suntem în Dumnezeu, nimeni 
şi nimic nu ne poate atinge şi urcăm mereu 
din slavă în slavă spre înălţimile fericirii 
cereşti.  

Fără Hristos, universul întreg nu e decât 
un sarcofag uriaş, plin de necurăţia morţii în 
care se cântă marşul funebru al păcatului. 
Învierea lui Hristos este transformarea 
acestui sarcofag în pântece roditor, născător 
de eternitate în harul lui Dumnezeu, din 
care ieşind, intrăm în conştiinţa faptului că 
Tatăl nostru este Dumnezeu, cu care 
semănăm în toate la început, şi de care nu 
trebuie să ne mai despartă nimeni şi nimic, 
o veşnicie.  
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Please don’t abandon your church this 

summer! Most vacations don’t last more than a week 

or two. Attend Church when you are at home … and 

look for an Orthodox Church when you are away. 

  Vă rugăm să faceti donaţii si pentru lumănările din 
Sf. Altar, ca să putem acoperii cheltuieliile necesare.  

Multumim 

On 05/08, 2022 – donated  by Maria Tudor ; 

On 05/21, 2022 – donate de familia Ivanov pentru bine-

cuvantare! 

On 05/22, 2022 – Gabriela Jancik IMO her brother  Ionut - Dumezeu sa-l odihneas-

ca in pace! 

On 05/29, 2022 – donate de Liliana Badea pentru o casatorie binecuvantata a 

nepotului Patrick cu Vanessa - Casa de piatra!  

 

CANDLES IN THE FRONT AND INSIDE THE ALTAR 

A 

DONATION 

FOR ALTAR 

CANDLE IS  

$ 50 

The camping programs offered by The Romanian Orthodox Episcopate of 

America are an extension of the Church's sacred ministry to her young people.  Stu-

dents are given both the knowledge and encouragement necessary to build a strong 

spiritual life which will be of great benefit to them throughout the years to come.  

CAMP VATRA 2022: 

 Senior Camp (ages 14-17): June 26 - July 9, 2022 

Junior Camp (ages 11-13): July 17 - July 30, 2022 

 Registration s are open :Early Bird Discount: $ 550 April 27th - July 2nd 

Standard Fee:  $ 600 from July 2  Click here: https://www.roea.org/summercamps 

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.  

https://www.roea.org/summercamps


Octavian Cornea $ 100 

Mihaela Anca  $ 10 

 

 
Anonymous  $ 500 - Pledge donation 

Eduard Zagorodnii $ 100 - Easter Donation 

Elizabeth Young  $ 25 

Ron Bongard  $ 250 - IMO his mother Ann 

Nicholas Manciu  $ 100  - Pledge donation 

Georgeta Poliac $ 100 - Easter donation 

Lialina Badea  $ 40 

Anonymous  $ 200 - Easter donation 

 

PayPal donations  

Doina Neculescu $ 50  - pledge donation 

Anca Zamfirescu $ 50  - pledge donation 
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To all the donors many 

thanks and MAY GOD 

BLESS YOU abundantly this 

year with peace, health and 

https://saintmarymn.org/Donations.aspx
https://saintmarymn.org/bulletins/2022/June 2022 Calendar_22499.pdf


JUNE 19, 2022  

On FATHER’S DAY we thank our 

Heavenly Father for all the dedi-

cated and loving men who take 

care of their families, worship the 

Lord and provide the love, securi-

ty, respect and example for their 

children to become good Christ-

loving adults. 

 

 

Vacation Church School 

"Super heroes super saints"  

at Vacation Church School  

June 13-17.  

4 years old through 6th grade. 

 

Register here:  

 www.tinyurl.com/stmarysVCS2022  

  

THE PASTOR SAYS: 

Happy Father’s Day!  

~ Two things are certain in life: there is a GOD and you are not 

Him; 

~ De la cârma minții atârnă totul. Dacă nu ai ordine în minte 

nu poți avea ordine în viață 

Don’t worry too much about how spiritually 

poor you are - God sees that, but for you it is 

expected to trust in God and pray to Him as 

best you can, never to fall into despair, and 

to struggle according to your strength.  

If you ever begin to think you are spiritually 

“well off”—then you can know for sure that 

you aren’t! True spiritual life, even on the 

most elementary level, is always accompa-

nied by suffering and difficulties.  

Therefore you should rejoice in all your dif-

ficulties and sorrows.  
Fr Seraphim Rose 

 Moşii de vară  (pomenirea morţilor) / Saturday 
of the soul  - Saturday, June 11 at 10am 

 Pentecost PICNIC– Sunday, June 12, 2022  – 

after Divine Liturgy 

 Ascension of our Lord (40 day after Easter) 

Thursday, June 2 - Divine Liturgy at 7pm 

 Nativity of St John the Baptist, Friday, June 

24  Akathist service at 7pm 

 Sts. Peter & Paul – Wednesday, June 29, 

7:30pm Divine Liturgy (The fast of the Apos-

tles will be from June 21 to June 28 this year) 

Please don’t abandon your church this sum-
mer! Most vacations don’t last more than 
two or three weeks.  

  
Coming Events 

https://paulhodge.us11.list-manage.com/track/click?u=7b842e2d452375a01d047882c&id=eb66733a79&e=174ab0b742
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