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BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
PAROHIA „SFÂNTUL IOAN-BOTEZĂTORUL” - GENEVA
Eglise de la Sainte Trinité: Av. Eugène-Lance 2, Grand-Lancy. Secrétariat : C.P. 6553, 1211 GENÈVE-6. Tél. 022 700 49 18;
bisericaro@gmail.com ; www.biserica.ch ; www.facebook.com/bisericaortodoxageneva ;

Geneva, mai 2018

PROGRAMUL SLUJBELOR LA BISERICA DIN GENEVA (GRAND-LANCY)
ÎN PERIOADA DE VARĂ 2018
† POMENIREA MORŢILOR – MOŞII DE VARĂ – DUMINICĂ 20 MAI 2018,

ÎN CONTINUAREA LITURGHIEI DUMINICALE (10:00 – 12:00)
Ca în fiecare an slujba va fi urmată de o agapă (pomana pentru cei răposați),
din ofrandele aduse de către credincioşi.
† SFÂNTA LITURGHIE se oficiază (în principiu) în fiecare 1a şi a 3a duminică din lună, între orele
10:00 – 12:00, precedată de slujba utreniei, între orele 9:30 – 10:00.
† În luna iunie se oficiază, ca de obicei, în 1a și a 3a duminică (3 și 17 iunie).
Postul Sf. Apostoli : 4 – 29 iunie (sâmbăta și duminica, precum și în 29 iunie este dezlegare la pește).

În lunile de vacanță, iulie și august, programul slujbelor suferă anumite modificări, după cum urmează:
† Duminică 1 iulie (1a din lună) se oficiază ca de obicei (9:30 – 12:00);
† Duminică 15 iulie, (a 3a din lună) slujba nu se va oficia la biserica din Gd-Lancy, ci la capela
centrului de la Crêt-Bérard, Puidoux/VD (orele 10:00 – 12:00), unde va avea loc Tabăra de vară pt.
copiii din parohie, vezi anunțul aici mai jos; (slujba de la Crêt-Bérard va fi urmată de un picnic, la care
parohia va oferi micii la grătar, urmând ca celelate preparate să fie aduse de către participanți).
† Duminică 5 august (1a din lună) nu se oficiază (vacanța de vară).
† Duminică 19 august (a 3a din lună) se oficiază și slujba pt. Adormirea Maicii Domnului (9:30 – 12:00);
Postul Adormirii Maicii Domnului: 1-15 aug. (luni 6 aug. și miercuri 15 aug. este dezlegare la pește).
Pentru spovedit: duminică 19 aug. ora 9:00. Pentru împărtășit: în aceeași duminică, în timpul Sfintei Liturghii.

† De duminică 2 sept. slujbele se reiau conform programului obişnuit (în fiecare 1a și a 3a duminică
din lună, între orele 9:30 - 12:00).
TABĂRA DE VARĂ PENTRU COPII
CRET-BERARD / VD, 11 - 15 IULIE 2018
Așa cum am anunțat și în publicația parohială CREDINȚA - Sf. Paști 2018 - anul acesta am rezervat din
nou Pavilionul de la Crêt-Bérard, Puidoux/VD, în prima săpt. de vacanță (mai precis între 11 și 15 iulie
2018), pentru Tabăra de vară a copiilor. Întrucât ne-au mai rămas doar câteva locuri, părinții sunt rugați
să ne anunțe cât mai curând posibil (pe adresa: diaconu.adrian@gmail.com) dacă doresc să-și înscrie
copilul/copiii în această tabără (copii cu vârsta între 7 și 15 ani). Prețul este aproximativ același ca și în
anii precedenți: 250.- Frs de copil pt. tot sejurul (totul inclus, în afară de transport). Duminică 15 iulie,
după slujba de la Crêt-Bérard, părinții și copiii sunt invitați la picnic. Vă mulțumim și vă așteptăm !
Pentru orice serviciu liturgic Părintele Adrian Diaconu poate fi contactat la tel. 022 700 49 18,
în caz de urgență 079.689.18.17; e-mail: diaconu.adrian@gmail.com

SĂRBĂTOAREA CINCIZECIMII ȘI LUCRAREA DUHULUI SFÂNT ÎN VIAŢA OMULUI ȘI A LUMII
Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, a
Cincizecimii sau a Rusaliilor
Evenimentul Pogorârii
Duhului Sfânt peste Sfinţii Apostoli
petrecut în cea de-a cincizecea zi
după Înviere - este istorisit în cartea
Faptele Apostolilor (cap. 2), unde se
spune că „tuturor apostolilor li s-a
împărtăşit Duhul Sfânt în chip de limbi
ca de foc...” (cf. Ioan 14, 26).
Sărbătoarea se mai numeşte
şi Cincizecimea întrucât evenimentul
Pogorârii Duhului Sfânt s-a petrecut la
50 de zile după Înviere şi în ziua
Cincizecimii iudaice, în care se
amintea de primirea legii pe muntele
Sinai (în a 50a zi după"Paștele iudaic).
Numele de Rusalii vine de la
Rosalia, sărbătoare romană a rozelor
(trandafirilor), pe care s-a grefat
sărbătoarea creştină a Cincizecimii.
Cincizecimea este sărbătoarea întemeierii Bisericii creştine prin
botezul primelor 3000 de suflete ce au
alcătuit nucleul Bisericii de mai târziu.
Noua Comunitate mesianică
este deschisă tuturor popoarelor.
Divizarea naţiilor la Turnul Babel (Fac.
11, 1-9) îşi găseşte antiteza prin
lucrarea Duhului Sfânt care readună
toate popoarele în Iisus Hristos.
Cincizecimea este şi taina
mântuirii şi întemeierea împărăţiei lui
Dumnezeu pe pământ, întrucât
Biserica devine, ea însăşi, o
anticameră a acestei împărăţii.
Duhul Sfânt este prezent în
toată creaţia, dar în Biserică lucrarea
lui are un caracter special, fiindcă doar
aici sfinţeşte, transfigurează şi
îndumnezeieşte pe om şi creaţia,
începând cu Cincizecimea.
Biserica nu se confundă cu
împărăţia lui Dumnezeu, întrucât are
două laturi: una divină, desăvârşită, şi
alta umană, care trebuie sfinţită.
Lucrarea Duhului Sfânt în lume prin
intermediul Bisericii
Biserica nu este o simplă
instituţie umană din lumea aceasta,
înfiinţată prin acordul mai multor
oameni, cum se înfiinţează o societate, o asociaţie sau un club, ci Biserica
este întemeiată din iniţiativa şi prin
lucrarea lui Dumnezeu pentru
mântuirea oamenilor, pentru ca viaţa
dumnezeiască să fie împărtăşită
oamenilor prin harul Preasfintei Treimi.

În acest sens, Biserica
trăieşte din harul Domnului nostru
Iisus Hristos prin care se arată
dragostea lui Dumnezeu-Tatăl şi
împărtăşirea Sfântului Duh, cum se
vede din binecuvântarea pe care
Sfântul Apostol Pavel o adresează
creştinilor din Corint (II Cor. 13, 13).
Această viaţă sfântă, în acelaşi timp
dumnezeiască şi omenească, a
Mântuitorului nostru Iisus Hristos este
temelia vieţii Bisericii.
Dincolo de programe
pastorale, de organizarea activităţii
misionare şi social-filantropice a
Bisericii, dincolo de tot ceea ce este
instituţie, esenţială şi primordială în
viaţa Bisericii este legătura vie şi
sfinţitoare a oamenilor cu DumnezeuTatăl, descoperită lor de Mântuitorul
Iisus Hristos şi desăvârșită prin
lucrarea sfințitoare a Duhului Sfânt.
În Biserică, Sfântul Duh se
împărtăşeşte credincioşilor prin Sf.
Taine, prin intermediul ierarhiei
bisericeşti sacramentale. Prin Taine,
Duhul Sfânt poate lucra (prin mijlocirea
spiritului uman), nu numai asupra
omului, ci şi asupra materiei cosmice
în general, căci, aşa cum am afirmat,
scopul final al Bisericii este îndumnezeirea omului şi a întregii creaţii.
Lucrarea Duhului Sfânt, prin
Biserică, în viaţa creştinului
Sfântul Duh face legătura
între Sfânta Treime şi credincioşi, prin
mijlocirea energiilor necreate ce
emană din fiinţa divină, adică"prin
harul divin necreat.
Lucrarea de sfinţire şi de
sfinţenie se adresează fiecărui creştin
în parte, căci el poartă premiza
sfinţeniei în el însuşi, atât prin chipul
divin, după care a fost creat, cât şi prin
sfintele taine ale botezului, mirungerii
şi euharistiei cu care a fost împărtăşit
atunci când a devenit membru deplin
al Bisericii lui Hristos, cea una, sfântă,
sobornicească şi apostolică.
Sfinţii Părinţi ne spun că omul
a fost creat după chipul lui Dumnezeu
spre o nesfârşită asemănare cu
Creatorul său, şi tot ei ne încredinţează că de la Cincizecime şi până la
Parusie ne aflăm în cea de-a opta zi a
creaţiei, ziua sfinţeniei, a transfigurării
sau a îndumnezeirii omului prin
puterea şi lucrarea Duhului Sfânt.

Sfinții Români - Lucrarea Duhului
Sfânt în viaţa fiecărui neam
Evanghelia lui Hristos, a
împărăţiei iubirii lui Dumnezeu a fost
ascultată, trăită şi transmisă de-a
lungul veacurilor mai ales de către
Sfinţii lui Dumnezeu din fiecare neam
(Mt.28,19;Mc.8,12;Col.1,26;FA.10,35).
Dacă în prima duminică după
Rusalii serbăm comuniunea tuturor
sfinţilor înscrişi în calendarul Bisericii
(Duminica Tuturor Sfinţilor), în cea dea doua duminică serbăm comuniunea
sfinţilor din fiecare neam în parte,
(Duminica Sfinţilor Români – 10 iunie).
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.
Credinţa creştină a poporului
nostru, născută şi cultivată prin predica
Sfântului Apostol Andrei şi prin
lucrarea misionarilor creştini, vorbitori
de limbă greacă şi latină, a rodit
duhovniceşte de-a lungul a două
milenii în cultura română creştină, dar
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. Ei sunt adevărate
conştiinţe ale Neamului (Mt. 19,28).
Astăzi, prin sfinţii români,
poporul nostru are mai mulţi mijlocitori
în faţa Preasfintei Treimi, ca el să-şi
păstreze credinţa ortodoxă, să
transmită generaţiilor tinere adevărata
credinţă, singura prin care primim
mântuirea, şi să-şi înalţe demnitatea
sa ca neam purtător de Cruce şi
Înviere în istorie. Să-I mulţumim lui
Dumnezeu pentru darurile Duhului
Sfânt revărsate în sfinţii poporului
nostru, daruri pe care ei le-au cultivat,
ca un îndemn la sfinţenie pentru noi
toţi, prin credinţă şi nevoinţă, prin
rugăciune şi fapte bune, spre slava
Preasfintei Treimi şi spre a noastră
mântuire. Amin!
Părintele Adrian
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