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SFANTUL IERARH NICOLAE
“Indreptator credintei si chip blandetelor, invatator infranarii te-au
aratat pe tine,turmei tale, adevarul lucrurilor.” (din Troparul Sfantului)

Sfantul Nicolae este unul din cei mai populari sfinti ai crestinatatii. Datorita
multelor minuni pe care le-a savarsit atat in timpul vietii, cat si dupa trecerea la cele
vesnice, el este supranumit si "Facatorul de Minuni" (Taumaturgul).
Data nasterii sale este necunoscuta, si nu exista o biografie detaliata a vietii
sale. Totusi, se cunoaste data mortii sale care este 6 Decembrie, neexistand insa un
consens asupra anului, care dupa unii cercetatori ar fi 345, iar dupa altii 352.
Traditia Bisericii spune ca Sf. Nicolae s-a nascut intr-o familie bogata in Parara
(Asia Minor). La moartea parintilor sai, Nicolae a devenit preot si s-a lepadat de toata
averea sa, pe care a daruit-o saracilor si a plecat in pelerinaj in Palestina si Egipt. La
intoarcerea acasa, poporul l-a intampinat si l-a ales Arhiepiscop de Myra.
O cronica din secolul al VI-lea il citeaza printre participantii la Sinodul de la
Nicea.
Moastele Sf. Nicolae au fost rapite in anul 1087 din Myra, de catre corsarii italieni si
aduse la Bari, unde pe data de 22 Iunie 1197, a fost ridicata o biserica dedicata Sf.
Nicolae si in care i se afla si in prezent moastele.
Dupa cum se stie, Sf. Nicolae este ocrotitorul copiilor, dar totodata el este si
ocrotitorul marinarilor, al brutarilor, al fetelor fara zestre, al victimelor sistemului
judiciar…
Dintre multele povestiri care il au ca erou, cea mai cunoscuta este cea a fiicelor unui
om bogat care isi pierduse averea; Sf. Nicolae a venit intr-o noapte si le-a aruncat pe
fereastra trei saci de aur, pe care sa ii aiba drept zestre.
O alta minune savarsita de Sf. Nicolae este invierea celor trei copii omorati
de un hangiu care dupa inviere i se arata celui ce i-a omorat, ceea ce il face pe
acesta sa se pocaiasca si sa se intoarca la Dumnezeu; caci Dumnezeu nu vrea
moartea pacatosului ci indreptarea lui. O alta minune mentionata in Vietile Sfintilor
este salvarea de la naufragiu a unor corabii si multe altele.
Sfantul Nicolae este serbat atat de Biserica Ortodoxa pe data de 6 Decembrie.

NASTEREA MÂNTUITORULUI
La Vitleem colo-n jos,
Cerul arde luminos.
Prea Curata naste astazi pe Hristos.
Naste-n ieslea boilor
Pe-mparatul tuturor.
Prea Curata sta si plange-ncetisor.
N-are scutec de-nfasat,
Nici hainute de-mbracat,
Prea Curata, pentru pruncul de-mparat.
Nu mai plange Maica mea,
Scutecele noi ti-om da,
Prea Curata, pruncul sfant de-i infasa.

REVELION 2009
Dragi enoriasi,
In spiritul pastrarii vechilor traditii romanesti si a mentinerii unei legaturi cat mai
stranse intre membrii comunitatii romanesti din aceasta zona, Biserica „Sfânta Ana”
organizează Revelionul 2009.
Locatia: Sala Parohiala: 1875 Live Oak Dr. Jacksonville, FL, 32246-2138
Programul va incepe la orele 2100.
Fiecare este rugat sa aduca ceea ce vrea sa consume (mancare si bautura); Voie
buna, dans si cateva surprise;
Biletul pentru loc este 20$ de persoana pentru cele procurate pana la 12 decembrie
si 25$ pentru ceilalti. Sampania si decoratiile va sunt oferite din partea casei.
Contactati casierii bisericii (dl. Andrei Chiciu si dl. Lucian Feier) pentru procurarea din
timp a biletelor. Parcarea este gratuită.
Toate cecurile se vor scrie pe numele bisericii: St Anne Romanian Orthodox Church,
pentru
Revelion 2009. Eliberarea chitantelor se va face la cerere, duminica urmatoare dupa
Sfanta Liturghie. Locurile sunt limitate, înscrierea din timp va fi foarte apreciată.
Vă asteptăm cu mult drag!

Biserica vrea sa multumeasca totodata celor ce sprijina activitatea
Bisericii si fac donatii in acest scop.
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