Mesajul Părintelui Vasile Florin Reuţ, la sfârşit de an 2016 – iubiţilor noştri credincioşi
„Dacă aş fi înger, aş face ca visele să vi se împlinească,
dar nu sunt decât un om care poate să vă iubească!”
Dragi prieteni, iată că am ajuns şi la sfârşitul acestui an 2016. Dacă stăm şi ne gândim puţin, se întâmplă de multe ori în viaţă să
facem şi anumite lucruri de care poate nu suntem mândri că le-am făcut, mai ales de păcatele cu care l-am mâniat pe Dumnezeu
şi l-am nedreptăţit pe aproapele. Hadeţi să fim sinceri: dacă printr-o minune ni s-ar oferi posibilitatea să dăm timpul înapoi, sunt
sigur că multe dintre greşelile pe care le-am făcut în timpul vieţii, nu le-am mai face. Cu siguranţă nu mi-au ieșit nici mie toate
așa cum aş fi vrut sau așa cum ar fi trebuit, dar am încercat mereu să iau frumosul, binele și mai ales lecția din orice am trăit. Mă
gândesc şi la faptul că, un factor important în consolidarea relaţiilor noastre a fost şi este COMUNICAREA. Daca s-au ivit
anumite ispite şi încercări, acestea s-au datorat poate şi insuficientei comunicări. Însă pot să afirm cu certitudine şi mândrie
duhovnicească şi faptul că am făcut şi facem multe lucruri bune şi folositoare împreună cu frăţiile voastre.
După cum am mai spus-o de multe ori, încă de la începuturile acestei Parohii binecuvântate de Dumnezeu, am simțit că noi aici
la Straubing suntem mai mult decât o parohie, noi suntem o familie! Iar într-o familie se întâmplă şi lucruri bune, dar şi lucruri
mai puţin bune. Tocmai de aceea este atât de importantă o familie, ca să se susţină mereu unul pe altul, să se într-ajutoreze
reciproc. Am încercat şi încerc mereu să fiu bun, să-i înţeleg şi să-i ajut pe toţi cei pe care i-am cunoscut, să nu nedreptăţesc pe
nimeni, să nu rănesc. Mi-am dorit să am un rol frumos, să ofer ceva, oricât de puțin din mine, să rămân o amintire frumoasă. Le
cer iertare celor pentru care nu am reușit să fiu ceva bun… Iar celor pentru care am reușit să însemn ceva bun vă mulțumesc! În
primul rând pentru că mi-aţi dat şansa să vă cunosc şi să însemnăm ceva unul pentru altul. Vă iubesc pe toţi oamenii la fel şi am
un suflet destul de încăpător pentru fiecare în parte, însă mă feresc şi eu la rândul meu de persoanele care mă obosesc cu aşteptări
şi cu pretenţii absurde – din păcate nu-i nimeni scutit de astfel de experimente în această viaţă...
Dragii mei, în aceste momente vă adresez tuturor cuvânt părintesc de mângâiere şi de preţuire, de pace şi binecuvântare. Şi
fiindcă este sfârşit de an 2016, dacă v-am greşit cu ceva, cândva, vă rog să mă iertaţi. De asemenea îmi cer iertare dacă unele
cuvinte ale mele au fost poate insuficient de lămuritoare sau au fost uneori răstălmăcite. La rândul meu mă rog bunului Dumnezeu
să vă ierte şi pe frăţiile voastre şi să vă binecuvinteze pe toţi. Indiferent de tot ce s-a întâmplat şi de ce ne-a oferit viaţa până
acum, vă asigur de faptul că nu am încetat să vă iubesc şi să mă rog bunului Dumnezeu pentru toţi cei care mi-au fost daţi
spre păstorire... şi nu voi înceta nicicând să fac aceasta!
Sunteţi cu toţii oameni minunaţi – îmi pare rău că nu am putut să fac poate ceva mai mult pentru frăţiile voastre, dar nu-i târziu
niciodată, cu Harul lui Dumnezeu. Bunul Dumnezeu să Vă răsplătească fiecăruia dintre frăţiile voastre cu alesele Sale daruri:
binecuvântare, pace, spor, ajutor în familiile frăţiilor voastre şi mai ales cu mântuire sufletească! Vă mulțumim tuturor
credicioșilor pentru tot sprijinul acordat. Pentru bucuria jertfei făcute, mai ales în susţinerea morală şi materială a Parohiei şi a
preotului paroh, ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos să vă binecuvânteze și să vă răsplătească din darurile Sale cele
bogate, să vă dăruiască sănătate, spor în toate, binecuvântare şi mântuire sufletească! Să aveţi multe bucurii şi binecuvântări,
oriunde v-aţi afla în lumea asta mare. Vă iubesc, vă binecuvintez pe toţi şi vă mulţumesc pentru tot!
Cu prilejul Sărbătorilor de iarnă, vă urăm tuturor toate cele bune, Sărbători Fericite, multă, multă sănătate, propăşire în viaţă şi
credinţă, alese bucurii duhovniceşti, pace, linişte sufletească şi binecuvântare împreună cu tradiţionalul
„La mulţi şi fericiţi ani! Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui
Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toţi! Amin!“
Cu toată dragostea şi binecuvântare, al frăţiilor voastre de tot binele doritor şi pururea rugător către Domnul,
Părintele Vasile Florin Reuţ Reuţ
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Sfintele Slujbe ale Sărbătorilor de iarnă 2016 – 2017 la Biserica Ortodoxă Română din Straubing
Joi 22 decembrie, Vineri 23 decembrie şi Sâmbătă 24 decembrie 2016 - Părintele va merge în vizită pastorală de Crăciun cu
Icoana Naşterii Domnului, la credincioşii care l-au chemat şi îl aşteaptă (este necesară înscrierea până în data de 18 decembrie
2016);
Duminică 25 decembrie 2016 (prima zi de Crăciun):
- la ora 08:30 - Utrenia;
- La ora 10:00 - Sfânta Liturghie;
- după săvârşirea Sfintei Liturghii, va veni Moş Crăciun cu daruri pentru copiii prezenţi la Sfânta Liturghie;
Luni 26 decembrie 2016 (a doua zi de Crăciun):
- la ora 08:30 - Utrenia;
- La ora 10:00 - Sfânta Liturghie;
***
Sâmbătă 31 decembrie 2016 spre 01 Ianuarie 2017 (în noaptea de Anul Nou):
- la ora 22:00 - Utrenia;
- La ora 23:00 - Sfânta Liturghie;
- TeDeum de Anul Nou - După terminarea Sfintei Liturghii (aproximativ ora 0:30);
- va urma un foc de artificii, de asemenea, vom servi câte o cupă cu şampanie şi vom gusta din preparatele pe care le vor aduce
credincioşii, urându-ne toate cele bune;
Important: în ziua de 01 ianuarie 2017 NU va avea loc Sfânta Liturghie ca de obicei ziua la ora 10:00, deoarece o vom săvârşi
în noaptea de Anul Nou după cum am precizat;
***
Marţi 03 ianuarie, Miercuri 04 ianuarie şi Joi 05 ianuarie 2017 - Părintele va merge în vizită pastorală de Bobotează, la
credincioşii care l-au chemat şi îl aşteaptă (este necesară înscrierea până în data de 24 decembrie 2016 sau cu ocazia Vizitei
Pastorale de Crăciun);
***
Vineri 06 ianuarie 2017 (Botezul Domnului sau Boboteaza):
- la ora 08:30 - Utrenia;
- La ora 10:00 - Sfânta Liturghie;
- după săvârşirea Sfintei Liturghii, va urma Slujba de Sfinţire a Aghiasmei Mari, care va avea loc în afara Bisericii, indiferent de
starea vremii;
- după terminarea Slujbei Aghiasmei celei Mari, conform Tradiţiei Parohiei Bisericii Ortodoxe Române din Straubing, se vor
sfinţi maşinile tuturor credincioşilor prezenţi la Sfânta Liturghie şi care vor aştepta până la sfârşit;
- credincioşii sunt rugaţi să îşi aducă sticle, carafe sau alte recipiente în care să poată lua Aghiasmă Mare pentru acasă;
***
Programul integral al Vizitelor Pastorale de Crăciun şi de Bobotează, în funcţie de localităţi se află scris pe pagina de internet
www.credinta-ortodoxa.com/vizite-pastorale sau la Sfânta Biserică.
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