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Programul Sfintelor Slujbe
Saptamana Mare
Duminica 1 Aprilie, ora 10 AM, Stanta Liturghie (Duminica Floriilor)
Joi 4 Aprilie, ora 7 PM, Denia celor 12 Evanghelii si sfintirea Sf. Pasti
Vineri 6 Aprilie, ora 7 PM, Vinerea Mare - Prohodul Domnului si Procesiunea in jurul bisericii
Sambata 7 Aprilie, ora 10:30 PM, Pregatirea pentru Slujba Invierii
Duminica 8 Aprilie, ora 12 AM, Slujba Invierii Domnului si Sf. Liturghie, urmata de agapa crestineasca.

Programul Sfintelor Slujbe din Luna Aprilie
Luni 9 Aprilie, ora 10 AM, Sfanta Liturghie
Vineri 13 Aprilie, ora 10 AM, Sfanta Liturghie (Izvorul Tamaduirii, sfintirea apei si obiectelor sfinte)
Duminica 15 Aprilie, ora 10 AM, Sfanta Liturghie
Duminica 22 Aprilie , ora 10 AM, Sfanta Liturghie (Sf. Mc. Gheorghe)
ora 1:30 PM, Picnic in cinstea Sf. Mc. Gheorghe
Duminica 29 Aprilie, ora 10 AM, Sfanta Liturghie
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Din Canonul Sfintelor Pasti
Invierea lui Hristos vazand, sa ne inchinam Sfantului Domnului Iisus, Unuia celui fara de pacat. Crucii Tale ne
inchinam, Hristoase, si Sfanta Invierea Ta o laudam si o slavim; ca Tu esti Dumnezeul nostru, afara de tine pe
altul nu stim, numele Tau numim. Veniti, toti credinciosii, sa ne inchinam Sfintei Invierii lui Hristos, ca iata a
venit, prin Cruce, bucurie la toata lumea. Todeauana binecuvantand pe Domnul, laudam Invierea Lui, ca
rastignire rabdand pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat.
Inviaza Dumnezeu, risipindu-se vrajmasii Lui, si fugind de la fata Lui cei ce-L urasc pe Dansul. Pastile cele sfintite
astazi noua s-a aratat. Pastile cele noua si sfinte, Pasitile cele de taina, Pastile cele preacinstite, Pastile Hristosizbavitorul; Pastile cele fara de prihana, Pastile cele mari, Pastile credinciosilor, Pastile care au deschis noua usile
raiului, Pastile cele ce sfintesc pe toti credinciosii.
Ziua Invierii! Si sa ne luminam cu praznuirea, si unul pe altul sa ne imbratisam. Sa zicem: fratilor si celor ce ne
urasc pe noi; sa iertam toate pentru Inviere. Si asa sa strigam: Hristos a inviat din morti cu moartea pe moarte
calcand, si celor din morminte viata daruinu-le.

Ganduri duhovnicesti la Praznicul “Invierii Domnului”
Iubiti credinciosi,
Sarbatoarea Invierii Domnului Iisus Hristos, este cea mai insemnata sarbatoare a legii noastre crestinesti. Este
“Sarbatoarea sarbatorilor, “ Pastile cele mari si sfinte ale impacarii noastre cu Dumnezeu. E “ziua pe care a
facut-o Domnul sa ne bucuram si sa ne veselim intr-insa “(psalmi).
Adevarul Iubirii Domnului este asemenea unui munte urias de pe inaltimea caruia se vede, se intelege si se
lumineaza atat viata noastra de pe pamant, precum si drumul de dincolo de sfarsitul acestei vieti pamantesti.
Lumina Invierii lui Hristos , la care Biserica ne cheama sa o aprindem in suflete in noaptea de Pasti, este ca un
far luminos asezat la hotarul dintre cele doua vieti, “viata de aici “ si “ viata de dincolo, “ far ce sta la capataiul
unei vieti care nu se impaca cu moartea si la tarmul de langa care se aud ecourile vesniciei.
Praznicul Invierii Domnului este Praznicul vietii, al vietii care biruieste moartea asa cum marturisim in troparul
Invierii.
“ Hristos a inviat din morti, cu moartea pe moarte calcand si celor din morminte viata daruidu-le. “
Hristos a inviat, inseamna ca exista o lume cereasca, ca moartea trupeasca nu poate inghiti faptura noastra si
nu ne poate desparti de Dumnezeu.
In lumina invataturii despre Invierea Domnului, intelegem valoarea vietii pe care o traim, valoarea
crestinismului, a rostului si indatoririlor fata de Dumnezeu si de semeni, si avem nadejdea ca ne putem
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invrednici de viata vesnica, dupa care tanjeste sufletul. Numai traind impreuna cu Hristos in aceasta viata, vom
putea fi impreuna cu EL si in viata viitoare.
Ne amintim ca in noaptea de pasti o parte din slujba Invierii Domnului se face in fata bisericii, cand se citeste
Sfanta Evanghelie, dupa care se canta troparul Invierii Domnului, se inconjoara biserica, oprindu-ne in fata
usilor inchise. In acel moment biserica inchisa inchipuie raiul inchis din cauza pacatului originar. Preotul in
numele si cu puterea lui Hristos, Cel inviat din morti, porunceste sa se deschida portile zicand: “ Deschideti
portile voastre si va ridicati portile cele vesnice si va intra Imparatul maririi “. Cel din interiorul bisericii
intreaba: “ Cine este acela Imparatul maririi?” . Preotul reprezentandu-l pe Hristos inviat raspunde: “Domnul
puterilor, Domnul cel tare si puternic, Acela este Imparatul maririi”. Dupa al treilea raspuns, usile bisericii se
deschid si se intra in biserica cantand: “ Hristos a inviat din morti cu moartea pe moarte calcand si celor din
morminte viata daruindu-le”.
De la acest moment insemnat si simbolic din noaptea de Pasti, intelegem ca Sfanta Biserica este “cerul pe
pamant,” este asezamantul intemeiat de “Hristos inviat “ca sa fim impreuna cu EL si sa putem dobandi viata
vesnica, adica mantuirea sufletului.
Cand rostim adevarul ca “ Hristos a inviat” marturisim totodata ca viata e mai tare decat moartea, binele e mai
puternic decat raul, dreptatea alunga nedrepratea, bucuria invinge tristetea, adevarul biruie minciuna si lumina
inlatura intunericul.
Hristos a inviat inseamna ca si noi vom invia, asa dupa cum ne spune Sf. Ap. Pavel, “ dar acum Hristos a inviat
din morti, fiind incepatura (a invierii) celor adormiti. Ca de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printrun om si invierea mortilor. Caci, precum in Adam toti mor, asa si in Hristos toti vor invia.” ( I Corinteni 15,2022). Moartea nu este punctul final cu care se incheie viata, ci numai virgula care desparte cele doua parti ale
unei fraze: “ viata pana la mormant si viata de dincolo de mormant”. De aceea rostim in cantarea de Pasti: “
Astazi praznuim pieirea mortii, sfarmarea iadului si incepatura vietii vesnice” ( canonul inviarii). Iar Sf. Ioan de
Aur afirma cu tarie “ unde-ti este moarte boldul? Unde-ti este iadule biruinta? Hristos a inviat si tu ai fost
nimicit. Sculatu-sa Hristos au cazut diavolii, inviat-a Hristos si se bucura ingerii.”
Minunea Invierii Domnului Iisus Hristos, este izvorul nesecat de viata, de bucurie, de pace si de lumina. De
aceea chemarea la lumina in noaptea de Pasti “veniti de luati lumina”, precum si aprinderea facliilor (lumanari)
din lumanarea preotului, adusa din Sf. Altar, reprezinta “ legatura noastra cu Hristos cel inviat din morti si
dorinta de a trai impreuna cu EL, in lumina invataturii Sale dumnezeiesti “ Eu sunt lumina lumii, cel ce vine
dupa Mine nu va umbla in intuneric, ci va avea lumina vietii” (Ioan 8,12).
Asadar, sa ne luminam cu praznuirea si unul pe altul sa ne imbratisam. Sa zicem fratilor si celor care ne urasc
pe noi, sa iertam toate pentru Inviere. Si asa si zicem: “ Hristos a inviat din morti, cu moartea pe moarte
calcand si celor din morminte viata daruindu-le si noua ne-a daruit viata vesnica, sa ne inchinam Sfintei Invieri”
(stihira invierii).
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CUVINTE INTELEPTE
Inceputul intelepciunii este frica de Dumnezeu si cu cei credinciosi ea se formeaza o data in sanul mamei.
Izvorul intelepciunii este cuvantul lui Dumnezeu intru cele inalte si caile ei sunt poruncile vesnice.
Radacina intelepciunii este a se teme de Domnul, iar ramurile ei, lungime de zile.
Doresti intelepciune? Tine poruncile si Domnul iti va da-o tie. Ca intelepciunea si invatatura este frica Domnului
si placute Lui sunt credinta si blandetea.
Intelepciunea nu patrunde in sufletul viclean si nu salasluieste in trupul supus pacatului.
Duhul Sfant, povatuitorul oamenilor fuge de viclesug, se departeaza de mintile fara pricepere si se da la o
parte cand se apropie faradelegea.
Intelepciunea este duh iubitor de oameni si nu lasa nepedepsit pe cel ce huleste prin vorbele sale, caci
Dumnezeu este martor gandurilor ascunse si patrunde fara gres inimile si aude toate cuvintele.
Paziti-va deci de vorbe cartitoare si desarte, feriti-va limba voastra de clevetire, fiindca vorba cea mai tainica
nu va trece fara pedeapsa si gura mincinoasa aduce sufletului moarte.
(Din Intelepciunea lui Solomon si Isus Sirah)

Anunturi

Incepand cu data de 1 Aprilie 2018 Sf. Liturghie incepe la ora 10am.
Preotul paroh Romulus Barr, impreuna cu Membrii Consiliului Parohial, adreseaza tuturor
credinciosilor Parohiei Sfantul Stefan cel Mare, urarea crestineasca “Hristos a inviat” sa aveti parte de
un paste fericit, iar Hristos cel inviat din morti, sa va aduca in sufletele si in casele dumneavoastra
pace, bucurie si multa sanatate!
Adevarat a inviat Domnul!

Duminica 22 Aprilie, ora 13.30 se desfasoara picnicul inchinat Sf. Mare
Mucenic Gheorghe. Picnicul are loc la o locatie noua, iar adresa este:
Walshingham Park , 12615 102nd Ave N , Largo , FL-33778
Multumim credinciosilor care au participat pe 24 Martie la curatenia si infrumusetarea locasului nostru
de cult. Cu aceasta ocazie multumim D-nei Nellie White pentru hrana calda oferita tuturor ostenitorilor.
Dumnezeu sa le rasplatesca jertfa!

Credinciosii care doresc sa primeasca Buletinul Parohial prin posta , sunt rugati sa trimita adresa.

Situatia Financiara pana la data de 25 Martie 2018:
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Martie 2018: (1) Cont Checking +$1,756 (incasari)

-$2,022 (cheltuieli)

Total 03.25.2018: $16,700.68
(2) Cont Pledge

+$885 (incasari)

-$1,111 (cheltuieli)

Total 03.25.2018: $7,506.43
(3) Cont Icoane

$8,208.39

Total 03.25.2018: $8,208.39

Cine doreste sa afle mai multe detalii privind situatia financiara a parohiei se poate adresa D-nei casier Veronica
Perju.
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