Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Stefan cel Mare
Buletin Parohial
Aprilie 2019

Preot: Romulus Barr
Telefon: (941) 681-5860

Presedinte: Marinela White
Telefon: (727) 458-6220

Religious Service Address:
219 S. Betty Lane, Clearwater, FL 33756

Mailing Address:
P.O. Box 7164, Clearwater, FL 33758

Web: http://www.bisericasfantulstefancelmare.com/index.html

Programul Sfintelor Slujbe – Luna Aprilie
Duminica 7 Aprilie, ora 10:30 AM, Slujba Utrenie. Acatistul Invierii
Duminica 14 Aprilie, ora 10:30 AM, Slujba Utrenie. Acatistul Invierii
Sambata 20 Aprilie, ora 11:00 AM, Sambata lui Lazar. Parastas si Pomenirea mortilor
Duminica 21 Aprilie, ora 10:30 AM, Duminica Floriilor. Sfanta Liturghie. Binecuvantarea salciilor

Programul Sfintelor Slujbe din Saptamana Mare
Joi

25 Aprilie, ora 19:00 PM, Joia Mare. Sfintirea Pastilor. Cele 12 Evanghelii.

Vineri

26 Aprilie, ora 19:00 PM, Vinerea Mare. Prohodul Domnului. Procesiune in jurul bisericii

Sambata 27 Aprilie, ora 23:45 PM, Slujba Invierii Domnului. Procesiune in jurul bisericii
Sf. Liturghie urmata de o agapa crestineasca
Duminica 28 Aprilie, ora 16:00 PM, A doua Slujba a Invierii. Agapa crestineasca
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Cuvantul Sfantului Ioan Gura de Aur la Invierea Domnului
Piatra fiind pecetluita de iudei si ostasii strajuind preacurat Trupul Tau, inviat-ai a treia zi,
Mantuitorule, daruind lumii viata. Pentru aceasta, Puterile cerurilor strigau Tie, Datatorule de viata:
Slava invierii Tale, Hristoase! Slava imparatiei Tale! Slava iconomiei Tale, Unule Iubitorule de oameni!
(Troparul Invierii)

De este cineva binecredincios si iubitor de Dumnezeu, sa se bucure de acest praznic frumos si luminat.
De este cineva sluga inteleapta, sa intre, bucurandu-se, intru bucuria Domnului sau. De s-a ostenit
cineva postind, sa-si ia acum rasplata. De a lucrat cineva din ceasul cel dintai, sa-si primeasca astazi
plata cea dreapta. De a venit cineva dupa ceasul al treilea, multumind sa praznuiasca.
De a ajuns cineva dupa ceasul al saselea, sa nu se indoiasca, nicidecum, caci cu nimic nu va fi pagubit.
De a intarziat cineva pana in ceasul al noualea, sa se apropie, nicidecum indoindu-se. De a ajuns cineva
abia in ceasul al unsprezecelea, sa nu se teama din pricina intarzierii, caci darnic fiind Stapanul, primeste
pe cel de pe urma ca si pe cel dintai, odihneste pe cel din al unsprezecelea ceas ca si pe cel ce a lucrat
din ceasul dintai; si pe cel de pe urma miluieste, si pe cel dintai mangaie; si aceluia plateste, si acestuia
daruieste; si faptele le primeste; si gandul il tine in seama, si lucrul il pretuieste, si vointa o lauda.
Pentru aceasta, intrati toti intru bucuria Domnului nostru; si cei dintai, si cei de al doilea, luati plata.
Bogatii si saracii impreuna bucurati-va. Cei ce v-ati infranat si cei lenesi, cinstiti ziua. Cei ce ati postit si
cei ce n-ati postit, veseliti-va astazi. Masa este plina, ospatati-va toti. Vitelul este mult, nimeni sa nu
iasa flamand. Gustati toti din ospatul credintei; impartasiti-va toti din bogatia bunatatii. Sa nu se planga
nimeni de lipsa, ca s-a aratat Imparatia cea de obste. Nimeni sa nu se tanguiasca pentru pacate, ca
din mormant iertare a rasarit. Nimeni sa nu se teama de moarte, ca ne-a izbavit pe noi moartea
Mantuitorului; a stins-o pe ea Cel ce a fost tinut de ea. Pradat-a iadul Cel ce S-a pogorat in iad; umplutul-a de amaraciune, fiindca a gustat din trupul Lui. Si aceasta mai inainte intelegand-o Isaia, a strigat:
Iadul, zice, s-a amarat, intimpinandu-Te pe Tine jos: amaratu-s-a ca s-a stricat. S-a amarat, ca a fost
batjocorit; s-a amarat, ca a fost omorat; s-a amarat, ca s-a surpat; s-a amarat, ca a fost legat. A primit
un trup si de Dumnezeu a fost lovit. A primit pamant si s-a intalnit cu cerul. A primit ceea ce vedea si
a cazut prin ceea ce nu vedea. Unde-ti este, moarte, boldul? Unde-ti este, iadule, biruinta? Inviat-a
Hristos si tu ai fost nimicit. Sculatu-S-a Hristos si au cazut diavolii. Inviat-a Hristos si se bucura ingerii.
Inviat-a Hristos si viata stapaneste. Inviat-a Hristos si nici un mort nu este in groapa; ca Hristos,
sculandu-Se din morti, incepatura celor adormiti S-a facut. Lui se cuvine slava si stapanirea in vecii
vecilor. Amin.
(Sf. Ioan Gura de Aur)
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Anunturi
Cu durere in suflet anuntam ca Duminica 7 Aprilie a trecut la cele vesnice un bun si credincios
membru al parohiei noastre, D-ul Vasile Clintaru (79 ani). A fost un om bun, de omenie, sot si tata
devotat familiei. Dupa ce preotul paroh i-a citit Rugaciunea de dezlegare si de iesire a sufletului,
a pasit din aceasta lume vremelnica spre vesnicie impacat cu sine, cu Parintele Ceresc si cu cei
care i-au stat in jur in ultimele zile. Ne rugam impreuna cu familia indoliata ca Bunul Dumnezeu
sa-l aseze de-a dreapta, impreuna cu cei drepti. Dumnezeu sa-l ierte si sa-l odihneasca, iar pe
familia indoliata sa o intareasca!
Duminica 3 Martie, s-a oficiat Sf. Taina a Botezului si a Mirungerii pruncei Emilia Marie, fiica lui Brian si Alina
Harris. Nasii care au increstinat-o pe Emilia Marie au fost Pr. Daniel si Elena Marari. Dumnezeu sa o
ocroteasca!
Duminica 10 Martie a avut loc picnicul dedicat zilei de 8 Martie si sponsorat de credincioasele noastre, Elena
Clintaru, Veronica Perju, Cornelia Gozariu si Andreea Wildner. La acest picnic s-a strans suma de $2,600.
Multumim donatoarelor si familiilor lor pentru jertfa facuta si tuturor ostenitorilor!
Pastile din anul acesta sunt donate de familile Lupescu, Gabriel si Camelia, Cristian si Ramona si de D-na
Preoteasa Marioara Luca. Le multumim anticipat, iar Bunul Dumnezeu sa le rasplateasca jertfa!

Preotul Paroh Romulus Barr impreuna cu Consiliul Parohial multumesc tuturor donatorilor si
sustinatorilor bisericii noastre din cursul lunii Martie.

Situatia Financiara pe Martie 2019:
(1) Incasari: $3,775 (din care $2,600 la picnic)
(2) Cheltuieli: $2,612
(3) Sold la 31 Martie 2019: Fond curent: $9,379
Cine doreste sa afle mai multe detalii privind situatia financiara a parohiei se poate adresa D-nei casier Veronica
Perju.

Credinciosii care doresc sa primeasca Buletinul Parohial prin posta, sunt rugati sa trimita
adresa.
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“Fiecare sa dea cum socoteste cu inima sa, nu cu parere de rau, sau cu sila, caci Dumnezeu iubeste pe cel
care da cu voie buna.”
(2 Corinteni 9,7)

ANGAJAMENT FINANCIAR
(PLEDGE FORM)
Ma numesc __________________________ si ma angajez in cursul anului 2018 sa
contribui cu suma de $_______saptamanal/lunar/anual (incercuiti o optiune).
Donatiile vor fi folosite pentru achitarea datoriilor bancare facute pentru cumpararea
bisericii Sf. Stefan cel Mare. Va rugam faceti cecurile pentru St. Stephen the Great Romanian
Orthodox Church cu mentiunea “angajament financiar” sau “pledge”. Donatiile pot fi trimise
prin posta la St. Stephen the Great Romanian Orthodox Church, P.O. Box 7164, Clearwater, FL
33758-7164 sau aduse in persoana la adresa 219 S. Betty Ln, Clearwater, FL-33756.
Daca situatia dumneavoastra financiara se schimba in cursul perioadei de angajament
financiar, va rugam sa completati o alta forma cu noua suma.
De asemenea contributia din cursul anului bazata pe acest angajament financiar se
contabilizeaza, iar cand se ajunge la suma de $250, deveniti membru al Bisericii Sfantul Stefan
cel Mare din Clearwater, FL.

Va rugam sa completati datele de contact de mai jos pentru ca la sfarsitul
anului sa primiti chitanta fiscala care sa reflecte suma totala contribuita in cursul
anului 2018.
NUME ______________________________________________________
ADRESA______________________________________________________
TELEFON______________________ EMAIL__________________________

Va multumim anticipat pentru donatiile dumneavoastra generoase si va asteptam
cu drag la biserica.
Comitetul Parohial
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