Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Stefan cel Mare
Buletin Parohial
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Preot:
Telefon:
Religious Service Address:
219 S. Betty Lane, Clearwater, FL 33756

Presedinte: Marinela White
Telefon: (727) 458-6220
Mailing Address:
P.O. Box 7164, Clearwater, FL 33758

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

Programul Sfintelor Slujbe – Luna August
Duminica 4 August, ora 11.00 AM, Acatistul Adormirii Maicii Domnului.
Sambata 10 August , ora 10:30 AM, Sf. Liturghie. Praznuirea Schimbarii la Fata a Domnului.
Sambata 17 August , ora 10:30 AM, Sf. Liturghie. Praznuirea Adormirii Maicii Domnului. Agapa.
Duminica 25 August, ora 11:00 AM, Acatistul Sf. Ioan Botezatorul.

“Întru naştere Fecioria ai păzit, întru Adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare; mutatu-teai la Viaţă, fiind Maica Vieţii şi cu rugăciunile tale, izbăveşti din moarte sufletele noastre..”
Tropar la Praznicul Adormirii Maicii Domnului
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Schimbarea la Fata a Domnului (6 August)

“În Muntele Taborului Te-ai schimbat la Faţă, Dumnezeule, între înţelepţii Ilie şi Moise, împreună fiind de faţă
şi ucenicii Tăi, Iacov şi Petru şi Ioan. Iar Petru acestea a zis Ţie: bine este să facem aici trei colibe: una lui
Moise şi una lui Ilie şi una Ţie, Stăpânului Hristos. Cel Ce ai arătat atunci acelora lumina Ta, luminează şi
sufletele noastre.”
(din Canonul Schimbarii la Fata a Domnului)
Schimbarea la Fata a Domnului este praznuita pe 6 august. Schimbarea la Faţă a lui Iisus Hristos are ca
semnificaţie momentul în care apostolii Mântuitorului, aflaţi pe Muntele Tabor, s-au convins că acesta nu este
doar un prooroc al lui Dumnezeu, ci Fiul Său. Pe Muntele Tabor, pe când Iisus se ruga, apostolii, moleşiţi de
somn, au tresărit deodată la o privelişte nemaivăzută: chipul Mântuitorului s-a făcut altul, faţa Lui strălucea ca
soarele, iar hainele Lui se făcuseră albe că zăpada.
Prima semnificație duhovnicească a acestui praznic împărătesc constă în arătarea slavei Învierii Domnului Iisus
Hristos înainte de pătimirile și moartea pe cruce, pentru a le arăta ucenicilor că Cel care va suferi pe cruce este
Domnul slavei şi că El face aceasta din iubire pentru oameni.
A doua semnificație a sărbătorii este arătarea slavei Preasfintei Treimi, prin norul luminos care era o mărturie a
prezenței Duhului Sfânt și prin glasul Tatălui Ceresc care mărturisea despre Iisus.
A treia semnificație duhovnicească a Schimbării la Față a Domnului este arătarea slavei celei de-a doua veniri a
Sa la sfârșitul veacurilor, motiv pentru care Biserica a rânduit această sărbătoare în ultima lună a anului
bisericesc.
A patra semnificație duhovnicească este că slava necreată este slava harului Preasfintei Treimi care se împărtășește tuturor celor care vor crede în Hristos. Evanghelia, ca și textele liturgice, ne învață că sărbătoarea
aceasta este a bucuriei, a luminii, care ne arată viitorul nostru ultim, că omul nu este făcut pentru moarte,
pentru mormânt, ci pentru viață veșnică. Nu este făcut pentru întuneric, ci pentru lumina neapusă din
Împărăția cerurilor”.
(Din Crestin Ortodox)

3

Adormirea Maicii Domnului (15 August)
Din Sinaxarul inchinat praznicului de pe 15 august, aflam: "Si s-a facut atunci tunet mare si au venit de la
marginile lumii, ca pe niste nori, toti Apostolii lui Hristos la casa Maicii Domnului, din Ierusalim. Si, incepand
Petru cantarea cea de ingropare, Apostolii au ridicat patul si au insotit la mormant trupul cel primitor de
Dumnezeu. Si, sosind in satul Ghetsimani si asezand in mormant trupul Maicii Domnului, Apostolii au zabovit
acolo inca trei zile, asteptandu-l pe Sfantul Apostol Toma, care, din randuiala dumnezeiasca, lipsea.
Si, sosind, Sfantul Apostol Toma s-a intristat, fiindca nu se invrednicise a mai vedea chipul Maicii Domnului, ca
si ceilalti Apostoli. Deci, cu hotarare de obste, s-a deschis mormantul pentru el. Si, daca s-a deschis, s-au
minunat, ca au aflat mormantul fara sfantul ei trup, fiind numai giulgiul lasat, ca mangaiere si marturie
neindoielnica a mutarii Nascatoarei de Dumnezeu la ceruri cu trupul”. De aici reiese ca trupul Sfintei Maria nu a
cunoscut stricaciune si nici nu a ramas in mormant. Ea a fost dusa la ceruri de ingeri, nu prin puterea ei, ci prin
vointa Fiului ei.
Troparul praznicului ne descopera ca prin adormirea sa Maica Domnului nu a abandonat lumea: "Intru nastere
fecioria ai pazit, intru adormire lumea nu ai parasit, de Dumnezeu Nascatoare…". De asemenea, in condacul
sarbatorii, aflam ca Sfanta Maria se roaga pentru intreaga lume: "Pe Nascatoarea de Dumnezeu, cea intru
rugaciuni neadormita si intru folosinte de nadejde neschimbata, mormantul si moartea nu au tinut-o. Caci, ca
pe Maica Vietii, la viata a mutat-o. Cel ce S-a salasluit in pantecele ei cel pururea fecioresc".
Biserica Ortodoxa o numeste pe Sfanta Maria "rugatoare nebiruita". Drept urmare, la sfarsitul slujbelor se spune:
"Hristos, Adevaratul nostru Dumnezeu, pentru rugaciunile Preacuratei Maicii Sale …. si pentru ale tuturor sfintilor,
sa ne miluiasca si sa ne mantuiasca pe noi ca un bun si de oameni iubitor".
Sfanta Maria Mare este ultimul mare praznic din anul bisericesc. Potrivit traditiei Bisericii, Maica Domnului a mai
trait 11 ani dupa inaltarea lui Hristos.

(Din Crestin Ortodox)
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Anunturi
Sambata 10 August 2019, la ora 10.30 AM, Parintele Ovidiu Pacurar din Naples va veni la
Biserica Sf. Stefan si se va oficia Sf. Liturghie.
Sambata 17 August 2019, la ora 10.30 AM, Parintele Ovidiu Pacurar din Naples va oficia
la biserica noastra Sf. Liturghie, cu ocazia Adormirii Maicii Domnului. Dupa Sf. Liturghie
va fi o agapa.

Situatia Financiara pe Iulie 2019:
(1) Incasari: $
(2) Cheltuieli: $
(3) Sold la 31 Iulie 2019: Fond curent: $
Cine doreste sa afle mai multe detalii privind situatia financiara a parohiei se poate adresa D-nei casier Veronica
Perju.

Consiliul Parohial multumeste tuturor donatorilor si sustinatorilor bisericii noastre din cursul lunii
Iulie.

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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