Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Stefan cel Mare
Buletin Parohial
Decembrie 2020

Preot: Gabriel Lupescu
Telefon: (224) 775-0274
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 Decembrie
Duminica 6 Decembrie

ora 9:30 AM Utrenia
ora 10:30 AM, Sf. Liturghie
ora 1:30 PM, Masa de Sf. Nicolae

Duminica 13 Decembrie

ora 9:30 AM Utrenia
ora 10:30 AM, Sf. Liturghie

Duminica 20 Decembrie

ora 9:30 AM Utrenia
ora 10:30 AM, Sf. Liturghie

Vineri

25 Decembrie

ora 9:30 AM Utrenia
ora 10:30 AM, Sf. Liturghie (Nasterea Domnului)

Sambata 26 Decembrie

ora 9:30 AM Utrenia
ora 10:30 AM, Sf. Liturghie (Soborul Maicii Domnului)
ora 1:30 PM, Serbarea de Craciun/Mos Craciun imparte daruri

Duminica 27 Decembrie

ora 9:30 AM Utrenia
ora 10:30 AM, Sf. Liturghie (Sf. Ap. Intaiul Mc. si Arhd. Stefan)
ora 1:30 PM, Agapa de Craciun
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DECEMBRIE (31 zile)
1

M

2
3

M
J

4
5

V
S

Sf. Prooroc Naum; Sf. Cuv. Filaret Milostivul (Ziua Naţională a României) (Dezlegare la ulei şi
vin)
Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropa; Sf. Solomon, Arhiep. Efesului (Post)
†) Sf. Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldaruşani; Sf. Prooroc Sofronie; Sf. Mc. Teodor,
Arhiep. Alexandriei (Dezlegare la peşte)
† Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la ulei şi vin)
†) Sf. Cuv. Sava cel Sfinţit; Sf. Mc. Anastasie; Sf. Cuv. Mc. Cosma Atonitul (Dezlegare la peşte)

6 D
†) Sf. Ier. Nicolae, Arhiep. Mirelor Lichiei (Dezlegare la peşte)
Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); Ap. Evrei XIII, 17-21; Efeseni VI, 1017; Ev. Luca VI, 17-23; Luca XIII, 10-17; glas 1, voscr. 4
7 L
†) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ambrozie, Ep. Mediolanului (Dezlegare la peşte)
8 M
Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ier. Sofronie, ep. Ciprului; Sf. Ap. Tihic, Cezar şi Onisifor (Dezlegare la ulei
şi vin)
9 M
† Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociţă Ana, mama Proorocului
Samuel (Dezlegare la ulei şi vin)
10 J
Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf (Dezlegare la ulei şi vin)
11 V
Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou (Post)
12 S
†) Sf. Ier. Spiridon, Ep. Trimitundei;Sf. Mc. Sinet; Sf. Ier. Alexandru, ep.
Ierusalimului (Dezlegare la peşte)
13 D
†) Sf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei; † Sf. M. Mc. Evstratie, Auxenţie, Evghenie, Mardarie
şi Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara (Dezlegare la peşte)
Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoși; Pilda celor poftiți la cină); Ap. Coloseni I, 12-18;
Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XIV, 16-24; glas 2, voscr. 5
14 L
Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian şi Apolonie (Post)
15 M
Sf. Sfinţit Mc. Elefterie; Sf. Mc. Antia şi Suzana (Dezlegare la ulei şi vin)
16 M
Sf. Prooroc Agheu; Sf. Împărăteasă Teofana (Post)
17 J
Sf. Prooroc Daniel şi Sf. 3 tineri: Anania, Azaria şi Misail (Dezlegare la ulei şi vin)
18 V
†) Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest, patriarhul
Ierusalimului (Dezlegare la ulei şi vin)
19 S
Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Ier. Grichentie, ep. Etiopiei; Sf. Mc. Trifon; Sf. Cuv. Aglaia (Sâmbăta
dinaintea Nașterii Domnului)
20 D
Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei (Dezlegare la
ulei şi vin)
Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sf. Părinți după trup ai Domnului; Genealogia
Mântuitorului); Ap. Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25; glas 3, voscr. 6
21 L
Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle (Post)
22 M
†) Sf. Ier. Petru Movilă, Mitr. Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia; Sf. Mc. Hrisogon şi
Teodota (Dezlegare la ulei şi vin)
23 M
Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, Arhiep. Neocezareei; Sf. Cuv. Naum (Post)
24 J
Sf. Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului) (Numai seara, grâu fiert îndulcit cu miere, poame,
covrigi sau turte de făină)
25 V
(†) Naşterea Domnului (Crăciunul) (Harţi)
26 S
A doua zi de Crăciun; (†) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim de la Tismana; Sf. Ier.
Eftimie Mart., ep. Sardei (Sâmbăta după Nașterea Domnului)
27 D
A treia zi de Crăciun; † Sf. Ap. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Sf. Cuv. Teodor Marturisitorul
Duminica după Nașterea Domnului (a Sf. Iosif, logodnicul Sf. Fecioare Maria, Sf. David Prorocul și Sf.
Iacob, ruda Domnului); Ap. Fapte VI, 8-15; VII, 1-5; 47-60; Galateni I, 11-19; Ev. Matei XXI, 33-44;
Matei II, 13-23; glas 4, voscr. 7
28 L
Sf. 20.000 de Mc. arşi în Nicomidia; Sf. Sfinţit Mc. Glicherie preotul
29 M
Sf. 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel şi Tadeu
30 M
Sf. Mc. Anisia; Sf. Cuv. Teodora din Cezareea; Sf. Cuv. Leon (Harţi)
31 J
Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Odovania Praznicului Naşterii Domnului)
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Nasterea Domnului (25 Decembrie)
Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau
stelelor de la Stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul Cel de
sus, Doamne, Slavă Ţie!.
(Troparul la Praznicul Nasterii Domnului
Cel dintai praznic imparatesc cu data fixa, in ordinea fireasca (cronologica) a vietii Mantuitorului, este
Nasterea, numita in popor si Craciunul, la 25 decembrie. este sarbatoarea anuala a nasterii cu trup a Domnului
nostru Iisus Hristos (vezi Luca II, .1-21).
Sarbatoarea Nasterii Mantuitorului Iisus Hristos este prin excelenta evenimentul din istoria mantuirii care aduce
cea mai mare bucurie in sufletele si in casele credinciosilor. Daca la Paste bucuria vine dupa o saptamana de
tristete din cauza patimirilor indurate de Domnul nostru Iisus Hristos, Craciunul nu este umbrit de nicio urma
de tristete si este trait din plin ca sarbatoare a bucuriei de copii si de parinti deopotriva.
Izvorul bucuriei noastre este Insusi Dumnezeu, Care nu a ingaduit ca neamul omenesc sa ramana chinuit de
diavol pentu totdeuna si ne-a trimis Mantuitor, chiar pe Fiul Sau, facut om, ca pe toti cei ce suntem asemenea
Lui dupa omenitate sa ne ridice impreuna cu El la ceruri. Coborarea lui Dumnezeu pe pamant prin Fiul Sau
este manifestarea in plan vazut a iubirii milostive a lui Dumnezeu. Sfanta Scriptura ne invata ca la baza
intruparii Fiului lui Dumnezeu sta iubirea, atributul principal al lui Dumnezeu.
„Asa de mult a iubit Dumnezeu lumea incat a trimis pe Fiul Sau in lume”, iar continuarea textului Evangheliei
ne linisteste sufletele cu nadejdea mantuirii: „ca orice crede in El sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica.” Dupa
spusele aceluiasi evanghelist, Sfantul Ioan, cei care il primesc pe Hristos ca Mantuitor si cred in Dumnezeirea
Lui, nu vor fi osanditi la judecata, ci vor trece in Imparatia lui Dumnezeu alaturi de sfinti fara a fi supusi
judecatii.
In ceea ce priveste modul sarbatoririi, ziua Nasterii Domnului, fiind privita ca una dintre cele mai mari sarbatori
crestine, era praznuita cu mare solemnitate. In ziua precedenta se ajuna (obicei existent inca din sec. IV), se
facea slujba in cadrul careia se botezau catehumenii, ca si la Pasti si la Rusalii, si se citeau Ceasurile mari sau
imparatesti, numite asa pentru ca la Bizant luau parte la ele si imparatii, iar la noi domnitorii cu toata curtea
lor. Tot in ajun, slujitorii Bisericii (preotii si cantaretii) umblau, ca si azi, cu icoana Nasterii pe la casele
credinciosilor, pentru a le vesti maritul praznic de a doua zi. Cu timpul, s-a instituit si postul Craciunului, ca
mijloc de pregatire sufleteasca pentru intampinarea sarbatorii. Ziua sarbatorii insasi era zi de repaus; pana si
sclavii erau scutiti in aceasta zi de corvezile obisnuite. Erau oprite, prin legi civile, spectacolele si jocurile de
teatru si cele din palestre si circuri. Era interzisa, de asemenea, plecarea genunchilor, atat in ziua Nasterii cat
si in tot timpul pana in ajunul Bobotezei, regula pe care, in virtutea traditiei, o pastreaza pana astazi cartile
noastre de slujba.
(Din Calendar Ortodox)
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Sf. Apostol si Arhdiacon Stefan (27 Decembrie)
Încununatu-s-a creștetul tău cu diademă împărătească, pe urma luptelor pe care le-ai pătimit pentru
Hristos Dumnezeu, luptătorule cel dintâi printre mucenici. Că vădind nebunia iudeilor, ai văzut pe Mântuitorul
tău, de-a dreapta Tatălui. Pe Acela roagă-L totdeauna pentru sufletele noastre.
(Tropar Sf. Ap. si Arhd. Stefan)
A treia zi dupa Nasterea Domnului, praznuim pe Apostolul Stefan, usa mucenicilor, sluga cea dreapta,
preainteleapta si plina de dragoste si de credinta; pe urmatorul cel adevarat al Mintuitorului nostru Iisus
Hristos, care mai inainte de altii si-a pus sufletul sau pentru dragostea lui Hristos si L-a marturisit cu mare si
inflacarata credinta in fata iudeilor si mai-marilor lor. Sfintul Arhidiacon Stefan este cel dintii care a vazut
cerurile deschise si pe Fiul Omului stind de-a dreapta lui Dumnezeu (Fapte 7, 56).
De aceea fericitul Augustin a zis ca "el este mai intii intre diaconi,” dupa cum Petru este intre Apostoli.
Sfintul Apostol Stefan era iudeu de neam din semintia lui Avraam, precum singur spune in cuvintul sau de
aparare in fata sinedriului (Fapte 7, 2). Numele sau de Stefan este de origine greaca si inseamna "coroana".
Cind i s-au descoperit moastele scria pe mormintul sau "chiliel", care in limba ebraica inseamna "cununa",
pentru ca intr-adevar el a luat cel dintii dintre crestini cununa muceniciei. Sfintul Stefan era unul din cei 70 de
ucenici; feciorelnic ca si Sfintul Apostol Ioan, foarte rivnitor pentru Evanghelia lui Hristos, cunostea bine
Vechiul si Noul Testament si, fiind plin de Duhul Sfint, marturisea pe Hristos cu multa putere in fapta si in
cuvint.
Sfintul Apostol Stefan, cel dintii martir al Bisericii lui Hristos, este primul model de jertfa crestina pentru toti. Sa
traiesti pe pamint crestineste, sa marturisesti cu viata si cuvintele tale pe Hristos, sa rabzi greutatile si ispitele
pamintesti cu tarie si nadejde, sa te rogi neincetat si sa fii lovit de moarte de catre fratii tai, iar tu sa-ti dai
duhul zicind: Iarta-le lor, Doamne, pacatul acesta, ca nu stiu ce fac! Cine dintre noi poate face ceea ce a facut
Sfintul Arhidiacon Stefan? Cine mai iarta astazi pe fratele sau, care nu numai ca-i rapeste averea si cinstea, dar
vrea sa-l si ucida? Ca daca noi ne certam si ne urim de moarte, numai pentru un cuvint, pentru o mica jignire
sau un lucru pamintesc, care moare odata cu noi, apoi cum vom putea ierta pe cel care vrea sa ne ia si viata?
Dupa Mintuitorul, Sfintul Apostol Stefan ne este cel mai bun exemplu. Nu avea mai mult de 30 de ani, dar
inima lui era plina de credinta si ardea pentru dragostea lui Hristos. Pe aceasta credinta curata in Hristos s-o
pastram si noi, chiar cu pretul vietii. Pe aceasta dragoste sfinta si desavirsita s-o cerem de la Dumnezeu pentru
noi si pentru urmasii nostri.
(Din Calendar Ortodox)
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RUGACIUNEA CATRE PREASFÂNTA NASCATOARE DE DUMNEZEU
O, preamilostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine, nevrednicul, ci primeste această putină rugăciune a
mea din buzele mele cele întinate, si o du Fiului tău si Dumnezeului nostru, Care S-a născut cu trupul din tine
spre mântuirea noastră; Care pentru noi, păcătosii, s-a răstignit si s-a îngropat si a înviat a treia zi. Desi
fărădelegea mea este mai grea decât toate fărădelegile, totusi tâlharii si desfrânatii pe care Iubitorul de
oameni, pentru nemăsurata Lui milostivire, i-a primit si i-a miluit, îmi dau îndrăznire; si cu toate că nu te aveau
pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis usa milostivirii Sale. Cum să nu mă primească dar si pe mine, care
nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostiveste-te deci spre mine, Doamna mea, căci poti toate câte le voiesti, iar pe
care le ceri de la Fiul tău le si iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoare crestinilor. Pentru
aceasta pe tine te binecuvântăm si te preaînăltăm în vecii vecilor. Amin.

O ce veste minunată!

O, ce veste minunată!
În Betleem ni s-arată
Astăzi s-a născut
Cel făr' de-nceput
Cum au zis prorocii.
Că la Betleem Maria
Săvârşind călătoria,
Într-un mic sălaş,
Lângă-acel oraş,
A născut pe Mesia.
Pe fiul în al Său nume,
Tatăl L-a trimis în lume,
Să se nască
Şi să crească,
Să ne mântuiască.
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Anunturi
Parintele Gabriel impreuna cu Consiliul Parohial ureaza tuturor crediciosilor un Craciun Fericit cu
pace si bucurie sufletesca si un An Nou mai bun, cu credinta si nadejde in Dumnezeu si buna
invoire intre oameni!!!
La Multi Ani!

Sambata 26 Decembrie dupa Sf. Liturghie se va desfasura Serbarea de Craciun, dupa care Mos
Craciun o sa imparta daruri celor mici.

Duminica 27 Decembrie dupa Sf. Liturghie biserica noastra organizeaza o masa de Craciun si in
cinstea Sf. Ap. si Arhd. Stefan, intaiul mucenic. Toti cei care doresc sa doneze pentru aceasta
agapa frateasca pot sa o faca in persoana la sfanta biserica sau folosind unul din cele doua linkuri
de mai jos, cu mentiunea “Masa Sf. Stefan.” Donatia pentru un meniu este de $15, iar pentru
copii este gratuit.

Pentru sustinerea financiara a bisericii
Pentru cei care nu pot participa la slujbe si doresc sa trimita pomelnice insotite de lumanari si sa faca
donatii pentru sustinerea financiara a parohiei noastre, acum au posibilitatea sa faca acest lucru atat prin
intermediul paginii de Facebook a bisericii, cat si a paginii de web a bisericii.
Pe Facebook se face accesand “Prayer Request Form,” iar pe pagina de web prin intermediul
butonului “Donate.”
Puteti sa accesati forma pentru donatii si prin cele doua linkuri (trimiteri) corespunzatoare de
mai jos:
Prayer Request Form
http://www.bisericasfantulstefancelmare.com/donatie.html
Cei care doresc sa trimita prin posta pomelnice si donatii prin cec, pot sa o faca la adresa de mai
jos:
St. Stephen the Great Romanian Orthodox Church
P.O. Box 7164
Clearwater, FL 33758

Parintele Gabriel impreuna cu Consiliul Parohial multumesc tuturor donatorilor si
sustinatorilor bisericii noastre de-a lungul acestei perioade mai dificile.
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“Fiecare sa dea cum socoteste cu inima sa, nu cu parere de rau, sau cu sila, deoarece 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 2021 sa
contribui cu suma de $_______saptamanal/lunar/anual (incercuiti o optiune).
Donatiile vor fi folosite pentru sustinerea 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 2021.
NUME ______________________________________________________
ADRESA______________________________________________________
TELEFON______________________ EMAIL__________________________

Va multumim anticipat pentru donatiile dumneavoastra generoase si va asteptam
cu drag la biserica!
Consiliul Parohial
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