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Programul Sfintelor Slujbe – Luna Februarie
Duminica 3 Februarie, ora 10:30 AM, Sfanta Liturghie. Sedinta Adunarii Generale.
Duminica 10 Februarie, ora 10:30 AM, Sfanta Liturghie.
ora 13:30 PM, Picnic locatia este Walsingham Park, 12615 102nd Ave.,
Seminole, FL-33778, SHELTER # 2.
Duminica 17 Februarie, ora 10:30 AM, Sfanta Liturghie.
Duminica 24 Februarie, ora 10:30 AM, Sfanta Liturghie

Bucură-te, Ceea ce eşti Plină de har, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; că din tine a Răsărit Soarele
dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintru întuneric. Veseleşte-te şi tu, bătrânule
drepte, cel ce ai primit în braţe pe Izbăvitorul sufletelor noastre, Cel Ce ne-a dăruit nouă şi Învierea.

(Troparul Intampinarii Domnului)
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Anunturi
Duminica 10 Februarie ora 13.30 PM va avea loc un picnic care este sponsorat de Fam.Lupescu si
Fam. Barr. Locatia este Walsingham Park, 12615 102nd Ave., Seminole, FL-33778, SHELTER # 2.
Sambata 12 Ianuarie a avut loc cununia lui Alexandru si Maria Magdalena, nasi au fost Septimiu si Anca. Le
adresam un sincer La Multi Ani!, sanatate, zile indelungate si traditionala urare Casa de Piatra!
Duminica 13 Ianuarie dupa Sf. Liturghie, a avut loc si un parastas pentru Silvia, in prezenta celor apropiati
Preoteasa Marioara, Camelia, Gabriel, Michelle si Paul. Dumnezeu s-o ierte! Vesnica ei pomenire!
Duminica 27 Ianuarie dupa Sf. Liturghie a avut loc parastasul de 9 luni pentru Maria Ioana, in prezenta celor
apropiati Gheorghe, Antonia si Rares. Dumnezeu s-o ierte! Vesnica ei pomenire!
Duminica 3 Februarie 2019 dupa Sf. Liturghie a avut loc Adunarea Generala a Parohiei pe 2019, cu aprobarea
Episcopiei Ortodoxe Romane din America si conform cu art. ix, sectiunea 1-49. Cu aceasta ocazie a fost ales
noul Consiliu Parohial:
1. Presedinte_______Marinela White
2. Vicepresedinte ___Calin Dumbravean
3. Secretar_________Maria Ailincai
4. Casier I__________Veronica Perju
5. Casier II__________Maria Trotto
6. Epitrop I__________Alexandru Zotescu
7. Epitrop II_________Cristian Lupescu
8. Controlor I________Constanta Paiu
9. Controlor II________Virgil Popescu
10. Consilier__________Patricia Peteanu
11. Consilier__________Elena Varzaru
12. Membru__________Daniel Nichitoaie
13. Membru__________Daniel Taban
Delegati la Congresul Episcopesc sunt Dan si Laura Margineanu, iar ca delegati supleanti Marian si Catalina
Guta.

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

MIHAIL EMINESCU, Gigantul poeziei Romanesti
Inca din scoala primara noi toti romanii, nascuti in Romania, am invatat poeziile lui Mihail Eminescu, le-am
recitat la serbari si la marile zile de sarbatoare. De fapt, despre Eminescu si opera sa sau scris zeci de carti,
criticii literari l-au analizat si au incercat sa-i descifreze fiecare vers, fiecare cuvant. Profesoara emerita Zoe
Busulenga Dumitrescu l-a predat zeci de ani pe Eminescu, la Universitatea din Bucuresti,. Din fericire, sotia
mea i-a fost studenta si a participat activ la analiza poeziei marelui Poet. Marele critic literar, George Calinescu
si-a dedicat viata ca sa-l poata intelege pe Eminescu. Creatia critica a lui Calinescu, a incercat pentru prima
oara in cultura noastra, sa cuprinda si sa stapaneasca opera unui mare spirit. A reusit el sa descifreze cu totul?
Poate! Dar Eminescu inca mai are secretele unui de mare patriot, credincios in Dumnezeu si iubitor de oameni.
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Eminescu este atat de mare incat multe state vecine, incearca sa ni-l fure, spunand ca este conationalul lor.
Dar nici Rusii, nici Sarbii, nici Polonezii sau Evreii, nu pot nici macar sa-i inteleaga opera marelui Poet. Ei nu
puteau sa-l traduca in limba lor, caci dulcea limba romaneasca pe care Eminescu a folosit-o cu maiestrie, nu
poate sa fie replicata. Eminescu s-a nascut la 15 Ianuarie 1850 langa localitatea Botosani. A decedat la 15
Iunie 1889 la numai 39 de ani. Poetul a avut ca parinti pe Gheorghe Eminovici si Raluca Jursacu, fiind al
saptelea copil din cei 11 frati ai lui. A fost botezat de preotul Ion Stamate, la biserica Domneasca din Botosani.
La maturitate, dupa un pelerinaj prin Transilvania trece muntii la Bucuresti si lucreaza ca sufleur si copist in
trupa de teatru a lui Iorgu Caragiale. In anul 1869 si 1872 este student la Viena (Filozofie si Drept). A parasit
facultatea si apoi a studiat inca doi ani la Berlin. Sa inscris la Organizatia Junimea si acolo s-a remarcat prin
poeziile publicate in presa locala. In 1872 se intalneste cu Veronica Micle la Viena. In 1875 a fost bibliotecar al
Bibliotecii Centrala din Iasi. Se spune ca iesenii il vedeau mereu sub un tei, impreuna cu Veronica Micle, sau cu
bunul sau prieten, Ion Creanga. Ulterior Iesenii au botezat copacul, “teiul lui Eminescu”. Legatura amoroasa cu
Veronica Micle a avut turnuri de dragoste totala si renuntari. Dar Veronica nu i-a raspuns in aceiasi maniera.
Ea a fost egoista si a stat in jurul lui Eminescu cu scopul de a fi vazuta in inalta societate cu marele poet. Ea
scris poezii si proza, dar nimic nu o apropria de geniul marelui poet. Dar suferinta lui in dragoste l-a facut sa
scrie superbe poezii de iubire si desnadejde. Veronica s-a nascut la Nasaud dupa ce tatal sau, de meserie
cismar, a decedat in luptele impotriva trupelor unguresti. Dupa aceea ea s-a mutat cu mama sa la Targu
Neamt si apoi la Iasi. Si-a schimbat numele de la nastere, din Ana Campeanu, in Veronica Micle. Numele de
Micle venind dupa ce s-a casatorit cu Stefan Micle rectorul Universitatii din Iasi. Sotul ei moare si ea in 1877 se
muta la Bucuresti sa fie in preajma lui Eminescu, care era grav bolnav. Doctorii in acele timpuri nu au putut sai dea un diagnostic mai precis si in anul 1889 se stinge din viata la varsta de numai 39 de ani. A fost
inmormantat la Bucuresti la Cimitirul Belu. Veronica moare si ea dupa putin timp, banuindu-se ca s-a otravit cu
arsenic. Ea este inmormantata la manastirea Varatec. Mihail Eminescu este tradus in zeci de tari, poezia lui
ramanand nemuritoare. Este mandria neamului nostru si nu s-a mai nascut si cred ca nu se va mai naste un
poet de talia lui. Alaturat atasez o Rugaciune scrisa de poet:
Fecioara Maria
Craiasa alegandu-Te,
Ingenuchem rugandu-Te,
Inalta-ne, ne mantuie,
Din valul ce ne bantuie,
Fii scut de intarire,
Si zid de mantuire,
Privirea-Ti adorata,
Asupra-ne coboara,
O Maica Preacurata,
Si pururea Fecioara, MARIA.
Multumim D-lui George Filip pentru articol.
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Situatia Financiara pana la data de 31 Ianuarie 2019:

Ianuarie 2019: (1) Cont Checking +$3,910 (incasari)
(2) Cont Pledge
(3) Cont Icoane

+$220 (incasari)

-$5,313 (cheltuieli)
-$1,110 (cheltuieli)

$8,210.05

La sfarsitul anului 2018 suma totala a fost de $43,045.
Pentru mortgage s-a mai trimis in plus suma de $25,000, balanta este $27,157. Orice
donatie este binevenita pentru a se achita si suma ramasa intr-un timp cat mai scurt.

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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