Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Stefan cel Mare
Buletin Parohial
Februarie 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 Februarie
Duminica 2 Februarie, ora 9:30 AM Utrenia
ora 10:30 AM, Sf. Liturghie
Duminica 9 Februarie, ora 9:30 AM Utrenia
ora 10:30 AM, Sf. Liturghie
ora 13:30 PM, Picnic in Walsingham Park, Shelter # 2
Duminica 16 Februarie, ora 9:30 AM Utrenia
ora 10:30 AM, Sf. Liturghie
Duminica 23 Februarie, ora 9:30 AM Utrenia
ora 10:30 AM, Sf. Liturghie
Bucură-te cea plina de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit Soarele
Dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei din întuneric: Veselește-te și tu, bătrânule
drepte, cel ce ai primit în brațe pe slobozitorul sufletelor noastre. Cel ce ne-a dăruit nouă și
învierea.
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(Troparul Intampinarii Domnului)
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Intampinarea Domnului (2 Februarie)

Astazi aleasa Maica merge de la Betleem la Ierusalim, iar dumnezeiescul Prunc Iisus in bratele ei ca un nor usor
este purtat. Iar noi, nevrednicii, intampinand pe Imparatul Slavei și pe Maica Fecioara Preasfanta, impreuna cu
batranul Simeon cantam celei binecuvantate: Vino, Preacurata, Domnul este cu Tine si prin Tine impreuna cu noi!

(Acatistul Intampinarii Domnului)
Sarbatoare Intampinarii Domnului este una din cele mai vechi sarbatori religioase crestine. Dupa Legea lui
Moise, femeia care a nascut un prunc de parte barbateasca nu avea voie sa intre in Templul Domnului timp de
patruzeci de zile. La implinirea acestora, mama venea cu fiul la Templu şi aducea jertfa Domnului un miel sau
un porumbel pentru sacrificiul purificarii. Preasfanta Fecioara, Maica Domnului, nu avea nevoie de purificare
deoarece ea a nascut fara stricaciune pe Izvorul Curatiei şi Sfinteniei. Cu toate acestea, ea s-a supus cu
smerenie Legii timpului.
In acea vreme, Parintele şi dreptul Simeon (praznuit pe 3 februarie) traia în Ierusalim. Lui i s-a proorocit ca nu
va muri pana nu va vedea pe Mesia cel promis. Prin har de sus, Sf. Simeon s-a dus la Templu chiar cand
Sfanta Fecioara Maria şi Sf. Iosif veneau cu Pruncul Iisus sa implineasca Legea.
Simeon Iubitorul de Dumnezeu l-a luat pe prunc in brate şi multumind Domnului, a rostit cuvintele pe care le
auzim repetate la fiecare slujba a vecerniei:

„Acum slobozeste pe robul Tau, dupa cuvantul Tau, în pace, Ca ochii mei vazura mantuirea Ta, pe care ai
gatit-o înaintea fetei tuturor popoarelor, lumina spre descoperirea neamurilor şi slava poporului Tau
Israel.” (Luca 2:29-32).
Sf. Simeon i-a spus Sfintei Fecioare: „Iata, Acesta este pus spre caderea şi spre ridicarea multora din Israel şi
ca un semn care va starni impotriviri. Şi prin sufletul tau va trece sabie, ca sa se descopere gandurile din
multe inimi.”
(Din Crestin Ortodox)
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Anunturi
Duminica 9 Februarie ora 13.30 PM va avea loc un picnic care este donat de Familiile
Lupescu si Barr. Locatia este Walsingham Park, 12615 102nd Ave, Seminole, FL-33778,
SHELTER # 2.
Sambata 25 Ianuarie 2020 a avut loc Adunarea Generala a Parohiei pe 2020, condusa de Pr. Prot. Stefan
Stoleru 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__________Elena Varzaru
7. Epitrop II_________Elena Calintaru
8. Controlor I________Constanta Paiu
9. Controlor II________Virgil Popescu
10. Consilier__________Patricia Peteanu
11. Consilier__________Alexandru Zotescu
12. Consilier__________Cristian Lupescu
13. Consilier__________Romulus Barr
Cine doreste sa-i fie sfintita casa si nu s-a inscris pe lista de la biserica, poate sa trimita un mesaj cu numele si
adresa la numarul personal al parintelui 224-775-0274.

Preotul Gabriel Lupescu impreuna cu Consiliul Parohial multumesc tuturor donatorilor si sustinatorilor
bisericii noastre din cursul lunii Ianuarie.

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, 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 2020 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 2020.
NUME ______________________________________________________
ADRESA______________________________________________________
TELEFON______________________ EMAIL__________________________

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