Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Stefan cel Mare
Buletin Parohial
Ianuarie 2021

Preot: Gabriel Lupescu
Telefon nou: (773) 459-5173
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 Ianuarie
Vineri

1 Ianuarie

ora 10:30 AM, Utrenia
ora 11:30 AM, Sf. Liturghie (Sf. Vasile cel Mare)
ora 13.30PM, Te-Deum de Anul Nou

Duminica

3 Ianuarie

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

Duminica

10 Ianuarie

ora 9:30 AM, Utrenia
ora 10:30 AM, Sf. Liturghie
ora 13.30 PM, Sfinterea Mare a Apei (Boboteaza)

Duminica

17 Ianuarie

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

Duminica

24 Ianuarie

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

Duminica

31 Ianuarie

ora 9:30 AM, Utrenia
ora 10:30 AM, Sf. Liturghie
ora 13.30 PM, Picnic in cinstea Sf. Trei Ierarhi
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IANUARIE (31 zile)
1

V

(†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; †) Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiep. Cezareei
Capadociei și mama sa Sf. Emilia (Tedeum - Anul Nou) (Harți. Nu se fac nunți)
2 S Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de
Sarov; (Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului) (Nu se fac nunți)
3 D Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie (Nu se fac nunți)
Duminica dinaintea Botezului Domnului (Botezul lui Ioan); Ap. II Timotei IV, 5-8; Ev. Marcu I, 1-8;
glas 5, voscr. 8
4 L Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist din Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria (Nu se fac nunți)
5 M Sf. Mc. Teopempt și Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Botezului Domnului) (Post negru. Nu se
fac nunți)
6 M (†) Botezul Domnului (Boboteaza - Dumnezeiasca Arătare) (Harți. Nu se fac nunți)
7 J
† Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului
8 V Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. Cuv. Domnica (Post. Nu se fac nunți)
9 S Sf. Mc. Polieuct; Sf. Ier. Petru, ep. Sevastiei (Sâmbăta după Botezul Domnului)
10 D Sf. Ier. Grigorie, ep. Nyssei; †) Sf. Cuv. Antipa de la Calapodești; Sf. Ier. Dometian, ep.
Melitenei;
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei
IV, 12-17; glas 6, voscr. 9
11 L † Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieții călugărești de obște din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie
12 M Sf. Mc. Tatiana diaconița și Eutasia
13 M Sf. Mc. Ermil și Stratonic; Sf. Ier. Iacob, ep. din Nisibe; (Post. Nu se fac nunți)
14 J
Odovania praznicului Botezului Domnului; Sf. Cuv. Mc. din Sinai și Rait; Sf. Nina, luminătoarea
Georgiei;
15 V Sf. Cuv. Pavel Tebeul și Ioan Colibașul (Post. Nu se fac nunți)
16 S Cinstirea lanțului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citețul
17 D †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou de la Veria
Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproși); Ap. Coloseni I, 12-18; Ev. Luca XVII, 12-19; glas
7, voscr. 10
18 L † Sf. Ier. Atanasie și Chiril, arhiep. Alexandriei
19 M Sf. Cuv. Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul;Sf. Ier. Marcu, mitr. Efesului; Sf. Mc. Eufrasia
20 M †) Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. Eusebiu, In, Pin și Rim; (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac
nunți)
21 J
Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Mc. Neofit; Sf. Mc. Agnia din Roma
22 V Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul (Post. Nu se fac nunți)
23 S Sf. Sfințit Mc. Clement, ep. Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Părinți de la Sinodul al VI-lea
Ecumenic
24 D Sf. Cuv. Xenia din Roma; Sf. Xenia din Sankt Petersburg (Tedeum - Ziua Unirii Principatelor
Române)
Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon); Ap. I Timotei I, 15-17; Ev. Luca
XVIII, 35-43; glas 8, voscr. 11
25 L †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiep. Constantinopolului; † Sf. Ier. Bretanion, ep. Tomisului
26 M †) Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, mitr. Moldovei; Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan
27 M † Aducerea moaștelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana, împ. (Dezlegare la ulei și vin. Nu
se fac nunți)
28 J
Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie și Iacob Sihastrul
29 V Aducerea moaștelor Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei (Post. Nu se fac nunți)
30 S †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Sf. Sfințit Mc. Ipolit,
ep. Romei
31 D Sf. Doctori fără de arginți Chir și Ioan
Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 1,
voscr. 1
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Botezul Domnului (6 Ianuarie)
Arătatu-Te-ai astăzi lumii şi Lumina Ta, Doamne, s-a însemnat
peste noi, care cu cunoştinţă Te lăudăm. Venit-ai şi
Te-ai arătat, Lumina Cea Neapropiată.
(Condac la Praznicul Botezului Domnului)

Pe 6 ianuarie praznuim Botezul Domnului, cunoscut in popor sub denumirea de Boboteaza. Botezul
Mantuitorului in Iordan, poarta si denumirea de "Epifanie" sau "Teofanie", termeni care provin din
limba greaca si inseamna "aratare", "descoperire".
Sarbatoarea Botezului Domnului, a Epifaniei sau a Teofaniei, este si sarbatoarea aratarii Preasfintei
Treimi, pentru ca la Botezul Domnului S-a aratat, deodata, lucrarea Tatalui, a Fiului si a Sfantului
Duh. Aceasta minune dumnezeiasca s-a facut cand Mantuitorul Iisus Hristos a iesit in public si S-a
botezat in apele Iordanului, la varsta de 30 de ani. Atunci, deodata cu Persoana lui Dumnezeu Fiul
devenit Om din iubire pentru oameni, Se arata și Celelalte doua Persoane ale Preasfintei Treimi.
Duhul Sfant in chip de porumbel coboara peste Fiul lui Dumnezeu devenit Om, indata dupa ce a iesit
din apele Iordanului, iar glasul Tatalui ceresc se aude zicand: 'Acesta este Fiul Meu cel iubit intru care
am binevoit' (Matei 3, 17). Din acest motiv, troparul Botezului Domnului pune accentul tocmai pe
aratarea Preasfintei Treimi: 'In Iordan, botezandu-Te Tu, Doamne, inchinarea Treimii s-a aratat, ca
glasul Parintelui a marturisit Tie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te, si Duhul, in chip de porumbel, a
adeverit intarirea Cuvantului. Cel ce Te-ai aratat, Hristoase Dumnezeule, si lumea ai luminat, marire
Tie'.
In Botezul Domnului stau inceputul si temeiul Sfintei Taine a Botezului crestin. Acceptand sa Se
cufunde in Iordan, Hristos l-a ingropat pe vechiul Adam si a inceput astfel zidirea unui om nou. Apele
Iordanului primind pe Dumnezeu-Omul nu au avut ce sa curete, ci au fost ele insele purificate.
Hristos a curatit prin cufundarea Sa in Iordan, creatia intinata de caderea omului in pacat si a
inlaturat puterea satanei. Astfel, in clipa cand El S-a lasat botezat de Ioan, izvoarele harului s-au
pogorat peste creatie.
Astfel, ritualul Botezului crestin repeta aceste momente, care semnifica trecerea dintr-o etapa
existentiala in alta: el se deschide cu lepadarile, menite sa alunge puterea satanei si se incheie cu
primirea darului Sfantului Duh.
In ajunul si in ziua de Boboteaza, in toate bisericile ortodoxe se sfinteste Agheasma Mare, care este
folosita la sfintirea casele si credinciosilor care locuiesc in ele.
(Din Calendar Ortodox)
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Sf. Prooroc Ioan Botezatorul (7 Ianuarie)
Pomenirea dreptului cu laude, iar ție destul îți este mărturia Domnului, Înaintemergătorule. Că te-ai
arătat cu adevărat și decât proorocii mai cinstit, că și a boteza în repejuni pe Cel propovăduit te-ai
învrednicit. Drept aceea, pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te bine ai vestit și celor din iad pe
Dumnezeu Cel ce s-a arătat în trup, pe Cel ce a ridicat păcatul lumii și ne-a dăruit nouă mare milă.
(Troparul Sf. Ioan Botezatorul)

După cum este obiceiul, Biserica dreptmăritoare a rânduit ca după unele mari sărbători ale
Mântuitorului sau ale Maicii Domnului, în ziua care urmează praznicului să fie cinstit principalul
personaj secundar al marii sărbători.
Astfel, în ziua după Botezul Domnului il cinstim pe Sfântul Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul
Domnului, cel mai mare dintre profeţi, glasul care strigă în pustie "gătiţi calea Domnului", turtureaua
pustiei care a binevestit primăvara harului, făclia Luminii dumnezeieşti, răsăritul ce a vestit pe Soarele
Dreptăţii, ca un înger pământesc şi om ceresc, care stă la graniţa dintre cer şi pământ şi uneşte
Vechiul şi Noul Testament. Trimis de Dumnezeu în deşert să anunţe vestea cea bună a venirii lui
Mesia Hristosul, şi să pregătească calea lui Iisus, Ioan îşi împlineşte misiunea botezând pe Isus în
apele Iordanului. De acum strălucirea lui urma să scadă, iar a Mântuitorului să crească.
Totuşi, chiar după venirea Harului şi moartea lui ca martir, Ioan Botezătorul continua să fie pentru
creştini, în sens duhovnicesc, Înainte-Mergătorul Domnului. Model de înfrânare, de pocăinţă, de
curăţire de patimi prin asceză şi rugăciune, iniţiator al vieţii monastice şi a celei pustniceşti, Ioan nu
va înceta niciodată să fie cel care găteşte calea ce duce la Hristos.
Tot in aceasta zi după dumnezeiasca epifanie, Sfinţii Părinţi, au hotarat să prăznuim Soborul sfinţitului
Prooroc înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan, ca unul care a fost slujitor al tainei
dumnezeiescului Botez al Domnului. Şi s-a aşezat şi acest praznic pe lângă celelalte praznice ale sale,
pentru a nu trece sub tăcere nici una din faptele lui minunate.
Mai multe despre viaţa sfântului Ioan Botezătorul ne povestesc sinaxarele celorlalte sărbătoriri pe
care Biserica i le-a rânduit:
•

Zamislirea sfântului Ioan Botezatorul (23 septembrie)

•

Nasterea sfantului Ioan Botezatorul (24 iunie)

•

Taierea capului Înaintemergatorului (29 august)

•

Aflarile capului (24 februarie si 25 mai)

(Din Calendar Ortodox)
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RUGACIUNE LA INCEPUT DE AN
Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorul a toată făptura
văzută și nevăzută, Care ai pus vremile și anii întru a Ta stăpânire și îndreptezi toate cu
iconomia Ta cea cerească și întru tot bună, mulțumim Ție pentru îndurările minunate pe care
le-ai făcut asupra noastră în toată vremea trecută a vieții noastre și Te rugăm, întru tot
Îndurate Doamne: binecuvântează cununa anului ce a sosit cu bunătatea Ta și păzește pe
binecredincioșii creștini români de pretutindeni, pe păstorii și învățătorii noștri. Înmulțește
zilele vieții noastre întru sănătate deplină sufletească și trupească și ne dăruiește sporire în
toate faptele cele bune. Dăruiește de sus bunătățile Tale întregului Tău popor: sănătate și
mântuire și întru toate bună sporire. Sfântă Biserica Ta, țara noastră cu toate orașele și satele,
izbăvește-le de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne tuturor pace fără tulburare. Răzvrătirile
eresurilor strică-le cu puterea Ta, iar pe noi întărește-ne, Doamne, întru iubirea Cea către Tine
și între noi, ca să ne învrednicim cu inimă curată totdeauna a aduce mulțumire Ție, Părintelui
Celui fără de început și Unuia Născut Fiului Tău și Preasfântului și bunului și de viață
făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui slăvit întru o Ființă, și a cânta preasfântului Tău
nume: Slavă Ție, Dumnezeului și Binefăcătorului nostru, în vecii vecilor! Amin.

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.

5

Anunturi
Parintele Gabriel are un nou nr. de telefon: 773-459-5173
Duminica 31 Ianuarie ora 13.30 PM, se va organiza picnicul in cinstea Sf. Trei Ierarhi
Vasile cel Mare, Grigore Teologul si Ioan Gura de Aur, sponsorizat de familiile Lupescu si
Barr. Picnicul va avea loc in parcarea bisericii noastre, 219 S. Betty Ln, Clearwater, FL
33756.
Cine doreste sa-i fie sfintita casa poate sa trimita un mesaj cu numele si adresa la noul
numar de telefon al parintelui: 773-459-5173.
Parintele Gabriel impreuna cu Consiliul Parohial ureaza tuturor crediciosilor un An Nou
mai bun, cu credinta si nadejde in Dumnezeu si buna invoire intre oameni!!!
La Multi Ani!

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

Multumim tuturor donatorilor si sustinatorilor bisericii noastre!
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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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