Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Stefan cel Mare
Buletin Parohial
Iulie 2019

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

(Icoana Maicii Domnului Prodromita)

Programul Sfintelor Slujbe – Luna Iulie
Sambata 6 Iulie, ora 10:30 AM, Sf. Liturghie. Se sarbatoreste hramul bisericii. Agapa.
Duminica 7 Iulie, ora 11:00 AM, Acatistul Invierii.
Duminica 14 Iulie, ora 11:00 AM, Acatistul Invierii.
Duminica 21 Iulie, ora 11:00 AM, Acatistul Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul.
Duminica 28 Iulie, ora 11:00 AM, Acatistul Invierii.
“Neînfricat apărător al dreptei credințe, te-a avut pe tine Biserica lui Hristos, Binecredinciosule Voievod
Ștefane, pentru care tot poporul te-a numit mare, bun și sfânt, și te-a cinstit. Drept aceea noi pururea te
avem întăritor credinței noastre ortodoxe și al țării ocrotitor, prin rugăciunile tale cele către Dumnezeu..”
Troparul Sf. Voievod Stefan cel Mare
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Sf. Stefan cel Mare (2 Iulie)

“Iubind pe Dumnezeu cu adevarat, slavite Stefane, sfinte biserici si manastiri ai inaltat; pe cei saraci ai ajutat si
pe cei gresiti i-ai iertat. Pentru aceste fapte ale tale, Dumnezeu te-a inzestrat cu intelepciune si putere ca sa
biruiesti pe vrajmasii tarii tale si ai credintei crestinesti. Drept aceea, te cinstim si parinte te numim.”
(Condacul Sf. Stefan cel Mare)
Biserica Ortodoxa Romana il pomeneste la 2 Iulie pe Sf. Voievod Stefan cel Mare.
Sfantul Voievod Stefan cel Mare a fost fiul Voievodului Bogdan al II-lea si al Doamnei Maria-Marina Oltea.
Dupa ce tatal sau a fost ucis, Stefan a venit cu oaste, ajutat de Vlad Tepes, domnul Tarii Romanesti si dupa
infrangerea lui Petru Aron la Doljesti la 12 aprilie si la Orbic pe 14 aprilie 1457, merge la Suceava si pe locul ce
se chema “campia Direptatii”, langa cetatea de scaun, intreaba pe toti de fata, daca le este cu voie sa le fie
domn. Intreaga adunare in frunte cu mitropolitul Teoctist, au proclamat pe Stefan ca domn legiuit al Moldovei
in scaunul parintilor si stramosilor acestuia.
Stefan cel Mare a fost numit de catre popor „Bun, Mare si Sfant”. „Bun”, pentru faptele sale de milostenie si
iertarea celor vinovati; „Mare”, pentru iscusinta cu care a condus tara, intrucat prin el Dumnezeu a pedepsit pe
cei lacomi si tradatori; „Sfant”, pentru luptele sale de aparare a intregii crestinatati, cat si pentru numarul mare
de biserici si manastiri pe care le-a zidit si inzestrat cu cele necesare spre slava lui Dumnezeu si mantuirea
credinciosilor. Stefan cel Mare a fost un aparator al credintei crestine in luptele sale cu turcii si tatarii, precum
si un marturisitor al ei prin numarul mare de biserici ridicate cu purtarea sa de grija, prin inzestrarea lor cu cele
necesare slujbelor si obstii calugarilor. Stefan cel Mare a zidit biserici si manastiri nu numai in Moldova, ci si in
Muntenia si Transilvania, marturisind prin aceasta constiinta unitatii de credinta si neam. De asemenea si la
muntele Athos, unde pericolul otoman ameninta tot atat de mult Ortodoxia, a inaltat, innoit si inzestrat mai
multe biserici si manastiri, intre care la loc de cinste sta Manastirea Zografu. De asemenea, Stefan cel Mare a
fost un om al pocaintei si al rugaciunii. El a simtit permanent nevoia sa se roage, sa se incredinteze, el si
familia sa, impreuna cu cei vii si cu cei morti, rugaciunilor parintilor sfintiti din sfintele biserici ctitorite de el, pe
care-i numea „rugatorii nostri”.
Marele Voievod a fost deopotriva om al dreptatii si al iubirii crestinesti, al iertarii dusmanilor sai care au dat
dovada de cainta pentru greselile savarsite. Dupa o domnie indelungata de 47 de ani Stefan cel Mare a trecut
la Domnul la 2 iulie 1504 si a fost ingropat in biserica Manastirii Putna. Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Romane l-a trecut in randurile sfintilor la data de 20 iunie 1992.
Nicolae Iorga il caracterizeaza astfel pe Marele Voievod: “Stefan nu era un om pornit, nu era un suflet doritor
de faima, nu era un poet al razboaielor, ci un om de carmuire care cantareste puterile, prevede sfarsitul
incaierarilor si se indemna numai la fapte in adevar folositoare tarii sale. Într-insul gasise poporul
romanesc cea mai deplina si curata icoana a sufletului sau: cinstit si harnic, rabdator fara sa uite si viteaz fara
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cruzime, strasnic in manie si senin in iertare, raspicat si cu masura in grai, gospodar si iubitor al lucrurilor
frumoase, fara nici o trufie in faptele sale, care, se pare ca vin pintr-insul de aiurea si de mai sus."
(Din Vietile Sfintilor)

Icoana Maicii Domnului Prodromita de la Muntele Athos (12 Iulie)
Icoana Maicii Domnului Prodromiţa (adică Înaintemergătoarea) este o icoană făcătoare de
minuni „nefăcută de mână omenească”, din tezaurul Schitului românesc Sfântul Ioan

Botezătorul – Prodromu de la Sfântul Muntele Athos, supranumit Grădina Maicii Domnului. Este cea mai
importantă icoană a comunității românești de la Muntele Athos, pentru că sunt puține icoane nefăcute de

mână omenească în toată lumea ortodoxă.
Istoria acestei icoane începe în anul 1863, în timpul lucrărilor de construire ale Schitului Prodromu de la
Muntele Athos, când cuvioșii ctitori Nifon şi Nectarie căutau un iconar care să zugrăvească pe lemn o icoană a
Maicii Domnului cu totul deosebită, aşa cum aveau toate mănăstirile de la Sfântul Munte. În plus, ei cereau
condiții stricte pentru cel care se va angaja la executarea lucrării, precum curăția trupească şi sufletească,
spovedania la duhovnic, post şi rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu pe toată durata lucrării.
Cu ajutorul lui Dumnezeu, cuvioșii Nifon şi Nectarie îl găsesc pe iconarul Iordache Nicolau din Iași, om bătrân
și credincios, care se supune cu evlavie rânduielilor celor doi călugări și, în anul 1863, se apucă de lucru.
Iconarul a început lucrarea la Mănăstirea Bucium din Iași, care era pe atunci metoc al Schitului Prodromu, iar
în câtva timp a terminat de pictat veşmintele şi celelalte părți ale icoanei, lăsând ca Sfintele Feţe (cea a Maicii
Domnului şi cea a Pruncului Iisus), să le picteze la sfârșit, după cum este tehnica picturii tradiționale de icoane.
După ce a terminat de zugrăvit cum s-a priceput mai bine veșmintele şi fondul icoanei, a început a lucra la
Sfintele Feţe silindu-se cu toată priceperea, însă în mod inexplicabil sfintele feţe ale Fecioarei Maria şi Pruncului
Iisus din brațele ei nu puteau fi zugrăvite, iar icoana a rămas nedesăvârșită.
Deși era un pictor cu experiență, speriat și mâhnit că poate şi-a uitat meșteșugul, bătrânul iconar a acoperit
icoana, a încuiat atelierul şi a amânat lucrul pentru a doua zi. În dimineața următoare însă, a descoperit icoana
desăvârșit pictată, cu fețele luminoase şi pline de dumnezeiesc har, fără să înțeleagă însă cum se petrecuse
această minune. Înfricoșat de aceste întâmplări el a lăsat şi o mărturie scrisă, care se găsește la
Schitul Prodromu, un document datat 29 iunie 1863, care reprezintă mărturia iconarului Nicolau Iordache şi
iscălită cu propria sa mână:
Eu, Iordache Nicolau, zugrav din târgul Iașilor, am zugrăvit această sfântă icoană a Maici Domnului cu însăși
mâna mea, la care a venit o minune: după ce am isprăvit veșmintele, după meșteșugul zugrăvirii mele, m-am
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apucat să lucrez fețele Maicii Domnului și a lui Iisus Hristos. Privind eu la chipuri, cu totul a ieșit din potrivă,
pentru care foarte mult m-am mâhnit, socotind că mi-am uitat meșteșugul. A doua zi, după ce m-am sculat,
am făcut trei metanii înaintea Maicii Domnului, rugându-mă să-mi lumineze mintea, să pot isprăvi sfânta ei
icoana. Când m-am dus să mă apuc de lucru, am aflat chipurile drese desăvârșit, precum se vede. Văzând
această minune, n-am mai adaos a-mi pune condeiul, fără numai am dat lustrul cuviincios, deși o greșeală a
fost aceasta că am dat lustru la o asemenea minune.
Dimensiunile icoanei sunt de 100 / 70 cm. Chipul Maicii Domnului și al Pruncului Iisus au culoarea galbenă,
nuanța de galben a grâului. Există mărturii că Sfintele Fețe se schimbă, uneori întunecându-se, alteori
luminându-se.
O alta caracteristică este aceea că icoana, cercetată la microscop, nu prezintă urme de pensulă, acest lucru
întărind credința că Sfintele Fețe au fost pictate miraculos de mână nepământească.
Se spune că portretele zugrăvite pe icoană sunt identice cu portretele reale ale Fecioarei și Pruncului Iisus așa
cum au fost consemnate de martorii oculari contemporani. Există o descriere rămasă de la Sfinții Epifanie şi
Nichifor:
Încă de când viețuia pe pământ era fața ei ca vederea bobului de grâu, păr galben, ochi ascuțiți la vedere,
întru care luminile erau asemenea rodului de măslin, sprâncenele ei erau plecate și ales de negru, nasul
potrivit, buzele ca floarea trandafirului, fața nu rotundă, nici scurtă, ci puțin alungită, mâinile și degetele lungi,
hainele pe care le purta erau simple și puțin mai lungi decât măsura corpului, cu trupul gingaș, având părul
bine și cu multa cuviință legat.
De-a lungul vremii au fost făcute câteva copii, dintre care unele au rămas în Sfântul Munte, iar altele au fost
trimise în România, toate fiind făcătoare de minuni.

(Arhim. Paisie Teodorescu)

Anunturi
Sambata 6 iulie 2019, la ora 10.30 AM, Parintele Ovidiu Pacurar din Naples va veni la Sf.
Stefan si se va oficia Sf. Liturghie. Cu aceasta ocazie se va sarbatori hramul bisericii
noastre. Dupa Sf. Liturghie si celelalte servicii religioase va fi o agapa in cinstea hramului
bisericii.
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Situatia Financiara pe Iunie 2019:
(1) Incasari: $2,355
(2) Cheltuieli: $1,560
(3) Sold la 26 Iunie 2019: Fond curent: $ 12,476
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
Iunie.

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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