Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Stefan cel Mare
Buletin Parohial
Iulie 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 Iulie
Duminica 5 Iulie

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

Duminica 12 Iulie

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

Duminica 19 Iulie

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

Duminica 26 Iulie

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

Cel ce a fost înger în trup, temeiul proorocilor, al doilea Înaintemergător al venirii lui Hristos, Ilie Măritul,
care a trimis de sus lui Elisei dar, goneşte bolile şi pe cei leproşi curăţeşte. Pentru aceasta şi celor ce-l
cinstesc pe dânsul le izvorăşte tămăduiri.
(Troparul Sf. Prooroc Ilie)
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IULIE 2020
1
2

M
J

†) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian (Post)
Aducerea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; †) Sf. Voievod Ştefan cel Mare; Sf.
Ier. Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului
3 V Sf. Mc. Iachint; Sf. Anatolie, Patr. Constantinopolului (Post)
4 S Sf. Andrei, Arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta
5 D † Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Mc. Ciprian; Sf. Cuv. Lampadie
Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutașului); Ap. Romani VI, 18-23; Ev. Matei VIII, 513; Ioan XVII, 1-13; glas 3, voscr. 4
6 L
Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia; Sf. Mc. Astie, episcopul Dirahiei
7 M †) Sf. M. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon şi Acachie; Sf. Mc. Evanghel
8 M Sf. M. Mc. Procopie şi Sf. Mc. Teodosia, mama sa; † Sf. Mc. Epictet şi Astion (Post)
9 J
Sf. Sfinţiţi Mc. Pangratie şi Chiril; Sf. Mc. Andrei şi Prov
10 V Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei; Sf. Mc. Apolonie, Vianor şi Siluan (Post)
11 S Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Olga, împărăteasa Rusiei; Sf. Cuv. Leon din Mandra
12 D (†) Cinstirea Sfintei Icoane Prodromiţa de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu şi Ilarie; Sf. Veronica;
Sf. Cuv. Mihai Maleinul
Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei); Ap. Romani X, 110; Ev. Matei VIII, 28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5
13 L
Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Ştefan Savaitul; Sf. Mc. Golinduhia din Persia; Sf. Cuv.
Sara
14 M Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust şi Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul
15 M Sf. Mc. Chiric şi Iulita; Sf. Cuv. Iosif, Arhiep. Tesalonicului; Sf. Vladimir, Luminătorul
Rusiei (Post)
16 J
Sf. Sfinţit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Avudim şi Faust
17 V Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie (Dezlegare la ulei şi vin)
18 S †) Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Cuv. Pamvo; Sf. Mc. Iachint, Pavel şi Valentina
19 D Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Dias; Aflarea moaştelor Sf. Cuv. Serafim de
Sarov
Duminica a VI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Vindecarea slăbănogului
din Capernaum); Ap. Romani XII, 6-14; Ev. Matei IX, 1-8; glas 5, voscr. 6
20 L
†) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul
21 M Sf. Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; †) Sf. Cuv. Rafail şi Partenie de la
Agapia
22 M Sf. Mironosiţă, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela (Post)
23 J
Aducerea Moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Apolinarie, episcopul Ravenei; Sf. Mc. Vitalie şi
Valeria; Sf. Mc. Trofim şi Teofil
24 V Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen (Post)
25 S † Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născatoare de Dumnezeu; Sfintii Părinţi de la Sinodul al
IV-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada şi Eupraxia
26 D †) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel; Sf. Sfinţit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma
Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum); Ap. Romani XV,
1-7; Ev. Matei IX, 27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7
27 L
† Sf. M. Mc. şi Tămăduitor Pantelimon; Sf. Cuv. Antuza
28 M Sf. Ap. şi diac. Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena, dintre cei 70; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu
29 M Sf. Mc. Calinic, Mamant şi Veniamin; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi (Post)
30 J
Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; Sf. Mc. Iulita; Sf. Mc. Valentin, Ep. Umbriei
(Lasatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)(Post)
31

V

Înainteprăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. şi Dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea (Inceputul
Postului Adormirii Maicii Domnului)(Post)
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Sf. Voievod Stefan cel Mare (2 Iulie)
Aparator neinfricat al dreptei credinte si al patriei strabune ocrotitor,
mare ctitor de locasuri sfinte, Stefane Voievod, roaga-L pe Hristos, Dumnezeu,
sa ne izbaveasca din nevoi si din necazuri
(Troparul Sfintului)
Pe 2 Iulie il sarbatorim pe Sf. Stefan cel Mare al Moldovei, voievodul de neam musatin, pentru taria credintei
sale in Hristos, pentru multimea faptelor sale crestinesti, pentru maretia actelor sale de vitejie, de aparator al
Bisericii stramosesti si al hotarelor patriei, poporul roman de pretutindeni i-a inaltat in adancul constiintei sale
un altar de preamarire cuvenita, un monument mai trainic decat orice granit. Prin acest monument nepieritor,
inchegata din virtutile stralucitului voievod, acesta este ridicat in cinstire si preaslavire, este privit asemenea
sfintilor si asezat in randurile binecredinciosilor aparatori ai Bisericii si ocrotitori ai dreptei credinte. Peste ani si
veacuri el a fost si este in constiinta poporului asemeni Sfantului Imparat Constantin cel Mare, asemeni lui
Justinian cel Mare.
Prin actul solemn al canonizarii sale oficiale, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane pronunta
recunoasterea si marturisirea soborniceasca a faptului de constiinta istorica si crestina ca poporul nostru a
pastrat neintrerupt vreme de cinci secole candela aprinsa la Putna, locul odihnei vesnice intru slava a marelui
Stefan, i-a pastrat chipul - icoana, intr-o lumina limpede si in toata stralucirea ei: "Un om minunat, un sfant
cum nu mai poate rasari altul, izvorul a toata vitejia, fantana tuturor dreptatilor, marea bunatatilor". Sfantul
Stefan cel Mare este si ramane in istoria noastra simbolul voievodului crestin, neinfricatul aparator al credintei
ortodoxe si al patriei sale, straja darza in fata dusmanilor care amenintau sau cotropeau tara pustiind dintr-o
zare sau alta, "sfant si imparat al romanimii", al tuturor celor care "cumineca" in aceasta limba, limba in care
poporul nostru vreme de doua milenii s-a bucurat, a plans si s-a rugat.
In chipul marelui voievod Slefan al Moldovei, neamul nostru din toate hotarele sale stravechi si-a recunoscut
cea mai inalta intrupare a propriilor insusiri si nazuinte, proiectandu-le pe fundalul crestin si inca de atunci intrun orizont ecumenic. S-ar cuveni astfel ca insasi constiinta europeana sa recunoasca meritul sau deosebit in
apararea crestinatatii la portile Orientului. A purtat un lung sir de razboaie sub stindardul unei singure lupte,
lupta pentru "Lege", in inteles spiritual, aparandu-si neamul impotriva veleitatilor eterodoxe din jur, impotriva
semilunei care primejduia intregul continent. Pentru acest lucru se cuvine, acum si mereu, sa luam aminte la
indemnurile acelor strabuni care in scrierile lor subliniau adanca povata a cugetului, de a vedea in virtutile de
lupta rabdare si sfintenie, prin care a stralucit Voievodul Stefan cel Mare, "pilda de indreptare si sfintenie, de
indreptare celor vii", noua tuturor celor de astazi si celor ce ne vor urma.
(Din www.stefancelmare.info)
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Sf. Prooroc Ilie (20 Iulie)
Sfântul prooroc Ilie este temeiul proorocilor. Aceasta întrucât a vorbit cu Dumnezeu, L-a văzut pe Muntele
Horeb şi a simţit mireasma harului şi adierea lină a prezenţei Lui în toată viaţa sa. Înainte de a vedea cerurile
încuindu-se, Ilie a văzut cerul său interior şi l-a umplut de slava lui Dumnezeu prin rugăciune. Îniante de a
vesti viitorul poporului lui Israel, Ilie a văzut prioritatea absolută a vieţii lui: lucrarea mâinilor lui Dumnezeu.
De asemenea Sfântul prooroc Ilie este prototip al monahilor. Feciorelnic în toată viaţa sa, „înger în trup” prin
curăţie şi sfinţenia vieţii, verticalitate fiinţială şi râvnă neabătută, ascultare neostoită faţă de poruncile lui
Dumnezeu, luptă încrâncenată şi incandescentă împotriva idolilor lumii acesteia, sărăcie a duhului şi a vieţii,
pribegie amară şi însingurare plină de Dumnezeu. Sfântul Ilie este aşadar povăţuitor al călugărilor şi model de
pustnicie a vieţii. Sihastru adânc în Munţii Carmel ori Horeb, eremit al vederii slavei Domnului Savaoth, Ilie a
fost şi permanent implicat în durerile vieţii celor mulţi. Pierderea lor cu grijă de la stăpânul idolatru, îl durea la
fel de mult ca şi cum s-ar fi pierdut el însuşi. Mustrător al patimilor omeneşti, mâhnit de slăbiciunea şi
ignoranţa poporului, Sfântul Ilie este călugăr, misionar şi sihastru adevărat.
Sfântul Ilie este şi prototip al mărturisitorilor. Prigonit în toată viaţa sa, pe fugă din cauza vicleniilor acestui
veac, Ilie nu a încetat niciodată să mărturisească adevărul. Cu preţul vieţii, a slăvit pe adevăratul Dumnezeu şi
a primit viaţă veşnică. A pierdut totul în lumea aceasta dar a dobândit întreagă viaţa de dincolo, în tihna
Stăpânului iubirii. Iubitor de adevăr, a adeverit lumina Cuvântului dătător de viaţă. Privitor al tainelor cereşti,
le-a împărtăşit oamenilor doritori de nemurire. Vorbitor cu Stăpânul, a dăruit oamenilor poruncile stăpâneşti.
Însă cel mai mult dintre toate, Sfântul prooroc Ilie este Proorocul Sfintei Euharistii. Prunc fiind, tatăl său l-a
văzut învelit cu foc de îngeri şi hrănit cu văpaie cerească. Cuvântul său incandescent a ars toate materiile
stricăcioase ale păcatului. Iar proorocia sa, prin care zidind jertfelnic lui Dumnezeu, s-a pogorât foc din cer
care a ars toate cele puse pe el, şi jertfelnicul însuşi, este proorocia Sfintei Împărtăşanii, prin care, pogorânduse la rugăciunea Bisericii Focul Duhului Sfânt, arde păcatele oamenilor credincioşi, luminează cu har ceresc
inima lumii, cauterizează rănile cele de demult, învredniceşte pe oameni de puterea cea de foc şi de lumină a
lui Dumnezeu, prin Trupul şi Sângele Fiului Lui, pe Care L-a dat pentru viaţa lumii.
Ilie vădeşte aşadar cu un mileniu înainte de Hristos temelia euharistică a lumii, proiectul veşnic de înveşnicire a
creaţiei, adâncul de taină al iubirii lui Dumnezeu Dăruitorul, vocaţia omului de a se hrăni cu nemurirea, viitorul
absolut al umanităţii, de unire în iubire cu Dumnezeu, prin intermediul Hranei celei veşnice.
(Din Doxologia.ro)
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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.

Anunturi

Informatii privind redeschiderea bisericii
Iubiti credinciosi,
Din bunavointa lui Dumnezeu si cu binecuvantarea Inalt Prea Sfintitului Arhiepiscop Nathaniel ne putem
intoarce in biserica pentru a-L slavi impreuna pe Dumnezeu incepand cu Duminica Rusaliilor. Totusi,
conditiile in care credinciosii pot participa la slujba sunt foarte stricte, dupa cum urmeaza :
Numarul de participanti este limitat pe baza capacitatii bisericii si a masurilor de distantare.
Pentru a permite prezenta cat mai multor credinciosi la sfintele slujbe se recomanda participarea prin
rotatie.
Toti cei ce participa trebuie sa poarte masca pe tot parcursul slujbei.
Distanta de 6 feet intre participanti in biserica este obligatorie.
Venerarea icoanelor se face prin inchinaciune nu prin sarutare.
Trebuie tinuta evidenta stricta a tuturor celor ce participa la slujba.
Cei ce doresc sa participe sunt rugati sa-l contacteze pe Parintele Gabriel la 224-775-0274
Duminica 5 Iulie l-am sarbatorit pe Sf. Voievod Stefan cel Mare, care este ocrotitorul bisericii
noastre. Multumim tuturor donatorilor si celor care s-au ostenit ca sarbatoarea hramului sa fie
mica noastra ofranda, celui care a aparat timp de 47 de ani credinta nostra ortodoxa si traditiile
noastre crestinesti.
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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 intermedium butonului
“Donate.”
Puteti sa vedeti cum arata forma pentru donatii mai jos la paginile 7 si 8. Forma de mai jos este doar
pentru exemplificare si nu poate fi folosita pentru a se trimite donatii.

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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•

St. Stephen the Great
Virtual Candles,

Prayers & Donation Form
•

Through this link you are able to submit your candle and prayer requests. Candles will
be lit on your behalf as we pray for the names you submit below. Also, you can make a
donation to the church to help us in this time of need.
• Thank you for your generosity!
•

•
•

Your Name *

•
•

Phone Number *

•
•
•

Your E-mail Address *

•
•

•
•

First Name
- Area Code

Last Name
Phone Number

Names of the Living:

Names of the Departed:

Please select your candles and make your donation:
o
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Beeswax Candles
Price

Quantity

$ 2.00

Altar Candles
Price

Quantity

$ 7.00

Donation (please select amount below)

Donation Amount

$ 20.00

$20.00

Total: $ 20.00
•

Thank you for your generosity which helps sustain our church!
God bless you and your loved ones!
•

Donate
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