Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Stefan cel Mare
Buletin Parohial
Preot: Romulus Barr
Telefon: (941) 218-1668
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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 Iunie
Duminica 3 Iunie, ora 10 AM, Sfanta Liturghie
(In seara de Duminica 3 Iunie incepe Postul Sf. Ap. Petru si Pavel)
Duminica 10 iunie, ora 10 AM, Sfanta Liturghie
Duminica 17 Iunie, ora 10 AM, Sfanta Liturghie
Duminica 24 Iunie, ora 10 AM, Sfanta Liturghie (Nasterea Sf. Ioan Botezatorul – Sanzienele)
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Cuvinte Intelepte
Iata inceputul intelepciunii: “Agoniseste intelepciunea si cu pretul a tot ce ai, capata priceperea. Pretuieste-o
mult si ea te va inalta, ea te va ridica in slavi daca o vei imbratisa.”
Nu zabovi a face binele celui ce are nevoie, cand ai putinta sa-l ajuti. Nu spune aproapelui tau: “Du-te si vino,
maine iti voi da!”, cand poti sa-i dai acum.
Nu pune la cale raul impotriva aproapelui tau, cand el locuieste fara grija langa tine. Nu te certa cu nimeni fara
pricina, de vreme ce nu ti-a facut nici un rau.
Asculta, fiul meu si primeste cuvintele mele si anii vietii tale se vor inmulti. Eu te voi invata calea intelepciunii
si te voi purta pe caile dreptatii.
(Din Pildele lui Solomon)

Sf. Apostoli Petru si Pavel (29 Iunie)
“Cei ce sunteti intre apostoli mai intai pe scaun sezatori si lumii invatatori, Stapanului tuturor rugati-va, pace
lumii sa daruiasca si sufletelor noastre mare mila.”
(Troparul Sf. Ap. Petru si Pavel)

Sfintii Apostoli Petru si Pavel sunt praznuiti impreuna pentru ca au murit in aceeasi zi, de 29 iunie a
anului 67 d. Hr. Insa, cei doi apostoli au primit moarte martirica in mod diferit: Pavel, pentru ca era
cetatean roman, a fost omorat prin decapitare, iar Petru a fost rastignit cu capul in jos.
Sf. Apostol Petru
Sfantul Apostol Petru, numit la nastere Simon, era din orasul Betsaida (situat pe malul nordic al
lacului Ghenizaret) si era fratele Sfantului Apostol Andrei. Sfantul Petru afla ca Iisus este Mesia de la
fratele sau, Andrei. Mantuitorul ii va schimba numele din Simon in Chefa ("piatra" in aramaica), de
unde numele de Petru in greaca si latina.
Evanghelistul Luca ne descopera ca Petru devine ucenicul lui Hristos, dupa ce a avut parte de o
pescuire minunata (desi se ostenise toata noaptea si nu pescuise nimic, la indemnul Mantuitorului
arunca mrejele in apa si umple corabia cu pesti). Acesta este momentul in care Petru renunta la tot
ce avea si il urmeaza pe Hristos, devenind "pescar de oameni".
Petru marturiseste dumnezeirea lui Hristos in Cezareea lui Filip: "Tu esti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu
Cel viu", atunci cand Mantuitorul i-a intrebat pe ucenici cine crede ca este El. Cu toate ca este laudat
de Hristos pentru acest raspuns: "Fericit esti, Simone, fiul lui Iona, ca nu trup si sange ti-a descoperit
tie aceasta, ci Tatal meu cel din ceruri. Si eu iti spun tie, ca tu esti Petru, si pe aceasta piatra voi zidi
biserica mea si portile iadului nu o vor birui pe dansa. Si-ti voi da tie cheile imparatiei cerurilor, si
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orice vei lega pe pamant, va fi legat si in ceruri si orice vei dezlega pe pamant va fi dezlegat si in
ceruri" (Matei 16, 13-19), se leapada de El de trei ori in timpul Patimilor. Primeste iertarea pentru
aceasta lepadare, dupa Invierea Mantuitorului din morti, cand il intreaba daca Il iubeste. Datorita
pocaintei sale, se invredniceste de atata putere dumnezeiasca, incat bolnavii se vindecau si atunci
cand se asezau in umbra lui.
Apostolul Petru a fost prezent la invierea fiicei lui Iair, la Schimbarea la Fata a Domnului pe muntele
Tabor, in Gradina Ghetsimani a scos sabia sa-L apere pe Iisus, a facut parte din primii ucenici care au
venit la mormantul Mantuitorului, dupa ce femeile mironosite au vestit invierea Sa; a predicat in
ziua Cincizecimii, iar in urma predicii sale s-au botezat trei mii de persoane si a propovaduit
Evanghelia in Iudeea, Antiohia, Pont, Galatia, Capadocia, Asia, Bitinia si Roma. A trecut la cele
vesnice la Roma, prin moarte martirica, alaturi de Sfantul Pavel, in timpul persecutiei lui Nero. Dupa
propria lui dorinta a fost rastignit cu capul in jos.
Sf. Apostol Pavel
Sfantul Apostol Pavel s-a nascut intr-o familie de evrei, in jurul anului 7, in Tarsul Ciliciei. La nastere a
primit numele de Saul. Sfantul Pavel si-a desavarsit educatia sub indrumarea rabinului Gamaliel.
Facem precizarea ca Pavel nu L-a intalnit pe Mantuitorul in timpul activitatii Sale pamantesti. A fost
martor ocular al martirizarii Sfantului Stefan, pazind hainele celor care il loveau cu pietre.
Pavel devine unul din cei mai aprigi aparatori ai legii mozaice. S-a alaturat cu multa ravna celor care
incepusera sa-i persecute pe crestini. In drum spre Damasc, unde se indrepta pentru a-i aresta pe
crestinii de acolo si a-i aduce la Ierusalim spre a fi judecati, Hristos i se arata, invaluit de o lumina
stralucitoare, atragandu-i atentia ca cei persecutati nu sunt doar crestinii, ci El insusi. Pavel lovea in
crestini, dar suferea Hristos. Lovea in trup si striga capul acestuia - Hristos. Asa se face ca Pavel
ajunge sa vorbeasca despre Biserica lui Hristos ca fiind un trup, al carui cap este El. In urma acestei
descoperiri are loc schimbarea sa - din persecutor devine marturisitor al crestinismului. Este botezat
de Anania, episcopul Damascului, schimbandu-i-se numele din Saul in Pavel.
Sfantul Apostol Pavel este prins de iudei in Ierusalim, in anul 58. Este tinut in temnita timp de doi ani
in Cezareea Palestinei. Pentru ca avea cetatenie romana este dus la Roma spre a fi judecat de
imparat. La Roma a petrecut doi ani intr-o casa inchiriata, pazit de un ostas roman. Este eliberat in
anul 63. A fost martirizat in anul 67, in timpul imparatului Nero prin decapitare, in acelasi timp cu
Petru.
(Din Vietile Sfintilor)
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Anunturi
Duminica 20 Mai s-a oficiat parastasul de 6 luni a lui Iosif, sotul D-nei Valentina Dragota si tatal lui Roxana
Stoici. Dumnezeu sa-l odihneasca!
Tot Duminica 20 Mai a avut loc picnicul in cinstea Sf. Imparati Constantin si Elena. Picnicul a fost sponsorat de
Fam. Stoici, Roxana si Mircea, in amintirea tatalui Iosif. Preotul paroh impreuna cu membrii Consiliului

Parohial, multumesc sponsorilor, Roxana, Valentina si Mircea, precum si tuturor celor care au au
infruntat vremea mai putin favorabila si participat la acest eveniment din viata bisericii noastre.
Multumim tuturor ostenitorilor care s-au ocupat de pregatirea si buna desfasurare, in special D-nei
Marinela White, D-nei Veronica Perju, D-nei Iuliana Acostandei, D-lui Marian Guta. La acest picnic s-a
strans suma de $3,060.
Duminica 27 Mai, ziua Pogorarii Sf. Duh, Rusaliile, dupa Sf. Liturghie si rugaciunile speciale, s-a facut
un parastas pentru pomenirea tuturor mortilor. Masa care a urmat a fost sponsorata de Laura si Dan
Marginean si D-na Constanta Paiu, in memoria lui Danila, tatal lui Dan, trecut de curand la cele
vesnice. Bunul Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!

Situatia Financiara pana la data de 30 Mai 2018:

Mai 2018:

(1) Cont Checking +$1,919 (incasari)

-$2,273 (cheltuieli)

Total 05.30.2018: $18,646.68
(2) Cont Pledge

+$3,220 (incasari)

-$1,111 (cheltuieli)

Total 05.30.2018: $11,429.43
(3) Cont Icoane

$8,208.57

Total 05.30.2018: $8,208.57

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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