Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Stefan cel Mare
Buletin Parohial
Iunie 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

Programul Sfintelor Slujbe – Luna Iunie
Duminica 2 Iunie, ora 11:00 AM, Acatistul Invierii. Cuvant de Invatatura
Sambata 8 Iunie, ora 10:00 AM, Sf. Liturghie. Parastas pentru pomenirea celor adormiti.
Duminica 9 Iunie, ora 11:00 AM, Acatistul Inaltarii Domnului.
Duminica 16 Iunie, ora 11:00 AM, Acatistul Preasfintei Treimi. Pogorarea Duhului Sfant (Rusaliile)
Duminica 23 Iunie, ora 11:00 AM, Acatistul Invierii. Cuvant de Invatatura
Duminica 30 Iunie, ora 11:00 AM, Acatistul Invierii.

“Binecuvântat ești, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce preaînțelepți pe pescari ai arătat, trimițândule lor Duhul Sfânt și printr-înșii lumea ai vânat, Iubitorule de oameni, mărire ție..”
Tropar la Praznicul Cincizecimii

1

2

Inaltarea Domnului (6 Iunie)
Inainte de săvârşirea acestui minunat eveniment, Mântuitorul Hristos „S-a înfăţişat pe Sine viu după
patima Sa prin multe semne doveditoare, arătându-li-Se timp de patruzeci de zile şi vorbind cele despre
împărăţia lui Dumnezeu” (F.A. I, 3), iar la împlinirea acestor zile, Cel de a treia zi înviat i-a adunat pe
Sfinţii Săi Apostoli şi desăvârşind misiunea Sa de învăţător al lor le descoperă că I s-a dat „toată puterea
în cer şi pe pământ” (Matei XXVIII, 18), pe baza căreia le dă discipolilor Săi un mandat special, zicândule: „drept aceea mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă ” (Matei XXVIII, 19-20).
Această scurtă şi concentrată prezentare a ultimei predici a Mântuitorului Iisus Hristos înainte de slăvită
Sa înălţare la cer constituie completarea şi desăvârşirea întregii Sale învăţături. Ultima predică a
învăţătorului Suprem descoperă oamenilor o putere specială de a-i învăţa şi boteza în numele lui
Dumnezeu Cel întreit în persoane şi că oamenii sunt chemaţi să păzească toate aceste învăţături.
Inălţarea cu trupul la cer a Domnului nostru Iisus Hristos este evenimentul care adevereşte încă o dată
şi completează slăvită Sa înviere din morţi. Cel pe care moartea nu a putut să-l învingă, în prezenţa
Apostolilor Săi, se ridică la cer, dovedindu-se încă o dată şi pentru totdeauna stăpân al legilor firii.
Inălţarea cu trupul la cer a Mântuitorului Hristos înseamnă cea mai înaltă demnitate la care poate fi
ridicată firea noastră umană şi prin aceasta ne sunt date nouă posibilităţi fără margini. Peste orizontul
strâmt al păcatului şi al morţii, pentru om răsare acum soarele neapus al îndumnezeirii Sale. Trupul
înviat şi înălţat la cer al Domnului nostru Iisus Hristos este cea mai sigură garanţie a vieţii noastre
veşnice. Nestricăciunea Trupului Său devine hrana veşniciei noastre.
Tulburaţi de strălucitul eveniment al învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, slăviţii Apostoli au urmărit
cu bucurie, dar şi cu temere evenimentele desfăşurate în timpul celor patruzeci de zile care au urmat.
Erau oarecum neliniştiţi şi, după învăţătura primită, la ultima lor întâlnire au îndrăznit chiar să-L întrebe:
„Doamne, oare în acest timp vei aşeza Tu la loc împărăţia lui Israel?” (F.A. I, 6). Mântuitorul le atrage
atenţia că „nu este al vostru a şti anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea Sa” (F.A. I, 7),
dar îi şi îmbărbătează, spunându-le că „veţi lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, şi îmi veţi fi Mie
martori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până la marginile pământului” (F.A. I, 8). Totuşi,
Sfinţii Apostoli, neînţelegând această promisiune, priveau cu nedumerire înălţarea cu trupul la cer a
Mântuitorului; de aceea au venit doi bărbaţi îmbrăcaţi în haine albe, doi îngeri, care le-au spus: „Bărbaţi
galileieni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus, Care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum
L-aţi văzut mergând la cer” (F.A. I, 11).
Să ne umplem de nădejde că, stând în ceruri alături de Tatăl şi de Sfântul Duh, Mântuitorul este totuşi
mereu prezent în mijlocul nostru în Sfânta Euharistie, chezăşia învierii noastre.
Să ne străduim ca prin fapte bune să dobândim şi noi bunătăţile vieţii veşnice, garantate prin înălţarea
cu Trupul la cer a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
(Pr. Dr. Viorel lonită)
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Pogorarea Sf. Duh (16 Iunie)

Duminica Cincizecimii este numită şi Duminica Rusaliilor sau Duminica Mare. La 50 de zile de la
Înviere şi la zece zile de la Înălţarea Domnului la cer, a fost trimis pe pămînt în chip de limbi de foc
Duhul Sfant Mangaietorul, a treia persoană a Preasfintei Treimi, "Care din Tatăl purcede", cum
mărturisim în Crez. El a fost trimis de către Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru a desăvarşi opera
de răscumpărare şi mantuire a neamului omenesc prin jertfa Sa de pe Cruce. Mai înainte de patima
Sa, Mantuitorul spunea ucenicilor Săi: De mă iubiţi, păziţi poruncile Mele şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt
Mangaietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L
primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte. Voi îl cunoaşteţi, că rămane la voi şi va fi în voi
va fi. Nu vă voi lăsa orfani. Voi veni la voi... (Ioan 14, 15-18).
Deci ce trebuie să ştim noi despre Sfantul Duh? Că este a treia persoană a Preasfintei Treimi, că
purcede de la Tatăl şi că a fost trimis în lume prin Fiul, după înălţarea Sa la cer.
De ce se numeşte Sfantul Duh "Mangaietorul" şi "Duhul Adevărului"? Pentru că Duhul Sfant mangaie
pe creştini cat sunt pe pămînt. Duhul Sfînt mangaie şi întăreşte în credinţă şi în răbdare pe mucenicii
care rabdă grele chinuri şi îşi dau viaţa pentru Hristos. Duhul Sfant mangaie pe credincioşi, pe
călugări şi pe slujitorii Bisericii în timpul rugăciunii şi al grelelor ispite care vin asupra lor de la diavol,
de la oamenii răi şi din firea lor înclinată spre păcat. Duhul Sfant mangaie inimile celor smeriţi şi
ravnitori pentru Hristos şi mustră prin conştiinţă pe cei păcătoşi care nu se pocăiesc.
Duhul Sfînt se numeşte "Duhul Adevărului" pentru că prin El se mărturiseşte şi se apără dreapta
credinţă pe pămant, se întăresc dogmele ortodoxe, se vesteşte Sfanta Evanghelie în lume, se inspiră
sfinţii, proorocii, ierarhii, preoţii şi cuvioşii care păstoresc Biserica lui Hristos, care vestesc cele viitoare
şi povăţuiesc sufletele pe calea mantuirii. Pe toate le sfinţeşte, le îndreptează şi le călăuzeşte "la tot
adevărul" Duhul Sfant, care rămane cu noi "în veac", adică şi pe pămant şi în cer, după mutarea
noastră la cele veşnice. Duhul Sfant "va mărturisi" despre Hristos că este Fiul lui Dumnezeu
Mantuitorul şi Judecătorul lumii şi "va vesti", adică va descoperi celor aleşi tainele Sale cele viitoare.
Tot Duhul Sfant va mustra şi va vădi necredinţa celor lepădaţi de Dumnezeu, eresul şi reaua credinţă
a sectelor rupte din sanul Bisericii, ca şi răutatea păcătoşilor robiţi de păcate şi nepocăiţi.
Prin limbile de foc ale Duhului Sfant s-au sfinţit cei doisprezece Apostoli, s-a întemeiat în lume
Biserica şi urma să se hirotonească diaconi, preoţi şi episcopi. Prin acest foc dumnezeiesc urmau să
se săvarşească cele şapte Taine ale Bisericii şi să se reverse peste creştini harul mantuitor al Duhului
Sfant.

(Arhm. Ilie Cleopa)
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BUNICA
“Bunica nu avea cultură,
Nu studiase-așa, ca noi..
Se "cultivase"-'n bătătură
Și la prășit de popușoi.
Nu, nu era analfabetă,
Dar nici școlită nu era.
Din Biblia îngălbenită
De multe ori ea ne citea.
Mi-o amintesc în nopți de vară,
Cum se ruga lui Dumnezeu
Privind spre stele, în grădină,
Și neștiind că sunt și eu..
Ea nu luase masterate,
Nici doctorate n-a luat,
Însă credea cu fermitate
În Cel ce lumea a creat!
Cum să-i fi spus bunicii mele,
Ce se ruga spre cer mereu,
Că bolta cea cu mii de stele
Nu-i opera lui Dumnezeu?!
Să fi-'ndrăznit să-i zici bunicii,
În noaptea cu parfum de fân,
Că greierii și licuricii
Nu-L au pe Dumnezeu Stăpân?!
Nici n-ai fi terminat ideea,
Știu foarte bine ce îți spun:
Bunica mea, din clipa-aceea
Te-ar fi privit ca pe-un nebun!
Căci, după mintea ei vioaie,
Nimic nu-i fără autor:
Nici clăi de fân, nici mușuroaie,
Nici simpla urmă de tractor!
Să îi fi spus bunicii mele
Că soarele ascuns în nor,
Sau câmpul cel cu floricele,
Există fără Creator?!
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Dar intelectualii lumii,
Cu diplome la școli de soi,
Mai caută și-acum dovada
Că ei se trag din maimuțoi!
Ei scurmă harnici prin țărână
Și caută bucăți de os
Prin care vor să demonstreze
Că.. nu suntem ai lui Hristos!
Aceasta este marea luptă,
Vrăjmașul vrea prin rațiuni
Să ne lipsească de credința
Ce-o moștenim de la străbuni..
Să nu-i lăsați să vă golească
De harul ce-l aveți în voi;
Rugați-vă să se-'nmulțească,
Iar Duhul va veni șuvoi,
Căci Tatăl nostru ne iubește
Și nu ne lasă lui Satan.
Cu harul Său ne ocrotește,
Vrăjmașii se trudesc în van!
Pe cei ce pierd credința dreaptă
Și-'ncep să-și râdă de strămoși,
O grea robie îi așteaptă,
Căci demonii nu sunt miloși!
Urcați, urcați în Arca Sfântă,
În casa Domnului Hristos!
Biserica pe val plutește,
În timp ce lumea merge-'n jos!”
(Multumim D-lui Filip care ne-a trimis aceasta frumoasa poezie dedicata bunicii.)
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Anunturi
Duminica 12 Mai 2019, a plecat prea curand dintre noi acolo unde nu este durere, nici intristare, nici suspin,
Pr. Paroh Romulus Barr. In primul rand multumim Pr. Ovidiu Pacurar care a fost prezent in ultimele lui
momente din aceasta viata, citindu-i rugaciunile traditionale. Ii multumim His Eminence, Archbishop
Nathaniel pentru scrisoarea pastorala trimisa cu aceasta ocazie si citita de Pr. Protop Stefan Stoleru. De
asemenea multumim prea-sfintitilor parinti care au participat la slujba de priveghi si de inmormantare, Pr.
Protopop Stefan Stoleru, Pr. Ioan Sasu, Pr. Ioan Lupescu, Pr. Adrian Balescu, Pr. John Bociu, Pr. Florin
Mihalache, si Pr. Silvius Sfera. Cele mai sincere multumiri membrilor consiliului parohial si tuturor credinciosilor
comunitatii noastre care au fost un sprijin de nepretuit familiei indurate in aceste zile de doliu. Multumiri si
credinciosilor Parohiei Sf. Maria din Portland, OR, care au transmis atat personal cat si prin Pr. Paroh Gabriel
Agoston condoleantele lor. Bunul Dumnezeu sa-l odihneasca!

Dragi enoriasi,
Plecarea la viata cea vesnica a Parintelui Barr a lasat un gol adinc in sufletele credinciosilor si al
bisericii noastre pe care dansul a slujit-o cu dragoste si smerenie. Desi tristi, sa nu uitam ca dupa ce
n-a mai putut participa activ la sfintele slujbe, Parintele ne-a indemnat ca biserica sa fie in continuare
deschisa credinciosilor. Credem ca si de pe taramul vesniciei Parinte Barr ne va ajuta sa ne
indeplinim aceasta misiune, ca Biserica Sfintul Stefan cel Mare 219 S Betty Ln din Clearwater sa fie
deschisa pentru slujbe si rugaciuni, ca impreuna sa ne gasim pacea sufleteasca, sa putem creste
spiritual si sa ne impartasim de bucuria mantuirii sufletelor noastre.
In functie de posibilitati, in anumite zile de Sambata, vom avea preoti de la alte parohii din Florida si
nu numai, care vor veni sa savarsasca Sf. Liturghie si vor oficia serviciile religioase necesare
membrilor comunitatii noastre, i.e., parastase, boteze, cununii. Zilele de Sambata in care parintii
slujitori pot participa vor fi anuntate prin e-mail si pe Facebook. Odata anuntate aceste zile de
Sambata in care se savarseste Sf. Liturghie, rugam pe cei care primesc comunicarea, sa o transmita
mai departe, ca si alti membrii ai communitatii noastre care nu au acces la un computer sau nu se
afla pe lista de email, sa poata fi informati.
Sambata 8 iunie 2019, la ora 10 AM, Parintele Adrian Balescu din Miami si Parintele
Ovidiu Pacurar din Naples vor veni la Sf. Stefan si vor oficia Sf. Liturghie, urmata de un
parastas in amintirea Parintelui Barr. Deoarece este un parastas general si alti enoriasi
pot sa faca pomenirea celor dragi trecuti la Domnul.
In ziua de Duminica 9 iunie biserica va fi deschisa pentru rugaciune si la ora 11 AM se va face
Acatistul Inaltarii Domnului .
Dragi enoriasi va asteptam Sambata 8 iunie la ora 10 AM, la Sf. Liturghie si parastasul pentru
pomenirea Parintelui Barr.
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Situatia Financiara pe Mai 2019:
(1) Incasari: $7,966
(2) Cheltuieli: $6,061
(3) Sold la 31 Mai 2019: Fond curent: $11,681
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 Mai.

Credinciosii care doresc sa primeasca Buletinul Parohial prin posta, sunt rugati sa trimita
adresa.

8

“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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