Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Stefan cel Mare
Buletin Parohial
Martie 2019

Preot: Romulus Barr
Telefon: (941) 681-5860
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 Martie
Duminica 3 Martie, ora 10:30 AM, Sfanta Liturghie. Parastas pentru cei morti (mosii de iarna).
Duminica 10 Martie, ora 10:30 AM, Sfanta Liturghie. Parastas pentru cei trecuti la Domnul.
ora 13:30 PM, Picnic locatia este Walsingham Park, 12615 102nd Ave.,
Seminole, FL-33778, SHELTER # 2.
Duminica 17 Martie, ora 10:30 AM, Sfanta Liturghie a Sf. Vasile cel Mare. (Duminica Ortodoxiei)
Pomenirea mortilor.
Duminica 24 Martie, ora 10:30 AM, Sfanta Liturghie a Sf.Vasile cel Mare. Inainte-praznuirea Bunei-Vestiri.
Pomenirea mortilor.
Duminica 31 Martie, ora 10:30 AM, Sfanta Liturghie a Sf.Vasile cel Mare. Duminica Sfintei Cruci.
Pomenirea mortilor
Astăzi este începutul mântuirii noastre şi arătarea Tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu,
FiuFecioarei Se face şi Gavriil Harul Îl binevesteşte. Pentru aceasta şi noi, împreună cu Dânsul,
Născătoarei de Dumnezeu să-i strigăm: Bucură-te, cea Plină de har, Domnul este cu tine!

(Troparul Bunei Vestiri)
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Buna Vestire (25 Martie)
Buna Vestire este praznuita de Biserica pe 25 martie. Buna Vestire este praznicul in amintirea zilei in care Sfantul
Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare ca va naste pe Fiul lui Dumnezeu.
Buna Vestire este prima sarbatoare confirmata in documente, dintre sarbatorile Maicii Domnului. Sf. Ev. Luca
ne da temeiul scripturistic al sarbatorii Bunei Vestiri:
"Iar in a sasea luna a fost trimis ingerul Gavriil de la Dumnezeu, intr-o cetate din Galileea, al carei nume era
Nazaret, catre o fecioara logodita cu un barbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era
Maria. Si intrand ingerul la ea, a zis: Bucura-te, ceea ce esti plina de har, Domnul este cu tine. Binecuvantata
esti tu intre femei. Iar ea, vazandu-l, s-a tulburat de cuvantul lui si cugeta in sine: Ce fel de inchinaciune poate
sa fie aceasta? Si ingerul i-a zis: Nu te teme, Marie, caci ai aflat har la Dumnezeu. Si iata vei lua in pantece si
vei naste fiu si vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare si Fiul Celui Preainalt se va chema si Domnul
Dumnezeu Ii va da Lui tronul lui David, parintele Sau. Si va imparati peste casa lui Iacov in veci si imparatia Lui
nu va avea sfarsit. Si a zis Maria catre inger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu stiu de barbat? Si raspunzand,
ingerul i-a zis: Duhul Sfant Se va pogori peste tine si puterea Celui Preainalt te va umbri; pentru aceea si Sfantul
care Se va naste din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Si iata Elisabeta, rudenia ta, a zamislit si ea fiu la
batranetea ei si aceasta este a sasea luna pentru ea, cea numita stearpa. Ca la Dumnezeu nimic nu este cu
neputinta. Si a zis Maria: Iata roaba Domnului. Fie mie dupa cuvantul tau! Si ingerul a plecat de la ea". (Luca 1,
26-38).
A fost mai usor pentru Apostoli sa creada ca Hristos a inviat, de vreme ce L-au vazut inviat. A fost usor pentru
crestini sa creada in invierea lui Hristos, pentru ca au avut marturia Apostolilor. Dar Maica Domnului, a crezut
pe baza unei simple fagaduinte ca se va petrece cu ea un fapt ce depaseste legea firii. Credinta ei a facut ca
imposibilul sa devina posibil, dupa cum sustine parintele Dumitru Staniloae. E o lege a firii sa nu poata zamisli
cele ce si-au ales viata fecioriei. De aceea Maica Domnului intreaba: “Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu stiu
de barbat?". Insa, dupa ce ingerul ii comunica modul zamislirii minunate - "Duhul Sfant se va cobori peste tine
si puterea Celui Prea Inalt te va umbri", atunci Fecioara nu s-a mai indoit de vestirea ingerului.
La inceput aceasta sarbatoare era doar locala si cu denumirea de sarbatoare a asteptarii Nasterii Domnului.
Variatia datei de praznuire a existat in Apus pana in sec. XI, cand data de 25 martie s-a generalizat in toata
lumea catolica. In Rasarit insa, data de 25 martie s-a generalizat probabil indata ce Nasterea Domnului a inceput
sa fie sarbatorita peste tot pe 25 decembrie, adica inca din prima jumatate a sec. al V lea. Buna Vestire este
sarbatorita in fiecare an in perioada Postului Mare, fiind una dintre sarbatorile pentru care Biserica acorda
dezlegare la peste, indiferent in ce zi ar cadea aceasta.
(Adrian Cocosila)
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Anunturi
Duminica 10 Martie ora 13.30 PM va avea loc un picnic care este sponsorat de credincioasele
parohiei noastre cu ocazia zilei de 8 Martie. Locatia este Walsingham Park, 12615 102nd Ave.,
Seminole, FL-33778, SHELTER # 2.
Luni 11 Martie incepe Postul Mare (al Pastelui)
Duminica 10 Februarie a avut loc picnicul sponsorat de Fam Lupescu, Gabriel si Camelia, Cristian si Ramona,
precum si Fam. Pr. Barr. La acest picnic s-a strans suma de $2,650. Multumim donatorilor, ostenitorilor, in
special lui Adelina, Mona si Titica pentru delicioasele deserturi si celor care au participat.
Duminica 10 Februarie s-au facut doua donatii speciale de Fam. Calin si Rodica Borcan $2000, si Fam. Dan si
Violeta Militaru $1,000. Le multumim si Bunul Dumnezeu sa le rasplateasca jertja!
Multa sanatate si un sincer La Multi Ani! celor care si-au sarbatorit ziua de nastere in luna Februarie: Roxana,
Camelia, Anca, Calin, Cristian, Pr. Romulus, si in special D.nei Elena-Viorica care a implinit frumoasa varsta de
70 de ani!
In mod special le aducem sincere multumiri D.nei Constanta Paiu, lui Laura si Dan, celor care au garantat
imprumutul care a fost achitat in intregime, precum si Fam. Catalin si Iuliana Acostandei cei care garanteaza in
continuare imprumutul ramas de achitat.

Preotul Paroh Romulus Barr impreuna cu Consiliul Parohial multumesc tuturor donatorilor si
sustinatorilor bisericii noastre din cursul lunii Februarie.

Situatia Financiara pe Februarie 2019:

(1) Incasari: $9,244 (din care $2,650 la picnic)
(2) Cheltuieli: $2,672
(3) Sold la 28 Februarie 2019: Fond rezerva: $8,210
Fond current: $9,125

In 17 Februarie 2019 s-a achitat suma de $30,685, reprezentand balanta imprumutului garantat
de D.na Constanta Paiu. A mai ramas de achitat suma garantata de Fam. Acostandei care in prezent
este de $17,000.
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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