Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Stefan cel Mare
Buletin Parohial
Martie 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 Martie
Duminica 1 Martie

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

Duminica 8 Martie

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

Duminica 15 Martie

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

Duminica 22 Martie

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

Duminica 29 Martie

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

Astăzi este începutul mântuirii noastre şi arătarea Tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiu Fecioarei 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)
Porunca cea cu taina luand-o intru cunostiinta cel fara de trup, in casa lui Iosif degrab a stat inainte zicand celei ce
nu stia de nunta: Cel ce a plecat, cu pogorarea, cerurile, incape fara schimbare tot intru tine; pe care si vazandu-l in
pantecele tau, luand chip de rob, ma inspaimantez a striga tie : bucura-te, Mireasa, pururea Fecioara.

(Acatistul Bunei Vestiri)
Buna Vestire este praznuita de Biserica pe 25 martie. Buna Vestire sau popular Blagovestenia (termenul slav
corespunzator celui de 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.
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. A crezut posibil,
imposibilul. Si prin aceasta l-a facut 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", Fecioara nu s-a mai indoit de vestirea ingerului.
In clipa in care declara ca se increde cu desavarsire in minunea ce se va savarsi cu ea, Fiul lui Dumnezeu Se si
salasluieste in ea, zamislindu-Se Om. Nasterea lui Dumnezeu-Cuvantul ca om este o nastere unica, neavand
nimic din nasterea celorlalti oameni. Nici nasterea Sa din Tatal, nici cea din Fecioara Maria, nu au avut ceva
comun cu nasterea altcuiva. Nasterea Sa ca Om nu e o nastere din necesitatea firii, ci din bunavoirea lui
Dumnezeu.
(Adrian Cocosila, Din Crestin Ortodox)

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.
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Anunturi
Pentru spovedanie se poate merge in fiecare Duminica inainte de Sf. Liturghie, intre orele
9.30 – 10.
Duminica 10 Februarie a avut loc picnicul sponsorat de Fam. Pr. Lupescu, Gabriel si Camelia, D.na Preoteasa
Marioara, Lenuta si Nelu Cojoc, Cristian si Ramona Lupescu si Fam. Pr. Barr. La acest picnic s-a strans suma
de $3,100. Multumim donatorilor, ostenitorilor si tuturor celor care au participat!
In perioada Postului Mare, Duminica dupa Sf. Liturghie se face slujba Parastasului de obste.
Vineri 20 Martie de la ora 7 PM un sobor de preoti va sluji Taina Sf. Maslu.

Preotul Gabriel Lupescu impreuna cu Consiliul Parohial multumesc tuturor donatorilor si sustinatorilor
bisericii noastre din cursul lunii Februarie.

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, deoarece 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 2020 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 2020.
NUME ______________________________________________________
ADRESA______________________________________________________
TELEFON______________________ EMAIL__________________________

Va multumim anticipat pentru donatiile dumneavoastra generoase si va asteptam
cu drag la biserica!
Consiliul Parohial
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