Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Stefan cel Mare
Buletin Parohial
Mai 2019

Preot: Romulus Barr
Telefon: (941) 681-5860

Presedinte: Marinela White
Telefon: (727) 458-6220

Religious Service Address:
219 S. Betty Lane, Clearwater, FL 33756

Mailing Address:
P.O. Box 7164, Clearwater, FL 33758

Web: http://www.bisericasfantulstefancelmare.com/index.html

Programul Sfintelor Slujbe – Luna Mai
Duminica 5 Mai, ora 10:00 AM, Sf. Liturghie. Parastase si Pomenirea mortilor
Duminica 12 Mai, ora 13:30 PM, Picnic locatia este Walsingham Park, 12615 102nd Ave.,
Seminole, FL-33778, SHELTER # 1
Duminica 19 Mai, ora 11:00 AM, Acatistul Invierii. Cuvant de Invatatura
Duminica 26 Mai, ora 11:00 AM, Acatistul Invierii. Cuvant de Invatatura. Agapa cu ocazia Sarbatorii Sf. Imparati
Constantin si Elena
“Chipul Crucii Tale pe cer văzându-l şi ca Pavel chemarea nu de la oameni luând, cel între împăraţi
Apostolul Tău, Doamne, împărăteasca cetate în mâinile Tale o a pus. Pe care pazeşte-o totdeauna
în pace, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule Iubitorule de oameni.”
Troparul Sf. Mari Imparati, intocmai cu Apostolii,
Constantin si mama sa, Elena
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Sf. Imparati Constantin si Elena
(21 Mai)
Pe 21 mai ii sarbatorim pe Sfintii Imparati Constantin si Elena, cei "intocmai cu Apostolii". Constantin cel Mare a
fost primul fiu a lui Constantius Chlorus si al Elenei. A fost proclamat august in anul 306, moment in care ii
confera mamei sale, Sfanta Elena, titlul de "Nobilissima Femina" (Doamna prea nobila), iar in anul 325, ii acorda
distinctia de "Augusta".
Sfantul Constantin cel Mare este primul imparat roman crestin. Dupa ce l-a invins pe imparatul pagan Maxentiu,
Constantin da in anul 313 celebrul Edict de la Milan, prin care religia crestina devine o religie permisa. Lucrarea
sa misionara nu se opreste aici. Scuteste Biserica de dari, drept de care nu se bucurau templele pagane, si ii
inapoiaza tot ceea ce ii fusese confiscat, acordandu-i si dreptul de a primi donatii. Nu trebuie uitat nici ajutorul
acordat episcopilor cu sume importante din tezaurul statului, pentru ridicarea de biserici si intretinerea clerului.
El a daruit Bisericii si dreptul de eliberare a sclavilor. A inlaturat din legile penale pedepsele contrare
crestinismului, precum: rastignirea, zdrobirea picioarelor, stigmatizarea (arderea cu fierul rosu). Prin legea din
321, Constantin cel Mare a generalizat duminica ca zi de repaus in Imperiu. Imparatul Constantin a adoptat legi
care interziceau adulterul si avortul, abandonarea copiilor nou nascuti, rapirea copiilor si vinderea copiilor din
motive de saracie.
Datorita lui are loc primul Sinod Ecumenic, tinut in anul 325, la Niceea, pentru afirmarea dreptei credinte.
Amintim ca in cadrul acestui Sinod au fost alcatuite primele 7 articole ale Simbolului de credinta (Crezul), a fost
fixata data Pastilor (prima duminica dupa luna plina, dupa echinoctiul de primavara) si s-au dat 20 de canoane
referitoare la disciplina bisericeasca. La sfarsitul lucrarilor, cand Osiu de Cordoba a rostit articolele din Crez,
Constantin a spus: "Da, acesta este adevarul. Nu sunt teolog, dar simt ca aici este adevarul. Sunt convins ca nu
voi l-ati facut, ci Dumnezeu care a lucrat cu voi".
Constantin cel Mare a primit botezul de la episcopul Eusebiu de Nicomidia in luna mai, anul 337. A trecut la cele
vesnice in acelasi an, pe 21 mai.
In iconografia ortodoxa, Sfintii Imparati Constantin si Elena au intre ei asezata Sfanta Cruce, pentru ca Sfantul
Constantin a descoperit Crucea pe cer, iar Sfanta Elena in pamant. Mentionam ca in ajunul luptei cu Maxentiu,
Constantin a vazut pe cer ziua, in amiaza mare, o cruce luminoasa deasupra soarelui cu inscriptia: "in hoc signo
vinces" (prin acest semn vei birui). Noaptea, in timpul somnului, i se descopera Hristos, cerandu-i sa puna
semnul sfintei cruci pe steagurile soldatilor. Dand ascultare poruncii primite in vis, iese biruitor in lupta cu
Maxentiu. Pe acest eveniment este pusa, de foarte multi cercetatori, convertirea imparatului la religia crestina.
Mama sa, Elena, a reusit sa descopere pe dealul Golgotei crucea pe care a fost rastignit Hristos. Potrivit traditiei,
in urma sapaturilor s-au gasit trei cruci. Pentru a se identifica crucea pe care a fost rastignit Hristos, au atins
cele trei cruci de un mort. Acesta a inviat in momentul in care a fost atins de Crucea Domnului. Pe 14 septembrie
326, episcopul Macarie I al Ierusalimului a luat crucea si a inaltat-o in fata multimii, iar ziua de 14 septembrie a
devenit sarbatoarea Inaltarii Sfintei Cruci in calendarul crestin. Datorita demersului ei de a cauta Crucea
Mantuitorului, Sfanta Elena este si ocrotitoarea arheologilor.
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Particele din moastele Sfintilor Imparati Constantin si Elena sunt prezente in Catedrala patriarhala din Bucuresti.
Au fost daruite in anul 2002 de catre delegatie a Bisericii Ortodoxe din Cipru. Sfintele moaste au fost aduse de
la Manastirea Kykkos, impreuna cu o copie dupa icoana Maicii Domnului pictata de Sfantul Evanghelist Luca,
care se pastreaza in manastirea cipriota.
(Adrian Cocosila)

Anunturi
Duminica 12 Mai, ora 13:30 PM, Picnic locatia este Walsingham Park, 12615 102nd Ave.,
Seminole, FL-33778, SHELTER # 1. Picnicul este sponsorat de Mona si Calin Dumbravean.
Multumim Pr. Gheorghe Libotean care a venit din Phoenix si a oficiat slujbele din Saptamana Mare si din
Saptamana Luminata. Le multumim in primul rand lui Mona si Calin Dumbravean care l-au gazduit pe
perioada sederii, precum si celorlalti credinciosi care s-au ocupat ca Pr. Gheorghe sa aiba o sedere cat mai
placuta in mijlocul nostru.
Duminica 26 Mai dupa Acatistul Invierii si Cuvantul de Invatatura va avea loc o agapa in cinstea
Sf. Imparati Constantin si Elena.
Multumim donatorilor Sf. Pasti din anul acesta, familiilor Lupescu, Gabriel si Camelia, Cristian si Ramona si
D-nei Preoteasa Marioara Luca. De asemenea le multumim si celorlalti sponsori care au contribuit si au ajutat
la organizarea agapei din noaptea de Inviere, Fam. Rodica si Calin Borcan, Fam. Marinela si Fred White, Fam.
Calin si Mona Dumbravean, Fam. Veronica Perju, Fam. Elena Varzaru.

Preotul Paroh Romulus Barr impreuna cu Consiliul Parohial multumesc tuturor donatorilor si
sustinatorilor bisericii noastre din cursul lunii Aprilie.
Situatia Financiara pe Aprilie 2019:
(1) Incasari: $6,270
(2) Cheltuieli: $4,644
(3) Sold la 30 Aprilie 2019: Fond curent: $9,776
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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