Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Stefan cel Mare
Buletin Parohial
Octombrie 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 Octombrie
Duminica 6 Octombrie, ora 11:00 AM, Acatistul Sf. Cuv. Parascheva de la Iasi
Duminica 13 Octombrie, ora 10:30 AM, Acatistul Sf. Cuv. Parascheva de la Iasi
Sambata 19 Octombrie, ora 10:30 AM, Sf. Liturghie. Agapa
Duminica 27 Octombrie, ora 11:00 AM, Acatistul Sf. Mare Mucenic Dimitrie

“Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând,
ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor.
Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Parascheva, duhul tău.”
(Troparul Sfintei Parascheva)
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Dragi Romani,
In fiecare an familia Fred si Nellie White organizeaza si sponsorizeaza
picnicul de toamna. Anul acesta este picnicul cu numarul saisprezece.
Traditia continua asa ca Fam. White impreuna cu comitetul parohial va
invita sa luati parte la acest eveniment organizat pentru beneficiul bisericii
noastre.
Picnicul va avea loc:

Duminica, 10 Noiembrie 2019, la ora 1:30 PM
Walshingham Park ,
Shelter # 2
12615 102nd Ave N , Seminole , FL-33778

Sunday, November 10 2019 at 1:30 PM, St. Stephen the Great Romanian
Orthodox Church invites you to our last fall picnic. Please bring a friend.

Multumim anticipat pentru participare si donatiile dumneavoastra generoase care vor plati
ratele bancare pentru biserica Sfantul Stefan cel Mare
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Sf. Cuv. Parascheva (14 Octombrie)
Sfânta Cuvioasă Parascheva pe care Biserica Ortodoxa o praznuieste pe 14 Octombrie, a trăit pe pământ
în prima jumătate a veacului al XI-lea. S-a născut în Epivata (azi Boiados), pe țărmul Mării Marmara, în
apropiere de Constantinopol (mai târziu, Istanbul), pe atunci capitala Imperiului bizantin. Părinții ei,
oameni de neam bun și credincioși, râvnitori spre cele sfinte, au crescut-o în frica de Dumnezeu, îndemnând-o spre deprinderea faptelor bune, dar mai ales a postului, rugăciunii și milosteniei. Un frate
al ei, după ce a învățat carte, s-a călugărit sub numele de Eftimie; a fost ales episcop în localitatea
Madite pentru dragostea față de cele sfinte și pentru cultura sa deosebită.
Moștenind o mare avere de la părinți, împreună cu fratele ei, tânăra Parascheva a dăruit săracilor
partea ce i se cuvenea de moștenire și, „părăsind frumusețea acestei lumi”, s-a retras „în adâncul
pustiei”. S-a oprit mai întâi la Constantinopol, unde a ascultat cuvinte de învățătură de la călugări și
călugărițe cu aleasă viață duhovnicească. Urmând sfaturile acestora, a părăsit capitala, îndreptându-se
spre ținutul Pontului. Vreme de cinci ani a rămas la Mănăstirea Maicii Domnului din Heracleea. De aici
a plecat spre Țara Sfântă, în dorința de a-și petrece restul vieții în locurile binecuvântate de viața
pământească a Mântuitorului Iisus Hristos și a Sfinților Apostoli. După ce a văzut Ierusalimul, s-a așezat
într-o mănăstire de călugărițe în pustiul Iordanului, unde s-a nevoit cu postul și s-a înălțat duhovnicește
în rugăciune, întocmai ca Sfântul Ioan Botezătorul, ca Sfânta Maria Egipteanca și ca atâția alți ostenitori
ai pustiei roditoare de desăvârșire.
Într-o noapte, însă, pe când avea ca la 25 de ani, un înger i-a spus, în vis, să se reîntoarcă în locurile
părintești: „Să lași pustia și la moșia ta să te întorci, că acolo ți se cade să lași trupul pământului și să
treci din această lume către Dumnezeu, pe Care L-ai iubit”. După ce a avut această vedenie, sfânta
„fără de voie lăsă pustia și se întoarse în lume și la Țarigrad veni”. Și mereu în biserica Precistei ce este
în Vlaherne și către icoana Sfinției Sale căzu și cu lacrimi se ruga așa și zicea: „N-am altă nădejde, nam alt acoperământ. Tu-mi fii îndreptătoare, tu-mi fii folositoare... Că până am umblat în pustie pe tine
te-am avut ajutor, iar acum, dacă m-am întors în lume, îndreptează-mă până la sfârșitul vieții mele, că
altă nădejde nu am”.
Din Constantinopol s-a îndreptat spre Epivata, localitatea în care văzuse lumina zilei, fără să spună
cuiva cine este și de unde vine. „Acolo”, continuă Mitropolitul Varlaam, „trudă cătră trudă și durere
cătră durere adăugă, cu post și nedormire pe sine se înfrumuseța..., cu lacrimi pământul uda și se
ruga: Doamne Iisuse Hristoase, caută din lăcașul Tău cel sfânt; am lăsat toate și după Tine am călătorit
în toată viața mea. Și acum, îndură-Te Doamne, spune îngerului blând să ia cu pace sufletul meu”.
Împăcată cu sine, cu oamenii și cu Dumnezeu, și-a dat astfel sufletul întru odihna Mirelui ceresc.
A fost îngropată ca o străină, fără ca nimeni să știe cine era. Dar Dumnezeu, voind să o proslăvească,
a descoperit în chip minunat cine era acea străină. Se spune că un marinar a murit pe o corabie și
trupul i-a fost aruncat în mare. Valurile l-au adus la țărm, iar un sihastru care trăia acolo a rugat pe
niște creștini să-l îngroape după rânduiala creștinească. Săpând deci o groapă, „aflară trupul Prea
Cuvioasei Parascheva neputred și plin de mireasmă”. Cu toate acestea, au pus alături de ea și trupul
corăbierului, cel rău mirositor.
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Dar, în noaptea următoare, unuia din creștinii care săpaseră groapa, cu numele Gheorghe, i s-a arătat
în vis o împărăteasă, șezând pe un scaun luminat și înconjurată de mulțime de îngeri. Unul dintre îngeri
l-a luat de mână, l-a ridicat și i-a zis: „Gheorghe, pentru ce n-ați socotit trupul Sfintei Parascheva? Nu
știți că Dumnezeu a iubit frumusețea ei și a vrut să o proslăvească pe pământ?”. Iar împărăteasa pe
care o văzuse în vis și care nu era alta decât Cuvioasa Parascheva i-a poruncit să ia degrabă trupul ei
și să-l așeze undeva, într-un loc de cinste. Aceeași vedenie a avut-o și o femeie credincioasă, cu numele
Eftimia, într-același chip și în aceeași noapte, și a doua zi amândoi au spus tuturor minunata întâmplare.
Credincioșii de acolo, auzind de visul celor doi, au înțeles că este un semn dumnezeiesc, drept care au
luat trupul Cuvioasei din mormânt și l-au adus cu mare bucurie, „cu lumini și cu tămâie”, așezându-l în
Biserica Sfinții Apostoli din Epivata. Îndată au avut loc vindecări minunate în urma rugăciunilor care se
făceau lângă cinstitele sale moaște. Se spune că drept-credincioșii creștini din Epivata au zidit o biserică
chiar pe locul în care au trăit părinții ei și unde ea însăși văzuse lumina zilei.
În anul 1641, după ce binecredinciosul domn Vasile Lupu al Moldovei a plătit toate datoriile Patriarhiei
din Constantinopol, cârmuitorii ei de atunci, patriarhul Partenie I, zis cel Bătrân (1639-1644), împreună
cu membrii Sinodului său, au hotărât să-i ofere, drept recunoștință, moaștele Cuvioasei Parascheva
„pentru sfințirea și binecuvântarea acelui loc al Bogdaniei (Țara Moldovei, n.n.)”, după cum se spune
în „scrisoarea sinodicească”. Racla cu cinstitele moaște a fost transportată cu o corabie pe Marea Neagră, fiind însoțită de trei mitropoliți greci (Ioanichie al Heracleei, Partenie al Adrianopolului și Teofan al
Paleopatrei). Ajungând la Galați, apoi la Iași, au fost întâmpinate de Vasile Vodă Lupu, de Mitropolitul
Varlaam și de episcopii de Roman și Huși, de cler și credincioși. În ziua de 13 iunie 1641, cinstitele
moaște au fost așezate în minunata biserică a Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi, ctitoria domnitorului.
(Din Crestin Ortodox)

Sf. Mare Mucenic Dimitrie (26 Octombrie)
Sfantul Mare Mucenic Dimitrie este praznuit pe 26 octombrie. Sfantul Dimitrie a vietuit in timpul domniei
imparatilor Diocletian (284-305) si Maximian Galeriu (284-311). A fost botezat in taina, din cauza prigoanelor
impotriva crestinilor. Dupa moartea tatalui sau a fost ales dregator al cetatii Tesalonic chiar de catre imparatul
Maximian Galeriu. Pentru ca refuza sa aduca jertfa zeilor, marturisind credinta in Hristos, a fost aruncat in
temnita. In aceea vreme existau renumitele jocuri in cinstea imparatului, in care gladiatorul Lie (un luptator de
origine vandala, adus de prin Africa) ii arunca in sulite pe cei cu care se lupta, indeosebi crestini. Din relatarea
vietii Sfantului Dimitrie cel Mare aflam ca un tanar Nestor, ii cere in temnita binecuvantarea Sfantului Dimitrie
sa lupte cu Lie. Sfantul Dimitrie il binecuvinteaza si acesta reuseste sa-l biruie pe Lie. Imparatul, afland de
binecuvantarea daruita de Sfantul Dimitrie, a poruncit ca el sa fie strapuns cu sulitele, iar lui Nestor sa i se taie
capul.
Sfantul Dimitrie a marturisit credinta crestina cu pretul vietii sale. Trupul sau a fost inmormantat de crestini, iar
pe acel loc a fost ridicata mai tarziu biserica, care se poate vedea si astazi. Din mormant iesea sfant mir care
tamaduia bolile, si de aceea Sfantul Dimitrie este numit Izvoratorul de Mir. In perioada cruciadelor sau putin
mai tarziu, sfintele sale moaste au fost luate din sfanta sa biserica si duse in Apus. Multa vreme nu s-a stiut de
ele. Arheologul Maria Theohari le-a identificat ca fiind prezente in abatia benedictina San Lorenzo in Campo.
Dupa mai multe discutii, s-a aprobat ca pe 23 octombrie 1978 sa fie adus cinstitul cap la Tesalonic, iar dupa
doi ani, pe 10 aprilie 1980, au fost aduse si celelalte moaste ale marelui mucenic. Moastele Sfantului Dimitrie,
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izvoratoare de mir, se afla si astazi in biserica sa din Tesalonic, in Grecia. Ele au fost aduse in anul 2003, la
Iasi, cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.
(Din Crestin Ortodox)

Anunturi

Sambata 19 Octombrie 2019, la ora 10.30 AM, Parintele Ovidiu Pacurar din Naples va
oficia la biserica noastra Sf. Liturghie. Masa de pranz va fi servita dupa slujba.

Situatia Financiara
Cine doreste sa afle 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
Septembrie.

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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