Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Stefan cel Mare
Buletin Parohial
Preot: Romulus Barr
Telefon: (941) 218-1668

Septembrie 2018

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 Septembrie
Duminica 2 Septembrie, ora 10 AM, Sfanta Liturghie
Duminica 9 Septembrie, ora 10 AM, Sfanta Liturghie. Praznuirea Nasterii Maicii Domnului. Agapa
Duminica 16 Septembrie, ora 10 AM, Sfanta Liturghie. Praznuirea Inaltarii Sf. Cruci
Duminica 23 Septembrie, ora 10 AM, Sfanta Liturghie
Duminica 30 Septembrie, ora 10 AM, Sfanta Liturghie
ora 13.30 PM picnic (Walsingham Park, 12615 102nd Ave, Shelter #8)
Nasterea ta, de Dumnezeu Nascatoare Fecioara, bucurie a vestit la toata lumea, ca din tine a rasarit Soarele
dreptatii, Hristos, Dumnezeul nostru. Si dezlegand blestemul a dat binecuvantare si stricand moartea, ne-a
daruit noua viata vesnica.

(Troparul Nasterii Maicii Domnului)
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Anunturi
Duminica 5 August dupa Sf. Liturghie a avut loc o slujba de multumire, un Te-Deum, cu ocazia a 55 de ani de
casatorie a sotilor Dusita si Filip George. Un sincer “La Multi Ani!”
Duminica 19 August dupa Sf. Liturghie s-a oficiat un parastas pentru Vasile, tatal D-nei Cristina Cleopatra si
varul D-nei Patricia Petean. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace. Vesnica lui pomenire.
Duminica 19 August la agapa tinuta cu prilejul praznicului Adormirii Maicii Domnului suma donatilor stranse a
fost de $1650. Multumiri tuturor donatorilor si ostenitorilor, in mod deosebit D-nei Marinela White.
Sambata 25 August s-a oficiat Sf. Taina a Botezului si a Mirungerii pruncilor Anna Amber, fiica lui Cheri si
Alexandru Ivan, si lui Liliana Olivia, fiica lui Mirela si Anthony Edison.
Duminica 26 August s-a oficiat Sf. Taina a Botezului si Mirungerii pruncilor Ioan Ender, fiul lui Ioana si Turan
Celiker, si lui Simona Celine, fiica lui Raluca si Frank Canales.
Adresam celor patru prunci increstinati multa sanatate si Bunul Dumnezeu sa-si reverse Harul Sau peste ei si
familiile lor!
Sambata 25 August a avut loc un Te-Deum de multumire cu ocazia a 50 de ani impliniti de Alex Zotescu. Un
calduros “La Multi Ani!” lui Alex, Magda si Alexandra.
Duminica 26 August Fam. Anca si Septimiu Pascu din New York, NY, a facut o donatie de $1000 bisericii
noastre. Multumim!
Duminica 30 Septembrie ora 13.30 PM va avea loc un picnic care este sponsorat de Laura, Dan
Eduard si Constanta Paiu. Locatia este Walsingham Park, 12615 102nd Ave., Seminole, FL-33778,
SHELTER # 8.

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

Nasterea Maicii Domnului - Sfanta Maria Mica (8 Septembrie)
Nasterea Maicii Domnului este prima mare sarbatoare din cursul anului bisericesc care incepe la 1 septembrie.
Sfanta Scriptura nu ne relateaza acest eveniment. Insa, scrierile apocrife ofera foarte multe amanunte despre
originea si copilaria Fecioarei Maria. Pentru ca nu aveau copii, Ioachim si Ana au inceput sa fie ironizati si
batjocoriti de oameni. Lipsa copiilor era considerata un blestem din partea lui Dumnezeu. Si totusi, Ioachim si
Ana nu s-au razvratit impotriva lui Dumnezeu, nici nu au renuntat la viata lor virtuoasa, rugandu-se in continuare
cu lacrimi si nadajduind in bunatatea lui Dumnezeu. Traditia spune ca in al cincizecilea an al casatoriei lor, Marele
Preot de la Templu a refuzat in public jertfa lor, numindu-i blestemati.
Intristati, cei doi parinti s-au indreptat spre casa lor din Seforis si au hotarat sa se retraga fiecare pentru post si
rugaciune. Ioachim a zis catre sotia sa Ana: "Pe mine nu ma indeamna inima sa mai intru in casa mea, caci noi
suntem urgisiti de Dumnezeu. Iata eu ma duc la munte si acolo voi posti si ma voi ruga lui Dumnezeu, doar se
va milostivi si ne va da noua un copil". Iar Ana a inceput sa se roage lui Dumnezeu cu durere si cu multe lacrimi,
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zicand: "Doamne, Atottiitorule, Cela ce numai cu cuvantul ai facut cerul si pamantul si toate cate se vad; Cela
ce ai zis fapturilor Tale sa traiasca si sa se inmulteasca; Cela ce ai binecuvantat pe Sarra, femeia lui Avraam si
a nascut pe Isaac la batranete si ai daruit Anei fiu, de a nascut pe Samuel proorocul, da-mi si mie roada pantecelui
meu si nu lasa sa fiu de ocara intre oameni, ca de voi naste fiu, sau fiica, il voi inchina Tie cu toata inima si-l voi
da sa slujeasca in biserica slavei Tale" (I Regi 1, 11). Ingerul Gavriil se va arata fiecaruia, spunandu-le ca
rugaciunea lor nu a fost trecuta cu vederea si ca Dumnezeu le va trimite binecuvantarea Sa. Tot el le-a vestit ca
acest prunc se va umple de Duh Sfant din pantecele mamei sale si ca va fi un vas ales lui Dumnezeu. (Luca 1,
4-23).
Naşterea Maicii Domnului, cum spune si troparul praznicului, este bucurie pentru toată lumea pentru că din ea
a răsărit soarele dreptăţii Iisus Hristos care ne-a daruit noua tuturor viata vesnica!
(Din Vietile Sfintilor)

Inaltarea Sf. Cruci (14 Septembrie)
Inaltarea Sfintei Cruci este cea mai veche si mai importanta dintre sarbatorile ortodoxe inchinate cinstirii Sfintei
Cruci. In aceasta zi sarbatorim doua evenimente deosebite din istoria Sfintei Cruci: aflarea Crucii pe care a fost
rastignit Mantuitorul si inaltarea ei solemna in fata poporului de catre episcopul Macarie al Ierusalimului, in
ziua de 14 septembrie din anul 335, precum si intoarcerea Sfintei Cruci de la persii pagani, la anul 629, pe
timpul imparatului bizantin Heraclius, care a depus-o cu mare cinste in biserica Sfantului Mormant (a Sfintei
Cruci) din Ierusalim.
Sf. Apostol Pavel ne aminteste, „cuvantul cruce pentru cei ce pier inseamna nebunie, dar pentru noi cei ce ne
mantuim este puterea lui Dumnezeu” (I Cor. I, 18). De cate ori sarutam cu evlavie crucea Domnului, noi il
sarutam pe Mantuitorul nostru Hristos, Cel ce S-a rastignit pe ea pentru pacatele noastre. Cand vedem crucea
noi ne gandim, fara sa vrem, la patimile mantuitoare ale Celui rastignit pentru izbavirea noastra din blestemul
legii. Ea este pentru noi semnul prezenţei si al puterii dumnezeiesti a lui Iisus, care alunga pe diavolul si
infrange puterea mortii. De aceea cantam cu incredere cu ocazia acestui praznic: „Doamne, arma asupra
diavolului crucea Ta ai dat noua...” si: „Crucea Ta, Doamne, viata si inviere poporului Tau este...”. Ea este
temeiul mandriei si al laudei noastre de creştini ortodocsi, cum zice Apostolul: „Iar mie sa nu-mi fie a ma lauda
decat in crucea Domnului nostru Iisus Hristos... ” (Gal. VI, 14).
In clipele noastre de cumpana, si de necazuri, sa ingenunchem cu smerenie si evlavie, la picioarele crucii, sa
marturisim Celui rastignit pe ea toate pacatele si slabiciunile noastre, cerandu-i cu credinta iertare, mangaiere
si ajutor intru necazuri si nevoi. Si sa ne rugam, zicand: „Mantuieste, Doamne, poporul Tau si binecuvanteaza
mostenirea Ta. Biruinta asupra celor potrivnici binecredinciosilor crestini le daruieste si cu crucea Ta pazeste
pe poporul Tau!” Amin.
(Din Vietile Sfintilor)
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Situatia Financiara pana la data de 31 August 2018:

August 2018: (1) Cont Checking +$3,928 (incasari)

-$2,757.38 (cheltuieli)

Total 08.31.2018: $16,369.11
(2) Cont Pledge

+$790 (incasari)

-1,111 (cheltuieli)

Total 08.31.2018: $9,296.43
(3) Cont Icoane

$8,209.43

Total 08.31.2018: $8,209.43

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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