Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Stefan cel Mare
Buletin Parohial
Septembrie 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 Septembrie
Sambata 7 Septembrie, ora 10:30 AM, Sf. Liturghie. Praznuirea Nasterii Maicii Domnului. Agapa.
Duminica 15 Septembrie, ora 11:00 AM, Acatistul Sfintei Cruci
ora 13:30 PM, Picnic at Walsingham Park, Shelter # 2
Duminica 22 Septembrie, ora 11:00 AM, Acatistul Sf. Acoperamant al Maicii Domnului
Sambata 28 Septembrie, ora 10:30 AM, Sf. Liturghie

“Naşterea ta, Născătoare de Dumnezeu, bucurie a vestit la toată lumea: căci din tine a răsărit soarele
dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru; şi, dezlegând blestemul, a dat binecuvântarea şi, omorând
moartea,ne-a dăruit viaţa cea veşnică.”
(Tropar la Nasterea Maicii Domnului)
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Nasterea Maicii Domnului (8 Septembrie)

Maica Domnului, Fecioara Maria este pe bună dreptate cinstită de Biserică printr-un cult deosebit. Din cele mai
vechi timpuri, sfânta Fecioară e cinstită sub titlul de Născătoare de Dumnezeu, sub a cărei ocrotire credincioşii
aleargă rugându-se în toate primejdiile şi nevoile.
"Căci Dumnezeu aşa de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să
nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se
mântuiască, prin El, lumea” (Ioan 3; 16-17). Ele sunt cheia întregii opere de mântuire a lumii. La răutatea şi
rătăcirea omului, Dumnezeu a răspuns cu Iubire. La îndepărtarea oamenilor de Creatorul lor, Dumnezeu a
răspuns cu cea mai mare apropiere, venind Însuşi în mijlocul oamenilor, prin Fiul Său, pe Care L-a trimis ca
Mântuitor al lumii. Aceea prin care a fost posibilă în-omenirea Logosului divin, este cea pe care Biserica o
prăznuieşte în mod deosebit astăzi. Sfânta Fecioară Maria, vasul ales în care s-a sălăşluit a doua persoană a
Sfintei Treimi în chip minunat, de la Duhul Sfânt, dăruind din trupul său curat, un trup omenesc Celui de
necuprins, Dumnezeului cel veşnic.
(Din Crestin Ortodox)

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 de fapt amintirea a doua evenimente deosebite din istoria lemnului 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. Aducerea sau 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.

(Din Crestin Ortodox)
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Anunturi
Sambata 7 Septembrie 2019, la ora 10.30 AM, Parintele Ovidiu Pacurar din Naples va
oficia Sfanta Liturghie la biserica Sfantul Stefan cel Mare din 219 S Betty Ln Clearwater.
Parintele va aduce cu dansul o copie a icoanei “Maicii Domnului din Kursk", icoana care a
este cunoscuta ca si facatoare de minuni. Masa de pranz va fi servita dupa slujba.
Sambata 28 Septembrie 2019, la ora 10.30 AM, Parintele Ovidiu Pacurar din Naples va
oficia la biserica noastra Sf. Liturghie.

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
August.

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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