
Explicarea Sfintei Liturghii (I) 
 

Liturghia propriu-zisă, ca împreună slujire a preotului şi credincioşilor, 
debutează cu binecuvântarea solemnă a împărăţiei Sfintei Treimi, 
mărturisire a faptului că Sfânta Liturghie reprezintă intrarea Bisericii în 
Împărăţia lui Dumnezeu.  

Dumnezeu - Cuvântul ne vorbeşte şi apoi ni se oferă ca hrană  
Proscomidia fiind un ritual pregătitor săvârşit în taină de preot, 

Liturghia, aşa cum se descoperă ea credincioşilor, este alcătuită din două 
părţi care au o structură paralelă şi sunt indisolubil legate: Liturghia 
Cuvântului (a catehumenilor) şi Liturghia Euharistică (a credincioşilor). 
Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu convoacă, vorbeşte, se istoriseşte şi, în 
cele din urmă, se oferă pe Sine ca hrană . La Liturghia Cuvântului, în 
timpul căreia în centrul Sfintei Mese se află Sfânta Evanghelie, 
Dumnezeu Cuvântul ne vorbeşte şi ni se împărtăşeşte prin cuvânt: citirile 
din Sfânta Scriptură, predica, rugăciunea şi cântarea căci „cel ce ascultă 
cuvântul Meu şi crede în cel ce m-a trimis pe Mine are viaţă 
veşnică” (Ioan 5, 24) iar „cuvintele Mele duh sunt şi viaţă” (Ioan 6, 23). 
La Liturghia Euharistică în centrul Sfintei Mese se află Potirul euharistic 
descoperindu-ne sensul principal al acesteia de împărtăşire cu Dumnezeu 
Cuvântul întrupat, cu însuşi Trupul şi Sângele Lui, căci „Cuvântul S-a 
făcut trup” (Ioan 1, 14) şi „dacă 
nu veţi mânca Trupul Fiului 
Omului şi nu veţi bea Sângele Lui, 
nu veţi avea viaţă în voi” (Ioan 6, 
53). Liturghia Cuvântului se 
împlineşte în Liturghia Euharistică, 
cele două părţi ale Sfintei Liturghii 
realizând numai împreună 
întâlnirea deplină cu Hristos cel 
Înviat şi intrarea Bisericii în 
Împărăţia lui Dumnezeu.  

Liturghia debutează prin 
slăvirea împărăţiei Sfintei 
Treimi  

Sfânta Liturghie începe prin 
rostirea de către preot a 
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binecuvântării mari: „Binecuvântată este Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor”. În limbaj liturgic „a binecuvânta” înseamnă „a slăvi”, 
„a lăuda”. Liturghia debutează aşadar printr-o slăvire a împărăţiei Sfintei Treimi scoţând 
adunarea liturgică din condiţiile existenţei căzute, din „lumea aceasta” şi raportându-o la 
Împărăţia lui Dumnezeu („Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta” - Ioan 18, 36), 
împărăţie care vine („Vie Împărăţia Ta” ne rugăm în Tatăl nostru - Luca 11, 2) şi a venit 
deja („iată a ajuns la voi Împărăţia lui Dumnezeu” - Luca 11, 20).  

Scopul Sfintei Liturghii este intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu  
După învăţătura Tradiţiei şi a Scripturii, Împărăţia lui Dumnezeu este cunoaşterea lui 

Dumnezeu, iubirea faţă de El, unirea cu El şi viaţa întru El. Este „dreptate şi pace şi bucurie 
în Duhul Sfânt” (Rom. 14, 17). Este Împărăţia iubirii între Dumnezeu şi noi şi între noi 
înşine. A binecuvânta această împărăţie înseamnă a recunoaşte şi a mărturisi că ea este 
valoarea supremă şi ultimă şi, ca urmare, a exprima dorinţa adunării liturgice de a intra în ea. 
Mai mult, binecuvântarea mare afirmă scopul Sfintei Liturghii ca fiind intrarea în Împărăţia 
lui Dumnezeu. Binecuvântarea împărăţiei ne îndreaptă astfel atenţia, mintea şi inima spre 
unicul lucru de trebuintă, intrarea în împărăţie, relevând faptul că încă din viaţa aceasta este 
posibil a deveni părtaşi Împărăţiei lui Dumnezeu. Sfânta Liturghie prilejuieşte trăirea 
anticipată a împărăţiei cerurilor şi prefigurarea ajungerii depline în ea.  

 
Împărăţia lui Dumnezeu este extinderea iubirii Sfintei Treimi la noi  

Binecuvântarea mare este o mărturisire a Sfintei Treimi. „Prin întrupare oamenii au 
învăţat mai întâi că Dumnezeu este în trei feţe. Şi cum Sfânta Liturghie este taina acestei 
întrupări a Domnului, la începutul ei se cuvine să fie pusă în lumină şi să fie propovăduită 
Treimea”. În acelaşi timp este o mărturisire că Împărăţia lui Dumnezeu este Împărăţia Sfintei 
Treimi, a Tatălui ceresc iubitor, a Fiului devenit prin întrupare Fratele cel mai iubitor al 
nostru şi a Duhului Sfânt, curăţitorul nostru de patimile care ne stăpânesc ca forme multiple 
ale egoismului. Împărăţia lui Dumnezeu este extinderea iubirii Sfintei Treimi la noi, iubire 
căreia se cuvine să-i răspundem şi noi cu iubirea noastră faţă de Dumnezeu şi între noi. Este 
o împărăţie a dragostei în care comuniunea celor ce fac parte din ea sporeşte continuu în 
Sfânta Liturghie pentru a ajunge desăvârşită în viaţa viitoare. Binecuvântarea este şi o 
afirmare a veşniciei Împărăţiei lui Dumnezeu: „Binecuvântată este Împărăţia ... acum şi 
pururea şi în vecii vecilor”. Se subliniază astfel caracterul eshatologic al Sfintei Liturghii, 
ieşirea din timpul „acestei lumi” şi intrarea în dimensiunea veşniciei.  

Împărăţia ni s-a deschis prin crucea Fiului lui Dumnezeu  
Binecuvântând Împărăţia Treimică, preotul face semnul Sfintei Cruci cu Evanghelia 

deasupra antimisului. Evanghelia este „icoana” Cuvântului lui Dumnezeu, de aceea, prin 
însemnarea cu semnul Sfintei Cruci, se subliniază faptul că Împărăţia ni s-a deschis prin şi în 
Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu care, luând firea umană, a biruit moartea prin cruce arătându-
ne iubirea veşnică a lui Dumnezeu pentru noi şi descoperindu-ne că nu putem intra în această 
împărăţie decât prin jertfă, asumându-ne crucea: „oricine voieşte să vină după Mine să se 
lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34). Împărăţia lui Dumnezeu 
este nedespărţită de cruce, dar în ea nu intrăm ca indivizi ci ca persoane unite în Biserică. 
„Toată Sfânta Liturghie este mişcarea comunităţii în duhul de jertfă a lui Hristos spre unirea 
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deplină cu Hristos cel jertfit şi înviat şi spre jertfirea reciprocă între ei din puterea jertfei 
Lui”. Unirea comunităţii cu Hristos cel jertfit se face pentru a se aduce şi ea împreună cu El 
jertfă Tatălui şi astfel să se realizeze Împărăţia Treimii în toate. Împărtăşirea Bisericii din 
jertfa lui Hristos, exprimată simbolic de rânduiala Proscomidiei, se împlineşte astfel în cadrul 
Sfintei Liturghii.  

Puterea Împărăţiei lui Dumnezeu constă în Duhul Sfânt  
Binecuvântarea Împărăţiei lui Dumnezeu este o cerere ca ea să vină la noi şi ca noi să fim 

înălţaţi la ea. Afirmăm astfel sensul profund al slujirii divine în general şi al Sfintei Liturghii 
în special şi anume „pregustarea” Împărăţiei lui Dumnezeu care, deşi nevăzută „lumii 
acesteia”, se află deja în mijlocul nostru (Luca 11, 20). Puterea acestei împărăţii constă în 
Duhul Sfânt prin care Dumnezeu vine în noi. Duhul Sfânt este Duhul libertăţii care ne arată 
fii liberi ai Tatălui ceresc (Romani 8, 15; II Corinteni 13, 17) şi ne curăţeste de toată 
întinăciunea păcatului dacă ne pocăim cu sinceritate. De aceea în Împărăţia lui Dumnezeu 
toţi suntem împăraţi şi fii ai Celui Preînalt, eliberaţi de egoism şi uniţi în iubire jertfelnică. 
Perspectiva de a deveni părtaşi, în Duhul Sfânt, Împărăţiei lui Dumnezeu şi putinţa 
pregusţării acesteia ne descoperă Sfânta Liturghie ca o sărbătoare adevărată, plină de lumină.  

„Amin”-ul este mărturisirea dorinţei de a fi părtaşi Împărăţiei lui Dumnezeu  
„Amin”-ul rostit de comunitate ca răspuns la binecuvântare având sensul de „aşa să fie”, 

exprimă participarea plină de bucurie a tuturor celor prezenţi la Liturghie, la lucrarea sfântă 
care începe. Este o mărturisire a dorinţei credincioşilor de a fi părtaşi Împărăţiei lui 
Dumnezeu şi a încrederii că se vor învrednici de această bucurie. Dar „amin”-ul rostit ne şi 
responsabilizează deoarece în Împărăţia lui Dumnezeu nu intră nimic necurat sau întinat 
(Apocalipsa 21, 27; Efeseni 5, 5) şi, ca urmare, cel ce vine la Liturghie se cuvine să-i aducă 
lui Dumnezeu pocăintă pentru păcatele sale .  

Concluzie  
Binecuvântarea mare, deşi a fost introdusă în rânduiala Liturghiei abia în secolul al XI-lea, 

a devenit un moment esenţial al acesteia, cu profunde implicaţii, pe care am încercat să le 
desluşim în cele de mai sus. Binecuvântarea marchează începutul Sfintei Liturghii şi, de 
aceea, este foarte important ca, din acest moment, cu toşii, clerici şi credincioşi, adunaţi în 
Biserică, fiecare la locul său, să înceteze orice altă activitate îndreptându-şi întreaga atenţie 
spre participarea la Sfânta Liturghie care este, cu adevărat, intrarea noastră în Împărăţia lui 
Dumnezeu.  

(Pr. Prof. Dr. Florin Botezan) 
———————————————————————————— 

 

Pildă de folos 
 

Cuiul lui Pepelea 
 
Se spune că un om şi-a cumpărat o casă de la un oarecare cu numele Pepelea. Acest 

Pepelea i-a pus o condiţie cumpărătorului: să-i dea voie să aibă şi el un cui bătut în casă. „Că, 
de – zicea el – casa mea e de la părinţi şi ca amintire vreau să mai am şi eu acolo măcar un 
cui!”. „Bine – zise cumpărătorul – un cui, cu ce mă poate păgubi?”; şi făcură actele, 
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încheind contractul, iar omul stătea liniştit. După o bucată de vreme, însă, apăru Pepelea să-şi 
mai vadă cuiul, zicând că i s-a făcut dor de tatăl său.  

Altă dată, veni Pepelea să vadă cuiul că i s-a făcut dor de maică-sa, altă dată de bunicu-
său şi aşa începu să îi bată şi noaptea în uşă… 

 - Păi bine, măi Pepelea, noaptea te apucă pe tine dorul, să-mi tulburi somnul?! 
 - Ce te priveşte pe dumneata? răspunse Pepelea. Cuiul este al meu şi fac ce vreau cu 

el. Uite, am venit să-mi pun pălăria în el şi am să mai vin!… şi de atunci, Pepelea venea şi de 
câte trei ori pe noapte să-şi pună pălăria în cui. 

Într-o noapte veni şi agăţase în cuiul lui o traistă cu murdării; casa se umplu de miros 
greu, încât bietul cumpărător fu silit să iasă afară. Cuiul lui Pepelea i-a pricinuit atâta necaz 
încât şi-a părăsit de bunăvoie casa cumpărată şi nu după mult timp, a murit de această 
supărare. Pentru un cui omul şi-a pierdut liniştea, casa şi viaţa. De aici şi vorba: „Să te fereşti 
de cui străin în casa ta!” 

Cuiul este păcatul, iar Pepelea diavolul…dacă îi laşi numai un pic de loc în casa 
sufletului tău, îţi răpeşte şi casa sufletului şi mântuirea. Când te întorci la Dumnezeu, 
Pepelea, diavolul, urmăreşte să-ţi mai laşi un mic păcat, care ţi-a fost mai drag. Şi dacă 
nu bagi de seamă şi primeşti cuiul lui Pepelea, ai pierdut tot, pentru că satana se 
foloseşte de acest cui zi şi noapte precum Pepelea. 

 

_________________________________________________________________ 
 

Românii și superstitiile 
 
Românii sunt extrem de superstiţioşi 
În pravila bisericească ortodoxă se spune că “superstiţia este o credinţă de prisos (falsă), 

prin care Dumnezeu este defăimat. Superstiţiile sunt moştenite de la strămoşii păgâni şi s-au 
păstrat în popor de cei neştiutori. Cine crede în ele săvârşeşte un păcat, căci prin ele se 
falsifică adevărul dumnezeiesc şi se canonisesc ca şi vrăjitoria”. Preoţii ortodocşi au atras 
atenţia, în nenumărate rânduri, că este interzisă credinţa în superstiţii. Şi totuşi, aproape că nu 
există român care să nu aibă cel puţin o superstiţie, indiferent cât de credincios ar fi. Acest 
lucru este, până la urmă, un paradox. Când “frică de Dumnezeu” se transformă în “frică de 
superstiţii”, acestea ajung să fie ridicate la rang de religie.  

De unde această credinţă puternică în superstiţii? Una dintre explicaţii ar fi ca multe 
dintre ele s-au adeverit de-a lungul timpului. Dar şi pentru aceasta există o motivaţie: atunci 
când crezi cu tărie că un lucru se va întâmpla, acel lucru chiar se va întâmpla, în plus, nu de 
puţine ori oamenii au constatat că, de exemplu, cifra 13, pisica neagră sau întoarcerea din 
drum nu au adus deloc ghinion, ci dimpotrivă, sau ca oglinda spartă n-a fost urmată de nici o 
nenorocire, ba chiar, uneori, s-au petrecut evenimente fericite. 

Poziţia Bisericii Ortodoxe 
Dar, oricâte argumente ştiinţifice şi religioase s-ar aduce, românii continuă, la început de 

secol XXI, să creadă în superstiţii. Biserica Ortodoxă a identificat câteva dintre superstiţii, 
îndemnând credincioşii să renunţe la ele. Potrivit dogmelor bisericeşti, puteţi mătura liniştiţi 
seara prin casă, să daţi foc împrumut, să spălaţi şi să coaseţi vinerea, să începeţi un lucru 
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marţea sau sâmbătă, să cheltuiţi bani lunea, să vă întoarceţi din drum şi să rămâneţi 
nepăsători atunci când pisica neagră vă taie calea (apropo: dacă se întâlnește un preot cu o 
pisică neagră cui îi va merge rău?). Nu va fi nici o problemă dacă se vor şterge două 
persoane în acelaşi timp pe acelaşi prosop şi nu vă va merge rău dacă vă mănâncă nasul sau 
vi se zbate ochiul. 

Biserica atenţionează că sunt superstiţii următoarele: portul talismanelor, datul peste 
groapă a unui cocoș la înmormântarea cuiva, spartul cănilor la înmormântare, cele 24 de 
opriri, credinţa că momentul în care cânta cucuveaua înseamnă prevestirea morţii cuiva, 
aruncarea banilor în fântână pentru împlinirea unor dorinţe, aruncarea banilor pe drum ori 
prin ape, atunci când se merge cu un cortegiu mortuar şi că nu este bine a se boteza în aceeaşi 
apă mai mulţi copii. Tot superstiţie este considerat şi crezul ca împărtăşirea celui bolnav ar 
aduce după sine şi obştescul sfârşit, mai ales dacă este şi într-o stare de boala mai avansată 
sau incurabilă sau ca săvârşirea Sfântului Maslu persoanelor care sunt bolnave are rostul de a 
grăbi sfârşitul acestora. De asemenea, spun reprezentanţii ortodoxiei, întâlnirea cu preotul nu 
înseamnă neşansa, ghinion, nenorocire ori blestem. Superstiţii sunt credinţa în vise, ghicitul 
în cafea, bătutul în lemn şi scuipatul în sân, precum şi legarea unei aţe roşii la copii pentru 
alungarea deochiului. 

Suntem campioni la numărul de superstiţii 
Sutele de superstiţii existente în ţara noastră îi plasează pe români pe primele locuri în 

lume în ce priveşte numărul acestora. Dacă ar fi să ţinem cont de ele, aproape la fiecare pas 
pe care îl faci te întâlneşti cu o superstiţie. Dacă vi se zbate ochiul drept, vei afla de o naştere 
în familie, iar dacă se zbate cel sting, trebuie să te aştepţi la un deces sau o mare dezamăgire. 
Pentru cei care vor să se căsătorească este bine să evite să se aşeze la colţul mesei, să fie 
măturaţi din greşeală, să treacă peste gunoiul strâns după măturat sau să scuture faţă de masă 
după apusul soarelui. De asemenea, printre superstiţiile românilor se număra spargerea unei 
oglinzi, care prevesteşte moartea cuiva. Primirea în dar a unei oglinzi este şi ea semn de 
ghinion, iar stingerea unei lumânări fără motiv în timpul unei ceremonii înseamnă că prin 
preajmă sunt spirite negative. Este un semn norocos să întâlneşti un coșar şi aduce ghinion să 
aprinzi trei ţigări cu acelaşi chibrit. Spiritele rele nu te pot atinge atunci când eşti aşezat în 
interiorul unui cerc, iar o pană de lebădă ascunsă în perna iubitului asigura fidelitatea 
acestuia. Dacă un foarfece cade pe jos, iubitul ţi-a fost necredincios (asta numai în cazul în 
care ai uitat să pui pana de lebădă!). Un steag nu trebuie să atingă niciodată pământul, pentru 
că aduce ghinion. Dacă te-ai îmbujorat 
fără motiv şi îţi ard obrajii, se spune că 
cineva vorbeşte despre tine. Mâncărimile 
la talpa piciorului drept anunţă o călătorie, 
iar dacă te uiţi prea des la unghii să fii 
sigur că cineva te vorbeşte de rău. 
Ghinion aduce şi lăsarea pantofilor 
încrucişaţi la descălţare, îmbrăcarea 
hainelor pe dos, tăiatul unghiilor vinerea 
sau duminică şi după apusul soarelui, 
călcatul rufelor duminică, scăparea 
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pieptenelui pe jos în timpul periajului, pierderea unei mănuşi sau aşezarea unei pălării pe 
masa sau pe pat. Tot superstiţiile româneşti spun că este bine să-ţi pui o dorinţă când îmbraci 
haine noi, să porţi tot timpul o monedă în buzunar şi să pui numele copilului după o persoană 
în viaţă. Dacă te mănâncă palma dreaptă, dai bani în curând, iar dacă te mănâncă palma 
stângă, vei primi bani. Dacă îţi auzi numele strigat noaptea, nu trebuie să te întorci, pentru că 
efectele pot fi catastrofale. Nu este bine să stai în faţa oglinzii pe întuneric şi nici să arăţi luna 
cu degetul, pentru că vei rămâne fără degete. O superstiţie bine cunoscută este şi aceea că 
aduce ghinion să intri în noul an fără nici un ban în buzunar. Totodată, este bine să nu vă 
găsească anul nou cu datorii, altfel veţi avea datorii tot anul. Prima persoană care va suna sau 
va bate la uşă în prima zi din noul an trebuie primită. Dacă prima persoană care va intra în 
casa e femeie - va fi un an prost, dacă e bărbat - va fi un an norocos. Dacă pe mormântul 
cuiva vor creşte flori, acel om a fost om bun. Dacă vor creşte buruieni, acela a fost om rău. 
Dacă un tablou cade brusc de pe perete, e semn că, în curând, va muri un prieten sau o rudă. 
Poate fi şi semn de boală gravă, de ghinion sau de drum îndepărtat. în fine, putem trage şi o 
concluzie, anume că superstiţiile romaneşti poartă o amprentă sumbră, în marea lor 
majoritate acestea prevestind morţi, boli iminente sau alte nenorociri. 

Cel mai supărător lucru este atunci când superstițiile se amesteca cu rânduielile bisericești 
când mergi la vreo mănăstire si vezi la pangar Visul Maicii Domnului sau Talismanul cum 
poți să le explici credincioșilor ca este o superstiție ? De aceea sper ca acest articol să fie un 
semnal de alarmă pentru cei care promovează astfel de sincretism liturgico-superstițios. 

Important este ca raţiunea să învingă aceste false credinţe, căci altfel riscăm să devenim 
sclavii propriilor noastre superstiţii. 
_____________________________________________________________________________ 

 

Rugăciune de călătorie 
 

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce ești Calea, Adevărul și Viața, și ai 
călătorit împreună cu sluga Ta, Iosif, precum și cu cei doi ucenici care au mers la Em-

aus. Însuți Stăpâne, călătorește și cu mine, robul Tău, binecuvântând călătoria mea. Tri-
mite-mi mie înger păzitor, precum lui Tobie, să-mi fie povățuitor și să mă ferească 

nevătămat de toată întâmplarea cea rea, astfel cu pace, sănătate și cu bună sporire, să 
mă întorc întru ale mele și toată viața mea să preamăresc prea cinstit și de mare cuviință 

numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.  
 

Vacanță plăcută tuturor!  
Domnul să vă păzească și să vă binecuvinteze în drumurile voatre! 
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Nu uitaţi să achitaţi membria pe anul în curs (200$ pentru 
persoanele care lucrează; 100$ pentru pensionari). Darul 
fiecăruia dintre dumneavoastră contribuie la menţinerea şi 

întreţinerea materială a Bisericii noastre. 



 

DIN VIATA PAROHIEI  
 

I. Venituri (Mai–Iunie) 
 

Pangar (lumânări, colecta duminicală, 
obiecte bisericești)      2,599 
Membrie      1,300 
Donații lunare/pledge       900 
Donații ocazionale      3,002.50 
Donații pt. folosirea sălii        150 
Botezuri       1,100 
Cununii          275 
Pomeniri și parastase        210 
Loc în cimitir    3,000 
Donatii vesminte        600 
Donatii charity        250 
Romania Day Festival    2,727 
Donatii picnic     1,016 

——————————————————— 
  TOTAL  = $ 17,129.50 
 
II. Cheltuieli (Martie–Aprilie) 
 

Salarii (preot/cantor/curătenie)     8,048.06 
Asigurare medicala (2 luni)     2,703.92 
Pensie preot paroh       1,088.64 
Transport (lease&gas)                   1,166.00 
Întreținere și utilități       2,185.79 
Episcopie (pastoral visit)         500 
Office            159.95 
Cheltuieli Biserica (Icoane iconostas,  
diverse)         5,954.07 
Romania Day Festival           600 
Picnic             309 
Charity          ..706.10 
Diverse (89th Street Assoc., suplinire 
preot paroh, check background)       1,056.10 
—————————————————- 
                                 TOTAL= $ 24,477.63 
 
III. Reuniunea de Doamne 
 
Venituri (membrie, masa hram)           2,115 
Cheltuieli (masa hram, grill, robot buc., 
acoperaminte)                3,228.70 

 
EVENIMENTE  

 

Cununii 
 

Michael și Ioana Bogdan 
Dumnezeu să-i binecuvinteze cu sănătate, 
înțelegere și multe bucurii! 
 

Botezuri  
 

 Julia Anna, fiica lui Michael & Liliana 
Vislocky; 

 Maximilian Codrin, fiul lui Banrole 
Ogunleye & Daniela Curmei; 

 Leo Joseph, fiul lui Douglas Cammarano 
& Jaklina Stefan; 

 Ana-Maria, fiica lui Anton & Rodica 
Stoian; 

 Ethan Julian, fiul lui Gabriel Asaftei & 
Corus Canan; 

 Thomas Ryan, fiul lui Ryan Harris & 
Veronica Bocu; 

 

     Pomeniri și parastase 
 

 Teodor & Carmen Nastu, parastas de 6 
luni pentru fiica Diana; 

 Grigore & Vasilichia Burdea, parastas 
pentru mama Despa; 

 Alina Iuga, parastas pentru cei adormiti 
din familie. 

 Rares Beraru, parastas pentru cei 
adormiti din familie; 

 Florina Dănilă, pomenire pentru mama 
Petra. 

 

Membrii parohiei trecuți la Domnul 
 
 Nicolae Cimponieru (15 mai) 
 Ioan Marinescu (24 mai) 
 

Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească cu 
sfinții în Împărăția Sa! 
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Consiliul Parohial aduce alese mulțumiri celor care au pregătit și 
sposorizat activitățile sociale din lunile mai și iunie 

 

Hramul Reuniunii de Doamne 
 Dr. Daniel Danila, Marcel & Florina Dănilă; Dumitru & Victoria Ionescu - sponsori; 
 Vasilichia Burdea, Violeta Șunda, Stela Mila, Elisabeta Mila, Ioana Radu, Svetlana, Mariana 

Vasu, Luminița Culețu, Dumitru Babu, Hristu Șunda - pregătirea și organizarea mesei. 
       Romania Day Festival 
 Dr. Daniel Dănilă, Mariana Șoitu, Nicoleta & Marian Radu, Codruța Chiuzan, Vasilichia & 

Grigore Burdea, Ratia Culetu, Elisabeta Mila, Stela Mila, Carmen Fenghea - sponsori; la 
care se adaugă cei care s-au implicat în pregătirea standului și vânzarea produselor: Irina 
Popa, Svetlana & Bogdan Chintea, Iulia Șunda, Iuliana Dudi, Dumitru Babu. 

       Picnic 

 Adriana Călin, Diana Rusu, Vasilichia & Grigore Budea - sponsori; 
 Codruța Chiuzan, Irina Popa & Daniel Ardelean, Ioana & Cristian Radu, Svetlana & Bogdan 

Chintea, Violeta & Hristu Sunda, Dumitru Babu, Teodor Nastu, Cristian Culețu - pregătirea, 
organizarea și buna desfășurare a picnicului. 

 
Alese mulțumiri se cuvin și celor care au făcut donații în bunuri sau produse: 
 

 Cozonaci pentru Romania Day Festival: Vasilichia Burdea (40 buc.), Reta Culețu; (10 buc.) 
 Flori, aranjamente florale (21 mai, Rusalii): Rodica Petrișor, Cristina & Marcel Mila-Rus; 
 Prăjituri, dulciuri și plăcinte (21 mai, Romania Day Festival): Violeta Șunda, Vasilichia 

Burdea, Elisabeta Mila, Stela Mila, Mariana Vasu, Ioana Radu, Mariana Șoitu; 
 Produse de artizanat, obiecte și bunuri pentru vânzare (Romania Day Festival): Dr. Daniel 

Dănilă & Florina Dănilă, Nicoleta & Marian Radu, Codruța Chiuzan, Mariana & Marilis 
Șoitu; Horia & Ina Albulescu: 

 Cărți și obiecte bisericești: Violeta & Iulia Șunda, Elisabeta Mila; 
 Dulciuri, fructe  și alte produse (Picnic): Teodor & Carmen Nastu, Catalin & Olimpia Nastu; 

Elisabeta Mila, Rătia Culețu, Stela Mila, Dr. Daniel Dănilă, Anca & Bogdan Stanciu, Elena 
& Florin Boicenco; 

 Aprovizionarea lunară cu apă (drinking water fountain): Dumitru Babu. 
_____________________________________________________________________ 

 
MASA DE SFANTA MARIA  

 

 Reuniunea de Doamne a Parohiei noastre are deosebita 
onoare să vă invite la un prânz festiv în cinstea sărbătorii 

Adormirea Maicii Domnului. Masa va avea loc în data de 20 
AUGUST, după Sfânta Liturghie. Pentru o cât mai bună 
organizare, vă rugăm insistent să ne comunicați din timp 

prezența la acest eveniment. 
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