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acord cu calendarul ceresc. Aceasta a 
făcut-o întâi împăratul roman Iuliu 
Cezar, in anul 46 î.Hr., adoptând 
sistemul de calcul egiptean, după 
care acesta s-a numit „calendarul 
iulian”. După acest calendar a mers 
apoi întreaga creştinătate timp de 15 
secole. Şi tot de calendarul iulian s-a 
servit şi Sinodul I Ecumenic de la 
Niceea (325) la calcularea datei 
Paştilor. Deoarece între calculul 
calendarului iulian, de 365 de zile şi 
6 ore, şi cel al calendarului solar, de 
365 zile, 5 ore, 43 minute şi 46 
secunde, rezultă anual o diferenţă de 
11 minute şi 14 secunde, s-a ajuns 
după 330 de ani la o diferenţă de trei 
zile (cu cât a rămas în urmă 
calendarul iulian). 

Astfel că, în vremea Sinodului I 
Ecumenic, echinocţiul de primăvară 
se află la 21 martie în loc de 24 
martie, cât a fost în anul 46 î.Hr., 
când împăratul Iuliu Cezar a 
îndreptat calendarul. De atunci, 
Sinodul a luat ca punct de plecare în 
calcularea datei Paştelor, ziua de 21 
martie, când a fost atunci echinocţiul 
de primăvară. Specialiştii astronomi 
au constatat că, şi după aceea, din 
123 în 123 de ani echinocţiul de 
primăvară retrogradează cu o zi. 
Acest lucru fiind constatat de-a 
lungul secolelor, învăţaţii vremii - în 
Răsărit ca şi în Apus - au sesizat 
faptul şi au propus conducătorilor 
Bisericii îndreptarea calendarului, 
pentru că tabelele pascale nu mai 
corespundeau cu ziua lunii pline 

Spre deosebire de anul civil care 
începe pe 1 ianuarie, anul bisericesc 
începe pe 1 septembrie. Potrivit 
tradiţiei moştenită din Legea Veche, 
în această zi s-a început creaţia 
lumii şi tot în această zi şi-ar fi 
început Mântuitorul activitatea Sa 
publică.  

La romano-catol ic i ,  anul 
bisericesc începe cu prima duminică 
din Advent, adică duminica cea mai 
apropiată de 30 noiembrie, deci cu 
aproximativ patru săptămâni 
înainte de Crăciun.  
Evreii încep calendarul cu luna Tisri, 
adică cu septembrie. În prima zi din 
luna septembrie, evreii aveau zi de 
odihnă şi aduceau Domnului ardere 
de tot. Mai existau şi alte motive 
pentru care evreii serbau în mod 
deosebit luna septembrie. În această 
lună, apele potopului au scăzut şi 
corabia lui Noe s-a oprit pe Muntele 
Ararat; Moise a coborât de pe Sinai 
cu tablele Legii; s-a început 
construirea cortului Domnului.  

CaleŢdarulăiuliaŢăşiă
calendarul gregorian 

Înainte de Hristos existau două 
sisteme de calculare a timpului unui 
an: unul al egiptenilor - de 365 zile, 
care era mai corect, dar nici el 
perfect şi altul al romanilor - de 355 
zile. Însă, rămânea anual o diferenţă 
de timp de zece zile între aceste 
doua sisteme, si chiar intre fiecare 
dintre ele si calendarul solar. După 
această constatare s-a simţit nevoia 
de îndreptare şi a punerii lor in 

1 Septembrie — începutul Anului bisericesc 

 

2015 August - Septembrie nr. 3 

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ 
          “SF. Mare Mc. Dumitru” 

      New York City 

Viaţa parohiei  
“Trăiţi ca oamenii 
liberi, dar nu ca şi 
cum aţi avea 
libertatea drept 
acoperământ al 
răutăţii, ci ca 
slujitori ai lui 
Dumnezeu”  

(I Petru 2, 9) 

Sumar: 
1 Septembrie - înce-
putul Anului bis. 

1 

Scurt cuvânt despre 
Sf. Liturghie 

3 

Pildă de folos 4 

Dicţionar biblic 4 

Poezie religioasă 6 

Din viaţa parohiei 6 

Contact: 

 

Pr. Ioan Cozma 
929-600.1134 
212-874.4490 
stdumitrunyc@gmail. 
com 

 
Adresa: 

50 W 89th Street 
New York, NY  
10024-2001 
    

 

 

http://www.crestinortodox.ro/epoca-sinoadelor-ecumenice/70568-sinodul-i-ecumenic-de-la-niceea-din-325-arianismul
http://www.crestinortodox.ro/epoca-sinoadelor-ecumenice/70568-sinodul-i-ecumenic-de-la-niceea-din-325-arianismul


 

astronomice. 
La 24 februarie 1582, papa Grigorie al XIII-lea a făcut o reformă, suprimând zece zile din 

calendar, astfel încât data de 5 octombrie a devenit 14 octombrie. De atunci, calendarul s-a numit 
„gregorian” sau „stilul nou”.  

Congresul Bisericilor Ortodoxe de la Constantinopol din anul 1923 
Cu toate că în anul 1923, la un congres ţinut la Constantinopol, majoritatea Bisericilor Ortodoxe 

au hotărât să renunţe la calendarul iulian şi să adopte calendarul gregorian, a rămas, totuşi, ca 
data Paştilor să se calculeze încă pe baza calendarului iulian, în care echinocţiul de primăvară are 
loc cu 13 zile mai târziu. De aici neconcordanţa cu data Paştelui din Biserica Catolică.  

Între timp, s-a constatat de către astronomi că şi între calendarul gregorian din 1582 şi cel 
astronomic există o diferenţă anuală care, la 3.500 de ani, ar face ca şi calendarul gregorian să 
rămână în urmă cu o zi şi o noapte. Calendarul ortodox, îndreptat in 1924, va tine seama şi de 
această diferenţă. 

Biserica noastră, făcând parte din rândul Bisericilor Ortodoxe, n-a purces singura la adoptarea 
calendarului gregorian, odată cu adoptarea lui de către Stat, în 1919, ci abia după Consfătuirea 
inter-ortodoxă de la Constantinopol din 1923, care a hotărât îndreptarea calendarului şi în 
Bisericile Ortodoxe, prin suprimarea diferenţei de 13 zile cu care calendarul iulian rămăsese în 
urma celui îndreptat (adică 21 martie în loc de 8 martie unde ajunsese calendarul iulian). 

Data echinocţiului de primăvară de la 8 martie, la care ajunsese calendarul iulian, este adusă la 
21 martie, corespunzând calendarului solar, cum stabiliseră Părinţii de la Sinodul I Ecumenic de 
la Niceea (325). Calendarul iulian îndreptat la Consfătuirea interortodoxă de la Constantinopol 
va deveni mai corect decât cel gregorian prin adoptarea unui nou sistem al anilor bisecţi, 
adăugând o zi în plus din patru în patru ani, când luna februarie va avea 29 de zile în loc de 28 
zile. Prin aceasta, în calendarul ortodox îndreptat, diferenţa dintre anul solar şi cel civil este 
redusă - prin modul de bisectare - până la un minimum de 2,02 secunde (anual), care face ca abia 
după 42.772 de zile calendarul (îndreptat) să mai rămână în urma cu o zi şi o noapte. Calendarul 
îndreptat, întrebuinţat de aici înainte de către ortodocşi, se va numi neo-iulian sau 
constantinopolitan.  

AdţptareaăcaleŢdaruluiădeăc treăBisericileăţrtţdţxeăautţcefale 

La Consfătuirea inter-ortodoxă de la Constantinopol (1923) n-au participat toate Bisericile 
Ortodoxe autocefale sau naţionale. De aceea, îndreptarea calendarului adoptată aici a rămas să 
fie introdusă de fiecare Biserică Ortodoxă la data pe care o va crede potrivită, pentru a nu da 
naştere la tulburări. 

Convinse de necesitatea şi justeţea îndreptării calendarului, din 1924 cele mai multe Biserici 
Ortodoxe au adoptat acest calendar astfel: Patriarhia Ecumenică de Constantinopol (1924), 
Patriarhia Antiohiei (1924), Patriarhia Alexandriei (1928), Arhiepiscopia Ciprului (1924), Biserica 
Greciei (1924) si Biserica Ortodoxă Română (1924), socotind ziua de 1 octombrie drept 14 octombrie, 
sărind peste cele 13 zile cu care rămăsese în urmă calendarul iulian, Biserica Gruziei, Biserica 
Ortodoxă din Polonia (1924), Biserica Ortodoxă din Cehoslovacia (1951), Biserica Ortodoxă din 
Finlanda (1917, cu aprobarea Bisericii Ruse), Biserica Ortodoxă Bulgară (1968). 

Au rămas, însă, câteva Biserici Ortodoxe cu calendarul iulian neîndreptat, ca: Patriarhia 
Ierusalimului, Biserica Rusa şi Biserica Sârba, precum şi Mănăstirile din Sf. Munte Athos, cu 
excepţia Vatopedului, care se numesc „pe stil vechi”, pentru că prăznuiesc Paştile şi toate 
sărbătorile după vechiul calendar, adică după „stilul vechi”. 

Anul bisericesc nu este identic cu anul liturgic 
Anul liturgic începe în ziua Sfintelor Paşti, în vreme ce anul bisericesc îşi are începutul pe data 

de 1 septembrie. Anul liturgic se împarte în trei mari perioade: 
a) Perioada Triodului (perioada prepascală) 
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b) Perioada Penticostarului (perioada pascală) 
c) Perioada Octoihului (perioada postpascală). 
Fiecare din aceste perioade cuprinde un anumit număr de săptămâni. 
a) Timpul Triodului ţine de la Duminica Vameşului şi a Fariseului (cu trei săptămâni înainte 

de începutul postului Paştilor) până la Duminica Paştilor (total 10 săptămâni).  
b) Timpul Penticostarului ţine de la Duminica Paştilor până la Duminica I-a după Rusalii sau 

a Tuturor Sfinţilor (total opt săptămâni). 
c) Timpul Octoihului ţine tot restul anului, adică de la sfârşitul perioadei Penticostarului până 

la începutul perioadei Triodului. Este cea mai lungă perioadă din cursul anului bisericesc. 
Pe data de 1 septembrie îl sărbătorim şi pe Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul - părintele erei 

creştine.  
 

(preluare de pe www.crestinortodox.ro)  

__________________________________________________________ 

 
Scurt cuvânt despre Sfânta Liturghie 

PS Siluan Şpan (Episcopia Ortodoxă Română din Italia) 
 

Sfânta Liturghie este desfăşurarea vieţii Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, 
Sfânta Liturghie nu-i ceva, ci Cineva, deoarece, în Sfânta Împ rt şanie, creştinul se împ rt şeşte 
cu CINEVA (IISUS HRISTOS ), nu cu ceva. Astfel, Sfânta Liturghie nu poate fi explicat  cu 
ra iunea, ci cu inima, pentru c  ea are Mintea ei. Ra iunea nu are acces în inim , pentru c  o 
profaneaz . Sfânta Liturghie nu se adreseaz  ra iunii, ci Inimii. Ea se s vâr e te pentru v z, auz, 
gust, inim  i minte, ajutându-ne s  sim im, deodat , trecutul, prezentul şi viitorul.  

    În Sfânta Liturghie ne aducem aminte de ce a fost, dar i de ce va fi, pentru c  te scoate 
din timpul cuantificabil i te proiectează în veșnicie. De aceea ,Sfânta Liturghie e ca si iubirea, 
nu poate fi explicat , ci doar tr it  (sim it ).  

    Sfânta Liturghie este icoana Împărăției Cerurilor, este spa iul i timpul sacru în care se 
sfin e te profanul , este fereastra prin care privim dincolo. 
Sfânta Liturghie este un “film” al Împ r iei lui 
Dumnezeu , în mi care, care ne face contemporani cu 
evenimentele mântuirii lumii i ne scoate din existen  
ducându-ne în FIIN .  

    De aceea, cine trăiește Sfânta Liturghie, nu 
obosește, nu se mai uită la ceas, deoarece nu mai este pe 
pământ , ci în cer.  

    În Sfânta Liturghie ne aducem pe noi jertfă lui 
Iisus Hristos, pentru c  i El S-a adus jertf  pentru noi.     
Sfânta Liturghie nu se face, ci se săvârșește. Ea te pune pe 
gânduri, î i deschide i lumineaz  Mintea. De aceea, unii 
nu mai gândesc i au mintea întunecat  .Nu vei putea 
niciodat  s -L sim i pe Dumnezeu, dac  nu ai sim it fiorul 
Sfintei Liturghii i nu vei putea intra în Rai , dac  nu ai intrat în biseric , ca s  tr ie ti Liturghia.  

 

********************* 
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Pild ădeăfţlţs 
 

Cât de necesar este cititul Sfintei Scripturi 
 

“...s ăcitesc?ăŞiădac ăŢuăcitescăzilŢicăBiblia...ăesteă
astaă ţă aşaă mareă tragedie?ă Un tânăr îi spune preotului 
care-l îndemna să citească Scriptura şi să memoreze versete 
biblice… 
     - Părinte…n-are rost să tot insişti că şi aşa nu pot să 
memorez nimic… 
     - Citeşte totuşi… îi zise acesta… Dar tânărul insista în 
decizia lui… 
   Într-o zi, preotul îl întrebă pe tânăr: 
     - Ai zece minute să mă ajuţi cu ceva?… 
     - Am, cum să nu… răspunse tânărul. 
     - Uite, zise preotul, am scos pământul din oala asta de flori, te rog strânge nişte apă în ea, ţine-o 
sub robinet 10 minute… 
     - Dar oala are găuri…replică tânărul, uitându-se uimit când la oala găurită, când la preot. N-are 
nici un rost s-o ţin sub robinet… 
     - Ai zis ca ai zece minute libere şi mă poţi ajuta, răspunse preotul… 
     - Am ...dar n-are nici o noimă ceea ce fac… 
- Ba are… răspunse preotul… ţine-o numai sub robinet 10 minute. 
   Vrând nevrând, tânărul ascultă şi pentru 10 minute ţinu oala aceea găurită sub robinet. Într-
un târziu apăru şi preotul, iar tânărul îi spuse zâmbind: 

     - Sper că acuma realizaţi şi dumneavoastră că am irosit 10 minute degeaba… oala tot fără 
apă este… 
     - Da… a răspuns preotul…ădar uite ce curată s-a făcut… 

 

* * * * * 

 
Dic iţŢarăBiblic 

 

Capernaum [ebr. Kphar Nachum = Kapharnaum; lat. Cafarnaum = satul lui Naum]. 
Dovezile din NT, din scrierile lui Josephus, din 
scrierile pelerinilor creştini, din intinerariile 
evreieşti medievale, din rămăşiţele arheologice care 
au dăinuit până în prezent şi din excavaţiile curente 
arată că oraşul Capernaum a fost situat, fără 
îndoială, la Tell Hum şi a fost locuit în mod continuu 
din secolul I a.Hr. până în secolul al 7-lea p.Hr. 
Informaţiile furnizate de Evanghelii aproape că sunt 
suficiente pentru a stabili locul, întrucât ele ne spun 
despre Capernaum că: era situat pe malul lacului 
(Matei 4, 13); era în apropierea unei graniţe politice, 
aşa încât era necesar să aibă un punct de vamă 
(Marcu 2, 14) şi un detaşament militar (Matei 8, 5-
13; Luca 7, 1-10); era în apropiere de Ghenizaret 
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(Marcu 6, 53; Ioan 6, 22, 59), o zonă cu un pământ foarte fertil în  parteade nord-vest a Lacului. Pe 
scurt, Capernaumul era satul cel mai apropiat de Iordan pe ţărmul de nord-vest a Mării Galileii, 
poziţie ocupată de fapt de ruinele de la Tell Hum. Capernaumul era, de asemenea, în apropierea celui 
mai puternic izvor care uda Ghenizarerul, locul numit et-Tabgha. Numele arab et-Tabgha este fără 
îndoială o alterare a numelui gr. Heptapegon (locul celor şapte izvoare).  

Acest oraş mai este cunoscut ca şi „oraşul lui Iisus”, deoarece, aşa cum relatează Evangheliile, 
aici Mântuitorul Hristos a locuit o perioadă de timp şi tot aici a săvârşit o serie de minuni 
(vindecarea slăbănogului, vindecarea slugii sutaşului, vindecarea unui demonizat, vindecarea 
soacrei lui Petru, vindecarea a doi orbi şi a unui mut etc.). Capernaumul era locul de unde pleca şi 
unde revenea Mântuitorul, după fiecare călătorie săvârşită în Galileea. În acest oraş locuiau 
Apostolii Petru si Andrei, Iacov şi Ioan, precum şi Matei, vameşul.  

Printre ruinele vechiului Capernaum se află astăzi trei obiective turistice de seamă: Casa 
Sfinţilor Petru şi Andrei, împreună cu Biserica Sfântul Petru, care este romano-catolică; Biserica 
Sfinţii Apostoli, care este ortodoxă; ruinele Sinagogii în care şi-a început propovăduirea 
Mântuitorul Iisus Hristos.  

Cu ajutorul romanilor, în urma unei perioade de împăcare, evreii au construit în Capernaum 
cea mai frumoasă sinagogă din Palestina. În această sinagogă a predicat Iisus pentru prima dată 
Evanghelia Sa, totodată scoţând un demon dintr-un demonizat. Precum citim în Sfânta Scriptură, 
după ce a predicat în sinagogă, Mântuitorul Iisus a mers în casa Sfinţilor Petru şi Andrei, împreună 
cu ceilalţi ucenici. Pe atunci, soacra lui Petru era bolnavă şi zăcea în pat (Marcu 1, 29-31). 

Încă din primele secole creştine, în Capernaum exista deja o comunitate creştină deosebit de 
puternică. Datorită acestui lucru, încă de la 
început, creştinii proveniţi dintre iudei au 
transformat casa lui Petru şi a lui Andrei într-un 
locaş de cult. Prin secolul al IV-lea, casa a fost 
izolată de celelalte clădiri, printr-un zid, punându
-i-se un acoperiş mai rezistent. Către sfârşitul 
secolului al cincilea, pe locul casei Sfinţilor 
Petru şi Andrei, bizantinii au construit o 
frumoasă basilică, de formă octogonală. După 
ce locul este invadat de arabi, oraşul intră într-

un proces de declin, fiind părăsit şi dărâmat.  
În ultimii ani, deasupra Casei Sfinţilor 

Petru şi Andrei, a fost construită o biserică 
modernă, de formă circulară, suspendată pe 
piloni. Aceasta se află în posesia romano-
catolicilor. Numeroasele inscripţii în greacă, armeană, siriană şi latină, vizibile şi astăzi pe 
ruinele de sub noua biserică, dau mărturie despre starea privilegiată a acestei case: numele 
Mântuitorului, sub diferite forme; numele lui Petru; simboluri creştine; cruci şi monograme ale 
lui Iisus. 

 ______________________ 
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DINăVIA AăPAROHIEI 

 
VeŢituriărealizateăpeăluŢileăAugustăşiăSeptembrie 

       
      MembrieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăDţŢa iiăţcaziţŢale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DţŢa iiăluŢareăregulate 
    

    11. Bogdan Sanda                 100.00 
    12. Dr. Cornel Dumitriu      200.00 
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Un lung tren ne pare viaţa 

                                                       (de Traian Dorz) 
 

 

Un lung tren ne pare viața, ne trezim în el mergând, 
Fără să ne mai dăm seama, unde ne-am suit și 
când. 
Fericirile sunt halte, unde stăm câte-un minut; 
Până când să ne dăm seama, sună, pleacă, a 
trecut… 
 

Iar durerile sunt stații, lungi de nu se mai sfârșesc,  
Şi în ciuda noastră parcă, tot mai multe se ivesc. 
Arzători de nerăbdare înainte tot privim, 
Vrem s-ajugem tot mai iute, la vreo gară ce-o 
dorim.  

Vine-odată însă vremea, să ne coborâm și noi, 
Ce n-am da, atunci, o clipă să ne-ntoarcem înpoi? 

Dar, pe când privim în urmă, plângem timpul ce-

a trecut, 
Sună Gara Veșniciei, am trăit dar n-am știut!

1. Adam Ştefan  
2. Babu Dumitru 
3. Bajdechi Mihai  
4. Buliga Maria  
5. Ghiuzan Codruta  
6. Pannullo Robert  
7. Petrişor Rodica  
8. Soitu Maria  
9. Soitu Marilis  
10. Vasu Maria 

150.00 
200.00 
150.00 
100.00 
150.00 
150.00 
100.00 
150.00 
100.00 
100.00 

13. Andronescu Silviu & Luminiţa  
14. Babu Vasilichia, în memoria 
părinţilor Despa şi Hristu Sotir Curumi  
15. Bajdechi Olimpia, donaţie pentru 
ajutor şi sănătate  
16. Baţu Jeni (Ianula), donaţie de Sf. 
Maria 
17. Boicu Dumitra & Rujiţa  
18. BS, donaţie de Sf. Maria 
19. Ionescu Adrian, donaţie pentru 
sănătatea copiilor 
20. Ionescu Dumitru & Victoria Filip  
21. Robert Natalie  
22. Simon John & Christine, pomelnic 
pentru Yvonne şi Maria  
23. Uscatu Julie, donaţie de Sf. Maria  
24. Vintilă Voica, donaţie  

100.00 
100.00 

 
50.00 

 
100.00 

 
100.00 
200.00 

50.00 
 

150.00 
40.00 

100.00 
 

100.00 
50.00 



 

DţŢa iiăpeŢtruăveştmiŢteă 
preţ eşti 

 

25. Bajdechi Olimpia    186.00 

26. Burdea Grigore şi Vasilichia  360.00 

27. Colimitra Cornelia   186.00 

28. Cotenescu Corina   260.00 
29. Culeţu Livia    185.00 

30. Culeţu Luminţa   260.00 
31. Fenghea Carmen    186.00 

32. Mila Steluţa    270.00 

33. Şoitu Marilis   186.00 

34. Ştirbei Paula    200.00 

35. Vasu Mariana    380.00 

36. Voica Vintil     250.00  
 

DţŢa iiăpeŢtruăreŢţvareaă 
cl diriiă 

I.ăApartameŢt,ăbirţuăşiăarhiv  
37. Caramitru John &  Judith  200.00 
38. Nastu Teodor    100.00 
39. Salamon Tiberiu & Anca   2,000.00 
II.ăSalaăsţcial ăşiăbuc t rie 
40. Vasu Maria    200.00 
(Reuniunea Doamnelor) 

Diverse 
41. Pr. Ioan Cozma    53.00 
(rambursare car lease) 
 

Servicii religoase 
I. Botezuri 
42. Chintea Bogdan & Svetlana  200.00 
(botez Belevici Alexandra) 
43. Leu Adrian & Maria    180.00 
(botez Neagu Rebeca Gabriela)  
44. Tudor Cosmin    100.00 
(botez Rao Valentin)  

II. Cununii 
45. Burdea Grigore & Vasilichia  300.00 
46. Leu Adrian & Maria   180.00 
(cununie Neagu Mădălin & Florina) 
47. Teleanu Petruţ    200.00 
(cununie Teleanu Florin &  Nathasa) 
48. Sunda Hristu & Violeta   200.00 
(cununie Rao Valentin &  Gina) 

III.ăParastaseăşiăpţmeŢiri 
49. Culeţu Cristian & Luminiţa  40.00 

(parastas pentru tata Ionel) 
50. Chang Lee     40.00 
(parastas pentru Teodora Filipescu) 
51. Datcu Gabriela    60.00 
(parastas pentru tata Gheorghe) 
52. Ivan Florica    30.00 
(parasta pentru soţ) 
53. Pintilie Roxana    60.00 
(parastas pentru mama) 
54. Pop Lăcrămioara    40.00 
(parastas pentru mama Elisabeta) 
____________________(continuare la p.8) 
 

Agapa de Adormirea Maicii 
Domnului 

1. Agrocostea Michael   30.00 
2. Albulescu Horia & Despina  250.00 
3. Albulescu Petre & Marilena  100.00 
4. Anonims    15.00 
5. Bindela Andrei    20.00 
6. Buliga Maria    20.00 
7. Burdea Grigore    50.00 
8. Burdea Vasilichia    100.00 
9. Cârjeu Iulia    40.00 
10. Chintea Bogdan & Svetlana  40.00 
11. Cotenescu Corina    100.00 
12. Culeţu Cristian    50.00 
13. Culeţu Reta    50.00 
14. Curumi Atanase    20.00 
15. Dănilă Daniel    300.00 
16. Fenghea Carmen    40.00 
17. Fetea Adrian    50.00 
18. Gaca Elena    20.00 
19. Leu Adrian    20.00 
20. Manole Cătălin    40.00 
21. Nastu Teodor    20.00 
22. Nichita Simona    60.00 
23. Pascali Teodora    50.00 
24. Pascalu Victoria    40.00 
25. Petrişor Rodica    40.00 
26. Stăniloae Ioan    50.00 
27. Sunda Hristu    120.00 
28. Taraban Angela    40.00 
29. Turner Rodica    50.00 
30. Vasu Mariana    50.00  
_______________________________ 

                                     Total = 1,875.00 
 

Pagina 7            Nr. 3/2015 



 

Pangar  
55. Lumânări, disc, cărţi)  4,391.00 
 

DţŢa iiăpeŢtruăbaŢchetulădeăhram 
56. Albulescu Petre (3 bilete)   225.00 
57. Bajdechi Mihai (3 bilete)    225.00 
58. Culeţu Lidia (1 bilet)    75.00 
_________________________________________________________________ 

TţtalăveŢituriăiŢtrateăîŢăcţŢtulăParţhieiăSf.ăDumitruă=ă14,496.00 
TţtalăveŢituriăiŢtrateăîŢăcţŢtulăReuŢiuŢiiădeăDţamŢeă=ă2,513.32 
(Masa Sf. Maria-1,875; Return tax R& Fl. - 438.32; Vasu Maria/renovare Sala Soc. –200) 
  

Evenimente 

    În lunile august şi septembrie, prin săvârşirea Tainei 
SfâŢtuluiă Bţtez, Trupul Bisericii Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos s-a întărit cu noi membrii:  
1) prunca Alexandra, fiica lui Stanislav şi Natalia 

Belevici din Canada; 
2) prunca Rebeca Gabriela, fiica lui M d liŢă şiă

Florentina Neagu din New York; 
3) tânărul Valentin Rao (convertit la ortodoxie) din New 

York. 

                                                                  
 

Bajdechi Olimpia, pomenire pentru mama Ecaterina 
Bujin Doina, pomenire peŢtruăceiăadţrmi iădiŢăfamilie 
CârjeuăIulia, pomenire pentru buŢiciiăAureliaăşiăAŢdrei 
Cule uăCristiaŢăşiăLumiŢi a, parastas pentru tata Ionel (6 ani) 
Datcu Daniela, parastas pentru tata Gheorghe (4 ani) 
GacaăPetruăşiăBiŢdelaăAŢdrei, pomenire pentru tata/socru 
Hristu 
Ivan Florica, parastas peŢtruăsţ  
Pintilie Roxana, parastas pentru mama 
PţpăL cr miţara, parastas pentru mama Elisabeta (6 luni) 
ŞtefaŢăGiţvaŢa, parastas pentru mama Eleonora 
ŞţituăMariaăşiăMarilis, pomenire pentru tata Vasile 

ÎŢăveciăs ăleăfieăpţmeŢirea!ăDumŢezeuăs -i ierte! 

Pagina 8            Nr. 3/2015 

Parastase, pomeniri 

 În luna Septembrie s-au împărtăşit de SfâŢtaăTaiŢ ăaă
Cununiei următoarele persoane: 
1) NeaguăG.ăM d liŢăşiăFlţriŢa 
2) TeleaŢuăFlţriŢăşiăNatasha 
3) BurdeaăGrigţreăşiăVasilichia 
4) RaţăValeŢtiŢăşiăGiŢa 
Dumnezeu să-i binecuvinteze! 

Alese mulţumiri pentru familia Ar u,ă
BiaŢcaăşiăGeţrge, care au donat masa de Sf. 

Maria, şi nu în ultimul rând pentru familia 
BujiŢ,ăDţiŢaăşiăNţici, care s-au ocupat de 

pregătirea şi organizarea mesei. 
Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toţi cu al său 

har şi a sa iubire de oameni! 

 


