
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ADORMIREA MAICII DOMNULUI (15 AUGUST) 
 

     Când a binevoit Hristos Dumnezeul nostru ca să ia pe Maica Sa la 
Sine, atunci, cu trei zile mai înainte, a făcut-o să cunoască, prin 
mijlocirea îngerului, mutarea sa cea de pe pământ. Căci Arhanghelul 
Gavriil, venind la dânsa, a zis: „Acestea zice Fiul tău: Vremea este a muta 
pe Maica Mea la Mine. Nu te teme de aceasta, ci primeşte cuvântul cu bucurie, 
de vreme ce vii la viaţa cea nemuritoare". Născătoarea de Dumnezeu s-a 
bucurat cu bucurie mare, şi cu dorul ce avea ca să se mute la Fiul său, s-a 
suit degrabă în Muntele Măslinilor ca să se roage, căci avea obicei de a 
se sui adesea acolo pentru a se ruga. Şi s-a întâmplat atunci un lucru 
minunat. Când s-a suit acolo Născătoarea de Dumnezeu, atunci de la 
sine s-au plecat pomii ce erau pe munte şi au dat cinstea şi 
închinăciunea ce se cădea către Stăpâna, ca şi cum ar fi fost nişte slugi 
însufleţite. După rugăciune s-a întors acasă, şi îndată s-a cutremurat 
casa cu totul, iar ea, aprinzând multe lumânări şi mulţumind lui 
Dumnezeu şi chemând rudeniile si vecinii, şi-a grijit toata casa, şi-a 
gătit patul şi toate cele ce se cădea de îngroparea ei. Şi a spus cele ce i-a 
zis îngerul, despre a sa mutare la cer. Iar spre încredinţarea celor zise, a 
arătat şi darul ce i se dăduse: o stâlpare de finic. Iar femeile chemate, 
dacă au auzit acestea, au plâns cu tânguire şi cu lacrimi şi au suspinat 
cu jale. Deci potolindu-se ele din tânguire, s-au rugat să nu rămână 
sărace de dânsa. Iar Preacurata le-a adeverit, că mutându-se la ceruri, 
nu numai pe dânsele, ci şi pe toată lumea o va cerceta şi o va umbri. Şi 
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aşa alina întristarea cea mare cu cuvinte mângâietoare. Apoi a arătat despre cele doua veşminte ale sale ca să 
le ia două văduve sărace, fiecare din ele câte unul, care-i erau ei prietene şi cunoscute şi de la dânsa le era 
hrana. Şi vorbind ea acestea şi învăţând, s-a făcut fără de veste sunet de grabnic tunet, şi arătare de mulţi nori, 
care aduceau de la marginile lumii, pe toţi ucenicii lui Hristos la casa Maicii lui Dumnezeu. Între care erau şi 
de Dumnezeu înţelepţii ierarhi: Dionisie Areopagitul, Ierotei şi Timotei. Aceştia, dacă au aflat pricina venirii 
lor, aşa adunaţi fiind, au zis aceste cuvine către dânsa: „Noi, o, Stăpâna, ştiindu-te în lume, ca şi cu singur Stăpânul 
nostru şi Dascălul ne mângâiam; dar acum cum vom putea să suferim greul acesta? Însă de vreme ce cu voia Fiului şi 
Dumnezeului tău te muţi spre cele ce sunt mai presus de lume, pentru aceasta plângem, precum vezi şi lăcrimăm, cu 
toate ca într-alt chip ne bucurăm despre cele ce sunt asupra ta rânduite”.  

Acestea au zis şi vărsau lacrimi, iar ea a zis către dânşii: „Prietenii mei şi ucenicii Fiului şi Dumnezeului meu, 
nu faceţi bucuria mea plângere, ci-mi îngrijiţi trupul, precum eu îl voi închipui pe pat”. Când s-au săvârşit cuvintele 
acestea, iată a sosit şi minunatul Pavel, vasul cel ales, care cazând la picioarele Maicii lui Dumnezeu, s-a 
închinat şi deschizându-şi gura a lăudat-o cu multe cuvinte, zicând: „Bucură-te Maica Vieţii, împlinirea şi 
încheierea propovăduirii mele; ca măcar ca pe Hristos Fiul tău trupeşte pe pământ nu L-am văzut, însă pe tine văzându-
te, mi se părea că pe Dânsul Îl vad". După aceasta, luând Fecioara iertăciune cu toţi, s-a culcat pe pat şi şi-a 
închipuit preacuratul său trup precum a vrut; şi a făcut rugăciune pentru întărirea lumii şi paşnica ei 
petrecere, şi i-a umplut şi pe dânşii de binecuvântarea ei. Şi aşa în mâinile Fiului şi Dumnezeului său şi-a dat 
sufletul. Şi îndată ochii orbilor s-au luminat şi auzul surzilor s-a deschis, ologii s-au îndreptat şi tot felul de 
patimă şi de boală lesne se tămăduia. După aceea a început Petru cântarea cea de ieşire şi ceilalţi Apostoli; unii 
au ridicat patul, alţii mergeau înainte cu făclii şi cu cântări, petrecând spre mormânt trupul cel primitor de 
Dumnezeu. Atunci s-au auzit şi îngerii cântând şi văzduhul era plin de glasurile cetelor celor mai presus de 
firea omeneasca. 

Pentru aceste lucruri, mai-marii iudeilor, invitând pe unii din popor, i-au plecat să se ispitească a surpa jos 
patul în care zăcea trupul cel de viaţă începător, şi a-l lepăda pe dânsul. Dar dreptatea lui Dumnezeu 
ajungând pe îndrăzneţii şi obraznicii aceia; le-a făcut pedeapsă tuturor prin orbirea ochilor. Iar pe unul dintre 
ei, care mai nebuneşte se pornise de apucase acel sfânt pat, l-a lipsit şi de amândouă mâinile, care au rămas 
spânzurate de pat, tăiate de dreapta judecată a lui Dumnezeu. Iar acela, crezând din tot sufletul, a aflat 
tămăduire, şi s-a făcut sănătos ca şi mai-nainte. În acelaşi chip şi cei ce orbiseră, crezând şi punând asupra lor o 
parte din poala patului, au dobândit vindecare.  

Iar Apostolii, sosind la satul Ghetsimani, au aşezat acel de viaţă începător trup în mormânt, şi au stat trei 
zile lângă dânsul, auzind neîncetat glasuri îngereşti. Şi de vreme ce, după dumnezeiasca rânduiala, a lipsit 
unul din Apostoli, adică Toma, care nu s-a aflat la preamărita îngropare, ci sosind cu trei zile mai pe urmă, era 
mâhnit foarte şi întristat, că nu se învrednicise să vadă şi el ca şi ceilalţi Apostoli trupul; şi au deschis cu 
socoteală mormântul pentru dânsul ca să se închine şi el acelui preasfânt şi preacurat locaş, adică trupului 
Născătoarei de Dumnezeu. Şi dacă a văzut s-a minunat că a aflat mormântul fără de sfântul trup, şi era numai 
giulgiul, care rămăsese mângâiere Apostolilor şi tuturor credincioşilor, şi mărturie nemincinoasă a mutării 
Născătoarei de Dumnezeu. Că şi până astăzi mormântul cel cioplit în, piatra, aşa se vede deşert de trup şi este 
cinstit ca închinăciune, întru mărirea şi cinstea preabinecuvântatei măritei stăpânei noastre, de Dumnezeu 
Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria. 

Cu ale ei sfinte rugăciuni, Doamne miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin! 
 

(Sursa: Mineiul pe luna August) 

 
 

„Întru naştere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de 
Dumnezeu Născatoare. Mutatu-te-ai la viaţă, fiind Maica vieţii, şi cu 

rugăciunile tale izbăveşti din moarte sufletele noastre.” 
(Troparul Adormirii Maicii Domnului) 

††††† 
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De la margini, o, Apostoli  
(Imnul Adormirii Maicii Domnului) 

 
 De la margini, o, apostoli, 
 La Ghetsimani v-adunaţi, 
 Şi-al meu trup, zice Fecioara, 
 Cu cântări mi-l îngropaţi. 
     Refren: Doamne miluieşte (de 6 ori) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
 

MEDITAŢIE LA RUGĂCIUNEA „TATĂL NOSTRU” 
 

Să nu spui „Tată”, dacă nu te comporţi ca un fiu in fiecare zi! 
Să nu spui „Nostru”, dacă eşti închis în egoismul tău ! 
Să nu spui „Care eşti în ceruri”, dacă eşti preocupat de lucrurile pământeşti ! 
Să nu spui „Vie împărăţia Ta”, dacă o confunzi cu succesul material! 
Să nu spui „Sfinţească-se numele Tău”, dacă nu-L respecţi! 
Să nu spui „Facă-se voia Ta”, dacă nu o accepţi când e dureroasă! 
Să nu spui „Pâinea noastră cea de toata zilele ,dă-ne-o nouă astăzi”, dacă nu te gândeşti la cei înfometaţi! 
Să nu spui „Ne iartă nouă greşelile noastre”, dacă păstrezi ranchiună pe fratele tău! 
Să nu spui „Nu ne duce pe noi in ispită”, dacă ai de gând să păcătuieşti în continuare! 
Să nu spui „Amin”, dacă nu iei in serios cuvintele din Tatăl nostru!!! 
Domnul să ne ajute! 
AMIN.  

_________________________________________________________ 
 

DICŢIONAR BIBLIC 
 

Evanghelie – [gr. evanghelion, lat. evangelium]: în Noul Testament, 

prin evanghelie se înţelege „vestea cea bună” sau revelaţia (descoperirea) lui 
Dumnezeu în persoana şi lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos, mesajul 
sau conţinutul acestei descoperiri cuprins în predica şi învăţătura lui Iisus 
(Marcu 13, 10; 14, 9; Romani 2, 16), precum şi propovăduirea acestui mesaj 
(Filipeni 4, 3). La începutul Bisericii, prin evanghelie s-a înţeles întreaga 
tradiţie orală a predicii lui Iisus Hristos. Cu timpul, termenul a desemnat 
forma fixă şi definită a acestei tradiţii orale, adică colecţia cărţilor Noului 
Testament. Dar Evanghelia mai înseamnă şi cartea în care s-a transcris 
mărturia apostolică despre viaţa, învăţătura şi slujirea lui Hristos. Toţi 

Fiul meu iubit mă cheamă 

Azi la sine-n cerul sfânt, 

Vă las binecuvântarea 

Şi mă-nalţ de pe pământ. 
 

Sus în cer se întocmeşte 
Sărbătoare-n jurul meu, 
Şi cu cinste mă primeşte, 
Fiul meu şi Dumnezeu. 
 
 

O, primeşte dar, Curată 
Umilinţele-mi cereri, 
Şi la noi cu milă cată, 
În necazuri şi dureri. 
 

Iar noi drept recunoştinţă, 
Îţi cinstim icoana Ta, 
Totdeauna cu credinţă 
Adormirea-ţi vom cânta. 
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evangheliştii, adică autorii celor patru Evanghelii, s-au folosit de forma originală a Evangheliei – tradiţia 
orală – căreia Biserica i-a dat o formă definitivă înainte de sfârşitul secolului I, pe care aceştia au transcris-
o fără pretenţia de a fi inspirată şi fără intenţia expresă ca scrierile lor să devină Sfântă Scriptură a Noului 
Testament. Evangheliştii nu sunt simpli colectori de tradiţii, fără o contribuţie personală la interpretarea 
materialului care circula. Ei au avut un rol important nu numai în ce priveşte aşezarea materialului după 
un plan care are în centru pe Iisus Hristos, pentru scopuri misionare şi catehetice, ci şi în ce priveşte 
interpretarea teologică pe care fiecare scriitor biblic o dă tradiţiei ce îi stă la dispoziţie. Există patru texte 
evanghelice paralele (Matei, Marcu, Luca şi Ioan), păstrate în limba greacă, fiecare cuprinzând Evanghelia 
în întregime, dar fiecare prezentându-o într-un mod propriu autorului.  

 

 

Pildă de folos  
Ajutor la rugăciune 

 

Un preot trebuia să-şi ducă la moară bucatele şi l-a rugat pe vecin să-l ducă cu căruţa. Pe drum, creştinul i-a 
spus părintelui că Duminică a lăsat la biserică un pomelnic, dar n-a simţit nici un ajutor din partea lui 
Dumnezeu. Părintele nu a zis nimic. Când au ajuns la moară şi au coborât sacii din căruţă, preotul s-a făcut 
doar că prinde de o margine de sac, lăsând toată greutatea în spatele creştinului.  

- Ce faci părinte, laşi toată greutatea s-o duc singur; se revoltă creştinul. 

- Fac şi eu ce ai făcut şi tu Duminică, lăsându-mă singur să mă rog pentru tine; răspunse preotul.  
 

 

Şapte sfaturi de sănătate 
 
Cu toţii ne dorim să aflăm cât mai multe sfaturi despre sănătate. Iar când avem probleme, principala sursă 

pentru sfaturile despre sănătate sunt medicii. Iată însă câteva trucuri pe care le auzi destul de rar de la un 
doctor. 

1) Spanacul îmbunătăţeşte vederea 
Cercetătorii din diferite ţări au ajuns la concluzia că 

dacă mâncaţi de cinci ori pe săptămână spanac, riscul 
apariţiei cataractei scade cu 77 la suta. În timp ce papaya 
conţine un antioxidant foarte puternic care blochează 
lumina ultravioleta dăunătoare. 

2) Calciul previne infarctul 
Cercetările noi în domeniu au arătat că femeile care şi-

au administrat câte 1.500 de miligrame de calciu zilnic au prezentat mult mai puţine probleme cardiace decât 
cele care au deficiente de calciu. Atenţie, doza zilnică de calciu nu trebuie să depăşească 2.500 de miligrame. 

3)  Roşiile previn afecţiunile inimii 
Un studiu, la care au participat 1.379 de persoane, a arătat că un regim alimentar bogat în licopen – 

substanţa care se găseşte în roşii – reduce la jumătate riscurile apariţiei unor tulburări cardiace. 
4) Spălatul pe mâini scade şansa de a raci 

Cercetătorii au afirmat că 8 din 10 cazuri de răceală au fost transmise prin mâinile murdare şi nu prin 
strănut. Mai degrabă contactaţi o răceală prin contactul mâinilor cu o persoană bolnavă decât dacă aceasta 
strănută lângă voi. Una dintre cele mai eficiente măsuri profilactice în ceea ce priveşte virusurile este spălatul 
temeinic şi cât mai des pe mâini. 

5) Exerciţiile fizice moderate previn diabetul 
Specialiştii spun că plimbarea în pas mai alert, timp de două ore şi jumătate pe săptămână, scade simţitor 

riscul îmbolnăvirii de diabet. 
6)  Porţiile mici şi dese scad colesterolul 
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Nu numai consumul de grăsimi contribuie la creşterea nivelului colesterolului, ci 
şi frecvenţa cu care mâncaţi. Studii efectuate în Marea Britanie relevă faptul că 
nivelul colesterolului este mai scăzut în cazul în care aceeaşi cantitate de grăsimi 
este ingerată în 5-6 tranşe, decât în două-trei. Aşadar, porţiile mai mici şi mai dese, 
contribuie la scăderea colesterolului. 

7) Rugăciunea ajută vindecarea 
Nu mulţi medici vor recunoaşte acest lucru, însă cercetătorii au început să 

studieze din ce în ce mai mult impactul rugăciunii asupra sănătăţii omului. Şi s-a 
ajuns la concluzia că persoanele care se roagă în mod regulat sunt mai sănătoase 
decât cele care nu o fac. Se pare că are o influenţă puternică asupra stării de spirit 
a omului credinţa în existenţa unei forte mai puternice decât fiinţa umană, care să 
ajute la rezolvarea problemelor. 

 
 

 

 
 

Adunarea generală parohială specială, 21 Iunie 2015 
(rezumat) 

  Duminică, 21 Iunie 2015, în sala de festivităţi a parohiei, s-au desfăşurat lucrările Adunării generale a Parohiei 
„Sfântul Dumitru” din New York (sesiune extraordinară), sub preşedinţia preotului paroh Ioan Cozma, după 
următoarea ordine de zi:  

1. Rugăciunea „Împărate ceresc”; 
2. Apelul nominal al membrilor Adunării generale (2014); 
3. Alegerea a două persoane de încredere pentru numărarea voturilor; 
4. Citirea procesului-verbal al ultimei şedinţe a Consiliului Parohial; 
5. Prezentarea, discutarea şi aprobarea proiectului privind renovarea locuinţei preotului paroh 

(apartamentul parohial) şi a biroului parohial; 
6. Încheierea lucrărilor Adunării Parohiale. Rugăciunea de încheiere. 

  În urma apelului nominal s-a constant prezenţa a 33 din totalul de 176 de membrii. De asemenea au 
fost admişii la discuţii şi un număr de 8 credincioşi ai parohiei, care nu aveau drept de vot.  

  În prima parte a şedinţei s-a dat citire procesului verbal al ultimei şedinţe a Consiliului parohial (24 
mai 2015), în care s-a discutat problema renovării apartamentului şi a biroului parohial şi, totodată, a 
fost hotărâtă şi Convocarea Adunării generale parohiale speciale pentru data de 21 iunie 2015.  

  În partea a doua a şedinţei, preşedintele Consiliului parohial, domnul Horia Albulescu, a prezentat 
proiectul de renovare a apartamentului preotului paroh şi a biroului parohial. Prezentarea domnului 
Albulescu a fost întreruptă de intervenţia domnului Teodor Nastu care a cerut ca mai întâi să fie 
clarificată situaţia financiară a parohiei, şi anume: suma totală a banilor din conturi. A intervenit doamna 
Rodica Terner, vicepreşedinta Consiliului parohial, care, în calitate de responsabilă pe conturile parohiei, 
a arătat că suma totală a banilor existenţi în conturi este de 1,759.00 dolari.  

  Domnul Horia Albulescu a continuat cu prezentarea lucrărilor care trebuie executate în apartamentul şi 
biroul parohial, după cum urmează: schimbarea instalaţiei electrice, schimbarea instalaţiei de apă, 
renovarea şi remodelarea celor două etaje din apartamentul parohial (dormitoarele de la etajul al IV-lea, 
băile, sufrageria, bucătăria, schimbarea uşilor etc.), renovarea şi remodelarea casei scărilor; schimbarea 
uşilor de la birou, schimbarea mochetei din biroul parohial şi din sala de şedinţe. În expunere sa, domnul 
preşedinte al Consiliului parohial a subliniat că toate aceste lucrări sunt necesare pentru întreţinerea în 
bune condiţii a proprietăţilor parohiei. De altfel, în ultimii 35-40 de ani, parohia nu a alocat fonduri de 
renovare a apartamentului şi a biroului parohial; au fost doar intervenţii minore, după cum urmează: 
vopsirea pereţilor, înlocuirea carpetei pe casa scării şi la etajul al II-lea, înlocuirea podelei de la etajul al 
III-lea cu parchet laminat.  

DIN VIAŢA PAROHIEI 
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  Au fost apoi prezentate cele trei oferte de lucru: 1) Bindela Contruction: 240,000.00$;  2) Umal Construc- 
tion: 372,600.00$; 3) Trif Construction: cca 220-260,000.00$.  
  Domnul Iancu Bindela a oferit câteva explicaţii tehnice referitoare la devizul pe care dânsul l-a propus 

pentru lucrările de renovare. De asemenea, a ţinut să precizeze faptul că lucrările de renovare implică 
mutarea familiei părintelui într-o locuinţă temporară (1-2 luni); fapt ce presupune alocarea de către 
Adunarea generală a unei sume de bani cu această destinaţie.  

 Domnul Horia Albulescu a făcut prima propunere, cerând Adunării generale alocarea sumei de 
300,000.00 dolari, care să includă şi instalarea aerului condiţionat în apartamentul parohial, închirierea 
unei locuinţe pentru preotul paroh (cca. 15,000.00$), precum şi o marjă de majorare la devizul iniţial oferit 
de contractor. Părintele Cozma a subliniat faptul că Adunarea generală are dreptul să aprobe sau să 
respingă suma propusă, iar responsabilitatea privind modul în care se desfăşoară lucrările şi modul în 
care sunt cheltuiţi banii o are Consiliul parohial, care este organ executiv al Adunării generale şi 
responsabil privind administrarea patrimoniului parohiei. De asemenea, s-a arătat că la prima şedinţă a 
Consiliului parohial va fi constituit un comitet de renovare, cu sarcina de a supraveghea desfăşurarea 
lucrărilor, potrivit devizului şi planului prezentat de către constructor.  

  Ne mai existând alte propuneri, părintele Ioan Cozma a cerut celor prezenţi să ia considerarea 
moţiunea domnului preşedinte Horia Albulescu, care, pentru a putea fi supusă la vot, trebuie să fie 
secondată. Secondarea moţiunii a fost făcută de către domnul Grigore Burdea, astfel că s-a trecut la vot 
public. Moţiunea a întrunit un număr de 32 voturi „pentru” şi 1 abţinere.  

  În concluzie, Adunarea generală, întrunită în şedinţă extraordinară, a aprobat, cu majoritate de voturi, 
alocarea sumei de 300,000.00 dolari pentru proiectul de renovare a apartamentului şi a biroului parohial, 
care include, de asemenea, cheltuieli suplimentare pentru mutarea temporară a preotului paroh.  

  În încheiere, preotul paroh a mulţumit celor prezenţi pentru participarea la şedinţă, amintindu-le faptul 
că parohia, în plan material, pentru o bună funcţionare şi organizare, are nevoie de cât mai mulţi membri, 
iar, în plan spiritual, de o participare cât mai mare la sfintele slujbe şi un apostolat activ din partea fiecărui 
credincios.  

 

 

Cu ajutorul lui Dumnezeu, în data de 29 iunie, au început lucrările de renovare. Până în prezent au fost 
executate următoarele lucrări: instalaţia electrică, instalaţia de apă şi canalizare, instalaţia de aer condiţionat, 
remodelarea şi recompartimentarea camerelor, a băilor şi a bucătăriei (50%), remodelarea camerei arhivei de la 
biroul parohial (50%), înlocuirea uşilor de la terasă. Evident, tot ceea ce s-a realizat s-a făcut cu contribuţia 
dumneavoastră, fapt pentru care vă mulţumim şi-L rugăm pe Milostivul Dumnezeu să vă răsplătească cu 

sănătate şi spor în tot ceea ce faceţi. 
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Membrie Parohie 2015 
Albulescu Petru si Marilena ...........................300.00 
Culeţu Cristian & Luminiţa ............................300.00 
Hadaller David & Simona ..............................300.00 
Nastu Diana …………………………..............150.00 
Stirbei Paula ......................................................150.00 
Taraban Angela ……………………................100.00 
Tuculescu Mihai ………...................................200.00 
Vasu Mariana ...................................................150.00 
Voica Vintila .................................................... 100.00 
 

Pangar 
Lumânări şi disc ……………………..…..….3,577.00 
 

Donaţii lunare 
Bogdan Sanda .................................................200.00 
Dr. Dumitriu Cornel .......................................200.00 
 

Donaţii ocazionale 
Aldica Olivia ........................................................25.00 
Babu Laurenţiu & Simona, mulţumire pentru zilele 
de naştere a lui Alexandra şi Laura… .............100.00 
Caramitru John & Judith …...............................100,00 
Hadaller Mirela & David, în memoria tatălui 
Nicolae Mustacă ................................................100.00 
Mila Elisabeta, în memoria soţului Ilie ..........100.00 
Toma Evanghelina …………………………......50.00 
Uscatu Julie, pentru Father’s day ...................100.00 
Voica Vintila ........................................................50.00 
 
 

Donaţii servicii religoase 
Botez 
Cojocaru Alexandru (Gabriela Burleanu) ..... 200.00 
Mocanu Irinel (Maximilian Ochiană) ……….300.00 
Gâldău Andrew (Jason A. Gâldău) ………….150.00 
Pomenire morţi 
Burdea Grigore…………… ……………………60.00 
Dr. Chang Lee ………………………….……….150.00 
Mila Elisabeta …....................................................60.00 

Milcu Şerban ………………..……………………30.00 
Panait Cosmin ………………………………….200.00 
Pirjol Dan & Marina …………………………….30.00 
Donaţii pentru icoanele de pe iconostas 
Anonims …………………………….………..2,500.00 
Dr. Obradovich Lucia …………………….....2,000.00 
Turner Rodica ………………….....................1,000.00 
Donaţii pentru renovarea apartamentului 
parohial 
Kehller M. Craig & Maria ..................................500.00 
 

                                                 Total = 13,556.00$ 
 

Reuniunea de Doamne 
 

Membrie 2015 
Culeţu Luminita ................................................25.00 
Vasu Mariana …………………….……………..25.00 
Donaţii Reuniunea de Doamne 
Radu Ioana ………………………………………50.00 

                                                         Total = 100.00$
 

Dumnezeu să răsplătească tuturor pentru donaţiile făcute sfintei noastre Biserici! 
 

“Fiecare să dea cum socoteşte cu inima sa, nu cu părere de rău, sau de silă, căci Dumnezeu iubeşte pe cel 
care dă cu voie bună. Şi Dumnezeu poate să înmulţească tot harul la voi, ca, având totdeauna toată 

îndestularea în toate, să prisosiţi spre tot lucrul bun”  
(II Corinteni 9, 7-8). 

 

Nu uitaţi să achitaţi membria pe anul în curs (150$ pentru persoanele care 

lucrează; 100$ pentru pensionari). Darul fiecăruia dintre dumneavoastră 

contribuie la menţinerea şi întreţinerea materială a Bisericii noastre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

În lunile iunie şi iulie, prin săvârşirea Tainei Sfântului Botez, Trupul Bisericii 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos s-a întărit cu 3 noi membrii: pruncul Maximilian 

Ochiană, fiul lui  Ştefan şi Sandra Ochiană (27 iunie); prunca Gabriela Burleanu, fiica 
lui Florin şi Corina Burleanu (18 iulie); şi pruncul Jason Andrew Gâldău, fiul lui 

Andrew şi Ioana Gâldău (25 iulie).  
Dumnezeu să-i binecuvânteze şi să-i crească mari şi cuminţi, spre bucuria familiilor şi 

a neamului nostru. 
 

 

Venituri realizate în lunile Iunie şi Iulie 

Botezuri 
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INVITAŢIE LA MASA FESTIVĂ DE SFÂNTA MARIA 
 

Cu ocazia praznicului Adormirea Maicii Domnului, 
în ziua de 16 august (Duminica), după Sfânta 

Liturghie, vom organiza o masă festivă, prin 
care dorim să-i sărbătorim pe toţi cei care poartă 
numele Maicii Domnului. Masa va fi donată de 

către familia George şi Bianca Arău. Pentru o cât 
mai bună organizare, vă rugăm să confirmaţi 

prezenţa la masă din timp. Vă aşteptăm cu drag!  
 
 

 

 
 

15 iunie - Milcu Şerban, pomenire pentru mama sa 
27 iunie – Panait Cosmin, pomenire pentru bunica Eliza 
5 iulie – Grigore & Vasilichia Burdea, parastas la 2 ani pentru mama Silvia  
7 iulie – slujba înmormântării pentru Teodora Filipescu 
11 iulie – Elisabeta Mila, parastas la 7 ani pentru soţul Ilie 
25 iulie – Pârjol Dan şi Marina, pomenire pentru tatăl Vasile 

 

Parastase, pomeniri, înmormântări 

Programul liturgic pentru luna August  
  

2, 9, 16, 23, 30 August (Duminica) ora 9:15 AM – Utrenia;  
ora 10:30 AM - Dumnezeiasca Liturghie 
 

3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 August (Luni, Marţi, 
Miercuri, Joi) 

ora 6:30 PM – Paraclisul Maicii Domnului 

6 August (Joi) - Schimbarea la Faţă ora 9:00 AM – Utrenia;  
ora 10:00 AM - Dumnezeiasca Liturghie 
 

7 August (Vineri) 
 

ora 6:30 PM – TAINA SFÂNTULUI MASLU 
 

8, 15, 22, 29 August (Sâmbătă) 
 

ora 6:00 PM - Vecernia Mare 

14 August (Vineri) ora 6:30 AM – Vecernia sărbătorii şi Litie 

15 August (Sâmbăta) 
Adormirea Maicii Domnului 

ora 9:00 AM – Utrenia;  
ora 10:00 AM - Dumnezeiasca Liturghie 
 

21 August (Vineri) ora 6:30 AM – Acatistul Mântuitorului Nostru Iisus Hristos 

28 August (Vineri) ora 6:30 AM – Vecernia sărbătorii 
 

29 August (Sâmbăta) 
Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul 

ora 9:00 AM - Utrenia 
ora 10:00 AM - Dumnezeiasca Liturghie 
 

 

De la 1 August noul site al parohiei este www.stdumitrunyc.org 

Mulţumim domnişoarei ing. Iulia Gabriela Cârjeu pentru munca depusă la 

alcătuirea site-ului. Dumnezeu să o binecuvânteze! 
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