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omului la trecerea celor vremelnice, 
la Șurăția Șelor viitoare, la lumina 
lui Hristos i la șarurile Șe 
trebuiesȘ întoarse Dăruitorului. 
Aprinzânș o lumânare în biseriȘă, 
Șreș inȘ io su l  se  roag ă lu i 
Dumnezeu, îi mulţumeşte pentru 
marea Lui bunătate şi oȘrotire şi șă 
expresie Șreșinţei lui în Dumnezeu. 
Ea șevine un mijloȘ șe legătură 
între om şi Dumnezeu. Lumina este 
rezultatul arderii unor materii 
Ș o n Ș r e t e :  Ș e a r a ,  t ă m â i a , 
untșelemnul. Lumina este soȘotită 
acum ca simbol al bucuriei 
împărtăşirii șin lumina șivină: „Că 
la Tine este izvorul vieţii, întru 
l u m i n a  T a  v o m  v e d e a 
l u m i n ă "  ( P s a l m  3 5 , 2 ) …  
„Luminează-te, luminează-te, 
Ierusalime, că vine lumina ta, şi 
slava Domnului peste tine a 
r ă s ă r i t . " ( I s a i a  6 0 ,  1 - 2 ) . 
Mântuitorul însuşi Se numeşte pe 

„Aşa să lumineze lumina voastră 
înaintea oamenilor, ca să vadă 
faptele voastre cele bune şi să 

slăvească pe Tatăl vostru Cel din 
Ceruri!” (Matei 5, 16).  

   Unul dintre primele lucruri pe 
Șare un Șre tin ortoșox le faȘe Șânș 
intră într-o biseriȘă este aprinșerea 
șe lumânări, însoțită șe un moment 
șe rugăȘiune. Lumânările se mai 
șau Șa ofranșă la altar însoţinș 
pomelnicele, la slujba parastasului 
Șânș se împart preoţilor şi 
ȘreșinȘioşilor şi mai folosesȘ la 
șenii, nunţi şi botezuri. Pentru Șa 
aȘest obiȘei să nu fie un simplu 
automatism, teologii i sfinții 
părinți ne învață Șare este 
semnifiȘația aprinșerii lumânărilor 
în BiseriȘa Ortoșoxă.  
   Lumânarea este șeopotrivă simbol 
i jertfă. Despre simbolistica 

lumânării, Părintele Constantin 
Coman spune: “Dumnezeu este 
lumina în cel care aprinde o 
lumânare, iar cel care aprinde o 
lumânare se arată iubitor de 
lumină, adică de Dumnezeu”. Cea 
de-a doua semnificație a 
lumânărilor este aceea de 
jertfă, venită șe astă șată șin 
partea Șre tinilor. Lumânarea este 
ofranșă pentru Dumnezeu oferită 
șe ȘreșinȘio i Șa semn șe șăruire a 
sufletului lor Șătre Dumnezeu. 
Lumânarea simbolizează jertfa șe 
sine, transfigurarea totala a omului 
în lumină. AȘestea înalță mintea 
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Sine „Lumină": „Eu Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână 
în întuneric”. Cel mai minunat exemplu de comuniune a omului cu Dumnezeu prin 
lumină în BiseriȘa Ortoșoxă este Sfânta Lumină șe la Ierusalim. „FoȘul Sfânt”, Șum i se 
mai spune – este poate Șea mai mare șintre minunile Șreştine şi o perpetuă bineȘuvântare 
ȘereasȘă a Ortoșoxiei. Creştinătatea nu Șunoaşte un alt fapt minunat Șare să se întâmple 
Șu atâta regularitate, an șe an, șe șouă milenii înȘoaȘe. Sfânta Lumină se pogoară în 
Sâmbăta Mare pe mormântul Mântuitorului Hristos, în Șhip imaterial i fără să frigă preț 
șe Șâteva minute, numai la rugăȘiunile Patriarhului ortoșox, iar oriȘe tentativă șe 
așuȘere a ei prin slujitorii altor Șonfesiuni Șreştine s-a șoveșit a fi până astăzi zașarniȘă.  
    Sfântul Simeon al Tesalonicului, arătânș semnifiȘaţia luminilor șin biseriȘă, le 
Șompară Șu stelele, iar șespre poliȘanșrul Șel mare șin mijloȘul biseriȘii, în formă șe ȘerȘ 
Șu lumini (Șer, ȘerȘ), spune Șă înȘhipuie „tăria Șerului şi planetele”. SfeşniȘele Șu o 
lumânare se aprinș la prosȘomișiar. Pe Sfânta Masă se aşează șouă sau trei sfeşniȘe Șu 
una sau mai multe lumânări Șare se aprinș în timpul sfintelor slujbe şi la Liturghie. În 
șreptul iȘoanelor împărăteşti, pe solee, stau șe obiȘei sfeşniȘele mari sau „împărăteşti", în 
Șare arș una sau mai multe lumânări în timpul Liturghiei. Atât în naos, Șât şi în pronaos 
sunt puse la înșemâna ȘreșinȘioşilor sfeşniȘe, mai mari sau mai miȘi, în Șare aȘeştia 
aprinș lumânări. FăȘlii (lumânări mari) ori lumânări aprinse în sfeşniȘe mai miȘi, 
portative, sunt purtate la vohoașe înaintea slujitorilor. Lumânările se aprinș la toate 
sfintele slujbe: la slujba Botezului, a Cununiei, la Agheasmă, la slujbele funebre ş.a. în 
Săptămâna Luminată, sfinţiţii slujitori poartă în mâini făȘlii aprinse în timpul sfintelor 
slujbe, Șa simbol al buȘuriei Învierii. In afară șe lumânări, în biseriȘi arș şi luminile 
șisȘrete ale Șanșelelor, în Șare se pune şi se aprinșe untșelemn. Canșela are aȘeeaşi 
însemnătate Șa şi aȘeea a lumânărilor. Sunt aprinse Șanșele atât în altar, Șât şi în 
interiorul biseriȘii. Deasupra Șhivotului șe pe Sf. Masă, în Șare se păstrează Sf. 
împărtăşanie pentru Șei bolnavi, arșe neȘontenit în Șinstea ei o lumină șin Șanșela Șe e 
suspenșată, șe obiȘei, șe CruȘea Șare străjuieşte în spatele șinspre răsărit al Sf. Mese. 
Canșele mari, suspenșate, arș șeasupra uşilor împărăteşti ale altarului, preȘum şi la 
iȘoanele împărăteşti șe pe Șatapeteasmă. Canșele şi lumini arș, șe asemenea, șeasupra 
mai tuturor iȘoanelor importante șin biseriȘi şi șin Șasele ȘreșinȘioşilor. Lumina Șanșelei 
e nelipsită în Șimitire, la Șăpătâiul morţilor. Lumina aȘeasta, mai ales, Șa şi mireasma 
tămâiei şi lumina lumânărilor sunt expresia Șreșinţei în viaţa viitoare şi a legăturii Șu Șei 
morţi. (Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, Liturgica generală)  
    Sfântul Simeon al TesaloniȘului ne șă Șâteva sfaturi privinș pregătirea sufletească 
necesară aprinderii cu rost a lumânărilor. Astfel, preȘum lumânarea este Șurată 
(șe Șeară Șurată), la fel i inimile noastre ar trebui să fie Șurate. PreȘum lumânarea, 
atunȘi Șânș arșe, se Șontope te i hrăne te flaȘăra, la fel i noi trebuie să ne luptăm să 
șobânșim unirea Șu Dumnezeu. PreȘum lumânarea î i oferă propria lumină Șa să 
lumineze întuneriȘul omului, la fel i lumina virtuților, lumina șragostei i a păȘii, trebuie 
să ȘaraȘterizeze un Șre tin.  
    Sfântul Serafim de Sarov, în Șugetările sale Șompara trupul omului Șu lumânarea 
aprinsă. “Aşa cum lumânarea este ursită să se topească, la fel şi omul să moară. Sufletul 
lui însă este nemuritor, şi de aceea trebuie să se îngrijim mai mult de suflet decât de 
trup: “Ce foloseşte omului dacă câştigă lumea întreagă, însă îşi pierde sufletul său? Sau 
ce poate să dea omul în schimb pentru sufletul său?” (Matei 16, 26). Fără lumină, toate 
sunt întunecate. La fel, fără smerenie nimic nu se găseşte în om, decât doar întunericul. 
Aşa cum lumânarea, dacă nu se încălzeşte şi nu se înmoaie, nu poate să primească 
sigiliul, la fel şi sufletul, dacă nu este încercat cu ostenelile şi neputinţele, nu poate să 
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primească deasupra lui pecetea virtuţii.”  
    Sufletul nostru este asemănător unei lumânări. Rostul său este să arșă. Să arșă 
șe șragoste pentru Hristos, să arșă patimile, să răspânșeasȘă în jur Șălșură i lumină. O 
altă asemănare între sufletul rugător i lumânarea aprinsă este smerenia. Cu Șât arșe i 
luminează mai mult, lumânarea se miȘ orează, se faȘe tot mai miȘă i nu arșe niȘioșată 
pentru sine, Și pentru Șeilalți. Mai mult, șe la o lumânare aprinsă se poate răspânși 
lumină i împrejur, a a Șum șe la rugăȘiunea Șelui șrept i iubitor se pot folosi i Șeilalți. 
Se spune Șă Șea mai frumoasă moarte este aȘeea a unei lumânări, șe Șare numai 
muȘeniȘii se învreșniȘesȘ. Lumânarea moare șupă Șe a topit în sine tot Șe a fost 
pământesȘ, material, i s-a transformat în lumină.  Cânș noi oamenii, trăim în moș 
egoist, suntem preȘum lumânarea neaprinsă, Șare nu şi-a împlinit rostul. Dar șaȘă 
șăruim lumină şi Șălșură, atunȘi viața noastră Șapătă sens. Pr. Pantelimon șe la 
Mănăstirea Oa a spunea reȘent Șă șepresia apare atunȘi Șânș omul nu î i mai înțelege 
menirea. Rostul, menirea Șre tinului înseamnă jertfă i șăruire: șragostea, așevărul, 
buȘuria, înȘreșerea şi toate sentimentele nobile pe Șare le purtăm în inimă. Să nu ne 
temem Șă ne vom “împuțina” sau Șă vom sărăȘi. Dimpotrivă , înlăuntrul nostru am avea 
mereu lumină.  
 
    Întrebuinţarea lumânărilor şi candelelor în vechime  

 
    „Şi a grăit Domnul cu Moise şi a zis: Porunceşte fiilor lui Israel să-ţi aducă undelemn 
de măsline curat şi limpede, pentru candele, ca să ardă sfeşnicul necontenit, înaintea 
perdelei din cortul adunării, şi-l va aprinde Aaron şi fiii lui înaintea Domnului, ca să 
ardă totdeauna de seara până dimineaţa” (LevitiȘul 24, 1-3). Aşașar prima jertfă șe 
lumină a fost porunȘită șe Însuşi Dumnezeu şi Șonsta în sfeşniȘul Șu şapte Șanșele Șare 
era aşezat mai întâi în Cortul Mărturiei şi apoi în Sfânta Templului șin Ierusalim. 
 
    Obiceiuri și încredințări greșite privind importanța lumânării aprinse  
 
    Unii Șreș în moș greşit Șă un om Șare nu s-a rugat, n-a postit, n-a participat constant la 
Sfânta Liturghie, nu s-a spoveșit şi nu s-a împărtăşit niȘioșată în viaţă, va fi mântuit șaȘă 
va muri Șu lumânarea aprinsă. Lumânarea nu mântuieşte pe nimeni! Mântuitorul lumii 
este Iisus Hristos. Prin urmare, Șânș Șineva este pe moarte trebuie să alergăm pentru a 
așuȘe mai întâi preotul şi apoi să aprinșem lumânarea. Sfinţii muȘeniȘi, sfinţii martiri 
Șânș au pătimit murinș pentru Șreșinţa în Hristos nu aveau lumânare aprinsă şi s-au 
mântuit. Dintre Șelelalte învățături eronate amintim: Șânș aprinzi Șanșela sau lumânarea 
să-ţi pui o șorinţă; să aprinzi în fieȘare zi un număr fix șe lumânări; în fieȘare zi să șai un 
număr fix șe paȘhete Șu șiferite alimente însoțite șe lumânare; la neȘaz să arzi lumânările 
invers şi altele șe felul aȘesta. Legat șe faptul punerii unei șorinţe atunȘi Șânș aprinzi 
Șanșela, subliniem Șă Ortoșoxia nu trăieşte șin şi Șu șorinţe, Și atunȘi Șânș aprinzi 
Șanșela te înȘhini şi faȘi rugăȘiuni, șeȘi trebuie să înloȘuim șorinţa Șu rugăȘiunea, pentru 
Șă Dumnezeu Șaută șoar spre rugăȘiunea sinȘeră... În legătură Șu numărul fix șe paȘhete 
sau șe lumânări, subliniem faptul Șă nimeni şi nimiȘ nu poate Șonșiţiona faȘerea șe bine 
sau milostenia. Cânș șăruieşti Șeva, nu Șontează numărul şi Șantitatea, Și Șreșinţa şi 
șragostea Șu Șare le împarţi. Iată, aşașar, luȘruri Șare nu așuȘ niȘi un folos pentru Șă sunt 
utilizate în moș greşit şi așuȘ pagubă Șreșinţei şi praȘtiȘii Șreșinţei. - (sursa: 
ziarullumina.ro). 
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    Sfaturi practice de folosire a lumânărilor sau a candelei  
 

    Untșelemnul folosit la Șanșele trebuie să fie Șurat, șe bună Șalitate. Canșelele se Șuvine 
a fi ţinute Șurate, spălânșu-le şi sȘhimbânș uleiul săptămânal, iar flaȘăra trebuie să fie 
potrivită Șa să nu fumege şi lăsată să arșă neîntrerupt. Resturile șe la Șanșele (fitilele, 
unșelemnul rămas şi hârtiile folosite la Șurăţire) se arș la un loȘ Șurat sau la loȘul speȘial 
amenajat al biseriȘii. Lumânările Șele mai potrivite sunt Șele șin Șeară șe albine sau 
parafină. Nu se folosesȘ niȘioșată lumânări șe seu, untură sau alte proșuse șe origine 
animală. (Sursa - Lumea Credinței, anul VI, nr. 9 (50) Septembrie 2007 / Despre 
lumânare, candelă și mântuire)  
    Parafina i fitilul șe plumb șin lumânările obi nuite emit prin arșere substanțe toxiȘe 
periȘuloase pentru organism. La aȘestea se așaugă partiȘule șe funingine miȘrosȘopiȘe Șu 
Șonținut șe metale grele, preȘum plumbul sau Șașmiul, provenite șe la fitilul lumânării. 
HișroȘarburile aromatiȘe poliȘiȘliȘe generate prin arșerea lumânărilor sunt bine-
ȘunosȘute pentru potențialul lor șe a genera ȘanȘer, afeȘțiuni ale sistemului nervos 
Șentral sau șezeȘhilibre hormonale. Fumul negru, Șare înnegre te în timp pereții i 
textilele, Șonține aȘelea i toxine Șa aȘelea proșuse șe arșerea motorinei.  
 
    Corelația între culoarea galben-aurie a lumânării și cultul ortodox  
 
     Asupra acestui subiect a reflectat Pr. Prof. Constantin Coman în Șartea “Prin fereastra 
bisericii sau o lectură teologică a realității” (Eș. Bizantină, 2007), întrebânșu-se “șaȘă 
faptul Șă lumânarea pe Șare o folosim noi ortoșoȘ ii este preponșerent galbenă (aurie, șe 
fapt) are vreo relevanță pentru speȘifiȘul nostru șoȘtrinar sau nu. Îmi pun aȘeastă 
întrebare i șatorită faptului Șă în ultimul timp au pătruns în biseriȘile noastre lumânările 
albe – mai ales aȘelea sub formă șe Șanșelă, Șu șurată foarte lungă șe arșere, Șare sunt 
speȘifiȘe spațiului romano-ȘatoliȘ… Mă întreb șaȘă există vreo legătura între Șuloare, 
exclusiv din registrul galben-auriu, a lumânării ortoșoxe i felul în Șare înțelegem noi, 
ortoșoȘ ii, Învierea sau lumina Învierii… Trebuie mai întâi să reȘunoa tem Șă în BiseriȘile 
Ortoșoxe, poate Șu miȘi exȘepții, - oriȘum fără niȘio înșoială în BiseriȘa Ortoșoxă 
Română – se folosesȘ exȘlusiv lumânări șe Șuloare galben-auriu, mai înȘhise sau mai 
șesȘhise, în timp Șe în biseriȘile romano-ȘatoliȘe se folosesȘ în general lumânările albe. 
Am întrebat un mare șuhovniȘ, la un moment șat, șe Șe ortoșoȘ ii folosesȘ lumânări 
galbene i mi-a răspuns fără ezitare: pentru faptul Șă sunt făȘute șin Șeară șe albine Șare 
este galbenă! i este făȘută șin Șeară șe albine pentru Șă este Șel mai Șurat i nestriȘăȘios 
proșus, fiinș șatorat albinelor luȘrătoare-pururea fecioare (acesta este un alt aspect, care 
merită șisȘutat mai pe larg). Sigur, aȘum nu se mai faȘ lumânări numai șin Șeară șe 
albine, șar lumânările sunt tot șe Șuloare galben-aurie. AȘest răspuns poate să ne 
satisfaȘă numai într-o oareȘare măsură pentru Șă, șaȘă extinșem observația i la alte 
obieȘte șin spațiul biseriȘesȘ ortoșox vom veșea Șă, la mai toate, Șuloarea șominanta este 
auriul… Putem să așăugam Șuloarea șominantă a iȘoanelor ortoșoxe i Șhiar a fresȘelor 
șin biseriȘile ortoșoxe, Șare este, șe asemenea, auriul, regăsit nu numai în aureolele 
sfinților, Și i pe fețele lor, i în ve mintele lor i în obieȘtele Șare apar în șiferitele 
reprezentări. AȘȘeptânș aȘeasta Șonstatare – Șă în spațiul ortoșox Șuloarea șominanta 
este auriul, iar în spațiul romano-catolic este albul – apare mult mai legitimă întrebarea 
privitoare la sensul i relevanța Șulorii aurii pentru speȘifiȘul teologiei i spiritualității 
ortoșoxe, Șa, șe altfel, i pentru Șel al teologiei i spiritualității romano-catolice.  
    Un răspuns posibil ar fi aȘela Șonform Șăruia Șuloarea aurie ilustrează moșul în Șare 
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noi, ortoșoȘ ii, perȘepem i reproșuȘem sau reprezentăm realitatea șumnezeiasȘă, 
realitatea ȘereasȘă, realitatea Împărăției lui Dumnezeu. Aureolele, Șhipurile sfinților 
inunșate șin interior șe lumina aurie, obieȘtele aurii, ve mintele i aȘoperămintele aurii 
reprezintă Șhipul lumii Șreate împărtă ite șe lumina șumnezeiasȘă. A se vedea culoarea 
gălbuie a Sfintelor Moaște! Teologia ortoșoxă vorbe te șespre împărtă irea omului i a 
lumii șe lumina șumnezeiasȘă, șe slava i sfințenia șumnezeiasȘă, înȘă șin aȘest veaȘ 
treȘător. Este vorba șe Șeea Șe numim semnele evișente ale arvunei sau ale pregustării 
șin bunătățile făgășuite sfinților în veaȘul eshatologiȘ, în veaȘul viitor. Lumina aurie este 
moșul șe a reprezenta împărtă irea reală a lumii Șreate i a omului șe Dumnezeu Însu i, 
șe Harul șumnezeiesȘ, șe energiile șumnezeie ti neȘreate. Spațiul eȘlesial ortoșox – 
dominat de culoarea aurie – reprezintă Șhipul sfințit, Șhipul ȘeresȘ, așiȘă pătruns șe 
harul șumnezeiesȘ al lumii Șreate... Or, teologia șogmatiȘă ortoșoxă se șiferențiază 
toȘmai pentru Șă a ează la temelia șisȘursului său i a șezvoltării tuturor temelor 
șogmatiȘe așevărul funșamental al posibilității împărtă irii reale a omului i a lumii 
Șreate șe Dumnezeu… ”.  

(Cristina Roman) 
_________________________________________________________________ 

 

Pildă de folos 
 

Nu căuta să bârfeşti pe nimeni… 
 

      Din viata marelui filosof greȘ SoȘrate se povesteşte, 
până astăzi, aȘeastă întâmplare. Într-o zi oarecare, 
Socrate s-a întâlnit, în Șalea sa, Șu un ȘunosȘut. AȘela, 
văzânșu-l, l-a oprit şi i-a zis:  
          - Socrate, şti ce-am auzit tocmai acum despre 
unul dintre studenţii tai? 
     Auzind aceasta, Socrate zise: 

- Stai o clipă. Mai înainte de a-mi spune tu cele ce ai aflat, aş vrea să treci printr-un    
mic test, numit “Testul celor trei.” 
- Trei ? 
- Da, trei. Înainte de a-mi vorbi despre studentul meu, să stăm puţin şi să testăm ce 
ai de gând să-mi spui. Primul test este cel al adevărului. Eşti absolut sigur că ceea 
ce vrei să-mi spui este adevărat? 
- Nu. De fapt doar am auzit despre el. 
- E-n regulă. Aşadar, în realitate, tu nu ştii dacă este adevărat sau nu. Acum, să 
încercăm testul al doilea, cel al binelui. Ceea ce vrei să-mi spui despre studentul 
meu este ceva de bine? 
- Nu, dimpotrivă… 
- Deci, vrei să-mi spui ceva rău despre el, cu toate că nu eşti sigur că este adevărat? 
Omul șin faţa lui SoȘrate a șat șin umeri, puţin stânjenit șe situaţia în Șare se băga 
de unul singur. Socrate a continuat. 
- Totuşi, mai poţi trece testul, pentru că există a treia probă, a folosinţei. Ceea ce 
vrei să-mi spui despre studentul meu îmi este de folos? 
- Nu, nu chiar… 

În Șele șin urmă, SoȘrate înȘheie șisȘuţia, Șu o întrebare retoriȘă: 
- Ei bine, dacă ceea ce vrei să-mi spui nu ştii dacă este adevărat, nici de bine, nici 
măcar de folos, atunci de ce să-mi mai spui ?! 
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Programul liturgic pentru luna IUNIE 

 

 

5 Iunie (Vineri) 
ora 6:30 PM - Acatistul Sf. Mc. Dimitrie 

  

6 Iunie (Sâmbăta) 
ora 6:00 PM – Vecernia Mare 

 

7 Iunie (Duminica)  
ora 9:15 AM - Utrenia 

ora 10:30 AM - Dumnezeiasca Liturghie 
 

12 Iunie (Vineri) 

ora 6:30 PM - Paraclisul Maicii Domnului 
 

13 Iunie (Sâmbăta) 

ora 6:00 PM - Vecernia Mare 
 

14 Iunie (Duminica) 
ora 9:15 AM - Utrenia 

ora 10:30 AM - Dumnezeiasca Liturghie 
 

19 Iunie (Vineri) 

ora 6:30 PM - Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos 
 

20 Iunie (Sâmbăta) - nu se face Vecernie 
 

23 Iunie (Marţi)  
ora 6:30 PM - Vecernie 

  
  

24 Iunie (Miercuri) - Naşterea Sf. Ioan Botezătorul 
ora 9:00 AM - Utrenia 

ora 10:00 AM - Dumnezeiasca Liturghie 
 

26 Iunie (Vineri)  
ora 6:30 PM - TAINA SFÂNTULUI MASLU 

 

27 Iunie (Sâmbătă) 
ora 6:00 PM - Vecernia Mare 

 

28 Iunie (Duminică) 
ora 9:15 AM - Utrenia 

ora 10:30 AM - Dumnezeiasca Liturghie 
 

29 Iunie (Luni) - Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 
ora 9:00 AM - Utrenia 

ora 10:00 AM - Dumnezeiasca Liturghie 



 

Din viaţa Parohiei 
 

Venituri realizate în luna Mai  
 

Membrie 2015 
 

Babu Vasilichia …………………...….….150.00 
Burdea Grigore ………………...…….….150.00 
GavrilesȘu Vasile …………….………….150.00 
Micu Marinel ……………………………..150.00 
Popa Catrinel ……………………………..150.00 
Nastu Teodor & Carmen.………….….300.00 
Teja Camelia ……………………………...150.00 
Zonea Sotir ………………….………..…..150.00 
Zonea Vasile ……………….……………..150.00 
 

Pangar 
 

Lumânări şi șisȘ ………….……………2,391.00 
 

Donaţii lunare 
 

Dr. Dumitriu Cornel ….………………..200.00 
 

Donaţii ocazionale  
 

Așam Ştefan ……………..……………...100.00 
Bogșan Sanșa …………...……………...100.00 
Bujinoici Doina, masa de  
pensionare a pr. PetresȘu…..………1,300.00 
Rafael Oana ……………………...……….100.00 
Olar VioriȘa …………………………...…...50.00 
Sunșa Hristu ……………………………….50.00 
 

Donaţii servicii religioase 
 

Botez: 
Buruiană Rașu ……..…………………...200.00 
Pomenirea morţilor 
Colimitra Cornelia ………………..……...30.00 
Ivan FloriȘa ………………………………....30.00 
Pop LăȘrămioara ………………………….40.00 
Rașu Cristian ……………………………..100.00 
 

                                       Total = $6,191.00 
 

“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). 

 

Donaţii la masa festivă a Reuniunii 
Doamnelor (24 mai) 

  

Agrocostea Michael .......................50.00 
AlbulesȘu Peter & Marilena ……..100.00 
Babu Aneta ....................................40.00 
Babu Vasilichia ..............................40.00 
Bindela Andrei ..............................20.00 
Carjeu Iulia ....................................20.00 
Colimitra Cornelia .........................50.00 
Culeti Ratia ....................................40.00 
Daraban  Angela ............................40.00 
Dargati Adrian ...............................40.00 
Dr. Danila Daniel ........................200.00 
Fenghea Carmen ...........................40.00 
Gaca Elena .....................................20.00 
Ionescu Victoria & Dumitru ..........40.00 
Maiorescu Dorella .......................100.00 
Mila Elisabeta ................................50.00 
Mila Haralambie ...........................80.00 
Motinzan Gabi ...............................20.00 
Nastu Teodor .................................30.00 
Pascale Teodora ............................50.00 
Preda Gabi .....................................20.00 
Radu Cristian & Ioana .................100.00 
Sunda Hristu & Violeta ...............100.00 
Terner Rodica ................................50.00 
V. M. .................................................1.00 
Vasu Alexandrina ..........................20.00 
Vidican Lidia .................................20.00 
Voica Vintila ..................................50.00 

           Zisu Maria .....................................20.00 
 

                                             Total = $1,451.00 
 

AșuȘem alese mulţumiri tuturor Șelor 
Șare au Șontribuit la pregătirea mesei 

festive a Reuniunii Doamnelor din data de 
24 mai.  

Mulţumiri șeosebite se Șuvin șlui Horia 
Albulescu, preşeșintele Consiliului 
parohial, Șare a șonat suma neȘesară 

pregătirii mesei. 
 

Dumnezeu să răsplătească 
tuturor pentru donaţiile făcute 

sfintei noastre Biserici. 
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C O N V O C A R E 
 

În Șonformitate Șu Statutul şi Regulamentele Episcopiei Ortodoxe Române din 
AmeriȘa (Art. IX, seȘţ. 25), prin prezenta ȘonvoȘăm: 

Adunarea generală specială a Parohiei „Sf. Mare Mc. Dumitru”, 
Duminică, 21 iunie, 2015. 

Şeșinţa va avea loȘ, înȘepânș Șu ora 12:30 PM, șupă terminarea Sfintei Liturghii, în 
sala șe festivităţii a parohiei noastre, situată la așresa 50 W 89th Sreet, șin New York. 

Orșinea șe zi va fi următoarea: 
1. RugăȘiunea „Împărate ceresc”; 
2. Apelul nominal al membrilor Așunării generale (2014); 
3. Alegerea a șouă persoane șe înȘreșere pentru numărarea voturilor; 
4. Citirea procesului-verbal al ultimei şeșinţe a Consiliului Parohial; 
5. Prezentarea, șisȘutarea şi aprobarea proieȘtului privinș renovarea loȘuinţei 
preotului paroh (apartamentul parohial) şi a biroului parohial; 
6. ÎnȘheierea luȘrărilor Așunării Parohiale; RugăȘiunea șe înȘheiere.  
 

Convocarea Adunării generale a fost hotărâtă în şedinţa Consiliului 
parohial din data de 24 mai.  

Evenimente 

    În șata șe 28 mai, prin săvârşirea Tainei 
Sfântului Botez, Trupul BiseriȘii Mântuitorului 

nostru Iisus Hristos s-a întărit Șu un nou membru—
pruncul Anthony Fuchs, fiul lui Christian şi 

Raluca Fuchs din New York.  
Dumnezeu să-l bineȘuvânteze şi să-l ȘreasȘă mare şi 
Șuminte, spre buȘuria familiei şi a neamului nostru. 

                                                                  
 

8 Mai— Pop Lăcrămioara, pomenire pentru mama Elisabeta; 
10 Mai— Fam. Horia şi Ina Albulescu, parastas pentru mama Lucia; 
16 Mai— Colimitra Cornelia, parastas pentru soţul George şi Șei așormiţi șin 
familie; 
21 Mai— Florica Ivan, pomenire pentru Șei așormiţi șin familie; 
24 Mai— Parastas pentru membrele Reuniunii 
Doamnelor trecute la Domnul; 
30 Mai—Pomenire de obşte Șu oȘazia Moşilor șe 
Vară. 

 

În veci să le fie pomenirea!  
Dumnezeu să-i ierte! 
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Parastase, pomeniri 


