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PRAZNICUL CRĂCIUNULUI
PRAZNICUL DRAGOSTEI ÎNTREOLALTĂ
Iată-ne, din nou, apropiindu-ne de ieslea
Betleem-ului spre a-L cinsti pe Acela care va veni să
ne aducă mântuirea! Ca în fiecare an, praznicul
Crăciunului este prilej de închinare la Pruncul Iisus și
mai ales, de a ne înălța mintea la ceea ce înseamnă
pentru întreaga creștinătate „taina cea din veac
ascunsă”.
Lăsând deoparte bogăția care se desprinde din
cele petrecute cu peste două mii de ani în urmă, aș
dori să ne aplecăm deasupra unuia dintre înțelesurile
pe care le are pentru noi, creștinii, Nașterea
Domnului. Spunem, fără îndoială, că Hristos trebuie să
se nască în sufletul nostru, nu numai în Bethlehem. Cu
alte cuvine, așa cum ieslea din Betleem, a fost
oarecând locul unde s-a născut Mântuitorul, tot așa și
sufletul nostru se cuvine a fi mereu ieslea în care se
coboară Fiul Lui Dumnezeu spre a-L înnoi.
În ce fel putem pregăti noi, sălașul pe care să îl
socotească potrivit Hristos, Domnul, spre a cobori în
el? Ceea i-a lipsit dintru bun început, adică
„adăpostul”. Case, erau destule în Betleem, dar nu era
dragoste și dorință de a-L ajuta. Prin urmare, venind
în lume, lui Iisus, Domnul, i-a lipsit dragostea.
Se pare ca așa a fost până la sfârșitul vieții
Sale, căci greu a găsit locaș în sufletele oamenilor
„...păsările cerului au cuiburi, dar Fiul Omului nu are
unde să își plece capul...” (Luca 9, 58).

Sărbători de peste săptămână scrise
cu roșu in calendar:
Utrenia: la ora 9:00 am
Sf. Liturghie: la ora 10:00 am

THE HOLIDAY OF CHRISTMAS IS THE FEST OF
LOVING EACHOTHER.
Here we are again, coming close to
Bethlehem's manger, to honor the One who comes to
bring us salvation! As every year, the feast of
Christmas is the occasion to worship the Baby Jesus
and especially, to raise our understanding of what
"the mystery hidden forever" means for all
Christianity.
Leaving aside the events that emerged two
thousand years ago, I would like you to learn more
about one of the meaning the Nativity has for us
Christians. We say without doubt that Christ should
be born in our hearts, not just in Bethlehem, in other
words, as the manger of Bethlehem was simply the
birthplace of the Savior, so our soul ought to always
be the manger where The Son of God finds a place to
descend.
How can we prepare the place within our
hearts, or a home” so that Christ the Lord, can
descend into it? In Bethlehem, there were enough
places or “homes” to received Christ however the
love needed for him to be accepted in those homes,
or their souls, was not there. It was not until the end
of his life that the love for Christ found a place in the
hearts of men "... the birds of the air have nests, but
the Son of Man has nowhere to lay his head ..." (Luke
9: 58).

Înțelegem că Iisus a fost primit fără dragoste
de semenii săi.
Deci, ca Iisus să se poată naște în sufletele
noastre, trebuie să avem dragoste. Având dragoste,
Iisus coboară la noi spre a ne ridica la Tatăl, numai că
așa ca odinioară, și în zilele noastre este nevoie de
mai multă dragoste, toleranță și înțelegere. Ce sunt
bunăoară, toate neînțelegerile care duc la vrajbă și la
lupte întreolaltă, la ucideri și războaie, dacă nu lipsa
de dragoste.
Priviți în jurul nostru și veți vedea locuri în
lume unde se ridică om contra om, unde frații se ucid
între ei, unde oamenii mai sunt ținuți în robie... Se va
naște Domnul în sufletul celor care săvârșesc acestea?
Desigur, nu! El coboară în sufletul celor iubitori și
drepți, însă dragostea nu stă în vorbe, ci constă în
înfăptuirea celor vrednice și bune. Așa cum Hristos a
avut trebuință de cineva să Îl adăpostească, și lumea
de astăzi are trebuință de truda noastră de a-i învăța
să facă Binele.
Ca adevărați creștini, nu putem să ne gândim
doar la noi. Știm câte suferințe sunt în lume și trebuie
să ajutăm și pe alții să își lumineze mintea spre a face
cele plăcute lui Iisus, Domnul. Creștinește vorbind,
toți suntem fiii aceluiași părinte. Mântuitorul spune:
„Întrucât nu ați făcut (binele) unora dintre aceștia
prea mici, Mie nu mi-ați făcut.” (Matei 25, 45).
Trăim vremuri ne mai întâlnite până
acum, numai bunătatea inimii și iubirea de frați ne
poate apropie pe unii de ceilalți, căci bunătatea inimii
și iubirea de oameni sunt mai tari decât orice ură și
răutate... „dragostea îndelung rabdă, dragostea este
plină de bunătate, dragostea nu știe pizmă, dragostea
nu se laudă, nu se trufește, nu se poartă cu necuviință,
nu caută ale sale, nu se mânie, nu gândește răul, nu se
bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr, toate le
iartă, toate le nădăjduiește, toate rabdă, dragostea
nu cade niciodată.” (I Corinteni 13 (4-8)).
Cu aceste speranțe să așteptăm și noi nașterea
Domnului nostru Iisus Hristos, adăugând la virtutea
dragostei curățirea prin post, spovedanie și
împărtășanie, devenind astfel, lăcaș înfrumusețat spre
a-L primi pe Pruncul Iisus și în acest fel să putem întro împreună glăsuire toți cei ce-L slujim pe Pruncul
Iisus să cântăm cu îngerii și cu păstorii :„ Hristos se
naște, măriți-L! Hristos din Ceruri, întâmpinați-L!
Hristos pe pământ, înălțați-vă!”

We understand that Jesus was received
without love by his peers.
So if Jesus may be born in our hearts, we
must have love for one another in our hearts. With
love, Jesus descends into us to raise us to the Father.
Nowadays as it was in the past, it takes more love,
tolerance and understanding for one another to
receive Christ in our souls. What are all the
misunderstandings, wars and conflicts but a lack of
love in our hearts.
Look around and see places in our world
where man rises arms against man, where brothers
killing each other, where people are held in slavery ...
shall Christ be born in the souls of the people that
carry these actions out? Of course, not! He descends
into the soul of the loving and the righteous, but love
and righteousness must be shown with actions not
just words. As Christ had need someone to shelter
him, today's world has a need for us to work towards
bringing love and righteousness into the hearts of
those that have not known the love of Christ.
As true Christians, we can not only think of
ourselves. We know how many are suffering in the
world and we must help others to enlighten their
minds to do those things that please Jesus, the Lord.
Christianly speaking, we are all children of the same
parent. Saviour says: "He will reply, 'Truly I tell you,
whatever you did not do for one of the least of these,
you did not do for me.' (Matthew 25, 45).
We live in unprecedented times, only
goodness of heart and love of the brethren can bring
us closer to each other, for goodness of heart and
love of people is stronger than any hatred and malice
... “Love is patient, love is kind. It does not envy, it
does not boast, it is not proud. It does not dishonor
others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it
keeps no record of wrongs. Love does not delight in
evil but rejoices with the truth. It always protects,
always trusts, always hopes, always perseveres. Love
never fails.” (I Corinthians 13 (4-8)).
With these hopes we wait for the birth of our
Lord Jesus Christ, adding to the virtue of love
cleansing through fasting, confession and
communion, thus becoming a sanctuary graced to
receive the Child Jesus and thus we sing Christs
praises together with the angels and the shepherds:
"Christ is born, marry him! Christ in Heaven, greet
him! Christ on earth, exalt you!"

Să-L primim pe Hristos ca și unii care
ne-am împodobit cu fapte bune sufletul, atât ca
viețuitori ai cetății pământești, cât și ai celei cerești! Să
ne bucurăm cu toții în unire creștinească și de neam,
de ceea ce va aduce cu sine Nașterea Mântuitorului
Iisus Hristos și să dăm mărire Tatălui Ceresc pentru
darurile sale bogate cu care ne învrednicește!

To receive Christ as those who have some adorned
their souls with good and righteous deeds, both
faithful believers of the earthly life, and in heavenly
life! Let us all enjoy in Christian unity and nation, as
well as what the birth of Christ will bring. We should
be thankful to the Heavenly Father for the gifts he
will enrich our souls with!

Duminici și sărbători în luna decembrie 2016
4 decembrie – Duminica a 27-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove) Dezlegare la pește
Evanghelia din această duminică ne prezintă o vindecare minunată pe care a săvârșit-o Mântuitorul,
tămâduind o femeie care demult timp nu își mai ridicase ochii din pământ pentru că era gârbovă. Tot în această
Evanghelie, Mântuitorul are o discuție aprinsă cu mai-marele sinagogii din localitatea în care se petrecuse
această minune, deoarece fusese acuzat de acesta că nu respecta porunca a 4-a din Decalog, adică cinstirea
sabatului, zi de odihnă.
Mântuitorul, însă i-a replicat deîndată că toți se îngrijeau de animalele lor, hrănindu-le și adăpându-le, cu
atât mai mult de semenul aflat în suferință. Replica lui Iisus a potolit zelul sau mai bine spus, bigotismul mai
marelui singagogii.
Asemenea femeii gârbove din Evanghelie, neîncetat să ne îndreptăm și noi gândurile și nădejdile noastre
spre Iisus Hristos, izvorul nesecat al vieții.
Ori de câte ori ne simțim sufletul gârbovit și împovărat de păcate, să venim la Iisus cu credință și să
aducem cu noi și pe alți semeni ai noștri.
6 decembrie – Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni Dezlegare la
pește
Sfânta noastră Biserică a rânduit în data de 6 decembrie a fiecărui an, pomenirea unui mare ierarh și
sfânt, care prin viața sa, s-a apropiat de Dumnezeu dar și de oameni. Faptele săvârșite de Sfântul Nicolae, l-au
dus în preajma Tronului Ceresc, făcându-l nu numai prieten al lui Dumnezeu, ci și mijlocitor pentru noi toți în
fața Celui Prea Înalt.
Sfântul Nicolae s-a născut în anul 270 în orașul Patara din Lichia, Asia Mică. Părinții săi au fost Ștefan și
Nona, oameni cu evlavie deosebită și credință tare în Dumnezeu.
Faptele de milostenie și de ajutor ale Sfântului Nicolae l-au făcut cunoscut în Lichia. Mulți credincioși
doreau să îl vadă preot sau chiar episcop, dar el din modestie, spunea că nu este vrednic de asemenea slujiri.
Prin rânduiala divină, însă el va ajunge nu numai preot ci și episcop.
Sfântul Nicolae, a fost de asemenea, un vajnic apărător al dreptei credințe de erezii, precum cea a lui
Arie pe care a osândit-o.
Pentru viața sa curată și pentru faptele sale de milostenie, a fost învrednicit de Dumnezeu cu putere de a
face minuni atât în timpul vieții, cât și după moarte.
Sfântul Nicolae este unul dintre cei mai iubiți și cinstiți sfinți din Biserica Ortodoxă Română. El este
deosebit de popular printre copii, datorită bunătății sale. Mai este cunoscut și ca „Moș Nicolae” care face daruri
tuturor copiilor.
De asemenea, el rămâne un model de stăruință în credință, în iubire față de Dumnezeu și de semeni, dar
mai ales față de cei aflați în suferință.
Să urmăm și noi, pilda luminoasă a vieții sale, să ne aducem aminte de faptele lui, făcând milostenie și
neuitând că, în afară de copiii și nepoții noștri, mai sunt mulți alți copii aflați în nevoie și suferință care așteaptă
să vină „un Moș Nicolae” cu darul lui, și la ei.

11 decembrie – Duminica a 28-a după Rusalii (a Sfinților Strămoși după trup ai Domnului; Pilda celor
poftiți la cină)
Puține zile ne mai despart de marele praznic al Crăciunului când vom întâmpina cu colinde și cântări
Nașterea după trup a Mântuitorului Iisus Hristos, împreună cu cetele cerești Îl vom lăuda pe Pruncul Iisus prin
cuvintele :„ Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pamânt pace, între oameni bunăvoire.” (Luca 2, 14)
Evanghelia rânduită de Biserică în a 28-a dumincă după Rusalii, se numără printre cele care pregătesc
calea vieții noastre duhovnicești în așteptarea praznicului Nașterii Domnului arătându-ne deschis chemarea lui
Dumnezeu adresată tuturor să vină la mântuire.
În Evanghelie, Mântuitorul prezintă o întâmplare obișnuită legată de realitatea vieții: un om a făcut o cină
mare la care a chemat pe mulți (familie, rude, prieteni, cunoscuți). Toți aceștia au găsit scuze și nu au onorat
chemarea acelui om. Atunci acela și-a îndemnat servitorii să-i cheme pe toți câți îi vor întâlni.
Această parabolă spusă de Mântuitorul, vrea să arate că El venise pentru poporul evreu ca să îl ducă pe
calea mântuirii, dar poporul nu l-a primit și atunci, El s-a îndreptat spre toate neamurile pământului, chemând-i
pe toți la mântuire. Tot așa, suntem chemați și noi, cei care trăim în Legea Nouă, să gustăm din cina Sa cerească,
adică să ne facem părtași nașterii Sale și darurilor pe care le-a adus Mântuitorul odată învățătura Sa. Toți suntem
chemați fără încetare la Sfânta Împărtășanie, care a fost așezată de Mântuitorul, Însuși.
Să gustăm toți din ospățul duhovnicesc al euharistiei și să ne numărăm printre cei cărora Mântuitorul le-a
spus: „Fericit este cel ce se va ospătat în împărăția lui Dumnmezeu!” (Luca 14, 15)
18 decembrie – Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sfinților Părinți după trup ai Domnului;
Genealogia Mântuitorului) Dezlegare la pește
Biserica a rânduit ca la Sfânta Liturghie să se citească o pericopă evanghelică mai puțin obișnuită, și
anume primul capitol din Evanghelia de la Matei intitulat „Cartea neamului lui Iisus Hristos”. Capitolul are două
părți: una în care se prezintă numele strămoșilor după trup ai Mântuitorului Iisus, iar a doua convorbirea
îngerului Gavriil cu dreptul Iosif privitoare la pruncul pe care-L va naște Fecioara Maria prin lucrarea Sfântului
Duh raportă la proorocirea lui Isaia.
Totodată, ni se prezintă și proorocirile din Vechiul Testament referitoare la faptul că Iisus Hristos este
Mesia, că este Fiul lui Dumnezeu și că a venit în lume pentru a îndeplini misiunea de mântuire a neamului
omenesc. De asemenea, în Vechiul Testament sunt prorocite chiar și patimile Mântuitorului, precum și Învierea
Sa. De aceea, în aceste zile apropiate de Nașterea Domului trebuie să Îl așteptăm cu sufletul curat ca buni fii ai
Bisericii, împăcați cu cei din jurul nostru iertându-i pe cei care ne-au făcut vreun rău și cerându-le iertare acelora
cărora, credem, că le-am făcut vreun rău.
Asemenea magilor care s-au întors pe altă cale în țara lor, tot așa să ne întoarcem și noi de pe drumul
păcatului pe drumul care duce la Bethlehemul duhovnicesc al iubirii de Dumnezeu și de oameni!
25 decembrie – Nașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos (Crăciunul)
Din seara ajunării, când iată! („vin colindători, seara pe la cântători”) cu inima plină bucurie așteptăm
vestea Nașterii lui Hristos, Domnul (cf. Luca 2, 10). Auzim și noi, cuvintele adresate de Apostolul Pavel ucenicului
său, Timotei :„Mare este taina dreptei credințe: Dumnezeu s-A arătat în trup, s-A îndreptat în duh, a fost văzut de
îngeri, s-A propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, s-A înălțat întru slavă.” (1 Timotei 3, 16)
Proorocirile cu privire la venirea pe pământ a lui Mesia, s-au adeverit la plinirea vremii. Magii de la Răsărit
au venit și ei să-L cinstească pe nou-născutul Iisus, așa cum prorocise Mihea.
Toate aceste întâmplări au fost consemnate și de istoricii vremii, așa încât scrierile lor vor fi mărturii peste
veacuri ale venirii pe pământ a lui Iisus Hristos, ca fiind cel mai important eveniment din istoria omenirii.
Drept aceea, în ceasul de bucurie adus de Nașterea lui Hristos, să-I adresăm o smerită rugăciune, zicând:
„Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în Cer și pe pământ, ești închinat și mărit Hristoase, Dumnezeule, îndelung
răbdătorule, mult milostive și mult îndurate, Cel Care pe cei drepți îi iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe
toți chemi la mântuire, pentru făgăduința bunătăților ce vor să fie; Însuși, Doamne, primește și rugăciunea
noastră, îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Ocrotește-ne pe noi, cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea
lor, fiind păziți și povățuiți, să ajungem la cunoașterea măririi Tale celei neapropiate, că bine ești cuvântat în vecii
vecilor. Amin.”

26 decembrie, luni – Soborul Maicii Domnului (ziua a doua a Crăciunului)
Nu întâmplător s-a rânduit ca a doua zi a Nașterii Domnului să fie dăruită Maicii Sale. Aducând prinos de
adorare pentru dumnezeiescul prunc, Biserica nu a uitat-o nici pe cea care L-a primit, L-a purtat în pântece și
care, într-o smerită desăvârșire, L-a născut într-o iesle din Betleem. Astfel, ceea ce ne-a învățat Biserica noi
împlinim a doua zi a Crăciunului, aducând slavă lui Dumnezeu și recunoștință față de Maica Preacurată, în
comuniune la Sfânta Liturghie, căci cuvântul „sobor” înseamnă „adunare”, „comuniune”, iar prin „Soborul Maicii
Domnului”, înțelegem adunarea drept măritorilor creștini în jurul Maicii Domnului care-L ține în brațe pe
dumnezeiescul prunc, Iisus Hristos. De aceea, când spunem „Maica Domnului”, spunem rugăciune.
Plecând de la înțelesul numelui „Maria”, (Miriam, în ebraică), care se traduce prin „cea bine mirositoare, cea
plăcută, Doamnă, Stăpână, Steaua Mării, ” ne gândim că ea nu este doar mama lui Iisus, ci și mama noastră, a
celor care am devenit frați cu El prin botez și pentru că L-a purtat în pântece pe Hristos, ea este scară către cer,
pentru că prin lucrarea ei, s-a legat Pământul cu Cerul și de aceea o cinstim în cea mai apropiată zi după
sărbătorirea Nașterii Fiului său.
27 decembrie, marți – Sfântul Apostol, întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan
În a treia zi de Crăciun, îl prăznuim pe Marele și Sfântul Arhidiacon Ștefan, primul mucenic creștin.
Sărbătorirea muceniciei acestui ucenic al lui Hristos, este în strânsă legătură cu Nașterea Sa, căci dacă
Iisus, cel devenit om prin naștere, aduce învățătura cea nouă despre iubire și iertare, Sfântul Ștefan, este acela
care o aplică pentru prima oară în istorie prin jertfa propriei sale vieți.
Sfântul Ștefan a fost victima urii, invidiei și minciunii și a păcatelor de care s-au făcut vinovați acuzatorii și
judecătorii săi. Acestora el le-a răspuns cu alese virtuți, cu credință puternică în Dumnezeu, cu dragoste curată
față de el și față de semeni în nădejdea unei vieți noi dincolo de mormânt, în comuniune cu Hristos.
Pilda Sfântului Ștefan este de urmat și de către creștinii zilelor noastre, în realizarea idealului creștin al
iubirii și al iertării.
Cuvintele sale :„Doamne, nu le socoti lor păcatele acestea!”, cuvinte rostite de cei care îl condamnaseră
pe nedrept să fie ucis cu pietre, sunt un îndemn pe care să-l urmăm și noi. Să-l rugăm cu credință tare să ne
dăruiască și nouă Dumnezeu pacea și bucuria cu care s-a învrednicit Sfântul Ștefan când a rostit următoarele
cuvinte: „Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu.” (Fapte 7, 56)

EVENIMENTE SPECIALE
4 Decembrie, duminica – Masa de Sf. Nicolaie
Meniu bogat tradițional cu mâncăruri din peste; Aperitive, Ciorba de Zarzavat , Saramura si Peste Prăjit
cu garnituri delicioase. Va invitam sa sărbătoriți pe cei care poarta numele Sfântului Nicolaie. Așteptăm
Donatori La aceasta masa cit si pe toți cei care doresc sa sărbătorească împreună cu noi in sala bisericii.
17 Decembrie, sâmbătă – Serbarea Scolii Duminicale
Program tradițional de Crăciun cu micuți noștri credincioși de la școala duminicală. Poiezii pentru Moș
Crăciun, Colinde si dansuri populare tradiționale.
18 Decembrie, duminică- Răspundem invitației muzeului de Stanță si Industrie din Orașul Chicago la
spectacolul Christmas Around the World care va avea loc la orele patru PM.
25 Decembrie, duminica- Sărbătorim Crăciunul
Copii ne vor prezenta piesa Viflaemul iar corul nea pregătit un program de colinde tradiționale.

31 Decembrie – 1 Ianuarie Revelion Organizat de către biserica noastră la
eleganta sala a restaurantului Fountain Blue. Biletele se găsesc la consilierii Paul
Vomir (773) 793-1878 si Andrei Bucur (312) 320-2795

MEMBRII
Valeria si Alexandru Milas
Ioana Alexe
Mihai si Cornalia Tipescu
Aurelia si Lazar Birza
Simona si Mircea Bucur
Victoria Scopu
Alina si Adrian Fulea
Gheorge si Dorina Vasilie
Ron si Daniela Knopp
Catalin Barbu
Cinel si Rodica Sera
Viorel si Anuta Mihai
Radu Mihestean
Maria si Cornel Suar
Mircea si Dana Han
Lucia Crudu
Gabriel si Edith Nutescu
Minodora Memes
Rusalina Giurgiu
Catalin Lupescu
Gheorge si Ioana Poptile
Emma Pop
Florica Fizesan
Maria si Marin Filip
Petru si Elena Muntean
Flavin si Andra Rusz
Irina Hotca
Maria Fedorca
Stefan si Carmen Voicu
Nelly Barbulescu
Eleonora Gavrila
Aurel si Octavia Mihu
Ana Magdun
Mircea si Jessica Tipescu
John Gavrila
Adrian si Venesa Hulea
Ionut si Angelica Matei
Ciprian Vaida
George Dragusan
Florica Frenc
Teodor Pavel
Ida Borcoman
Marius si Elizabeta
Radulescu
Ana Coca

MEMBRII
250
125
250
250
250
125
250
250
250
200
250
250
250
250
250
150
250
125
125
250
200
125
150
250
250
250
125
125
250
125
125
250
125
250
250
250
250
200
50
125
50
125
50
100

Vasile Micsa si Liliana Pintea
Marinela si Emanoil Alexe
Macovei Haralambie
Rafiela si Constantin Duca
Viorica Morariu
Adalbert si Marcela Soti
Gheoghe si Lenuta Motca
Ilie si Cristina Pavel
Petru Iancu
Pr. Nicolaie si Cornelia Izbasa

BOTEZ
250
250
250
200
125
250
250
250
125
250

POMENIRE IN FATA
ALTARULUI
Vasile Gheorghian
Fam. Stoicescu
Ana Avram
Maria Pavel
Pr. Ioan Lupescu
Geta si Ioan Neagoe
Vasile Berce
Elena si Ioan Cojoc

20
20
20
20
20
20
20
20

POLILEU
Vasile Gheorghian
Ioan si Elisabeta Ardelean
Vasile Gheorghian
Daniel
Axinia Luci Pop

20
10
20
20
30

CUNUNIE
Ioan Calin Costea
Ioan Hentea
Luminita Rotaru

150
150
150
150
150
150
150
150

INCHIRIERE BUCATARIA
Ioan si Elisabeta Ardelean
Ioan Calin Costea

150
150

INCHIRIERE SALA
Stefania si Ion Hentea
Anuta si Viorel Mihai
Octavia Mihu

400
500
100

LUMINARI
Ana Avram
Vasilica Osman
Olga Platon
Sanda Costescu
Isabela Marinescu
Elena Recu
Ioan, Carmen, Iris Gavriluti

150
25
25
80
25
25
200

INMORMINTARE
Jenny Wood

150

PARASTAS
150
150
150

BOTEZ
Ion Prepelita
Suru Radu
Mihaela Mihai
Cinel si Rodica Sera
Alexandru si Ana Erdei
Lucian Marinescu
Andrei Diaconu
Vitalie Zghibarta
Andrei si Cristina Bucur
Sonia Cristoltean

Radu Apostoaia
Nicu Vidraru
Calin Cristian
Ioan Danciu
Adrian Hulea
Radu Suru
Ion Duntiu
Elise Sobiek

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

Ioan si Elisabeta Ardelean
Elena Gogoneata
Gheorghe Rubens
Fam. Nagiy
Doina si Alexis Vircol
Jenny Wood
Ilie Horea
Anton Georghiana

50
100
50
50
50
150
50
50

DONATII BISERICA NOUA
Aron Construction
Doina si Marius
Chiriachescu
Dr. Arminio si Narcisa
Surucci
Doina Vircol
Mircea Tipescu
Radu Mihalcea
Lucian si Catalina Grija
Ioana Ceausu
Dumitru si Clara
Muresan
Elena Gogoneata
Petru si Elena
Muntean
Ioan Hentea
Paula Telcian
Maria Fedorca
Marius si Ionela Balog
Valentina Baran
Ionescu Sofia
Costica Apistoaie
Maria si Marin Filip
Vasile Maties
Marius si Elizabeta
Radulescu
Vasile Berce
Maria Pavel
Vasile Berce
Daniel Vasu
Elena Farago
Steluta R. Gaita
Petru Iancu
Alexandru si Elena
Batea
Ken si Manuela Chirica

100 In Sanatatea Familiei

DONATII

John Plescan
Valeriu si Eugenia
50 In Sanatatea Familiei
Morariu
Ovidiu si Olimpia Iuhas
1000 Pentru Thanksgiving
Jon Tomos
100 In Sanatatea Fiului
Cristian Lupescu
20
Anonim
250
Didi Duma
200
Anonim
200
Helen Conti
100
Nicolaie Toma
100
Meiszner Funeral Home
Elena Farago
200 In Sanatatea Familiei
Pr. Ioan Lupescu
500
Pr. Nicolaie Izbasa
20
Anonim
25
Ionita Kisereu
200
Ilija Krecu
20
Nicolaie Curtean
100 In Sanatatea Familiei
Ioan Tigaran
100 In Sanatatea Familiei
Ilie
250
Ida Borcoman
100 In Sanatatea Familiei
Ana Avram
Anonim
50 In Sanatatea Familiei
Mihai si Ioana
100
Mihailescu
25
Anonim
103
Vasile Tintas
500 In Sanatatea Familiei
Iclosan Semproniu
50
John si Luci Pop
210
Gavril Rus
200
Anonim
Anonim
100 In Sanatatea Nepotului Crist
Ioan Ceausu
100 In Sanatatea Familiei
Teodor Pavel
DONATIE
Nelly Barbulescu
Mihai Tipescu
50
Ian si Maria Rafan
Alexandru Retegan
91.83
Daniel Vasu
Dumitru Lupau
250 Aniversare
Paul Vomir
Maizner Funeral
75 Aniversare
Marian si Radita
Tatiana Paunescu
40 Aniversare
Melente
Viorica Scopu
50 Aghiasmatar
Adrian Tudor
Cristian Lupescu
50 Aghiasmatar
Elena Farago
Octavia Mihu
30 Aghiasmatar
Ioana Ceausu
Ioana
20 In Sanatatea Familiei

100 Aniversare
50
300
100
100
20
200
40
50
200
100
100
100
50
100
50
50
20
20
100
50
50
20

Aniversare
Aniversare
Aniversare
Aniversare
Aniversare
Aniversare
Aniversare
Aniversare
Aniversare
Aniversare

100
25
10
50
100
100
20
110
20
100
300
100
100
290

Aniversare
Aniversare
Aniversare
Aniversare
Aniversare
Aniversare
Aniversare

200
100
20
20

In Memoria lui Ilie Andrei
Sf. Nicolaie

Aniversare
Aniversare
Aniversare
Aniversare
Aniversare
Aniversare
Aniversare
Aniversare
Aniversare
Aniversare
Aniversare

Aniversare
Festival
Aniversare
Aniversare
Baie Barbati

In Memoria lui Ilie Andrei

Thanksgiving

DONATII
Ioana Ceausu
Ioan si Elena Cojoc
John si Axinia Pop
Horea si Denisa Ilea
Nicolaie si Lucia
Apostescu
Doina si Alexis Vircol
Mircea si Simona
Bucur
Marian si Ramona
Antonesi
Gheorghe Mandea

20
200
300
700

DONATII
In Memoria lui Ilie
Andrei
Thanksgiving
Thanksgiving
Thanksgiving

200 Sf. Nicolaie
150 Thanksgiving
100 Thanksgiving
100 Thanksgiving
20 Thanksgiving

Anonim
Marinela si Emanoil
Alexe
Iancu Petru
Octavian Cojan
Borcoman
Nicolae Ciocan
Ana Avram
Fam Cernica
Nicu Toma
Felix Penaru
Radu Morar
Anonim

In Sanatatea Fam
500 Adrian Tudor
130
20
60
20
100
20
40
200
400
400
64.06

Thanksgiving
Thanksgiving
Thanksgiving
Thanksgiving
Thanksgiving
Thanksgiving
Thanksgiving
Thanksgiving
Baie Barbati
Baie Barbati
In Memoria lui Ilie Andrei

DONATII
Elena Dobos
Nicolaie si Elena Cetlaus
Nicolaie si Elena Cetlaus

Prajitura
Ornamente Flori
Coffemaker

Thanksgiving
In Fata Altarului si ornamentele de pe masa la Thanksgiving
Pentru cafeaua de duminica

