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SFANTA TREIME 

 

  In prima zi dupa Pogorarea Duhului Sfant (Rusaliile), Biserica Ortodoxa sarbatoreste Sfanta 

Treime. Putem spune ca aceasta sarbatoare este cea mai mare din sirul sarbatorilor din cursul 

anului, deoarece Il sarbatorim pe Dumnezeu in deplinatatea Lui, cu cele trei Persoane: Tatal, 

Fiul si Duhul Sfant. Aceasta, datoritaa faptului ca, prin venirea in lume a Duhului Sfant, toate 

cele trei Persoane s-au aratat lumii prin lucrarea lor: Tatal, prin Creatie; Fiul, prin Mantuire, iar 

Duhul Sfant, prin Sfintirea lumii. 

  Sfanta Treime este o mare Taina a Bisericii si a credintei noastre, deoarece, cu mintea noastra 

marginita, noi nu putem cuprinde maretia Lui Dumnezeu si nu putem intelege legatura si 

interpatrunderea celor trei Persoane ale Sale, astfel incat noi nu avem trei dumnezei, ci Unul, 

cum marturisim in Simbolul credintei. 

  Se spune ca Fericitul Augustin, cel care a si scris despre Sfanta Treime (opera in 15 carti), 

gandindu-se la acest subiect, dupa ce de mai multe ori a scris despre el si nu a fost multumit, a 

vazut un copil jucandu-se pe malul marii. Acest copil sapase o groapa in nisip si aducea cu o 

galetusa apa din mare. Fericitul Augustin l-a intrebat: “Ce vrei sa faci?”Copilul i-a 

raspuns:”Vreau sa mut marea in groapa mea!” Atunci Fericitul Augustin a inteles, ceea ce 

trebuie sa intelegem si noi ca nemarginirea si maretia Sfintei Treimi nu poate incapea si nu 

poate fi inteleasa de mintea omeneasca, marginita. 

  Totusi, Dumnezeu s-a descoperit omului in istorie treptat, pe masura intelegerii sale a acestei 

mari Taine. 

  Chiar inainte de Creatie se aminteste in Sfanta Scriptura urmatorul lucru: “La început a făcut 

Dumnezeu cerul şi pământul. Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului 

şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor. 

   Pentru prima data insa, Sfanta Treime S-a descoperit la Creatie, atunci cand Dumnezeu a 

hotarat creerea omului. Citim in Sfanta Scriptura: “Sa-l facem pe om dupa chipul si asemanarea 

noastra”(Facere 1, 26). Vedem aici ca se foloseste numarul plural, ceea ce ne face sa deducem 

ca exista mai multe persoane, nu numai una singura. Acolo a fost un dialog intre aceste 

persoane. 

  Apoi, Dreptul Avraam a primit in vizita trei calatori, trei Oameni sub stejarul Mamvri. Acestia 

i-au descoperit ca Sarra va naste fiu si ca cele doua orase, Sodoma si Gomora vor fi sterse de pe 

fata pamantului pentru pacatele locuitorilor lor. (Sa se citeasca scrierea de la Facere, capitolul 

18). 

http://www.holynativitychurch.com/


  Profetul Isaia a avut o vedenie in care L-a  “vazut pe Domnul, stand pe un scaun inalt”, iar 

Serafimii cantau: “Sfant, Sfant, Sfant e Domnul Savaot, plin este cerul si pamantul de slava 

Lui”(Isaia 6, 1; 3). 

  Dupa venirea in lume a Fiului Lui Dumnezeu, Sfanta Treime se descopera din nou atunci cand 

Iisus Hristos a fost botezat in Iordan de catre Sfantul Ioan Botezatorul. Astfel, Tatal a vorbit 

dincer:”Acesta este Fiul Meu cel iubit…”(Matei 3, 17); Fiul era botezat in Iordan de catre Ioan, 

iar Duhul Sfant S-a coborat deasupra apelor in chip de porumbel (acest fapt a fost dat ca semn 

de recunoastere a Lui Mesia Proorocului Ioan de catre Dumnezeu. Iar el a spus:”Eu am vazut si 

am marturisit ca acesta este Fiul Lui Dumnezeu”- Ioan 1, 34). 

  Descoperirea deplina a Sfintei Treimi insa a fost facuta de Mantuitorul Iisus Hristos cand a 

venit pe pamant, El fiind Unul dinTreime, “Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat”. 

  El a spus Ucenicilor Sai :”Eu si Tatal Meu, Una suntem”(Ioan 10, 30) si Cine M-a vazut pe 

Mine a vazut pe Tatal (Ioan 14 ,9). 

  Numele celor trei Persoane ale Sfintei Treimi sunt descoperite impreuna de Fiul Lui 

Dumnezeu atunci cand a dat porunca Ucenicilor si Apostolilor Sai: “Mergand, invatati toate 

neamurile, botezandu-le in numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh…”(Matei 28,19). 

  Invatatura despre Sfanta Treime o aflam pe scurt in Simbolul credintei sau Crez. 

  Astfel, Crezul ne arata foarte clar ce credem noi: 

  Tatal este “Atottiitorul” (purtatorul de grija) si “Facatorul”(creatorul) tuturor celor vazute si 

nevazute, cerul si pamantul. 

  Fiul este de aceeasi fiinta cu Tatal, “Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut, 

iar nu facut”. El S-a intrupat “de la Duhul Sfant si din Fecioara Maria si S-a facut OM”. S-

a facut om pentru a se rastigni pentru noi si pentru a noastra mantuire, pentru a muri, pentru a 

invia si pentru ca, apoi, sa se inalte la ceruri. El va veni din nou cu slava “sa judece viii si 

mortii”. 

  Duhul Sfant este “Domnul de viata facatorul” si este inchinat si marit “impreuna cu Tatal 

si cu Fiul”. El este cel care i-a inspirat pe Prooroci si i-a invatat pe Apostoli. 

  Intre persoanele Sfintei Treimi exista o relatie de iubire si unitate, unitate care este data de 

exemplu si oamenilor. Iisus S-a rugat inainte de patimi: ”Ca toţi să fie una, după cum Tu, 

Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una” (Ioan 17, 21). 

  Dogma (invatatura de credinta) Sfintei Treimi reprezinta totusi o taina pentru fiecare dintre noi 

si dac dorim sa vedem maretia Dumnezeirii trebuie sa privim in jurul nostru si sa vedem Cerul, 

cu toata maretia Universului, Pamantul cu tot ceea ce exista pe el (animale, plante si oameni) si  

  Apele, cu toata lumea tacuta din adancul lor si sa exclamam cu Isaac Newton. Marele fizician, 

care timp de treizeci de ani a fost ateu, iar la urma, când a descoperit legea atractiei universale, a 

pus aparatele pe masa si a zis: “Mare esti Doamne si minunate sunt lucrurile Tale si nici un 

cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. 

  Iarta-ma, Doamne, si ai rabdare cu mine”. 

  De aceea sa invatam si sa ne rugam cu aceasta rugaciune: 

  Prea Sfanta Treime, miluieste-ne pe noi, 

  Doamne, curateste pacatele noastre, 

  Stapane, iarta faradelegile noastre, 

  Sfinte, curateste si vindeca neputintele noastre pentru sfant numele tau! 

 



DUMINICI SI SARBATORI IN LUNILE IUNIE SI IULIE 

Duminica 5 Iunie – Duminica a 6-a dupa Pasti (Vindecarea orbului din nastere) 

                                 Evang. Ioan 9, 1 – 38 

  “ Invatatorule, cine a pacatuit: acesta sau parintii lui de s-a nascut orb?”(Ioan 9, 2). 

  Cauzele suferintelor noastre sunt multiple. Ele pot sa apara ca o incercare a credintei din partea 

Lui Dumnezeu; ca o ispita din partea diavolului (ingaduita de Dumnezeu) – vezi cazul lui Iov; 

ca urmare a pacatelor noastre sau ale inaintasilor nostril, ori “ca sa se arate lucrarile Lui 

Dumnezeu”(Ioan 9, 3). Toate aceste motive au un singur scop: sa-l apropie pe om de 

Dumnezeu in vederea mantuirii. 

Joi 9 Iunie – Inaltarea Domnului 

  La 40 de zile dupa Inviere, Mantuitorul Iisus Hristos a avut o ultima intalnire cu Apostolii Sai, 

i-a dus pe muntele Maslinilor, le-a dat ultimele invataturi, i-a binecuvantat si S-a inaltat la cer. 

Apostolii s-au intors in Ierusalim “cu bucurie mare” deoarece erau incredintati de realitatea 

Invierii, deoarece li s-a promis ca li se va trimite “un alt Mangaietor” si ca Hristos le-a promis 

“unde sunt Eu va fi si slujitorul Meu”. 

Duminica 12 Iunie – Duminica a 7-a dupa Pasti (a Sf. Parinti de la Sinodul I Ecumenic) 

                                   Evang. Ioan 17, 1 – 13. 

  Evanghelia Duminicii reda rugaciunea Lui Iisus in gradina Ghetsimani inainte de a fi prins si 

judecat pentru Sine, pentru Ucenici si pentru toti credinciosii. Dorinta testament a Fiului Lui 

Dumnezeu a fost “ca toti sa fie una” dupa modelul Sfintei Treimi. Cei care s-au rupt de Trupul 

Bisericii au incalcat acest Testament al Fiului Lui Dumnezeu, exprimat inainte de moartea Sa. 

  Aceasta Duminica aminteste si de Parintii care au participat la primul Sinod Ecumenic tinut la 

Niceea I anul 325 la care s-a formulat, pe baza descoperirii din Sfanta Scriptura, prima parte a 

Simbolului de credinta (Crezul) pe care noi il rostim la Sfanta Liturghie, la Sfantul Botez si la 

alte randuieli de rugaciune, neincetat de atunci. Acest fapt ne arata ca noi respectam invataturile 

Sfintilor Parinti si ca avem continuitate neintrerupta in ceea ce priveste credinta. 

Duminica 19 Iunie – Duminica a 8-a dupa Pasti (Pogorarea Duhului Sfant) 

                                   Evang. Ioan 7, 37 – 53; 8, 12. 

  La 50 de zile dupa Inviere si 10 zile de la Inaltare, a fost trimis in lume, Duhul Sfant, “care de 

la Tatal purcede”, cum a promis Hristos si cum marturisim in Crez. Venirea in lume a celei de a 

treia persoane a Sfintei Treimi reprezinta inceputul unei noi etape in lucrarea de mantuire a 

omului. Dumnezeu a intervenit pentru salvarea omului prin Intruparea si Jertfa Lui Iisus Hristos. 

De acum incepe conlucrarea omului cu Harul Duhului Sfant pentru propria mantuire si deci 

participarea efectiva a omului in aceasta lucrare. Dumnezeu nu ne mantuieste singur. El vrea ca 

sin oi sa facem eforturi in acest sens, dar nu singuri, ci sprijiniti de Duhul Sfant, care, prin 

darurile Sale ne sfinteste viata si lumea in care traim. 

  In ziua Cincizecimii a luat fiinta Biserica, acea Institutie divin-umana intemeiata de Hristos 

pentru mantuirea noastra. Astfel omul devine parte integranta a Trupului tainic al Lui Hristos, 

asemanare pe care marele Apostol Pavel o face pentru ca noi sa intelegem mai bine legatura 

noastra cu Fiul Lui Dumnezeu. De aceea “in afara Bisericii nu exista mantuire” (Sfantul 

Ciprian). 

Luni 20 Iunie – Sfanta Treime 

  Acesta sarbatoare poate fi considerate cea mai mare sarbatoare din calendarul bisericesc, 

deoarece Il praznuieste pe Dumnezeu in deplinatatea Lui. Dupa venirea in lume a Duhului Sfant 



 Dumnezeu S-a descoperit pe sine oamenilor in cele Trei Persoane ale Sale, desi este un singur 

Dumnezeu: Tatal, ca Creator al lumii; Fiul, ca Mantuitor al acestei lumi (prin Jerfa Sa) si 

Duhul Sfant ca Povatuitor si Sfintitor al ei. 

Vineri 24 Iunie – Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul (Sanzaienele). 

 Sfantul Ioan Botezatorul a fost Inainte Mergatorul Mantuitorului Iisus Hristos si Prooroc 

(ultimul si cel mai mare) al Vechiului Testament. Menirea Lui a fost de a-L face cunoscut pe 

Iisus Hristos ca Mesia (Trimisul) si Fiu al Lui Dumnezeu. Dupa ce L-a botezat pe Iisus in 

Iordan si a vazut pe Duhul Sfant in chip de porumbel pogorandu-se peste Dansul el a exclamat: 

“Eu am, vazut si am marturisit ca Acesta este Fiul Lui Dumnezeu”(Ioan 1, 34). 

Duminica 26 Iunie – Duminica Intai dupa Rusalii (a Tuturor Sfintilor). 

                                    Evang. Matei 10, 32-35; 37-38; 19, 27-30. 

  In Evanghelia Duminicii Fiul Lui Dumnezeu explica, pe intelesul tuturor, ce inseamna sa fi 

urmas al lui Hristos. El nu obliga pe nimeni sa-L urmeze. Chiar spune acest lucru: “Oricine 

voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie (Marcu 

8, 34). Dar cel care vrea sa-L urmeze pe Hristos trebuie sa fie in stare sa-si lase mama, sa-si lase 

tata, sa-si lase fratii si surorile, casele si tarinele pentru numele Lui. Apostolii asta au facut:”Au 

lasat totul si I-au urmat”. Plata este insutita si se numeste “fericire vesnica”. 

Miercuri 29 Iunie – Sf. Apostoli Petru si Pavel 

  Doi Apostoli, unul chemat atunci cand pescuia, iar celalalt pe drumul Damascului. Primul s-a 

lepadat de Hristos, apoi “a plans cu amar”, iar celalalt l-a prigonit pe Hristos si pe crestini si 

apoi a devenit unul dintre cei mai activivi Apostoli. Ambii si-au dat viata marutrisind pe 

Hristos, Sfantul Apostol Petru prin rastignire (cu capul in jos), iar Sfantul Apostol Pavel prin 

taierea capului. Asta se intampla la Roma in data de 29 Iunie a anului 67. 

Duminica 3 Iulie – Duminica a 2-a dupa Rusalii (a Sfintilor Romani si Americani). 

                                Evang. Matei 4, 18-23. 

  Era firesc ca, dupa Rusalii, cand a luat fiinta Biserica sa fie o Duminica inchinata celor care s-

au ostenit si jertfit pentru intemeierea ei: Apostolii. Ei au fost chemati pe rand de catre 

Mantuitorul Iisus Hristos la aceasta nobila, dar sig rea misiune. Toti “au lasat totul si L-au 

urmat pe Hristos”. 

  Totodata acesta Duminica ne arata si roadele lucrarii Bisericii: Sfintii. Intre acestia un loc de 

cinste il ocupa Sfintii Romani si cei Americani, deoarece si aceasta tara, care a ajuns sa 

cunoasca Ortodoxia a dat Sfinti. 

Duminica 10 Iulie – Duminica a 3-a dupa Rusalii (despre grijile vietii). 

                                  Evang. Matei 6, 22-33. 

  Grijile pentru cele necesare vietii pamantesti ne abat atentia de la grija pe care trebuie sa o aiba 

fiecare crestin: mantuirea sufletului. De aceea Hristos ne invata sa nu ne gandim prea mult la 

aceste lucruri, deoarece stie Tatal nostru cel din ceruri ca avem nevoie de ele. Si ne-a dat 

exemplul ierbii campului si pasarile cerului. Sfatul Sau este pentru toti crestinii: “Cautati mai 

intai Imparatia Lui Dumnezeu si dreptatea Lui si toate acestea se vor adauga voua” (Matei 

6, 33). 

 Duminica 17 Iulie – Duminica a 4-a dupa Rusalii (a Sf. Parinti de la Sinodul IV Ecumenic; 

                                    Rugaciunea Lui Iisus; Vindecarea slugii sutasului).         

                                    Evang. Ioan 17, 18-23; Ioan 17, 1-13; Matei 8, 5-13. 

  Ne vom opri pentru Duminica aceasta la vindecarea slugii sutasului. El este laudat de Iisus 



pentru credinta sa, deoarece un pagan are de aceasta data o credinta model pentru toti crestinii si 

mai ales, mai mare ca cea a evreilor, Poporul ales. Iisus a marturisit in acest sens: “la nimeni in 

Israel nu am vazut atata credinta”(Matei 8, 10). 

Miercuri 20 Iulie – Sf. Ilie Tesviteanul 

  La Sf. Ilie este vorba tot de credinta. De aceasta data despre credinta adevarata, curate, asa cum 

a descoperit-o Dumnezeu. De fapt aceasta a fost principala misiune a lui ca Prooroc: aceea de a 

intoarce Poporul ales la credinta cea adevarata, din care cazuse prin inchinarea la idolul Baal. Si 

a facu-to ca nimeni altul: prin puterea Lui Dumnezeu si hotarare. 

Duminica 24 Iulie – Duminica a 5-a dupa Rusalii (vindecarea celor doi demonizati din  

                                  Gadara). 

                                  Evang. Matei 8, 28-34; 9,1. 

  “Fiul Omului a venit sa caute si sa mantuiasca pe cel pierdut”(Luca 19, 10). A venit pentru 

toti “pierdutii” si a venit si pentru mantuirea demonizatului din tinutul Gadara. Deoarece 

mantuirea inseamna eliberarea omului de RAU. Iar demonizatul era stapanit de o “legiune”. 

Duminica 31 Iulie - Duminica a 6-a dupa Rusalii (vindecarea slabanogului din Capernaum). 

                                  Evang. Matei 9, 1-8). 

  Iisus l-a vindecat pe slabanog si trupeste, dar si sufleteste. De aceea Iisus ne invata: “Cautati 

mai intai Imparatia Lui Dumnezeu…”, deoarece de la Dumnezeu primim vindecarea 

TOTALA. 

Membrii 

TABIC MIRON 50  

APOSTOAIE RADU 250  

BRENIC ANUJKA 125  

TULBAN DAN 250  

ROMAN GRIGORE 200  

HANCA FLORINA 125  

DRAGUSIN GEORGE 200  

PAPARI VICTOR 250  

KULACZKOWSKEY 

ANA 125  

NELSON DAVID 250  

CINTA GHEORGHE 250  

RADULESCU 

MARIUS 200  

TATAR VIORICA 100  

GOLBAN JOHN 200  

DACAU OVIDIU 250   

FRATILA MARIUS 450  

NICOLAE MARIN 250  

TODEA LIVIU 200  

BARANESCU RODICA 250  

MANEA CLEMENT 100  

TOMOS JON 250  

LUCA CONSTANTIN 250  

SURUCCI ARMINIO     250  

  MOISUC ALEXANDRU         250 

  NELSON DAVID                     200 

  FETEA NICK                           250 

DONATII PENTRU 

BISERICA NOUA 

BACIU ILIE SR.     300  

BERCE VASILE       50  

TUDOR ADRIAN      50  

MACRIS LIVIA     100  

BRENIC ANUJKA  1,500  

CASH COLLECTION –

DONATII LA MACHETA 493  

ANSAMBLUL "HORA" 500   

PETCOV LEON 100  

ILEA HOREA 750  

REUNIUNEA DE FEMEI 

"SF. MARIA" 5,000  

FLORI ARGENTINA 100  

DINU IORDAN 100  

FARAGO ELENA 100  

BERCE VASILE 28.35   

ANONIM 486  

MAIER OCTAVIAN 500  

IANCULESCU GELU 100   

BERCE VASILE 60  

ANONIM 200  

RESTEA GEORGE 100  

GHEORGHIAN VASILE 2,000  

FETEA NICK 350  

VARVAROI TEODOR 50  

MIHAILESCU DAN 50  

MILAS ALEXANDRU 500  
 

POLIELEUL 

MINDEA ALEXA – pt. 

nepoata Maria la 6 ani               30 

RAFAN IOAN – multumire     20  

Lumanari la 

altar 

DUMA DIDI                              42 

BURA IOAN                            500 

CHIRIACESCU MARIUS         84          

COSTESCU SANDA                 50 

MOISUC ALEXANDRU           25 

HALA/BUCATARIA 

PAVEL VASILE -      

HALA 500  
CHIRIACESCU 

MARIUS  

BUCATARIA 150  

ADAM PERSIDA -    

BUCATARIA 

SERVICII 

RELIGIOASE 

ADAM PERSIDA       

PARTENIE MARIUS 

BACIU ADRIAN               

CAMPION MIHAELA 

MURESAN ELENA 
SOLEANICOV IOMET 

 

150 

 

 
 

      200 

      150 

      150 

      300 

       50 

      150 

    COJOC IOAN                       20 

    MIHAILESCU DAN           150 

    GLIGOR GABRIEL            150 

    ADAM PERSIDA                  50 



Donatii diverse 

TABIC MIRON DONATIE DE SF. PASTI. 100  

AGAPE ROMEO DONATIE DE PASTI. 100  

IAMBOR MARIA AURORA 

 

 

DONATIE DE PASTI PT. SANATATEA 

FIILOR MICHAEL & ADRIAN.   50  

IAMBOR MARIA AURORA 

 

 

DONATIE DE PASTI IN MEMORIA 

PARINTILOR VASILE SI MARIA 

SARACU.   50  

LUPESCU IOAN REV. DONATIE LA MASA DE FLORII. 100  

IZBASA NICOLAE REV. 

 

DONATIE PENTRU SANATATEA 

FAMILIEI. 140 

PAPARI VICTOR DONATIE DE PASTI. 150  

CHIRILA CONSTANTIN DONATIE DE PASTI.   50  

PLESCAN JOHN DONATIE DE PASTI. 100  

PLESCAN JOHN DONATIE DE LA JULIA DE PASTI.   20  

ADAM PERSIDA 

 

DONATIE IN MEMORIA MAMEI 

MARIA. 100  

AVRAM ANA DONATIE DE PASTI.   50  

PAVEL SIMION REV. 

 

DONATIE DE PASTI PENTRU 

SANATATEA FAMILIEI. 100  

MINDEA ALEXA 

 

 

DONATIE IN CINSTEA NEPOATEI 

MARIA LA IMPLINIREA VARSTEI DE 

6 ANI. 200  

GRIJA LUCIAN DONATIE DE PASTI. 100  

DIACONESCU ALINA DONATIE. 200  

MINDEA ALEXA 

 

DONATIE PT. SANATATEA MAMEI 

ILEANA. 100  

CEAUSU IOANA 

 

DONATIE PENTRU SANATATEA 

DOMNULUI RAFAN.   10  

NEMES MINODORA 

 

ANDREI ILIE  

 

                              

 

DONATIE IN MEMORIA MARIEI 

ADAM. 

DONATIE LA MASA DE FLORII 

 

 

 

20     

30 

       

  

 
 

SERVICII 

RELIGIOASE 

PAVEL CATALIN                 150 

BOTEZATI 

ANA ZOE PACKER 

MAIA EVA PACKER 

JASON EDWARD CHIRA 

IAN NICHOLAS MOISUC 

SOPHIE ALEXANDRA STIRU 

MAYA OLIVIA DACAU 
MAYA VICTORIA GEORGESCU 

LIAM IOAN GOLBAN 

CASSIDY ALLISON ANTON 

CUNUNATI 

ZAHARIA IONUT DIMA & 

IRINA VISAN 

DONATORII 

PASTILOR 

IOAN & FLORICA BURA 

Dumnezeu sa le 

rasplateasca jertfa! 

 

ASTEPTAM 

SPONSORI PENTRU 

FESTIVAL! 
CEI INTERESATI SA 

TRIMITA EMAIL LA: 

 

holynativityroc@gmail.com 

 
VA  MULTUMIM SI VA 

ASTEPTAM ! 

 

  

Evenimente viitoare 

Conferinta “viata familiei” 

  Va invitam sa participati la Conferinta “Viata Familiei” care va avea loc la Vatra Romaneasca (2535 Grey 

Tower Rd. Jackson, MI 49201). La acesta conferinta sunt asteptati membrii tuturor parohiilor, de la cei mai 

tineri, pana la cei mai in varsta, pentru a discuta despre familia crestina ortodoxa in zilele noastre. Vor fi 

activitati pentru toate varstele si de aceea va indrumam sa participati in numar cat mai mare. Conferinta va 

avea loc intre 23 – 26 Iunie, 2016. Parohia noastra este cea care va oferi mancarea pentru toti cei care vor fi 

acolo. Dorim ca parohia noastra sa se prezinte la inaltime si cu mancarea, dar mai ales cu participarea. 

Va asteptam sa participati cat mai multi! 

Parohia orrtodoxa 

Nasterea domnului 

Chicago 

Va invita: 

mailto:holynativityroc@gmail.com


 

 

Biserica noua ! 

  Dupa cum v-am obisnuit de cateva luni va informam ce se intampla cu constructia bisericii 

noi. In prezent avem contract cu toti contractorii care trebuie sa desfasoare lucrari, pentru ceea  

ce noi am numit faza I, adica terminarea lucrarilor la exterior. Toate actele necesare sunt depuse 

la City Of Chicago pentru actualizarea licentei de constructie ( PERMIT). Fostul Contractor 

General, care a plecat in toamna, fara sa ne spuna motivul nu a actualizat acest PERMIT de 

cativa ani, cu toate ca el trebuie reinnoit in fiecare an. Acum avem un membru al parohiei, care, 

VOLUNTAR ne ajuta in acest sens. La fel si Contractorul General, care si el este membru al 

parohiei noastre, ne ajuta, tot VOLUNTAR. 

  Dupa cum stiti, cee ace s-a construit pana cum s-a construit din banii adunati in cont in cursul 

anilor trecuti. De acum incolo depinde de fiecare dintre noi sa terminam constructia noii 

biserici. Noi dorim, daca incepem (si asta se va intampla cat de curand, cand vom avea 

PERMIT–ul) sa nu mai oprim lucrarile pana la final. 

De aceea va indemnam sa va faceti o analiza a bugetului lunar, si, daca este posibil, in fiecare 

luna sa contribuiti, fiecare, cu cat puteti. Probabil ziceti ca suma donata de dumneavoastra este 

foarte mica, dar adunata cu cele donate de fratii dumneavoastra din parohie va fi mare. Este 

nevoie ca fiecare sa inteleaga ca Dumnezeu l-a chemat sa fie ctitorul unei biserici. Nu se 

intampla foarte des acest lucru. Cred ca fiecare dintre dumneavoastra doreste ca, atunci cand nu 

va mai fi, in aceasta biserica sa se numere printre cei care vor fi pomeniti la fiecare Sfanta 

Liturghie:“Pe ctitorii si binefacatorii sfantului locasului acestuia sa-i pomeneasca Domnul 

Dumnezeu intru Imparatia Sa”. Cred ca fiecare doriti sa fiti printre ei ! 

 



 

 

 


