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SCHEDULE of SERVICES Programul Slujbelor :
Saturday Sâmbăta: 7:00pm Vespers & confessions Vecernie si spovedanii
Sunday Duminica: 9:00am Matins Utrenia; 10:00am Divine Liturgy Sfânta Liturghie
Feasts - by announcement / Praznice - Prin anunţ
Other services - by arrangement (call Office) Alte servicii - prin aranjament (sunaţi la birou)

This bulletin is sponsored by: Nasterea Domnului si Dumnezeului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos
Birth of our Lord, God and Savior Jesus Christ
20
20

CALENDAR OF EVENTS

Epistle: Galatians 4: 4 – 7 Gospel: Mathew 2: 1 - 12 Matins Gospel: Mathew 1: 18 - 24

Sambata / Saturdays Vespers / Vecernie 5:00pm
Spovedanii / Confessions
Duminica / Sundays Utrenie / Matins 9:00am
Sf. Liturghie / Liturgy 10:00am

Fri. Dec. 25

Nasterea Domnului
Birth of our Lord, God and Savior Jesus Christ

Utrenie / Matins 9:00am
Sf. Liturghie / Liturgy 10:00am
Sat. Dec. 26
Soborul Maicii Domnului
Utrenie / Matins 9:00am
Sf. Liturghie / Liturgy 10:00am

Cu Prilejul Nasterii Domnului Nostru Iisus Hristos
si al Anului Nou, va dorim tuturor pace, sanatate si mantuire
Christ is born! intru multi si binecuvantati ani ! Hristos se Naste!

Glorify Him!

2021

Sfinţirea cea mare a Apei

Thu. Jan. 7

Sinaxa Sf. Ioan Botezatorul
Utrenie / Matins 9:00am
Sf. Liturghie / Liturgy 10:00am

Sun. Jan. 10

Sfinţirea cea mare a Apei

Dum. dupa Botezul Domnului

Utrenie / Matins 9:00am
Sf. Liturghie / Liturgy 10:00am

Sarbatori Binecuvanate !
Happy New Year !

Mariti-L!

Archbishop of the Romanian Orthodox Episcopate of America

Sun. Dec. 27 Dum. dupa Nasterea Domnului

Utrenie / Matins 9:00am
Sf. Liturghie / Liturgy 10:00am
Fri. Jan. 1
Taierea—imprejur cea dupa
trup a Domnului
Utrenie / Matins 9:00am
Sf. Liturghie / Liturgy 10:00am
Sun. Jan. 3 Dum. dinaintea Botezului Domnului
Utrenie / Matins 9:00am
Sf. Liturghie / Liturgy 10:00am
Wed. Jan. 6
Botezul Domnului (boboteaza)
Utrenie / Matins 9:00am
Sf. Liturghie / Liturgy 10:00am

The Most Reverend NATHANIEL
The Very Reverend Bishop ANDREI

Auxiliary Bishop of the Romanian Orthodox Episcopate of America
The Rev. Fr. John, D-na. Preoteasa Daniela & Sofia Nemes
The V. Rev. Fr. Nicolae, D-na. Preoteasa Cornelia & Razvan Izbaşa
The V. Rev. Fr. Simion, D-na. Preoteasa Maria Pavel & family

ST. NICHOLAS PARISH COUNCIL THE LADIES AUXILIARY
Alexandru Retegan, President
Lucy Pop, President
Holy Nativity A.R.O.Y.
Holy Nativity Sunday School
Isabela Maiewski, President
Lisa Ciharan, President
În coliba întunecoasă
Din carne şi os lucrată
A intrat Hristos deodată
Nu făclie ce se stinge,
Nu icoană ce se frânge,
Ci El Însuşi, trup şi sânge
Preschimbat pentru făptură
Într-o scumpă picatură,
Dulcea Cuminecătură.
Coliba cum L-a primit
S-a făcut cer strălucit
Cu bolta de mărgărit
Şi pe ea soare şi stele
Cu luceferi printre ele.
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În mijloc tron luminos
Dară Pruncul cine mi-I?
Si pe el Domnul Hristos
Mi-e Hristosul Dumnezeu
Care mult se bucura
Coborât în pieptul meu.
Duhul Sfânt Se alătura
Maica Sfântă-n braţe-L ţine,
Şi acolo rămanea
Duhul Sfant cu drag L-alină,
Şi acum şi pururea.
Îngeri cu raze se-nchină.
Şi noi Doamne ne-am sculat
Nu dorm, trupul meu îmi spune
Colibele am curăţat
Ci-nclestat de grea minune
Uşi, ferestre, toate-s noi.
Stau în mută rugăciune
Doamne, intră şi la noi!
Să mai mişc nu se cuvine,
Trup tu dormi, Domnul te paşte! Căci cu harul care vine,
Suflete, scoli şi cunoaşte
Raiul tot se află-n mine.
Luminos Prunc că Se naşte
În peştera inimii, în palatul Treimii. de Vasile Voiculescu
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Sedinţă de Consiliu
Tuesday, Jan. 12, 2021
Toţi
consilierii
sunt chemati să participe la această
şedinţă de încheiere a anului.
Note: Purtarea măştii
sanitare şi distanţarea
socială sunt obligatorii.

John Pleşcan
Secretar

Our parish council has decided
to convene this year’s
GENERAL ASSEMBLY MTG.
on Sunday, Feb. 07, 2021.

Adunarea Parohială
Va avea loc pe data de:

07 februarie, 2021

Assembly Reports
Preot Paroh
• Casier
Presedinte Consiliu • Lad. Aux. Treasurer
Presedinte - Lad. Aux. • Casier A.R.O.Y & Lad. Aux.
Presedinte A.R.O.Y • Auditors (Controlori)
Menager bucatarie
• Delegati Congresul Episcopiei
Menager sala sociala • Scoala Duminicala
Va rugam sa va predati rapoartele scrise biroului
parohial (prin email) nu mai tarziu de 27 ianuarie, 2021
Adresa: holynativityroc@gmail.com

•
•
•
•
•
•

Buletinul este vocea oficială a parohiei și ne ține la
curent cu toate activitățile bisericii! Cheia succesului
este comunicarea!
Vă rugăm să sprijiniţi această acţiune a bisericii ...

Bulletin Issues / Ediţii :

Donaţie : A donation of $100.00
would greatly assist in helping to
cover the cost of printing the
bulletin as well as other associated
Parish office expenses.

Oct. - Pr. Geani & Psa. Daniela
Nov. - Pr. Nicolae & Psa. Cornelia
Dec. - Florica Mindea
Dumnezeu să primească !
2021
Jan. - M/M Vasile Gheorgian June Sep. Feb. July Oct. Mar. August Nov. -

Pentru a păstra buna rânduială, este cel mai
bine sa comunicaţi cu pr. geani personal pentru
orice nelămurire, problemă, serviciu religios
sau urgenţă.
Cei care nu pot veni la Biserică (din
oarecare motiv) şi au vreo nedumerire sunt, la
fel, rugaţi să ia legatura cu părintele Geani.
Oficiu: (773) 878 0837

Celular: (330) 301 6583

Biserica vă este alături şi serveşte pe toţi credincioşii !

Ladies
Auxiliary

Sedinţă ANUALĂ
Sunday, Jan. 31, 2021
Toate femeile parohiei sunt
chemate să participe la această
şedinţă anuala.
Note: Purtarea măştii
sanitare şi distanţarea
socială sunt obligatorii.

Lucy Pop

Preşedintă

Iubiti fii duhovnicesti,
Cu ajutorul Bunului Dumnezeu iată, încheiem încă un an şi ne pregătim din nou pentru marele praznic al Naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cu acest prilej ne îndreptăm gândurile de
recunoştinţă şi de respect fata de munca nepreţuită pe care o depuneţi pentru Sfânta Biserică.
Apreciind dragostea şi bunăvoinţa dumneavoastră, în calitate de păstor al parohiei Naşterea Domnului, vă transmit acest cuvânt de mulţumire şi părintească binecuvântare: Dumnezeu să vă răsplătească şi să vă binecuvinteze viaţa şi familiile!
Cu prilejul sărbătorii Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, cu prilejul Anului Nou și a sărbătorii Botezului Domnului, vă dorim tuturor multă sănătate și mântuire, pace și bucurie întru mulți și binecuvântați ani!

La mulţi ani tuturor !
Beloved faithful,
With God’s help, we wrap up another year in celebrating the great feast of the Nativity of
our Lord and Savior Jesus Christ. We take this opportunity to convey our thoughts of appreciation
and respect to all of you who tirelessly labor, offer your talents, time and financial support for Holy Nativity
Romanian Orthodox Church.
As your priest, I sincerely Thank you for your individual acts of faith and I pray that the Lord, the
God of love and compassion, reward you and your families as He knows best.
In celebration of the Nativity and Theophany [baptism] of our Lord I extend my warmest heartfelt
wishes to you and your families. May the radiant light of God’s glory fill your hearts with love and may the
New Year bring you an abundance of peace and prosperity. Merry Christmas & Happy New Year !
Rev. Fr. John Nemes
Parish Priest
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Parish leadership Contacts
Parish Council President:
Alexandru Reṭegan
(773) 759 . 1353

Parish Council Vice-Presidents:
Nicolae Ciocan Petre Muntean Gavriş Rus
(312) 952 . 7279 (847) 845 . 7910 (773) 396 . 1991

Epitrop I:
Vasile Berce
(773) 474 . 6512

Epitrop:
Mircea Ciocan
(312) 656 . 8623

Ladies Auxiliary President:
Lucy Pop
(708) 601 . 0006

Epitrop:
Liviu Crişan
(773) 814 . 7600

Secretary:
John Plescan
(847) 477 . 5111

Epitrop:
John Pop
(847) 363 . 0173

A.R.O.Y. President:
Isabela Maiewski
(224) 409 . 4219

Consiliul Parohial 2021
V-aţi plătit membria pe anul 2020?
• Contribuiţi la prosperitatea spirituală şi materială
a parohiei?
• Aveţi dorinţa de-a spori Sfânta Biserică Ortodoxă
a lui Dumnezeu?
• Participaţi în mod regulat la Sfintele slujbe?
• Vă spovediţi şi vă împărtăşiţi cu regularitate?
Vă invităm în consiliul bisericii! Dacă sunteţi
interesaţi să faceţi parte din consiliu, vă rugăm să
vorbiţi cu Pr. Nemeş.
Comitetul de numire este compus din:
Pr. Geani, Gavris Rus, Ioan Plescan, Paul Vomir
Comitetul de numire este responsabil să
compună lista membrilor noului consiliu pentru
sedinţa Adunării Parohiale. Daca doriti sa va alaturati
Consiliului, va rugam sa vorbiti cu cei din comitetul de
numire mentionat mai sus !
•

La Mulţi Ani tuturor!

The 2021
Wall Calendars

Binecuvantarea Caselor
Potrivit obiceiului
străvechi al Bisericii noastre
Ortodoxe, în perioada praznicului Botezului Domnului,
Preotul va binecuvânta casele credincioşilor,
începând cu data de 6 ianuarie, conform programului
inclus pe pagina 14 a acestui buletin.
Apa sfinṭită poartă în ea puterea curăṭitoare
şi sfinṭitoare a harului dumnezeiesc; Rămâne ca
dumneavoastră să ne anunțaţi dacă puteţi şi doriţi să
primiţi preotul în casele dumneavoastră în această
perioadă. Vă rugăm să completaţi formularul special
(pg. 14) şi să vă pregătiţi casele, după obicei: o
lumânare, un vas pentru aghiasmă şi pomelnicul
familiei (vii şi morţi).
Atentie: Având în vedere situaţia pandemiei şi datorită
restricţiilor în vigoare, anul acesta, Aghiasma Mare va
fi distribuita credinciosilor in sticle special pregatite
[cu eticheta]. Va rugam sa nu va aduceti sticle de acasa.

have arrived and are
available at Epitropi desk
for pickup.

Calendarele
Crestin
Ortodoxe
de perete şi de buzunar pe anul 2021 au
sosit şi sunt disponibile la biroul epitropilor.
Este bine ca fiecare familie creştină să
aibă cel putin un calendar în casă.
Sf. Arhid. Stefan - 27 Decembrie
Sf. Ierarh Vasile - 01 Ianuarie
Sf. Ioan Botezatorul - 7 Ianuarie

Epitrop:
Valeriu Morariu
(847) 975 . 9673

Sunday School Committee President:
Lisa Ciharan
(847) 942 . 6363

MU L TU MI M ! Too often we expect the Church
to serve us, thus neglecting to appreciate the most
dedicated core of parishioners who offer their time and
give of themselves in so many ways. The functioning
of a parish comes with sac ri fice !
Whether it’s a simple monetary donation, hours
cleaning in and around the Church, or helping in the
office or kitchen, God r e w a r d s all who care for
His house and work in His Church.
We take this opportunity to thank ALL those who
assisted and were active in the life of Holy Nativity
Church in 2020. May the Good Lord bless and reward
you with His many bountiful gifts!
We Have Begun a New Year! May the Lord
grant us peace, strength and wisdom so that we can
live pure and honorable lives! O, Beloved Christian:
Make 2021 a year in which you get closer to the
Lord! A Blessed and Happy New Year to everyone!

Treasurer:
Vasile Gheorghian
(773) 418 . 1348

La Multi Ani

Urăm tuturor celor care
poartă numele de Stefan,
Vasile, Ioan şi derivate,
mulţi ani cu sănătate,
cu bucurii duhovniceşti si cu spor în fapte bune.

Happy name day!

*Această directivă a Episcopiei se va aplica în toate parohiile.*
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Steaua Naşterii - marchează chiar
locul în care a fost aşezat Hristos

Ierusalim - Steaua de argint încrustată în piatră
marchează chiar locul în care a fost aşezat Hristos

Steaua a fost fixată în marmură în anul 1717,
atunci când catolicii stăpâneau Biserica Naşterii
Domnului. Pe stea se află următoarea inscripţie în
limba latină: „Hic de Virgine Maria Jesus Christus
Natus Est”, adică: „Aici S-a născut Iisus Hristos din
Fecioara Maria”.
Steaua Naşterii are patrusprezece colţuri deoarece: „toate neamurile de la Avraam până la David
sunt patrusprezece; şi de la David până la strămutarea în Babilon sunt patrusprezece; şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt patrusprezece
neamuri” (Matei 1, 17).
Deasupra Stelei ard necontenit 15 candele, şase
ale ortodocşilor, cinci ale armenilor şi patru ale
catolicilor.

"Nimic nu este mai puternic decât Biserica. Nimic nu se ridică la valoarea Bisericii. Biserica este
mai înaltă decât cerul, mai întinsă decât pământul, mai luminoasă decât cerul, mai luminoasă
decât soarele. Câți nu au luptat cu ea și nu au reușit să o biruiască? Toți cei care au luptat
împotriva ei au fost dați pierzaniei, pe când Biserica a urcat la cer. Sf. Ioan Gura de Aur

Z

is-a Domnul Luminătorul trupului este ochiul; de

va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat.
Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric,
dar întunericul cu cât mai mult! Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe
celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va
dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona. De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi
îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea? Priviţi la păsările cerului, că
nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi
Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi
cu mult mai presus decât ele? Şi cine dintre voi, îngrijindu-se poate să adauge staturii sale un cot? Iar de
îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii
câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc. Şi vă
spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a
îmbrăcat ca unul dintre aceştia. Iar dacă iarba câmpului,
care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu
astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Deci, nu duceţi grijă,
spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate acestea se
străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai întâi
împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă. Matei 6; 22-33
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RAPORTUL REUNIUNEI DE FEMEI ”SF. MARIA”
de la Biserica Nasterea Domnului
RAPORTUL REUNIUNEI DE FEMEI ”SF. MARIA”

Decembrie 2020

Activităţi
Doamnele de la bucatarie au luat initiativa sa faca mancarea traditionala de
Thanksgiving sa se vanda la pachet, pe data de 8 Noiembrie. Multumim doamnelor
Florica Vraja, Maria Santi, Rodica Mandea si Elena Muntean care au luat aceasta
initiativa si au donat alimentele necesare. Multumim tuturor doamnelor care au ajutat
si anume: Mariana Mandea, Elena Farago, Monica Rus, Violeta Dinescu. Desemeni,
multumim doamnei Geta Rusu care a donat si a facut prajitura cu mere, ajutata de Ioana Ceausu si alte doamne.
•

•

Cu ocazia pensionarii Parintelui Ioan Lupescu, Reuniunea de Femei a hotarat sa faca o carte aniversara a
celor 42 de ani de preotie, din care ultimii 20 la biserica noastra. Aceasta carte este un “fundraiser" pentru
biserica noua. S-au colectat $5,475 si se estimeaza sa se cheltuiasca cel mult $1,000 pentru tiparit si posta,
avand un net profit de $4,500. Multumim mult doamnei Adelina Balog si doamnei Luci Pop care s-au ocupat
de acest proiect, cat si tuturor donatorilor care au cumparat o pagina ori o
jumatate de pagina, ori au fost sponsori cu o anumita suma. Dumnezeu sa
le dea sanatate!
Sambata, 28 noiembrie, s-a decorat biserica pentru Craciun. Multumim
tinerilor de la biserica noastra (AROY) care au ajutat, alaturi de doamnele
Adelina Balog si Rodita Melente. Tinerii prezenti au fost: Isabela Maiewski, presedinta AROY, Victor Marcu, AnaMaria Marcu, Andreas Miclea,
Juliana Ghertan si Dan Duma.
•

•

Masa de Sf. Nicolae a fost pe 13 decembrie, la pachet. Au lucrat doamnele Florica Vraja, Marioara Santi,
Elena Farago, Psa. Cornelia Izbasa, Monica Rus, Elena Muntean, Silvia Trusca, Rodita Melente, Violeta
Dinescu, Rodica Mandea si Ioana Ceausu. Le multumim la toate pentru efortul depus, la fel si donatorilor
Par. Nicolae Izbasa cu familia si familia Gavril Rus in memoria tatalui la un an de la deces. Dumnezeusa-l
odihneasca in pace!

•

Multumim doamnei Elena Dobos care a cumparat varza si a pus-o la murat pentru biserica. Deasemeni D-na
Dobos a preparat si vandut zacusca si face sarmale pentru vanzare. Toti banii din vanzare merg la biserica.
Dumnezeu sa-i dea sanatate!

•

Ioana Crisan s-a ocupat de florile din fata altarului ajutata de Florica Mindea. Florile de Sf. Nicolae au fost
donate de Florica Vraja, Rodica Mandea si Psa. Cornelia Izbasa. Deasemeni a donat flori familia Tabacaru in
memoria mamei Ana.

•

Multumim doamnelor Florica Vraja si Marioara Santi care aproape in fiacare sambata fac paine de vanzare.

Dumnezeu sa binecuvanteze si sa le dea sanatate la toate doamnele Reuniunei de Femei de la biserica
noastra care lucreaza asa de greu pentru bunul mers al bisericii!
Burse pentru studenti: Reuniunea de femei incurajeaza tinerii de la
biserica noastra prin a oferi 2 burse pe an de $500 fiecare pentru studentii care merg la facultate. Cei interesati sunt rugati sa trimita un email
la NastereaDomnuluiScholarship@gmail.com ori sa contacteze pe
Presedinta Organizatiei de Femei. Aplicatiile pentru anul 2021 se vor putea
depune incepand cu data da 20 decembrie, 2020.
Biserica noastra ofera si o bursa pentru studenti la studii Post-Graduate
(Mindea Scholarship). Pentru detalii va rugam sa trimiteti un email la
Mindeascholarship@gmail.com.
Luci Pop
Presedinta Reuniunei de Femei
.
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Icon Explanation

THE ICON OF THE NATIVITY tells the story of
Christ's birth from the Scriptures. It also shows that all
creation is taking part in Christ's birth. The angels give
thanks with their song; the heavens give the star; the
Wise Men give their gifts of gold, frankincense, and
myrrh. The poor, humble shepherds, give their praise
and amazement; the earth gives the cave, and humanity
gives the Virgin.
This Holy Icon is an icon with many scenes.
First, it stresses the importance of the Theotokos, the
Mother of Jesus (1). She is placed in the center and is
the largest figure in the icon. In this icon, she is kneeling with crossed arms, looking at the Christ child. The
three stars, denoting her virginity before, during, and
after the Nativity, are on her garments. The Christ
Child (2), in the center of the icon, is in swaddling
clothes and is lying in the manger. In the background is
the dark cave where He was born. In the cave are an ox
and a donkey guarding the newborn Babe. The animals
in the icon fulfill the prophecy of Isaiah 1:3, "The ox
knows his master, and the donkey his master's crib; but
Israel does not know me, and the people have not regarded me." The long ray of light from the star points
directly to the cave. This ray comes from the star and
travels to all parts of the world. It teaches that this
bright star is an astronomical happening and is a
messenger from heaven announcing the birth of Jesus.
On the left hand side of the icon is another scene. The Wise Men (3), who were led by the star, are
riding horses to bring their gifts of gold, frankincense,
and myrrh to Jesus. The Wise Men are of various ages.
One is without a beard. In those days, young men did
not wear beards. The other Wise Man has long hair and
a long beard, which indicates that he is much older.
These details teach that regardless of age and appearance, the Good News was given to each and everyone.
Opposite the Wise Men is the scene with the humble
shepherds. An angel proclaims the glad tidings. A
young shepherd plays a reed instrument (4). This scene
reveals that the music of the humans was added to the
hymn of the angels. Across from the shepherd's scene
is the heavenly choir of angels (5). They are giving
glory to God. The angels serve two purposes in the
Nativity of Christ. They give glory to God and announce the good news to all mankind. The background
shows a very rugged terrain. Joseph could not find
room in Bethlehem so they went outside of Bethlehem
to a cave. This rocky mountain formation only serves
as a background for the event. In the lower part of the
icon are two more scenes. In the right hand corner are
the two women Joseph brought to take care of the
Christ child (6). They are bathing Him just as any baby
is bathed. The humanity of Jesus is clearly shown in
this setting.
Opposite the bathing of Jesus scene sits a sad
and worried Joseph (7). Joseph is not the natural father.
Joseph is troubled and despondent. There is an old man
talking to Joseph. The old man is Satan. Satan can appear

in many forms. Here he is as an old man who is
tempting Joseph and disturbing him.
Satan is telling Joseph that virgin birth is impossible.
He's telling Joseph that he's a fool if he believes this. This
story comes to us from Holy Tradition. The sad Joseph
shows us not only his personal predicament but the
dilemma of all mankind: the difficulty of accepting that
which is "beyond words or reason."
The tree, which is in the middle of the lower
part of the icon, is a symbol of the Tree of Jesse. This
tree refers to Isaiah 11:1-2, "But a shoot shall sprout
from the stump of Jesse, and from his roots a bud shall
blossom. The spirit of the Lord shall rest upon Him."
King David was often mentioned as the son of Jesse and
Jesus was from the House of David. 1 2 3 4 5 6 7 Nativity
Troparion — Tone 4 Your Nativity, O Christ our God,
has shone to the world the Light of wisdom! For by it,
those who worshipped the stars, were taught by a Star
to adore You, the Sun of Righteousness, and to know
You, the Orient from on High. O Lord, glory to You!

Nativity Troparion — Tone 4
Your Nativity, O Christ our God, has shone to the world
the Light of wisdom! For by it, those who worshipped the
stars, were taught by a Star to adore You, the Sun of
Righteousness, and to know You, the Orient from on
High. O Lord, glory to You!
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Imaginează-ți că te-ai născut în anul 1900…
Când implinesti 14 de ani începe Primul Război Mondial și se termină
când ai 18 ani, cu 22 milioane de morți. Familia ta de-abia a scăpat, dar toată agoniseala s-a dus si trebuie sa o ia de la capăt…
La scurt timp după aceasta se declanșează o pandemie mondială, o gripă
numită ′′spaniolă", care ucide 50 milioane de oameni. Ieși viu și nevătămat...
Ai împlinit 20 de ani. Nu ai curent electric, apă caldă…
Apoi, la 29 de ani supraviețuiești crizei economice globale, care a început
cu prăbușirea Bursei de Valori din New York, provocând inflație, șomaj și
foamete... Acasă adesea te culci nemâncat....
La varsta de 33 de ani vin naziștii la putere...
Ai 39 ani când începe Al Doilea Război Mondial și se termină când ai 45
de ani. Casa ți-a fost bombardată în timp ce erai pe front și dormeai in tranșee, cu
apa până la genunchi, o parte din familie a dispărut…
În timpul Holocaustului mor 6 milioane de evrei. Vor fi peste 60 milioane
de morți în total, unii dintre aceștia fiind din familia ta, dar și mulți prieteni. Lumea întreagă este o ruină....
Când ai 52 ani începe războiul coreean. Când ai 64 ani, războiul din Vietnam începe și se termină când ai
75 ani....
Un om născut în 1985 crede că bunicii lui habar nu au cât de dificilă este viața....
Un băiat născut în 1995, astăzi având 25 de ani, crede că este sfârșitul lumii când pachetul său de la
Amazon ajunge în mai mult de trei zile....
Tot la fel atunci când nu primește mai mult de 15 ''like-uri'' pentru poza sa de pe Facebook sau Instagram...
În 2020 mulți dintre noi trăim în comfort, avem acces la diferite surse de divertisment acasă și adesea
avem mai mult decât ne trebuie. Dar oamenii se plâng pentru orice.
Și totuși au electricitate, telefon, mâncare, apă caldă și acoperiș deasupra capului, au acces la școală gratuit,
ba mai primesc și ceva bani daca invata cat de cat, cei mai mulți au masina si isi programeaza cel putin o data pe an
o vacanță de cateva saptamani...nimic din toate acestea nu existau în trecut!
Omenirea a supraviețuit unor circumstanțe mult mai grave și nu si-a pierdut niciodată bucuria de a trăi.
Sa multumim Domnului pentru toate!
(text preluat)

Individualismul este, se pare, o boala a societatii. Se extende, oare, şi in Parohie ?
D a, este într-adevăr un mare defect la momentul istoric în care trăim. Însă nu
vreau deloc să cred că acestea sunt ne-vindecabile.
Noi suntem atenți cu ceea ce, de fapt, am luat cu noi când am plecat mai
departe, la un drum mare care se face cu primul pas, dar pus bine, pe direcție.
Individualismul nu a făcut decât să izoleze unul dintre scopurile principale ale
creării omului. Omul nu este creat numai pentru el singur, el este creat pentru
întreaga umanitate. Pentru că tragedia întregii umanități trebuie trăită ca pe
propria noastră nenorocire. Noi purtăm o răspundere și pentru cel care este
lângă noi.
Acesta este sensul educației creștine despre creație pe care trebuie să o
știm. Din momentul în care s-a izolat, a făcut o semi-asociație cu diavolul, pentru
că ascultă numai de gândurile proprii.
Lucrul primordial în concepția creștină este jertfa; condiția ca să te
mântuiești, respectiv ca să luminezi, este să știi să te jertfești. Apostolul Petru, la Schimbarea la Față a
Domnului, I-a spus: „Doamne, bine ne este nouă să fim aici. Să facem trei colibe...”. Parcă se îngemăna
Cerul cu pământul. Însă Mântuitorul i-a răspuns: „Bine, Petre. Dar ce facem cu jertfa de pe Golgota?”.
O asemănare cu ideea de jertfă este lumânarea: un fitil, ca să lumineze, trebuie să ardă. Condiția
ca să luminezi este să te jertfești. Asta este explicația lumânării sau a candelei. Și dacă nu știm să jertfim,
stăm pe loc. Individualitatea este o mare pierdere, înseamnă să fii izolat de Creator și să devii margine, iar
marginile sunt ale dracilor, cum spun Sfinții Părinți. Parintele Arsenie Papacioc
[Ne vorbește Părintele Arsenie, editia a II-a, volumul III, Editura Mănăstirea Sihăstria, 2010, pp. 97-98]
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When attending
Sunday Liturgy

Când venim
la Biserică

■ Sanitize your hands upon entering the Church
■ Sign in your name at the Epitrop desk.
■ Wear a face mask at all times throughout the
service, removing it only if partaking of the Holy
Eucharist.
■ Veneration of the icons must be with a reverent
bow, with the sign of the cross, without physically
touching the icon.
■ Social distancing of six (6) feet or two (2) meters
between individuals or family units during services
must be observed.

Dragostea faţă de aproapele: Cei
care au simtome de Covid-19 pot
urmarii Sf. Liturghie pe Facebook.

■ Dezinfectati-va mainile la intrare.
■ Inscrieti-va numele la intrarea [tinda] bisericii.
■ Masca este obligatorie. Purtati masca pe toata durata slujbei, inlaturand-o doar daca va cuminecati.
■ Venerarea icoanelor se face cu semnul sfintei cruci
si inchinaciune, fara sarutarea sau atingerea lor fizica.
■ Distanta sociala intre persoane [sau familii] este
obligatorie: cel putin sase (6) ‘feet’ sau doi (2)
metri.
Aceste masuri de precautie sunt doar temporare.
Avem toata nadejdea in Dumnezeu ca ne va ajuta sa
revenim la normal cat se poate de curand. Sa ramanem prudenti si intelegatori vizavi de aceste directive ale Episcopiei. Sa-I multumim lui Dumnezeu
ca putem merge la Biserica si putem participa la

Remember: These are temporary measures. Normal
parish activity has not yet resumed. We ask that you
continue to be patient and understanding. Until normal
activity is resumed let us be thankful for being able
to gather in the Church and celebrate the Divine
Liturgy! Glory to God!
Youth ages 11 to 17 are invited to join at 6
p.m. CST on Dec 28, 29, and 30! What a fabulous
opportunity to become closer to God and to his
Church!
With the blessing of His Eminence Archbishop Nathaniel, on December 28, 29, and 30, we invite
our youth, online, free, to a short program of activities
specific to the Christmas holidays.
Together, we will find out what the Bible, and
what the Church's services tell us about Christ. Who is
the One whose birthday we celebrate on Christmas
day? There will also be our traditional carols, Kahoot
games, and other surprises.
Those who wish to participate can register to
receive the zoom link at campvatrainfo@gmail.com
Dragilor, cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului
Parintelui nostru Arhiepiscop Nathaniel, in zilele de
28, 29 si 30 decembrie ii invitam pe cei
tineri,
online, gratuit, la un scurt program de activitati
specifice Sarbatorilor de Craciun.
Impreuna, vom afla ce ne spune Biblia si ce ne
spun slujbele Bisericii despre Hristos. Cine este cel a
carui zi de nastere o serbam in ziua de Craciun? De
asemenea, nu vor lipsi colindele noastre traditionale,
jocurile Kahoot, precum si alte surprize.
Cei care doresc sa participe, se pot înscrie
pentru a primi link-ul zoom la adresa:
campvatrainfo@gmail.com

Lucrari pe partea de nord a bisericii noi.
Acoperăminte noi confecţionate în Romania. Mulţumim
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donatoriilor: Lad. Aux., Pr. Geani şi Psa. Daniela; Mirela De Luca

Cu ajutorul bunului Dumnezeu: în luna Ianuarie, 2021,
începem la: Izolaţia interioră a bisericii.
Să ne rugăm Domnului!

SPECIAL DONATIONS / Donaţii Speciale
$ 50.00
$200.00
$ 50.00
$100.00
$100.00
$100.00
$150.00
$200.23
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00

Gavrila Eleonora IM sotului Gheorghe
Dobos Elena in sanatatea familiei
Ceasu Ioana In sanatatea nepoatei Sara—birthday
Mandea Valeria & George IM tatalui
Mandea Valeria & George in cinste sotului George si a fiului Danut
Frenc Ionita IM lui Florin Frenc
Persida Adam IM celor adormiti din familie
Izbasa Pr. Nicolae & Psa. Izbasa IM tatalui Pr. Nicolae (30 ani)
Manea Clement & Iulia In sanatatea familiei
Manea Clement & Iulia Im celor adormiti din familie
Nemes Elena IM lui Florin

Servicii / Special Services
Pomeniri in fata Altarului
$
$
$
$
$

20.00
30.00
30.00
30.00
30.00

Anonim
Rosca Elena
Rus Gavril
Tuser Grigore
Tudor Maria

Parastas
$ 50.00 Tirlea Alina
$ 50.00 Munteanu Andra

Funeral
$ 300.00 + Frenc Florin
$ 250.00 + Ardelean Ana

Polieleul
$ 20.00 Muntenescu Ioana & Georgiana
$ 80.00 Vasu Daniel

General Donations
Special Christmas Donations
$
$
$
$
$
$

100.00
19.00
100.00
50.00
281.00
100.00

$ 41.32 Ceausu Ioana

Anonim
Anton Ilie
Bozga Ioan Sr. & Ana
Crainic Flavia
Dobos Elena
Ivan Florin
$ 500.00 Lohan Ana
$ 60.00 Motca Gheorghe & Lenuta
$ 50.00 Muntean Larisa
$ 50.00 Muntenescu Ioana & Georgiana
$ 200.00 Nemes Pr. Geani & Psa. Daniela
$ 60.00 Pintea Mariana
$ 52.12 Santi Marioara
$ 200.00 Tipescu Mihai
$ 100.00 Tomos Jon
$ 52.12 Vraja Florica

Vanzari
$3,216.00 Incasari Carnati
$ 650.00 Incasari Bar

Bookstore—Pangar $ 40.00 Mihoc Ioan
$ 50.00 Pintea Mariana
$ 15.00 Anton Ilie

DAR din DAR se face RAI

Cârnaţi de sărbatori. Mulţumiri voluntarilor harnici!

Colecta de cadouri pentru copii nevoiaşi.
Mulţumim şcolii Duminicale pentru iniţiativa.

Casa Lui Dumnezeu; randuiala bisericească. Pr. Laurentiu Lazar, seful comisiei de artă şi arhitectură al episcopiei, în vizită
la Chicago pentru a revizui planurile de construcţie. Pictorul Iconograf, Sorino De 11
Luca este de asemenea - prezent la întalnire.

DARUIND vei DOBANDI

Lucrări pe partea de Sud şi Est a
bisericii. Slavă lui Dumnezeu!

Construcţia noii biserici

2019 2020 2021

Darul meu pentru Mântuire

$ 100.00
$ 645.00
$ 300.00
$ 62.84
$ 250.00
$ 300.00
$1,000,00
$ 50.00
$ 100.00
$ 300.00
$ 200.00
$ 200.00
$ 150.00
$ 200.00
$ 200.00
$ 400.00
$ 376.32
$ 300.00
$ 750.00
$ 100.00
$ 250.00
$ 250.00
$ 300.00

$ 500.00 Alexe Emanoil & Marinela
$ 5,000.00 Anonim
$ 100.00 Anonim
$
50.00 Anonim
$ 200.00 Balog Marius & Adelina
$ 250.00 Bozga Ioan Sr. & Ana
Ceasu Ioana
Dobos Elena
Duma Didi & Maria
Farago Elena
Fetea Nick
Hentea Ion & Stefana
Iuhas Bogdan
Marginean Dan
Mihai Victor & Elisabeta
Mihu Aurel & Octavia
Moldovan Vasile
Moraru Vasile
Muntenescu Ioana & Georgiana
Pavel Ilie
Penaru Felix
Plescan John
Retegan Alexandru
Silaghi George & Floare
Surucci Dr. Arminio & Narcisa
Tabic Miron & Doina
Tat Lucian & Adela
Tipescu Mircea
Vircol Alexis & Doina

250

OTHER DONATIONS
Donatii - MASA - Sf. Nicolae
$2,070.00 Incasari Masa
$1,000.00 Surucci Dr. Arminio & Narcisa
$ 20.00 Trusca Maria
$ 100.00 Ionescu Sofia
MULTUMIRI donatorilor
$ 200.00 Chiriacescu Marius & Doina si domanelor de bucatrie!
$ 300.00 Tuser Grigore
$ 360.39 Rus Gavris
$ 360.50 Izbasa Pr. Nicolae & Psa. Cornelia

125
250
250
250
250
250
100
150
250
250
250
250
250
150
250
125
250
250
250
250

Alexe Emanoil & Marinela
Apetrichioaie Elena
Ardelean Ecaterina
Ardeleanu Ana
Balog Marius & Adelina
Berce Vasile & Ana
Birza Lazar & Aurelia
Bozga Ioan Sr. & Ana
Ciharan Viorel & Lisa
Ciocan Mircea
Ciocan Nicolae & Maria
Costescu Antonie
Dan Constantin & Elena
Duca Constantin & Rafila
Fratila Ioan & Maria
Fulea Adrian & Alina
Izbasa Paul Razvan
250 Izbasa Pr. Nicolae & Psa. C.
Kuloczkowskey Ana
Lohan Ana
Luca Romulus
250 Mandea Ionut - Mircea
Marginean Dan
Mihai Victor & Elisabeta
Mihu Aurel & Octavia
Moise Stefania
Morar Ilie & Radita
Movila Constantin & Irina
Muntenescu Ioan & Georgiana
Pavel Ilie
Pavel Vasile & Eleonora
Persida Adam
Petru Adam
Popa Mirela
125 Sorianu Maria
Surucci Dr. Arminio & Narcisa
Tat Ioan & Ana
Tat Lucian & Adela
Tulban Dan & Elena

Buletinul Parohial - Church Bulletin

Inchiriat Sala Bisericii

$ 100.00 Mindea Alexa
$ 109.65 Gheorghian Vasile & Gabriela

$ 750.00 Consulatul Roman Sectia de vot - 5, 6 Decembrie

Calendare 2021 (de perete)
$

250
125
125
125
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
150

Membria bisericii

323.00

"Nu uita că ești o cărămidă duhovnicească
din marea clădire a Bisericii lui Hristos.
Rămâi cuminte în acest zid socotindu-te legat
de celelalte cărămizi cu mortarul iubirii."

Thankgiving
$ 100.00 Milas Alexandru & Valeria

Lumânări Ȋn faţa altarului / din Altar
$ 70.00
$ 42.00
$ 84.00
$ 100.00
$ 150.00
$ 150.00
$ 10.00
$ 30.00

+ + + Parintele Arsenie Boca + + +

Plescan In sanatatea familiei
Stirbu Veronica multumire lui Dumnezeu
Chiriacescu Marius & Doina IM celor adormiti
Ionescu Sofia In sanatatea familiei
Sorianu Maria In san. fam. multumire lui Dumnezeu
Duma Didi & Maria In sanatatea familiei
Muntenescu Ioana & Georgian In san. fam.
Hentea Ion & Stefana In san. fam. multumire

Multumiri tuturor pentru donatiile generoase.
Bunul Dumnezeu sa va binecuvinteze si sa va
rasplateasca cu darurile Sale cele bogate !
May the good Lord bless you with His gifts from above !
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Prin Botez si Mirungere, o
persoana devine madular al Sfintei
Biserici Ortodoxe, care este Trupul lui
Hristos, si ca atare, este chemata sa
traiasca potrivit învataturilor, traditiilor
si slujirilor ei; si sa ajute cu regularitate
Biserica, prin parohia sa locala.
sectiunea 13, Statutul si Regulamentul
Episcopiei Ortodoxe Romane din America

Membria in Parohie

Sfântul Ciprian spune că: “nu poate
avea pe Dumnezeu de Tată, cine nu are Biserica de mamă”! Nu există
mântuire in afara Bisericii ci numai prin Biserică!
Rugăminte: Ȋntrucât - actualmente - ne lipsesc
formularele membrilor, avem rugămintea ca toţi membrii
bisericii noastre să completeze acest formular şi să îl aducă la
Sf. Biserică.
We ask all parish members to complete and send us
this form as soon as possible.
Dacă încă nu sunteţi Membru(a) al parohiei Nasterea Domnului
vă invităm cu mare drag să vă alăturaţi familiei bisericii noastre!

HOLY NATIVITY ROMANIAN ORTHODOX CHURCH - Chicago, IL PARISH MEMBERSHIP APPLICATION
E-mail: _______________________________
Nume / Name ______________________________ / _______________________________ / _______________________ / _______
Numele de familie / family name

First

Middle

age

Adresa / Address __________________________________ / _________________ / ____ / _________ / _____ - _____ -_________
Strada / Street

City

State

zip

Phone

Data
naşterii / Birthdate _____ / ____ / _______ / ___________________________ / _________________ / __________________
__
month

Ortodox / Orthodox

day

year

botezat(a) / baptized

City

State/Country

______

Citizenship

Convertit(a) / Conversion ______ ______ / _____ / ________
month

______ căsătorit(a) / Married

______ necăsătorit(a) / Single

______ Widowed

day

year

______ Divorced

Soţ / Soţie / Spouse ________________________ / ______________________ / ______ Orthodox Other ___________________
Nume / name

Maiden name (of wife)

E-mail: __________________________________

Children (give first name; and last if married)

1. _____________________________ Birthdate _______ / _______ /_______ Orthodox Yes ____ No ____
2. _____________________________ Birthdate _______ / _______ /_______ Orthodox Yes ____ No ____

How would you
like to receive the
parish bulletin ?

3. _____________________________ Birthdate _______ / _______ /_______ Orthodox Yes ____ No ____

Postal mail: ____

4. _____________________________ Birthdate _______ / _______ /_______ Orthodox Yes ____ No ____

E-mail: ____

Semnatură / Signature ____________________________ Date: _____ / _____ / _________
\

month

day

year

Priest’s Signature ____________________________ Date: _____ / _____ / _________
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month

day

year

Please Note: The data on this
form is entirely confidential and it is
exclusively for the parish office, which
is administered by the parish priest.

Holy Nativity Romanian Orthodox Church
B I S E R I C A O R T O D O X Ă R O M Â N Ă “N A S T E R E A D O M N U L U I”
Chicago, IL

Wednesday Jan. 6th
60630, 60631, 60634,
60639, 60641

Thursday Jan. 7th
60646, 60656

Friday Jan. 8

th

Thursday Jan. 21st

60459, 60465, 60480
60516, 60521, 60525,
60527,60532,60559,
60561

60101, 60106, 60126,
60131, 60157, 60191

Saturday Jan. 16th

Saturday Jan. 9

Sunday Jan. 17th

th

Monday Jan. 18th

60076, 60077

60025, 60026

Monday Jan. 11th
60645

Tuesday Jan. 12
60625

60659
60660

Sunday Jan. 10th

Tuesday Jan. 19th

th
th

Wednesday Jan. 13

60067, 60107, 60108,
60120, 60169, 60172,
60175, 60177, 60192,
60193, 60194

60613, 60614, 60640

Wednesday Jan. 20th

60712

60012, 60014, 60042,
60071, 60102, 60031,
60045

Thursday Jan. 14th

Thursday Jan. 28th

Friday Jan. 15th

60605, 60606, 60610,
60611,60612, 60657, 60618
60076

•

Program 2021
Binecuvântarea Caselor

Friday Jan. 22nd

60047, 60060, 60061

60002, 60010, 60030,
60046, 60073, 60084

Friday Jan. 29th

60015, 60069, 60074,
60089, 60090

Saturday Jan. 23rd

Saturday Jan. 30th

60659

60004, 60005, 60008,
60074, 60056

Sunday Jan. 24

th

Sunday Jan. 31st

60053

Monday Jan. 25th

60035, 60062

60153, 60154, 60302,
60402, 60558, 60629,
60804

60714

Tuesday Jan. 26

th

60091, 60093, 60201,
60202, 60203, 60626

Monday Feb. 1st
Tuesday Feb. 2nd
46373, 46375, 60430,
60438, 60491

Wednesday Jan. 27th

Wednesday Feb. 3rd

60016

Re-programari

Thursday Feb. 4th
Re-programari

Binecuvantarea Caselor: Având în vedere situaţia pandemiei şi datorită restricţiilor în vigoare,

binecuvantarea caselor o vom face prin respectarea strictă a protocolului, respectiv: dezinfectant, purtarea de
mască, păstrarea distanţei, şi completarea formularului de mai jos.
Parcă altfel simţim sărbătorile când ne calcă preotul pragul şi ne sfinteşte casele. Ȋntotdeauna ne-aţi primit în
casele dumneavoastră şi ne-aţi omenit într-un mod deosebit, drept pentru care dăm slavă lui Dumnezeu şi
dumneavoastră vă suntem recunoscători. Anul acesta vom porni cu binecuvântarea caselor începând cu data de 6
Ianuarie, ziua marelui praznic al Botezului Domnului, când se sfinteşte Aghiasma mare.
• Cei care doriţi să vină preotul cu Boboteaza, vă rugăm să nu vă pregătiţi cu masă pentru a nu fi nevoiţi sa ne
înlăturăm masca, nici măcar pentru o cafea sau ceai, respectând astfel directivele Episcopiei şi dorinţa
autorităţilor - de a face ascultare spre binele şi liniştea tuturor. Dacă, însă, doriţi să oferiţi ceva preotului vă
rugăm să le aveţi dinainte pregătite şi să le lăsaţi pe masă. Mulţumim pentru înţelegere!

DA, vreau casa sfințită

NU vreau casa sfinţită acum; vă vom contacta mai târziu.

Nume: __________________________ Adresa: ________________________________ Telefon: _______________
Email: _________________________ Signature / Semnătură: _______________________ Data: ______________
Vom planifica binecuvântarea caselor ca şi în anii trecuţi, pe regiuni geografice (vedeţi programul de mai sus).
Vă cerem să faceţi două lucruri:
1.) Pregătiţi-vă casele, după obicei: o lumânare, un vas pentru aghiasmă, şi pomelnicul familiei (vii şi morţi).
2.) Rămâne ca dumneavoastră să ne anunțaţi dacă puteţi şi doriţi să primiţi preotul în casele dumneavoastră în
această perioadă. Vă rugăm să aduceţi sau să trimiteţi acest formular la biserică cu răspunsul dumneavoastră.

14Vă mulţumim pentru înţelegere şi bunăvoinţă. La
* Completarea formularului este obligatorie pentru fiecare familie.

multi Ani!

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ “Nasterea Domnului”

2020 MY CHRISTMAS DONATION
H o l y N a t i v i ty R o m a n i a n O r t h o d o x C h u r c h

DARUL MEU de CRACIUN

Nasterea Domnului nostru Iisus Hristos

Reverend fathers,
Please receive my Christmas donation for the
church in celebration of
The Nativity of our Lord Jesus Christ.

…”Şi văzând pe Prunc împreună cu Maria,
mama Lui, au căzut la pământ, s-au închinat
Lui; şi deschizând vistieriile lor, I-au adus
Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă.”

Preacucernici părinţi,
Vă rog sa primiţi donaţia mea către
sfânta biserică în onoarea praznicului
Nasterii Domnului nostru Iisus Hristos.

(Matei 2; 11)

SECTION I

Lumânările din Altar……...……$_____________
Inside Altar Candles

TOTAL (section I & II)

Polieleul / Candelabra candles….$_____________

My Donation :

Vin pentru Altar / Altar wine….....$_____________
Prescura pentru Sf. Liturghie…....$_____________
Prosfora / holy bread

Vă rugăm să completaţi acest formular şi să îl daţi
Epitropilor alături de donaţia dumneavoastră.
Având în vedere situaţia pandemiei, îndemnăm pe cei care
nu pot veni la biserică să îşi trimită darul lor de Craciun la
Sf. biserică prin poştă. Dumnezeu să primească şi sa ne păzească!
Please complete this donation sheet and give it to the
Church Trustees or mail it to the Church. Thank You!

Tămâie / Incense……..……..…...$_____________

GENERAL DONATION…..….$_____________
In Memory of

in honor of

for health of

$ _____________

Other

Please make checks payable to:
“Holy Nativity Romanian Orthodox Church”

Please Print__________________________________________________

Mailing address:
2820 W. Ardmore Ave., CHICAGO, IL 60659-4702

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Offered by

_______________________________________________________________

SECTION II

Numele / Name: _________________________
O t h e r / A lt e D O N A T ION S

Adresa / Address: _________________________

Construcţia Bisericii noi....... $_____________

Oraş / City: _____________________________

New Church building fund

Stat / State: _________

Membria Bisericii 2020…….……$_____________
Church Membership 2020

Cod / Zip: __________

Telefon / Phone: ___________________

Membria Bisericii 2019……….…$_____________

Email : __________________________

Church Membership 2019

Thank You ! May The Lord Bless You !

Vă Mulţumim ! Dumnezeu să vă binecuvinteze !

15

...they saw the young Child with Mary His mother,
and fell down and worshiped Him. And when they had
opened their treasurers, they presented gifts to Him:
gold, frankincense, and myrrh (Mathew 2: 11)
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HOLY NATIVITY ROMANIAN ORTHODOX CHURCH
5825 N. Mozart St., CHICAGO, IL 60659
Mailing Address : 2820 W. Ardmore Ave.,
CHICAGO, IL 60659-4702

ADDRESS SERVICE
REQUESTED

DATED MATERIAL MAILED:
December 26, 2020

God is with us! Cu noi Este Dumnezeu !
Holy Nativity ROMANIAN ORTHODOX CHURCH
Biserica Ortodoxă Română „Nasterea Domnului”
25 December, 2020

