față de om. În acele timpuri moartea pe cruce era socotită
cea mai josnică pedeapsă, iar această pedeapsă o primeau
cei care tâlhăreau și cei care jefuiau. Totodată era și o
cumplită și chinuitoare pedeapsă pentru că cel răstâgnit nu
murea imediat, ci după ore îndelungate de suferință.
Mântuitorul Hristos, Dumnezeu adevărat, știe toate aceste
lucruri, motiv pentru care le spune ucenicilor Săi:
“Întristat de moarte Îmi este sufletul” (Matei 26, 38). Și
înainte de patimi Se roagă Tatălui Său: “Părintele Meu de
este cu putință, treacă pe-alături de Mine paharul acesta!”
(Matei 26, 39). Știa de chinurile Sale care-L așteptau și
pentru aceea se ruga așa, dar, pentru a ne arăta nouă că El,
Fiul, se supune cu totul Tatălui, pentru a ne da nouă pildă
de smerenie adaugă și cuvintele: “Dar nu cum voiesc Eu,
ci cum voiești Tu” (Matei 6, 39).
În ceea ce privește iubirea lui Dumnezeu față de
noi avem ca dovadă cuvintele din Sfânta Evanghelie:
“Într-atât a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său Cel
Unul Născut L-a dat, pentru ca tot cel ce crede într-Însul
să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3, 16). Pentru
această iubire nemărginită a lui Dumnezeu față de noi,
Hristos Domnul suferă răstignire pe Cruce și în cele din
urmă primește și moartea. Și trebuie să ne gândim că El
este nu numai Dumnezeu ci este și om, iar ca om primește
să moară nemângâiat, părăsit de ai Săi și asumându-și
condiția umană cea mai de jos. Crucea s-a sfințit prin
sângele scurs pe ea din Trupul Domnului și a devenit
locul răscumpărării întregii omeniri. Crucea este cea care
prin brațul ei vertical ne unește cu cerul, cu Dumnezeu și
ne arată că avem o natură (fire) duhovnicească și una
pământească.
Ca să ne mântuim este necesar să-I urmăm
Mântuitorului în smerenie, în iubire și în suferință: “Și cel
ce nu-și ia crucea sa și nu-Mi urmează Mie, nu este
vrednic de Mine” (Matei 10, 38). Viața noastră este
crucea pe care trebuie să o purtăm. Aceasta are bucuriile
și necazurile ei, dar dincolo de acestea trebuie să ne
întărim în credință și să rămânem în legătură cu
Dumnezeu prin Crucea pe care S-a răstâgnit Hristos.
Sunt unii oameni care zic că nu trebuie să cinstim
Crucea pentru că pe aceasta a fost chinuit Domnul. Însă
trebuie să spunem că fără această Cruce nu ar fi fost
posibilă Învierea Domnului, fără Cruce nu am mai avea
Sf. Liturghie care se săvârșește în Biserica noastră. Dacă
scoatem Crucea din biserici, din casele noastre, dacă nu
ne mai facem semnul Sfintei Cruci, înseamnă că-L uităm
pe Hristos - Fiul lui Dumnezeu, înseamnă că nu-I
recunoaștem jertfa Sa pentru noi și mai ales nu-I
recunoaștem firea Sa omenească.
Cinstind Sf. Cruce Îl cinstim pe Dumnezeu,

Invitaţie la masa de Sf. Parascheva
Duminică 14 Octombrie 2012
Vă invităm după Sfânta Liturghie să participați la
masa închinată Sfintei Parascheva.
Vă aşteptăm cu mult drag!







Vă invităm la Marea Sărbătoare a Toamnei

“BALUL STRUGURILOR”
Sâmbătă 20 Octombrie 2012, ora 7:30 pm.



Sărbători şi slujbe în luna Septembrie și
Octombrie
8 septembrie – Nașterea Maicii Domnului. Acatist 11 am.
14 septembrie – Înălțarea Sfintei Cruci. Sf. Liturghie ora
10:30 am. Hramul Sfintei Biserici.
15 septembrie – Vecernie ora 7:00 pm.
16 septembrie – Sărbătorirea Hramului Sfintei Biserici.
Sf. Liturghie Arhierească, P.S. Irineu, ora 10:30 am.
14 octombrie – Sf. Cuv. Parascheva de la Iași. Sf.
Liturghie ora 10:30 am.
26 octombrie – Sf. M. Mc. Dimitrie Izvorâtorul de mir.
Acatist ora 11 am.







Înălțarea Sfintei Cruci
În data de 14 septembrie Biserica Ortodoxă
prăznuiește “Înălțarea Sfintei Cruci”, Cinstita Cruce pe
care a fost răstâgnit Mântuitorul Hristos a fost găsită de
Sfânta Elena (mama Sfântului Constantin) la Ierusalim în
anul 326.
Ne învață Biserica despre acest praznic că se
sărbătorește prin post în orice zi s-ar întâmpla (chiar dacă
va cădea în zi de duminică) și postim pentru că ne aducem
aminte de patimile și suferințele îndurate de Hristos pe
Cruce.
Cinstim Sfânta Cruce pentru că pe aceasta se
oficiază o adevărată slujbă, o jertfă (adusă cu adevărat de
Domnul Hristos), aici are loc un act de reașezare a
omenirii și de renaștere a acesteia.
Crucea este dovadă a smereniei la care se supune
Hristos și-n același timp este și dovadă a iubirii pe care o
are Dumnezeu față de creația Sa cea mai de preț, adică
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însemnându-ne cu semnul Crucii, Îl mărturisim pe
Domnul: “Pe cel ce Mă va mărturisii pe Mine în fața
oamenilor , îl voi mărturisii și Eu în fața Tatălui Meu care
este în ceruri” (Matei 10, 32).
Să nu ne rușinăm de Cinstita Cruce, să nu o
părăsim, ci să-i aducem respectul ce i se cuvine și pe care
Biserica î-l păstrează de două mii de ani. Dacă ne luăm
Crucea Domnului ca să ne însoțească în viață, atunci vom
fi biruitori și în această viață trecătoare și în viața veșnică.
Rugăm pe bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze,
să ne arate biruitori în lupta cu păcatul, să ne păzească de
toată întâmplarea cea rea, să ne mântuiască sufletele, și
toate acestea și prin Cinstita Crucea Sa. Amin.





Cuvânt al Sf. Tihon din Zadonsk
"Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovărați şi Eu
vă voi odihni pe voi! Luaţi jugul Meu asupra voastră şi vă
învățați de la Mine că sunt blând şi smerit cu inima, şi veţi
afla odihnă sufletelor voastre".
Astfel ne cheamă la sine Hristos, făgăduind preadulce
odihna sufletelor noastre. Ca şi cum ne-ar spune: "O,
păcătoşi sărmani şi osteniţi de deşertăciunile lumii, destul
v-aţi obosit împovărându-vă cu gânduri, planuri, năzuinţe,
griji şi întristări lumeşti. Nicăieri nu veţi găsi adevărata
odihnă şi fericire afară de Mine. Ori încotro v-aţi întoarce,
nicăieri nu veţi afla adevărat folos. În afara Mea,
pretudindeni vă întâmpină nevoia şi răul. Bogăţia, cinstea,
slava şi desfătarea lumii acesteia pe care le căutaţi, mai
mult vă apasă decât vă uşurează, mai mult vă ostenesc
decât vă odihnesc.
Căutaţi binele? Tot binele este la Mine şi de la Mine vine.
Căutaţi fericirea? Nu este nicăieri în afara Mea. Căutaţi
frumuseţe? Ce este mai frumos decât Mine şi în afară de
Mine? Căutaţi nobleţe? Cine este mai nobil decât Fiul lui
Dumnezeu? Căutaţi lucruri înalte? Cine este mai înalt
decât Împăratul Cerurilor? Căutaţi slavă? Cine este mai
slăvit decât Mine? Căutaţi bogăţie? La Mine şi în mâna
Mea este toată bogăţia cea nestricăcioasă. Căutaţi
înțelepciune? Eu sunt Înțelepciunea lui Dumnezeu.
Căutaţi prietenie? Cine este mai plăcut şi mai iubitor
decât Mine care mi-am pus sufletul pentru toţi? Căutaţi
ajutor şi ocrotire? Cine vă va ajuta şi vă va ocroti, dacă nu
Eu? Căutaţi doctor? Cine vă va vindeca dacă nu Eu,
doctorul sufletelor şi al trupurilor? Căutaţi desfătare,
veselie şi bucurie? Cine vă va desfăta şi vă va veseli dacă
nu Eu? Căutaţi tihnă şi pace? Eu sunt pacea şi odihna
sufletului şi nicăieri nu le veţi găsi decât numai la Mine.
Doriţi lumină? Eu sunt Lumina lumii şi oricine îmi
urmează Mie nu va umbla întru întuneric. Vreţi să veniţi
la Dumnezeu, nu vreţi să vă amăgiţi şi să vă rătăciţi, nu
vreţi să muriţi şi să trăiţi în veci. Eu sunt Calea, Adevărul
şi Viaţa. Nu îndrăzniți să vă apropiaţi de mine? De cine
poate fi mai lesne să vă apropiaţi? Pe toţi îi chem şi îi
primesc: veniţi la Mine. Vă temeţi să cereţi? Cine a cerut
de la Mine cu credinţă şi Eu nu i-am dat? Păcatele vă
opresc să veniţi la Mine? Eu pentru păcătoşi mi-am pus
sufletul. Mulţimea păcatelor vă tulbură? Milostivirea Mea
covârşeşte toate păcatele întregii lumi. Veniţi la Mine toţi
cei osteniţi şi împovărați şi Eu vă voi odihni pe voi!"



Crucea şi semnificaţia ei
Însemnarea cu Sfânta Cruce datează din timpul
Sfinţilor Apostoli. Semnul crucii s-a găsit săpat pe pereţii
din catacombe şi peşteri, unde se rugau primii creştini în
timpul persecuţiilor.
Cele mai vechi mărturii ni le oferă Sf. Ignatie al
Antiohiei (102), care şi explică cum se face corect semnul
sfintei Cruci. Tertulian, în jurul anului 200, numeşte pe
creştini “cinstitori ai crucii”.
Semnul sfintei cruci - zice Sf. Chiril al Ierusalimului să-l facem la orice trebuinţă: când mergi, când te aşezi,
când te scoli, când vorbeşti sau când umbli; şi nu începe
lucrul tău fără semnul sfintei Cruci: în casă, la drum, ziua
şi noaptea şi în orice loc şi timp”. În acest sens ne
îndeamnă şi Sf. Scriptură (I Cor. 10, 31).
Prin semnul sfintei Cruci dobândim binecuvântarea lui
Dumnezeu “împărtăşitoare de sfinţenie, care alungă răul
şi aduce binele” (Sf. Vasile cel Mare). Însemnarea cu
sfânta Cruce ocroteşte de relele întâmplări (Evrei 12; 7,
27; Numeri 21) şi alungă diavolii. “Cum se tem robii de
bici, aşa se cutremură diavolii de semnul sfintei Cruci” zice Sf. Ioan Gură de Aur.
Prin moartea Lui pe Golgota, prin scump sângele
Său, Mântuitorul a făcut din crucea osândirii altar de
jertfă, izvor de har şi unealtă de mântuire (Evrei 9, 11-14;
I Petru 2,24). Dar, crucea nu este numai simbolul
suferinţelor ci şi semnul biruinţei şi al Învierii. Învierea
Domnului a desăvârşit preţuirea sfintei cruci. Crucea de
pe Golgota a devenit semnul biruinţei cerului asupra
iadului, a iubirii asupra răutăţii (Ioan 3,10).





Fericirea nu există decât în Hristos.









Cu Dumnezeu vom birui… (Psalmul 107, 14)

Pr. Arsenie Boca
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Aurel Zurz.
Psa. Adela Sfera $10 în sănătatea finei Sofia, $10 în sănătatea
La umbra crucii
fiicei Alexia, $10 în sănătatea tuturor credincioșilor care poartă
numele Maicii Domnului și 1 LM în memoria mamei.
Străin-a fost viața mea și plânsul m-a-nsoțit în ea
Fam. Cristian Halchias $880 pentru masa de Botez.
A fost o viață de amar, și de dureri fără hotar...
N/N $20 în sănătate.
Târziu de tot am întâlnit, un Om pe care L-am iubit.
D-na. Anuța Doklean $10 în memoria decedaților din familie.
Eram pe lume singurel, și răzim am aflat în El...
Fam. George și Claudia Teca $200 membria pe anul 2012.
D-na. Hermina Belcin $100 membria pe anul 2012.
În seara când L-am întâlnit, zăceam sub cruce biruit,
D-na. Sofia Borz $20 în sănătatea mamei și a tuturor Mariilor.
De greutăți și de amar și de dureri fără hotar.
D-na. Maria Cazan $50 pentru masa de Sf. Maria.
O clipă am stat și am privit, spre cel pe cruce răstâgnit
D-na. Aurelia Anton $50 pentru masa de Sf. Maria în memoria
Și abia atunci văzui și eu câte a îndurat Stăpânul meu.
mamei.
Fam. Sarafolean $20 în memoria lui Silviu Breban.
Eu sufăr c-am păcătuit: Dar El de ce a suferit?
Fam. Ghiță Besu 1 LM în memoria tatălui.
Eu port a mele făr-delegi, El a purtat a lumii-ntregi...
D-na. Paula Csiki $20 în sănătatea familiei și drum curat.
Eu strig când sunt nedreptățit, El s-a rugat și răstâgnit.
D-na. Mary Popi $100 membria pe anul 2012, $35 pentru
Eu pe dușmani i-am dușmănit, El totdeauna i-a iubit...
pomenire, $50 pentru masa de Sf. Maria și 1 LM în memoria
decedaților din familie.
Și stând mereu privind la cui, am plâns la umbra crucii Lui...
Fam. Mănescu $20 în sănătatea familiei.
Am plâns la umbra crucii Lui Iisus...
Fam. Dumitru Pătrunjan $50 în sănătatea familiei de Sf. Maria.
De atunci, în sufletu-mi pustiu, eu L-am iubit fără să știu...
Căci am văzut, în gândul meu, ce-a făcut El și ce fac eu...Amin. D-na. Magdalena Gullian $10 pentru pomenire.
D-na. Mary Lazar $100 membria pe anul 2012.
Cârnați $680.



Lumini mici $496. Tas $221.

Raport financiar - Duminică 19 August 2012



Fam. Bokșan $10 în memoria psei. Marionțu.
Fam. Pavel Bojer $50 pentru masa de Sf. Maria.
Fam. Moise și Linka David $50 în sănătatea lui Marinel și
Eliza.
D-na. Maria Popescu $50 pentru masa de Sf. Maria.
D-nul. Vasile Negoiță $100 membria pe anul 2012, $35 pentru
pomenire și $20 în sănătatea familiei.
D-na. Elvira Djulvez $50 pentru masă în sănătatea familiei, a
fiului Marcel, soțului Viorel și soacrei Ana care și-au sărbătorit
zilele de naștere. La Mulți Ani! Și 1 LM în memoria mamei
Maria.
D-na. Ana Stanciu $50 în sănătatea norei Maria pentru masa de
Sf. Maria. $10 în sănătatea Alexiei Marioara - Maica Domnului
să o păzească. $10 în sănătatea tuturor Mariilor. 1 LM în
sănătatea familiei - Dumnezeu să o binecuvânteze. 1 LM în
memoria soțului Jon și 1 LM în memoria răposatei Marioara,
mama psei. Adela.
D-nul. Traian Cica $90 în sănătatea lui cu ocazia împlinirii a 90
de primăveri - Bunul Dumnezeu să-i dea multă sănătate!
D-na. Mary Buckley $20 în sănătatea d-lui. Traian Cica. La
mulți, mulți ani și multă sănătate!
D-na. Maria Zurz 1 LM în sănătatea familiei.
D-na. Mărioara Popescu $50 pentru masa de Sf. Maria.
D-na. Lenuța Merlas $100 în sănătatea lui Sophie.
D-na. Valentina Talpoș 1 LM în sănătatea copiilor.
D-na. Elena Bataglia 1 LM în sănătatea familiei și memoria
decedaților.
Fam. Bărcan $10 în sănătatea finei Maria și $10 în memoria lui





Donaţii la masa de Sf. Maria
19 August 2012
$100 – Albu.
$50 – Barbur. Traian Cica și Lucia Sekoșan. Pr. Silvius Sfera.
$40 – Delia Seleșan. Dan. Silagy. Sarafolean. Șuștrean. Lucian
și Cecilia. Gangan. Onesemiuc. Bencze.
$35 – Tomulescu.
$30 – Studly. Mohan. Beker. Romina.
$25 – Pătrunjan. Ford. Ghiță Besu. Dragoljub Nikolici.
Srbovan. Pîrnog.
$20 – Velișcu. Victoria Șerban. Timiș. Mary Lazar. Vizitiu.
Crăciun. Diak. Bokșan. Anuța Doklean. Opriș. Ovidiu. Ana
Sfetcu. Sorin și Maria. Ghiță.
$15 – Luci. Sofia David. Oltean. Elena Trif. Hermina. Monica.
$12 – George.
$10 – Kmety. Elena Martin. Anghelina Broicin. Iosif Miloș.
Filipi. Cornelia Broderick. Maria Doboș. Zina Crsteț. Otilia.
Gullian.
Băuturi $250.







Raport financiar - Duminică 26 August 2012 și
2 Septembrie 2012
D-na. Agripina Popa $60 pentru Parastas.
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Fam. Bărcan $10 în sănătatea familiei Cristian și Mihaela Vlad
și $10 în memoria lui Petru Doklean.
D-nul. Traian Cica și d-na. Lucia Sekoșan $20 în memoria lui
Petru Doklean.
Fam. Bokșan $10 în memoria lui Petru Doklean.
D-na. Elena Martin $10 în memoria lui Petru Doklean.
D-na. Ana Stanciu 1 LM în memoria soțului și 1 LM în
memoria lui Petru Doklean.
D-na. Linka Iakșa $20 în memoria lui Petru Doklean.
D-na. Victoria Tămaș $15 în memoria lui Petru Doklean.
Fam. Pavel Beker 1 LM în memoria decedaților.
D-na. Anka Frenț 1 LM în memoria lui Petru Doklean.
Fam. George și Steluța Șuștrean $20 în memoria lui Petru
Doklean.
Fam. Pavel Bojer 1 LM în memoria lui Petru Doklean.
D-na. Mărioara Miloș $10 în memoria lui Petru Doklean, 1 LM
în memoria nepoatei Alexandra și $10 în sănătate și succes la
școală nepoților David și Jessica.
Fam. Badea Magda 1 LM în memoria lui Petru Doklean.
Fam. Ioan Floare $10 în memoria lui Petru Doklean.
D-na. Maria Popescu $10 în memoria lui Petru Doklean.
D-nul. Moise Crețu $25 în memoria lui Petru Doklean.
Fam. Srbovan 1 LM în memoria lui Petru Doklean.
D-na. Anuța Doklean $300 pentru sală de pomană, $60 pentru
Parastas, 1 LM în memoria soțului la un an de la deces și 1 LM
în memoria decedaților din familie.
D-na. Anuța Boier 1 LM în memoria lui Petru Doklean și 1 LM
în memoria părinților Maria și Petru Vasile.
D-na. Domnica Gal 1 LM în memoria nepotului Tommy și $10
în memoria lui Petru Doklean.
D-na. Zina Crsteț $10 în memoria lui Petru Doklean.
Fam. Bandu 1 LM în memoria lui Petru Doklean.
D-na. Viorica Tifin 1 LM în sănătatea nepotului Alexandru
“Bunul Dumnezeu să-l ajute și să-l lumineze în căile lui”!
Fam. Flavius și Sofia Borz $10 în memoria lui Petru Doklean și
$10 în memoria lui Anița Grosu.
D-na. Mary Buckley $10 mulțumire Bunului Dumnezeu și în
sănătatea micuței Lolita Arsova.
Fam. Vlad $30 mulțumire Bunului Dumnezeu și în sănătatea
familiilor, preoților Sfera și sănătatea lui Daniela.
Fam. Miron și Persifonia Pandrea $100 în sănătatea familiei și
$20 pentru Buletin.
D-na. Livia Zurz $60 pentru Parastas și 1 LM în memoria
soțului Aurel Zurz.
Fam. Nicolae și Larisa Vedinas $10 în sănătate.
D-na. Alina Baciucă $150 pentru Botezul finuțului Alex.
D-na. Aurelia Anton $100 membria pe anul 2012 și $35 pentru
pomenire.
D-na. Dorina Besu 1 LM în memoria tatălui Petru Doklean, 1
LM în memoria decedaților din familie și 1 LM în memoria
decedaților din familia Grosu.
Fam. George și Maria Moț $200 membria pe anul 2012.
Fam. Zentefis 1 LM în memoria tatălui Petru Doklean și 1 LM
în memoria decedaților din familie.

D-na. Anka Brenka 1 LM în memoria lui Petru Doklean și 1
LM în memoria decedaților din familie.
Fam. Remus și Cristina Savu $60 pentru Parastas, 1 LM în
memoria lui Anița Grosu, 1 LM în memoria lui Gheorghe
Grosu și 1 LM în memoria lui Nicolae Savu.
D-nul. Cristian Sabău 1 LM în memoria decedaților din familie
și 1 LM în sănătatea familiei.
Fam. George Sarafolean $20 în memoria lui Petru Doklean.
D-na. Virginia Oltean $10 pentru Buletin.
D-na. Livia Vlad $20 în sănătate.
D-nul. Robert Marcu $60 pentru Parastas.
Fam. Valer Alba $150 pentru Botezul finuțului Gabriel Florin.
Fam. Nikola și Saveta Groșin 1 LM în memoria lui Petru
Doklean, 1 LM în memoria decedaților din familie și 1 LM în
sănătatea familiei.
Fam. Nikodin 1 LM în memoria lui Petru Doklean și 1 LM în
memoria lui Maxim Nikodin.
D-nele. Monica Marta și Luminița Bularcă 1 LM în memoria
fratelui Marius Surlea și 1 LM în memoria mamei Maria.
Fam. Florian și Monica Marta $20 pentru binecuvântarea casei
și a familiei.
Fam. Handaric 1 LM în memoria lui Petru Doklean.
Fam. Moldovan $20 în memoria lui Petru Doklean.
D-nul. Pavel Sekoșan 1 LM în memoria lui Maria Sekoșan, 1
LM în memoria lui Petru Doklean și 1 LM în memoria
decedaților din familie.
D-na. Diana Bălan $10 în memoria lui Petru Doklean.
D-na. Cindy Gal $10 în memoria lui Petru Doklean.
D-na. Adi Bîrgu $20 mulțumire lui Dumnezeu pentru darul
primit și sănătatea familiei, $30 pentru ziua de Sf. Maria, $10
pentru Buletin și 1 LM în memoria decedaților din familie.
Fam. Emil Leluțiu 1 LM în memoria lui Petru Doklean.
Fam. Șuboni 1 LM în memoria lui Petru Doklean.
D-na. Elvira Djulvez $10 în memoria lui Petru Doklean și a
tuturor decedaților pomeniți și $10 în memoria mamei Maria
Pekov.
Fam. Eugen și Lăcrămioara Pîrvan $200 membria pe anul
2012.
Psa. Petra Sfera $20 în sănătatea Pr. Silvius și Psa. Adela cu
ocazia aniversării a doi ani de căsătorie “Bunul Dumnezeu să-i
ajute, să fie sănătoși și La Mulți Ani!”
Fam. Crsteț 1 LM în memoria lui Aurel Zurz.
D-na. Anuța Boier $10 în memoria lui Aurel Zurz.
Fam. Lavinel Zurz și d-na. Livia 1 LM în memoria tatălui și
soțului Aurel Zurz.
Fam. George Seleșan 1 LM în memoria lui Aurel Zurz și 1 LM
în sănătatea familiei și a copiilor.
Fam. Gal 1 LM în memoria nepotului Tommy, 1 LM în
memoria lui Aurel Zurz și $20 în sănătatea nepoților
Christopher, Marina, Christopher și Melissa.
D-na. Draghița Nan 1 LM în memoria soțului și $10 în
memoria lui Aurel Zurz.
Fam. Jon Bălan $10 în memoria lui Aurel Zurz.
Fam. Viorel și Elvira Djulvez $10 în sănătatea lui Traian Cica
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cu ocazia împlinirii a 90 de ani. La Mulți Ani! $10 în memoria
lui Aurel Zurz.
Fam. Lavinel și Maria Zurz 1 LM în memoria lui Aurel Zurz.
D-na. Mărioara Lazăr 1 LM în sănătatea familiei, 1 LM în
memoria decedaților, $100 de Sf. Maria. La Mulți Ani! 1 LM
în sănătate și succes fiului Emanuel la început de an școlar.
Psa. Adela Sfera 1 LM în memoria mamei.
D-na. Ionescu $60 pentru Parastas.
D-na. Maria Popescu $5 în memoria lui Aurel Zurz.
Fam. Flavius și Sofia Borz $20 pentru 1 LM Botez, $10 în
sănătatea finei Mădălina și $10 în sănătatea d-lui. Traian Cica.
Fam. Vasile și Dina Miron 1 LM în sănătatea familiei și $20
pentru drum curat lui Viorel, Ghiță, Silvia și Cristi.
Fam. Lucea 1 LM în memoria lui Aurel Zurz, 1 LM în
memoria decedaților din familie și 1 LM în sănătatea sorei
Maria.
D-na. Maria Stein 1 LM în memoria lui Aurel Zurz și 1 LM în
memoria decedaților din familie.
D-na. Anuța Doklean 1 LM în memoria lui Aurel Zurz și $10
în sănătatea lui Flavius și Sofia.
Fam. Emil Leluțiu 1 LM în memoria lui Aurel Zurz și 1 LM în
sănătatea familiei.
D-na. Maria Leonardo $100 membria pe anul 2012.
Fam. Moise Nicolici $15 în memoria lui Ioan Ionescu.
Cârnați $20.
Lumini mici $376. Tas $323.





“În lume necazuri veţi avea, dar îndrăzniți. Eu
am biruit lumea” (Ioan 16, 33)
Cântarea Sfintei Cruci
Astăzi voiesc a-ţi aduce, laudă ţie Sfânta Cruce.
Cântând cu cântare dulce, bucură-te Sfânta Cruce!
Când te am eu păzitoare şi casei ocrotitoare.
Atunci răul cel vrăjmaş, n-are la mine sălaş.
Tu pe cer te-ai arătat lui Constantin împărat.
Şi-aveai împrejur scrisoare că eşti biruitoare.
Tu, Cruce ai fost purtată, pe umere ridicată.
De Domnul nostru Iisus când suia Golgota-n sus.
Sfântă Cruce, armă dulce, fii cu noi, unde ne-om duce.
Lui Dumnezeu ne-om ruga acum şi-n veci, pururea.







Oamenii sunt adesea neînţelegători, iraţionali şi egoişti...
Iartă-i, oricum.
Dacă eşti bun, oamenii te pot acuza de egoism şi intenţii
ascunse...
Fii bun, oricum.



Dacă ai succes, poţi câştiga prieteni falşi şi duşmani
adevăraţi...
D-nul. Traian Cica $20 în sănătatea d-nei. Mary de la epitropie. Caută succesul, oricum.
Raport financiar - Duminică 9 Septembrie 2012

D-na. Draghița Nan 1 LM în memoria soțului.
D-na. Ana Stanciu 1 LM în memoria măicuței Mihaela de la
Mănăstirea Zamfira, Prahova.
Fam. Jon Bălan $10 în memoria lui Petru Doklean.
Fam. Iani Gal 1 LM în memoria nepotului Tommy.
Fam. Gabriel și Danijela Handaric 1 LM în memoria bunicilor
Maria Handaric și Maria Munteanu din România, pentru
sănătatea lui moșu și baba și a părinților lor.
D-na. Mărioara Popescu 1 LM în sănătatea familiei.
Psa. Adela Sfera 1 LM în memoria mamei.
D-na. Anuța Doklean $20 în sănătatea nepotului George Besu
cu ocazia zilei de naștere. La Mulți Ani! $20 în sănătatea
nepoților Cristina, Zoe și Nikos pentru drum curat.
Fam. Badea Magda $10 în sănătatea familiei.
Fam. Ion și Rodica Albota $200 membria pe anul 2012.
Fam. Flavius și Sofia Borz $10 în sănătatea părinților cu ocazia
aniversării a 33 de ani de căsătorie. La Mulți Ani!
DM $100 membria pe anul 2012.
Produse $ 139.
Chiria $585.
Lumini mici $205. Tas $156.





Dacă eşti cinstit şi sincer, oamenii te pot înşela...
Fii cinstit şi sincer, oricum.
Ceea ce construieşti în ani, alţii pot dărâma intr-o zi...
Construieşte, oricum.
Dacă găseşti liniştea şi fericirea, oamenii pot fi geloşi...
Fii fericit, oricum.
Binele pe care îl faci astăzi, oamenii îl vor uita mâine...
Fă bine, oricum.
Dă-i lumii tot ce ai mai bun şi poate nu va fi niciodată deajuns...
Dă-i lumii tot ce ai mai bun, oricum.
La urma urmei, este între tine şi Dumnezeu...
N-a fost niciodata între tine şi ei, oricum.
Maica Tereza
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