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            NAZUIND SPRE UN AN BINECUVANTAT DE 
DUMNEZEU 

BISERICA        

ORTODOXA    

ROMANA         

“SF ANDREI”   

9111 River Rd.      

Potomac, MD 

20854                

Tel:(301)-762-0329 

 

 “Iubiţi-vă unii pe 

alţii cum şi Iisus 

ne-a iubit pe noi, 

ca să se vadă din-

tru aceasta că 

suntem fiii Mân-

tuitorului nostru 

Iisus Hristos. Fiţi  

jertfelnici! Strădu-

iţi-vă pentru zidi-

rea bisericii!” 

(Îndrumări pentru 

familie şi biserică 

privitoare la 

moartea mea, Pr. 

Gheorghe Calciu, 

2006) 

Preot Paroh:          

Pr Cosmin          

Antonescu          

503-756-7219(cell) 

Presedinte Con-

siliu: Aurel Blandu     

703-930-3640 

“Toate le pot in Hristos, Cel ce ma intareste” 

“Orice ati face, lucrati din toata inima, ca pentru Domnul “ (Coloseni 3,23-24) 

 Prin harul lui Dumnezeu, duminica trecuta s-a desfasurat Adu-

narea Generala a bisericii noastre. Astfel, am avut oportunitatea  sa 

privim retrospectiv la anul ce a trecut, cu incercarile si realizarile lui, 

 dar sa ne si ancoram in viitor, printr-o planificare administrativa si fi-

nanciara adecvata. Toate aceste lucruri, inclusiv rapoartele de activitate 

ale diferitelor departamente, le puteti citi pe website-ul bisericii noastre, 

www.sfantulandrei.org.                                               

 Reafirmam faptul 

ca in  cadrul comunitatii 

noastre dorim sa simtim 

impreuna iubirea lui Dum-

nezeu si sa raspundem 

acestei iubiri prin viata no-

astra de zi cu zi. Suntem chemati sa avem “gândul lui Hristos si sa 

cugetam ca si El si, prin toate, sa Îl cugetam pe El."  (Sf. Maxim Martur-

isitorul). Va rugam, alaturati-va noua ! Dumnezeu este singurul care 

poate sa ne umple viata de binecuvantarea si pacea mult dorita de fie-

care dintre noi. Multe lucruri avem de realizat impreuna, dar mai cu 

seama sa ridicam biserica lui Dumnezeu.   

 Va multumim tuturor celor ce ati participat la aceasta sedinta si 

v-ati adus aportul la planificarea duhovniceasca si administrativa a 

bisericii noastre pentru anul in care am intrat. Domnul sa ne binecu-

vinteze si sa ne indrume pasii vietii spre imparatia Sa. 

“ Orice ati face, lucrati din toata inima ca 
pentru Domnul si nu ca pentru oameni, bine 

stiind ca de la Domnul veti primi rasplata 
mostenirii; caci Domnului Hristos slujiti”      

( Coloseni 3, 23-24) 



REZUMAT: Pentru toate aprobarile de mai jos, a fost angajata  firma de inginerie civila Macris, 

Hendricks & Glascock, P.A. (MHG)  

1. Aprobarile pentru reteaua de apa :  

  * la departamentul WSSC - 90% finalizat  

  * la departamentul SHA - se va aplica in aproximativ 1 saptamana 

2. Aprobarile pentru Septic Field  (canalizare proprie): 

  * aprobarea preliminara obtinuta la momentul emiterii Plat Record-ului 

3. Aprobarile pentru Storm Water Management 

  * conditionate de punctual 5 de mai jos 

4. Aprobarile pentru Sediment Control 

  * conditionate de punctual 5 de mai jos 

5. Cladirea bisericii mici:  

  * Planul pentru biserica temporara, a fost trimis la 4 contractori. Ofertele   prim-

ite sunt cuprinse intre $140,000 - $180,000 si un rezumat al celor 4 oferte este prezentat pe web-

site-ul bisericii. Comitetul de Constructie analizeaza ofertele din punct de vedere tehnic si finan-

ciar si dupa terminarea evaluarii va chema la negocieri primele 2 sau 3 companii. Acest proces  

va dura aproximativ 3 saptamani.   

Pentru obtinerea tuturor aprobarilor  de miai sus, am primit de la firma MHG un addendum la 

contractul existent si o oferta in valoare de $25,000. In plus, pentru obtinerea tutror aprobarilor 

pentru Building Permit suma estimata este de  $ 35,000. In cadrul sedintei Adunarii Generale, s-

au facut deja  fagaduinte in valoare de $ 44,700. La ultima sedinta a consiliului parochial din data 

de 8 februarie 2015, am fost instiintati de faptul ca un alt credincios binevoitor s-a oferit sa 

doneze suma necesara pana la pragul de $ 60,000, adica $ 15,300.  

La momentul de fata, principala preocupare administrativa si financiara a noastra este aceea de 

a primi toate aprobarile necesare inceperii lucrarilor de constructie si  de a putea acoperi plata 

lunara a imprumutului pentru pamant, $ 8,408.69, din donatiile credinciosilor directionate in acest 

sens. Va multumim pentru tot sprijinul acordat. Domnul sa ne lumineze calea!  

Situatia proiectului de constructie al Bisericii noastre 



 

Dialogul dintre Biserica “Sfanta Cruce” Alexandria, VA si Misiunea 

“Sfantul Andrei” Potomac, MD  in ceea ce priveste o posibila unire. 

Asa cum v-am anuntat in ultimul buletin, se preconiza o intalnire formala dupa 12 ianu-

arie 2015. O noua invitatie la dialog a fost adresata bisericii “Sf Cruce”, insa deocamdata 

nu s-a primit nici un raspuns. Adunarea Generala a parohiei noastre din 1 februarie 2015, 

a reafirmat dorinta de a dialoga si a trimis o scrisoare in acest sens 

catre membrii bisericii “Sf Cruce”, cu ocazia Adunarii lor Generale 

ce se va desfasura in data de 8 februarie 2015. Va vom tine la 

curent .  

Situatia Financiara—Ianuarie ‘15 

  Categories   Intrari Iesiri 

Mortgage/Pledges $ 3,145.00 $ 8408.69 

Constructii II $ 2,110.00 0 

Palma de Pamant $ 1,200.00 0 

Events $ 1,820.00 $ 500.00 

 Membrie $ 3,350.00  0 

Org. Doamne $ 110.00 0 

Cheltuieli curente 0 $ 1,231.96 

 Donations - General $2,888.00  0 

Donatii Disc $ 1,099.00 0 

 Donations Pomelnic $ 370.00  0 

 Donations Prescura $ 72.00  0 

Slujbe particulare $ 5,915.00 0 

eScript, Giant+, etc... $ 2.83 0 

Fees (Bank, PayPal) 0 $ 140.84 

Priest Salary 0 $ 2,000.00 

 Parish House Rent  0 $ 1,995.00 

 Priest Benefits  0 0 

TOTAL  $22,081.83 $14,276.49 

RECOMANDARI DIN PARTEA 

DEPARTAMENTULUI         

FINANCIAR  

1. Fiecare famil ie sa      

incerce sa daruiasca 

bisericii $ 100/luna pen-

tru acoperirea imprumu-

tului de la banca necesar 

pentru plata pamantului. 

Aceasta este o suma 

medie si suntem con-

stienti ca fiecare om va 

darui dupa posibilitatiile 

si dragostea sa. 

 



Incepe timpul Marelui Post al Pastilor, timp de pregatire in vederea invierii. Aceasta 

minunata intocmire corespunde conceptiei de temelie a crestinismului ca viata ur-

meaza dupa moarte, ca bucuria trairii adanci, curate si durabile in duh urmeaza dupa 

cainta si suferinta. Ea corespunde legii vietii noastre spirituale, pe care atat de de-

savarsit a desprins-o si ne-a infatisat-o Revelatia divina prin cuvantul si viata Man-

tuitorului si prin viata tuturor celor ce-au vietuit dupa asemanarea Domnului. 

Moartea sau cel putin mortificarea, care trebuie sa premearga invierii, este moartea 

sau mortificarea pacatului si a impulsurilor pacatoase. Si atunci, se intelege de ce 

trebuie sa premearga invierii. A invia inseamna a smulge fiinta noastra din boala pe 

care o sporeste in ea pacatul, inseamna a taia in prealabil cangrena care a slabit, a 

schilodit fiinta noastra si a amortit puterile ei. Operatia este impreunata desigur cu 

suferinta, iar aceasta suferinta este asceza, care consta din post, din cainta, din su-

portarea cu rabdare a diferitelor incercari si din infranarea de la toate faptele si 

obisnuintele care sporesc cangrena, adica desfigurarea progresiva a fiintei noastre. 

Sfantul Maxim Marturisitorul rezuma si formuleaza admirabil aceasta idee spunand 

ca sunt doua feluri de morti:  

1. Moartea firii, adusa, intretinuta si sporita de pacat; 

2. Moartea mortii, moartea care elibereaza firea de puterea nimicitoare a pacatu-

lui, redand-o vietii.  

 

Pana la Iisus Hristos a fost numai moartea cea dintai, spre desfigurarea firii ome-

nesti. El a rasturnat rostul mortii, intorcand-o impotriva ei, facand-o moarte a mortii, 

moarte spre viata. "Cu moartea pe moarte a calcat" - spune atat de nimerit troparul 

invierii. 

Viata adevarata a firii omenesti sta in duhul ei, iar duhul este libertate, este        

cunoastere a adancimilor vietii, este bucurie si dragoste. Pacatul ne face robi atat 

prin caracterul sau de patima, cat si prin automatismul in care ne incatuseaza. De 

aceea, viata inseamna eliberarea duhului din catusele patimii si ale determinismului. 

Determinismul si patima sunt pamantul sub 

care a fost ingropat duhul, adica izvorul de 

viata al fiintei noastre. Centrul nostru de viata a 

fost inabusit ca intr-un adevarat mormant sub 

viata dupa simturi si tabacita de egoism. Noi 

suntem ca si morti. Desi traim, viata noastra 

este numai de suprafata si pentru o vreme. Nu 

gustam cu intensitatea sensibilitatii duhovni-

cesti plinatatea de viata, care da bucuria subtire 

1. Dumnezeu nu este nicăieri pentru cei 
ce văd trupeşte, fiindcă este nevăzut; 
dar pentru cei ce înţeleg duhovniceşte 
este pretutindeni, fiindcă este prezent; 
căci este în acelaşi timp în univers [tot] 
şi în afară de univers [tot], iar în acesta 
din urmă este aproape de cei ce se tem 
de El [Ps 84, 10] şi departe de păcătoşi 
este mântuirea Lui [Ps 118, 155].  

La inceputul Postului Sfintelor Pasti -Pr. Dumitru Staniloae 

http://www.crestinortodox.ro/post/postul-pastilor-97060.html
http://www.crestinortodox.ro/inmormantarea/despre-moarte-pomenirea-mortilor-biserica-ortodoxa-134967.html
http://www.crestinortodox.ro/sfantul-maxim-marturisitorul/


Acolo unde este comoara 

voastra, acolo este si inima 

voastra” 

trairi in cadrul si in perspectiva infinitului. 

Daca nu am eliberat duhul, ca mijloc de cunoastere ori de participare la regiunile 

adanci si subtile ale existentei, nu putem avea decat placerile grosolane ale sim-

turilor, care foarte repede ne dezgusta, ducandu-ne la deznadejde. 

Duhul este libertate, dar libertate in Dumnezeu.Si aceasta este viata noastra adeva-

rata, dupa fire si dupa Dumnezeu, eliberata din ghearele mortii, adica din imbra-

tisarea pacatului, care sugea vlaga din ea cu cruzime de vampir. 

Atat de adanc a patruns pacatul in fiinta noastra, ca un ghimpe sau ca o capusa in 

trup, incat parca sunt o singura realitate, si scoaterea lui din ea se face cu o atat de 

mare durere, incat ocolim cat putem acest lucru, asa cum evita bolnavul scoaterea 

prin operatie a unui corp stricacios crescut in organism. Este necesar un regim 

indelungat de infranare, si trupeasca si spirituala, pentru a slabi corpul pacatului 

grefat de existenta noastra, si, cum am spus, uneori chiar operatia dureroasa cea 

mai radicala. Este necesara chiar o moarte tainica pentru ca, deodata cu moartea 

de scurta durata a firii, sa fie omorat si pacatul si sa se poata ridica firea fara de 

pacat. 

 

Intre mijloacele omorarii pacatului ca pricina a mortii firii, locul de frunte il ocupa 

pocainta. Numai cine se caieste pentru viata sa in pacat ia apoi asupra-si tot regi-

mul de infranare si, eventual, orice operatie pentru scaparea firii sale. Chiar daca 

ar fi cineva care vrea sa schimbe felul de viata in pacat printr-o alta viata, intru 

infranare si puritate, daca nu se afla la temelia acestei noi orientari cainta adanca 

pentru viata de mai inainte, nu are 

puterea necesara care sa omoare pacatul, 

sau omul vechi al pacatului, spre nasterea 

omului nou, al invierii. Numai cainta, 

numai regretul pentru cele trecute este 

arcul incordat care da forta oricarei lan-

sari spre viata cea noua. Cainta este iz-

vorul de putere din care se soarbe apa 

vietii. 

 

http://www.crestinortodox.ro/credinta/pocainta-marturisirea-taina-uitata-69872.html


Misiunea “Santul Andrei” 

9111 River Rd,           

Potomac, MD  

Non Profit Organization 

May God Bless You!  

SLUJBE RELIGIOASE:  

 

DUMINICA:  - 10 a.m. Sf. Liturghie 

(Scoala “Seven Locks Elementary  School- 

Bethesda, MD) 
 

SAMBATA (Feb. 14)  - 10 am Sf. Li-

turghie & Parastas de Obste (Biserica 

Sarba “Sf. Luca”)         

    

LUNI (FEB. 23) - Incepe Postul Pastelui 

SAMBATA (FEB. 28)  - 11 a.m. Pomeni-

rea Mortilor (Parastas de Obste) 

(Biserica Sarba “Sf. Luca”) - zi aliturgica. 

 

EVENIMENTE SOCIO-CULTURALE: 

DANSURI POPULARE - am dori sa 

formam un grup de dansuri popu-

lare, care sa cuprinda atat perechi de 

adulti, cat si de copii.  Cei interesati 

in a face parte din grupul de dansa-

tori, va rugam sa ne trimiteti un e-

mail la adresa:   

 dansuripopulare@sfantulandrei.org  

Repetitiile vor incepe  din data de 

duminic, februarie 15, dupa slujba. 

PROGRAM MARTIE - Copiii Scolii 

Duminicale vor pregati un program 

special pentru toate mamele, pe data 

de 8 martie. Toti copiii sunt incura-

jati sa participe. 

SERI DUHOVNICESTI IN ZONA DUMNEAVOASTRA 
 

Datorita lipsei de spatiu unde sa ne desfasuram slujbele religioase din timpul 

saptamanii, vom initia acest program de Serii Duhovnicesti n zona dumneavoas-

tra” . Ca si preot paroh, sunt disponibil sa calatoresc in diferite zona mai inde-

patate de  zona Potomac, MD  si sa poposesc o data pe luna intr-una din casele 

celor ce locuiti in acea zona. Doresc sa avem impreuna o seara de rugaciune si 

discutii pe diferite teme. Va rog sa raspundeti pozitiv acestei chemari. Mantuito-

rul ne spune:”Acolo unde sunt adunati 2 sau 3 in numele Meu, acolo sunt si eu in 

mijlocul lor.” Programul propus este urmatorul: 

Primul weekend din luna –zona Baltimore, MD 

Al 2-lea weekend din luna - zona Woodbridge, VA 

Al 3-lea weekend din luna - zona Centerville, VA 

*Cei doritori sa gazduiti o astfel de seara duhovniceasca, va rog sa ma contactati 

la preot@sfantulandrei.org       Pr. Cosmin Antonescu 


