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 “Iubiţi-vă unii pe alţii 

cum şi Iisus ne-a iubit 

pe noi, ca să se vadă 

dintru aceasta că 

suntem fiii Mântuito-

rului nostru Iisus Hris-

tos. Fiţi  jertfelnici! 

Străduiţi-vă pentru 

zidirea bisericii!” 

(Îndrumări pentru fa-

milie şi biserică privi-

toare la moartea mea, 

Pr. Gheorghe Calciu, 

2006) 

 

Preot Paroh:               

Pr Cosmin                 

Antonescu               

503-756-7219 (cell) 

 

Presedinte Consiliu:                                        

Aurel Blindu           

703-930-3640 

Presedinta Doamne: 

Cristina Simionov  

 

Presedinte Tineri 

Diana Samata 

 

 

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

  

Iubiti credinciosi,  

Se împlinesc10 ani de când am pornit pe drumul binecuvântat al construirii unei Biserici 

Ortodoxe Româneşti în zona metropolitană Washington DC. Sub îndrumarea şi 

binecuvântarea părintelui nostru de veşnică pomenire Gheorghe Calciu Dumitreasa, am 

iniṭiat un proiect unic şi deosebit atât prin natura sa cât şi prin poziṭionarea lui în capitala 

Statelor Unite. Finalizarea acestuia va aduce cu siguranṭă multe beneficii atât comunităṭii 

noastre locale cât şi intregii spiritualităṭi ortodoxe româneşti din ṭară şi diaspora. 

Astăzi mai mult decât oricând, dorim să continuăm munca plină de credincioşie şi curaj 

incepută de noi toṭi şi să plătim integral suma de $1,200,000 pentru proprietatea noastră. 

Noi credem că acum la momentul refinanṭării imprumutului bancar (ce va fi scadent la 

fiecare 5 ani) este timpul să abordăm această perspectivă şi împreună să ducem la 

îndeplinire acestă campanie. "Unde există unitate, există întotdeauna victorie". (Publius 

Syrus) 

Fiecare dintre noi donăm deja un pledge lunar de aproximativ $100 pentru plata acestui 

împrumut. Continuarea acestei variante pentru încă 5 ani de zile, cum este firesc pentru 

orice împrumut bancar, (deşi la momentul de faṭă nici o bancă nu ne mai oferă această 

opṭiune!), ar însemna plătirea sumei de $ 100,000 către principal şi $ 400,000 către 

dobândă. Insă în varianta în care noi convertim donaṭia noastră lunara de $ 100 într-un 

împrumut unic de $ 10,000 directionat direct pentru plata pământului, 120 de astfel de 

donatori am acoperi suma integrală de 1,200,000 ! Dumneavoastră aṭi plăti aceaşi sumă 

lunară către instituṭia ce vă oferă imprumutul pentru următorii 5 ani iar comunitatea noastră 

s-ar achita instantaneu de orice datorie către banca locală şi fără a mai fi nevoită la o nouă 

refinanṭare in 5 ani. Ca şi variante de imprumut puteṭi opta pentru Credit Cards cu 0% 

dobândă pentru aproximativ 20 luni, Home Equity Loan, donaṭii din Savings, etc...Nu 

uitaṭi de asemenea că o mare parte din donaṭia dumneavoastră poate fi "Tax Deductible". 

Vă rugăm să priviṭi adânc în inimile dumneavoastră şi să realizati cât de benefică este 

finalizarea acestei plati. Multumim celor 30 de familii care deja au facut promisiuni catre 

aceasta campanie! Ea se va incheia la sfârşitul lunii septembrie. "Toate le putem în Hristos 

Cel ce ne întăreşte"(Filipeni 4,13) Vă rugăm, nu treceṭi cu vederea acest apel de suflet!   

Domnul sa va binecuvinteze darnicia! 

PLATIREA IMPRUMUTULUI BANCAR!  

VA RUGAM AJUTATI-NE! 



E 



SITUATIA FINANCIARA –IUNIE 2015 

  Categories    Revenues Expenses 

Mortgage/Pledges $ 7,037.69 $ 8,408.69 

Loan Closing Costs $ 1,600.00 0 

Constructie –Centru Pr Calciu $ 6,349.35  $ 7,533.50 

Festivals/Events + Ins. $ 1,650.00 $ 2,311.40 

Organizatia Doamnelor $ 333.00 0 

Membrie $700.00   0  

AROY $125.00 0 

Chirie scoala & utilitati 0  $ 233.30 

Donatii - Generale $830.00 0 

Colecta Disc $1,467.00 0  

Donatii Pomelnic $ 1,153.00 0  

Donatii Prescura/Lum. $228.00 0  

Donatii Slujbe  0 0  

Lumanari 0 0 

Ajutor Social 0 0 

Slujbe particulare $ 500.00 0  

Altele/ Programe $ 126.36 0  

Taxe bancare $ 6.22 $ 9.00 

Salariu Preot  0 $2,000.00 

Pensie Preot $ 840.00 $420.00 

Asigurare Medicala $ 420.00 $210.00 

Chirie casa preot  0 $ 1,995.00  

TOTAL  $ 23,365.62  $ 23,120.89 

PREGATIREA PENTRU BISERICA 

Biserica este casa lui Dumne-

zeu, de care se cuvine să ne ap-

ropiem cu inimă curată, în deplină-

tatea credinței, curățindu-ne prin 

stropire inimile de orice cuget rău și 

spălându-ne trupul cu apă cu-

rată…, cum ne îndeamnă Sfântul 

Apostol Pavel (Evrei 10, 22). 

Încetează deci din ajun lucrul și 

obișnuitele îndeletniciri zilnice, 

spală-ți trupul și curățește-ți sufletul 

cu rugăciune, cu înfrânare de la 

păcate și cu împăcarea inimii, 

alungând din ea orice ură și orice 

vrăjmășie (Matei 5, 23-24 și I 

Timotei 2,8), mai ales atunci când 

vrei să te împărtășești. Dacă poți, 

bine este să iei parte la slujba de 

seară (Vecernia). Iar a doua zi 

dimineață, îmbracă-te în haine cu-

rate și îngrijite, de sărbătoare, dar 

nu cu găteală prea multă și lux 

(îndeosebi femeile să lase 

obișnuitele podoabe și să vină cu 

capul acoperit) (I Cor. 11,5 și I Tim. 

2,9 și Așezămintele Sfinților Apos-

toli II, 57). 

Și, pentru că nu este cuviincios să 

ne înfățișăm înaintea Domnului cu 

mâinile goale (Ieș. 22, 15), dacă 

poți, pregătește din vreme darul tău 

pentru altar: lumânări, tămâie, pri-

noase din rodurile pământului, dar 

mai ales prescura, vinul și pomelni-

cul cu numele viilor și celor adormiți 

ai casei și neamului tău. 

Din Despre Sfânta Liturghie, Editura 

Doxologia, Iași, 2009 

Tristetea este o bucurie bolnava ! Ingrijest-ti bucuriile si vei fi fericit!  

(Cornel Constantin Ciomazga) 



FESTIVALUL ROMANESC  9-11 OCTOMBRIE 2015 

Iubiti prieteni ai Festivalului Romanesc, 

Editia a VIII-a de toamna a Festivalului nostru se apropie cu pasi repezi si avem nevoie din nou de prezenta si 

sustinerea dumneavoastra. Pentru a fi un eveniment reusit, trebuie sa incepem munca de publicitate inca de 

acum. De asemenea toate departamentele festivalului vor avea nevoie de voluntari numerosi si doritori sa isi  sac-

rifice timpul. Va rugam sa ne contactati din timp si sa va implicati in mod activ. 

Anul acesta am dori sa avem si o Carte de Publicitate “Ad-Book” in cuprinsul careia oricine poate sa faca un 

anunt publicitar sau sa trimita un mesaj de felicitare intregii comunitati. Invitati-va prietenii, partenerii de afaceri 

sau managerii diferitelor companii sa isi faca cunoscuta firma lor in cadrul acestei carti aniversare. 

Si nu in ultimul rand, avem bucuria de a va anunta ca anul acesta ii vom avea oaspetila festival pe membrii 

Ansamblului Folcloric “Doina” din Canton,OH, grup de dansuri traditionale romanesti de inalta cali-

tate.  

9-11 TH OCTOBER, 2015 



SITUATIA FINANCIARA –IULIE 2015 

  Categories    Revenues Expenses 

Mortgage/Pledges $ 6,025.73 $ 8,408.69 

Loan Closing Costs $ 870.00 $ 3,800.00 

Constructie –Centru Pr Calciu $ 720.30  $ 670.00 

Festivals/Events + Ins. $ 4,884.88 0 

DVD –7 Words $ 22.19 0 

Organizatia Doamnelor $ 20.00 0 

Membrie $ 3,060.20 0  

AROY 0 0 

Chirie scoala & utilitati 0  $ 200.00 

Donatii - Generale $656.00 0 

Colecta Disc $ 882.00 0  

Donatii Pomelnic $ 125.00 0  

Donatii Prescura/Lum. $ 10.00 0  

Donatii Slujbe  0 0  

Lumanari 15.00 0 

Ajutor Social 0 0 

Slujbe particulare $ 600.00 0  

Altele/ Programe $ 12.93 0  

Taxe bancare $ 6.07 $ 9.00 

Salariu Preot  0 0 

Pensie Preot $ 420.00 0 

Asigurare Medicala $ 210.00 0 

Chirie casa preot  0 $ 1,995.00  

TOTAL  $ 18,540.30  $ 15,082.69 

Datoria aceasta de a te ruga dimineața 

și seara trebuie împlinită! Lipsa acestei 

rugăciuni înseamnă absentare de la-

mplinirea unei datorii. Dimineața, cât ai 

fi de grăbit, trebuie să-ți găsești puțin 

timp să te rogi! 

Cinci-zece minute dimineața, cinci-

zece minute seara, cu conștiința că 

stai în fața lui Dumnezeu, este o ches-

tiune care trebuie neapărat împlinită; 

apoi, rugăciunea de la masă este o 

deprindere cu care unii dintre noi ne-

am pomenit în viața aceasta și pe care 

o-mplinim cu bucurie și pe care ar tre-

bui s-o-mplinească toți credincioșii. S-a 

cam părăsit rânduiala aceasta de rugă-

ciune! 

Unii se închină cu semnul crucii și apoi 

se apucă de mâncare; nu-i destul! 

Măcar Tatăl nostru, așa cum am 

pomenit noi în copilărie, trebuie să-l 

spunem înainte de a ne apuca să mân-

căm. 

Din Arhimandrit Teofil Pârâian,  

Cuvinte către tineri,  

Editura Omniscop,  

Craiova, 1998, p. 33 

 



Task Name  Start Finish Who % Complete  

       Jun-15 Aug.-15 

Notice to proceed and progress Nov-13 Mar-14  100% 100% 

           Project hold Sep-14 Jan-15  100% 100% 

Preliminary Requirements Apr-14 Jul-15   78% 96% 

           Prepare additional survey & site plan Apr-14 Apr-15 MHG 100% 100% 

           Revise site plan (updated Layout) Jan-14 Apr-15 MHG 100% 100% 

           Prepare Landscape plan Jan-15 Aug-15 MHG 0 95% 

            Prepare Fire Marshal Plan May-14 Aug-15 MHG 33% 95% 

            Prepare Septic exception Apr-15 Jul-15 MHG 100% 100% 

            Submit, review and approval of septic exception July-15 Aug-15   0 60% 

SHA (State Highway Administration) Jun-14 Dec-15   30% 59% 

             Prepare SHA Access Permit & Plan Jun-14 Jun-15 MHG 100% 100% 

             Submit SHA access Permit Jun-15 June-15 MHG 100% 100% 

             SHA Review of Access Permit June 15 Nov 15 MHG  48% 

             Prepare & Submit SHA Utility Permit Nov-15 Nov-15 MHG 0  

             SHA Review and approval of Utility Permit Jan-15 Dec-15 SHA 0  

WSSC Jun- 14 Dec 15   43% 59% 

             Prepare WSSC  - SEP July-14 Sept 14 MHG 100% 100% 

             WSSC Review of SEP, comments and approval Sept 14 Oct-15 WSSC 40% 75% 

             Prepare WSSC Site Utility Plan Jun-14 Jul-14 MHG 100% 100% 

            Submit to and WSSC 1st review of Site Utility Plan Jul-14 Sep-14 WSSC 100% 100% 

             Resubmit WSSC Site Utility Plan  Aug-15 Sep-15 MHG 0 0 

              WSSC 2ND review of SUP, comments and approval Sept-15 Oct-15 WSSC 0 0 

             Prepare WSSC RMS Permit Sept 15 Oct-15 MHG 0 0 

              Submit RMS to DPS  and approval Oct-15 Dec-15 MHG 0 0 

MCDPS Mar-14 Sep-15   26% 57% 

             Prepare Sediment Control & SWM Plan Apr-15 May-15 MHG 100% 100% 

             Submit Sediment Control & SWM to DPS May-15 May-15 MHG 100% 100% 

             DPS 1st review of Sediment Control &SWM May-15 June-15 MCDPS 0 100% 

            MHG Response to DPS comments Jun –15 Jun-15 MHG 0 95% 

             DPS 2nd review of Sediment Control &SWM July-15 Aug-15 MCDPS 0 0 

             MHG Response to DPS comments Aug-15 Aug-15 MHG 0 0 

             Plan approved Aug-15 Aug-15 MCDPS 0 0 

HEALTH DEPARTMENT Jul-15 Sep-15   50% 4% 

             Prepare Septic permit and plan Jul-15 Aug-15 MHG 100% 9% 

             Submit , review & approval Aug-15 Sep-15   0 0 

MNCPPC Apr-15 Aug-15   34% 73% 

             Prepare FCP Amendment Apr-15 Apr-15 MHG 100% 100% 

             Submit FCP Amendment to MNCPPC May-15 May-15 MHG 100% 100% 

     MNCPPC Review of FCP Amendment, comm, approval Jun-15 Aug-15 Mncppc 0 60% 

           

PROIECTUL DE CONSTRUCTIE -PRIVIRE DE ANSAMBLU - Aug 30 , 2015 



PROIECTUL DE CONSTRUCTIE-REZUMAT 

Sumarizand in cateva propozitii tabelul alaturat, putem spune ca toate agentiile impli-

cate in procesul aprobarilor de constructie ne-au trimis primul rand de comentarii  la 

toate planurile depuse de noi.. Echipa de ingineri civili MHG angajata de noi, cu co-

laborarea comitetului de constructie, a raspuns la jumatate din aceste comentarii. In 

cazul acestor agentii asteptam raspunsul lor pana la sfarsitul lunii septembrie, raspuns 

ce poate insemna oferirea aprobarilor necesare sau un nou si ultim rand de comentarii. Aceste agentii sunt: 

MCDPS (Apa de ploaie si controlul sendimentarilor), MNCPPC (mentinerea zonei verde, impadurirea), 

HEALTH DEPARTMENT (responsabili cu sistemul de canalizare). 

 

In ceea ce priveste celelalte doua agentii: WSSC (sistemul de apa publica) si SHA (administratia drumurilor si a 

soselelor) ele inca asteapta finalizarea designului pentru placa de beton de la intrarea proprietatii (placa ce va pro-

teja teava de apa publica ce trece prin fata proprietatii.). Acest  design  va fi terminat la inceputul acestei luni de 

catre o alta companie angajata de catre noi. Apoi se va astepta raspunsul lor final in termen de 30 zile ( ce poate fi 

un al doilea si ultim rand de comentarii. sau aprobarea finala). Rugati-va pentruducerea la bun sfarsit a aproba-

rilor! Va multumim!  

 NU TE OPRI! CONTINUA SA CANTI! 

 Când luminile din sala de concerte s-au stins şi evenimentul era pe 

cale să înceapă, o mamă venită cu băiatul ei la spectacol s-a întors la locul 

ei şi a descoperit că fiul său dispăruse. Dintr-odată, cortina a fost dată la o 

parte şi lumina reflectoarelor a poposit pe impresionantul pian de pe scenă. 

Îngrozită, mama văzu că băiatul ei se aşezase la claviatură, apăsând pe clape şi 

alegând cu grijă notele unui cunoscut cântecel. În acea clipă, invitatul, marele pianist, şi-a făcut intrarea în scenă, a 

mers repede la pian şi i-a şoptit băiatului la ureche: „Nu te opri, continuă să cânţi!” Apoi, aplecându-se, şi-a întins 

mâna stângă şi a început să completeze melodia, adăugând partea de armonie. După puţin timp, şi-a întins mâna dre-

aptă, de cealaltă parte a băiatului, şi a adăugat un acompaniament cursiv. Împreună, bătrânul artist şi tânărul ucenic 

au transformat o situaţie ce s-ar fi putut dovedi a fi dezastruoasă într-o experienţă extraordinară. Cei din public au 

fost atât de fascinaţi, încât nu şi-au putut aminti ce a mai cântat marele artist după aceea. Şi-au amintit doar de piesa 

clasică interpretată de micuţul urcat pe scenă în mod neaşteptat. 

 Poate că aşa stau lucrurile şi cu Dumnezeu. Ceea ce poţi realiza doar de unul singur este puţin probabil ceva 

demn de a fi reţinut. Ne dăm silinţa să fim cât mai buni, dar rezultatele nu sunt întotdeauna o muzică frumoasă şi 

armonioasă. Cu toate acestea, prin ajutorul unui Învăţător, poate fi cu adevărat deosebită. Când îţi propui să faci lu-

cruri măreţe, ascultă cu atenţie. S-ar putea să auzi vocea lui Dumnezeu care îţi şopteşte la ureche: „Nu te opri, con-

tinuă să lucrezi!“ 

 Fie să-I simţi braţele în jurul tău, cum te ajută să-ţi transformi micile încercări în adevărate capodopere. Ţine 

minte, Dumnezeu nu-i cheamă pe cei pregătiţi, ci mai degrabă îi pregăteşte pe cei chemaţi. Existenţa se măsoară mai 

exact prin vieţile pe care le influenţezi, şi nu prin lucrurile pe care le dobândeşti. 

Fie ca Dumnezeu să te binecuvânteze, cititorule, şi să fie mereu alături de tine! Şi ţine minte: „Nu te opri. Continuă 

să cânţi!“ (www.ortodox.md) 



PROGRAMUL SLUBELOR RELIGIOASE  PENTRU LUNA SEPTEMBRE 

 

 Incepand cu data de 13 Septembrie, toate slujbele religioase se vor desfasura din nou la Seven 

Locks Elementary School din Bethesda, MD. Toate slujbele din cursul saptamanii vor fi in continu-

are la Biserica Ortodoxa Sarba “Sf Luca”. 

 Duminica: 10 a.m. Sfanta Liturghie urmata de Scoala Duminicala si Repetitie Dansuri Populare. 

 Luni (14 Sept) Inaltarea Sfintei Cruci -10 a.m. Sf Liturghie (Biserica Sarba) 

 Sambata (19 Sept) - Lansarea Filmului “7 Cuvinte” 5 p.m.-9 p.m. (Biserica “Sf Maria” din Falls 

Church) 

 Duminica (20 Sept) 10 a.m. –Sf Liturghie (la Seven Locks Elementary School)  

Saint Andrew Romanian Orthodox Church 

PO BOX  59836 

Potomac, MD 20859 

 

AL 83-LEA CONGRES AL EPISCOPIEI NOASTRE DE LA VATRA ROMANEASCA 

 

In perioada 3-6 Septembrie 2015 s-a desfasurat Congresul 

Anual al Episcopiei noastre. Biserica Ortodoxa Romana “Sf 

Maria” din Cleveland, OH a fost gazda congresului.  

Congresul a fost incununat prin sarbatorirea festiva a 35 de ani 

de la alegerea ca si ierarh a IPS Arhiepiscop Nathaniel. Intru 

Multi Ani, Stapane! 

A fost un congres foarte roditor, cu o clara raportare la anul ce 

tocmai a trecut in viata episcopiei dar si cu noi idei in ceea ce 

priveste viitorul episcopiei si a ortodoxiei romanesti in America 

si Canada. Printre lucrarile si rapoartele diferitelor departamente s-a numarat si dorinta de alegere a 2 episcopi  

vicari. Acest lucru nu s-a putut finaliza datorita faptului ca nu au fost prezenti cel putin 2/3 din numarul 

maxim de delegate posibili. 

Din nefericire, membrii congresului au primit cu multa tristete vestea suspendarii Prea Sfintitului Episcop 

Vicar Irineu Duvlea. Nadajduim ca aceasta etapa foarte grea din viata Preasfintitului dar si a Episcopiei noas-

tre va fi  trecuta cu bine si ca Dumnezeu va lucra in viata fiecaruia dintre noi.  
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