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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) 
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703-930-3640 
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“Toate le pot in Hristos, Cel ce ma intareste” 

HRISTOS A INVIAT!  
     Iubiti credinciosi, 

 La  inceputul acestei primaveri, Invierea Domnului a fost  sarbatoarea ce 

,din nou, ne-a umplut inimile de bucurie sfanta . Fie ca lumina invierii lui Hristos 

sa lumineze sufletele noastre si sa reverse in  viata dumneavoastra toata binecu-

vantarea lui Dumnezeu. 

  La doar 2 saptamani dupa Invierea Domnului,  comunitatea noastra a intrat 

in pregatirile pentru Festivalul Romanesc de Primavara  din 15-17 mai 2015, editia 

a VII-a. Asa cum era normal, comunicarea intre voluntari a devenit mult  mai 

frecventa si a fost facilitata prin schimburi de e-mailuri ( cum altfel am putea 

comunica mai eficient intr-o lume a internetului si a vitezei :)). De fiecare data 

aceste e-mailuri  incepeau cu traditionala expresie “Hristos a inviat ! Adevarat a 

inviat!” urmandu-si apoi cursul lor firesc legat de pregatirea evenimentului.  

 Aceasta urare frecventa m-a trimis cu gandul la  viata noastra de zi cu zi. 

Avem foarte putin timp disponibil  pentru Dumnezeu si  i-l daruim fie la incepu-

tul zilei, fie la sfarsitul ei. Lui Dumnezeu ii dedicam de obicei  doar o mica pro-

pozitie din lunga noastra fraza ce ne compune viata zilnica; ii dedicam  un scurt 

gand de 20-30 secunde si apoi ne aruncam in valtoarea treburilor de zi cu zi ce “nu 

sufera intarziere”. Indatoririle fata de familie, ingrijirea de copii si pregatirea lor 

pentru scoala, grija fata de propriul trup, responsabilitatea ce o avem la locul de 

munca si darnicia cu care ne daruim complet si fara ezitari momentului de aici si 

acum , toate acestea sunt componente esentiale ale vieti noastre cotidiene. Si totusi, 

Dumnezeu ne cheama sa ne ingrijim in aceiasi masura si de sufletul nostru,  

“Pentru ca ce-i va folosi omului, daca va castiga lumea intreaga, iarsufletul sau il 

va pierde? Sau ce va da omul in schimb pentru sufletul sau?” (Mat.16:26) 

 Va indemn ca si la acest inceput de primavara sa va incepeti fiecare zi a 

vietii si fiecare dialog al sufletului nostru , cu cel putin  o propozitie  adresata lui 

Dumnezeu. Perseverenta in acest lucru mic va aduce in timp roade mari. Pro-

pozitia va deveni din ce in ce mai complexa si in timp se va transforma intr-o fraza 

si chiar intr-un e-mail intreg. Va deveni apoi insusi sistemul nostru de filtrare a 

tuturor informatiile ce ne vin si a computerului ce ne genereaza mereu  “links and 

connections to what we are interested in”. Atunci, cu harul lui Dumnezeu vom in-

telege ca fiecare zi a vietii trebuie traita ca o continua inviere a noastra spre  o mai 

deplina actualizare a iubirii lui Dumnezeu in viata noastra cotidiana. Si, ca un 

paradox, toate celelalte nu se vor lua de la noi, ci ni se vor adauga cu un spor de 

lumina si  intelegere spiritual autentica.  

     ADEVARAT A INVIAT !            
    Pr Cosmin Antonescu—Preot Paroh 

http://www.ebible.ro/biblia/romana/ortodoxa/matei/16/26/#26


 

PROIECTUL DE CONSTRUCTIE 

Comitetul de constructie a continuat activitatile legate de  proiectul cunoscut de catre dumneavoastra sub 

numele de  “Faza a II-a de constructie”. Finalizarea acestui proiect care consta in racordarea proprietatii la 

reteaua de apa publica, instalarea unui septic field, instalarea cladirii modulare, amenajarea parcarii si fi-

nalizarea landscape-ului, ne va permite intoarcerea la proprietatea noastra si tinerea slujbelor religioase in 

noua cladire. 

Consiliul Parohial a aprobat  incheierea unui contract cu VANGUARD, companie ce se va ocupa de con-

struirea cladirii, instalarea ei pe proprietate precum si de furnizarea tuturor planurilor cladirii, necesare 

pentru “building permit”: building elevation, electrical, plumbing, floor plan and foundation plan approved 

for the State of Maryland. Pretul final al acestui contract este de $ 131,674.00 ( $ 52.25/sq foot). Planurile 

arhitecturale ale cladirii sunt disponibile pe pagina de web a bisericii. 

De asemenea, firma de inginerie civila Macris, Hendricks & Glascock, P.A. (MHG) a finalizat site plan-ul 

acestui proiect si lucreaza la specificatiile tehnice pentru septic field si racordarea la apa. Site plan-ul  

poate fi accesat pe pagina de web a bisericii noastre.  

Specificatiile tehnice vor fi trimise de catre  membrii comitetului de constructie la companii de specialitate 

pentru a gasi cea mai buna oferta in ceea ce priveste racordarea la reteaua de apa publica  precum si insta-

larea septic field-ului. 

In scopul strangerii de fonduri in special pentru “Faza a II-a de constructie” , Consiliul Parohial a aprobat 

demararea unui nou proiect de fundraising. Faza a II-a de constructie va fi inlocuita in totalitate cu  titlul 

de “Father Gheorghe Calciu Dumitreasa Center” si va fi dedicat in intregime Parintelui Gheorghe Cal-

ciu Dumitreasa.  

 IMPRUMUTUL BANCAR:  

In luna iunie 2015 se implinesc 5 ani de la primirea imprumutului bancar de la MAFCU si se vor renego-

cia termenii imprumutului. De la ultima comunicare cu dumneavoastra, am primit raspunsuri din partea a 

doua banci. Va vom aduce la cunostinta  raspunsul lor final, precum si termenii unei noi posibile finantari 

in functie de evolutia negocierilor. Va invitam pe toti cei care doriti sa ne ajutati, sa deveniti                  

GARANTORI ai bisericii noastre. Rolul garantorilor este esential in primirea unor oferte cat mai bune din 

partea bancilor.  

Va rugam sa nu ezitati  a ne contacta la contact@sfantulandrei.org. Parerea si ajutorul dumneavoastra con-

teaza nespus de mult. Domnul sa va binecuvinteze! 

 

 

Situatia proiectului de constructie al bisericii noastre & 
imprumutul bancar. 



 

 

LAMURIRI FINANCIARE 

Dupa cum veti vedea, incepand de luna 

aceasta, incasarile si iesirile diferitelor 

departamente vor avea diferente destul de 

mari ( de exemplu luna aceasta au intrat 

in fondul de constructie $ 4,791.70 si au 

iesit  $ 7,800 ). Tinem sa precizam ca  

toate cheltuielile pentru diferitele departa-

mente (constructie sau fond general) sunt 

deduse din fondurile donate de dum-

neavoastra in acest sens. Intentionalitatea 

donatiilor dumnevoastra este respectata si 

fondurile directionate corespunzator. Sin-

gurul department care nu si-a atins inca 

punctual maximal este cel de 

“Mortgage/Pledge”. In aceasta privinta, 

fondurile ce trebuie completate sunt luate 

din Fondul General. Credem totusi ca prin 

generozitatea dumneavoastra si cu ajuto-

rul lui Dumnezeu, ne vom atinge pragul 

dorit  si in acest domeniu . 

Cei care doriti sa aflati mai multe lamuriri 

va invitam sa participati la una din sedin-

tele Consiliului Parohial. 

                VA MULTUMIM! 

SITUATIA FINANCIARA -MARTIE 2015 

  Categories    Revenues Expenses 

Mortgage/Pledges $ 7,697.38 $ 8,408.69 

Constructie, Faza II $4,791.70  $ 7,800.00 

Festivals/Events + Ins. 0 $ 93.29 

Organizatia Doamnelor $ 1,977.90 0 

Membrie $ 1,550 0  

AROY $ 649.06 $ 312.05 

Chirie scoala & utilitati 0  $1,977.39 

Donatii - Generale $ 4,622.00 0 

Colecta Disc $1,673.00 0  

Donatii Pomelnic $ 484.00 0  

Donatii Prescura/Lum. $ 165.00 0  

Donatii Slujbe  $ 413.00 0  

Lumanari $ 603.00 0 

Ajutor Social $ 134.48 0 

Slujbe particulare $ 320.00 0  

Altele/ Programe 17.04 0  

Taxe bancare  0 $ 11.00 

Salariu Preot  0 $2,000.00 

Pensie Preot $ 420.00 $ 420.00 

Asigurare Medicala $ 210.00 $ 210.00 

Chirie casa preot  0 $1,995.00 

TOTAL  $ 25,727.56  $ 23,227.42 



Moartea şi Învierea Domnului 

 

Cea mai mare parte din cântările bisericeşti de la sărbătorile Paştilor se rezumă în ideea: 

„Când Te-ai pogorât la moarte, Cela ce eşti viaţa cea fără de moarte, atunci iadul l-ai omorât 

cu strălucirea Dumnezeirii” (Troparul Învierii, glas 2) 

Ce poate fi mai paradoxal, ce poate fi mai contradictoriu în sine pentru o minte ce nu vrea 

să-şi depăşească plafonul omenesc, decât ca Cel ce este viaţa cea fără de moarte să Se 

cufunde în moarte, ca Cel ce e viaţă pururea fără de scădere şi fără umbră de întuneric să 

suporte suprema lichidare de viaţă şi totala cufundare în întunericul prăpăstios al morţii şi al 

iadului? 

Şi ce poate fi mai neînţeles decât actul mântuirii noastre, fapta prin care suntem introduşi în adevărata viaţă, să 

fie moartea Celui ce ne dă viaţă? 

Sunt aici mistere atât de profunde, atât de străine de ceea ce poate produce mintea şi fantezia omenească, atât 

de inepuizabile în interpretările ce li se pot da, încât chiar numai acest caracter al lor e o dovadă suficientă de-

spre originea lor dumnezeiască. 

Nu a fost de-ajuns să vină Soarele Vieţii cu lumina, să o pună în obscu-

ritatea în care ne aflăm noi, până la aceste prime trepte ale nefiinţei care 

sunt suferinţele şi slăbiciunile noastre, ci a trebuit să Se coboare şi mai 

jos, până în fundul prăpastiei întunecoase, unde moartea stăpâneşte de-

plin, unde cei stăpâniţi de ea nu mai pot face nicio mişcare pentru a 

scăpa de robia ei, unde nu mai văd nicio rază de lumină. A trebuit să Se 

coboare Începătorul vieţii, izvorul ei, până acolo unde sfârşeşte cu totul 

viaţa, până în care şi-a întins zăbranicul întreg peste făpturile Ziditoru-

lui. A trebuit să moară ca om şi să lase aşa să se întindă şi peste El unda 

nefiinţei, ca fiind în sânul ei, s-o împrăştie cu dumnezeirea Sa dinăun-

tru în afară, s-o zdrobească în casa ei. A trebuit să Se lase înghiţit în iad, pentru a ţâşni în mijlocul lui cu strălu-

citoarele raze ale nemărginitei Sale vieţi, spărgând porţile iadului, dizolvând plafonul lui apăsător şi antrenând 

spre înălţimi pe toţi cei ce s-au dorit în viaţa lor pământească după lumină. A fost necesar fluxul vieţii în 

nimic, ca în refluxul ei să ducă cu sine pe toţi cei ce au oarecare compatibilitate cu viaţa. 

S-a dus şi i-a căutat pe cei credincioşi ai Săi până în temniţele cele mai de jos, dezlegându-i şi scoţându-i la 

lumină. 

 

Mormânturi sunt şi inimile noastre. Unda întunericului şi a nefi-

inţei, duhurile rele, fac din noi iaduri în care ardem şi ne zvârcolim 

dureros. De S-ar fi coborât şi în noi Domnulmurind, ca să ger-

mineze în inimile noastre viaţa cea primenită, luminoasă, curată şi 

bună! De-ar fi spart şi întunecimile din noi, de-ar fi împrăştiat 

cugetele rele ce ne chinuie,de-ar fi spart plafonul ce ascunde privirii 

sufletului nostru cerul cu frumuseţea lui! De-am înflori şi noi cu 

Învierea Domnului, în lumina soarelui dumnezeiesc, la o viaţă 

nouă! 

 

Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae 

http://www.aparatorul.md/wp-content/uploads/2013/06/dumitru_staniloae.jpg


   HRISTOS A IN VIAT! ADEVARAT A INVIAT! 

“În limbajul bisericesc, "învierea" înseamnă acceptarea liberă a propunerii de trecere 

de la un mod de existență aflat sub imperiul necesității, la modul libertății existențiale. 

Înseamnă să exiști nu pentru că, dintr-o necesitate firească, ai fost adus la existență de 

către părinții tăi trupești, ci să exiști pentru că în mod liber vrei să exiști, și să vrei să 

exiști pentru că iubești. Iubirea, ca libertate a existenței împărtășite, este împlinirea 

posibilităților existențiale, plinătatea existenței, adică adevăratul sens al cuvântului 

grecesc sotiría – mântuire (verbul sózo – sózomai înseamnă a deveni întreg, integru, a 

ajunge la plinătatea posibilităților existențiale).” (Cristos Yannaras)  

MULTUMIRI 

Multumim lui Dumnezeu pentru toata purtarea de grija ce a avut-o asupra noastra si la Praznicul Invierii Dom-

nului din acest an. Dorim sa multumim pe aceasta cale tuturor voluntarilor si ostenitorilor ce s-au straduit si de 

data aceasta pentru o desfasurare cat mai frumoasa a evenimentelor ce au impodobit cu haina de sarbatoare , 

Invierea Mantuitorului. Domnul sa va rasplateasca osteneala.  
 

EVENIMENTE VIITOARE  

FESTIVALUL ROMANESC  (15-17 Mai, 2015) - Pentru toti cei care doriti sa ajutati cu voluntariat la festi-

val va rugam sa accesati "Volunteer for festival" pe prima pagina de pe www.romanianfoodfestival.com." 

Puteti lua legatura cu noi si prin e-mail (festival@sfantulandrei.org), la telefon sau in persoana (Cristina 

Simionov 703-298-1077) Pentru a acoperi măcar o parte din cheltuielile organizatorice ale festivalului 

(aproximativ $20,000), vă îndemnăm să ne ajutați cu donații în bani sau produse, în măsura  posibilităților. 

Domnul să vă răsplătească jertfa! 

CAMPIONAT DE FOTBAL SI PICNIC  Sambata 23 Mai, 2015 (Memorial Day Weekend)              

- 11 a.m.-7 p.m. la Potomack Lake Sportsplex  - STERLING, VA                

- Mai multe informatii pe pagina de web: http://sfantulandrei.org/wp/goal-with-a-goal/                                                                                                                                                                        

Pregatiti-va echipamentul:)  

 

http://www.romanianfoodfestival.com/
mailto:festival@sfantulandrei.org?subject=Romanian%20Food%20Festival%20Contact





