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

Sa-L cautam pe Domnul ca pe o zi de vara! 
  

A venit vara! Sezonul vacantelor, al relaxarii si 

al calatoriilor. Ca marea majoritate a oamenilor, 

fiecare ne propunem o mica iesire din monoto-

nia si stresul cotidianului in care cadem chiar 

fara sa vrem. Pentru asta, in timpul vacantei re-

nuntam in general la orice activitate legata de 

munca si alte indatoriri obisnuite : munca in-

telectuala intensa, efort fizic pentru diferite 

reparatii, curatenie, gatit, etc. In vacanta incer-

cam sa ne relalxam mai mult, sa oferim trupului 

si sufletului odihna mult asteptata si ceruta de 

intreaga noastra fiinta. Ne relaxam, ne jucam, 

ne bucuram de soare, de plaja sau de munte, ne jucam cu copii si renuntam in general la tot 

ceea ce ne-ar disrtage de la relaxare si oportunitatea de a investi exclusiv in familie si    

odihna.  

Meditand la aceste lucruri intr-una din zile, mi-a venit in minte o intrebare: in care catego-

rie se incadreaza rugaciunea? Indatorire sau relaxare? Munca sau odihna? Renuntam la ru-

gaciune in timpul vacantei sau se intensifica?   Raspunsul la aceasta intrebare este de fapt 

barometrul relatiei noastre cu Dumnezeu.  Cineva spunea foarte intelept: "Constiinta nu 

trebuie lasata sa plece in vacanta.”.  

Daca rugaciunea reprezinta pentru nou doar un mecanism la care recurgem in momentele 

cele mai tensionate din viata noastra: teama de necunoscut, boala, stress, incapacitatea de a 

gasi rezolvare la anumite probleme,  aunci vom renunta cu siguranta la ea in timpul vacan-

tei. In acest caz, ea este privita ca un resort demn de accesat doar in cazuri de urgenta ase-

menea camerei de urgenta de la spital.  

Daca insa rugaciunea ne este dimpotriva izvor de viata, mijlocul prin care ne umplem su-

fletul si trupul de liniste si bucurie ca rezultat al  intalnirii cu Sursa Suprema a Fericirii no-

astre, atunci rugciunea ne va insoti si mai mult pe timpul vacantelor. Caci ce ar putea fi mai 

benefic, afara pe plaja sau in mijlocul muntilor, decat sa ne umplem sufletul si trupul de 

briza racoritoare a convorbirii cu Dumnezeu prin rugaciune ?  

Rugaciunea curate si spusa in tihna are beneficii deo-

sebite asuora sanatatii noastre trupesti si sufletesti. 

Spusa cu perseverenta va aduce un surplus de liniste 

si pace in timpul vacantelor dar si in viata de zi cu zi. 

Asa cum aerul este viata trupului tot asa rugaciunea 

este viata sufletului. 

Va doresc o varabinecuvantata cu pace si  bucurie. Si 

va rugam, nu uitati nici de biserica noastra. 



 

            REFINANTAREA IMPRUMUTULUI BANCAR  PENTRU PROPRIETATE 

 

In urma Adunarii Generale Speciale ce a avut loc duminica 7 iunie, avem bucuria de a va anuntam ca avem o 

oferta bancara mai avantajoasa decat cea din ultimii 5 ani. Daca vechiul imprumut bancar oferit de MAFCU 

(Mid-Atlantic Federal Credit Union) avea o dobanda de 6,78% si o rata lunara de $ 8,409.69 (cu garantori per-

sonali si amortizare pe 30 de ani), noua oferta venita de la Banca FREEDOM  ne ofera o dobanda de 4,75%  si 

cu o rata lunara de aproximativ $ 7,755 (cu o amortizare mai scurta, pe 20 ani si fara a mai cere garantori per-

sonali). Nadajduim ca vom putea finaliza aceasta oferta foarte buna in viitorul apropiat.Va rugam sa ne purtati in 

rugaciunile dumneavoastra personale pentru ca Dumnezeu sa reverse binecuvantarea Sa asupra comunitatii no-

astre si prin aceasta actiune de refinantare.  

Ca orice proces de refinantare vom intampina si "closing costs" costuri de refinantare (care ar fi fost inevitabile 

si in cazul continuarii cu MAFCU)  in valoare de aproximativ $ 33,000. Cunoscand dragostea dumneavoastra 

fata de biserica si proiectul ei, indraznim cu smerenie sa va cerem ajutorul in a face o donatie extraordinara 

pentru aceste costuri de refinantare, closing costs. Nu dorim sa cerem de la cei care deja daruiti bisericii pana la 

limita dumneavostra financiara , ci cerem in numele Domnului de la cei care au fost binecuvatati de Dumnezeu 

in aceasta perioada cu un surplus de belsug si bunastare si care sunt dispusi sa daruiasca cu inima curata si de 

voie buna cum ne spune si Sfanta Scriptura. Intreaga luna iulie va fi dedicata procesului refinantarii si          

nadajduim ca si aceasta etapa va fi o noua poveste de succes a noastra, a tuturor. Va multumim anticipat! 

 

 

RETROSPECTIVA 

 FESTIVALUL ROMANESC 

MAI 2015 

 

Va anuntam cu bucurie faptul ca Festivalul Romanesc din aceasta primavara a fost un adevarat succes pe toate 

planurile, atat sufletesc cat si administrativ. Pe langa faptul ca am avut bucuria sa simtim si sa traim romaneste pe 

parcursul intregului weekend, prin mila lui Dumnezeu si dragostea voluntarilor nostri, am realizat si un frumos 

profit financiar de aproximativ $ 38,000. Acest lucru a fost posibil doar binecuvantarea lui Dumnezeu, prin munca 

si stradaniile zecilor de voluntari care s-au dedicat trup si suflet acestui eveniment. Pe langa cheltuielile de aproxi-

mativ $ 18,000 aferente festivalului, s-au mai facut donatii benevole "in kind" care se ridica la un total de cel 

putin $ 5,000. Le multumim din suflet tuturor voluntarilor si donatorilor nostri si ne rugam bunului Dumnezeu sa 

reverse asupra lor toata dragostea si binecuvantarea Sa cereasca. 

FESTIVAL ROMANESC  editia a VIII-a:  SEPTEMBRIE 25-27, 2015 

Data Festivalului Romanesc din toamna acestui an a fost stabilita pentru septembrie 25-27, 2015. Va invitam sa va 

faceti planuri inca de acum pentru a putea voluntaria si a face parte si din festivalul de toamna. 

 



PROGRAMUL SLUBELOR RELIGIOASE  

PENTRU LUNA IULIE 

 

* Pe parcursul lunii iulie, toate slujbele re-

ligioase se vor desfasura la Biserica Ortodoxa 

Sarba “Sf  Luca” 10660 River Rd, Potomac, 

MD. Parintele lor paroh va fi plecat intr-o ex-

cursie si ne-a rugat sa ii ajutam pe aceasta 

perioada.  

MEDITATII DUHOVNICESTI 

Port în suflet pe toți, mă rog pentru toată 

lumea, iubesc. Nu împart eu dreptatea. Nu 

stabilesc eu cine merită și cine nu, cine este 

vrednic și cine nevrednic este. Nu judec ca 

să nu fiu judecat. Sau viaţa mă învaţă ca să 

nu judec, chiar dacă sunt judecat. Iubesc, 

chiar dacă nu sunt iubit. Iert ca să primesc 

Iertarea. Mângâi. Îmbrățișez. Las pe Dum-

nezeu să aleagă. Nu aleg eu în locul Lui, 

nici măcar în rugăciune. Dumnezeu să ne 

ierte pe toţi, de oriunde şi oricâţi suntem. 

Sunt un alt Adam ce a ieșit din Rai afară și 

caut drumul spre Acasă…  

Am învăţat să-mi fac aripi din cuvinte, să 

zbor dincolo de dorinţe. Acolo unde fericirea 

îşi face cuib. Suspinul unui izvor îmi aran-

jează ca pe nişte cărţi gândurile despre 

lume. Încă mai trag de crengile înverzite ale 

tinereţii mele şi le aduc tot mai mult în mi-

jlocul sufletului ca să devină pădure ră-

coroasă pentru zilele dogorite ale vieţii. 

Inima e doar una şi viaţa o dă de-a dura. Iar 

şi iar. În noi mai mor anotimpuri. Astăzi, 

dărâm hambarele omului celui care am fost 

demult și măresc inima și mintea pentru a 

face loc, pentru tine, pentru el, pentru ea, 

pentru mine… 

Eu sunt o lumânare. Ard, mă topesc, sunt 

reaprins în veșnicie. Sunt tot în toate. Viața, 

inima, gândurile îmi sunt o Euharistie pen-

tru Tatăl Ceresc. Eu mă împărtășesc din El 

și El din mine. Sunt liturghia Lui lăuntrică 

de fiecare clipă. Mă dăruiesc, mulțumesc. 

Tac. Iert. Iubesc. Cărbunii dragostei ard 

vălul păcatelor. Pentru Tine, de o mie de 

ori… 

Doamne, dăruiește-mi pe Duhul Sfânt în 

mintea mea, în inima mea, în viața mea! 

Iartă-mă! Ne întâlnim în rugăciune, acolo 

unde inimile își vorbesc altfel 

Din Ieromonah Hrisostom Filipescu, Puține cuvinte, 
multă iubire, Ed. PIM, Iași 2013  

"Când vă rugaţi, nu spuneţi multe ca neamurile, că ele 

cred că în multa lor vorbărie vor fi ascultate. Deci nu 

vă asemănaţi lor, că ştie Tatăl vostru de cele ce aveţi 

trebuinţă mai înainte ca să cereţi voi de la El. Deci voi 

aşa să vă rugaţi: Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, 

sfinţească-se numele Tău; Vie împărăţia Ta; facă-se 

voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră 

cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi; Şi ne iartă nouă 

greşealele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noş-

tri; Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel 

rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. 

Amin!"   



Task Name    Start Finish Who % Complete 

         Jan-15 Jun-15 

Notice to proceed and progress 1 day Nov-13 Mar-14  100% 100% 

           Project hold 86 days Sep-14 Jan-15  100% 100% 

Preliminary Requirements   Apr-14 Jul-15   49% 78% 

           Prepare additional survey & site plan 45 days Apr-14 Apr-15 MHG 100% 100% 

           Revise site plan (updated Layout) 95 days Jan-14 Apr-15 MHG 0 100% 

           Prepare Landscape plan 207 days Jan-15 Aug-15 MHG 0 0 

            Prepare Fire Marshal Plan 100 days May-14 Jan-15 MHG 0 33% 

            Prepare Septic exception 70 days Jun-14 Jun-15 MHG 50% 100% 

            Submit, review and approval of septi exception 30 days Jun-15 Aug-15   0 0 

SHA (State Highway Administration)   Jun-14 Mar-16   19% 30% 

             Prepare SHA Access Permit & Plan 95 days Jun-14 Jun-15 MHG 100% 100% 

             Submint SHA access Permit, Review, comments  180 days Jun-15 Dec-15 MHG 100% 100% 

             Prepare & Submit SHA Utility Permit 7 days Jan-15 Jan-15 MHG 0 0 

             SHA Review and approval of Utility Permit 30 days Jan-15 Mar-16 SHA 0 0 

WSSC   Jun- 14 Apr-16   42% 43% 

             Prepare WSSC  - SEP 30 days Jul-14 Sep-14 MHG 100% 100% 

             WSSC Review of SEP, comments and approval 221 days Sep-14 Oct-15 WSSC 40% 40% 

             Prepare WSSC Site Utility Plan 30 days Jun-14 Jul-14 MHG 100% 100% 

            Submit to and WSSC 1st review of Site Utility Plan 45 days Jul-14 Sep-14 WSSC 100% 100% 

             Resubmit WSSC Site Utility Plan  1 day Aug-15 Sep-15 MHG 0 0 

              WSSC 2ND review of SUP,comments and approval 30 days Aug-15 Dec-15 WSSC 0 0 

             Prepare WSSC RMS Permit 30 days Dec-15 Dec-15 MHG 0 0 

              Submit RMS to DPS  and approval 90 days Dec-15 Mar-16 MHG 0 0 

MCDPS   Mar-14 Sep-15   0 26% 

             Prepare Sediment Control & SWM Plan 34 days Apr-15 May-15 MHG 0 100% 

             Submit Sediment Control & SWM to DPS 1 day May-15 May-15 MHG 0 100% 

             DPS 1st & 2nd Review of SC& SWM, comm. & ap-
proval  100 days Jun-15 Sep-15 MCDPS 0 0 

HEALTH DEPARTMENT   Jul-15 Sep-15   0 50% 

             Prepare Septic permit and plan 30 days Jul-15 Aug-15 MHG 0 100% 

             Submit , review & approval 30 days Aug-15 Sep-15   0 0 

MNCPPC   Apr-15 Aug-15   0 34% 

             Prepare FCP Amendment 39 days Apr-15 Apr-15 MHG 0 100% 

             Submit FCP Amendment to MNCPPC 1 day  May-15 May-15 MHG 0 100% 

            MNCPPC Review of FCP Amendment, comm, ap-
proval 75 days Jun-15 Aug-15 

MNCPP
C 0 0 

              

AVANSAREA PROIECTULUI DE CONSTRUCTIE 

In timpul scurs de la ultima aparitie a buletinului parochial, echipa de 

inginerie civila a avansat cu faza obtinerii permisurilor necesare inceperii 

lucrarilor propriu-zise. O mare parte din planuri au fost finalizate si trimise 

catre autoritatile locale de competente spre revizuire si eventuale comentarii. 

Va prezentam mai jos in forma sumarizata, schema de lucru a inginerilor de 

la MHG. Aici se pot vedea proiectele la care lucreaza, durata totala a fiecarei 

etape cu datele calendaristice aferente precum si progresul facut din Ianuarie 

2015 pana in Iunie 2015. Pentru lista complete si detaliata va rugam vizitati 

website-ul parohiei noastre.    



 

 

RECOMANDARI FINANCIARE 

Festivalul Romanesc 

Multumim si pe aceasta cale 

Bunului Dumnezeu pentru bine-

cuvantarea ce am primit-o la 

Festivalul Romanesc din aceasta 

primavara.  Din punct de vedere 

financiar am realizat un frumos 

profit  de aproximativ $ 38,000. 

Acest lucru a fost posibil doar 

binecuvantarea lui Dumnezeu, 

prin munca si stradaniile zecilor 

de voluntari care s-au dedicat 

trup si suflet acestui eveniment.  

 

Refinantare imprumut 

Dupa cum stiti probabil deja, suntem 
in procesul incheierii unei refinantari 
mult mai favorabile noua , cu banca 
Freedom. Ca orice proces de refinan-
tare vom intampina si "closing costs"  
de refinantare (care ar fi fost inevita-
bile si in cazul continuarii cu MAFCU)  
in valoare de aproximativ $ 33,000. 
Cunoscand dragostea dumneavoastra 
fata de biserica si proiectul ei, in-
draznim cu smerenie sa va cerem aju-
torul in a face o donatie extraordinara 
pentru aceste costuri de refinantare, 
closing costs. Nu dorim sa cerem de la 
cei care deja daruiti bisericii pana la 
limita dumneavostra financiara , ci 
cerem in numele Domnului de la cei 
care au fost binecuvatati de Dumne-
zeu in aceasta perioada cu un surplus 
de belsug si bunastare si care sunt 
dispusi sa daruiasca cu inima curata si 
de voie buna cum ne spune si Sfanta 
Scriptura. Intreaga luna iulie va fi 
dedicata procesului refinantarii.          
nadajduim ca si aceasta etapa va fi o 
noua poveste de succes a noastra, a 
tuturor. Va multumim anticipat! 

 

SITUATIA FINANCIARA –MAI 2015 

  Categories    Revenues Expenses 

Mortgage/Pledges $ 6,840.99 $ 8,408.69 

Constructie, Faza II $ 11,204.40  $ 7,255.00 

Festivals/Events + Ins. $ 52,587.56 $ 14,056.26 

Organizatia Doamnelor 0 $ 15.00 

Membrie $795.30 0  

AROY $1,018.94 737.5 

Chirie scoala & utilitati 0  $593.75 

Donatii - Generale $672.91 0 

Colecta Disc $1,046.00 0  

Donatii Pomelnic $250.00 0  

Donatii Prescura/Lum. $92.00 0  

Donatii Slujbe   0  

Lumanari $8.00 0 

Ajutor Social 0 $640.00 

Slujbe particulare $448.60 0  

Altele/ Programe $64.84 0  

Taxe bancare $35.43 $45.00 

Salariu Preot  0 $2,000.00 

Pensie Preot $ 420.00 $420.00 

Asigurare Medicala $ 210.00 $210.00 

Chirie casa preot  0 $ 1,995  

TOTAL  $ 75,064.97  $ 36,476.20 

CAMPIONAT DE FOTBAL SI PICNIC  Sambata 23 Mai, 2015 (Memorial Day Weekend)  a fost o noua 

oportunitate pentru toti cei prezenti de a se socialize si a face miscare in aer liber si in mijlo-

cul comunitatii. Multumim tuturor  voluntarilor si participantiilor.  

Va invitam sa fiti alaturi de noi si la alte evenimente de pe parcursul verii.             



Bucuria launtrica este semn ca faci ceea ce trebuie 

Am spus că oamenii aspiră în chip firesc spre alţi oameni mai buni ca ei şi 

însetează să înveţe de la aceia să fie asemenea. Omul care vrea să înveţe se 

cheamă ucenic, iar cel ce învaţă, dascăl sau învăţător. Vorbind despre rapor-

tul dintre ucenic şi învăţător, Hristos a zis: „Ajunge ucenicului să fie ca das-

călul său!" Invăţătura transmisă personal printr-o relaţie învăţător-ucenic 

este forma ideală de învăţare, deoarece imită relaţia naturală tată-fiu, relaţie 

care presupune în mod obligatoriu şi absolut dragostea. 

 

Am spus, de asemenea, că atunci cînd învăţătorul lipseşte, el poate fi înlo-

cuit de carte. Cu toţii vom fi de acord că înălţimea cărţilor scrise de marii 

maeştri, fie că vorbim de arte sau de lucrurile spirituale, poate întrece măsura unui învăţător la care avem acces. To-

tuşi cărţile vorbesc într-o limbă generală, mai bine zis, în limba exactă a ucenicilor cărora le-au fost adresate, ceea ce 

face uneori ca mesajul să ne pară greu de înţeles sau să nu ne atingă. Invăţarea din cărţi este ca o încercare de a 

povesti cum se acordează o vioară, fără să poţi auzi ucenicul care o acordează. Dacă ucenicul singur nu va avea în 

sine simţul armoniei ca să poată regîndi şi organiza notele pe 

coarde, el va rămîne cu simpla teorie a notelor, care însă nu re-

zonează atunci cînd coardele sînt atinse de arcuş. 

 

Să ne imaginăm că viaţa e o muzică, iar calea bine aleasă este în-

soţită de armonia notelor şi orice abatere este marcată de falseuri. 

Muzica lăuntrică a fiecărui om este bucuria sufletului, iar alegerile 

bune ne pun întotdeauna într-o armonie cu noi înşine şi cu cei din 

jur. Faptele noastre trebuie să crească din bucurie în bucurie, înmul-

ţind darurile date nouă de Dumnezeu. Pictorul se bucură cînd pic-

tează, şi bucuria aceasta îi ţine loc şi de mîncare, şi de somn. La fel 

e şi cu muzicantul, cu matematicianul şi savantul, cu omul de rugă-

ciune şi cu postitorul, pentru că orice lucrare care se face potrivit darului şi în deplină jertfă pentru aproapele este 

izvor de bucurie, iar bucuria, atunci cînd este curată, este o energie dumnezeiască. 

 

Oamenii care fac lucruri pe care nu le iubesc ajung să fie posaci şi lipsiţi de vlagă. Lucrurile pe care le fac au în ele 

rigiditatea obligaţiei şi nu bucură ochiul. Dacă bucuria nu este în orice lucru, lumea parcă se opreşte din mersul ei. 

Nu întrerupeţi cercul bucuriei făcînd lucruri de mantuială! 

 

Trebuie să ştim însă că şi bucuria este de multe feluri: una este bucuria 

învingătorului în luptă, alta este bucuria mamei pentru copilul său; una 

aprinde sîngele, alta înalţă inima. Este şi bucuria răutăţii, a omului 

invidios care se bucură de căderea fratelui său, după cum scrie Proro-

cul David: „De mă voi clătina, mulţi se vor bucura". Iată de ce Sfinţii 

Părinţi ne îndeamnă să fim atenţi la mişcările bucuriei din inima noas-

tră, pentru a nu păşi pe o cale greşită mînaţi de focul sîngelui! 

 

 



Bucuria pe care o resimţim de la lucrul bine făcut e o bucurie firească, naturală, care face parte din alcătuirea umană 

la fel ca senzaţia de foame, de oboseală sau de frig. Această bucurie întru totul firească e lăsată omului pentru a-i că-

lăuzi paşii - lucrurile bine făcute bucură şi mîngîie sufletul, iar lucrurile rău făcute ne apasă, ne întristează. Bucuria 

sau entuziasmul ne înflăcărează şi ne motivează să continuăm lucrarea, chiar şi atunci cînd nu există nici un alt 

stimulent de ordin bănesc sau de confort trupesc. 

 

Există totuşi şi riscul ca, mînaţi de entuziasm, să exagerăm în anumite privinţe. Orice părinte cunoaşte situaţii în care 

copilul devine atît de pasionat de o îndeletnicire, încît nu-şi mai rezervă timp pentru obligaţiile şcolare sau pentru cele 

de bună convieţuire în familie şi societate. Aici intervine puterea raţiunii şi a educaţiei. Bucuria sau entuziasmul nu 

este legea absolută care subordonează celelalte aspecte ale vieţii, ci e doar indiciul că un lucru sau o alegere este con-

form cu firea şi darurile noastre. Mai departe fiecare trebuie să-şi gestioneze timpul şi resursele pentru a fi în ar-monie 

atît cu sine, cît şi cu ceilalţi. Intotdeauna vom fi puşi să alegem între priorităţi. 

La Sfîntul Arsenie cel Mare, cunoscut pentru asprimea sa, a venit odată un alt sfînt cu întrebarea dacă se cuvine ca un 

călugăr să aibă şi vreo altă mîngîiere duhovnicească în afară de rugăciune şi contemplaţie. Această întrebare îl 

frămînta pe călugăr deoarece văzuse un frate care, împotriva obiceiului de asceză severă, şi-a plantat o grădiniţă pe 

care o îngrijea. Această îndeletnicire era, din punctul de vedere al sfinţilor asceţi, o mîngîiere sufletească ce n-ar fi 

trebuit să-şi aibă locul în pustie. Totuşi răspunsul marelui Arsenie nu a fost unul negativ, ci el a lăudat petrecerea ce-

lor desăvîrşiţi, fără însă a interzice fratelui mai tînăr să aibă grijă de grădina sa, deoarece oricine nu are o trăire lăun-

trică pe măsura sfinţilor, e mai bine să se îndeletnicească cu un lucru care îi aduce mîngîiere. 

 

Lăsaţi bucuria să vă mîne paşii, dar nu uitaţi că omul e o alcătuire complexă, cu raţiune, memorie şi intuiţie, iar fap-

tele fiecărui om trebuie să fie o lucrare care se construieşte pe durata întregii vieţi, iar, dacă se poate, şi pentru alte 

generaţii, ceea ce presupune deplină responsabilitate. 

 

Si nu uitaţi: bucuria voastră trebuie să bucure şi pe alţii, altfel ea nu este una autentică! 

 

(IEROMONAH  SAVATIE BAŞTOVOI - Articol preluat din cartea SINDROMUL „CESĂFAC", Editura Cathisma ) 


