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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 

Presedinta Doamne: 

Cristina Simionov  

 

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

Iubiṭi credincioşi, 
 

La acest Mare Praznic al Invierii Domnului nostru Iisus Hristos vã întâm-

pinãm cu tradiṭionala urare: "Hristos a înviat! Adevãrat a înviat!" şi ne 

rugãm din toata inima ca Dumnezeu sã vã umple viata de luminã, binecu-

vântare şi  prăznuire creştinească. 

 

În conştiinţa Bisericii, Învierea Domnului nu este doar cea mai veche sărbă-

toare creştină, ci şi începutul şi culmea tuturor sărbătorilor şi a praznicelor. 

Această aleasă şi sfântă zi, praznic al praznicelor este şi sărbătoare a sărbă-

torilor, asa cum marturiseste Sfanta Scripura si Traditia Bisericii.  

 

Vă mulṭumim că sunteṭi alături de noi şi ne ajutaṭi în efortul  de a construi o 

biserică autentic românească, aici în Washington DC. Praznicul Invierii 

Domnului ne este mărturie şi model al faptului că împreună putem fi o 

comunitate puternică sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Fie că lumina în-

vierii ce ne este trimisă prin mâna preotului de la Insuşi Dumnezeu, să ne 

lumineze gândurile, atitudinile şi faptele ce ne definesc ca şi creştini           

ortodocşi.  

 

Vă dorim un praznic luminat şi binecuvântat! 

 

 



 

1. PROIECTUL DE CONSTRUCTIE 

Pentru majoritatea demersurilor necesare obtinerii autorizatiei de constructie (“building permit”), a fost angajata  firma 

de inginerie civila Macris, Hendricks & Glascock, P.A. (MHG).  Aceste aprobari se refera in special la: site plan, 

reteaua de apa (WSSC - 90 % finalizat), departamentul State Highway Administration, Septic Field, Storm Water 

Management, Sediment Control, etc. Pentru a se continua cu toate acestea, sunt necesare planurile cladirii mici care 

vor fi furnizate de catre compania ce va finaliza constructia. Negocierile si recomandarea unei companii se face de 

catre  Departamentul de Constructie instituit de Consiliul Parohial si cu aprobarea Adunarii Generale din februarie 

2015. Pretul estimativ pentru aprobarea la “site plan” si “building permit”, se ridica la aproximativ $ 60,000. Multumim 

tuturor celor ce au fagaduit si ne-au ajutat sa strangem deja aceasta suma.     

 

Dupa inalnirea cu cei de la DPS (Department of Permitting Services) din 23 Februarie 2015, s-au finalizat toate planu-

rile cladirii mici ce se va instala pe proprietate. In urma negocierilor cu mai multe companii, Consiliul Parohial a apro-

bat  incheierea unui contract cu VANGUARD, companie ce se va ocupa atat de construirea cradirii, 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 Sate of Maryland). Pretul final 

al acestui contract este de $ 131,674.00 ( $ 52.25/sq foot). 

Pana cel tarziu la sfarsitul lunii, compania VANGUARD ne va furniza toate planurile de inginerie amintite mai sus 

(costul acestora este de $ 2,550.00, banii ce se vor deduce din suma intregului contract), planuri necesarea pentru 

primirea aprobarii finale de la WSSC (reteaua de apa publica) si continuarea obtinerii celorlalte aprobari enumerate 

mai sus.  

La randul ei, compania MHG ne-a promis ca in aproximativ 2 saptamani ne va furniza planurile de constructie pentru 

extinderea retelei de apa pana la proprietate, planurile pentru racordarea proprietatii la reteaua de apa precum si 

planurile pentru instalarea septic field-ului. Astfel, nadajduim ca in cursul lunii Mai sa incepem negocierile cu mai 

multe companii in ceea ce priveste costurile pentru realizarea activitatiilor mentionate mai sus. Concomitent, Departa-

mentul de Constructii va incerca obtinerea unor preturi estimative si pentru amenajarea parcarii si a celorlalte lucrari 

aferente.  

In concluzie, la acest moment stim pretul pentru viitoarea cladire. Va rugam sa va alaturati efortului nostru si sa faceti 

donatii si catre aceasta faza a proiectului. Va rugam, ca aceste donatii sa le directionati catre “Faza constructie II”  

 

2. IMPRUMUTUL BANCAR: In luna iunie 2015 se impinesc 5 ani de la primirea imprumutului bancar de la MAFCU si 

de aceea se vor renegocia termenii imprumutului. Acest lucru ne-a facut sa ne indreptam privirile si spre alte banci 

locale, pentru o posibila refinantare mai favorabila  (cu o dobanda  mai mica decat ceaactuala 6.785%) sau chiar o 

marire a sumei acestui imprumut pentru a acoperi o parte din cheltuielile instalarii noii 

cladiri cu toate componentele ei (aducerea apei, instalare septic field, etc…).  

Va invitam pe toti cei care doriti sa ne ajutati, sa deveniti GARATORI ai bisericii noastre. 

Rolul garantorilor este esential in primirea unor ofete cat mai bune din partea bancilor.  

 

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

dumneavoastra conteaza nespus de mult. Domnul sa va binecuvinteze! 

Situatia proiectului de constructie al bisericii noastre & 
imprumutul bancar. 



 

 

RECOMANDARI FINANCIARE: 

1. Sa ne indreptam atentia si 

spre acoperirea cheltuielilor 

legate de cladirea bisericii . 

Va rugam sa faceti donatii 

speciale si in acest sens. 

2. Modalitatile de a sustine 

biserica noastra sunt diversifi-

cate si la indemana fiecaruia. 

Pe langa donatiile financiare, 

mai exista si  progra-

mele Amazon Smile, Giant 

Food Rewards si eScrip. 

Aceste programe nu necesita 

nici un cost suplimentar din 

partea dumneavoastra ci im-

plica doar o simpla inregis-

trare, urmand ca apoi o parte 

din sumele cheltuite de dum-

neavoastra la cumparaturi sa 

revina automat bisericii.  

3. Va invitam ca fiecare dintre 

dumneavoastra sa se anga-

jeze la o donatie lunara con-

stanta catre biserica noastra.  

                VA MULTUMIM! 

SITUATIA FINANCIARA -MARTIE 2015 

  Categories    Revenues Expenses 

Mortgage/Pledges $ 7,911 $ 8,408.69 

Constructie, Faza II $10,273.10 0 

Festivals/Events + Ins. 0 $ 983 

Organizatia Doamnelor $ 1,004 0 

Membrie $ 800 $ 2,000  

Chirie scoala & utilitati 0  $857 

Donatii - Generale $ 2,016.87 0 

Colecta Disc $1,809.00 0  

Donatii Pomelnic $ 490.00 0  

Donatii Prescura/Lum. $279.00 0  

Donatii Slujbe  $840.00 0  

Ajutor Social $ 506 0 

Slujbe particulare $130.00 0  

Altele/ Programe 0 0  

Taxe bancare  0 $ 9 

Salariu Preot  0 $2,000.00 

Pensie Preot $ 1,260 $ 1,260 

Asigurare Medicala $ 630 $ 630 

Chirie casa preot  0 $1,995.00 

TOTAL  $ 27,949  18,142 



    
    

    

         

Prima experienţă a avut loc în ziua de Paşti. La ora şapte dimineaţa gardienii închisorii se schimbau. Eram total izolat 

de ceilalţi deţinuţi, într-o celulă fără geamuri, fără pat (în afară de o scândură care ziua era ridicată şi lipită de zid), 

supus unei exterminări lente; în momentul în care uşa celulei se deschidea, deţinuţii erau obligaţi să se întoarcă cu faţa 

la perete şi să stea aşa, până auzeau uşa celulei închizându-se. 

În ziua aceea de Slavă a lui Iisus nu m-am întors cu faţa la perete, ci l-am privit pe gardian în ochi – era unul dintre 

cei mai cruzi, spaima secţiei de izolare – şi, i-am spus: Hristos a Înviat! Vorbele mele l-au lovit în faţă ca un bici. M-a 

privit o clipă cu uimire, s-a întors spre coridor, unde erau ceilalţi gardieni 

de schimb, s-a întors din nou spre mine şi mi-a răspuns: Adevărat a Înviat! 

La rândul meu am fost lovit de răspunsul lui. Dar în alt chip: ştiam că nu el 

mi-a răspuns, ci un înger al lui Dumnezeu. Era îngerul care a vorbit fe-

meilor mironosiţe, în dimineaţa Învierii, atunci când veniseră la mormânt 

să ungă trupul Domnului: “Nu vă temeţi, căci ştiu că pe Iisus cel răstignit îl 

căutaţi. Nu este aici, ci S-a sculat precum a zis. Veniţi să vedeţi locul unde 

fusese pus” (Mt. 26, 5-6). 

Celula mea fu inundată de o lumină pe care nu o mai văzusem din copi-

lărie, de când aveam opt ani. Zidurile dispăruseră, atmosfera sumbră şi umedă a celulei se schimbă, bucata de scân-

dură brută, care noaptea era patul meu deveni strălucitoare. Am rămas mult timp sprijinit de zidul umed al celulei, 

copleşit de o fericire indescriptibilă. 

Prin gura torţionarului meu, îngerul Domnului, îmi anunţa adevărul Învierii lui Hristos. Nimic nu poate fi explicat. 

Acestea sunt lucruri trăite în plan spiritual şi nu au de-a face nimic cu extazul. Lumina divină, această energie necre-

ată, care pleacă de la Sfânta Treime, te atinge cu splendoarea ei cerească, fără să o ceri, fără să o meriţi”. Câtă vreme 

am stat în închisoare am slujit Sfânta Liturghie în fiecare Duminică şi zi de sărbătoare religioasă. 

Gardienii m-au bătut la început, apoi m-au lăsat în pace, pentru că, după părerea lor, eram nebun. Nebunia mea era 

însă aceea despre care vorbeşte Sfântul Apostol Pavel: “Cuvântul crucii este, pentru cei ce pier, nebunie. Dar, pentru 

noi care suntem mântuiţi, este puterea lui Dumnezeu. Căci scris este: pierde-voi înţelepciunea celor înţelepţi şi ştiinţa 

celor învăţaţi o voi nimici” (I Cor. 1, 18). 

Era o zi de Duminică, eram izolat şi nu putem sluji Sf. Liturghie, pentru că nu aveam nici o bucăţică de pâine – era zi 

de foame, fără hrană. Liturghia se oficiază cu pâine şi vin, iar momentul ei cel mai important şi în jurul căruia se or-

ganizează tot restul serviciului divin are loc în clipa în care preotul – cu mâinile înălţate – rosteşte în taină invocarea 

numită epicleză. Atunci Duhul Sfânt coboară şi preface pâinea şi vinul în trupul şi sângele Mântuitorului în chip real, 

dar nevăzut. Din clipa aceea noi ne comportăm faţă de Sfintele spete cu umilinţă şi pietate, cu timor et amor, pe care 

prezenţa reală a lui Iisus ne-o inspiră. 

În închisoare, vinul nu era îngăduit, dar prin acceptarea concomitenţei, împărtăşirea mea era completă, prin necesitate. 

În Duminica m-am rugat adânc lui Dumnezeu – De profundis – ca să-mi înlăture tristeţea de a nu putea sluji Sfânta 

Liturghie, lipsindu-mi pâinea cu desăvârşire. Un gând tot mai stăruitor mă bântuia: să cer gardianului bucăţica de 

pâine necesară slujirii. De serviciu era chiar gardianul cel rău (Cel mai rău dintre gardienii care mă păzeau era secre-

tarul de partid al închisorii. Otrăvit de ura de clasă, după o îndelungă îndoctrinare comunistă, el mă insulta folosind 

cuvinte atât de vulgare şi înjositoare pentru mine, încât aş fi preferat mai degrabă să fiu bătut decât să-i aud înjură-

turile. Pentru el nu era nimic sfânt, nimic de cruţat: nici eu, nici părinţii mei, nici soţia şi fiul meu, nici preoţia mea, 

nici Dumnezeu) şi ştiam că cererea mea îl va înfuria şi mă va insulta atât de grav, încât toată liniştea mea sufletească 

va fi distrusă în acea zi a Domnului. 

HRISTOS A INVIAT! Pr Calciu - Aiud, 1981.  



Dar gândul absurd creştea în mine tot mai presant, ca o forţă irezistibilă şi 

atunci am bătut la uşa de fier a celulei. Peste câteva minute uşa s-a deschis 

cu violenţă şi gardianul, cu faţa congestionată de furie, m-a întrebat ce vreau. 

L-am rugat să-mi aducă o bucăţică de pâine – nu mai mare de 30 de grame – 

pentru a sluji Sfânta Liturghie. Cererea mea i s-a părut atât de absurdă şi de 

neaşteptată, încât a rămas cu gura căscată. După aproape un minut de stupe-

facţie a trântit uşa cu aceeaşi violenţă cu care o deschisese şi a plecat. 

 

Mulţi deţinuţi înflămânziţi îi ceruseră pâine pentru a-şi potoli foamea, dar 

niciodată nu-i ceruse cineva pâine pentru a sluji Sfânta Liturghie. Sufletul 

meu era tulburat şi-mi părea rău de ceea ce făcusem. După vreo douăzeci de 

minute uşa celulei s-a întredeschis, foarte încet de data aceasta şi, prin cră-

pătura ei, gardianul mi-a strecurat întreaga raţie de pâine: 125 de grame. Uşa s-a închis la loc, la fel de lin şi, dacă 

nu ar fi fost felia de pâine din mâna mea, aş fi fost convins că totul nu fusese decât o halucinaţie. 

A fost cel mai adânc, cel mai sublim, serviciu sacru pe care l-am oficiat vreodată. Timp de două ore am rămas 

îngenuncheat pe betonul rece al celulei şi gardianul nu m-a deranjat de fel, nu m-a insultat cum făcea alte dăţi şi pe 

toată secţia specială, unde eram încarcerat, a fost o linişte de rai. Târziu, mult după ce terminasem Sfânta Liturghie 

şi parfumul rugăciunii încă mai plutea în celula mea, uşa s-a deschis la fel de încet şi gardianul, fără să rostească un 

singur cuvânt, mi-a făcut semn. 

 

M-am apropiat şi el mi-a spus în şoaptă: – Părinte, nu cumva să spui cuiva că ţi-am dat pâinea. Dacă află şefii mei, 

sunt un om pierdut! – Domnule plutonier, i-am răspuns, cum aş putea-o face? 

Dumneavoastră aţi fost îngerul Domnului care mi-aţi adus în această celulă 

trupul lui Iisus, căci pâinea pe care mi-aţi dat-o s-a prefăcut în Trupul şi 

Sângele Mântuitorului. Prin ceea ce aţi făcut, aţi slujit aici, alături de mine. 

Gestul dumneavoastră s-a înscris în eternitate. El nu mi-a răspuns nimic. A 

închis încet uşa, privindu-mă cu intensitate prin crăpătura ei, până în ultima 

clipă. De atunci nu m-a mai insultat niciodată şi pentru mine, cea mai liniştită 

perioadă au fost cele opt ore, în care el îşi făcea serviciul său de gardian. 

 

V-am povestit acest dublu aspect al prizonieratului meu – suferinţa şi conso-

larea divină – pentru ca să înţelegeţi că Dumnezeu echilibrează în mod tainic viaţa noastră şi că dacă îl avem pe 

Iisus, nu vom fi niciodată biruiţi de durerea lumii acesteia. În suferinţa cea mai atroce descoperim dintr-o dată oaze 

de lumină şi bucurie sfântă. 



Biserica “Sfantul Andrei”  

9111 River Rd,            

Potomac, MD  

Non Profit Organization 

May God Bless You!  


