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            Sarbatori Fericite si un An Nou Binecuvantat! 

Iubiti credinciosi,                             

 La cumpana dintre ani, fiecare dintre noi are prilejul unui popas 

duhovnicesc si unei priviri retrospective la anul ce s-a scurs, cu bunele si 

relele lui, dar mai ales spre viitor, la anul 2015 in care tocmai am pasit.  

Este folositor sa  meditam la viata noastra de familie si individuala, dar 

cel mai insemnat lucru este sa poposim la umbra crucii lui Hristos. Sa 

privim catre Dumnezeu si sa ne intrebam: “Ce ne dorim pentru Biserica 

noastra in acest an?”. Raspunsul la aceasta intrebare este de fapt cantarul 

binecuvantarilor noastre din acest an. Sa iubim pe Domnul Dumnezeu cu 

toata inima noastra este porunca primordiala pentru fiecare crestin practi-

cant si autentic.  

 Domnul ne-a harazit 

ca impreuna sa facem parte 

din familia Bisericii ‘Sf An-

drei” si sa fim chemati in 

aceste moment unice si im-

portante a duce la indeplinire 

un vis binecuvantat: con-

struirea bisericii !       

 Pe parcursul celor 2 luni de cand am poposit in mijlocul dum-

neavoastra, v-am cunoscut indeajuns, pentru a crede ca prin credinciosie  

vom realize lucruri marete.Va invit sa raspundem pozitiv acestei intrebari 

de mai sus, si sa continuam cu mult curaj, 

credinciosie si indrazneala duhovniceasca la 

realizarea construirii viitoarei noastre 

biserici. Prin harul lui Dumnezeu nadajdui-

esc ca ne vom putea intoarce pe proprietatea 

noastra cat mai curand posibil. De acum, 

lucrul acesta va depinde in mare masura de 

noi, de cat de mult vom darui lui Dumnezeu 

din comoara noastra, din timpul nostru, din 

talentul nostru.  Domnul sa ne binecuvinteze!  

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: Dima Samata     

240-441-1150 

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

“Nu va temeti, nici nu va spaimantati! N-am 
aratat Eu odinioara si n-am vestit, cand v-am 
luat pe voi de martori? Este oare un alt dum-
nezeu afara de Mine? Este un alt adapost ca 

Mine? “ (Isaia 44,8) 

Cereti si vi se va da; cautati si veti afla; bateti si vi se va deschide. (Mat.7:7) 

http://www.ebible.ro/biblia/romana/ortodoxa/matei/7/7/#7


 

In ceea ce priveste progresul proiectului de constructie, pana la sfarsitul acestei saptamani 

(11 Decembrie ,2015) vom finaliza intanirile cu 3 companii specializate in  cladiri modulare 

(este vorba despre Mobil Modular, Vanguard, si ModSpace). Vom incheia apoi un contract 

cu cea mai eficienta dintre ele, urmand ca aceasta sa genereze planurile pentru viitoarea 

cladire modulara. Cu aceste planuri se va continua procesul de proiectare si aprobare a 

planurilor pentru aducerea apei pana la proprietatea noastra. 

Concomitent vom continua sa lucram la planurile bisericii finale precum si la celelalte apro-

bari necesare (pentru Septic Field, Sediment Control, Storm Water Management, etc…) 

Iubiti credinciosi, va rugam sa sustineti financiar Biserica lui Hristos! Stim foarte bine din 

experienta trecutului ca, uniti in cuget si rugaciune, vom putea continua acest priect de con-

structie, dorit si de Parintele Calciu.  Va reamintim ca plata lunara pentru pamant se ridica 

la $ 8408.69, din care dobanda lunara este de $ 7049.71 (interestul este de 6,875%). Haideti 

ca impreuna sa reactivam donatiile catre plata pamantului.! Domnul sa ne binecuvinteze 

jertfelnicia! 

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. 

In ceea ce priveste progresul acestui dialog, Inalt Prea Sfintitul Arhi-

episcop Nathaniel a adresat celor 2 Biserici  o noua invitatie la dialog. 

Prin presedintii celor doua Consilii Parohiale, s-a agreat la inceperea 

efectiva si informala a acestui dialog. Acest lucru s-a intamplat la  

mijlocul lunii noiembrie. Biserica noastra  a  oferit ca si posibila data 

a primei intalniri, ziua de duminica 14 decembrie, 2014. Raspunsul Bisericii “Sf Cruce” la 

aceasta invitatie a fost negativ cerandu-se amanarea primei intalniri pana candva dupa 12 

ianuarie. Va vom tine la curent  in ceea ce priveste posibilul progres al acestui dialog. 

Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Cristos, să aveţi toţi 

acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi, în chip 

desăvârşit, într-un gând şi o simţire. (1 Corinteni 1:10 )  

 

Nu va mai amintiti de intamplarile trecute si nu mai luati in seama lucrurile de alta-

data".Iata ca Eu fac un lucru nou, el da muguri; nu-l vedeti voi oare? Croi-voi in de-

sert o cale, in loc uscat izvoare de apa. (Isaia 43, 18-19) 



Acolo unde este comoara voastra, acolo este si inima voastra” 

Situatia Financiara—Decembrie ‘14 

  Categories   Intrari Iesiri 

Mortgage/Pledges $ 3740.00 $ 8408.69 

Fond Constructii II 1500.00 3481.50 

 Church Help 725.00 725.00 

 Carols/Colinda $7,960.00  0 

 Disc Collections $2,992.00  0 

 Membership $2,900.00  0 

 Donations - General $3,563.00  0 

 Donations Pomelnic $475.00  0 

 Donations Prescura $165.00  0 

Donations Services  $300.00  0 

Candles 13.00 0 

Ladies Aux. (Mese) 1,125.00 81.19 

eScript, Giant+, etc... 3.32 0 

Fees (Bank, PayPal) 0 209.07 

Utilities property) 0 106.36 

Priest Salary 0 2,550.00 

 Parish House Rent  0 1,995.00 

 Priest Services   0  0 

 Priest Benefits  0 0 

TOTAL  $25,461.32 $17,556.81 

LUCRURI IMPORTANTE 

PENTRU FIECARE 

CRESTIN: 

1. Sa Il descoperim pe Dum-

nezeu in fiecare zi prin 

rugaciune, citirea Scrip-

turii si a altor carti sfinte. 

2. Sa fim disponibili lucrarii 

pe care Dumnezeu o are 

cu noi. Acest lucru in-

seamna sa ne cunoastem 

talentele si darurile si sa le 

punem in slujba lui Dum-

nezeu si a Bisericii Sale.  

3. Sa ii iubim pe semenii 

nostri si sa le vorbim de-

spre Dumnezeu.  

4. Sa fim madulare vii ale 

Bisericii lui Dumnezeu, 

prin implicare activa si 

prezenta la sfintele slujbe. 

5. Sa ne aducem copiii la 

Biserica si sa ii crestem in 

credinta. 



Convocarea Adunarii Generale 2015 
 
In conformitate cu Statutul si Regulamentele Episcopiei Ortodoxe Romane din America 

(Articolul IX, Sectiunea 25), prin prezenta convocam Adunarea Generala a Misiunii 

“Sfantul Apostol Andrei” duminica, 1 februarie 2015. Adunarea va avea loc la loca-

tia noastra temporara din cadrul scolii “Seven Locks Elementary School”, imediat 

dupa Sfanta Liturghie (~12:30pm), la adresa: 9500 Seven Locks Rd, Bethesda, MD 

20817). 

Agenda Adunarii Generale 2015 

1. Rugaciunea de Invocare a Sfantului Duh 

2. Alegerea prezidiului Adunarii Generale si alegerea a doua persoane de incredere pen-

tru numararea voturilor 

3. Apelul nominal al membrilor din 2014 

4. Aprobarea Procesului Verbal de la ultima sedinta a Consiliului Parohial  

5. Discutarea si aprobarea rapoartelor de activitate:  

Raportul Preotului Paroh  

Raportul Presedintelui 

Raportul Controlorilor  

Raportul Financiar 

Raportul Comitetului Doamnelor 

Raportul  Comitetului Tinerilor 

6. Prezentarea stadiului constructiei bisericii modulare si a proiectului bisericii noi 

7. Perspectiva unirii Bisericii Sf Apostol Andrei cu Biserica Sf Cruce 

8. Diverse 

9. Discutarea si aprobarea Bugetului pe anul 2015 (inclusiv a pachetului salarial al Parin-

telui)  

10. Votarea listei Candidatilor Consiliului Parohial 2015 

11. Depunerea Juramantului de catre Noul Consiliu 

12. Rugaciunea de incheiere 

 

Preot Paroh                    Presedintele Consiliului            Secretarul Consiliului 

       Pr Cosmin Antonescu Dima Samata         Ion Cotarla 



 PLEDGES 2015                                                          
“Acolo unde este comoara voastra, acolo este si inima voastra”(Luca 12,34) 

Va invitam sa faceti parte din: 

CONSILIUL PAROHIAL 2015 
Cei interesati, va rugam sa contactati Preotul Paroh sau unul din cei 3 membrii 

ai Comitetului de Numire: Dima Samata, Constantin Jiga si Cornel Stana.     

Exista si o cutie special pregatita si disponibila in fiecare duminica  pentru cei 

care doresc sa isi depuna numele pentru Consiliul Parohial. Lista finala a con-

silierilor va fi prezentata Adunarii Generale spre aprobare. 

 

Pentru a putea fi numita si aleasa în Consiliul parohial, o persoana trebuie sa isi fi achitat obli-

gatiuniile financiare stabilite de catre parohie si sa fi fost membru înregistrat al parohiei pentru 

cel putin sase (6) luni înainte de alegerea sa.  În afara de calificarile tehnice de mai sus, 

Comitetul de Numire va trebui sa numeasca iar Adunarea generala va trebui sa aleaga în 

Consiliul parohial numai acei membri care se împartasesc cu regularitate cu Sfintele Taine, 

care lucreaza activ pentru prosperitatea spirituala ai materiala a parohiei, vadind o puternica 

dorinta de a spori Sfânta Biserica Ortodoxa a lui Dumnezeu. Atât numirea cât si alegerea în 

Consiliul parohial nu trebuie acordate nici unui membru care se spovedeste, posteste si se 

împartaseste doar foarte rar cu Sfintele Taine, care nu vine cu regularitate la slujbele religio-

ase ale parohiei, care promoveaz a farâmitarea si destramarea unitatii parohiei, sau care lip-

seste de la alegerile pentru Consiliul Parohial fara un motiv bine întemeiat. 

(Extract din Constitutia Episcopiei noastre Articolul IX, Sectiunea 33) 

Secerisul este mult, dar lucratorii sunt putini; rugati deci pe Domnul secerisului  
sa scoata lucratori la secerisul Sau. (Luc.10:2)  

Va invitam ca impreuna sa fim ucenicii Domnului si sa raspundem chemarii de a fi lumina lumii 

si sare pamantului. Biserica are nevoie de noi ! Sa investim  in Biserica lui Hristos ceea ce avem 

noi mai bun: TIMPUL nostru, TALENTUL primit de la Dumnezeu si FINANTELE  noastre. 

Biserica “Sf. Andrei” are nevoie de fiecare dintre dumneavoastra si de sustinerea   fiecarui cred-

incios dupa puterile lui. “Credinta fara fapte este moarta” ne spune Sfanta Scriptura. De aceea 

va rugam ca impreuna sa zidim Casa Domnului si sa ii daruim din roadele noastre.  

PROMISIUNEA DUMNEAVOASTRA POATE FI EXPRIMATA ATAT LA BISERICA        

PRECUM SI ON-LINE PRIN TOATE  MODALITATIILE DISPONIBILE. 

“In ziua intai a saptamanii (Duminica), fiecare dintre voi sa-si 

puna deoparte, strangand cat poate (pentru Biserica)” (1 Cor. 

16,2) 

Fiecare sa dea cum socoteste cu inima sa, nu cu parere de rau, 

sau de sila, caci Dumnezeu Iubeste pe cel care da cu voie buna.” 

(2 Cor. 9,7)  

         Va multumim anticipat ! 

http://www.ebible.ro/biblia/romana/ortodoxa/luca/10/2/#2


Misiunea “Santul Andrei” 

9111 River Rd,           

Potomac, MD  

Non Profit Organization 

May God Bless You!  

SLUJBE & ALTE EVENIMENTE IN LUNA FEBRUARIE 

 

DUMINICA:   - 10 a.m. Sf. Liturghie (Scoala “Seven Locks Elementary 

(in fiecare Duminica) School- Bethesda, MD) 

VINERI (IAN. 30)  - 10 am Sf. Liturghie (Biserica Sarba “Sf. Luca”)               

DUMINICA (FEB. 1)  - ADUNAREA GENERALA (imediat dupa Sf. Liturghie 

   - “Seven Locks Elementary School”) 

LUNI (FEB. 2)        - 10 am Sf. Liturghie   (Biserica Sarba “Sf. Luca” ) 

SAMBATA (FEB. 7)  - SEARA ROMANEASCA (Sala Sociala a Bisericii  

   Grecesti “Sf. Gheorghe” Bethesda, MD) 

LUNI (FEB. 23)  - Incepe Postul Pastelui 

SAMBATA (FEB. 28)  - Pomenirea Mortilor (Parastas de Obste) - 11 a.m.  

   (Biserica Sarba “Sf. Luca”) 

Parintele Arsenie Boca - cugetari si sfaturi duhovnicesti 

A-I aduce lauda lui Dumnezeu inseamna a recunoaste ca toata fiinta noastra este creata si-

I apartine Lui. Deci, ascultarea noastra I-o datoram numai Lui, caci suntem opera Lui si 

trebuie sa ne indeplinim misiunea pe care ne-a incredintat-o El. Orice scop am vrea sa 

atingem in viata, in afara vointei lui Dumnezeu, nu ne va aduce decat dezastru trupesc si 

spiritual. Noi suntem creati cu un scop bine determinat de Creatorul nostru si El ne-a pus 

la dispozitie toate mijloacele ca sa-l atingem. Pentru mantuirea noastra, El ne-a daruit to-

tul, chiar pe Unicul Sau Fiu, pe Iisus Hristos, ca model de viata si descoperitor al vointei 

Sale. 

A fugi si a ne eschiva de la cunoasterea vointei lui Dumnezeu, in ceea ce priveste sensul si 

scopul nostru nostru in viata  si a ne fauri unul personal, dupa aprecierea noastra,         

inseamna a ne condamna singuri la moarte vesnica. 

Astfel deci, pe buna dreptate, suntem datori sa aducem laudele si multumirile noastre Ce-

lui ce ne-a creat si nu ne-a lasat prada propriilor fantezii, conducandu-ne in mod gresit ci, 

din contra, ne-a aratat clar si precis calea de urmat, prin legile Sale. 

Mai mult, ne-a trimis si modelul unic, minunat, nascut ca si noi din carne si sange si avand 

aceeasi cerinte ca ale noastre, pe care le-a demonstrate in mod palpabil cum trebuie sa le 

rezolvam. Pe Domnul Iisus Hristos ! 


