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 “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 biser icii !” 

(Îndrumări pentru 

familie şi biserică 

p r i v i t o a r e  l a 

moartea mea, Pr. 

Gheorghe Calciu, 

2006) 

Pr Cosmin             

Antonescu               

503-756-7219 (cell) 

Presedinte        

Consiliu:                                        

Dima Samata  

Presedinta 

Doamne: Luciana 

Bindu  

Presedinte Tineri 

Diana Samata 

“St. Andrew” Romanian 

Orthodox Church        

PO BOX 59836          

Potomac, MD 20859 

Biserica Ortodoxa Romana “Sfantul Apostol Andrei” Potomac, MD  

BULETIN PAROHIAL – Martie -Aprilie 2016 

“IN MEMORIAM…” Father Calciu CENTER                                     

Your beloved ones will be commemorated alongside Father Calciu’s name at 

all Common Memorial Services throughout the year, for all the years to come. 

Your donation will be recognized on the Father Calciu Center website and 

your beloved will be remembered on a commemorative plaque in the Center. 

Your donation will be used exclusively for the building of the Father Calciu 

Center as part of the Saint Andrew Orthodox Church, in Potomac, Maryland.  

For more information or to donate online, visit  

www.fathercalciucenter.org 

(Suggested Donation:  $ 1,000 per family remembered) 

Intreita lucrare, intreita bucurie! 
 

Iubiti credinciosi, 
 

Cu multa emotie si bucurie in suflet va invit ca in aceasta 

primavara superba  de aprilie/mai sa va alaturati eforturilor 

comunitatii noastre de a sarbatori 3 evenimente deosebit de 

importante pentru viata noastra spirituala, socio-culturala  

si organizatorica. Este vorba despre: 
 

1. INVIEREA DOMNULUI (Sfintele Pasti) -1 Mai 

2. FESTIVALUL ROMANESC -  13-15 Mai 

3. INCEPEREA PROIECTULUI DE CONSTRUCTIE 

AL CENTRULUI “Parintele Gheorghe Calciu 

Dumitreasa” - pe parcursul lunii Mai. 

 
Editia acestui Buletin Parohial va fi dedicata in mod spe-

cial acestor 3 evenimente deosebite. Buletinul parohial va 

mai cuprinde si informatii despre un eveniment inedit: 

TABARA DE VARA - August 7-11, 2016. Aceasta 

tabara este dedicata tinerilor si copiilor comunitatii noastre. 

Prin ea dorim sa le oferim posibilitatea de a inchega priet-

enii unice si durabile si de a-si descoperii identitatea spiri-

tual ortodoxa romana. 
  
Invierea Domnului de anul acesta va veni asadar cu un plus 

de bucurie (si ma gandesc mai cu seama la inceperea lu-

crarilor de constructie pentru Centrul “Parintele Calciu”). 

Ne rugam ca Dumnezeu sa binecuvinteze in continuare 

aceasta lucrare inceputa, in duh, cu multi ani in urma de 

insusi parintele  Calciu si sa ne daruiasca harul desavarsi-

tor. Inchei prin rugaciunea deosebit de frumoasa ce se rost-

este la sfarsitul fiecarei Sfinte Liturghii: “Sfinteste Doamne 

pe cei ce iubesc podoaba casei Tale. Tu pe acestia in prea-

mareste cu dumnezeiasca puterea Ta si nu ne lasa pe noi 

cei ce nadajduim intru Tine.” 
 

Dumnezeu sa va binecuvinteze! 



          “CENTRUL PARINTELE CALCIU” - PROIECTIE FINANCIARA 

 

Activities                           Suma  Contractors 

1 Preconstruction expenses $117,807.77 MHG (already paid) 

2 Modular Building Cost       $140,756.00 Vanguard Modular Building 

3 Site Work   $73,230.00 Green Future Construction 

4 Asphalt and Gravel  $39,700.00 Triple A Paving 

5 Water Connection  $103,500.00 Deneau Construction 

6 Septic Field   $24,050.00 Fogle’s Septic Services 

7 Water Metter from WSSC $15,000.00 To be paid to WSSC 

Activitati care nu sunt prinse in Contracte  

8 Cost for Handicap Ramp $23,826.00 N/A  

9 Pews (Benches) in the Church $10,000.00 N/A 

10 Reserve for change orders $20,000.00 Contingency - Contractors 

 

TOTAL COST    $ 559,043.77  

Available to lend (MAFCU) $ (250,000.00)  

Preconstruction Expenses $ (117,807.77)  

Funds  by St Andrew   $ 191,236.00  

Toate aprobarile necesare pentru emiterea Permisului de Constructie, valabil 

pentru 1 an de zile, au fost primite. Urmeaza ca documentele oficiale sa se 

emita in urmatoarele saptamani. 

www.cemtrulparintelecalciu.org 

Iubiti credinciosi, 

In paginile Sfintei Scripturi, Mantuitorul Iisus Hristos ne spune ca: 

“Eu sunt Alfa si Omega, inceputul si sfarsitul. Celui ce inseteaza ii voi da sa 

bea, in dar, din izvorul apei vietii.” (Apoc.21:6). Inca de la inceputul exis-

tentei sale, comunitatea bisericii ”Sf Ap Andrei” din Potomac, MD, a afirmat 

acest lucru si a dorit sa se hraneasca mereu, in dar, din acest izvor al vietii, 

din Dumnezeu. 

Cu totii stim ca inca din timpul vietii Parintelui Gheorghe Calciu Dumi-

treasa, de vesnica pomenire,  comunitatea si-a dorit construirea un lacas de 

inchinare autentic ortodox romanesc, lacas care sa ne acomodeze pe noi toti, 

cei care locuim si vom locui in zona metropolitan Washington DC. Pe langa 

aceasta functie vitala si esentiala pentru comunitatea noastra, precum si prie-

tenii si vizitatorii nostri, dorim ca aceasta biserica sa fie si un simbol al spiri-

tulalitatii ortodoxe romanesti in capitala Statelor Unite ale Americii. De 

aceea, viitoarea biserica va urma indeaproape stilul si arhitectura bisericii 

manastirii Moldovita din Romania si va fi o bijuterie a spiritualitatii ro-

manesti.  

Cu adanca multumire adusa lui Dumnezeu si pentru rugaciunile Sf. Ap An-

drei, cel intai chemat,  va anuntam ca s-au primit toate aprobarile necesare 

pentru a se incepe construirea fazei intermediare a acestui proiect, a Centrul 

Parintele Gheorghe Calciu Dumitreasa. Va invit pe aceasta cale pe toti cei 

care aveti in inima dragostea de Dumnezeu si spiritualitatea ortodoxa ro-

maneasca, sa va aduceti aportul la acest  proiect unic si binecuvantat! 

Sustinerea dumneavoastra este esentiala in initierea si finalizarea acestei faze 

a proiectului nostru!    

A fi ctitorul unei biserici, mai ales aici in zona metropolitan Washington DC, 

este un privilegiu si oportunitate pe care foarte putini oameni o au! Este 

oportunitatea de a fi mana prin care Dumnezeu lucreaza in lume si vocea 

Lui, prin care se binevesteste lumii dragostea nemarginita revarsata prin Fiul 

Sau. Indiferent de statutul dumneavoastra, de conditia materiala si sociala, 

indiferent de vechimea dumneavoastra pe aceste meleaguri, sau nu, va invi-

tam cu frateasca dragoste sa va alaturati acestui proiect! Dumnezeu este sti-

utorul tuturor inimilor si ne va darui fiecaruia din preaplinul Sau, pe masura 

dragostei noastre.  

 

 

 

Programul “In Memoriam…” - cei adormiti din neamul 

dumneavoastra vor fi pomeniti alaturi de Parintele Calciu la toate parastasele 

de obste. De asemenea, aceste nume for fi imortalizate pe o placa comemora-

tiva la intrarea in cladire. Donatie sugerata: $ 1000 pentru fiecare familie 

pomenita. (De exemplu: daca un cuplu doreste sa isi pomeneasca mortii din 

ambele familii, se recomanda o donatie de $ 2000) 

Alta suma, mai mare sau mai mica decat $ 1000/$ 2000. Va rugam, 

specificati suma:                                      n    

http://www.ebible.ro/biblia/romana/ortodoxa/apocalipsa/21/6/#6


Vom sărbători bogăṭia şi diversitatea 

culturii şi spiritualitatii romanesti, vom 

gusta din delicioasele preparate culinare 

si ne vom delecta de frumuseṭea 

muzicii şi a dansurilor populare.  

OPORTUNITATI DE  

SPONSORIZARE 

Va invitam pe toti cei care detineti 

diferite companii si sunteti interesati in 

a va face reclama prin intermediul Fes-

tivalului, sa ne contactati la:  

festival@sfantulandrei.org 

Oportunitiatiile de sponsorizare: 

 Reclama in Brosura Festivalului        

( $100 - pagina intreaga, $60 - 1/2 

pagina) 

 Propriul banner (2x6 feet) expus 

public ($200) 

 Sigla/Website-ul Companiei pe 

pagina de web a festivalului           

( $100) 

 Spatiu rezervat in cadrul festi-

valului (4’x4’) ($250 intregul festi-

val, $150 - o singura zi) 

 

OPORTUNITATI  DE  VOLUN-

TARIAT PENTRU TINERI 

Pentru toti tineri care au nevoie sa 

efectueze “community work hours”, 

acest festival este locul ideal. Va 

stam la dispozitie!  

Locatia             
Mt. Aetna Camp              

21905 Mt. Aetna Rd. 

Hagerstown, MD 21742  

Pretul                  

$ 200 primul copil       
$ 175 al 2-lea copil      
$ 150 al 3-lea copil  

Dragi parinti,  

Invitam toti tinerii intre 8 si 16 ani sa se inregistreze pentru 
aceasta tabara de vara, dedicata lor! Este o oportunitate unica 
pentru fiecare dintre ei de a se apropia de ceilalti tineri din comu-
nitatea romaneasca (si nu numai) si de a se imprieteni. Spiritul 
tineretii se va simti in largul sau si va creste prin joc, activitati 
de grup, discutii sincere si, mai ales, prin descoperirea propriei 
identitati culturale ortodoxe romanesti.  
 

Pentru inscrieri  va rugam sa vizitati pagina noastra de web: 

http://sfantulandrei.org/tabara-de-vara/ 
 

 

*Participarea tinerilor sub 8 ani este posibila doar in 

cazul in care acestia au un insotitor sau in cazul in care 

se afla in grija unui adult prezent pe perioada taberei.  

* Pretul afisat include atat cazarea cat si mesele zilnice. 

Recomandam ca fiecare participant sa dispuna si de bani 

cash pentru diferite activitati ce necesita un extra-fee.  

SILENT AUCTION! 

Daca doriti sa donati diferite pro-

duse/promitii/excursii, o puteti face 

prin intermediul acestei  “Licitari 

fara Strigare” Anul trecut a avut 

un succes deosebit! 

Data limita pentru inregistrari:  1 Iunie 

Datorita faptului ca este prima tabara de acest gen pentru comunitatea noastra, 

va rugam sa va inscrieti cat mai repede! Va multumim!             



 

Invierea Domnului 
(Duminica Mai 1, 2016) 
 

Cea mai mare sarbatoare anuala a 

crestinatatii este fara indoiala Invierea 

Domnului nostru Iisus Hristos, fundamentul 

intregii noastre credinte ortodoxe.  

 

Anul acesta, din dragostea Bisericii 

Ortodoxe Sarbe “Sf Luca” din Potomac, 

MD, vom savarsi toate slujbele din preajma 

Invierii Domnului la aceasi locatie ca si anul trecut (10660 River Rd, 

Potomac, MD 20854) Biserica Ortodoxa Sarba din Potomac, MD. 

 

Programul slujbelor din perioada Sfintei Invieri, este urmatorul: 

 

Miercuri   - 7:00 p.m. Denie 

Joi    - 9:30 p.m. Denia celor 12 Evanghelii  

Vineri    - 9:30 p.m. Denia Prohodului 

Sambata   - 9:00a.m.Pregatirea Pastilor 

Noaptea Invierii - 11:30 p.m.Utrenia Invierii & Sfanta Liturghie 

Duminica Invierii - 11:00 a.m. Evanghelia Invierii in 12 limbi  

   - 1:00 p.m. Egg Hunt  

Luni, Marti, Miercuri  -10:00 a.m. Sfanta Liturghie 

 

Pentru a cinsti cum se cuvine cea mai mare sarbatoare a crestinilor, va 
invitam pe cei care vorbiti  o limba straina (cu exceptia limbilor engleza 
si romana) sa va voluntariati pentru a citi Evanghelia Invierii in di-
mineata zilei de duminica. Slujba simbolizeaza universalitatea mantuirii 
adusa de catre Mantuitorul Iisus Hristos.   
 
EGG HUNT PENTRU COPII - 
DUMINICA 1:00 P.M. 
 
“Ziua Invierii sa ne luminam cu praznuirea! Si unii pe altii sa ne imbratisam! Sa 
zicem “fratilor” si celor ce ne urasc pe noi. Sa iertam toate pentru inviere. Si asa sa 
strigam : Hristos a inviat din morti cu moartea pe moarte calcand. Si celor din 
mormanturi viata daruindu-le!” 

 

Reflectii si recomandari financiare: 

 

- O mare parte a diferentei dintre veniturile si iesirile primelor 3 luni ale 

anului acesta se datoreaza taxelor ce le-am platit pentru proprietate ( $ 

7,561.86). Aceste taxe ne-au fost trimise dintr-o neintelegere (ivita la 

obtinerea “Plat Recordului”) si ele vor fi returnate bisericii noastre in 

urmatoarele luni. De asemenea, cheltuielile pentru Revelionul de anul 

trecut (9,770.11) au fost platite la inceputul acestui an.  

- Recomandam activarea de catre fiecare credincios a unui pledge 

lunar/fagaduinta si participarea in campania de fundraising “In 

Memoriam...” Lucrul acesta este exprem de fundamnetal pentru 

biserica noastra si activitatiile ei curente. 

RAPORT FINANCIAR IANUARIE-MARTIE 2016 

  Categorii  Venituri Cheltuieli 

Pledges/Mortgage Dobanda 14,049.45 14,208.24 

 Centrul “Pr Calciu” 6,600 7,672.01 

Taxe proprietate 0.00 7,561.86 

Mese, Evenimente 5,119.00 11,168.88 

Membrie/ROEA 7,700.00 995.2 

Organizatia Doamnelor 2,091.00  0.00 

Cheltuieli curente 0.00 3,277.1 

Donatii - Generale 7,319.00 0.00 

Prescuri,DVD, Calendare 1,976.00 3661.23 

Slujbe speciale 12, 120.82 0.00 

Banca+PayPal+Merch. 27.00 175.33 

Salariu Preot 100.00 6,300.00 

Chirie casa preot 0.00 5,985.00 

 Preot (Asigurare Pensie) 0.00 1890.00 

TOTAL  58,726.84. 62,894.85 

Mortgage principal/equity 6,854.28  6,854.28 

In Kind 344.71  344.71 

 Other programs 0.00   68.77 


