
 
 

Proiect administrativ major: 
 

CONSTRUIREA BISERICII  
“MOLDOVITA LA WASHINGTON , D.C.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Iar voi sunteti trupul lui Hristos si madulare (fiecare) in parte. Si pe 
unii i-a pus Dumnezeu in Biserica: intai apostoli, al doilea prooroci, al 
treilea invatatori; apoi pe cei ce au darul de a face minuni; apoi da-
rurile vindecarilor, ajutorarile, carmuirile, felurile limbilor.  Ravniti 
insa la darurile cele mai bune. Si va arat inca o cale care le intrece pe 
toate:...dragostea nu cade niciodata” 
 
 
 
 

SLAVA LUI DUMNEZEU PENTRU TOATE! 

 
 
 

BINE ATI VENIT!/WELCOME! 
 

Pace celor ce vin, bucurie celor ce raman, 
binecuvantare celor ce pleaca! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biserica Ortodoxa Romana   
“Sfantul Apostol Andrei” 

Potomac, MD  

 
 



 
 
 

“ Si Iisus le-a zis: “Lasati copiii sa vina la Mine si nu-i opriti, 
caci Imparatia cerurilor este a celor ca ei.”  

(Matei 19:14) 
 

“Smeriti-va, dar sub mana tare a lui Dimnezeu, pentru ca  la 
vremea Lui, El sa va inalta. Si aruncati asupra Lui toate    

ingrijorarile voastre, caci El insusi ingrijeste de voi.”  
(1 Petru 5:6-7) 

 
“ V-am spus aceste lucruri ca sa aveti pace in Mine. In lume 

veti avea necazuri; dar indrazniti, Eu am biruit lu-
mea.” (Ioan 16:33) 

 
“Apa este moale din fire, piatra este tare. Dar daca agatam 
ulciorul deasupra pietrei, picatura cu picatura apa gaureste 

piatra. Tot asa, cuvantul lui Dumnezeu este moale, inima  
noastra este tare. Omul care asculta des cuvantul lui 

Dumnezeu, isi deschide inima si se teme de El.” (Avva Pimen) 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Apostol Andrei 

 

 
VA INVITAM SA VA ALATURATI NOUA! 

 
A face parte din Biserica Ortodoxa este un dar primit de fiecare dintre noi 
prin Taina Sfantului Botez. De asemenea, fiecaruia dintre noi ne este dat sa 
facem parte dintr-o anumita parohie locala, cu propria dinamica spirituala, 
administrativa si socio-culturala. De aceea va invitam astazi sa fiti parte 
activa din parohia noastra. 
 

• Oferim membrilor si credinciosilor bisericii noastre: 
 

• Hrana spirituala prin toate slujbele religioase, rugaciuni si 
ganduri de preamarire, multumire si cerere, inaltate catre Dumnezeu.  

• Educatie si crestere spirituala si culturala atat pentru cei mici cat 
si pentru credinciosi prin diferite programe, evenimente si cateheze. 

• Suport emotional, spiritual si material ori de cate ori este nevoie 
pentru cei credinciosi cat si pentru toti cei in nevoi. 

 

• Va puteti alatura noua prin urmatoarele modalitati: 
 

• Sa participati cat mai mult posibil la slujbele si activitatile 
duhovnicesti si sa va oferiti talentul si aptitudinile dumneavoastra. 

• Sa sustineti biserica printr-un Pledge/Fagaduinta lunara 
benevola ce ne ajuta la plata si intretinerea proprietatii si buna 
functionare administrativa a bisericii noastre (va rugam sa completati  
un „Formular de Pledge”). 

• Sa deveniti membru cu drept de vot al comunitatii noastre (va 
rugam sa completati un „Formular de membrie”). 

 
In concluzie, ne bucuram ca va aflati in mijlocul nostru si ca Dumnezeu 
v-a indrumat pasii catre Biserica Ortodoxa Romana ’Sfantul Apostol 
Andrei” din Potomac, MD.  Nu ezitati in a ne spune cu ce va putem fi de 
folos si cum putem iesi in intampinarea nevoilor dumneavoastra. Va 
invitam sa completati o lista cu numele celor vii si adormiti din neamul 
dumneavoastra (pomelnic). Parintele paroh le va pomeni la Sfantul 
Altar.  
 

De asemenea, avem nevoie de informatiile dumneavoastra de 
contact (nume, adresa, telefon, e-mail, etc.) pentru a va informa 
despre toate evenimentele ce se vor desfasura in mijlocul nostru. 

Doamne ajuta!  

www.sfantulandrei.org      contact@sfantulandrei.org www.sfantulandrei.org      contact@sfantulandrei.org 



MESAJ DE BUN VENIT! 

Bine ati venit in sanul comunitatii Bisericii Ortodoxe Romane “Sfantul   
Apostol Andrei” din Potomac, Maryland. Prezenta dumneavoastra in mijlocul 
nostru ne bucura nespus de mult si ne rugam ca Dumnezeu sa va bine-
cuvinteze acest popas spiritual cu mult har si pace dohovniceasca.  

Biserica noastra, prin dimensiunea ei fundamental duhovniceasca, raspunde 
nevoilor spirituale ale tuturor membrilor si vizitatorilor care ii calca pragul zi 
de zi. Ne propunem si ne rugam ca impreună să simtim iubirea lui Dumnezeu 
revarsata prin Domnul nostru Iisus Hristos si să răspundem acestei iubiri in 
viata noastră de zi cu zi prin fapta, gand si cuvant, toate indreptate spre 
Dumnezeu si aproapele nostru. Suntem chemati sa avem “gândul lui Hristos 
si sa cugetam ca El si, prin toate, sa Îl cugetam pe El.” (Sfântul Maxim    
Marturisitorul). Prin urmare, aceasta ancorare in dragoste si credinta o facem 
atat pe plan spiritual, prin organizarea de slujbe religioase si evenimente 
duhovnicesti, cat si pe plan socio-cultural prin diferite evenimente  comuni-
tare (de exemplu: Festivalul Romanesc bi-anual, picnicuri si mese de obste).  

Din punct de vedere istorico-administrativ, va aflati in mijlocul unei comuni-
tati ortodoxe romanesti infiintata in anul 2009 ca urmare a necesitatii si 
dorintei comunitatii de a construi o biserica autentic orthodox-romaneasca pe 
proprietatea actuala, cumparata de initiatorii proiectului. Proiectul a fost bine-
cuvantat si inceput de catre Prea Cucernicul Parinte, de vesnica pomenire, 
Gheorghe Calciu Dumitreasa ca urmare a unei cresteri deosebite a comuni-
tatii romanesti din aceasta zona in perioada 1990-2000. La momentul de fata 
ne aflam in faza intermediara a acestui proiect, si toate slujbele se oficiaza in 
cadrul bisericii temporare instalate pe proprietate in perioada 2016-2017. In 
curand nadajduim ca Dumnezeu ne va ajuta sa demaram proiectul bisericii 
mari si cu totii sa fim ctitorii acestui asezamant duhovnicesc.  

In concluzie, va uram “Bun venit!” in mijlocul nostru si ne bucuram sa fiti 
parte din marea noastra familie spirituală aducandu-va aportul             
dumneavoastră unic si fundamental la cresterea si prosperitatea Bisericii lui 
Hristos pe pământ.  

“Orice ati face, lucrati din toata inima, ca pentru Domnul si nu ca pentru 
oameni, bine stiind ca de la Domnul veti primi rasplata mostenirii; căci 

Domnului Hristos slujiti.”(Coloseni 3, 23-24) 

 

Pr. Cosmin Antonescu—Preot Paroh 

 Istoria si actualitatea bisericii si a proiectului de constructie  

• 1990-2004:  Comunitatea ortodoxa romana stransa in jurul Bisericii 
“Sfanta Cruce” din Alexandria, VA, creste semnificativ. Parohul era 
Parintele Marturisitor, de vesnica pomenire, Gheorghe Calciu Dumitreasa 
(+ Nov. 2006). 

• 30 Noiembrie 2005: Se finalizeaza cumpararea proprietatii din Potomac, 
MD in vederea construirii viitoarei biserici mai incapatoare si care sa 
acomodeze intreaga comunitate.  Parintele Calciu se muta la Domnul     
(+ Nov. 2006),  iar comunitatea se divizeaza in ceea ce priveste fiabili-
tatea construirii viitoarei biserici pe noua proprietate. 

• Martie 2009: In consecinta, Misiunea Sfantul Apostol Andrei este fonda-
ta, iar Parintele Protopop Dumitru Paun este numit preot paroh. Se       
demareaza procesul de intabulare a proprietatii si se lucreaza la planurile 
arhitecturale. Noua parohie devine o entitate de sine statatoare si cu     
propria dinamica. Slujbele se desfasoara pe proprietate intr-o capela   
temporara. 

• Iunie 2014: Este emis actul de intabulare (Plat Record) si Pr. Cosmin 
Antonescu este numit noul paroh. Slujbele se desfasoara intr-o alta 
locatie (la o scoala) si procesul instalarii unei biserici noi conform         
ce-rintelor in vigoare este demarat. Aceasta faza intermediara este aleasa 
pentru racordarea proprietatii la reteaua publica de alimentare cu apa la 
proprietate si un sistem septic privat. 

• 2016 - se primesc toate aprobarile necesare si este instalata o noua biseri-
ca in care se pot desfasura toate slujbele religioase. Comunitatea se rein-
toarce pe proprietate si continua slujbele religioase. 

• 2017 - prezent se lucreaza la finalizarea planurilor arhitecturale pentru 
biserica finala numita “Moldovita la Washington, D.C.” datorita stilului 
architectural si consacrarii Fondului “Moldovita” (aprox. $800,000) 
pentru initierea proiectului. 

• www.centrulparintelecalciu.org - website dedicat exclusiv proiectului 

Pentru o functionare administrativa si financiara sanatoasa, s-a demarat 
campania de PLEDGES/FAGADUINTE prin care credinciosii sunt  invi-
tati sa  contribuie lunar la plata tuturor cheltuielilor aferente platii terenului 
si intretinerii bisericii (care se ridica la  peste $10,000 lunar). Se recomanda 
donarea unei sume de aproximativ $100/persoana pentru acoperirea aces-

tor cheltuieli.  Domnul sa ne ajute!                   

www.sfantulandrei.org      contact@sfantulandrei.org www.sfantulandrei.org      contact@sfantulandrei.org 



EVENIMENTE DUHOVNICESTI  & SOCIO-CULTURALE 

 

SARBATORILE  NASTERII SI INVIERII DOMNULUI 

 

• Invierea, cea mai mare sarbatoare a crestinatatii este asteptata prin perioada 

Postului Mare si apoi sarbatorita la miezul noptii prin urarea traditionala 

“Hristos a inviat! Adevarat a inviat!” Va invitam sa participati la numeroasele 

slujbe religioase si evenimente duhovnicesti ce se vor organiza in aceasta 

perioada. 

• De mare insemnatate este  Serbarea de Craciun a copilasilor, care ne aduce 

intotdeauna zambetul pe buze si lumina in suflete. Daca aveti copilasi in  

familie, ei sunt invitati cu toata dragostea sa participe. 

 

FESTIVALUL ROMANESC BIANUAL 

 

• In fiecare an, pe proprietatea bisericii noastre se organizeaza Festivalul   

Romanesc de Primavara (luna Mai) si de Toamna (Sept./Oct.). Evenimentul 

este de o frumusete deosebita si se bucura de o mare popularitate in sanul        

comunitatii romano-americane. 

• Voluntariatul si sponsorizarea sunt elementele cheie pentru succesul acestui 

eveniment major. Toti cei doritori ne pot contacta prin e-mail  

      (contact@sfantulandrei.org) si pot vizita website-ul festivalului: 

• www.romanianfoodfestival.org 

 

MESE DE OBSTE LUNARE & REVELIONUL 

 

• In fiecare luna incercam sa organizam cate o masa frateasca prin care dorim 

sa intarim legaturile intre membrii comunitatii noastre si sa ne bucuram unii 

de ceilalti sub ocrotirea Maicii Domnului si a Sfantului Apostol Andrei, 

Hramul sfintei noastre biserici. Apoi, la cumpana anului calendaristic, va   

invitam spre a sarbatori Revelionul. 

 

PACHETE PENTRU CEI DRAGI DIN ROMANIA 
 
• Prin intermediul bisericii noastre puteti trimite lunar 

pachete catre Romania. Contactati-ne pentru mai 
multe informatii. 

INFORMATII UTILE 
 

BISERICA ORTODOXA ROMANA „SFANTUL APOSTOL ANDREI”                                 

• 9111 River Rd. Potomac, MD 20854 Mail: P.O. BOX 59836 

• Telefon: (301)-365-3949   Potomac, MD 20859 

• www.sfantulandrei.org   contact@sfantulandrei.org
  

 
DUHOVNICIE SI SPIRITUALITATE 

 
Preot Paroh - Preotul Cosmin Antonescu  

• Telefon (301) 300-4353 (cell) 
• E-mail: preot@sfantulandrei.org 
 
Programul slujbelor religioase 

• Duminica 10:30 a.m. Sfanta Liturghie 
• In zile de sarbatoare 10:00 a.m. 
• Programul slujbelor religioase este anuntat in general in fiecare 

saptamana fie la sfarsitul slujbei, fie prin e-mail. 
 

Dirijor Cor: Cornel Stana (240) 838-0411 
 

ADMINISTRATIE SI ORGANIZATII AUXILIARE 
 

• Presedinte Consiliu Parohial: Dima Samata (240) 441-1150 
• Vicepresedinte: Aurel Blindu (703) 639-8822; Ion Spac (703) 901-3052 
• Secretar Consiliu: Paul Cotae (202) 274-6290 
• Casier: Dan Cazacu (301) 213-1560 
• Presedinte Organizatia Doamnelor: Luciana Blindu (571) 227-2700 
• Director Scoala Duminicala: Psa Camelia Antonescu (734) 717-1179 
• Organizatie tineri: Pr. Cosmin Antonescu (301) 300-4353 
• Administrare teren: Constantin Jiga (301) 538-8152 
• Website: Mihai Dorobantu (240) 281-0254 
 
Daca doriti sa contactati prin e-mail pe oricare din cei enumerati mai sus, 
o puteti face la adresa: contact@sfantulandrei.org. 

 
 
 
 
 

Daca doriti sa fiti inclusi in 
corespondenta noastra de e-mail 

(saptamanala) sau cea prin posta, va 
rugam sa ne trimiteti informatiile 

dumneavoastra de contact la adresa: 
contact@sfantulandrei.org  

sau sa completati formularul inclus in 
aceasta brosura.   


