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Buletin Parohial Luna Iulie 2013
Raportul campaniei de strangeri de fonduri necesare achitarii imprumutului:
Contul refinantarii creste de la o saptamana la alta si asta numai datorita celor care ne sunt
alaturi si cred in acest proiect. Multumim tuturor celor care au raspuns apelului de acum 4
saptamani si au contribuit deja prin donatii sau au vorbit cu alte familii despre aceasta
campanie. Multumim tuturor celor care au depus munca fizica in fiecare duminica pentru a
asigura mesele de obste, ajutand in acest fel strangerea de fonduri dupa puterea si talentul
fiecaruia. Si nu in ultimul rand dorim sa multumim si celor care continua sa ne tina in
rugaciunile lor pentru a cere Bunului Dumnezeu sa ne ajute sa trecem cu bine peste aceasta
incercare. In ultima luna, am reluat legatura cu banca locala care daca a vazut efortul nostru
cu rezultate promitatoare a fost dispusa sa ne prelucreze aplicatia pentru jumatate din suma
necesara asumandu-si riscul datorita faptului ca au vazut dorinta si bunavointa noastra de a
asigura aceste fonduri. Insa, din pacate nu pot asigura imprumutul datorita istoriei de
faliment. Se pare ca nici o banca, oricat de mica, nu o poate face la acest moment. Deci
singura solutie ramane in continuare sa fie cuprinsa din donatiile primite de la Dvs.,
imprumuturi private si institutia financiara privata care ne va adauga un cost de 3% din
valoarea loanului la suma totala a costului de refinantare. Este bine ca avem mai multe
optiuni. Insa dorim sa adresam rugamintea de a continua dupa posibilitatea fiecaruia sa
strangem cat mai multe fonduri inainte de a apela la aceste optiuni private. Donatiile
primite pana acum nu au fost numai din comunitatea noastra ci si din comunitati ortodoxe
aflate in alte localitati chiar si din alte tari. Acest lucru ne bucura foarte mult si ne da un
avant mai mare spre a realiza cu ajutorul lui Dumnezeu asigurarea financiara a lacasului
nostru. Dorim sa raspundem oricarei intrebari sau propuneri pe care o aveti asa ca va
indemn sa ma abordati ori de cate ori este nevoie. Sa dam slava lui Dumnezeu pentru ca ne
tine sanatosi si inzestrati cu bunatatea crestineasca pe care am primit-o de-a lungul celor
peste 2000 de ani de ortodoxie.
Al vostru slujitor intru Hristos Domnul,
Preotul George Acsente

Programul Slujbelor Luna Iulie
Sambata 13 Iulie
7 PM – Vecernie

Duminica 14 Iulie - Duminica a III-a după Rusalii
(Despre grijile vietii)
9.30 AM - Utrenie
10 AM - Sfanta Liturghie urmata de masa duminicala pregatita
de Organizatia Doamnelor

Sambata 20 Iulie - Sf. Slavitul Prooroc Ilie Tesviteanu
9.30 AM - Utrenie
10 AM - Sfanta Liturghie
7 PM - Vecernie

Duminica 21 Iulie - Duminica a IV-a după Rusalii
(Vindecarea slugii sutasului)
9.30 AM - Utrenie
10 AM - Sfanta Liturghie urmata de masa duminicala pregatita
de Organizatia Doamnelor

Sambata 27 Iulie
7 PM - Vecernie

Duminica 28 Iulie - Duminica a V-a după Rusalii
(Vindecarea celor doi demonizati)
9.30 AM - Utrenie
10 AM - Sfanta Liturghie urmata de masa duminicala pregatita
de Organizatia Doamnelor

Scoala Duminicala Sfintii Imparati Constantin si Elena
Scoala duminicala este un program anual care incepe in prima duminica dupa 15 August si
se termina in prima duminica dupa 15 Mai - acest program culmineaza cu ceremonia de
graduare care are loc la Festivalul de Primavara. Pe parcursul anului participantii la acest
program vor fi implicati in trei spectacole oferite catre comunitatea noastra de Craciun ,
Sfintele Pasti precum si de ziua mamei.
Ora de religie are loc in sala sociala in fiecare duminica (15 Aug-15 Mai) inainte de Sfanta
Liturghie (9:30am - 10:15am ) si este impartita in 4 grupe de varste.
Grupa 4-6 ani: invata despre termenii fundamentali din religia ortodoxa.
Grupa 7-8 ani: se pregateste pentru prima spovedanie.
Grupa 9 – 15 ani: se pregatesc sa introduca in viata de zi cu zi faptele Sfintilor Parinti
capatand o conduita ortodoxa in societate.
Grupa 16 + ani: studiaza Biblia Ortodoxa.
Baietii inscrisi la scoala duminicala intre 8 – 16 ani sunt incurajati sa participe la Sfanta
Liturghie langa Parintele George in Altar in fiecare duminica.
Pentru mai multe detalii vizitati pagina de web http://www.scechurch.org/scoala.php

Inscrierile la Scoala Duminicala se fac pana pe
15 Iulie
Pentru a va inscrie la scoala duminicala din acest
an va rugam sa trimiteti prin email
scoaladuminicala@scechurch.org
pana la data de 15 iulie 2013:
Numele parintilor , e-mail, telefon , numele
copiilor, varsta si un scurt text in care sunteti rugat
sa va exprimati dorinta de a contribui la succesul
acestui program prin voluntariat si/sau sustinerea
financiara facand o donatie sugerata de $15.00 pe
an pentru a acoperi costurile materialelor care
trebuie comandate inainte de inceperea anului
scolar.

Doriti sa publicam anuntul Dvs. in buletinul
lunar? Va rugam sa-l contactati pe Parintele
George prin email fathergeorge@scechurch.org
Pana pe data de 25 a fiecarei luni.

