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Inaltare
rea Sfintei Crucci (14 Septemb
brie)
Constan
ntin cel Mare, înttâiul împărat al creştinilor, aveaa război, precum
m zic unii dintre isstorici, la
Roma, împotriva lui Maaxenţiu, până a nu
n lua împărăţiaa. Iar alţii zic că la
l apa Dunării, îîmpotriva
sciţilor. Văzând că mu
ulţimea potrivniccilor era mai multă
m
decât oasstea lui, era cuuprins de
nedumeerire şi frică. Atu
unci i s‐a arătatt în amiaza zilei semnul Crucii cu stele pe cer,, şi litere
romane împrejurul Crucii, care şi acele
ea erau închipuite cu stele şi ziiceau: "Întru aceeasta vei
birui". FFăcând numaidecât o cruce de aur,
a după chipul celei ce i se arăătase, şi porunciind să fie
purtată înaintea ostaşilo
or săi, au dat război cu vrăjmaşii, dintre care ce
ei mai mulţi au ppierit, iar
alţii au ffugit. Pentru ace
easta, gândind întru sine la pute
erea Celui ce a fost
f
răstignit pe Cruce, şi
crezând că Acesta este Adevăratul Dum
mnezeu şi întărin
ndu‐se cu Botezu
ul împreună cu m
maica sa,
o ascunsă, împrreună cu
a trimiss‐o la Ierusalim ca să găsească Crucea lui Hrisstos. Şi a aflat‐o
celelaltee două cruci, pe care fuseseră răăstigniţi tâlharii; şi nu numai cru
ucile, ci şi piroannele le‐au
aflat. Neştiind împărăteasa care ar fi Crucea Domnu
ului, s‐a arătat aceasta prin m inune. O
ns Crucea, a înviiat; iar celelalte doua cruci ale ttâlharilor
femeie vvăduvă moartă, de care s‐a atin
nu au aarătat nici un se
emn de minune
e. Atunci împărăăteasa s‐a închinat şi a sărutatt Crucea,
împreun
nă cu toata suitaa. Şi neputând în
ncăpea tot poporul să se închine
e, s‐a rugat ca m ăcar să o
vadă. Attunci s‐a suit Ferricitul Macarie, patriarhul
p
Ierusaalimului, şi a înălţat deasupra am
mvonului
Cinstita Cruce, si văzân
nd‐o poporul, a început a strigga: "Doamne, miluieşte!"
m
Şi de atunci a
început a se ţine sărbătoarea Înălţării Cinstitei Cruci.

Raporttul campaniei de strangeri de
d fonduri neceesare achitarii imprumutuluii:
Multumim lui Dumnezeuu pentru
toate. Acceasta campaniee ne‐a
adus pe multi
m
dintre noi mai
aproape de biserica pe ccare o
d
sa o salvaam. In
iubim si dorim
luna Septembrie o sa aveem o
serie de evenimente orgganizate
de enoriaasii din parohia noastra.
Va rog saa participati imppreuna
cu priete
enii dvs. la acestee
evenimente si sa continuuati sa
fiti aproaape de noi.

Evenim
mente Speciale in luna Septem
mbrie: Vizitati site‐ul
s
nostru pagina Evenimentee pentru
detalii. TToata lumea este invitata sa parrticipe si sa se bu
ucure impreuna de izbandirea a cestei
campan
nii de strangere de
d fonduri pentrru biserica noasttra.
 Ruga Banateaana, 7 Septembriie 6.30PM, in sala sociala a biserricii noatre
 Vizita Arhiereasca cu ocazia Aniversarii
A
a 20 de
d ani de la infiin
ntarea bisericii nnoastre,
15 Septembrie 10 AM.
easca de Tenis, 21
2 Septembrie 6:30
6
(Laurel Sprin
ngs Tennis Centeer,
 Seara Romane
Suwanee, GA))

Convoccarea Adunariii Generale Spe
eciale ‐ 22 Septembrie 2013
În confo
ormitate cu Statu
utul si Regulame
entul Episcopiei Ortodoxe Române din America,, Art. IX,
Sectiuneea 25, convocăm
m Adunarea Generală Specială a Parohiei care vaa avea loc la Biseerică,
imediat după Sfânta Litu
urghie de Dumin
nică, 22 Septembrie 2013, cu urrmătoarea Ordinne de zi:
nt
1) Rugăcciunea de deschidere cu invocarrea Duhului Sfân
2) Apelu
ul nominal după lista de membrii cu drept de vott pe anii 2012/20
013
3) Alegeerea a doua perssoane de încrede
ere pentru număărarea voturilor;; Secretarul Adu nării
Generalle va fi Secretaru
ul Consiliului Parrohial
e refinanțare a im
mprumutului current şi a plății im
mprumuturilor viiitoare
4) Stabillirea planului de
5) Rugăcciunea de închid
dere

Prrogramul Slujb
belor/ Evenimeentelor
Lu
una Septembriie
Du
uminica 1 Septembrie – Duminica a X‐a după Rusalii
(V
Vindecarea Lunaticcului)
9.330 AM – Utrenie/ Scoala Duminicalaa
100 AM – Sfanta Liturrghie urmata de m
masa duminicala
brie
Saambata 7 Septemb
5 PPM – Acatistul Maaicii Domnului
6.330 PM – Ruga Ban
natana ‐ Evenimeent organizat pentrru
strrangerea de fondu
uri pentru refinanttare. Detalii pe
paagina de evenimen
nte la scechurch.orrg/evenimente.
Du
uminica 8 Septembrie – Nasterea M
Maicii Domnului
Du
uminica dinainteaa Inaltarii Sf. Crucii (Convorbirea lui
Iisus cu Nicodim)
9.330 AM – Utrenie / Scoala Duminicala
100 AM – Sfanta Liturrghie urmata de m
masa festiva pregatita
dee Organizatia Doam
mnelor pentru sarb
batorirea Nasterii
Maaicii Domnului
“LA
A MULTI ANI Tutu
uror ce poarta num
mele Maicii
Doomnului!“
mbrie – Inaltarea SSfintei Cruci (Post)
Saambata 14 Septem
9.330 AM – Utrenie
100 AM – Sfanta Liturrghie
7 PPM – Vecernie Arh
hiereasca
Du
uminica 15 Septem
mbrie – Duminica dupa Inaltarea
Sfiintei Cruci ( Luarea Crucii si urmareea lui Hristos)
9.330 AM – Utrenie / Scoala duminicalaa
100 AM – Sfanta Liturrghie cu participarrea IPS Nathaniel
2PPM – Masa festiva Sarbatorirea a 200 de ani de la
Inffiintarea Bisericii Noastre. Detalii pe pagina de
evvenimente la scech
hurch.org/evenimeente.
mbrie
Saambata 21 Septem
5 PPM Vecernie / Acaatist
6.330PM – Seara Rom
maneasca de Tenis (Laurel Springs
Teennis Center) – Eveeniment organizatt pentru strangerea
dee fonduri necesaree refinantarii. Detaalii pe pagina de
evvenimente la scech
hurch.org/evenimeente.
Du
uminica 22 Septem
mbrie – Duminica a IX‐a după Rusalii
(U
Umblarea pe mare – potolirea furtunii)
9.330 AM – Utrenie / Scoala Duminicala
100 AM – Sfanta Liturrghie urmata de m
masa duminicala
pregatita de Organizzatia Doamnelor
dunarea Generala Speciala – Stabiliirea planului de
Ad
reffinanțare a impru
umutului curent şi a plății
im
mprumuturilor viito
oare
mbrie
Saambata 28 Septem
7 PPM – Vecernie
Du
uminica 29 Septem
mbrie – Duminica a XIX‐a după Rusa
alii
(Prredica de pe munte – Iubirea vrajm
masilor)
9.330 AM – Utrenie / Scoala Duminicala
100 AM – Sfanta Liturrghie urmata de m
masa duminicala
pregatita de Organizzatia Doamnelor

