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Saint Polycarp’s –parish bulletin
Hristos A Inviat!
1.
Şi după ce a trecut ziua sâmbetei,
Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi
Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină
să-L ungă.

Special points of interest:
•

•

•

2.
Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a
săptămânii (Duminică), pe când răsărea
soarele, au venit la mormânt.

Invierea lui
Hristos

3.
Şi ziceau între ele: Cine ne va
prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului?

As vrea ca,
întotdeauna, bisericile sa fie
pline ca de Paste

4.
Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că
piatra fusese răsturnată; căci era foarte
mare.

A few Reasons
why We should
be an Orthodox
Christian

5.
Şi, intrând în mormânt, au văzut un
tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în
veşmânt alb, şi s-au spăimântat.
6.
Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi!
Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit?
A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au
pus.

10.Aceea,
mergând, a vestit pe cei ce fuseseră cu
El şi care se tânguiau şi plângeau.
11.
Şi ei, auzind că este viu şi că a
fost văzut de ea, n-au crezut.
12.
După aceea, S-a arătat în alt
chip, la doi dintre ei, care mergeau la o
ţarină.
13.
Şi aceia, mergând, au vestit
celorlalţi, dar nici pe ei nu i-au crezut.
14.
La urmă, pe când cei unsprezece şedeau la masă, li S-a arătat şi
I-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, căci n-au crezut pe cei
ce-L văzuseră înviat.
15. Şi le-a zis: Mergeţi în toată lumea
şi propovăduiţi Evanghelia la toată
făptura.
Matei cap.16,1-15

7.
Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor
Lui şi lui Petru că va merge în Galileea, mai
înainte de voi; acolo îl veţi vedea, după cum
v-a spus.
8.
Şi ieşind, au fugit de la mormânt, că
erau cuprinse de frică şi de uimire, şi
nimănui nimic n-au spus, căci se temeau.
9.
Şi înviind dimineaţa, în ziua cea
dintâi a săptămânii (Duminică) El s-a arătat
întâi Mariei Magdalena, din care scosese
şapte demoni.
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Minunea Invierii: As vrea ca, întotdeauna, bisericile sa fie pline ca de Paste
Intrebari si raspunsuri cu Parintele Savatie Bastovoi

As vrea ca,
întotdeauna,
bisericile sa
fie pline ca
de Paste!

Parinte Savatie, de ce lumea
devine mai evlavioasa anume
în ajunul sarbatorilor?
- Mi se pare ca, înainte de
orice eveniment mai mare sau
mic din viata omului, fiecare
se reculege, se interiorizeaza,
îsi recapituleaza cumva anii
traiti. De ce spun asa? Fiindca
sarbatorile pe care le avem se
repeta în fiecare an, dar de
fiecare data sunt cumva altfel,
pentru ca viata noastra a
devenit alta si, implicit, noi
suntem altii. Ajungând în
preajma sarbatorilor, avem un
prilej de a constata niste lucruri: ca timpul trece si ca noi
suntem mai buni sau mai rai.
- Împartasindu-ne, fagaduim
sa nu tinem nici o suparare.
Exista o limita a iertarii si a
tolerantei?
- Iertarea nu trebuie sa revina

în viata noastra numai cu ocazia Postului sau a sarbatorilor.
Iertarea este o stare permanenta a crestinului, ea înseamna marinimie si arata toata
maretia omului. Fiecare dintre
noi are neputintele sale,
pentru care ar vrea sa fie
iertat. A ierta înseamna a-l
întelege pe celalalt, a te identifica cu el, a trai pentru el si
prin el. Iata toleranta, dragostea crestina.
- Totodata, sperând ca vor fi
iertati, multi pacatuiesc cu
buna stiinta si îndraznesc sa
se compare cu altii, "si mai
pacatosi". La ce aduce aceasta
competitie trufasa?
- Noi, crestinii, avem un singur etalon la care ne raportam
- Hristos. Atunci când Mântuitorul a spus: "Fiti desavârsiti

precum Tatal vostru ceresc
desavârsit este", El ne-a aratat
ca drumul desavârsirii
crestine nu are limita si ca
nimeni, niciodata, nu o poate
atinge. Prin aceasta, Hristos a
vrut sa puna stavile mândriei
omenesti. Hristos ne spune:
"Nu va comparati cu oamenii,
ci cu Dumnezeu: daca vreti sa
stiti cine sunteti, daca vreti sa
stiti adevarata voastra stare,
aflati ca voi ati fost facuti
pentru desavârsire".

A few Reasons why We should be an Orthodox Christian
1.

Because the Orthodox Church is
the original Church; the very
same one described in the New
Testament.

2.

Because the Orthodox Church
does not approach the Almighty
God in a casual and relaxed way.

3.

4.

5.

6.

Because the Orthodox Church is
the only church whose teachings
can be shown not to have
changed since the first century.
Because the Orthodox Church is
not interested in entertaining
you.

7.

Because only with the Orthodox
Church do you have any reason
to believe that your children,
your grandchildren, and your
great-grandchildren will worship
and believe the way you do.
Because the Orthodox Church
prays to and worships the entire
Holy Trinity, not just one or two
members to the exclusion of the
rest.
Because only the Orthodox
Church believes and practices
the Christian Faith in its entirety.

8.

Because the Orthodox Church
takes the Christian Faith very
seriously.

9.

Because only the Orthodox
Church uses the entire Bible rather than a carefully chosen selection of "proof text"
verses.

10.

Because the Orthodox Church
does not take a minimalist approach to faith and worship.

To be continued
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Biserica—poezie
La biserica cea veche

De durere si de griji

Ce-o zidira ei strabunii,

Lacrimi pus-au in rugaciune

Plans in danganul de clopot

Pentru pruncii lor bolnavi.

Cheama azi la rugaciune.
N-au putut sa o doboare
Si a fost candva odata

Nici cutremure, razboaie,

Fala celor ce-o zidira,

Ce au reusit crestinii

A ajuns trecand prin veacuri

Prin necredinta, nepasare.

Parasita - o ruina.
Ca un Christ uitat pe cruce,
Martor vremurilor tulburi

Povara necredintei noastre

Suferintei unui neam,

Prin veacuri trupul sau si-l
frange;

pe această piatra

Eu merg sa-aprind o lumanare.

voi zidi Biserica

Astazi pare rastignita
Ca Hristos intre talhari.

“tu eşti Petru şi

Mea şi porţile
Si de ar putea ea spune

Angelina Nadejde

iadului nu o vor

Cate rugi pe la icoane

Birui.” (Matei

Inaltat-au ei crestinii,

16:18)

Cate mame ingenuncheate

PROGRAM

Duminica 10 A.M –Sfanta Liturghie
Sambata 7 P. M—Vecernia sau rugaciunea
de seara urmata de spovedanie, citirea Sfinte
Scripturi.

MISSION
Biserica ortodoxa Sfantul Polycarp ,Naples are ca scop ridicarea unui locas de inchinare
in zona de SW a Floridei. Nu este un lucru usor de ridica o biserica, mai ales in aceste
vremuri tulburi. Apreciem efortul tuturor care au contribuit atat material cat si spiritual
la cresterea si implinirea acestui deziderat. Indemnam pe toti cei care doresc ridicarea
bisericii noastre sa sustina aceasta cauza.Dumnezeu sa va rasplatesca darul si efortul
dumneavoastra.Parintele Ovidiu

De ce ?
Dorim a ridica un locas de inchinare pentru a:
•

face dovada ca suntem cu adevarat crestini ortodocsi, marturisitori a lui Dumnezeu ,

•

fi curatati de egoism ,

•

fi marturie generatiilor urmatoare.

Membrii Consiliului parohial:
Marius Pughiuc –Pres. C

Andreea Gradea-Controlor

Raul Smaranda –Vice-pres.C

George Parus

Simona Malinchi -Secretar C

Victor Costache—membru onorific

Marius Coman– Secretar financiar C

Rev. Fr. Ovidiu Pacurar– parish priest

Octavian Draghici– Epitrop C
Nelu Ene –Controlor

Locatie:

Pentru mai multe informatii:

Montessori School
10904 Winterview Drive
Naples FL, 34109
Linga SAM'S Club pe
Immokalee

Rev. Fr. Ovidiu Pacurar-parish priest
Cell— (954) 549-5460
Mr. Marius Pughiuc—Pres. consiliu
Cell—(239)-645-1606

Follow us on Facebook:
Biserica Ortodoxa Naplessau
www.sfantulpolicarp.com

