
 
 

Iulie 7, 2013: Duminica a II-a după Rusalii 
(Chemarea primilor Apostoli) 

 

Apostolul: Romani 2:10-16: 
 

Dar mărire, cinste şi pace oricui face binele: iudeului mai întâi, şi elinului.  
Căci nu este părtinire la Dumnezeu! Câţi, deci, fără lege, au păcătuit, fără lege vor şi pieri; iar 
câţi au păcătuit în lege, prin lege vor fi judecaţi. Fiindcă nu cei ce aud legea sunt drepţi la 
Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea vor fi îndreptaţi. Căci, când păgânii care nu au lege, din 
fire fac ale legii, aceştia, neavând lege, îşi sunt loruşi lege, Ceea ce arată fapta legii scrisă în 
inimile lor, prin mărturia conştiinţei lor şi prin judecăţile lor, care îi învinovăţesc sau îi şi 
apără, În ziua în care Dumnezeu va judeca, prin Iisus Hristos, după Evanghelia mea, cele 
ascunse ale oamenilor. 
 

Evanghelia: Matei 4:18-23: 
 

Pe când umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut pe doi fraţi, pe Simon ce se numeşte 
Petru şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Şi le-a zis: 
Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după 
El. Şi de acolo, mergând mai departe, a văzut alţi doi fraţi, pe Iacov al lui Zevedeu şi pe Ioan 
fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-şi mrejele şi i-a chemat. Iar ei îndată, 
lăsând corabia şi pe tatăl lor, au mers după El. Şi a străbătut Iisus toată Galileea, învăţând în 
sinagogile lor şi propovăduind Evanghelia împărăţiei şi tămăduind toată boala şi toată 
neputinţa în popor.  
  



 
PROGRAMUL SLUJBELOR PENTRU VARĂ 

 

Datorită faptului că părintele George va fi plecat 
în perioada 10 iunie – 18 iulie,  

vor fi schimbări în programul slujbelor religioase. 
Biserica va fi deschisă în fiecare duminică și  

părintele diacon Severian va face slujba Acatistului. 
În duminica din 23 iunie, Sf. Liturghie  

va fi oficiată de părintele Mircea Panciuk. 
Pentru orice urgență, vă rugăm să sunați  

la părintele Mircea, la 456 – 7737. 
 

Vă dorim o vară plăcută! 
 

 

 
 
 



 

MEMBRIA 
 

La Adunarea Generală Anuală, ținută la 24 februarie, 2013, s-a 
hotărât ca membria să rămână neschimbată:  

$100/persoană ($200/cuplu). 
 

Apelăm la toți membrii și sprijinitorii noștri să plătească membria 
cât mai curând posibil pentru ca să putem executa  

proiectele propuse în sezonul cald și totodată 
să ajutăm Arhiepiscopia cu contribuția anuală. 

 

Nu uitați că $25 din fiecare membrie  
sunt trimiși la Arhiepiscopie. 

 

MULȚUMIM PENTRU SPRIJIN! 
 

 
 

 

Renovarea BucRenovarea BucRenovarea BucRenovarea Bucăttttărieirieirieiriei    
 

Bucătăria Centrului Românesc are nevoie urgentă de extindere şi 
renovare! În toamna lui 2012 am început o campanie de  

strângere de fonduri pentru acest proiect important.  
Ultimul deviz a ajuns la suma de $80.000. 

Facem apel tuturor membrilor, susţinătorilor  
şi prietenilor noştri să doneze în mod generos pentru  

acest proiect major şi să sprijine evenimentele  
de strângere de fonduri! 

Toţi donatorii vor primi chitanţe de scutire de taxe 
şi cordialele noastre mulţumiri. 

 
Vă mulţumim şi Dumnezeu să vă binecuvinteze! 

 

 
 
 


