
Program de Colinzi în Ziua de Craciun - Nu uitati 
traditionalul Program de Colinzi Românesti si Ameri-
cane pe care îl vom prezenta, chiar în ziua de 
Craciun, marți 25 Decembrie 2018, la orele 12:00 
pm., imediat dupa Sfânta Liturghie, in sala mare 
parohiale. Ca si'n anii precedenti, ipodiaconul Gabriel 
Vamvulescu  ne va ajuta cu organizarea programului, 
si prin contributia catorva voluntari vom prezenta un 
buchet de Colinde Traditionale de Craciun, din tezau-
rul romanesc si strain. Va rugam sa va planuiti partici-
parea. Un potlac se va servi înaintea programului. De 
aceea, rugam ca fiecare sa aduca câte un platou de 
mâncare, sa putem binecuvânta trupurile dum-
neavoastra postitoare cu mâncare "de frupt", înaintea 
programului. 

 
Pledge/Membrie 2018 (un apel fierbinte, de suflet) - 

Nu uitati. Bisericile se întretin numai, si numai din 
minusculele donatii pe care dumneavoastra le faceti. 
Guvernul nu ajuta cu nimic (astazi, întelegem noi, nici 
chiar în România). Episcopia nu numai ca nu ajuta 
financiar, ci ea însasi se întretine din donatiile noas-
tre. $75.00 dolari din donatiile dumneavoastre catre 
parohie îi trimitem anual la episcopie. Pentru cei cca 

200 membri, pe care parohia noastra ii 
raporteaza la episcopie, biserica plateste an-
nual la între $11,500-$13,000. Fara contribu-
tiile d-voastre, noi nu putem sa ne întretinem, 
si nici nu vom putea ajuta Episcopia. Si iarasi, 
nu uitati ca noi, la "Sfânta Treime", suntem 
quotati a fi una dintre parohiile susținătoare ale 
Episcopiei. Daca noi nu ajutam, atunci cine ar 
putea sa contribuie!!!???. Implorandu-Va, 
asteptam donatiile d-Voastre de membrie. 

 
Comitetul de Nominare - Pentru alegerea 

membrilor consiliului parohial pe 2019, la adu-
narea generala parohiala, convocata pentru 
data de duminica 3 februarie 2019 (a se vedea 
scrisoarea de convocare, pe coperta interioara/
finala), un comitet de 4 persoane vor accepta 
"intentiile dvoastre" de a fi selectati, din randul 
membrilor calificati ai parohiei, pentru noul 
consiliu parohial pe 2019: p.c.pr. Constantin 
Alecse, dnul Ion Anton, dna Getta Jercan si 
dnul ipod. Panait Cufuioti. În eventualitatea ca 
doriti a fi unul dintre cei 25 de candidati ai con-
siliului parohial pentru 2019, va rugam sa dati 
de stire unuia dintre membrii comitetului de 
nominare.  

 
Calendare Românesti de Perete pe 2019 - 

Calendarele românesti de perete pe 2019, ne-
au sosit deja la epitropie, intr-un tiraj limitat. 
Adresati-va, va rugam, Epitropilor Bisericii. 

 
Boboteaza 2019 - Suntem chemati cu totii sa 
ne sfintim (sanctificam) viata noastra, casele no-
astre, la praznicul Botezului Domnului nostru 
Iisus Hristos. Biserica face aceasta de 2000 de 
ani. Nu uitati sa-l invitati pe preotul D-Voastra sa 
va sfinteasca casel, Bobeaza.  
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Preotul Sfinteste casele DV,  la Boboteaza 


