Martie 2016
6 Martie ( Duminica Infricosatoarei Judecati)
13 Martie (Duminica Lasatului Sec de Branza)
20 Martie (Duminica Ortodoxiei)
25 Martie (Buna Vestire)
27 Martie (Duminica Sfantului Grigorie Palama si Vindecarea Slabanogului din Capernaum)

Din data de 14 Martie incepe Postul Sfintelor Pasti.
Sf. Ioan Gura de Aur zicea: “Postiti? Aratati-mi-o prin fapte. Cum? De vedeti un sarac , aveti mila de el; un
dusman, impacati-va cu el; un prieten inconjurat de un nume bun, nu-l invidiati; o femeie frumoasa,
intoarceti capul. Nu numai gura si stomacul vostru sa posteasca, ci si ochiul, si urechile, si picioarele, si
mainile voastre, si toate madularele trupui vostru. Mainile voastre sa posteasca ramanand curate si de
hrapire si de lacomie. Picioarele, nealergand la privelisti urate si in calea pacatosilor. Ochii, neprivind cu
ispitire frumusetile straine… Gura trebuie sa posteasca de sudalme si alte vorbiri rusinoase”.
Deci, postul foloseste si sufletului si trupului, pentru ca intareste trupul si curateste sufletul.
Bunul Dumnezeu sa ne ajute sa indeplinim povata Sfantului Ioan Gura de Aur si sa ne pazeasca in toti
vecii. Amin!
Cu mult drag si iubire duhovniceasca al vostru parine Marius Mihai Lazar

Din data de 24 Martie pana in data de 27 Martie, Parintele Marius este plecat la manastirea
Sf.Dumitru din Midletown, NY. motiv pentru care nu se va savarsi Sfanta Liturghie la noi in Biserica
in zilele de 25 Martie (Buna vestire) si 27 Martie (Duminica a 2 din post )

Sfintele Liturghii vor incepe de la ora 10:30

++++++++++++++++++++++
Duminica, 20 Martie
ora 6PM
Vecernia Pan-Ortodoxa la Biserica Sfintii Constantin si Elena din Newport News
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Avem calendare pentru anul 2016.
De perete-$10/bucata.
De buzunar- $5/bucata.

Format cu file de perete- 10$/bucata
***************************************************************
Pledge 2016
Daca doriti ca anul acesta sa contribuiti cu o donatie lunara, va informam care sunt metodele de
plata:
-cec adus la Biserica sau trimis prin posta la adresa de mai jos. Mentionati pe cec luna pentru
care platiti.
-bani cash, inmanati direct membrilor comitetului la Biserica. Nu trimiteti bani cash prin posta.
-online prin Paypal, folosind butonul "Donate" din stanga paginii.
Un reminder va fi trimis lunar tuturor celor care s-au inscris sa ofere un pledge.
Plata acestui pledge va ofera pozitia de membru cu drept de vot al Bisericii Nasterea Maicii
Domnului.
Puteti oferi orice suma doriti, dar este de preferat sa o primim pana la data de 15 a fiecarei luni.
Multumim tuturor pentru sustinere!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Daca doriti sa donati produse casnice si electrocasnice pentru casa parohiala, va rugam sa ne
anuntati.
******************************************************************************
*****************************************

St Mary Romanian Orthodox Church
organizes
International Women’s Day Festive Dinner
Saturday, March 5th starting at 5PM
1821 Lafayette Blvd, Norfolk, VA 23509
Fellowship Hall

Free Entrance- Donations accepted
Rich Menu and cold drinks will be provided.
Music and dancing.
Children are welcomed.
Guaranteed great family time!
*********************************************************************************************
*****

Bursa Sfanta Ecaterina
Se pot inscrie studentele la colegiu, varsta 16-25 ani. Vor avea prioritate inscrierile celor care se
afla in primul an
de colegiu si cele care aplica pentru prima data.
*****************************************************************
Tabara duhovniceasca AROLA “Femeia Crestina în Secolul 21”

Cu binecuvântarea Înaltpreasfintitului parintele nostru Nicolae, Arhiepiscopul Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române din cele Doua Americi, AROLA (The Association of Romanian Orthodox
Ladies Auxiliaries) organizeaza cu prilejul Anului omagial al educatiei religioase a tineretului
crestin ortodox si Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul si al tipografilor
bisericesti,tabara duhovniceasca în anul 2016 pentru femeile crestine din parohiile
Arhiepiscopiei noastre.
În Protopopiatul Estului Statelor Unite între 25-27 Martie la Manastirea Sfântul Dumitru, din
Middeltown NY, 1572 Mountain Rd, Middletown, NY 10940. Pentru informatii suplimentare va
rugam sa contactati Ileana Dascalu sau Getta Alexandru getta.alexandru@gmail.com
Înscrierile se pot face pe website-ul arola.us
Va rugam sa cercetati site-ul organizatiei si pentru informatii referitoare la programul în detaliu
al acestor tabere si persoana care va conferentia pe tema : “Femeia Crestina în Secolul 21”
Va asteptam!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pentru cei care fac cumparaturi de pe AMAZON…
Folositi adresa smile.amazon.com si alegeti Biserica noastra ca organizatie caritabila pe care doriti sa o sustineti.
Amazon va plati astfel Bisericii noastre 0.5% din pretul produselor cumparate.
Numele sub care ne gasiti este: St Mary Romanian Orthodox Church, Norfolk VA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Donatiile Dvs le puteti plati prin mai multe metode:


Cecurile si banii cash se aduc la Biserica la adresa: 1821 Lafayette Blvd, Norfolk, VA
23509



Transferuri online se pot face prin PayPal apasand butonul DONATE din stanga.

