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Dragi enoriași,
Întâmpinăm din nou cu bucurie Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, o sărbătoare
revelatoare a iubirii lui Dumnezeu pentru noi, așa cum citim în paginile Noului Testament: „Atât de mult a
iubit Dumnezeu lumea încât pe Unicul Său Fiu L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață
veșnică” (Ioan 3, 16)
Doritori fiind și noi de viața cea veșnică suntem chemați să credem în puterea mântuitoare a
Pruncului născut în iesle și în cuvintele Evangheliei Sale, imitându-I viața atât de smerită, cinstindu-I
moartea jertfelnică, slăvindu-I Învierea și urmându-I învățăturile.
Poetul Vasile Voiculescu, în poezia intitulată „Colind”, surprinde cu sensibiliatea-i caracteristică
perpetua venire euharistică în lume a Pruncului Mântuitor:
În coliba-ntunecată
Din carne şi os lucrată,
A intrat Hristos deodată.

Coliba cum L-a primit
S-a făcut cer strălucit
Pe bolta de mărgărit.

Şi acolo rămânea
Şi acum şi pururea".
"Şi noi, Doamne, ne-am sculat.

Nu făclie ce se stinge,
Nu icoana ce se frânge.
Ci, El însuşi trup şi sânge.

Iar în ea soare şi stele
Cu Arhangheli printre ele.
În mijloc, Tron luminos.

Colibele-am curăţat
Uşi, ferestre, toate-s noi,
Doamne, intra şi la noi.

Preschimbat pentru făptură
Într-o scumpă picătură,
Dulcea Cuminecătură.

Şi, pe el, Domnul Hristos,
Care mult se bucură
Duhul Sfânt s-alătura.

________________________________________________________________________________
Cum se consumă Anafura? Anafura este pâinea din Sfintele Daruri oferite în Liturghie și anume,
este partea din prescurea care rămâne nefolosită pentru Sfânta Cuminecătură. Această pâine este dăruită de
credincioși si binecuvântată de preot la Proscomidie, iar apoi, iarăși, în Liturghie, la cântarea “Cuvine-se
cu adevărat…” Cei care primesc Sfânta Cuminecătură, primesc după aceea și anafura. Ceilalți credincioși,
care nu se cuminecă, pot să primească anafura la sfârșitul Sfintei Liturghii, ca pe o binecuvântare mai
mică. Anafura este deci binecuvântată și – după rânduiala ortodoxă – se primește de către cei binecredincioși pe stomacul gol, adică nemâncați. În contextual societății pluraliste în care trăim, uneori chiar
și vizitatorii o primesc. În astfel de situații, credincioșii care vin din medii mai stricte, din România, ne
ridică întrebări. Oricum, pentru noi, cei care trăim în America, unde suntem în permanent contact cu
Creștini de alte denominațiuni, unele explicații devin necesare. Mai întâi, atragem atenția ca anafura să se
primească cu atenție și pregătire. Apoi, vă reamintim că anafura nu se ia, ci se primește. Al treilea, ea nu
se consumă ca o

mâncare obișnuită (nici cu mâncare), deoarece este păcat! Cei care o duc acasă, trebuie să ia câte puțin zilnic,
dimineața, pe stomacul gol. În diferite tradiții naționale, anafura este cunoscută ca: antidoron, pâine sfântă sau
anafură. Atunci când o primim se cuvine să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru darul Său. Atenționăm pe
credincioși să nu o batjocorească mâncându-o ca mâncare obișnuită, deoarece prin binecuvântare ea capătă un
nou înțeles mântuitor. Este păcat să cadă pe jos sau să fie pusă la gunoi. Dacă vedeți un ne-Ortodox priminduo, vă rog nu vă scandalizați, nici nu-l opriți. Cu binecuvântarea Preotului, el o primește ca pe o expresie a
iubirii și ospitalității Creștine, în speranța, că într-o zi, el va ajunge la o mai adâncă înțelegere în Hristos.
Domnul să vă binecuvinteze să fiți vrednici de Sfânta Cuminecătură, dar și de binecuvântata anafură!
Pr. Remus Grama – „The Good Shepherd Newsletter” Volume XXII.

Apreciem foarte mult sprijinul dumneavoastră și vă mulțumim din tot sufletul!
Doar printr-o susținere substanțială și constantă putem plătii cheltuielile inerente funcționării, care în
multe luni ajung până la 8000$. Clădirea noastră este încăpătoare și frumoasă, o ținem curată, încălzită,
lumintă și cu tot ceea ce este necesar unei ambianțe cuvenite rolului special pe care îl are. Acest loc minunat
trebuie să funcționeze pe tot parcursul anului. Înțelegem problema distanței, serviciilor grele și a lipsei de
timp, însă și dumneavoastră care ne îndrăgiți și apreciați ceea ce facem aici concret, vă rugăm să ne înțelegeți
că avem nevoie de ajutorul dumneavoastră statornic.
O metodă simplă la care au recurs anumiți enoriași ce nu pot veni frecvent la biserică este aceea de
„Bill Pay”- cecuri trimise automat, săptămânal sau lunar. Orice bancă are acestă opțiune online. Indiferent
cât puteți dona, prin faptul că cecul vine constant, pentru noi este un mare ajutor în deosebi în lunile de vară
când participarea la biserică este mai redusă.
Vă mulțumim și Bunul Dumnezeu să vă răsplătescă!
Adresa: St. Dimitrie the New, 6060 Puritan Lane, Frederick, CO 80516
Website: www.sfdimitrie.org; Telefon/fax: 303-460-7035

Activitatea Scolii Duminicale pe luna Noiembrie 2016
In luna Noiembrie, la Scoala Duminicala s-a studiat dupa cum urmeaza:

6 Noiembrie 2016
Sf Mihail si Gavril.
Sf. Arhangheli Mihail si Gavril - Copiii au colorat desenul ce ii reprezinta pe Arhanghelii Mihail si
Gavril. Copiii au invatat lunile si anotimpurile anului, fiecare copil si-a spus data nasterii si in ce
anotimp este, si au desenat pe tabla o imagine pentru anotimpul respectiv.
13 Noiembrie 2016
Astazi am vorbit despre cum Dumnezeu rasplateste faptele bune. De asemenea, am vorbit
despre cadelnita, insemnatatea ei, partile din care este compusa o cadelnita. Copiii au desenat
fiecare o cadelnita iar la sfarsitul clasei, au trebuit sa identifice partile componente si
semnificatia lor si au raspuns la intrebari despre ce au invatat. Copiii au participat frumos, au
fost atenti, interesati sa raspunda la intrebari.
20 Noiembrie
Am citit povestea despre Sf Stelian care este ocrotitorul copiilor. Copiilor le-a placut povestea
despre acest Sfant. Copii au lucrat la un craft unde au avut de lipit, colorat un tripod din hartie
cu Sf Stelian. La sfarsitul lectiei au fost intrebari pentru copii despre Sfantul Stelian, pe cine
ajuta, cum ne rugam lui, cand trebuie sa ne rugam lui, ce fapte bune fac ei, cum au grija de fratii
lor, ce fel de prieteni sunt ei pentru alti copii. Am discutat despre ce apreciaza ei in viata lor dat
fiind ca saptamana urmatoare era Ziua Recunostintei. Copiii au fost minunati, cuminti,
politicosi, au lucrat foarte frumos impreuna.
27 Noiembrie
Copiii au invatat ce este colindul si despre colind. Au invatat cateca colinde ce se vor canta de
Craciun.

Situaţia financiară la data de 30 Noiembrie 2016
1st Bank Checking
1st Bank Savings
First Citizen - Deposit
First Citizen - Credit Disponibil
First Citizen - Împrumut
Trust Account - Împrumut

$7248.65
$4,587.75
$971.17
$60,000
-$353,833.46
-$151,000.00

Cheltuieli lunare
Rata de împrumut1
Utilităţi2
Salarii şi fonduri de pensie
Servicii3
Alte cheltuieli4

$2823.79
$468.35
$3139.2
$655
$791.55
Donaţii

11/8/2016
11/13/2016
11/20/2016
11/27/2016

$1745
$1613
$2140
$832

Alte donaţii
Valoare estimată - $2000

1998 Plymouth Voyager

Activiţăti caritabile
Fonduri trimise în România pentru tânăra
bolnavă de cancer din Sibiu

$760

rata lunară la First Citizen Bank
apa, electric, gaz, asigurare, gunoi menajer, alarma, taxe la primărie, telefon etc.
3 curăţenie, contabilitate, reparaţii
4 înregistrare minivan, testul de emisie, lumânări, flori etc.
1
2

___________________________________________________________________________
*** Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să vă adresaţi consiliului parohial la
cp@sfdimitrie.org ***

