NUMELE ŞI PRENUMELE

DATA
NAŞTERII

SZENTE LENKE MARIA

2

BURCEA CATALINA

3

NEAMTU FLOAREA

4

GHINGHIE ADRIAN

6

OPREA PETRA

Sâmbăta ora 9-9,30

BUJOR GRAMA

Ora 9,30-10,30

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 18

IONEL SOPONARIU

5

Vineri ora 20

IONEL SOPONARIU

MUTRESCU MARIA

9

Sâmbăta ora 9-9,30

ADRIAN TOADER

MOISE VIORICA

10

Ora 9,30-10,30

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

ADRIAN TOADER

Sâmbăta ora 18

VALENTIN APETREI

Vineri ora 20

SZENTE LUDOVIC
MONICA
GRADINARIU

12

BRINZAN DENISA

14

COZMA ELENA

17

POTERASI MARIA

19

GRAMA MARIA

22

FARA BIANCA

23

POPESCU ANA

23

TRUSCA GEORGE

24

Sabat I
Sabat II
Sabat III
Sabat IV
Sabat V

IONEL SOPONARIU
LOCAL
VALENTIN APETREI
LOCAL
FLORIN DUMITRIU

Ora 9,30-10,30

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

BUJOR GRAMA

Sâmbăta ora 18

DOREL MAXIM

Vineri ora 20

ADRIAN TOADER

Sâmbăta ora 9-9,30

SZENTE LUDOVIC

Ora 9,30-10,30

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

VALENTIN APETREI

Sâmbăta ora 18

HORATIU INDREIU

Vineri ora 20

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 9-9,30

IONEL SOPONARIU

Ora 9,30-10,30

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 18

LUCIAN FARA

PREZBITER DE SERVICIU: BUJOR GRAMA

apusul soarelui:
20.16

Liebling

Sâmbăta ora 9-9,30

apusul soarelui:
20.29

DORGO CLAUDIU SORIN

Sabat III
17 august

12

Sabat IV
24 august

GABOR ECATERINA

Sabat II
10 august

11

Sabat V
30 august

TOMA NARCIS

Sabat I
3 august

IONEL SOPONARIU

apusul soarelui:
20.41

Vineri ora 20

apusul soarelui:
20.52

1

apusul soarelui:
21.04

POPOVICI MARTA
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„Iată, Eu vin curând; Amin!
Vino, Doamne Isuse!”
Apocalipsa 22.12,20

 17 august - ziua persoanelor cu
nevoi speciale – „Ridică-te si umblă”
(colecta)

Maratonul celor tari
Cu câțiva ani în urmă, la Seattle, în cadrul
Jocurilor Olimpice Speciale, la linia de start s-au
aliniat nouă handicapați fizic și mental, pentru cursa
de 100 de metri. Când focul de armă a dat startul,
cu toții au început să învârtă din răsputeri roțile
cărucioarelor spre linia de sosire. Cu toții, în afară
de un băiat, al cărui cărucior s-a opintit în bordură
și s-a răsturnat. A căzut și a început să plângă.
Ceilalți opt i-au auzit plânsul. Au încetinit cursa și
s-au oprit. Apoi s-au întors și au luat-o înapoi, cu
toții. O fată cu un grav handicap mental s-a aplecat
spre el și l-a sărutat spunându-i: “Așa că e mai bine
acum?”. L-au ridicat. Apoi, ținându-se de mâini au
pornit cu toții spre linia de sosire. Stadionul întreg
era în picioare. Aplauzele și uralele au continuat
timp de peste 10 minute. Este oare neapărat nevoie
să fim privați de sănătate pentru a ne da seama că
oamenii sunt mai importanți decât realizările
noastre? Probabil că cel mai grav handicap de care
suferim este subaprecierea ființei umane, egoismul
cu care ne zbatem fiecare să fim învingători, să fim
înaintea altora în cursa vieții. Daniel Nitulescu

ŞI CÂŞTIGĂTORUL ESTE...
Cu mult timp în urmă, spune o legendă, un
rege s-a hotărât, într-o bună zi, să pună deoparte un
timp special din an pentru a-şi cinsti şi onora cei
mai talentaţi şi pricepuţi dintre supuşii săi. Când
ziua mult-aşteptata sosi, o mare mulţime de oameni
umplea curtea palatului regal.
Patru finalişti au fost aduşi în faţă şi dintre
aceştia, regele trebuia să aleagă câştigătorul.

Prima persoană prezentată a fost cea a unui
filantropist bogat. Se spunea că acest om merita să
fie onorat nu numai pentru ajutoarele umanitare pe
care le făcea an de an, dar şi pentru că dăduse
săracilor o mare parte din averea sa.
A doua persoană era un medic foarte
renumit. Regelui i-a fost sugerat faptul că medicul
ar fi meritat această onoare deoarece zi şi noapte îşi
dedică serviciile celor bolnavi.
A treia persoană era un judecător distins. Şi
de această dată, regelui i se spuse că judecătorul
merita această onoare deoarece era recunoscut
pentru înţelepciunea sa, pentru dreptatea şi pentru
deciziile corecte pe care le lua. Cu siguranţă, nu
există un alt judecător mai cinstit, şi mai corect în
timpul acela că acest om...
A patra persoană era o bătrână. Toţi cei
prezenţi au fost extrem de surprinşi s-o găsească
printre finalişti, deoarece manierele ei erau foarte
simple, ca şi rochia ei, de altfel. Era greu de
imaginat că, cineva ca ea, putea să fie printre cele
mai onorate persoane din împărăţie. Ce şanse ar fi
putut să aibă, în comparaţie cu ceilalţi trei, care
aveau atât de multe reuşite în viaţa lor?
Cu toate acestea, puteai simţi ceva deosebit
legat de această femeie.. privirea plină de dragoste,
încredere şi blândeţe. Prezenţa ei nu numai că a
stârnit curiozitatea regelui, dar l-a şi pus pe
gânduri... Cine era această femeie? Răspunsul nu a
ezitat să apară din partea unuia dintre slujitorii săi
care-i spuse: „Vezi tu, mărite rege, pe acel
filantropist, doctor şi pe judecător? Această femeie
le-a fost dascăl!”
Femeia aceasta n-avea nici bunuri materiale,
nici bogăţie, nici titlu care să-i aducă vreun merit
sau renume, ci pur şi simplu îşi oferise viaţa ei
pentru a îndruma mintea şi inimile altora în a
ajunge Oameni de valoare!
Nu exista nimic pe lumea aceasta mai
puternic sau mai creştinesc decât o dragoste care se
jertfeşte pentru ceilalţi!

BETANIA: „casa celui sărman, sărac” - sat pe
versantul estic al Muntelui Măslinilor, la
aproximativ 3 km de Ierusalim, la est, pe drumul ce
duce spre Ierihon. În Betania aveau casa Lazăr,
Maria şi Marta, pe care Isus i-a vizitat în câteva
ocazii (Matei 21,17; Marcu 11,1.11.12; Luca 10,38;
Ioan 11,1) şi deasemenea Simon leprosul, în casa
căruia Maria i-a uns picioarele Domnului Isus cu
mir (Matei 26,6-13; Marcu 14,3). Înălţarea la cer a
avut loc nu departe de această localitate (Luca
24:50-51). Azi se cheamă El Azarie, după numele
lui Lazăr, care se consideră tradiţional că are
mormântul aici. În Neemia 11,32 localitatea apare
cu numele Hanania. Betania este şi un loc la est de
Iordan unde Ioan boteza (Ioan 1,28), loc
neidentificat.
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