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               La multi ani!                  

              Cu deosebit respect va facem cunoscut ca parohia noastra a publicat o serie de 
lucrări, pe care le are disponibile pentru vanzare. Ne-ar face placere ca să binevoiti si 
Dvs. sa va numarati printre cei ce se înfrupta din hrana spirituala ce-o oferă aceste 
lucrari. In cazul in care mesajul nostru nu va intereseaza sau va deranjeaza, va rugam 
sa ne scuzati, eventual sa ne dati un semn ca sa stergem pentru totdeauna adresa Dvs. 
din evidentele noastre. 

                  Dintre cele ce se afla în ataşament, va recomandam  volumele Artur Silvestri, 
Modelul omului mare, Cuvinte pentru urmaşi, Pr. Dumitru Balasa, Marele atentat al 
Apusului papal impotriva independentei daco-romanilor, Coloana Infinitului, vol. I, 
 Bibliografia Revistei ,,Biserica Ortodoxa Romana"(1874-2004), Bucate de post şi 
Martirii neamului(Constantin Brâncoveanu si fiii sai)  

                  Precizam ca volumele solicitate pot fi trimise prin poşta. Pentru destinatarii 
din tara taxele postale sunt suportate de catre parohie. Pentru trimiterile externe se 
adauga la pret 13 lei pentru un colet de pana la 2 Kg, reprezentand taxe postale. 

                Ne-am bucura daca si Dvs. ati fi interesat/a de aceste lucrari. Asteptam  
mesajul Dvs. pe aceasta adresa de e-mail. 

                Mentionam ca parohia noastra editeaza de doua ori pe luna o foaie, 
,,Scrisoare pastorala", pe care o distribuie gratuit tuturor familiilor din parohie, cat si la 
cateva sute de fii ai satului de departe, cunoscutilor, prietenilor si celor ce ne-au solicitat  
aceasta. Foaia noastra  se trimite si prin posta, dar si prin e-mail. In varianta electronica, 
fiecare numar este insotit de grupaje de diapozitive pe cele mai diverse teme, uneori de 
conferinte mai ales cu tematica religioasa,  muzica religioasa ori  populara, cat si de alte 
materiale de zidire sufleteasca. Ne-am bucura daca si Dvs. ati fi de acord sa primiti 
publicatia noastra. Ati gasi acolo materiale atat religioase, cat si de interes social, 
cultural, folcloric, local şi national, cat si informatii cu privire la publicatiile noastre. 
Trimiterea acestei publicatii pe e-mail se face gratuit. 

http://us.mc655.mail.yahoo.com/mc/compose?to=alexandru.stanciulescu.barda@gmail.com


                Va rugam sa ne scuzati daca v-am deranjat.  

                 Rog pe Dumnezeu sa reverse in sufletul si in casa Dumneavoastra bucurii, 
impliniri si fericire, iar Sfintele Sarbatori sa va aduca in dar sanatate si ceea ce va doriti 
Dumneavoastra mai mult frumos si bun! 
   La multi ani! 

                                           Pr. Al. Stanciulescu-Barda 

 


