Informaåii
Petre
Dugulescu

1945-2008

În ziua de 3 ianuarie 2008 a încetat din
viaþã pastorul baptist
Petru Dugulescu, binecunoscut evanghelic din România, ºi nu numai, prin
activitatea sa teologicã, literarã, socialã ºi politicã,
fiind timp de mai mulþi ani deputat, unul dintre iniþiatorii Grupului de Rugãciune din Parlamentul
României.
Slujbele de înmormântarea s-au þinut în biserica
baptistã „Betel” din Timiºoara. Printre miile de participanþi, credincioºi din diferite denominaþii creºtine,
din municipiu ºi din localitãþile învecinate, s-au numãrat ºi numeroºi penticostali, Petru Dugulescu
fiind cunoscut ºi de la amvoanele multor biserici
penticostale unde a predicat.
La serviciul funebru din ziua de 7 ianuarie, care
a durat 4 ore, a luat cuvântul, alãturi de alþi slujitori,
ºi fratele pastor pensionar Constantin Leontiuc,
preºedintele Casei de Pensii ºi Ajutoare a Cultului
Creºtin Penticostal.

ANUNÞ
În ultima vreme am primit comunicãri incomplete de la BCR, cu privire la solicitãrile
unor persoane referitoare la comenzi de
abonamente la Cuvântul Adevãrului sau
calendare. Dãm în continuare numele de la
care nu avem adresele ºi comenzile exacte,
rugând persoanele respective de a ne
comunica urgent (telefonic) datele ce lipsesc:
- Marinescu Daniela - abonamente ºi
calendare cu suma de 530 lei;
- Bolojan Teodor - 10 abonamente cu
suma de 260 lei;
- Durla Corneliu - abonamente ºi
calendare cu suma de 260 lei;
- Berar Vasile - suma de 728 lei;
- Hopirtean Felicia- 15 cal. mari ºi 15 cal.
mici cu suma de 75 lei.
Cu scuzele de rigoare ºi mulþumiri pentru
înþelegere,

Redacþia

A apãrut ediþia a 13-a a cãrþii de
cântãri duhovniceºti

HARFA
Bisericilor lui
DUMNEZEU!
Într-o prezentare graficã
deosebitã, tipãritã pe hârtie
velinã subþire (ca cea de
Biblie!) harfa cu cele 978 de
cântãri este mult mai subþire,
fiind astfel mai uºor de
transportat la Casa de
rugãciune!
Poate fi comandatã la:
Societatea Biblicã din România
Str. Vlãdeasa nr. 40,
410222, Oradea,
Tel./fax: 0259.416.384,
Tel.: 0359.425.990 (RDS),
e-mail: comenzi@sbro.ro,
www.sbro.ro
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