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Duminica, 18 august 2013, pentru Parohia Ortodoxa Romana “Sfanta
Maria” din Wellington, biserica s-a aratat a fi neincapatoare la praznuirea Adormirii Maicii Domnului, hramul acestei parohii din capitala Noii
Zeelande. Desi orasul Wellington a fost zguduit de un puternic cutremur
de pamant in data de 16 august, biserica parohiei “Sfanta Maria” a ramas
neatinsa si mai mult, plina de bucurie sufleteasca si inaltarea duhovniceasca in cadrul Sfintei Liturghii din ziua de duminica, 18 august, slujba
oficiata in limba romana, engleza, greaca si sarba de catre cei patru
preoti impreuna-slujitori: PC parinte protopop Mircea Corpodean, PC
preot paroh Nicolae Floroiu, PC parinte Ljubomir Kudric de la parohia
ortodoxa sarba din Wellington si PC parinte Stanley Nield, din cadrul
bisericii antiohiene. Prezenta si in acest an a doamnei Annette King,
Membru in Parlamentul Noii Zeelande, la Sfanta Liturghie, a fost dovada
unei bune colaborari, in plan local, a comunitatii parohiale din Wellington cu oficialitatile neo-zeelandeze, fiind garantul unei continuitati de
colaborare si cooperare in plan social, cultural si etnic, incurajandu-se
pastrarea identitatii noastre nationale si promovarea valorilor Bisericii
Ortodoxe Romane si pe aceste indepartate meleaguri din Emisfera Sudica.
PC parinte protopop Mircea Corpodean a prezentat, cu aceasta ocazie,
mesajul Preasfintitul Parinte Mihail, Episcopul Australiei si Noii Zeelande,
mesaj in care Preasfintia Sa a indemnat la unitate, rabdare si pace, virtuti
crestinesti ce incununeaza iubirea frateasca dintre credinciosi, ducand la
bucuria pe care Sfantul Apostol Pavel o aminteste: “ Bucurati-va pururea.
Rugati-va neincetat. Dati multumire pentru toate, caci aceasta este voia
lui Dumnezeu, intru Hristos Iisus, pentru voi” (I Tesaloniceni 5, 16-18).
In incheiere, dupa un scurt cuvant de invatatura al parintelui protopop si
o alocutiune a PC parinte Stanley Nield, PC parinte paroh Nicolae Floroiu
a multumit pentru cuvantul Preasfintitului Parinte Episcop Mihail, a
multumit tuturor celor prezenti, subliniind si prezenta credinciosilor de la
Parohia Ortodoxa Romana “Sfantul Ignatie Teoforul” din Auckland, care
au venit, intr-un pelerinaj, pentru a se alatura credinciosilor din Wellington la acest praznic. Cu implicarea si straduinta membrilor Consiliului
Parohial si a credinciosilor parohiei “Sfanta Maria”, a fost organizata
o agapa frateasca in Sala Sociala “Parinte Speranta” a parohiei, toti cei
prezenti la slujba impartasindu-se din prinosul dragostei fratesti ce a
marcat aceasta binecuvantata sarbatoare a romanilor din Wellington.
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Preasfintitul Parinte Mihail, Episcopul
Ortodox Roman al Australiei si Noii Zeelande, a savarsit impreuna cu Parintele
Marian Dinca slujba Invierii Mantuitorului nostru Iisus Hristos la Parohia Sfantul
Apostol Toma.

PAROHIA ORTODOXA
SF. IGNATIE TEOFORUL

Adresa: 5 Alford Street,
Waterview, Auckland
Preot paroh al bisericii
“Sfantul Ignatie
Teoforul” este
P.C. Pr.
Mircea Corpodean.
Consiliul Parohial:
Presedinte
Pr. Mircea Corpodean;

Imnul pascal “Hristos a inviat” a rasunat
pentru prima data la biserica Sfantul
Apostol Toma care a fost sfintita in duminica Floriilor.
Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie
a fost savarsita in noua biserica, iar la
sfarsitul slujbei, Prea Sfintitul Mihail a
dat citire Pastoralei la sarbatoarea Invierii Fiului lui Dumnezeu, a binecuvantat
poporul romanesc ortodox din aceste
suburbii care a fost prezent pentru a lua
lumina de Paste, transmitandu-le cele
mai alese urari de sanatate si bucurie,
pace sufleteasca si ajutor in toata lucrarea cea folositoare, impreuna cu salutul
pascal:”Hristos a Inviat”.
Preotul paroh a multumit chiriarhului pentru prezenta in aceasta parohie
noua, pentru arhierestile binecuvantari
si pentru bucuria adusa prin savarsirea
slujbei Invierii Mantuitorului Hristos la
Parohia Sfantul Apostol Toma.
Deasemenea, preotul paroh a
multumit credinciosilor pentru participarea la mare sarbatoare a Pastilor.

Dupa slujba Utreniei, Preasfintia Sa a
chemat credinciosii sa primeasca Lumina
Invierii Domnului; in tinda bisericii s-a
savarsit Canonului Invierii.

Alin Balgaradean;
Teodor Micle;
Dumitru Coman;
Gabriel Rodinciuc;
Calin Rosu.
Membrii pe viata:
Mary McIntosh;
Alexander McIntosh;
Aureliana Suciu;
Heather Gumpell.

(Biroul de presa al Episcopiei Ortodoxe
Romane a Australiei si Noii Zeelande,
Duminica, 05 Mai 2013)
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PF. DANIEL: TINERETEA ESTE SIMBOLUL INVIERII

Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul
Romaniei, in cuvantul de invaţatura
rostit pe 6 octombrie 2013 la Paraclisul „Sfantul Grigorie Luminatorul” al
Resedintei Patriarhale din Bucuresti, a
explicat semnificaţiile Pericopei Evanghelice a Duminicii a XX-a dupa Rusalii
de la Sfantul Evanghelist Luca, capitolul
al VII-lea, versetele de la 11 la 16, in care
este prezentata Invierea fiului vaduvei
din Nain.
“Evanghelia aceasta a Invierii
fiului vaduvei din Nain, desi este scurta
ca text, totusi este plina de invataturi
duhovnicesti pentru viata Bisericii si
pentru modul de comportare a crestinilor in fata mortii si in fata durerii pricinuite de moarte. Durerea femeii vaduve
din Nain este o durere coplesitoare
pentru ca la singuratatea vaduviei ei se
adauga si suferinta pierderii unicului copil. Trei invataturi mari avem in aceasta
Evanghelie si anume: in primul rand
vedem iubirea milostiva a lui Hristos
Domnul fata de persoanele indurerate
din cauza pierderii unor fiinte dragi; in
al doilea rand vedem iubirea milostiva
a lui Hristos fata de cei care au trecut
din aceasta viata mai inainte de vreme,
mai ales pentru tineri; in al treilea rand
vedem ca Hristos Domnul cand pune

mana pe sicriu, ceea ce nu era un lucru
obisnuit, in traditia iudaica prin acest
gest aratandu-se respect pentru mort,
pentru trupul care se afla in sicriu. Aici,
Sfantul Chiril al Alexandriei, care a
talcuit Evanghelia dupa Sfantul Evanghelist Luca, spune ca Hristos Domnul punand mana pe sicriu a aratat ca
prin Trupul Lui se transmite viata, caci
indata i-a zis copilului: Tinere, tie iti
zic, scoala-te! si l-a inviat din morti”, a
aratat Patriarhul Romaniei. In continuare, Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a evidentiat importanta consolarii
persoanelor indoliate: „Este deosebit de
semnificativ faptul ca Hristos Domnul
merge acolo unde durerea a devenit
coplesitoare. Nimeni nu L-a invitat in
cetatea Nainului. Nimeni nu i-a spus Lui
ca o femeie vaduva plange pe ultimul
drum pe unicul sau fiu, ci din proprie
initiativa, fiind a toate cunoscator, Hristos Domnul s-a indreptat spre locul unde
era multa durere si multa intristare.
Vedem ca Dumnezeu cunoaste suferinta oamenilor atunci cand pierd fiinte
dragi si vedem ca Hristos Domnul nu
este indiferent la suferinta celor indoliati
si intristati. Se duce tainic, fara sa fie
invitat acolo, pentru a consola si pentru
a intari sufleteste. P.4

P.1 ...participantii la Congresul
international de
Teologie inchinat
Parintelui Dumitru Staniloae, desfasurat, in aceste
zile, la Palatul
Patriarhiei.
Patriarhul Romaniei a rostit,
cu acest prilej, un
cuvant intitulat:
‘Odihna in paceasi
iubirea Sfintei Treimi’ in care, printre altele, a elogiat

personalitatea
si opera marelui
teolog roman, ca si
legaturile pe care
acesta le-a avut cu
asezamantul monahal de la Cernica, unde se afla,
astazi, mormantul
sau: „In cimitirul
Manastirii... P.4
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P.3 ... Cernica se
afla nu doar mormintele monahilor,
ci si mormintele
unor ierarhi, profesori de teologie,
preoti si ale unor
mireni, oameni
de cultura, dar si
ale unor oameni
simpli. Toti acestia
odihnesc aici in
pacea si iubirea
Preasfintei Treimi
si intru nadejdea
invierii de obste
si a vietii vesnice
despre care a scris
mult si frumos
Parintele Dumitru
Staniloae ca teolog
al Crucii si Invierii
lui Hristos si al
luminii Preasfintei
Treimi. Cu cateva
luni inainte de trecerea sa la Domnul
Parintele Dumitru
Staniloae a vorbit
aici la Manastirea
Cernica tocmai
despre sensul vietii
crestine ca existenta indreptata
spre Inviere si spre
Imparatia iubirii
vesnice a
Preasfintei Treimi.
LAYOUT
Cristi Dumitrache
“Pagini Romanesti
in Noua Zeelanda”
Contact la email:
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PF. DANIEL: TINERETEA ESTE SIMBOLUL INVIERII
P.3 ... El a cunoscut ca durerea femeii
vaduve care ducea spre mormant pe
unicul sau fiu era atat de mare incat a
devenit coplesitoare. A cunoscut limita
posibilitatilor ei de a suporta durerea,
a cunoscut ca ea se afla la capatul puterilor ei si de aceea Iisus, care plange
pentru prietenul Sau Lazar cand il vede
mort si care spune Fericiti cei ce plang
ca aceia se vor mangaia, spune totusi
acestei femei, mama indurerata, Nu
plange!. Desigur, plansul este ceva firesc.
Este manifestarea durerii din interiorul
sufletului coplesit de suferinta. Totusi, ca
femeia sa nu se prabuseasca sub durerea
sufleteasca in care a cuprins-o moartea
unicului sau copil, Hristos o intareste
zicandu-i sa nu mai planga. Prin aceasta
Hristos Domnul ne arata ca ori de cate
ori auzim ca undeva este doliu, intristare
sau multa durere, nu trebuie sa asteptam
sa fim invitati, ci trebuie sa mergem sa
consolam, sa intarim sufleteste pe cei
care se afla in intristare coplesitoare, in
durerea pierderii celor dragi ai lor.
„Foarte adesea pentru ca persoanele coplesite de durere nu au fost
incurajate, mangaiate sau consolate, au
cazut in deznadejde si unii chiar, dupa
moartea unei fiinte dragi, si-au pus capat
zilelor. Daca era cineva langa ei sa ii
mangaie, sa le spuna Nu mai plange! sau
sa le aduca speranta in suflet, nu ar fi
ajuns la disperare sau deznadejde. Deci,
Hristos Domnul ne arata ca avem datoria, noi care ii purtam numele, sa fim alaturi de cei care sunt incercati, de parintii
care deodata sunt pusi in incercarea
deosebit de mare de a-si vedea copiii lor
morti, fie din cauza unei accident, boli
sau din alta cauza.
Ca atare, daca noi aratam iubire
milostiva cei care sunt indurerati simt
ca iubirea milostiva a lui Dumnezeu vine
prin oamenii milostivi, sensibili la sufer-

inta altora, care stiu sa incurajeze pe cei
indoliati, indurerati si intristati”, a mai
spus Preafericirea Sa.
„Hristos Domnul de la distanta
mare stia ca aceasta femeie este indurerata si s-a indreptat tocmai spre aceasta
femeie si spre comunitatea indoliata.
Evanghelia ne arata ca multime mare de
popor insotea cortegiul funerar. Pe langa
durerea pe care o traia profund mama
indurerata se mai adauga si neputinta ei
de a face ceva pentru fiul decedat si ingrijorarea pentru viitorul ei. Acest copil era
singurul ideal si singura nadejde pentru
batranetile ei, iar acum este cu totul
cuprinsa de tristete atat din cauza mortii
copilului, cat si din cauza incertitudinii
sensului vietii sale. Deci, acolo unde durerea este coplesitoare prezenta noastra
este mai necesara. De aceea, Sfantul
Apostol Pavel spune: Bucurati-va cu cei
ce se bucura si plangeti cu cei ce plang,
in epistola sa catre Romani, capitolul 12,
versetul 14. Aceasta plangere impreuna
cu cei ce plang arata ca sufletul nostru
are in el iubirea milostiva a lui Hristos”.
Avem in aceasta Evanghelie o invatatura deosebita privind invierea acestui tanar, a spus Preafericirea sa, aratand
in continuare ca: „Hristos Domnul a
savarsit trei invieri din morti, iar toate
trei au fost savarsite asupra tinerilor: fiul
vaduvei din Nain, fiica lui Iair si invierea
prietenului Sau Lazar din Betania, fratele
surorilor Marta si Maria. Deci, El a inviat
din morti persoane tinere pentru ca era
cu totul coplesitoare durerea celor din
jur sa vada ca tinerii care ar trebui sa
traiasca pana la batranete lasa in urma
lor atata durere parintilor, fratilor, celor
apropiati.
De aceea, Hristos Domnul inviind
din morti tineri arata ca tineretea este
simbolul invierii, ca invierea face din oameni tineri permanent in viata vesnica.

