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MESAJUL PARINTELUI MIRCEA CORPODEAN
Iubiti si cucernici credinciosi ai parohiei noastre,
Va aducem acum, prin aceste incondeiate randuri, o veste de mare si multa bucurie: a sosit ceasul cel binecuvantat de bunul Dumnezeu in care proprietatea imobiliara a parohiei noastre a fost vanduta, prin licitatie, in data de 8 aprilie 2014. Transferata de curand pe numele parohiei noastre, proprietatea imobiliara a
parohiei noastre a fost vanduta, prin licitatie, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Episcop Mihail cu
acordul Patriarhiei Romane si cu sprijinul, implicarea si eforturile Consiliului Parohial al parohiei noastre.
Pretul obtinut prin licitatie depaseste cu putin suma de 1.000.000 $ si cu aceasta suma, intr-un viitor foarte
apropiat (in cursul lunilor viitoare) vom cumpara o noua proprietate imobiliara care sa corespunda mai
bine nevoilor si proiectelor parohiei noastre, atat in plan spiritual cat si cultural si social.
In continuare, Sfintele Slujbe se vor oficia in biserica noastra parohiala de la adresa 5 Alford Street,
Waterview, Auckland, data la care va urma sa eliberam aceasta proprietate fiind 31 iulie 2014.
Avem toata nadejdea si incredintarea ca bunul Dumnezeu, asa cum
si pana acum ne-a ajutat si ne-a calauzit pasii intru purtarea de grija
cea duhovniceasca a fiilor si fiicelor
parohiei noastre, se va milostivi
spre noi intru aratarea si descoperirea celui mai potrivit loc in
care sa asezam piatra de temelie a
bisericii noastre parohiale, pentru
noi si pentru generatiile viitoare.
Saptamanal, va vom aduce vesti
despre demersurile si pasii pe care,
impreuna cu membri Consiliului
Parohial, ii facem intru plinirea
acestei responsabilitati pe care o
purtam cu mult drag, pentru mantuirea noastra a tuturor, fratilor.
Avem nevoie de ajutorul, rabdarea
si increderea voastra! Rugati-va
Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu si Sfantului Ignatie Teoforul
si cereti mijlocirea lor pentru ca
bunul Dumnezeu sa ne calauzeasca
pasii si sa ne arate cale pe care sa o
urmam, intru slava
Numelui Sau! Amin!
Pr. Mircea Corpodean
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24 IUNIE - SANZIENELE SAU DRAGAICA
Biserica Ortodoxa sarbatoreste pe 24 iunie 2014, Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul, sarbatoare cunoscuta in traditia populara romaneasca drept „Sanzienele” sau
„Dragaica”. La aceasta mare sarbatoare a Bisericii Ortodoxe, in altarul de vara din
incinta Resedintei Patriarhale, Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane a oficiat Sfanta Liturghie, inconjurat de un sobor de preoti si diaconi.
Sfantul Ioan Botezatorul este ocrotitorul Altarului de vara al Resedintei patriarhale.
Acesta a fost sfintit in anul 2010. „Sarbatoarea de astazi este si sarbatoare de bucurie
pentru aceasta Resedinta patriarhala, deoarece in gradina interioara a resedintei se
afla chipul in bronz al Sfantului Ioan Botezatorul, copil - inca de tanar mergand in
pustie si pregatindu-se ca sa propovaduiasca lumii pocainta spre iertarea pacatelor.
Sfantul Ioan Botezatorul este ocrotitor al acestei resedinte impreuna cu sfintii care
sunt ocrotitori ai celor doua paraclise din Resedinta, dar si ajutator si ocrotitor al
celor care se ostenesc aici la resedinta”, a spus Patriarhul Romaniei.

Episcopia are in
schema de organizare,
un numar de 30 de
parohii ortodoxe
si o manastire,
organizate in:
Protopopiatul Ortodox
Roman al Australiei si
al Noii Zeelande.
(www.roeanz.com.au)
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;
Alin Balgaradean;
Teodor Micle;
Dumitru Coman;
Gabriel Rodinciuc;
Calin Rosu.
Membrii pe viata:
Mary McIntosh;
Alexander McIntosh;
Aureliana Suciu;
Heather Gumpell.

Sfantul Ioan Botezatorul este ultimul prooroc al Vechiului Testament si cel care face
legatura cu Noul Testament. Fiul Elisabetei si al preotului Zaharia, Sfantul Ioan este
cunoscut ca „Inaintemergatorul Domnului” pentru ca a vestit venirea Mantuitorului,
a aratat in cuvantul de invatatura rostit dupa citirea Pericopei Evanghelice.
Sfantul Ioan Botezatorul este numit Inaintemergatorul Domnului pentru ca a propovaduit in pustia Iordanului botezul pocaintei, al intoarcerii oamenilor la Dumnezeu.
Botezul lui nu era insa botezul crestin, ci o pregatire pentru botezul crestin, dupa
cum o recunoaste el insusi. El si lucrarea lui au fost prezise de proorocii Vechiului
Testament, proorocul Isaia si anume, el a fost numit ‘glasul celui ce striga in pustie’.
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PATRIARHUL ROMANIEI A OFICIAT SFANTA LITURGHIE
Deci, el este glasul celui ce striga in pustia Iordanului. ‘Pocaiti-va ca s-a apropiat Imparatia Cerurilor.
Drepte faceti cararile Lui’ inseamna indreptati viata voastra potrivit voii lui Dumnezeu si lucrati potrivit
voii lui Dumnezeu. Este Inaintemergator, Precursor sau Prodromos, adica cel care pregateste calea, insa nu
doar predica sa ca o chemare permanenta la pocainta a constituit lucrarea sa pregatitoare pentru ca Hristos
Domnul sa inceapa activitatea sa mantuitoare, ci mai ales faptul ca la Iordan a aratat multimilor pe Iisus din
Nazaret si L-a marturisit ca fiind Fiul lui Dumnezeu, a spus Preafericirea Sa.

Sfantul Ioan Botezatorul este ocrotitorul familiilor care nu au copii, a mai aratat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. „Sfantul Ioan Botezatorul, ca rod al rugaciunilor multe si fierbinti ale parintilor sai, preotul
Zaharia si sotia sa Elisabeta, este o mare incurajare pentru cei care ar dori sa aiba copii si nu au. Acatistul Sfintilor Ioachim si Ana, dar si Acatistul Sfantului Ioan Botezatorul sunt de mare folos pentru cei care
doresc sa aiba copii si nu-i au. Pe de alta parte, vedem ca numele copilului care se naste nu trebuie pus la intamplare. Evanghelia ne arata ca Dumnezeu cand fixeaza un nume pentru o persoana in nume este cuprinsa
si programul duhovnicesc al vietii.
Deci, cand noi avem de dat nume trebuie sa dam numele unor sfinti din Sfanta Scriptura si din viata Bisericii ca in viitor copilul si tanarul sa aiba un model, sa aiba un protector, un ocrotitor si sa traiasca in
comuniune cu sfintii in lumina invataturii lor, in lumina vietuirii lor sfinte si in lumina ajutorului harului
lui Dumnezeu care ne vine adesea prin rugaciunile sfintilor”. In afara de sarbatoarea Nasterii Sfantului Ioan
Botezatorul, in calendarul Bisericii noastre mai avem urmatoarele sarbatori inchinate Sfantul Ioan: Zamislirea - 23 septembrie; Soborul - 7 ianuarie; Taierea capului - 29 august; Prima si a doua aflare a capului - 24
februarie; A treia aflare a capului - 25 mai.
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MIHAI EMINESCU - PATRIOT ROMAN SI OM UNIVERSAL
Cuvantul Preafericitului Parinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, la implinirea a 125 de ani de la trecerea la cele vesnice a poetului national Mihai Eminescu, luni, 16 iunie 2014, Academia Romana:
„Luceafarul poeziei romanești”, cum l-a numit pentru prima data Patriarhul Miron Cristea, Mihai Eminescu a fost
si ramane un mare creator de sinteze perene, care i-au permis sa fie in același timp un mare patriot roman si un om
universal. In aceasta calitate, el este mereu actual ca pilda de urmat pentru fiecare generatie. Din opera poetica si din
publicistica lui Mihai Eminescu se desprind trei mari sinteze creatoare: 1. Iubirea fata de spiritualitatea poporului roman si pasiunea pentru cultura universala; 2. Admiratia fata de frumusetile peisajului natural romanesc si pasiunea
pentru intelegerea universului fizic; 3. Elogierea istoriei poporului roman si pasiunea pentru analiza critica a problemelor prezente din societatea romaneasca.
Prima sinteza creatoare amintita anterior se vede in dorinta lui Eminescu de-a cunoaște limba romana din diferite
provincii romanești, dar si limba romana veche, inclusiv cartile bisericesti, mai ales ca patru dintre surorile mamei
sale erau monahii (Fevronia, Olimpiada, Sofia si Xenia), una dintre ele fiind stareta manastirii Agaton, langa Botoșani,
unde copilul si apoi tanarul Mihai mergea adesea. Astfel, Mihai Eminescu a recunoscut si apreciat constant rolul
Bisericii in dezvoltarea culturii si a limbii romane ca veșmant viu al invataturilor de credinta si al cultului liturgic, dar
mai ales eforturile ei ca poporul sa inteleaga in graiul sau Sfanta Scriptura. Pe de alta parte, studiile sale la Viena si
Berlin i-au permis sa cunoasca bine gandirea filosofica si cultura occidentala. Sinteza creatoare dintre spiritualitatea sa
romaneasca si cultura sa filosofica universala l-a ajutat pe Mihai Eminescu sa devina fauritor al limbii romane literare
moderne, intelegand ca intre multele daruri moștenite din generatiile anterioare, in patrimoniul spiritual al neamului
romanesc cel mai mare dar este limba nationala, in care se exprima identitatea etnica si comuniunea intre generatii.
De aceea, Eminescu ne cheama azi sa iubim limba romana, sa o cunoaștem temeinic si sa o cultivam cu iubire si respect, ea fiind Patria spirituala a identitatii si demnitatii noastre nationale. Admiratia lui Mihai Eminescu pentru frumusetile plaiurilor romanești, pentru paduri si poieni, pentru tomnaticii „codri de arama” si pentru pitoreștile „paduri
de argint”, pentru munte si mare se imbina cu admiratia sa pentru frumusetea lunii si a stelelor, dar si cu pasiunea
sa pentru intelegerea filosofica a inceputului timpului si spatiului, a universului fizic, a cosmosului, astfel incat unele
dintre expresiile sale poetico-filosofice uimesc si azi prin profunzimea intuitiilor sale personale. Eminescu a preluat
idei filosofice universale si le-a prelucrat artistic intr-un mod creator admirabil. De aceea, el ne indeamna azi sa iubim
frumusetile pamantului romanesc, sa le pastram, sa le aparam de distrugeri si sa le cultivam pentru ca din frumusetile
naturii sa primim inspiratie pentru a cultiva si frumusetile sufletului. Totodata, pasiunea lui Eminescu pentru intelegerea universului, a cosmosului, ne indeamna sa promovam dialogul dintre credinta, stiinta si filosofie, dialog pe care noi
il cultivam in prezent impreuna cu Universitatile din Bucuresti si Iasi si a dat roade frumoase in ultimii zece ani. Poet
romantic, Mihai Eminescu a avut si cultivat o admiratie deosebita fata de istoria poporului roman, elogiind adesea pe
domnitorii romani viteji si demni, care si-au aparat patria si credinta stramoseasca in fata navalitorilor straini. Totodata, poetul romantic care elogia trecutul glorios al poporului roman era si un „analist politic” foarte realist si critic
al problemelor acute ale societatii romanesti in care traia. El cunoștea bine situatia sociala si politica a Europei, dar si
starea lucrurilor din propria sa tara. A militat constat pentru unitatea si demnitatea poporului roman. De pilda, a dorit
mult unirea Basarabiei si a Transilvaniei cu Romania, dar si propasirea materiala si culturala a poporului roman. De
aceea, Mihai Eminescu era un critic aspru al nedreptatilor sociale, fapt care l-a facut uneori incomod. In acest sens,
publicistica sa il evidentiaza ca fiind o adevarata enciclopedie, el posedand vaste cunostinte de sociologie, statistica,
economie, istorie, arheologie, religie si altele. Prin urmare, Eminescu ne indeamna sa fim patrioti romani autentici si
in acelasi timp romani cu deschidere spre a invata ceea ce este bun si la alte popoare. Mihai Eminescu a fost si ramane
modelul romanului dornic de cunoastere universala si in acelasi timp un fidel pastrator al identitatii sale nationale.
La implinirea a 125 de ani de la trecerea in eternitate a lui Mihai Eminescu, multumim lui Dumnezeu pentru acest
mare dar facut poporului roman si ne rugam sa-l numere impreuna cu dreptii in Imparatia cerurilor.
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane
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