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6 Septembrie

O oază de tradiţie românească în Australia
Expoziţia de costume populare şi obiecte tradiţionale româneşti
Portul tradiţional românesc ,prin simplitatea şi complexitatea sa,prin bogaţia culorilor şi a
simbolurilor imprimate,creionează în ochii privitorului un tablou maiestuos unde decenţa se îmbină cu
simplitatea,eleganţa cu bunul gust,toate fiind dublate de sentimentul de nostalgie şi respect care se
creează faţă de această artă sublimă,faţă de această moştenire nepretuită,faţă de acest neam românesc cu
o istorie,cu o credinţă ,cu o limbă armonioasă şi cu tradiţii atât de frumoase.
Cu ajutorul Bunului Dumnezeu,în data de 22 august 2015 ,prin colaborarea Consiliului Parohial şi a
Comitetului doamnelor din Parohie ,s-a organizat a patra ediţie a Expoxitiei anuale de costume populare şi
obiecte tradiţionale româneşti.
Pelerini pribegi,pe meleaguri îndepărtate de ţara natală,având în suflet dorul permanent faţă de
tradiţie,faţă de glia strabună şi având un respect nespus faţă de istoria noastră demnă,faţă de înaintaşii
noştri,faţă de obiceiurile,tradiţia şi credinţa noastră străbună;reuşim să exteriorizăm aceste doruri ale
sufletelor noastre prin această Expozitie,nădăjduind ca ea să fie pentru fiecare dintre fraţii noştri români
un balsam pentru suflet,care să potolească măcar un pic dorul de ţară şi de tradiţie.
Un alt obiectiv al acestei expoziţii este şi dorinţa de a promova cultura şi tradiţia noastră frumoasă
şi să formăm prin aceastea imaginea demnă a neamului nostru românesc,a omului simplu şi binevoitor,a
vieţii liniştite de la satul românesc.
Biserica a fost din totdeauna păstrătoare a tradiţiei româneşti,a promovat şi va promova mereu
cultura şi obiceiurile românesti şi ne va ţine mereu conectaţi la istoria şi originile noastre,ne lasându-ne să
uităm nici macar o clipă CINE SUNTEM şi DE UNDE VENIM.
O notă deosebită a expozitiei de anul acesta a fost dată de nota informaţională şi spaţiul special din
cadrul expoziţiei dedicate anului omagial al Misiunii Parohiei şi Mănăstirii în Patriarhia Romană .
Astfel cei prezenţi au putut să admire şi să cunoască cele mai renumite mănăstiri de pe teritoriul
ţării noastre,să afle informaţii interesante despre ele,dar şi să conştientizeze rolul Bisericii şi importanţa ei
în viaţa creştinilor ortodocsi de la începutul creştinismului şi până în zilele noastre.
Închei prin a aduce mulţumiri tuturor enoriaşilor parohiei noastre care s-au implicat în organizarea
acestui deosebit eveniment dar şi tuturor celor care ne-au onorat cu prezenţa.
Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Preot Romanescu Ion Marian
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MĂNĂSTIREA PUTNA

Privirea asupra bisericii din sud-est.
Ştefan cel Mare a construit mănăstirea ca fiind
locul său de înmormântare, între anii 1466 şi
1469, iar biserica cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului” a fost sfinţită un an mai
târziu.
Impozanta mănăstire Putna este situată la
aproape 30 de km nord-vest de Rădăuţi, lângă
râul Putna. Mănăstirea şi satul cu acelaşi nume
sunt împrejmuite de dealuri împădurite şi de
privelişti sălbatice.

Muzeul mănăstirii cuprinde o colecţie
importantă de obiecte de artă medievale, mai
ales din timpul lui Ştefan cel Mare şi al
succesorilor săi imediaţi.
Primul egumen a fost Arhimandritul Iosif de la
Mănăstirea Neamţ, primul centru monahal
important din Moldova. Acesta a fost însoţit
de către caligrafi, care au fost primii dascăli ai
noii şcoli care a urmat exemplul celei din
Neamţ. A început ca şcoală de retorică, logică
şi gramatică pentru viitorii cronicari sau
personal cleric, dar curând Putna a devenit
unul din cele mai importante centre culturale
ale ţinutului.

Anul construcţiei: 1466-1469
Construită de: Ştefan cel Mare
Locaţia: Putna, judeţul Suceava
Sumar:Actuala biserică a fost practic
reconstruită între 1653 şi 1662 de către Vasile
Lupu şi urmaşii săi.

Doar la trei ani după ce mănăstirea a fost
terminată, un incendiu a distrus-o, dar a fost
imediat refăcută. A fost distrusă din nou, în
1653, de către armata cazacă a lui Timuş
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Hmelniţchi, ginerele lui Vasile Lupu. Actuala
biserică a fost practic refăcută între anii 1653
şi 1662 de către Vasile Lupu şi succesorii săi.
Planul bazei urmează planul edificiului
original, cum s-a putut dovedi când fundaţia
primei biserici a fost dezgropată, între 1968 şi
1970.

Mormântul lui Ştefan cel Mare din mănăstirea
Putna.
Ştefan cel Mare a domnit o jumătate de veac,
între 1457-1504. Şi-a câştigat porecla de
„Mare” pentru numeroasele sale victorii
militare împotriva turcilor. De asemenea, este
faimos prin construirea şi prin influenţarea
construirii a numeroase biserici şi mănăstiri în
toată Moldova. Se spune că a zidit câte un
edificiu religios după fiecare victorie militară
importantă. În mănăstirea Putna, se află
mormântul domnitorului Ştefan cel Mare,
precum şi a altor membri ai familiei.
Mormântul său a devenit loc de pelerinaj.
Ondulaţia statuii şi capacul mormântului sunt
dovezi ale spiritului artiştilor moldoveni din
vremea lui Ştefan cel Mare.

Catapeteasma mănăstirii Putna.
Biserica era neobişnuit de mare pentru vremea
sa, dar explicaţia era că ea a fost construită
pentru a fi loc de înmormântate pentru
domnitor, familia acestuia şi succesori. Pereţii
subţiri sunt făcuţi din blocuri masive de piatră
şi 12 stâlpi sprijină pereţii. În construcţia
originală, aceştia erau doar 6 şi alţi 6 au fost
adăugaţi în timpul secolelor al XVII-lea şi al
XVIII-lea.
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cameră nepictată, plină de lumină datorită
celor cinci mari ferestre. Este posibil ca
exonartexul să fi fost adăugat în construcţie
ulterior, în secolul al XVII-lea. Pe peretele
estic, s-au descoperit urme ale picturilor
murale, însă în zone care nu mai sunt vizibile:
sub actualul etaj şi în pod, sub bolţi.

Întreaga aripă sudică a mănăstirii a fost
refacută pentru a adăposti o cameră mare de
conferinte.
Deşi biserica actuală urmează planul
edificiului unei biserici moldoveneşti tipice
din secolele al XV-lea şi al XVI-lea, ea are
multe particularităţi arhitecturale şi decorative
care sunt tipice bisericilor din secolul al XVIIlea. Pereţii exteriori nu mai au faţadele netede
din timpurile anterioare, ci două rânduri de
arcade nelustruite înconjoară clădirea, cele
mici deasupra frânghiei întoarse din piatră, iar
cele înalte dedesubtul ei. Motivul acesta – al
frânghiei răsucite – a fost prima dată întâlnit la
biserica Mănăstirii Dragomirna, în 1609.
Ferestrele înalte ale exonartexului, trei pe
faţada vestică şi câte una pe cea nordică şi cea
sudică, urmează forma şi mărimea arcadelor
mate şi înalte. Părţile lor superioare sunt
decorate cu motive decorative complexe din
piatră gravată. Toate celelalte ferestre sunt
mult mai mici, cu bolte ascuţite şi cu chenare
pătrate din piatră sculptată. De obicei, era câte
o fereastră pe fiecare absidă, dar aici sunt câte
trei ferestre pentru fiecare absidă, o altă
influenţă târzie.

Mănăstirea Putna, vedere generală.
Putna se află în valea râului Putna, la 22 km
nord-vest de Radauti, pe drumul DN 2H, unde
puteţi găsi cazare şi informaţii despre
călătorie. Oraşul este situat la 37 de km, în
direcţia nord-vest, de Suceava, urmând drumul
E85 pentru 22 km şi apoi luând-o la stânga pe
DN2 H pentru alţi 15 km, pe câmpia dintre
Suceava şi râul Suceviţa. În oraşul Suceava se
poate ajunge pe drumurile europene E85, E58,
cu trenul Bucureşti-Cernăuţi-Liov sau cu
avionul. De asemenea, Suceava are un
aeroport cu zboruri spre Bucureşti şi spre alte
locuri din afara ţări.

Biserica Mănăstirii Putna.
De asemenea, turla diferă de cele tradiţionale,
ea având două etaje. În partea inferioară
octagonală, se află câte o ferestruică pe fiecare
latură cu câte un pilastru în stil baroc răsucit
între ele. În partea superioară şi mai îngustă, se
află cele patru ferestre obişnuite. Intrarea prin
biserică se face prin două uşi laterale. Două
bolţi în cruce cuprind exonartexul, care este o
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Naşterea Maicii Domnului

Naşterea Maicii Domnului, prăznuită de
Biserică pe 8 septembrie, este prima mare
sărbătoare din anul bisericesc. A fost fixată în a
opta zi din anul bisericesc, pentru că cifra opt
simbolizează ziua veşniciei, viaţa fără de sfârşit.
Datorită ei, Fiul cel Veşnic al lui Dumnezeu S-a
întrupat, a biruit moartea şi a dăruit oamenilor
viaţa veşnică în Împărăţia Cerurilor.
Sfânta Scriptură nu ne oferă informaţii despre Naşterea Maicii Domnului.
Acest eveniment este relatat în scrierile apocrife. Protoevanghelia lui Iacov, o lucrare
iudeo-creştină din secolul al II-lea, oferă mai multe amanunte despre originea şi
copilăria Maicii Domnului. Potrivit cercetătorilor, fragmentul care face referire la
Fecioara Maria, a fost scris în jurul anului 140. Deşi nu este considerată o scriere
canonică, informaţiile oferite pot fi considerate veridice.
Tatăl Fecioarei Maria se numea Ioachim şi era din seminţia lui Iuda. Soţia lui
Ioachim era Ana, fiica preotului Matthan. Erau în vârstă şi fiind lipsiţi de copii erau
priviţi de ceilalti ca blestemaţi. Astăzi, atât de mult şi-a schimbat lumea "fizionomia",
încât consideră că eşti blestemat dacă ai prea mulţi copii. Lumea e întoarsă şi asta
pentru că nu mai vede dincolo de ea. Ioachim şi Ana nu sunt resemnaţi, nu-şi spun
"nu mai avem ce face", ci îndrăznesc să-i ceară lui Dumnezeu, ceea ce noi definim a
fi imposibil: să fie părinţi la o varstă înaintată. Aceştia depăsesc rigorile ştiinţei - "nu
ai voie să naşti decât până la vârsta X". Nu se tem că vor naşte un copil cu handicap
şi asta pentru că Îl aşază pe Dumnezeu în această lucrare. Sfântul Ioan Damaschin
spune că firea celor doi s-a biruit prin har şi a rămas supusă. Nu a luat-o înaintea
harului. A asteptat neroditoare, până cand harul a înflorit rodul.
Evanghelia apocrifă a vieţii Maicii Domnului ne spune că Ioachim a zis către
soţia sa, Ana: "Pe mine nu mă îndeamnă inima să mai intru în casa mea. Mă duc la
munte şi acolo voi posti şi mă voi ruga lui Dumnezeu, să ne dăruiască un copil". Ceea
6

ce este minunat e faptul că Ioachim nu spune cât va sta. Nu se duce să-i ceară lui
Dumnezeu cu jumataţi de masură.
Iar Ana devenind una cu soţul ei, nu rămâne indiferentă faţă de gestul lui
Ioachim, ci începe şi ea să se roage lui Dumnezeu cu durere şi cu multe lacrimi,
zicând: "Doamne, Atotţiitorule, Cela ce numai cu cuvântul ai făcut cerul şi pământul
şi toate câte se văd; Cela ce ai zis făpturilor Tale să trăiască şi să se înmulţească; Cela
ce ai binecuvântat pe Sarra, femeia lui Avraam şi a născut pe Isaac la bătrâneţe şi ai
dăruit Anei fiu, de a născut pe Samuel prorocul, dă-mi şi mie roada pântecelui meu
şi nu lăsa să fiu de ocară între oameni, că de voi naşte fiu, sau fiica, îl voi închina Ţie
cu toată inima şi-l voi da să slujească în biserica slavei Tale" (I Regi 1, 11).
Îngerul Gavriil se va arăta fiecăruia, spunându-le că rugaciunea lor nu a fost
trecută cu vederea şi că Dumnezeu le va trimite binecuvantarea Sa. Tot el le-a vestit
că acest prunc se va umple de Duh Sfânt din pântecele mamei sale şi că va fi un vas
ales lui Dumnezeu. (Luca 1, 4-23).
Provenind din ebraicul "Aia", Maria se tâlcuieşte "Doamna", dar numele
evreiesc Maryam sau Miryam ar putea fi şi de straveche origine egipteană,
trăgându-se din verbul mri, "a iubi", cu sufixul afectiv ebraic - am, deci "cea dragă",
"cea iubită".
Maica Domnului are în calendarul ortodox 9 zile de pomenire: 8 septembrie Naşterea Maicii Domnului, 1 octombrie - Acoperământul Maicii Domnului, 21
noiembrie - Intrarea în biserică a Maicii Domnului, 9 decembrie - Zămislirea Sfintei
Fecioare de către Sfânta Ana, 26 decembrie - Soborul Maicii Domnului, 25 martie Buna Vestire, 2 iulie - Aşezarea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne,
15 august - Adormirea Maicii Domnului şi 31 august - Punerea în raclă a brâului
Maicii Domnului.
La mulţi ani celor ce poartă numele Sfintei Fecioare Maria!
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PRAZNICUL ÎNĂLŢĂRII
SFINTEI CRUCI
Cea mai veche şi mai importantă dintre
sărbătorile ortodoxe închinate cinstirii Sfintei
Cruci este ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI, la 14
septembrie, pe care, unii (liturgişti) o numără
între praznicele împărăteşti. În această zi,
sărbătorim de fapt amintirea a două
evenimente deosebite din istoria lemnului
Sfintei Cruci, şi anume:
1. Aflarea Crucii pe care a fost răstignit
Mântuitorul şi înălţarea ei solemnă în văzul
poporului de către episcopul Macarie al Ierusalimului, în ziua de 14 septembrie 335;
2. Aducerea sau întoarcerea Sfintei Cruci de la perşii păgâni, la anul 629, pe timpul împăratului
bizantin Heraclius, care a depus-o cu multă cinste în biserica Sfântului Mormânt (a Sfintei Cruci)
din Ierusalim, după ce patriarhul Zaharia a înălţat-o în văzul credincioşilor, la 14 septembrie 630.
Istoricul aflării Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul este următorul:
Dezgroparea Crucii originale a avut loc în anul 326 sau 327 şi se datorează stăruinţelor împărătesei
Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, conform unei tradiţii pioase consemnate de mulţi
istorici bisericeşti, cum ar fi: Eusebiu de Cezareea, Sfântul Chiril al Ierusalimului, Sfântul Ambrozie
al Milanului, Fer. Ieronim, etc. Evreii au îngropat crucea Domnului, precum şi piroanele Lui,
mormântul, etc. Acestea au rămas îngropate până în anul 327, în zilele marelui împărat
Constantin, care a fost cel dintâi împărat creştin.
Acest împărat a primit religia cea adevărată, credinţa în Iisus Hristos printr-o minune
dumnezeiască. El trebuia să poarte un război cu Maxenţiu, împăratul Romei, care a avut mulţime
de ostaşi bine înarmaţi, iar Constantin avea foarte puţini, din care cauză era întristat şi se
înspăimânta cu gândul, neştiind cum să-l biruiască. Într-o zi, i s-a arătat pe cer chipul Sfintei Cruci,
strălucind mai mult decât lumina soarelui şi pe acea cruce scria: “en touto nika – cu acest semn vei
birui, sau prin acest semn vei învinge”, în limba latină: “in hoc signo vinces”.
Constantin când a văzut acest semn s-a veselit şi a prins curaj, a poruncit să se facă cruci,
să le pună pe steaguri şi să pornească la război. Bătălia s-a dat la Podul Vulturului de lângă Roma în
data de 28 octombrie 312. Constantin avea 20.000 de soldaţi, iar Maxenţiu 150.000 şi el devine
împărat al Imperiului roman. Ajuns împărat, mama sa Elena porneşte o expediţie în Ţara Sfântă ca
să găsească Sfânta Cruce. Ea a fost întâmpinată de episcopul Macarie al Ierusalimului. Acesta a
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făcut rugăciuni către Dumnezeu, ca să i se descopere locul unde a fost răstignit Mântuitorul, pe
Golgota. În urma rugăciunilor s-a descoperit locul.
Conform celor relatate de istoricii bisericeşti, pe locul unde a fost îngropată Crucea
Domnlului şi crucile celor doi tâlhari între care a fost răstignit Iisus, împăratul Adrian a zidit un
templu păgân, pe care împărăteasa l-a dărâmat şi în urma săpăturilor arheologice, s-au găsit trei
cruci: una a Domnului şi două a celor doi tâlhari. Au găsit şi piroanele cu care Iisus a fost pironit pe
Cruce. Mare bucurie a avut Sfânta Elena când a găsit Sfânta Cruce, unde pe loc s-a şi produs o
minune. Murise de curând în Ierusalim o fată de neam mare şi episcopul Macarie a atins Sfânta
Cruce de ea, iar fata a înviat de îndată şi umbla sănătoasă, mulţumind lui Dumnezeu cu glas mare
şi propovăduind puterea Sfintei Cruci. Dacă s-a răspândit vestea că s-a aflat Sfânta Cruce, s-au
strâns pelerini din toate părţile ca s-o vadă. În urma acestor evenimente Sfânta Cruce a fost
înălţată în biserica Sfântului Mormânt în ziua de 14 septembrie 335.
Sfânta Cruce este instrumentul binecuvântat al mântuirii noastre. Obiect de tortură pentru
evrei: “De va fi-ntru cineva păcat vrednic de moarte şi-l veţi osândi să moară spânzurat de copac,
trupul său să nu rămână peste noapte pe copac, ci chiar în ziua aceea să-l îngropaţi, de vreme ce
blestemat este de Dumnezeu tot cel spânzurat pe lemn; în felul acesta nu veţi pângări pământul
pe care Domnul Dumnezeul tău, ţi-l dă să-l moşteneşti” (DEUTERONOM 21,22-23); “Hristos ne-a
răscumpărat din blestemul Legii, devenind El blestem de dragul nostru, pentru că scris este:
Blestemat este tot cel spânzurat pe lemn” (GALATENI 3,13), Crucea a fost sfinţită prin sângele
dumnezeiesc scurs pe ea şi a devenit instrument de mântuire.
În ciuda tuturor afirmaţiilor sectare împotriva cinstirii Sfintei Cruci, Biserica Ortodoxă
aduce următoarele argumente pentru cinstirea ei şi anume: -“Căci cuvântul crucii nebunie este
pentru cei ce pier; dar pentru noi cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu” (1 CORINTENI
1,18); -“Dar mie să nu-mi fie a mă lăuda decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin
care lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru lume” (GALATENI 6,14); -“Fiindcă mulţi –
despre care v-am vorbit adeseori , iar acum o spun plângând – se poartă ca duşmani ai crucii lui
Hristos. Sfârşitul lor este PIEIREA” (FILIPENI 3,18-19).
Să medităm adânc la cele relatate şi să ştim că fără CRUCE NU EXISTĂ MÂNTUIRE. AMIN!
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Sfanta Cuvioasa
Parascheva de la Iasi
An de an, la 14 octombrie, mulțimi
nesfârșite de credincioși, iubitori de
Dumnezeu și de sfinți, pornesc, de departe,
spre a se închina și atinge de moaștele Sfintei
Cuvioase Parascheva, care, din anul 1641, se
află în vechea cetate a Moldovei, și fostă
capitală, Iași.
Puterea Mântuitorului Iisus Hristos,
Care neîncetat lucrează în sfinții Săi, ne
cheamă să cunoaștem viața, și să urmăm
credința, celei ce și-a aprins candela sufletului,
pregătindu-se să întâmpine intrarea în veșnica
Împărăție, cu lumina faptelor bune.

a-și asuma drumul crucii și bucuria învierii.
De aceea, a împărțit averea moștenită de la
părinți, săracilor, precum oarecând marele
Antonie, lauda și cununa monahilor, și a plecat
într-o mănăstire lângă Constantinopol, aici
ducând o viață în deplină rugăciune, credință,
ascultare și desăvârșită evlavie. Luptele date
de cel rău pentru a o birui s-au arătat
neputincioase, Sfânta, cu puterea crucii, cu
asumarea credinței, și cu biruința rugăciunii, a
învins, lăsând rușinat pe cel ce „răcnește ca
un leu să ne înghită pe toți” (I Petru 5, 8).

Sfânta Parascheva s-a născut în satul
Epivata, din Tracia, în prima jumătate a
secolului al XI-lea, într-o familie de creștini
evlavioși, care au educat-o pe calea Bisericii și
a învățăturii Sfintei Evanghelii. Din copilărie,
având o inimă plină de compasiune și milă,
față de cei lipsită și săraci, își dezbrăca
propriile haine, dăruindu-le celor din nevoi.
Prezența ei era bucuria săracilor și mângâierea
celor întristați. Părinții ei au început să-și arate
nemulțumirea față de atitudinea Sfintei, dar ea
a rămas statornică, pe calea faptei celei bune.
După moartea părinților ei, mergând pe
aceeași cale a milostivirii, cuvintele
Mântuitorului Iisus Hristos, pe care le-a auzit
în biserica satului, au mișcat-o, definitiv, pe
calea slujirii, cu sufletul și trupul, cu toată
viața și puterea ei, fiind stăpânită de chemarea
și lucrarea Duhului Sfânt, a înțeles că a venit
timpul asumării crucii și urmării lui Iisus
Hristos: „Oricine voiește să vină după Mine,
să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi
urmeze Mie” (Marcu 8, 34).

Din această mănăstire a plecat la Locurile
Sfinte, închinându-se la mormântul, cel dătător
de viață, al Domnului. De aici, a plecat în
pustiul Iordanului și, într-o mănăstire de
călugărițe, s-a nevoit cu rugăciuni, lacrimi și
desăvârșită pocăință. Smerita Cuvioasă a
biruit, și aici, greutatea pustiului, arșița
nesuferită a zilei și răcoarea nopților, lipsa de
hrană și apă, dar și încercările din partea celui
rău, care încerca, și aici, să-i dea mereu lupte
necontenite, pe care, cu puterea Mântuitorului
Iisus Hristos, Care oarecând l-a biruit,
cerându-i: „Înapoia Mea, Satan, Domnului
Dumnezeu să te închini și numai Lui să-I
slujești” (Matei 4, 10), l-a biruit, rămânând pe

Sfânta a înțeles, împreună cu fratele ei,
viitor episcop, că nimic nu-i mai poate opri, în
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Situația Patriarhiei Ecumenice fiind extrem de
grea, luminatul voievod Vasile Lupu (16341653), iubitor de Dumnezeu, pace și cultură, a
plătit toate datoriile Patriarhiei către turci. Ca
semn de recunoștință și mulțumire, Patriarhia
a trimis moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva,
în anul 1641, domnitorului milostiv și iubitor
de sfinți, Vasile Lupu, în ziua de 23 iunie.Au
fost depuse mai întâi in biserica Sfintii Trei
Ierarhi iar mai tarziu in Catedrala Mitropoliei
unde se afla pana in present.

calea ce și-a asumat-o, aceea de a sluji și vesti
puterea rugăciunii și a evlaviei.
După multe și neobosite osteneli, Sfânta,
printr-o descoperire dumnezeiască, se va
întoarce în patria ei, Epivat. La vârsta de 27 de
ani a plecat din această lume trecătoare, în
lumea cea veșnică, plină de fapte bune și cu
lumina candelei aprinsă spre întâmpinarea
Mirelui ceresc, Căruia și-a închinat întreaga ei
viață.
După ce a fost îngropată, Dumnezeu a
preamărit sfintele ei moaște, când s-a arătat, de
multe ori, în vis, episcopului locului, cerându-i
să o strămute de acolo, deoarece alături de ea,
trupul unui oarecare păcătos, răspândea multă
respingere și nefirească odihnă. Cum putea
întunericul să biruiască lumina? Cum putea
lucrarea lui Dumnezeu să rămână
necunoscută? Cum era posibil ca roadele
credinței să rămână ascunse? Și așa, săpând în
pământ au aflat trupul sfintei întreg, plin de
mireasmă, iar mulțime de bolnavi dobândeau
vindecare. Puterea Mântuitorului Hristos a
arătat că cel ce-L urmează, câștigă viața cea
veșnică, iar slava, pe care El a primit-o de la
Tatăl, a dat-o și celor ce-L iubesc, prin
împlinirea poruncilor Lui.

Pentru slujirea Mântuitorului Iisus
Hristos, Sfânta Parascheva a renunțat la cele
trecătoare, s-a curățit pe sine, precum un
diamant, scos din adâncurile pământului, s-a
identificat cu cei din nevoi, slujindu-i și
ajutându-i, devenind o lumină, care luminează
veacuri întregi, toate generațiile ce se perindă
lângă sfintele ei moaște. Virtuțile dobândite de
Sfânta, mult ocrotitoare, au fost dobândite din
nevoințele și luptele necurmate, cu darurile
credinței, rugăciunii și răbdării.
Aceste virtuți, suntem chemați și noi să le
urmăm, viața Sfintei devenind model de urcuș,
pentru fiecare creștin. Ea pururi mijlocește
pentru toți, care o cheamă în ajutor, atingânduse de sfintele ei moaște. Izvor de sfințenie
izvorăște cea purtătoare de putere
dumnezeiască, care a biruit firea și legile
omenești, și care, cu multă milă, privește către
toți cei care o cheamă în ajutor.

Descoperirea sfintelor moaște a fost un dar
neprețuit pentru mulți creștini, de aceea Sfânta
a fost luată și dusă în orașul Târnovo, După ce
turcii au cucerit mare parte din Peninsula
Balcanică, au fost strămutate în orașul
Belgrad. Aici, au stat vreme de 200 de ani, ca
apoi să fie duse în Constantinopol, în biserica
Patriarhiei Ecumenice, greu încercate de
suferințe, lipsuri, prigoniri din partea turcilor
musulmani, care mereu, în fanatismul și
extremismul lor, au trecut, prin sabie, sânge
creștinesc, curmând viața multor patriarhi și
mereu cerând biruri, care nu mai puteau fi
plătite niciodată.

Aprinzându-ne, în suflete, credința cea
lucrătoare, în fapta cea bună, să strigăm:
„Bucură-te Parascheva, mult folositoare,
ocrotitoarea celor ce, cu evlavie se închină și
cinstesc moaștele tale!”. Amin.

Sabia păgânătății, în anul 1453, a distrus
cetatea marelui Constantin, iar de atunci,
secole întregi, au luptat împotriva Bisericii și
adevărului Mântuitorului și a sfinților Săi.
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Sfântul Mucenic Dimitrie
Izvorâtorul de mir
Acest mucenic vrednic de laudă, s-a
născut în cetatea Solonul sau Tesalonic
din nordul Greciei. Tatăl său a fost
voievod şi comandant al cetăţii
Tesalonic şi era creştin, dar ţinea în taină
dreapta credinţă, pentru marea prigoană
ce era atunci asupra creştinilor. El avea
un copil anume Dimitrie, pe care l-a
crescut de mic în dreapta credinţă şi în
dragoste pentru Iisus Hristos. Tatăl lui
Dimitrie avea în casa lui două icoane
frumoase, cu chipul Domnului nostru
Iisus Hristos şi a Preacuratei Sale Maici, la care se închina el şi soţia sa. La
aceste sfinte icoane duceau adesea părinţii pe copilul Dimitrie, încă din
pruncie, ca să se închine Mântuitorului şi Maicii Domnului, învăţându-l să
se roage şi descoperindu-i taina adevăratei credinţe în Hristos.
Pe când era Sfântul Dimitrie în vârstă de 20 de ani, a murit tatăl lui,
binecredinciosul voievod al Tesalonicului. Auzind împăratul Maximilian de
aceasta, a chemat la el pe Dimitrie, fiul voievodului, pe care văzându-l
înţelept şi viteaz în războaie, l-a făcut voievod în locul tatălui său; apoi
Sfântul Dimitrie mergând în patria sa Tesalonic, în loc să prigonească pe
creştini, cum îi poruncise Maximilian, a început înaintea tuturor a mărturisi
pe Hristos şi a învăţa dreapta credinţă, slăvind pe Dumnezeu Cel în Treime
închinat şi cinstit. Astfel, el s-a făcut tesalonicenilor ca un alt Apostol Pavel,
căci pe mulţi îi aducea la cunoştinţa adevărului, risipind închinarea la idoli.
Iar împăratul Maximilian, întorcându-se biruitor de la un mare război
contra sciţilor şi a sarmaţilor, a voit să aducă jertfă de mulţumire necuraţilor
zei în Tesalonic. Cu acest prilej l-a chemat şi pe Dimitrie să jertfească zeilor
înaintea tuturor. Atunci viteazul ostaş al lui Hristos a înţeles că a sosit ceasul
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să mărturisească înaintea tiranului împărat credinţa în adevăratul
Dumnezeu, Care a făcut cerul şi pământul şi toate cele văzute şi nevăzute.
Apoi şi-a adus aminte şi de cuvintele Sfântului Apostol Pavel care zice: Cu
inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturiseşte spre mântuire
(Romani 10, 10). Adică nu-i de ajuns să crezi în taină în Dumnezeu, ci
trebuie să-L mărturiseşti şi cu cuvântul în public, ca să te poţi mântui.
Această credinţă cu darul Duhului Sfânt având-o Dimitrie în inima sa, a ieşit
în mijloc şi a mărturisit cu mare îndrăzneală, că nu zeii, ci Dumnezeul
creştinilor este adevăratul Dumnezeu. El a făcut cerul şi pământul şi pentru
nemăsurata Sa milostivire a trimis pe Fiul Său în lume şi a luat trup omenesc
din Fecioara Maria, dar fără de păcate, şi a mântuit pe oameni din robia
diavolului prin moartea Sa pe cruce şi prin înviere.
Auzind împăratul că Sfântul Dimitrie, în loc să-l laude pe el, a mărturisit
că Hristos este adevăratul Dumnezeu, s-a mâniat tare şi l-a aruncat în
temniţă, spre judecată şi osândă la moarte. Într-o zi împăratul făcând mare
spectacol în aer liber, după obiceiul romanilor, a pus pe un vestit luptător,
anume Lie, să se lupte cu creştinii pe un pod înalt şi să-i arunce jos în nişte
suliţe cu vârful în sus, spre veselia spectatorilor. În acest timp Sfântul
Dimitrie era păzit în temniţă din ordinul împăratului. Atunci un tânăr creştin
cu numele Nestor, ucenicul mucenicului, s-a aprins de râvnă pentru
Dumnezeu şi nemaiputând să rabde uciderea creştinilor, s-a dus în temniţă
la Sfântul Dimitrie şi i-a spus: "Robule al lui Dumnezeu, mare nedreptate se
face împotriva creştinilor, deci roagă-te pentru mine, că vreau să lupt cu Lie,
şi să izbândesc sângele nevinovat al creştinilor".
Sfântul Dimitrie fiind legat în lanţuri, a binecuvântat pe Nestor şi,
însemnându-l cu semnul Sfintei Cruci, i-a zis: "Du-te, frate, şi te luptă cu
Lie, că şi pe Lie îl vei birui şi pe Hristos Îl vei mărturisi!" Tânărul Nestor
fiind întărit cu rugăciunea Sfântului Dimitrie şi-a făcut cruce şi ducându-se
în acea privelişte a strigat: "Vreau să lupt cu Lie!" Zadarnic încercau toţi săl oprească pe Nestor de la lupta cu Lie că el striga în auzul tuturor: "Vino,
Lie, să te lupţi cu mine!" Apoi începând a se lupta cu el, a zis fericitul
Nestor: "Dumnezeul lui Dimitrie, ajută-mi".
Şi îndată, cu ajutorul rugăciunilor marelui mucenic, l-a aruncat pe Lie în
suliţe şi l-a omorât. Atunci împăratul, mâniindu-se a poruncit să-i taie capul
Sfântului Nestor, împlinindu-se profeţia dascălului său Dimitrie. Apoi a
trimis ostaşi în temniţă să-l ucidă cu suliţele şi pe Marele Mucenic Dimitrie.
Văzând că i-a sosit sfârşitul, Sfântul Dimitrie s-a închinat şi a mulţumit lui
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Dumnezeu pentru toate, apoi şi-a ridicat mâna dreaptă în sus şi a fost
străpuns cu suliţele de ostaşi în tot corpul, dându-şi sufletul cu pace în
mâinile lui Hristos pe care L-a mărturisit.
În clipa aceea un alt ucenic al său a luat mantia şi inelul Sfântului
Dimitrie şi înmuindu-le în sângele mucenicului, tămăduia cu ele pe mulţi
bolnavi.
Ajungând împărat Sfântul Constantin cel Mare care a dat libertate
tuturor creştinilor, s-a făcut o mare biserică din lemn în Tesalonic, peste
moaştele Sfântului Dimitrie, unde alergau mulţi credincioşi orbi, şchiopi,
bolnavi de tot felul şi cu rugăciunile sfântului se întorceau sănătoşi la casele
lor. Printre aceştia a fost şi un dregător împărătesc anume Leontie, care,
venind la biserica Sfântului Dimitrie, s-a făcut îndată sănătos. Drept
mulţumită, a început să facă o biserică mare din piatră în locul bisericii mici
din lemn, în cinstea Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie.
Pe când săpau temeliile bisericii, cu rânduiala lui Dumnezeu, au
descoperit şi racla cu moaştele Sfântului Dimitrie, din care izvora mir
binemirositor cu care se ungeau cei
suferinzi şi se vindecau. Biserica
făcută de Leontie a fost mărită mai
târziu, ajungând cea mai mare şi mai
veche biserică din Tesalonic, care se
păstrează până astăzi. Tot Leontie,
fiind iubitor de Dumnezeu, a făcut o
raclă nouă din argint şi a aşezat în ea
moaştele Sfântului Dimitrie, care se
păstrau sub altarul marii biserici.
Mormântul Sfântului Dimitrie se află şi
astăzi la biserica sa din Tesalonic unde
merg zilnic credincioşii în pelerinaj şi
cer ajutorul lui.
Să-l rugăm pe Marele Mucenic
Dimitrie să ne fie călăuză, ajutător,
model de jertfă şi rugător înaintea lui
Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre. Amin.
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Sfântul Dimitrie cel Nou Basarabov
Cuviosul părintele nostru Dimitrie cel Nou
de la Bucureşti, a cărui prăznuire o avem
astăzi, era de la sudul Dunării, născut într-un
sat neînsemnat cu numele de Basarabov. Fiind
sărac la părinţii săi şi neavând cu ce se hrăni,
multă vreme în tinereţile sale a păscut vitele
acelui sat, ducând o viaţă singuratică de
rugăciune şi înfrânare.
Mai târziu, văzând că toate cele omeneşti
sunt deşertăciuni, a părăsit grija cea lumească
şi s-a retras într-o peşteră, nu prea departe,
unde era o mică mănăstire. Acolo, Cuviosul a
primit schima monahală, acolo a început a trăi
în cele mai aspre nevoinţe pustniceşti, acolo a
ajuns în scurtă vreme la o viaţă desăvârşită,
prin privegheri de toată noaptea, prin post
aspru şi metanii, prin rugăciuni neîncetate şi
lacrimi, prin multă sărăcie şi adânc de smerenie. Dar cine va putea şti şi povesti toate
nevoinţele cele de taină ale Cuviosului Dimitrie?
Simţindu-şi dinainte sfârşitul, Cuviosul s-a ascuns, neştiut de nimeni, între două
pietre mari, pe marginea unui râu ce se chema Lomul şi acolo şi-a dat sufletul în mâinile
lui Dumnezeu. Multă vreme trupul său nu a putut fi aflat. Dar odată, venind apa râului
mare, a rupt malurile sale şi s-au risipit şi cele două pietre cu moaştele Cuviosului în
apă, unde au stat neştiute, ascunse în prundiş, până au fost aflate printr-o minune ca
aceasta: era în partea locului un om care avea o copilă bolnavă de duh necurat. Deci,
într-o noapte s-a arătat Cuviosul Dimitrie în vis copilei şi i-a zis:
"De mă vor scoate părinţii tăi din apă - arătându-i şi locul - eu te voi tămădui pe
tine!" Şi îndată copila a spus tatălui ei, care, adunând mai mulţi preoţi, a plecat la locul
arătat şi a aflat comoara cea ascunsă şi nepreţuită, adică sfintele moaşte întregi şi
neputrezite ale Sfântului Dimitrie. Deci, luându-le, le-a dus în satul Basarabov şi multe
minuni de vindecare se făceau prin ele, celor ce veneau acolo cu credinţă.
Auzind despre aceasta domnul Valahiei, a dorit să le aducă cu mare cinste în Ţara
Românească, ca să le aibă spre ajutor şi mângâiere. Deci, trimiţând câţiva boieri şi
preoţi la Basarabov, aceştia au încercat să aducă moaştele Cuviosului peste Dunăre,
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dar nu au putut, căci sfântul nu a voit să părăsească satul său. Auzind de aceasta,
domnul a poruncit să se facă, cu a sa cheltuială, o frumoasă biserică în Basarabov
deasupra moaştelor Sfântului Dimitrie.
Între anii 1769-1774, fiind război între ruşi şi turci, un general, anume Petru
Salticov, din partea armatelor ruseşti, a trecut Dunărea şi a ocupat o mare parte din
părţile Bulgariei, printre care şi Basarabovul. Apoi auzind de moaştele Cuviosului, a
poruncit să le trimită în ţara sa. Dar un oarecare locuitor român cu numele Hagi
Dimitrie, fiind foarte credincios, s-a rugat de acel general să le dea Ţării Româneşti, ca
despăgubire pentru mulţimea pagubelor de război. Şi aşa, sfintele moaşte ale
Cuviosului părintelui nostru Dimitrie, au ajuns în pământul ţării noastre şi au fost
aşezate în biserica Mitropoliei din Bucureşti, în anul 1773, fiind primite cu mare
evlavie de mitropolitul Grigorie şi de mulţimea credincioşilor. Apoi, îndată a încetat
războiul şi boala ciumei care era în ţară.
Pentru mulţimea darurilor sale, Biserica Ortodoxă Română la Catedrala Patriarhală
din Bucureşti a avut grijă întotdeauna să cinstească pe Cuviosul părintele nostru
Dimitrie cu alese slujbe, privegheri, acatiste şi cântări de laudă. Şi aceasta mai ales în
ziua de astăzi, 27 octombrie, când se face prăznuirea cea de peste an a Sfântului
Dimitrie la Catedrala Patriarhală dinBucureşti şi când vin mii de credincioşi din toate
colţurile ţării, la cinstitele lui moaşte, ca să se închine şi să le sărute.
Sfintele moaşte ale Cuviosului părintelui nostru Dimitrie strălucesc ca un luceafăr
şi ca un mărgăritar de mare preţ în sânul Bisericii noastre. Privind spre ele, ne simţim
mai întăriţi în credinţă, ne simţim deşteptaţi la o viaţă mai curată, ne simţim îndemnaţi
la rugăciune, la smerenie, la post şi singurătate. Dar într-un chip de taină, parcă ne
simţim îndemnaţi spre o viaţă de smerenie în Iisus Hristos, de umilinţă şi înfrânare pe
pământDupă Sfinţii Părinţi sunt două feluri de sărăcii: prima este sărăcia cea materială,
lipsa celor de prisos, negrija vieţii, neagoniseala etc., iar a doua este sărăcia cea
duhovnicească adică smerenia inimii, prin care creştinul se socoteşte că nu are nici o
faptă bună şi este mai păcătos decât toti.
Să ne aducem aminte de nevoinţa
Sfântului Dimitrie, care a trăit
îngereşte pe pământ, în desăvârşită
sărăcie, în post, în rugăciune şi
cugetare la cele veşnice si să privim
mereu la sfârşitul vieţii lui Iisus
Hristos, şi la pilda sfinţilor Lui, care
s-au nevoit în multe lipsuri. Să ne
silim "a le urma credinţa" şi să avem
mereu în minte cuvintele Domnului
care zice: Căutaţi mai întâi împărăţia
lui Dumnezeu şi dreptatea că Lui şi
toale celelalte se vor adăuga vouă (Matei 6, 33).
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Învăţături din Catehismul Ortodox
6. Ce este descoperirea dumnezeiască?
Descoperirea sau Revelaţia Dumnezeiască este comoara de adevăruri pe care Dumnezeu a
dat-o oamenilor, pentru ca aceştia cunoscându-L pe El, voia Lui şi lucrarea Lui, să-L cinstească după
vrednicie, să-I împlinească voia şi prin aceasta să se mântuiască.
7. Ce dovedeşte din partea lui Dumnezeu această Descoperire?
Descoperirea dumnezeiască dovedeşte marea iubire a lui Dumnezeu faţă de oameni.
«Dumnezeu este iubire» (1 Ioan 4:8),iubire nesfârşită, un ocean de iubire, cum zic Sfinţii Părinţi. Ea
revarsă lumina şi căldura ei, cea mai presus de fire, asupra întregii făpturi şi o ajută să se
împărtăşească cât mai deplin de puterea cea de sus şi de adevărul cel mântuitor.
Descoperirea lui Dumnezeu e însăşi această lumină ce ni s-a dat din nesfârşita Lui iubire faţă de
noi.
8. Dumnezeu a dat Descoperirea Sa tuturor oamenilor?
Descoperirea dumnezeiască a fost dată pentru toţi oamenii, pentru că toţi au nevoie de
mântuire, dar întrucât nu toţi erau vrednici de a primi Descoperirea, de-a dreptul de la Dumnezeu,
ea a fost încredinţată anumitor oameni aleşi, care, la rândul lor, s-o vestească celor ce doresc a o
primi.
9. De ce nu toţi oamenii pot primi Descoperirea de-a dreptul de la Dumnezeu?
Pentru nevrednicia pricinuită de necurăţia sufletului şi a trupului lor.
10. Cine au fost vestitorii Descoperirii dumnezeieşti?
Oamenii aleşi de Dumnezeu, în acest scop, au fost patriarhii şi proorocii, care au primit şi
au predicat începuturile Descoperirii dumnezeieşti. Această descoperire a fost adusă oamenilor în
chip deplin de însuşi Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, «Lumina cea adevărată, care
luminează pe tot omul ce vine în lume» (Ioan 1:9). Mântuitorul a răspândit în lume Descoperirea
dumnezeiască prin Sfinţii Săi Apostoli şi Ucenici.
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Şcoala Duminicală

“Iată, copii, şcoala şi Sfânta Biserică, izvoarele mângâierii şi ale fericirii
sufleteşti; flosiţi-vă de ele şi vă luminaţi şi pe Domnul lăudaţi !”
Ion Creangă – „Amintiri din copilărie”

Dezvoltarea capacităţii de a cunoaşte si inţelege tradiţiile creştin
ortodoxe, cultivarea abilităţilor de comunicare in Limba Română şi
sensibilizarea copiilor in ceea ce priveşte arta si tradiţia populară
reprezintă scopul şcolii noastre.
Activităţile desfăşurate în ultimile săptămâni
au oferit copiilor noştri posibilităţi de
îmbogăţire a vocabularului românesc printr-o
varietate de resurse: planşe didactice
reprezentând literele alfabetului românesc,
stimulând recunoaşterea imaginilor şi
denumirea lor în limba română; mult
îndrăgitele poveşti şi basme româneşti au captivat atenţia copiilor,
transpunându-i în nostalgicul univers al copilăriei noastre.” Poveştile cu
Îngeri”, „Dicţionarul Ortodox pentru copii” precum şi jocul interactiv pe
calculator ”Sfânta Biserică- Poartă către cer” au contribuit, împreună cu
participarea la Sfânta Taină a Împartăşaniei la înţelegerea şi dezvoltarea
unei atitudini pozitive faţă de credinţa noastră ortodoxă.
Participarea copiilor la a patra
ediţie a Expoziţiei de Costume
Populare şi Obiecte Tradiţionale
Româneşti a încununat datoria
noastră creştinească de a transmite
mai departe valorile culturale,
religioase şi istorice româneşti.
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Pagina copiilor
Altarul Mănăstirii Putna
De Vasile Alecsandri

Domnul Ştefan, viteaz mare, ce-a dat groaza prin păgâni,
Locaş sfânt creştinătăţii astăzi vrea să facă dar,
Şi pe malurile Putnei, cu vitejii săi români,
Însuşi merge să aleagă locul sfântului altar.
Mare obştie-l urmează şi pe culme se lăţeşte,
Precum aburii pe baltă când lumina asfinţeşte.
Căpitani, ostaşi cu zale şi cu platoşe de fer
Pe-ai lor cai sirepi stau mândri ca la semnul de război.
Al Moldovei steag de fală fâlfâie falnic în cer;
Buciumul vuieşte-n munte, sună valea de cimpoi.
Iată că lângă-o movilă domnul Ştefan s-a oprit!
Totul tace! ochii ţintă, stă poporul neclintit.
Trei ostaşi cu arce-n mână pe movilă-acum se urcă;
Doi, ca zimbrul, ageri, mândri, nalţi ca bradul de la munte,
Pe-ai lor umeri poartă glugă, la brâu paloş, şi pe frunte
Cu-a lor lungi şi negre plete se coboară-o neagră ţurcă.
Ei ades cu-a lor săgeată repezită sus, în nor,
Printre-a fulgerelor focuri au oprit vulturu-n zbor.
Multe fiare din cei codri, mulţi duşmani tineri, semeţi,
Drept în inimi, drept în frunte au simţit a lor săgeţi,
Căci ei sunt arcaşii vrednici ai lui Ştefan domn cel mare,
Ce-şi găteşte-acum săgeata s-o izbească-n depărtare.
Copii, trageţi… eu vreau astăzi să mă-ntrec în arc cu voi.
Astfel zice domnul Ştefan! iar voinicii amândoi
Se plec, arcele-şi încoardă, trag… săgeţile lor zboară,
Spintecă repede vântul ce dă foc şi vâjâieşte,
Se tot duc, se duc ca gândul, şi de-abia ochiul zăreşte
Pe câmp departe, departe locul unde se coboară.
„Ura! În ceruri se ridică! Urlă dealul, clocoteşte!
Să trăiţi, copii! le zice Ştefan, ce-acum se găteşte.
Zbârnâie coarda din arcu-i, fulgeră săgeata-n vânt,
Piere, trece mai departe, şi-ntr-un paltin vechi s-a frânt.
Acolo fi-va altarul! zice falnicul monarc,
Ce se-nchină şi se pleacă pe războinicul său arc.
Să trăiască domnul Ştefan! mii de glasuri îl urmează,
Şi poporul jos, pe vale, umilit îngenunchează!
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Planşă de colorat
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BUCURIA DE A FI CTITOR AL BISERICII
Loc al întâlnirii omului cu Dumnezeu şi spaţiu al comuniunii dintre oameni, fiecare Biserică
Ortodoxă ne împărtăşeşte harul Jertfei de pe Cruce a Mântuitorului Hristos şi ne aminteşte de
jertfelnicia tuturor celor care având credinţa vie au contribuit, fiecare după putere, la construirea ei.
Astfel, o biserică se zideşte mai ales prin dragostea şi osteneala credincioşilor, ale căror nume vor
ramâne veşnic legate de acel sfânt lăcaş.
Nu există biserică fără ctitori, întrucât orice lăcaş de cult are la temelie dărnicia unor persoane
sau a unei comunităţi. Ctitorul creator sau ziditor de valori împlineşte în sine vocaţia primordială a
omului, aceea de a fi asemenea cu Dumnezeu Creatorul. Dumnezeu a făcut cerul şi pământul, iar
apoi, prin Fiul Său Cel Veşnic devenit Om, a întemeiat Biserica, pentru a aduna pe oameni în iubirea
Preasfintei Treimi. Omul sfinţeşte pământul zidind pe el biserici sfinte, care leagă pământul cu cerul.
Când Dumnezeu cheamă pe cineva să zidească o biserică înseamna că, în întelepciunea Sa, l-a
preferat şi i-a oferit şansa să devină ctitor. Este o mare binecuvântare să fii chemat ca să împrumuţi
mâinile tale lui Dumnezeu, pentru ca El să zidească o biserică, o casă a prezenţei şi lucrării harului
Preasfintei Treimi, pentru sfinţirea şi mântuirea oamenilor. La sfârşitul slujbei de sfinţire a unei noi
biserici ortodoxe se cântă: „Această Casă, Tatăl a zidit-o, această Casă, Fiul a întărit-o, această Casă,
Duhul Sfânt a înnoit-o, a luminat-o, a sfinţit-o şi a sfinţit sufletele noastre.” Deci, o biserică este zidită
de Sfânta Treime, dar folosind mâinile şi darurile credincioşilor harnici şi darnici, evlavioşi şi generoşi.
Biserica preţuieste mult în rugăciunile ei pe cei ce, chiar în timpuri de criză economică,
dăruiesc cu bucurie şi inimă largă din agoniseala şi din timpul lor pentru ridicarea unei biserici. Astfel,
în rugăciunile Bisericii, ctitorii sunt numiţi „fericiţii şi pururea pomeniţii ctitori”, arătând că, deşi au
construit ziduri materiale, pământeşti şi trecătoare, ei primesc daruri cereşti netrecătoare şi se
bucură de o pomenire veşnică. Când nu mai au pe nimeni care să-şi aducă aminte de ei, numele lor
de ctitori rămâne permanent ca mărturie a credinţei, iubirii şi jertfelniciei lor. Când nimeni din
neamul lor nu mai trăieşte pentru a spune ceva despre ei, rămâne mereu vie lumina ctitoriei lor,
deoarece biserica zidită de ei este „casa lui Dumnezeu şi poartă a cerului” (Facere 28, 17).
DIN SUFLET PENTRU SUFLET
ÎNCĂ DE LA ÎNFIINŢAREA PAROHIEI SFÂNTUL APOSTOL FILIP DIN BRISBANE,CREDINCIOŞII AU
REPREZENTAT UN REAL SPRIJIN PENTRU SPRIJINIREA ACTIVITĂŢILOR MISIONARE ŞI SOCIALCULTURALE CARE S-AU DESFĂŞURAT ÎN PAROHIA NOASTRĂ DE-A LUNGUL TIMPULUI.
DE ACEEA MULŢUMIM TUTUROR CELOR CARE AU FĂCUT DONAŢII ÎN ACEST SENS.
APRECIEM ÎN CONTINUARE PE TOŢI ACEIA DINTRE DUMNEAVOASTRĂ CARE DORESC SĂ SPRIJINE
PRIN DONAŢII ,BISERICA DAR ŞI ACTIVITĂŢILE SALE.
DUMNEZEU SĂ VĂ BINECUVÂNTEZE ŞI SĂ VĂ ÎNMULŢEASCĂ DARUL!

Detaliile de cont sunt: Parohia Ortodoxă Română Sfântul Apostol Filip
Westpac Bank
Account no: 523640
BSB: 034115
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