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Sarbatoarea Sfintilor Arhangheli
Mihail si Gavriil
Sinaxar : În această lună, în ziua a opta, pomenirea Soborului mai-marilor Arhistrategi
(arhangheli) Mihail şi Gavriil (şi Rafail), şi al tuturor cereştilor puteri celor fără de trup.
La adunarea celor 9 cete, Serafimii, Heruvimii, Scaunele, Domniile, Stapâniile,
Începătoriile, Puterile, Arhanghelii şi Îngerii.
Mihail, preaîncuviinţatul mai-marele peste cetele puterilor celor fără de trup, şi în Legea
Veche şi în cea Nouă a arătat ce este harul Evangheliei, şi arată multe faceri de bine
neamului omenesc. Că de vreme ce pizmaşul şi luptătorul mântuirii noastre, înălţându-se s-a
mândrit împotriva Ziditorului său şi a zis: "Pune-voi scaunul meu deasupra norilor" şi
lăudându-se că "voi fi asemenea cu Cel înalt", a căzut din cinstea de arhanghel, precum
grăieşte Domnul ("Văzut-am, zice, pe satana, ca fulgerul din cer căzând"). Asemenea cu el şi ceata ce era sub el,
înălţându-se, a căzut. Acest de-a-pururea lăudat, păzind ca o slugă credincioasă credinţa către Stăpânul şi arătând
multă nevoinţă spre neamul nostru, a fost rânduit de Atotputernicul Dumnezeu ca să fie mai mare peste cetele
înţelegătoare. Că văzând că a căzut vicleanul, a strâns cetele îngereşti şi a zis: "Să luăm aminte: Lăudat-au cu glas
pe Domnul tuturor", ca şi cum ar fi zis: Să luăm aminte noi cei ce suntem zidiţi ce au pătimit cei ce erau cu noi,
care până acum au fost lumină, şi acum s-au făcut întuneric.
Pentru aceasta o adunare ca aceasta s-a numit Soborul îngerilor, adică luarea aminte şi
înţelegere şi unire. Acesta dar, marele folositor şi de bine-făcător mântuirii noastre, înmulţind şi
întinzând spre mulţi multe faceri de bine mântuirii, s-a arătat la mulţi văzându-se. Că s-a arătat
lui Avraam şi lui Lot la pustiirea şi pierderea Sodomei. Arătatu-s-a lui Iacov când fugea de
fratele său. Mers-a înaintea taberei fiilor lui Israel, când se izbăveau şi au scăpat de robia şi de
chinul egiptenilor. Arătatu-s-a lui Valaam, când mergea să blesteme pe Israel. Şi către Iosua al
lui Navi a zis, când l-a întrebat: "Eu, Arhistrategul puterilor Domnului, acum am venit". Acesta
a cufundat de tot şi râurile ce se revărsaseră de păgâni asupra aghesmei şi a locaşului de închinare. Se află şi altele
multe ce se spun despre el în Sfânta Scriptură. Pentru aceasta şi noi, având pe acesta ajutor şi păzitor vieţii noastre,
prăznuim astăzi preacinstitul lui praznic. Împreună cu Sfântul Arhanghel Mihail, prăznuim astăzi şi pe prea
frumosul şi prea veselitorul Arhanghel Gavriil. Pentru că şi acesta multe faceri de bine a făcut neamului omenesc,
atât în Legea Veche, cât şi în cea Nouă. Căci în proorocia lui Daniil se pomeneşte însuşi numele lui, când tâlcuieşte
Daniil visul ce a văzut pentru împăraţii mezilor şi ai perşilor şi ai elinilor: "Gavriile, zice, fă-l pe acela (adică pe
Daniil) să înţeleagă vedenia" (Daniil. 8, 16). Şi iarăşi acelaşi Gavriil a arătat aceluiaşi Daniil că după şaptezeci de
săptămâni de ani, adică după patru sute nouăzeci şi şapte de ani, are să vină Hristos. "Şi iată, zice Gavriil, bărbatul
pe care l-am fost văzut la începutul vedeniei zburând, s-a atins de mine ca în ceasul jertfei de
seară. Şi m-a făcut să înţeleg şi celelalte" (Daniil 9, 21). Acesta este cel care a binevestit
femeii lui Manoe că are să nască pe Samson. Acesta este cel care a binevestit lui Ioachim şi
Annei că au să nască pe Doamna şi Stăpâna de Dumnezeu Născătoarea.
Iar în Legea Nouă, acesta a binevestit lui Zaharia, stând de-a dreapta altarului tămâierii, că va
naşte pe marele Ioan înaintemergătorul. Acesta a hrănit şi pe pururea Fecioara Maria
doisprezece ani înăuntru în Sfintele Sfintelor cu hrană cerească. Acesta însuşi, şi cine se
îndoieşte? a binevestit Născătoarei de Dumnezeu că va naşte de la Duhul Sfânt pe Fiul şi
Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta s-a arătat lui Iosif în vis, precum zic mulţi, şi i-a zis să nu se
teamă, ci să ia pe Mariam, femeia sa, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Acesta s-a arătat şi
pastorilor şi le-a binevestit, că S-a născut Hristos Mântuitorul lumii. Acesta şi în vis a zis lui Iosif să ia pruncul şi
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pe Mama lui şi să fugă în Egipt. Şi iarăşi acesta însuşi i-a zis să se întoarcă în pământul lui Israel. Mulţi însă din
sfinţiţii învăţători şi din scriitorii de cântări socotesc că dumnezeiescul Gavriil a fost şi îngerul cel îmbrăcat în
veşmânt alb, care, pogorându-se din cer, a răsturnat piatra de pe uşa mormântului lui Iisus, Dătătorului de viaţă, şi a
şezut deasupra ei. Şi el a fost cel care a binevestit mironosiţelor învierea Domnului. Şi ca să spunem mai
cuprinzător, dumnezeiescul Gavriil a slujit la iconomia tainei întrupării Cuvântului lui Dumnezeu din început până
în sfârşit. Pentru aceasta şi Biserica lui Hristos îl prăznuieşte pe el, împreună cu Arhanghelul Mihail, şi cheamă
harul şi ajutorul lui, rugându-i ca prin ajutorul şi rugăciunile lor, şi în veacul de acum să aflăm scăpare de rele, şi în
cel ce va să fie să ne învrednicim de bucuria cerească şi de împărăţie. Amin.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
(Sinaxar preluat de pe website-ul Patriarhiei Române, la 6 Noiembrie 2009)

COMUNITATEA ROMANILOR ORTODOCSI DIN AUSTRALIA SARBATORESTE AZI PE
PREASFINTITUL PARINTE MIHAIL,
Episcop al Episcopiei Ortodoxe Romane a Australiei si Noii Zeelande
Preasfintitul Parinte MIHAIL s-a nascut la data de 25 ianuarie 1964, din parinti ortodocsi,
Ioan si Ileana, in comuna Matca, judetul Galati. Dupa terminarea scolii generale si a
gimnaziului, a urmat cursurile liceale in orasul Tecuci, judetul Galati intre anii 1978-1982.
In luna octombrie a anului 1984, a intrat la Sfanta Manastire Cernica, din Arhiepiscopia
Bucurestilor, fiind inchinoviat si apoi la 7 ianuarie 1986 cu aprobarea Preafericitului
Patriarh JUSTIN a fost tuns in monahism primind numele - MIHAIL.
Din vara anului 1986 a fost transferat la Sfanta Manastire Curtea de Arges, unde a
indeplinit ascultarile de gestionar custode sala, casier, diacon si apoi preot slujitor.
In anul 1987, in urma examenului de admitere pe care l-a sustinut la Institutul Teologic
Universitar din Sibiu a fost admis si a urmat cursurile de zi ale acestui Institut Teologic pe
care le-a absolvit in anul 1991, sustinand teza de licenta cu titlul: "Preocupari privind
canonizarea sfintilor romani in trecut si astazi."
In acest timp a fost hirotonit de catre Preasfintitul Episcop Calinic Argesanul, pe seama Manastirii Curtea de Arges
ca ierodiacon la data de 18 aprilie 1987 si ieromonah la 11 septembrie 1988. La 8 noiembrie 1991 a fost hirotesit
protosinghel de catre Preasfintitul Arhiereu Casian Galateanul, cu binecuvantarea si aprobarea Preasfintitului
Episcop Calinic al Argesului. In toamna anului 1991 a sustinut examenul de admitere pentru cursurile de doctorat
in Teologie fiind admis la sectia Sistematica, Specialitatea Teologie Dogmatica si Simbolica, lucrand sub
indrumarea P.C. Preot prof. dr. Ioan Ica si a sustinut toatele examenele pentru cei trei ani, la Sibiu (1992-1994) si
Cluj (1994-1995). Dupa infiintarea Eparhiei Argesului si Teleormanului, si-a reluat activitatea fostul Seminar
Teologic al Argesului, iar in aceste conditii a fost numit profesor la catedra de Vechiul si Noul Testament, activand
la Seminarul Teologic din Turnu Magurele, jud. Teleorman, in anul scolar 1991-1992. In anul scolar 1992-1993
(luna februarie), a functionat la aceeasi catedra la Seminarul Teologic din Pitesti.
In anul 1992, Preafericitul Parinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane l-a recomandat Sfantului
Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei pentru a primi o bursa de studii postuniversitare. Astfel in luna februarie 1993
a urmat cursurile pentru limba greaca la Facultatea de Filologie a Universitatii Aristotel din Tesalonic. La 9 iunie
1993 i s-a aprobat cererea la Facultatea de Teologie, Universitatea Aristotel din Tesalonic, prin care cerea inscierea
in randul canditatilor la titlul de doctor in teologie. A lucrat sub indrumarea urmatorilor profesori: prof. univ. dr.
Ioan Kongulis, indrumator principal, prof. univ. dr. Hristos Vasilopulos si pr. univ. dr. Vasile Kaliakmanis. Teza de
doctorat pe care a elaborat-o are ca tema: Slujirea Catehetica a Bisericii Ortodoxe Sobornicesti din Romania in
sec. al XX-lea. Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, in sedinta de lucru din 8-9 decembrie 1994, i-a
accordat rangul de Arhimandrit, fiind hirotesit la 22 ianuarie 1995.
Dupa revenirea sa de la Tesalonic, incepand cu 1 octombrie 1999, a fost incadrat prin concurs, conform
specializarii, in postul de lector la catedra de Pedagogie Crestina din cadrul sectiei Teologie Pastorala a Facultatii
de Teologie Ortodoxa "Sfanta Filofteia" a Universitatii Pitesti. De la 1 noiembrie 1999, a fost numit consilier cu
probleme de invatamant teologic si religios in Eparhia Argesului si Muscelului, prin decizia Nr. 157/19.11.1999,
data de Preasfintitul Episcop Calinic al Argesului. De asemenea, incepand cu 1 septembrie 2000, prin decizia nr.
298/24.11.2000, a fost numit in postul de inspector scolar la specialitatea Religie, lucrand in cadrul
compartimentului "Curiculum si inspectie scolara" din Inspectoratul Scolar Judetean Arges. In 23 aprilie 2003, a
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fost chemat la Manastirea Ortodoxa Romana Inaltarea Domnului din Detroit, Statele Unite ale Americii, iar in
data de 27 iulie 2003 am fost ales de catre obstea Sfintei Manastirii in ascultarea de Staret, fiind mai apoi
confirmat si instalat cu binecuvantarea Inalt Preasfintitului Arhiepiscop Nathaniel al Detroitului.
La chemarea Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, s-a intors la Bucuresti,
fiind numit, de la 1 ianuarie 2008, in functia de Vicar Administrativ al Arhiepiscopiei Bucurestilor. La 5 martie
2008, preacuviosul arhimandrit Mihail Filimon a fost ales in scaunul de Episcop al Episcopiei Ortodoxe Romane
a Australiei si Noii Zeelande de catre Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane. Slujba de hirotonire a avut loc
in Duminica Floriilor, pe 20 aprilie 2008 la Catedrala Patriarhala din Bucuresti, si a fost intronizat la sarbatorirea
hramului Catedralei Episcopale Sfintii Petru si Pavel din Melbourne. Ceremonia de intronizare a fost oficiata de o
delegatie speciala formata din inalti ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane.
"Cu supunere şi recunoştinţă, cu smerenie şi bucurie împlinesc voia lui Dumnezeu."

†Mihail Filimon
Episcop al Episcopiei Ortodoxe Romane a Australiei si Noii Zeelande
(text preluat de la Agentia de Stiri ‘Basilica’, a Patriarhiei Romane, si de pe website-ul Episcopiei)
LA MULTI ANI, PREASFINTIA VOASTRĂ,
cu multa sănătate să ne indrumaţi
pe calea credintei ortodoxe întru Dumnezeu
VA UREAZA CREDINCIOSII DIN
EPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A AUSTRALIEI SI NOII ZEELANDE
DEASEMENI, URAM LA MULTI ANI ŞI MULTĂ SĂNĂTATE
TUTUROR CELOR CARE POARTĂ NUMELE
SFINTILOR SARBATORITI AZI

Raport special de la
Sǎrbǎtoarea Primǎverii

Romanii din Melbourne s-au adunat cu mic cu mare la Sarbatoarea Primaverii din 1
Noiembrie, care a fost un adevarat success pentru comunitatea noastra.
Va anuntam ca la această ocazie, prin darnicia credinciosilor, s-a adunat suma de
$7822, suma care va fi folosită pentru reparatii la cladirea bisericii.
Copiii s-au bucurat, fara
indoiala, de
‘Jumping Castle’ si
‘Face Painting’,

în timp ce adulţii au savurat un mititel, o bere, o clatita …dupa preferinte.

La aceasta serbare au participat romanii ortodocsi din parohia “Sfintii Pentru si Pavel”, precum si
cei din Parohia “Sfantul Apostol Toma”.
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S-a organizat tombolă şi cei mai norocoşi au plecat
acasă cu cadouri minunate!

A fost multă distracţie, în special pentru cei mici.

Mulţumim încă o dată sposorilor şi voluntarilor care au facut posibilă această
sărbatoare, precum şi membrilor Comitetului Parohial, Comitetului de Doamne şi
Administratiei Centrului Cultural Român

ANUNŢUL EVENIMENTELOR VIITOARE:
Seară Românească
Sâmbătă 14 Noiembrie 2009, ora 6pm
Villa Adriana
525-531 Frankston-Dandenong Rd., Dandenong, VIC 3175
Intrare : $50 adult, $25 copil 8-14 ani, gratuit copil sub 8 ani

Concert de Colinde ‘Dor de Crăciun’

Sustinut de CORUL DE COPII ‘THEOTOKOS’ din ALBA IULIA
Sâmbătă 12 Decembrie 2009, ora 6pm
Duminică 13 Decembrie 2009, ora 1pm
Catedrala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel"
Sala de Festivitati a Colegiului ‘Nazareth’
Intrarea : $20 - adult, $10 – copil, pensionar si persoane cu ‘concession card’.
Familiile cu mai mult de 2 copii vor beneficia de reduceri suplimentare, pentru a inlesni
participarea tuturor la acest eveniment UNIC !

Editat de Parohia Bisericii Ortodoxe Romane “Sfintii Petru si Pavel” Melbourne – Australia
Anul 8
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