nr.29 –iulie 2013

DIMITRIOS
foaia parohială a Bisericii Sf. Dumitru - Poştă
www.sfantuldumitruposta.ro

Cuvântul Săptămânii
Miros de praznic
pr. paroh Mihai Gojgar
La mijlocul lunii Cuptor, ne pregătim de cea de-a
cincea prăznuire a Sfântului Pantelimon, de când
este, oficial, unul din hramurile parohiei. Acesta a
fost primul praznic în calitate de paroh, în tandrul
lăcaş din Str. Franceză. Îmi aduc aminte de puţinii
oameni care au participat atunci, de mesele aşezate
la umbra sălciilor, de gardul verde tuns perfect, de
trandafiri, de ordinea din curte, de naivitatea cu care
priveam, pe alocuri, misiunea de prim-ostenitor.
Astăzi, curtea este plină de materiale de construcţii,
trandafirii sunt acoperiţi de praf, gardul a fost
trunchiat puţin, umbra s-a mai pierdut, iar oamenii
sunt mai mulţi. În ciuda grămezilor de moloz şi
materiale de construcţii, în ciuda gălăgiei şi forfotei
mult mai multor paşi, sentimentul de împlinire este
mai
aproape.
Misiunea
de
restaurare
este
conştientizată şi de către dumneavoastră, cei care
citiţi, cei care sprijiniţi şi cei care vă rugaţi pentru
această lucrare. Ştiţi că acest mandat este extrem
de important. Tinereţea Sfântului Pantelimon se
regăseşte în entuziasmul şi media de vârstă a
enoriaşilor noştri. Jertfelnicia şi tăria credinţei lui
sunt sinonime cu dăruirea şi eforturile celor care ne
ajută, cu timp şi fără timp, cu suflet şi mijloace
materiale, dar mereu cu drag. Puterea lui Pantoleon
devenit Pantelimon este darul pe care ni-l oferim
reciproc, darul de a ne mângâia şi întrajutora, de a
ne asculta păsurile şi de a îl face pe celălalt să se
simtă mai bine. Sunt absolut convins că minunile
Sfântului Pantelimon nu se limitează doar la
vindecările trupeşti şi alinarea durerilor fizice.
Acestea ştiu că există. Mai mari sunt minunile prin
care oamenii devin mai milostivi, mai buni, mai
înţelegători, mai dispuşi să lase de la ei, mai
curajoşi, mai mult "purtători de chinurile" celorlalţi,
aşa cum se spune în troparul Sfântului Pantelimon.
Şi cred că aceasta este adevărata cinstire a Sfântului
Doctor fără-de-arginţi. Pentru toate minunile,
schimbările, tămăduirile şi pacea aduse în sufletele
noastre, ne închinăm şi îi mulţumim Sfântului
Pantelimon, că este alaturi de noi. Iar pe
dumneavoastră, vă îndemnăm să îl căutaţi în
continuare, neuitând de hramul său, aici, în Centrul
istoric, unde vă aşteptăm cu drag.

Viaţa Sfântului Pantelimon
diac. Bogdan Bădiţă
Cu toţii ne bucurăm în această perioadă, de hramul
de vară al Bisericii Sfântul Dumitru Poştă, adică 27
iulie, ziua de prăznuire a Sfântului Mare Mucenic şi
Tămăduitor Pantelimon. Acest sfânt este unul dintre
cei mai cunoscuţi ”doctori fără de arginţi”, deoarece,
medic fiind, nu cerea plată pentru binefacerile făcute.
S-a născut în anul 284 în vremea împăratului
Maximian Galeriu, primind numele de Pantoleon, adică
”cel în toate puternic ca un leu”. Tatăl său era păgân,
dar mama sa era creştină. A învăţat filozofia şi a
terminat cu succes şcoala de medicină din Nicomidia.
A fost atras de credinţa creştină, ca urmare a
influenţei dragostei mamei sale. În Nicomidia, un
bătrân pe nume Ermolae, îl învaţă că Hristos este
singurul doctor adevărat al sufletelor şi al trupurilor.
Într-o zi Pantoleon a găsit pe drum un copil mort,
muşcat de o năpârcă. Vrând să probeze adevărul
cuvintelor lui Ermolae, a chemat în ajutor numele lui
Hristos şi copilul s-a ridicat. Aceasta a dus la botezul
sfântului, primind numele de Pantelimon, ce înseamnă
”cel cu totul milostiv”. După Sfântul Botez, multe boli
incurabile şi neputinţe nespuse au pierit în faţa iubirii
şi credinţei Sfântului. Pentru că era căutat de mulţi
bolnavi, ceilalţi medici din Nicomidia, invidioşi pe
Sfântul Pantelimon, l-au denunţat că este creştin.
După ce l-a supus la chinuri cumplite, împăratul a
ordonat să i se taie capul. În momentul morţii sale,
din cer s-a auzit un glas zicând: ”Slujitor credincios,

dorinţa ta va fi acum îndeplinită, porţile cerului îţi
sunt deschise, cununa ta e pregătită. Vei fi de acum
înainte adăpost deznădăjduiţilor, ajutor celor
încercaţi, doctor bolnavilor şi teroare demonilor. De
aceea numele tău nu va mai fi Pantoleon, ci
Pantelimon”. Părintele Teofil Părăian, spune despre
Sfântul Pantelimon: ”E bună cinstirea pe care i-o
aducem unui sfânt prin laudele rânduite de Biserică,
e bună cinstirea pe care o aducem oricărui sfânt sub
îndrumarea Bisericii noastre, dar, iubiţi credincioşi,
cea mai de căpetenie cinstire pe care i-o putem
aduce unui sfânt, este să ne asemănăm cu el. Nu
suntem doctori, nu suntem tămăduitori, dar
mângâietori putem fi, alinători de suferinţă cu
putere omenească, cu dorinţa de bine pentru cel
care suferă, asta o putem face şi noi; şi dacă facem
cele la măsurile noastre, face şi Dumnezeu pentru
noi, ceea ce nu putem face noi prin puterea noastră.
Şi atunci, iată că suntem şi noi pe calea Sfântului
Mare Mucenic Pantelimon”. Sfântul Pantelimon este
considerat ocrotitorul medicilor şi tămăduitorul
bolnavilor, fiind un model al medicului creştin.
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a dorit ca alături de
el, să mai mijlocească cineva pentru toţi credincioşii
bisericii Sfântul Dumitru Poştă. Să ne rugăm
Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, ale cărui
moaşte se află şi în biserica noastră, să ne
tămăduiască bolile şi să ne întărească în ispite!

Progresul restaurării bisericii Sfântul Dumitru- proiectul zvoniţei
Teodora Poptean
În numărul trecut, vă anunţam mutarea clopotniţei
de pe

vechiul

loc şi

înlocuirea acesteia cu o

construcţie nouă – zvoniţa. Zvoniţă este un termen
folosit în Moldova de Nord şi în Basarabia pentru a
desemna un tip aparte de clopotniţă, de influenţă
rusească. Clopotele sunt adăpostite într-o construcţie
independentă, fiind prinse de aceasta printr-un
sistem de bârne şi de pârghii. Aşadar, noua zvoniță,
va fi situată pe latura din dreapta a incintei bisericii
şi va avea la bază o fundaţie de beton, pe care se va
ridica un schelet metalic. Aspectul va fi al unui turn
metalic din tablă tratată tip Corten, cu o înălţime
totală de aproximativ 10 m, de care vor atârna unul
sub altul, trei clopote de bronz, cu greutatea de 255,
450 şi respectiv 745 kg. Revenind asupra informaţiei
că noua zvoniţă îndeplineşte o condiţie impusă de
Comisia de Monumente Istorice şi anume, element
arhitectural nou în procesul restaurării bisericii, vă
prezentăm o imagine din proiect.

Invitaţie la hram
Avem bucuria de a vă invita la hramul de vară al Bisericii
Sfântul Dumitru Poștă,

Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon.
Pantelimon
Evenimentul se va desfășura după următorul program:
Vineri, 26 iulie, ora 18.00: Priveghere și procesiune cu sfintele
moaște;
Sâmbătă, 27 iulie, 8.00: Acatistul Sfântului Pantelimon, Sfânta
Liturghie şi Parastas.
Cei care doresc să sprijine organizarea evenimentului, sunt
invitaţi să lase donaţia lor la pangar, la persoana care vinde
lumânări.
Vă mulţumim anticipat şi vă aşteptăm cu drag!

RUGĂCIUNEA PREASFINţITULUI EREMEI (SCHIMNICUL) CĂTRE SFÂNTUL MARE
MUCENIC PANTELIMON
O, Mare Mucenice şi Tămăduitorule Pantelimon! Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi şi nu lăsa să rămână în noi
bolile trupeşti şi sufleteşti de care suferim. Vindecă bolile pricinuite de patimile şi păcatele noastre.
Bolnavi suntem noi de lene, de slăbiciune trupească şi sufletească - tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.
Bolnavi suntem noi de dorinţe şi împătimire de lucrurile trecătoare pământeşti tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon. Bolnavi suntem, o, Sfinte Pantelimon …
Bolnavi suntem noi de uitare pentru lucrarea mântuirii, pentru păcatele, neputinţele şi pentru datoriile noastre
– tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.
Bolnavi suntem noi de ţinerea în mintea noastră a răului, de mânie, de ură, de tulburare - tămăduieşte-ne pe
noi, Sfinte Pantelimon.
O, Tămăduitorule al Sfântului Athos şi al întregii lumi! Bolnavi suntem noi de invidie, mândrie, îngâmfare,
preamărire, de rând cu nemernicia şi netrebnicia noastră - tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.
Bolnavi suntem noi de multele şi feluritele căderi în poftele trupului: în desfrânare, în mâncarea cea fără de
saţ, în nereţinere, în desfătare - tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.
Bolnavi suntem noi de prea mult somn, de prea multă vorbire, de vorbire deşartă şi de cea săvârşită cu
judecată - tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.
O, Sfinte Pantelimon! Ne dor ochii noştri de privirile păcătoase. Ne dor urechile noastre de auzul cuvintelor
deşarte, a cuvintelor rele, defăimătoare. Ne dor mâinile noastre neîntinse spre săvârşirea rugăciunii şi spre
fapta cea de milostenie - tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon. Ne dor picioarele noastre nepornite
grabnic spre Biserica Domnului, dar care uşor se îndreaptă spre căi rătăcite şi spre locuinţele acestei lumi tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.
Dar cel mai mult ne dor limba şi buzele noastre de rostirea cuvintelor zadarnice, deşarte, urâte, de nerostirea
cuvintelor de rugăciune, de laudă sau de rostirea acestora cu nepăsare, cu neluare aminte şi fără de pricepere
– tămăduieşte-ne, o, Milostive!
Bolnavă este mintea noastră şi lipsită de înţelegere, înţelepciune şi de cugetare.
Bolnavă este voinţa noastră, care se întoarce de la lucrurile sfinte şi se îndreaptă spre lucruri păcătoase,
dăunătoare nouă şi neplăcute lui Dumnezeu.
Bolnavă este închipuirea noastră, care nu doreşte şi nu este în măsură să conştientizeze atât moartea şi
suferinţa veşnică a păcătoşilor, cât şi Fericirile Împărăţiei Cereşti, mânia Domnului, Pătimirile lui Hristos pe
cruce, răstignirea Lui. O, Sfinte Pantelimon, tămăduieşte-ne. Ne doare totul în noi.
În neputinţă este sufletul nostru cu toate puterile şi priceperile lui.
În neputinţă este trupul nostru cu toate mădularele lui.
Tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon, Tămăduitorul cel fără de arginţi, Doctorul cel mult iubitor şi sluga
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Nu ne lăsa pe noi în urgia bolilor şi neputinţelor, ci tămăduieşte-ne cu
puterea Harului tău şi vom lăuda Preasfânta Treime: pre Tatăl, pre Fiul şi pre Sfântul Duh, pe Preasfânta
Născătoare de Dumnezeu care te trimite spre slujire bolnavilor şi vom mulţumi harului tău purtător de
vindecări în veci. Amin.

Donaţii sau contracte de sponsorizare în procesul restaurării
pr. paroh Mihai Gojgar
Biserica Sfântul Dumitru este în proces de restaurare majoră. Mă adresez
dumneavoastră, ca unor prieteni ai acestui lăcaş. Cheltuielile depăşesc
posibilităţile noastre materiale. Proiectanţii, diriginţii, utilităţile, în afara de
costurile propriu-zise ale restaurării, sunt de 1500 euro lunar. Enorm, pentru o
parohie mică şi foarte puţin susţinută material. De aceea, dacă aveţi
posibilitatea unor donaţii sau încheierii unor contracte de sponsorizare care să
fie scăzute din impozitele dumneavoastră, ne-am bucura să ne sprijiniţi. Orice
sumă este folositoare. Toate sumele vor fi înregistrate, se vor oferi chitanţă şi
contract semnat. Numele firmei sau donatorului vor fi promovate pe toate căile
de comunicare ale parohiei (site, ziar, avizier). Dar, mai important, vă vom fi
recunoscători. Cu speranţa că aţi înţeles
demersul

nostru,

cu

siguranţa

Programul serilor catehetice
iulie-august 2013

prieteniei

dumneavoastră, aştept să daţi un semn
pozitiv

acestei

solicitări.

Contractul

de

sponsorizare şi alte informaţii necesare din
punct de vedere al legislaţiei în vigoare, pot fi
obţinute de la doamna expert contabil Mia
Mirescu, persoană de încredere a comunităţii

15. 07. 2013 - Datoriile creștinului. Datoriile către aproapele; Cap. 14
din Evanghelia de la Marcu
22. 07. 2013 - Datoriile creștinului. Familia, statul, biserica și lumea;
Cap. 15 din Evanghelia de la Marcu

Adresa de email a doamnei Mirescu este:

29. 07. 2013 - Datoriile creștinului. Sfaturile evanghelice; Cap. 16 din
Evanghelia de la Marcu

daniel2mirescu@yahoo.com

05. 08. 2013 - Fericirile (partea I); Cap. 17 din Evanghelia de la Marcu

noastre.

Redacţia:

12. 08. 2013 - Fericirile (partea II); Cap. 18 din Evanghelia de la
Marcu

Coordonator: Pr. Mihai Gojgar

19. 08. 2013 - Lecturile biblice și foloasele lor; Cap. 19 din Evanghelia
de la Marcu

Redactor-şef: Teodora Poptean
Tehnoredactare: Emanuel Tudor

26. 08. 2013 - Părintele duhovnic. Rolul și importanța sa în viața
creștinului; Cap. 20 din Evanghelia de la Marcu

Vă invităm să urmăriţi activitatea
Bisericii Sf. Dumitru – Poştă pe site-ul:
Ne-am bucura să ne trimiteţi păreri, idei şi răspunsuri, accesând paginile:
Predici / Oameni / Ce-i de făcut / Cum poţi ajuta

RO 02 RZBR 0000 0600 1219 1317 – LEI
RO 18 RZBR 0000 0600 1435 9658 – EURO
RO 93 RZBR 0000 0600 1435 9666 – USD
Raiffeisen Bank, Agenţia Decebal.

De asemenea, pe site veţi putea găsi toate numerele din
“Dimitrios” în variantă digitală, rezumatele serilor
catehetice şi multe altele.
Vă aşteptăm cu nerăbdare!

Pentru a primi varianta originală a revistei ”Dimitrios” trimiteţi un mail la adresa revista.dimitrios@yahoo.com cu titlul ”ABONARE”

Oricine este dornic să scrie şi să contribuie cu
articole pentru revista ”Dimitrios” este binevenit!
Dacă aveţi gânduri şi idei pe care le consideraţi
potrivite pentru a apărea în ”Dimitrios” înşiraţi-le întrun articol de 300-400 de cuvinte şi trimiteţi-l la adresa
revista.dimitrios@yahoo.com. În cel mai scurt timp
posibil vă vom anunţa dacă este potrivit şi în ce
număr urmează să fie publicat! Bine primite vor fi
toate cuvintele menite să ne îndrepte, mângâie,
sfătuiască, laude, critice. Vă mulţumim!

Biserica
Sf. Dumitru – Poştă

Program liturgic
Duminică 8.30 – Utrenia şi Sf. Liturghie
Luni

18.00 – Program de spovedanie
19.00 – Seară Catehetică

Miercuri 18.00 – Sfânta taină a Maslului
Vineri

Str. Franceză Nr.1
Sector 3, Bucureşti
0727 394 631

18.00 – Acatist

Sâmbătă 10.00 - Parastas

