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Cuvântul Săptămânii
Chemare la sfinţenie
pr. paroh Mihai Gojgar
Prima duminică după marele praznic al Rusaliilor, „ziua
de naştere” a Bisericii, este prilejul unei întâlniri cu
istoria Adevărului propovăduit, apărat şi trăit în felurite
paradigme. Este ziua în care suntem puşi în faţa unei
minunate pedagogii ortodoxe, deoarece Duminica
Tuturor Sfinţilor este şansa, reluată an de an după
Cincizecime, de a înţelege că, dincolo de statutul nostru
social, de gen, de rasă, de putere economică, de
demnitate, moralitate sau cupiditate, suntem chemaţi la
sfinţenie. Privind icoana Duminicii Tuturor sfinţilor
înţelegem că la îndumnezeire nu sunt chemaţi doar unii,
ci toţi. Cred că nu puţini sunt cei care s-au întrebat,
măcar o dată în viaţă, cum ajung
unii dintre semenii noştri sfinţi.
Există o vocaţie specială, o
chemare din partea lui Dumnezeu?
Ar fi nedrept să fie aşa, din
moment ce El ne aşteaptă pe toţi la
desăvârşire:
„Fiţi,
dar,
voi
desăvârşiţi, precum Tatăl vostru
Cel ceresc desăvârşit este” (Matei
V, 48). Aşadar, o chestiune este
lămurită: Părintele Ceresc ne
aşteaptă pe fiecare dintre noi la
asemănarea cu El, braţele Sale
sunt suficient de largi pentru noi
toţi. Dar dacă ar fi să găsim o
însuşire comună sfinţilor, cunoscuţi,
mai puţin cunoscuţi sau neştiuţi care au vieţuit lângă
noi, unde ne-am opri? Milostenie, curaj, asceză,
răbdare? Ce virtute îi uneşte? Se pare că răspunsul îl
avem în chiar primul verset al fragmentului citit în
această duminică (Matei X, 32-33, 37-38 şi XIX, 27-30):
„Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor,
mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care
este în ceruri”. Deci, mărturisirea. Prin cuvânt, dar mai
ales prin faptă. Pentru că sfinţii, dincolo de certa lor
credinţă în Dumnezeu şi în promisiunile Sale, au fost
oamenii faptei, oameni de acţiune. Desigur, faptele
unora au rămas în istoria universală, cine ar putea să
ignore realizările Sfântului Împărat Constantin cel Mare,
implicarea socială a Sfântului Vasile cel Mare sau
biruinţele Sfântului Voievod Ştefan cel Mare?

Dar nu trebuie să uităm nici şiragul de fapte pline
de iubire şi discreţie ale celorlalţi. Pentru că fiecare,
după măsura sa, L-au iubit pe Dumnezeu mai mult
decât orice. Şi ajungem astfel la un alt punct al
discuţiei: ierarhia iubirii. Mântuitorul ne apare
destul de exigent când spune: „Cel ce iubeşte pe
tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este
vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică
mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine”
(Matei X, 37). Dar asta numai dacă nu convenim
asupra faptului că, fiind Iubirea, El este Cel ce ne
învaţă să iubim pe tată, pe mamă, pe cei din jurul
nostru. Nu putem să ne
exprimăm dragostea pentru cei
de lângă noi, dacă nu am
experimenta
iubirea
Tatălui
ceresc. Şi atunci când oglindim,
după
deschiderea
noastră,
dragostea Sa, vedem că El
trebuie să fie începutul gândului
nostru. Aceasta înseamnă că
atunci când spunem că îl iubim
pe Dumnezeu mai mult decât
orice
altceva,
vrem
să
mărturisim că atunci când ai
primit darul Său infinit de
iubire, prima grijă ne este să-i
răspundem tot prin iubire.
Pentru că El ne-a iubit întâi şi ne iubeşte în chip
desăvârşit. Şi dacă ne cere să îl iubim pe El în
primul rând este pentru că doar de la El vom primi
şi puterea şi înţelepciunea să-i iubim pe ceilalţi.
Căci fiecare om merită iubire, dar ea trebuie
manifestată cu discernământ. Nu calculat, ci cu
socoteală. Asumându-ne rolul de iubitori de
Dumnezeu îl mărturisim pe Dumnezeu în lume prin
semeni. Dumnezeu se face prezent între noi şi prin
noi, prin vieţuirea noastră. Iar la judecată, şi Fiul lui
Dumnezeu va mărturisi înaintea Tatălui şi înaintea
tuturor popoarelor. Iar mărturisirea Lui pentru noi
va însemna răsplata oglindirii iubirii Sale. Adică
şansa, nu doar anuală, de a avea permanent în faţa
ochilor, icoana vie a Tuturor sfinţilor.

Progresul restaurării Bisericii
SfÂNTUL Dumitru
Teodora Poptean
Până nu demult, în curtea cu flori şi linişte din str.
Franceză nr.1, te întâmpina imaginea albă a Bisericii
Sfântul Dumitru Poştă. O biserică a cărei viaţă se
desfăşura, nu în tăcere, dar fără ca zgomotul sau
forfota să răzbată în exterior, aşa cum se petrece pe
străzile Centrului Vechi. Acum, zidurile bisericii sunt
acoperite de schele iar curtea, la fel de primitoare,
lasă să se vadă “deranjul” provocat de un şantier în
lucru. Echipa de muncitori a companiei TRINIUS
RESTAURO CONSTRUCT, lucrează de luni până vineri,
timp de cel puţin nouă ore pe zi, la restaurarea
bisericii. O lucrare de anvergură, menită să
transforme discreta imagine a Bisericii monument
istoric Sfântul Dumitru, în Prinţesa Centrului Vechi.
Nu vorbim despre un vis indrăzneţ, este un proces de
repunere în drepturi a acestui sfânt lăcaş, o filă de
istorie în care oricine se poate înscrie ca participant
activ. În afară de această invitaţie, ne dorim să vă
oferim informaţii cât mai exacte despre stadiul
lucrărilor în desfăşurare.
Stăm de vorbă, pentru început, cu şeful de şantier,
domnul inginer Tudor Săndică.
- Domnule inginer, vă rog să ne dezvăluiţi ce s-a

realizat în lucrarea de consolidare şi restaurare pe
care o coordonaţi ?
- Până la această dată, s-a ridicat schela cu o
înălţime de 12 m şi o suprafaţă totală de 1000 mp, sa construit, în proporţie de 80%,
un acoperiş
provizoriu. De asemenea, au fost mutate clopotniţa şi
lumânărarul, pentru a se elibera spaţiul pe care se
vor construi un nou lumânărar şi grupurile sanitare
moderne.
- La ce anume, lucraţi în aceste zile?
- Lucrăm la consolidarea zonei de pronaos (unde am
intervenit deja de la intrare până la baza turlei).
Pentru aceasta, finalizăm acoperişul provizoriu care
se realizează din ferme de lemn şi care va proteja
întreaga lucrare de dedesubt, urmând să intervenim
pe vechea şarpantă cu ferme metalice, pentru a
rigidiza structura bisericii.
- Aţi luat în calcul măsuri de protecţie a structurii

bisericii pe durata acestor lucrări?
- Obiectivul lucrărilor din această vară este
consolidarea zidăriei prin centuri de beton armat care
vor lega zidăria existentă, pe tot conturul bisericii. Ca
măsură de protecţie, vom face 20 de foraje verticale
la o adâncime de 2 metri în pământ, în care se vor

introduce armături. Acestea vor lega cele două
centuri (cea de la bază şi cea de sus), protejând
astfel toată structura, pe care o rigidizează.
- Consolidarea zidăriei, a zonei de pronaos, sunt

obiective de îndeplinit până la sfârşitul anului. Ce
alte lucrări se vor realiza în acest interval de timp?
- Avem în vedere construcţia grupului sanitar,
precum şi fundaţia şi structura noului lumânărar.

Până la noi detalii în desfăşurare, puteţi
menţiona alte obiective din proiect?
-

- Pentru că am vorbit la început de mutarea
clopotniţei, trebuie să spun că aceasta va fi înlocuită.
Noua clopotniţă (zvoniţa), va fi amplasată în partea
opusă, pe latura din dreapta a incintei bisericii.
Incinta bisericii presupune nu numai interiorul
clădirii, ci toată suprafaţa împrejmuită de gardul
bisericii. Vom face o fundaţie de beton, pe care se va
pune un schelet metalic. Aspectul exterior va fi al
unui turn metalic, de care se agaţă trei clopote şi
este singurul element care nu va păstra aspectul
iniţial. Comisia de monumente istorice solicită expres
prezenţa unui element arhitectural modern. Un alt
obiectiv vizat este consolidarea turlei.
Acoperişul bisericii va fi din tablă de cupru, iar
culoarea zidurilor se va menţine (în aparenţă) albă.
Aici intervine un proces deosebit de costisitor, de
identificare a tonului de culoare folosit iniţial. Vom
instala şi un sistem de protecţie împotriva formării
igrasiei. Revenind la ceea ce ţine de incinta bisericii,
se va reface gardul de zidărie (de la fundaţie de
beton armat până la zidărie de cărămidă cu stâlpi,
coronament cu profile de piatră şi panouri de metal
cu o arhitectura deosebită), amenajarea pavajului cu
alei din piatră naturală şi loc de promenadă în faţa
clopotniţei.
Modificările din interiorul clădirii vizează schimbarea
pardoselii cu una din piatră naturală şi prevăzută cu
sistem de încălzire, schimbarea instalaţiei electrice
(sistem de iluminat, sonorizare), instalarea unei
centrale termice care va alimenta şi încălzirea din
pardoseală, restaurarea / înlocuirea ferestrelor şi a
uşilor. La aceste procese de restaurare care ţin de
partea noastra, a constructorilor, se vor adăuga
celelalte lucrări la catapeteasmă, pictura pereţilor,
mobilier.
- Domnule inginer Tudor Săndică, vă mulţumesc
pentru timpul acordat. Doamne ajută!

Invitaţie la sărbătoarea de 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 ce 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!

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
posibilitățile 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
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 noastre.
Adresa de email a doamnei Mirescu este: daniel2mirescu@yahoo.com

Rugăciune la vreme de călătorie
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce eşti
calea, adevărul şi viaţa, şi ai călătorit împreună cu sluga
Ta Iosif, precum şi cu cei doi ucenici care au mers la
Emaus, însuţi, Stăpâne, călătoreşte şi cu mine robul Tău,
binecuvântându-mi drumul. Trimite-mi şi mie înger păzitor
ca lui Tobie, ca să-mi fie povăţuitor şi păzitor şi să mă
ferească nevătămat de toată reaua întâmplare. Şi, astfel,
cu pace, sănătate şi bună sporire, să mă întorc întru ale
mele şi toată viaţa mea să proslăvesc preacinstitul şi de
mare cuviinţă numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh. Amin!

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

