
DIMITRIOS
nr.41 – ianuarie 2014

foaia parohială a Bisericii Sf. Dumitru - Poştă

www.sfantuldumitruposta.ro

Cuvântul SăptămâniiCuvântul Săptămânii

Sfârşit de sărbători?Sfârşit de sărbători?
pr. paroh Mihai Gojgar

Este o expresie mult-uzitată în jurul lui 7 ianuarie, 
sfârşitul perioadei de sărbători. Probabil că s-ar cuveni 
o precizare: “de iarnă”. Dar nici chiar aşa nu ar fi întru 
totul corect. Este adevărat, foarte mulţi dintre noi am 
beneficiat de o perioadă mai lejeră, datorită sărbătorilor 
religioase de la sfârşitul lui decembrie şi începutul lui 
ianuarie. Dar Biserica trăieşte o permanentă 
sărbătoare. Ceea ce trebuie să facem este să 
conştientizăm că fiecare zi din calendar este o 
sărbătoare, să trăim duhul sărbătorii, citându-l pe 
filozoful Vasile Băncilă. Ne referim la o stare de bucurie 
care trebuie să acopere permanent inimile noastre. Nu, 
nu avem întotdeauna motive de bucurie. Creditele 
trebuie plătite, un părinte este bolnav, programul de la 
serviciu a devenit mai dificil, casa are nevoie de 
reparaţii, produsele necesare sunt scumpe etc. 
Împărtăşim aceleaşi experienţe. Dar, după cum vedeţi, 
am enumerat doar motive de bucurie sau tristeţe 
materială. Fără doar şi poate, ele afectează şi dispoziţia 
noastră sufletească. Am văzut asta, am simţit asta. 
Totuşi, cred că bucuria trebuie să aibă alte surse. 
Mulţumirea cu tot ce avem, împăcarea cu sine şi cu 
ceilalţi, liniştea rugăciunii, zâmbetul aproapelui când i-
am făcut un bine sunt prilejuri de reală şi solidă 
bucurie. Problemele sociale, politice şi economice nu 
vor fi niciodată rezolvate, până ce nu vom vedea „cer 
nou şi pământ nou” („Şi am văzut cer nou şi pământ 
nou. Căci cerul cel dintâi şi pământul cel dintâi au 
trecut; şi marea nu mai este” – Apocalipsa XXI, 1). Şi 
chiar şi din această frază înţelegem două chestiuni 
extrem de importante. Mai întâi, că ele nu au leac, 
soluţionare în decursul existenţei noastre. Deci, au 
caracterul unei veşnicii terestre. Dar tot de aici vine şi 
vestea cea bună. Ele se vor încheia la un moment dat, 
când dreptatea şi Binele vor acoperi lumea. Ei bine, 
scopul nostru trebuie să fie acea dreptate  şi acel bine. 
Ţinta noastră trebuie să fie vieţuirea în acel mediu. 
Atunci şi acolo. Nu acum şi aici. De aceea, pot spune că 
şi în anul ce vine ne vom strădui să oferim tuturor celor 
care ne calcă pragul nădejde, putere, încredere, 
dragoste. Iar consecinţa darului nu o putem vedea 
decât în veşnicie. Aşa cum şi dumneavoastră, cei care 
citiţi aceste pagini, nu veţi şti efectul implicării în vieţile

celor din jurul dumneavoastră ori în viaţa Bisericii. 
Obişnuiţi cu răspunsul imediat, bun sau rău, scăpăm 
din vedere că există şi răspunsuri întârziate. O vorbă 
bună acum, un gest frumos, o alinare pot tămădui 
nu doar un suflet, ci o familie, o generaţie, un neam. 
Aşa cum se poate întâmpla şi invers. Anul trecut s-a 
încheiat cu gesturi frumoase din partea enoriaşilor 
Bisericii Sfântul Dumitru-Poştă. Familiile sprijinite să 
guste altfel Crăciunul, concertele de colinde, 
întâlnirea în rugăciune la slujbe, toate au avut rolul 
să ne aducă bucuria de care pomeneam la început. 
Această bucurie o dorim permanentizată. Ne vom da 
silinţa să facem din fiecare moment petrecut 
împreună o sărbătoare. Nu uităm însă că şi 
sărbătorile sunt pregătite. Aşa cum te pregăteşti de 
orice eveniment festiv, aşa şi noi vom trudi să gătim 
Casa Domnului. Şi anul acesta, obiectivul 
fundamental rămâne restaurarea bisericii. Drumul e 
lung, e greu. Vreau să ştiţi că îl parcurgem cu 
sudoare, lacrimi,  suferinţe. Dar există şi în acest 
parcurs o bucurie, pe care cred că o împărtăşiţi. 
Bucuria împlinirii datoriei. Avem datoria să refacem, 
să consolidăm şi să înfrumuseţăm această biserică, 
bijuterie a Centrului Istoric. Suntem convinşi că 
împreună putem să atingem acest ţel.  Vă mulţumim 
pentru tot ce aţi făcut anul trecut. Eforturile 
dumneavoastră ne îndatorează, ne responsabilizează 
şi…ne bucură. Sperăm ca şi noi să vă oferim 
nenumărate bucurii, aici, în minunatul nostru lăcaş 
de rugăciune. 
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Teodora Poptean

În luna decembrie, comunitatea noastră a organizat trei acțiuni de manifestare a dragostei și în alte 
comunități. A existat dorința de a duce în afara bisericii bucuria care ne unește forțele în preajma sărbătorilor 
din fiecare an. Ne-am adunat, enoriași și membrii corului, și am plecat să colindăm. Destinațiile au fost: 
Biserica Sfânta Treime din Glina, Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie  din București, Mănăstirea 
Pasărea și domiciliile a treizeci de familii.  

Biserica din Glina este un lăcaș mic, dar deosebit de frumos, pe care vă recomand să nu-l ocoliți dacă se află 
în drumurile dumneavoastră. Am ajuns acolo duminică, foarte devreme, pentru a cânta la Sfânta Liturghie. 
Ne-am bucurat să vedem  biserica plină de localnici de toate vârstele. Erau prezenți mulți tineri și copii care au 
fost deosebit de încântați de concertul de colinde pe care l-am susținut la sfârșitul slujbei.

Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie este o instituție unde dotările și condițiile de îngrijire a bolnavilor 
sunt la standarde pe care le-am dori în  toate spitalele din România. Locul este încărcat de multă durere, 
bolnavii ajunși acolo își petrec ultimele zile din viață, dar o fac înconjurați de dăruirea și atenția unui personal 
medical deosebit. Le-am cântat colinde, i-am îmbrățișat și le-am dăruit câte o floare și un pachețel cu dulciuri. 
Am făcut asta zâmbind și încercând să ne ascundem lacrimile la vederea suferinței. A fost un prilej să 
conștientizăm că existența noastră pe pământ este trecătoare și de aceea este important să ne îngrijim de 
sufletele noastre.  



MăNăSTIREA PAsăREA

îMPăRţIRE ALIMENTE

În săptămâna premergătoare Crăciunului ne-am ocupat de achiziționarea și împărțirea de alimente pentru 30 
de familii din parohia Sfântul Dumitru și din câteva cartiere bucureștene unde au fost identificați, prin anchete 
sociale, oameni aflați în nevoi. Mulțumim cu această ocazie celor care au oferit sprijin material pentru 
realizarea acțiunii. Apelul făcut în rândurile acestui ziar s-a bucurat de un răspuns prompt și consistent și ne-a 
întărit convingerea că Revista Dimitrios  este un bun mijloc de informare și comunicare pentru susținerea 
activității bisericii. Am avut în vedere să ducem acestor familii cele de trebuință pentru masa de Crăciun, dar 
și mici provizii de alimente de strictă necesitate. De asemenea am răspuns nevoilor speciale ale unor familii cu 
mulți copii, din cartierele Rahova, Giulești, Ferentari, Militari.

22 decembrie a fost ziua în care biserica noastră a răsunat de vocile copiilor de la Grădinița nr. 24 și de cele 
ale corului bisericii Sfântul Dumitru. Numeroasele repetiții în care s-a pregătit repertoriul de colinde au fost 
răsplătite de aplauzele celor prezenți. Un succes deosebit a fost și micul târg de cadouri organizat în incinta 
bisericii. Obiectele puse la vânzare au fost realizate manual și banii obținuți din vânzarea lor sunt destinați 
acțiunii de restaurare a bisericii. Faptul că toate produsele s-au vândut imediat, îl luăm ca pe un semn de bun 
augur pentru îndeplinirea obiectivului nostru. Vă mulțumim!

După Sfânta Liturghie din duminica de 15 decembrie, ne-am strâns din nou în număr mare și am vizitat 
Căminul de bătrâne de la Mănăstirea Pasărea. Ne-am pregătit cu daruri, flori și colinde și am oferit bucurie. La 
rândul nostru, am primit multă căldură din partea măicuțelor și prilejul de a ne reculege la slujba vecerniei. 

CONCERT DE 
COLINDE



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.

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 într-
un 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

Str. Franceză Nr.1
Sector 3, Bucureşti

0727 394 631

     Program liturgic
Duminică   8.00 – Utrenia şi Sf. Liturghie

Luni         18.00 – Program de spovedanie

                19.00 – Seară Catehetică

Miercuri   18.00 – Sfânta taină a Maslului

Vineri       18.00 – Acatist

Sâmbătă  10.00 - Parastas

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

De asemenea, pe site veţi putea găsi toate numerele din 

“Dimitrios” în variantă digitală, rezumatele serilor 

catehetice şi multe altele.

Vă aşteptăm cu nerăbdare!

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 afară 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 informatii necesare 
 

DonaDonaţţii sau contracte de sponsorizare în procesul restaurăriiii sau contracte de sponsorizare în procesul restaurării

Anul 2014  Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei  –Anul 2014  Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei  –
mpărtăÎmpărtăÎ ssanii) anii) şşi Anul comemorativ al Sfini Anul comemorativ al Sfinţţilor Martiri Brâncoveniilor Martiri Brâncoveni

diac. Bogdan Badiţă
La iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în şedinţa de lucru din 29 octombrie 2012, Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca anul 2014 să fie declarat Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii 
şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni în Patriarhia Română. În primul 
semestru al anului 2014, tema va fi tratată sub genericul „Sfânta Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie sub aspect 
biblico-patristic, dogmatic-moral, liturgic şi pastoral”. În al doilea semestru al anului 2014, tema va fi tratată 
complementar sub genericul ”Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, la împlinirea a 300 de ani de la 
martiriul lor”. În anul 2014, Patriarhia Română va organiza un congres euharistic internaţional, un simpozion 
naţional şi o expoziţie naţională dedicate „Anului comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni”, cu scopul 
valorificării moştenirii istorice, spirituale şi culturale a epocii brâncoveneşti. Eparhiile şi instituţiile de 
învăţământ teologic ale Bisericii Ortodoxe Române vor organiza în anul 2014 dezbateri, colocvii, seminarii şi 
expoziţii de icoane, fresce, mozaicuri cu tema „Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei 
Împărtăşanii)” şi „Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni” în Patriarhia Română. Agenţiile de pelerinaj 
ale Patriarhiei Române vor organiza pelerinaje în ţară şi străinătate la locurile unde au trăit mari duhovnici ai 
Ortodoxiei, precum şi la locurile legate de viaţa, martiriul şi moştenirea culturală a Sfinţilor Brâncoveni. Multe și 
frumoase evenimente se vor organiza în Patriarhia Română și este bine să nu uităm că Mântuitorul Hristos ne 
invită în fiecare duminică la Cina euharistică, pentru a ne uni cu El. Dacă nu urcăm duhovnicește de la o 
spovedanie la alta, de la an la an, cu atât mai mult nu vom fi pregătiți pentru veșnica unire și comuniune cu 
Dumnezeu. Dacă aici nu începem ceva, dincolo nu avem ce continua. Sper ca în acest an în primul rând noi, 
slujitorii bisericii Sfântul Dumitru să fim mai osârduitori în lucrarea rugăciunii și în ajutarea aproapelui aflat în 
necaz, iar în al doilea rând dumneavoastră, trebuie să vă spovediți des pentru a vă putea împărtăși mai des cu 
Sfintele Taine. Și împreună trebuie să luăm exemplul Sfinților Brîncoveni. Așa cum fiii Brâncovenilor s-au jertfit 
la îndemnul tatălui lor, la fel trebuie să ne jertfim din timpul și munca noastră la îndemnul părintelui Mihai, noi, 
toți fiii bisericii Sfântul Dumitru pentru consolidarea bisericii și unitatea parohiei noastre. 

din punct de vedere al legislaţiei în vigoare, pot fi obţinute la biserică sau scriind la 
adresa de email: mihaigojgar@yahoo.com
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