nr.45 – martie 2014

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

Cuvântul Săptămânii
Filipi și Natanaeli în Centrul Vechi
pr. paroh Mihai Gojgar
De pe Strada Franceză, de la nr. 1, Duminica
Ortodoxiei se trăiește într-un mod special an de an.
Întotdeauna altfel. Nu, rânduielile liturgice nu se
modifică, slujitorii sunt aceiași, lăcașul e aproape
neschimbat. Doar dacă îngăduiți ignorarea schelelor.
Există, însă, un alt factor ce cunoaște un dinamism
îmbucurător. Duminica întâi din Postul Paștelui oferă un
puternic imbold spre comuniune. Plecând chiar de la
faptul că în toate bisericile unei eparhii, oricare ar fi
ea, se citește scrisoarea trimisă de episcopul locului.
Toți ascultă același mesaj şi “sunt o turmă şi un
păstor”, precum este dorința Mântuitorului Iisus Hristos
(Ioan X, 16). Apoi este colecta ce se organizează în
toată țara pentru parohiile sărace din Covasna și
Harghita, pentru comunitățile româneşti din Diaspora și
pentru alte biserici greu-încercate. Ne unim într-un
gând cu frații noștri şi contribuim, fiecare după cât are,
dar nu după cât are în buzunar, ci după cât are în
inimă. Pentru că Dumnezeu prețuiește nu sumele, ci
jertfa, dăruirea, bucuria sprijinirii celuilalt, filantropia.
Bineînțeles că o contribuție materială consistentă poate
schimba drumuri existențiale, viziuni asupra vieții,
alegeri nefericite. Aduceți-vă aminte, e doar un
exemplu!, de darul surprinzător și generos al Sfântului
Nicolae. Pungile sale de galbeni au salvat de la
prostituție trei fete, destine ce păreau compromise.
Însă cele două aspecte pot fi trăite în oricare alt punct
al Patriarhiei Române. V-am promis o imagine proprie,
din curtea Bisericii Sfântul Dumitru. Acest articol este
scris după câteva zile de slujbe din Postul Mare,
perioadă în care am fost fericit să constat un număr
apreciabil de credincioși în sfântul lăcaș. Mi-am dat
seama că Evanghelia citită în această duminică în
cadrul Sfintei Liturghii (Ioan I, 43-51) a fost trăită de
această comunitate în ultima vreme. Iisus a găsit pe
Filip și l-a chemat după El (v. 43). Filip, la rândul său,
se întâlnește cu Natanael și îi spune că L-a descoperit
pe Mesia (v. 45). Îndoiala lui Natanael este biruită doar
atunci când este invitat să vadă el însuși dacă este sau
nu adevărat (v. 46). Să vadă cu ochii lui, cum spunem
noi, forțând pleonasmul. Deschis în căutarea lui, așa
cum a fost sincer și în dubiile sale, Natanael are
curăția și puterea să recunoască în Iisus pe “Fiul lui

Dumnezeu, Regele lui Israel” (v. 49). Dar acesta avea
să fie doar începutul descoperirii Mântuitorului, nu
doar de către Natanael, Filip sau ceilalți zece apostoli.
Ci de către noi toți. Ei bine, pericopa scripturistică
mai-sus amintită a fost, este și, sperăm!, va fi trăită
cu aceeași intensitate în anii care vor urma. De la an
la an am remarcat Filipi care aduc Natanaeli și
împreună se bucură. “Părinte, am venit și cu vecinul
meu”. La scurt timp vecinul vine cu soția. Doamna
aduce o colegă, iar colega se spovedește prima oară.
Țesătura este împletită în continuare. De noi, de
dumneavoastră, de cei care vor veni. Sunt încântat
și responsabilizat că mă aflu în comunitatea Bisericii
Sfântul Dumitru. Lucrarea apostolică, misionară pe
care o desfășurăm în Centrul Vechi al unei capitale în
permanentă schimbare este dificilă, istovitoare. Dar
ce ai putea da în schimb pentru sentimentul că L-ai
descoperit pe Dumnezeu, pe Părintele tău? Duminica
Ortodoxiei este un nou prilej pentru a-mi manifesta
recunoștința față de toți cei care pășiți și sprijiniți
activitatea acestei parohii. Cred că dacă Dumnezeu
ne-a dăruit atât de multe până acum, tot El a
pregătit altele mai mari pentru noi. Deoarece chiar
așa ne-a promis: “Mai mari decât acestea vei vedea.
Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veți
vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui
Dumnezeu coborându-se peste Fiul Omului” (v. 5051).

File din istoria bisericii sf. Dumitru - Badea Bălăceanu,
curajos, erou, ctitor
pr. paroh Mihai Gojgar
Badea Bălăceanu, ctitorul bisericii noastre, a fost un boier muntean, originar din Balaci
(Teleorman). Ion Neculce consideră că ascensiunea sa politică începe sub Constantin Şerban când
străbate distanţa Bucureşti - Iaşi în circa 24 ore, ducând scrisorile domnului ce salvează viaţa
fraţilor Toma şi Iordache Cantacuzino, arestaţi de domnul Moldovei. „Şi i-au pus muntenii de
atuncea numele Uşurelul, după care multă milă a avut de la Cantacuzineşti”, consemnează Ion
Neculce, în "O samă de cuvinte". În 1654, vremurile erau tulburi în Ţările Române. Domnii se
schimbau des, intrigile boierilor erau la mare modă. În târgul Ieşilor, domnitorul Gheorghe Ştefan
(1653 - 1658) ia la mână toţi sfetnicii lui Vasile Lupu, pentru răzbunare. În cale-i apar fraţii Toma şi
Iordache Cantacuzino, apropiaţi ai fostului stăpân. Le ia toată averea, îl cheamă pe Grigore
Harasescul, şef peste toate temniţele, şi-l pune să-i descăpăţâneze...Fratele lor, postelnicul
Contantin Cantacuzino, prinde de veste. Clipele se scurg, întârzierea costă, barda e tot mai aproape
de gât...Umple-un sac cu pungi de galbeni, îl trimite la Vodă...Nu e de ajuns...Hangerul e şi mai
aproape de grumazul Tomii şi a lui Iordache...Ce-i de făcut? Domnul din Ţara Românească,
Constantin Şerban, îl primeşte pe Cantacuzin. Doar îi este cumnat. Se lasă cu rugi, e înduplecat să-i
scrie scrisoare lui Şerban, la Iaşi, să ierte şi să-i slobozeasca pe "duşmani". Depeşa se face, dar cine
s-o ducă?...Timpul curge... Atunci, ca în poveştile lui Dumas cel bătrân, apare D'Artagnan. Badea
Bălăceanu-i zice, un june de la Curte. Boierii ţării se ascund, nu vor sa audă de ista poruncă.
Dacă nu ajung la vreme? Dacă trupurile cantacuzine sunt deja fără vlagă? Nu, mai bine, nu...Badea-i tânăr, e nebun. Un nebun frumos. Şi
curajos. Nu-i prima faptă. Matei Basarab e mulţumit de serviciile sale, îl caftaneşte postelnic, deşi abia deprinsese a se bărbieri în răspăr.
Să n-o mai lungim. Până-n Iaşi erau 390 de kilometri, cale lungă, cuţitele se ascuţeau deja...Domnitoru-i dă patalama la mână să ia la
întrebări toţi caii care-i apar în rază, toate staţiile de olac (ştafetă) din Muntenia. Cantacuzuino, fratele celor condamnaţi la Iaşi, îi pune în
desagi galbeni cât să poată cumpăra toate hergheliile din Moldova. La Curte, nimeni nu mai credea că ajunge la timp. Săltă-n şa. Urziceni,
Buzău, Focşani, Râmnicul Sărat, Tecuci. Dă pinteni, caii-i mor sub pulpe. Bagă, şi bagă, şi iar bagă! Zvârle galbenii-n stânga şi-n dreapta.
Ia armăsari, nu se lasă jos din scări. 24 de ore călăreşte neîncetat!!! Douăzeci şi patru de ore!!! Bate-n poarta Iaşului. Ajunge la Palat. N-are
vreme să admire frumuseţile de aici, plăcile de faianţă orientală din Asia Mica ori pilaştrii sculptaţi şi auriţi. Face primeneală, dă depeşă.
Vodă-l cheamă pe marele armaş. Radu Popescu face cronica. "L-au întrebat; trăiesc au omorât-i-au?" Sunt vii, îi slobozesc!!! Badea
Bălăceanu primeşte porecla "Uşurelul": pentru că a stat în şa atâta vreme, pentru că a călărit 24 de ore, pentru că a mâncat pământul 390 de
kilometri... La Bucureşti se dă chiolhan mare la Palatul Cantacuzinilor. Iar intervine Ion Neculce. "De atunci, mare milă a avut Badea de la
Cantacozineşti"...Primeşte de la aceştia o haină de blană numită "contoş" pe care o va purta, cu mândrie, de acum încolo. Câţiva ani mai
târziu, zideşte Biserica Sfântului Dumitru sau a Bălăceanului. Cea în care îl pomenim şi noi acum, şi în vecii vecilor. Badea Bălăceanu s-a
stins la 14 august 1687. A primit loc de veci la Mitropolie şi unul în poveştile eroico-romantice ale românilor.
(adaptare după crispedia.ro/Badea_Bălăceanu)

Atelierul creativ de m ărţişoare
Cristina Vizitiu
Anul acesta a început foarte bine! Abia ce s-a topit zăpada şi noi neam pus pe chibzuit activităţi şi aşa am hotărât ca sâmbătă, 22
februarie, să ne strângem la un atelier creativ de mărţişoare. Scopul
nostru este de a strânge fonduri pentru activităţile sociale. Pe lângă
aceasta, ne-am ales cu o nouă şi frumoasă experienţă, o incursiune în
arta quilling-ului, dar mai ales cu o stare de bine şi satisfacţia lucrului
făcut de mâinile noastre. Dacă vă întrebaţi ce este quillingul, am să vă
spun, este arta de a rula fâşii de hârtie într-un mod cât mai frumos şi
cât mai creativ, după cum se poate vedea în fotografii.

Atelierul de mărţişoare a fost o provocare deoarece majoritatea celor
care au participat erau începători în ceea ce priveşte lucrul cu mâinile,
iar legat de quilling, eu personal văzusem câteva obiecte finisate, dar
aveam impresia că e tare complicat să produci aşa ceva. Surpriza
plăcută a fost că era destul de uşor şi foarte plăcut. Am petrecut patru
ore fără să ne dam seama când a zburat timpul, între felicitări decorate
prin arta quilling-ului, broşe decorative, mărţişoare tradiţionale şi mai
ales între prieteni, înveselindu-ne cu câte un joc sau o glumă. Noi neam pus un pic imaginaţia la treabă, puteţi să vedeţi ce a ieşit! Vă
provocăm să vă alăturaţi nouă, la viitoarele ateliere de creaţie pe care
le vom anunţa prin intermediul acestui ziar şi pe site. Vă aşteptăm cu
drag!

Sâmbetele morţilor din Postul Sfintelor Paşti
pr. Gheorghe Dincă
Ziua de sâmbătă este în general consacrată pomenirii celor trecuţi la
Domnul, mai cu seamă în anumite zile, ce poartă denumirea
Sâmbăta morţilor. Evlavia creştinilor a făcut ca aceste sâmbete să
capete o importanţă aparte, prin pomenirile care se fac slujbă de
slujbă, aceste pomeniri purtând denumirea de „parastase” (cuvânt
care, etimologic, înseamnă „a mijloci, a sta în locul cuiva”).
Motivul pentru care s-au aşezat aceste pomeniri ale celor adormiţi
întru Domnul în fiecare dintre cele şase sâmbete ale Postului Mare
este de a ne aminti în această perioadă nu numai de propria stare de
păcat, ci și de îndatorirea de a ne ruga pentru aproapele nostru,
chiar dacă acesta nu mai este, fizic, printre noi. Totodată, în acest
răstimp de 40 de zile, se poate îndeplini rugăciunea ce poartă
numele „sărindar” („saranda” în limba greacă înseamnă 40), vreme
în care un pomelnic se citeşte la fiecare slujbă săvârşită în biserica
respectivă. Practic, şirul sâmbetelor de pomenire a morţilor din
Postul Mare începe şi se sfârşeşte cu amintirea unor personalităţi
importante ale Bisericii noastre: prima dintre ele ne aminteşte de

Sfântul Teodor Tiron care, deşi are dată fixă de prăznuire pe 17
februarie, este amintit, totuşi, în această zi deoarece el... a oferit
prima reţetă de colivă! Mai precis, într-o vreme în care creştinii
erau persecutaţi şi împăratul căuta să le zădărnicească încercarea
de a posti, el se arată într-o vedenie unui ierarh al vremii şi îl
învaţă ca toţi creştinii să fiarbă grâul. De atunci se păstrează
această tradiţie ce s-a născut aproape odată cu Biserica! Şirul
pomenirilor celor adormiţi în Domnul se încheie cu Sâmbăta lui
Lazăr, o zi în care tristeţea se împleteşte cu speranţa şi bucuria. Cu
toţii ştim minunea înfăptuită de Mântuitorul, Care l-a înviat pe
prietenul Său Lazăr, cel pus în mormânt de 4 zile. Ştim ce
atitudine a avut El în faţa morţii; deşi s-a întristat pentru pierderea
prietenului său, totuşi, prin rugăciunea către Tatăl Ceresc L-a
înviat pe acesta, lăsându-ne, chiar înainte de ridicarea Sa din
mormânt, temei pentru credinţa în viaţa veşnică. Să avem credinţă
cu toţii că slujbele şi rugăciunile noastre săvârşite în aceste zile de
pomenire sunt necesare, că ele ajung la Dumnezeu şi că primim
prin ele, noi – mângâiere, iar cei pomeniţi – iertare de păcate!

Liturghia Darurilor, la Biserica Sfântul Dumitru
Teodora Poptean
Cei mai mulţi dintre dumneavoastră aţi ales să veniţi
duminica la Biserica Sfântul Dumitru pentru felul în care
este oficiată Sfânta Liturghie şi atmosfera din timpul
slujbei. Dar e posibil, ca la fel de mulţi, să nu fii
participat până acum la Liturghia Darurilor maiÎnainte Sfințite săvârşită aici. Vă invit să o faceţi, în
fiecare vineri de la ora 18, pe durata Postului Mare.
Ocazia este specială datorită frumuseţii şi sensului acestei
rânduieli. Slujba este strâns legată de eforturile,
neputinţele noastre şi nădejdea de a birui ispitele din
perioada postului. Liturghia este unită cu Vecernia, şi
poartă această denumire pentru că Darurile de pâine şi
vin au fost sfinţite-mai-înainte, adică în duminica
precedentă săvârşirii slujbei. Ieşirea cu Sfânta Evanghelie
este însoţită de cântarea Lumină Lină, urmată de trei
momente a căror unicitate o puteţi descoperi numai
participând. Este vorba de frumuseţea pericopelor care se
citesc din Cartea Facerii şi Pildele lui Solomon, în timp
ce în faţa uşilor împărăteşti cădelniţa este atârnată de un
sfeşnic luminând discret. Apoi ieşirea cu Sfintele Daruri,
anunţată de părinte prin sunetul unui clopoţel.
Solemnitatea atmosferei, liniştea deplină, pot fi redate,
dar nu şi ce anume poate să vă aducă în suflet fiecare pas
pe care părintele îl face purtând Sfintele Daruri până la
punerea lor pe Sfânta Masă. Specială este şi ocazia
Sfintei Împărtăşanii de seară, care se poate primi doar
dacă se ajunează (post total până la acel ceas al zilei).
Slujba se încheie cu o frumoasă rugăciune în timpul
căreia părintele îngenunchează rostind cuvinte ce trezesc
dorinţa unui efort duhovnicesc menit să ne poarte altfel
spre momentul Învierii, ca sens adevărat al vieţii. Nu
rataţi această taină, venind la ora 18 la Biserica Sfântul
Dumitru, în fiecare vineri din Postul Mare!

Luni, 17 martie, de la ora 19, vă invităm la
Seara Catehetică. Invitat special va fi Psih. Dr.
Simona Ciobanu. După succesul serii din 20
ianuarie, care a avut ca temă
Inteligenţa
emoţională, la mijlocul lunii martie vom aborda
problema inconştientului şi a mecanismelor de
apărare. Atât conferenţiarul, dar şi noi ceilalţi,
ne vom bucura să participaţi cu întrebări şi cu
alţi prieteni alături.

FORMULAR 230
Biserica Sfântul Dumitru este recunoscătoare celor care sprijină eforturile de consolidare şi restaurare.
Vă invităm să completaţi formularul 230 şi să direcţionaţi către lăcaşul nostru 2% din impozitul pe venitul din
2013. Nu înseamnă nici o cheltuială, pentru că acel impozit deja a fost reţinut de stat. Este dreptul
dumneavoastră să vă exprimaţi în acest mod afecţiunea faţă de o instituţie. Formularul 230 îl puteţi găsi pe
site-ul nostru, la pagina Cum poti ajuta: http://sfantuldumitruposta.ro/ce-i-de-facut/cum-poti-ajuta/. De
asemenea, el se află la pangar şi poate fi completat şi lăsat în biserică. Dacă ştiti şi alte persoane care ar
putea completa formularul 230 pentru noi, am fi încântaţi. Formalităţile legate de depunerea documentului le
vom realiza noi. Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi datele personale şi să semnaţi. Nu este nevoie de
fişa fiscală şi nu trebuie completată suma care se direcţionează. Se poate direcţiona 2% din impozitul pe venit
şi de către persoanele care desfăşoară activităţi independente, prin intermediul formularului 200 ( chiar dacă
au ca sistem de impunere norma de venit). Noutatea legislativă se referă la sponsorizările din impozitul pe
profit: …cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit
legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994
privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii,
scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos: 1. 3 la mie din cifra
de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul «cifra
de afaceri» această limită se determină potrivit normelor; 2. 20% din impozitul pe profit datorat.
Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit,
potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în
următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va
efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii,
la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.
Vă mulţumim!

Programul serilor catehetice Martie 2014
10.03.2014 - Postul Sfintelor Paşti – istoric, importanţă,
simbolism
– Sfârşitul lumii – cap. 2 şi 3 de la Ioan
Sfârşitul chipului actual al lumii şi desăvârşirea ei
Chipul înnoit al lumii
Natura trupurilor înviate
Judecata universală

Contribuţia anuală a credincioşilor Parohiei Sf. Dumitru-Poştă
este de 100 de lei. Persoanele cu dificultăţi materiale sunt scutite.
Această contribuţie anuală este folosită în special pentru plata
utilităţilor.

17.03.2014 – Seară de psihoterapie - Invitat special va
fi Psih. Dr. Simona Ciobanu

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 8.00 – 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 – Liturghia Darurilor (În
Postul Paştilor)

Sâmbătă 10.00 - Parastas

