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DIMITRIOS
foaia parohială a Bisericii Sf. Dumitru - Poştă
www.sfantuldumitruposta.ro
https://www.facebook.com/RevistaDimitrios

Cuvântul Săptămânii
pr. paroh Mihai Gojgar
Naşterea Domnului rămâne, fără doar şi poate,
praznicul cel mai vesel şi înveselitor pentru creştinii din
toată lumea. Mai ales în contextul în care Învierea
Domnului, evenimentul liturgic central al creştinătăţii,
nu presupune brad, cadouri şi Moş Crăciun. Încearcă el,
iepuraşul, să se insereze în peisajul primăvăratec, dar
decembrie rămâne greu de bătut în preferinţele de pe
mapamond. Cu atât mai mult cu cât nimeni nu vrea să
se gândească la moarte şi asceză (chiar dacă la capătul
ei aşteaptă Învierea şi bucuria), ci doar la muzică şi
cărnuri (deşi ele sunt succedate de oboseală şi
indigestie).
Din fericire, Parohia Sf. Dumitru aşteaptă cum se
cuvine Naşterea Domnului. Am remarcat un număr mai
mare de oameni la spovedit, chestiune îmbucurătoare şi
responsabilizatoare. Bineînţeles că mai sunt şi fraţi care
nu au ajuns la mărturisire, dar am simţit o creştere din
acest punct de vedere, o aplecare mai mare spre
căutarea sensurilor vieţii şi modalităţilor de găsire a
Împărăţiei Cerurilor. Tineri care cer sfatul înainte de a
demara acţiuni importante pentru ei, oameni maturi
care cercetează rezolvări la dilemele multe şi grele ale
supravieţuirii, persoane venerabile care aşteaptă un
cuvânt bun, o ureche ascultătoare şi o alinare
dezinteresată. Toate categoriile au ajuns în faţa icoanei
Mântuitorului şi şi-au spus păsurile lor. La finalul anului
dedicat Sfintei Spovedanii şi Sfintei Împărtăşanii,
consider că lucrarea misionară a Bisericii noastre a dat
roade. Vă îndemn, vă rog şi vă chem să vă mărturisiţi
mai des, să vă propuneţi să Îl devoraţi mai des pe
Hristos în Sfânta Liturghie, cum impresionant se
exprima Sf. Grigorie de Nyssa.
Mulţumire sufletească şi pentru numărul mai mare
de credincioşi participanţi la slujbe. Disciplina,
cuminţenia, discreţia înveşmântează rânduielile liturgice
din lăcaşul închinat acum 500 de ani Sf. Mare Mucenic
Dimitrie. Aceste valori le asumaţi, le oferiţi şi le
împărtăşiţi mai departe. Sunt şi scăpări. Un telefon uitat
deschis, necunoaşterea modului de închinare la icoane
ori zgomote inutile manifestă scăpările noastre, ale
tuturor. Dar suntem pe cale, spre o desfăşurare
potrivită a evlaviei noastre concrete în sfântul lăcaş. De
mare folos sunt participarea constantă la slujbele
bisericii noastre, prezenţa la catehezele de duminică şi
luni seară şi dialogurile duhovniceşti cu ceilalţi fraţi şi cu
sfinţiţii slujitori. Am remarcat, şi se poate îmbunătăţi,

timpul de venire la Sfânta Liturghie. Cunosc faptul că
cei mai mulţi veniţi din cartiere îndepărtate şi până la
noi faceţi 30, 45 de minute, unii chiar o oră. Vă
asigurăm de respectul nostru pentru acest efort,
deoarece ştim că aveţi biserici mai apropiate ca
distanţă. Totuşi, disciplina bisericească invită să ne
îmbogăţim cât putem de mult din Dumnezeiasca
Liturghie. Iar cum ea începe pe la 9.45, ar fi bine să
tindem, uşor-uşor, spre acest deziderat temporal.
Marea bucurie vine din asistenţa social-filantropică
săvârşită în anul care apropie de final. Aţi dăruit mult şi
cu dragoste. Am simţit asta, iar sentimentele
dumneavoastră s-au regăsit în sprijinul oferit la câteva
sute de nevoiaşi: oameni ai străzii, bătrâni, bolnavi,
copii defavorizaţi. „Milostenia face bine, înainte de
toate, celui ce este milostiv” (Sf. Ioan de Kronstadt), iar
dumneavoastră cu siguranţă aţi devenit mai buni, mai
apropiaţi de Dumnezeu. Am văzut emoţia dăruirii pe
chipurile dumneavoastră şi am fost fericit că sunt
parohul unei comunităţi preocupate de semenii ei.
„Socoteşte milostenia nu ca o cheltuială, ci ca un venit;
nu ca o pierdere, ci ca un câştig, căci tu, prin ea,
dobândeşti mai mult decât ai dat” (Sf Ioan Gură de
Aur). Ei bine, v-aţi înavuţit în fapte bune, v-aţi adunat
comoară în cer; altfel spus, aţi făcut cea mai bună
investiţie: în veşnicie.
Aşadar, pelerinii Bisericii Sf. Dumitru aşează la
picioarele Mântuitorului, în chip de daruri precum ale
magilor, inimi mai curate, dispuse la dialog cu Părintele
Ceresc, suflete jertfelnice şi milostive. Asta aşteaptă
Dumnezeu de la noi, iar noi vom căuta şi pe viitor să
fim mai apropiaţi nu de ce vrea Dumnezeu, ci de
firescul existenţei noastre, căutatoare de Împărăţie, de
har, de iubirea Preasfintei Treimi.
Praznic luminos!

Culoarea paradisului
Alexandru Stănescu
Culoarea Paradisului este o descoperire neaşteptată – un
film iranian realizat de regizorul Majid Majidi, spre finalul
secolului XX. Nu eram familiarizat cu cinematografia iraniană,
deşi am pe listă câteva pelicule de Abbas Kiarostami , iar acest
film mi-a stârnit cu siguranţă interesul.
E închiderea anului de învățământ la o școală pentru orbi
din Teheran. Îl cunoaștem pe Mohammad, un băiețel inteligent și
cu o sensibilitate specială pentru păsări. Pare a înțelege graiul
lor, ocrotește puii căzuți din cuib și percepe lumea înconjurătoare
într-un mod aproape supranatural. Mohammad își așteaptă
tatăl, care întârzie să-l ia acasă.
Toţi ceilalţi elevi părăsesc curtea şcolii în compania părinţilor iubitori, doar el rămâne pe o bancă,
aşteptând. Singurătatea copilului nevăzător, părăsit în curtea şcolii la începutul vacanţei de vară, ne loveşte
din plin, dislocând acele emoţii puternice care ne vor purta pe tot parcursul filmului.
Culoarea Paradisului ne vorbeşte despre un tată amărât, văduv, care nu vrea să-şi ia copilul nevăzător
acasă, de frica eşecului unei noi căsătorii. Tatăl vede în fiul său un balast, un blestem. Îl duce în munţi, la
bunica lui, într-un peisaj paradisiac. Acolo, Mohammad este întâmpinat de surorile şi bunica lui, care îl
ocrotesc, bucurându-se de prezenţa lui. Nu mai este singur. Va merge la şcoală, unde îl va uimi pe profesor
citind din manualul în Braille. Cu toate acestea, tatăl decide să îl despartă de familie, ducându-l (şi părăsindul) la un atelier unde va învăţa tâmplăria. În paralel, bărbatul munceşte din greu pentru cadourile miresei pe
care şi-o doreşte atât de mult. Bunica reacţionează la acest comportament, dojenindu-şi fiul şi simţind
suferinţa nepotului, în acea comunicare “tip shining” care se produce între unii bunici şi nepoţi.
Curând, bătrâna se prăpădeşte, înmormântarea ei speriind familia viitoarei mirese, care o consideră un
semn rău şi anulează nunta. Dar Culoarea Paradisului vorbeşte şi despre credinţă. Abandonat, în lacrimi,
Mohammad îi mărturiseşte profesorului de tâmplărie: “Nu mă iubeşte nimeni. Nici măcar bunica. Fug toţi de
mine pentru că sunt orb. Învăţătorul nostru spune că Dumnezeu îi iubeşte mai mult pe orbi pentru că nu văd,
dar i-am spus că, dacă ar fi aşa, nu ne-ar fi făcut orbi, ca să-l putem vedea. Mi-a răspuns: Dumnezeu nu
poate fi văzut. El este pretutindeni. Îl poţi atinge. Acum îl caut peste tot pe Domnul până în ziua în care Îl voi
atinge cu degetele… şi-I voi spune totul, chiar şi cele mai ascunse secrete ale sufletului meu”. Simplitatea
acestui film nu înseamnă minimalism, nici “neorealism”, nici “cinema observaţional”. Nu are nimic din mizeria
şi deprimarea cu care vine la pachet un astfel de subiect în cinematografia de la noi. Jocul actorilor, mai ales
al copilului (nevăzător) este impresionant prin discreţie şi naturaleţe. Regizorul Majid Majidi reuşeşte o
atmosferă de inspiraţie tarkovskiană, poetică, deşi nu la fel de încărcată simbolic. Dar simbolurile sunt
prezente: atingerea şi lumina. Le găsim în momentele extraordinare presărate de-a lungul filmului, care ne
amintesc de fragilitatea vieţii, de frumuseţea ei, dar şi de faptul că, atunci când ne simţim părăsiţi, defapt nu
suntem singuri: plimbările cu bunica, felul în care copilul atinge copăcelul plantat de el, grâul, sau mâinile
bunicii, pe care le vede albe şi moi, lumina de pe figura bunicii, înainte ca aceasta să-şi dea duhul, sau felul în
care lumina atinge mâna copilului în fantastica scenă finală. Dealtfel, un titlu alternativ ar putea fi, Atingerea
Luminii.
publicat pe PASEIST, 23.05 2014

Ştii să ajuţi fără să cheltui nici un leu?
Da, ne-ai ajutat atunci cand ţi-am cerut-o, ba chiar şi când nu ţi-am solicitat
aceasta. Acum îţi indicăm o variantă de a sprijini fără să mai cheltui din buzunarul
tău. Da, e posibil.
Ne adresăm firmelor plătitoare de impozit pe profit (cota de impozit 16%). Se
scade din impozitul pe profit datorat la bugetul de stat, suma aferentă în limita a 3
la mie din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
Începând cu 01.01.2014 sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit 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.
Aşadar, un formular la contabilitate şi această redirecţionare se face simplu. Nu
vă costă nimic. În cazul în care nu doriţi sau nu puteţi să sponsorizaţi activităţile
noastre sociale şi culturale în acest mod, poate veţi găsi de cuviinţă să faceţi
cunoscut demersul nostru. Mai multe activităţi le puteţi vedea pe pagina de
facebook a Bisericii (https://www.facebook.com/RevistaDimitrios), ori în paginile
revistei noastre parohiale.
Cu mulţumiri pentru tot ajutorul oferit până acum,
Pr. Mihai Gojgar,
Paroh - Biserica Sf. Dumitru Poştă

SĂRBĂTORI ŞI EVENIMENTE ÎN PAROHIA NOASTRĂ
diac. Bogdan Bădiţă
Miercuri, 10 decembrie, după săvârşirea Sfintei
Taine a Maslului, am fost colindaţi de corul Datina
românească a Asociaţiei Tradiţia Românească din
Bucureşti. Dirijaţi de părintele Vladimir Alexa, îmbrăcaţi
în costume populare, cu tobe şi clopoţei, membrii
corului ne-au încântat cu multe colinde tradiţionale.
O activitate care a implicat numeroşi membri ai
parohiei noastre, a fost proiectul social prin care s-a
oferit, în fiecare sâmbătă, hrană oamenilor străzii. Unii
dorm în canale, alţii pe lângă ţevile de căldură de la
marginea unor bulevarde din Bucureşti. Datorită
dumneavostră, toţi cei ce aţi înţeles scopul acestui
proiect, am împărţit sute de pachete cu hrană caldă
unor familii care, deşi locuiesc în acelaşi oraş cu noi,
trăiesc în condiţii greu de imaginat. Unii sunt la limita
supravieţuirii, alţii dorm câteva ore pe zi, iar în nopţile
friguroase merg pe străzi, pentru că dacă ar adormi, ar
muri îngheţaţi. Pe lângă pachetele oferite oamenilor
străzii, am oferit zece pachete consistente oamenilor
din parohie care au greutati materiale. La propunerea
părintelui Mihai, o parte din banii adunaţi s-au
concretizat în pachete, haine şi hrană caldă. Toate
acestea au transformat Postul Crăciunului din acest an,
într-un post al milosteniei prin care, împreună, am reuşit să alinăm multe suflete uitate, care ne-au împărtăşit
suferinţa lor şi pe ale căror chipuri am văzut zâmbete şi optimism. Sperăm să îi putem ajuta constant şi
mulţumim tuturor celor care au participat prin donaţii şi prezenţă.

Program liturgic - 21 decembrie - 3 ianuarie
22.12 – ora 12.00 – Slujbã de pomenire a eroilor cãzuţi în decembrie 1989;
- ora 18.00 – Program de spovedanie;
24.12 (Ajunul Crãciunului) – ora 8.00 – Ceasurile Împãrãteşti şi Sf. Liturghie
a Sf. Vasile cel Mare unitã cu Vecernia;
25.12 (Naşterea Domnului) – ora 8.00 Utrenia şi Sf. Liturghie;
- ora 18.00 - Vecernie;
26.12 (Soborul Maicii Domnului) – ora 8.00 – Utrenia şi Sf. Liturghie;
- ora 18.00 – Vecernie;
27.12 (Sf. Ştefan) – ora 8.00 - Utrenia şi Sf. Liturghie;
28.12 – ora 8.00- Utrenia şi Sf. Liturghie;
31.12 – ora 23.15 – Rugãciuni de mulţumire la intrarea în noul an civil;
01.01 – Tãierea împrejur a Domnului;
Sf. Vasile cel Mare – ora 08.00 - Utrenia şi Sf. Liturghie;

Cu ocazia praznicului Crăciunului, în ziua de 23 decembrie, între orele 15.00-19.00, pr.
Mihai va vesti Naşterea Domnului în casele dumneavoastră.
Cu ocazia praznicului Bobotezei, în ziua de 4 ianuarie, între orele 13.00-19.00, pr. Mihai
va binecuvânta casele dumneavoastră.
Evoluţie cont facebook Revista Dimitrios

Sperăm să ne revedem cu bine!
Comunitatea Sf. Dumitru Poştă este una activă, conectată. Pagina de
facebook a Revistei Dimitrios are ca obiectiv promovarea eforturilor şi
acţiunilor pe care această obşte le face. Articolele revistei, care a ajuns la
numărul 65, sunt prezente şi pe siteul http://sfantuldumitruposta.ro/, fiind
printre cele mai vizualizate postări. Alături de acestea, albumele foto de la
acţiunile realizate aduc sute de oameni pe pagina revistei. Evoluţia
contului de facebook se poate vedea în graficul alăturat. Mulţumim pentru
un an foarte bun şi să ne vedem cu bine şi anul viitor:
https://www.facebook.com/RevistaDimitrios

21 decembrie
Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia

31 decembrie
Sf. Cuv. Melania Romana

22 decembrie
Sf. Mare Mc. Anastasia

24 decembrie
Sf. Cuv. Mc. Eugenia

1 ianuarie
Sf. Ier. Vasile cel Mare,
Arhiepiscopul Cezareei Capadociei

27 decembrie
Sf. Ap. Întâiul Mc.
şi Arhidiacon Ştefan

Sf. Ier. Silvestru, 2 ianuarie Sf. Cuv. Serafim de
Episcopul Romei
Sarov

(se reia pe 11 ianuarie)
Parohia Sf. Dumitru Poştă, Paraclis Universitar, a deschis un nou
ciclu de cateheze, Şcoala de duminică. Catehezele, lecţii de religie şi
teologie, se adresează adulţilor. Studiu biblic, aspecte practice ale
prezenţei în Biserică, filme creştine, dialoguri pe teme actuale şi multe
altele vor fi în atenţia noastră în fiecare duminică între orele 18-20.
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.

Biserica Sf. Dumitru –
Poştă
Str. Franceză Nr.1 Sector 3,
Bucureşti
0727 394 631
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.

PROGRAM CATEHETIC 2015
13 ianuarie – Domnul Hristos, modelul suprem
de propovãduire
20 ianuarie – Recunoștința, o formã a smereniei
27 ianuarie – Entuziasmul şi râvna în credinţã
3 februarie – Întâmpinarea Domnului – bucuria
întâlnirii cu Dumnezeu
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