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Cuvântul Săptămânii

Prietenie şi post
pr. paroh Mihai Gojgar
Dacă eşti matinal, în fiecare duminică dimineaţă
poţi găsi, în toată zona Centrului Vechi, nenumărate
taxiuri care îşi aşteaptă clienţii. Nu îi aşteaptă
degeaba. Cluburile sunt pline, terasele aglomerate.
Maşinile pleacă după o scurtă staţionare cu doi-trei
clienţi.
La colţul unui bloc de periferie, îmi spune un
tânăr care mi se confesează, acolo mai fumează şi el
câte o ţigară. Doar atunci, pentru că altfel nu ar fi „de
gaşcă”. Ceva mai spre centru, după alt colţ, de
cafenea, o puştoaică de 17 ani fumează iarbă prima
oară; este practic biletul de intrare în grupul celor
„cool”, al celor „tari”.
O doamnă trecută prin viaţă îşi duce colega de
serviciu, o tânără cu probleme în familie, undeva unde
ea merge mereu când are probleme, la o vrăjitoare
care face moşmoane. Desigur, o vrăjitoare bună, „care
are şi icoane şi îţi dă şi agheazmă”. Între timp, soţul
tinerei se afumă, la propriu şi la figurat, în bodega
modestă din capul satului, în zgomot de ciocnire de
pahare de 100 ml şi fundal de manele.
Prietenia are forme diverse, nu? Să amintesc şi
de un exemplu din Sfânta Evanghelie, citit azi, în
Duminica a II-a din Post, Vindecarea slăbănogului din
Capernaum (Marcu II, 1-12). Patru oameni îşi duc
prietenul paralizat, cu tot cu pat, în faţa Mântuitorului.
Depăşesc greutatea, dăruiesc timpul lor, manifestă
isteţime coborând targa aceea prin acoperiş. Sunt
tăcuţi, discreţi şi jertfelnici. Hristos apreciază credinţa
lor şi îl tămăduieşte pe nefericitul ţintuit de boală (Şi
văzând Iisus credinţa lor, i-a zis slăbănogului: Fiule,
iertate îţi sunt păcatele tale!-v. 5).
Observaţi, vă rog, disonanţele între primele
exemple şi cel evanghelic. Puneţi faţă în faţă gălăgia şi
discreţia. Boxele şi tăcerea celor patru. Colţurile de
bloc şi cafenea şi mijlocul camerei. Peste toate,
finalitatea actelor: creieri afumaţi şi suflete înnegrite
într-o parte, inimi curăţite şi trupuri însănătoşite la
Capernaum.

Despre spiritul gregar au vorbit alţii înaintea
mea, mult mai pe larg şi mult mai bine. Puteţi
constata, însă, şi singuri că suntem aplecaţi să
facem ce fac şi ceilalţi, de lângă noi. Că obiceiurile
lor ne influenţează şi, de cele mai multe ori, primim
cu uşurinţă ipostaza prizonieratului de grup. Dacă
fac ei...fac şi eu. De ce nu am încerca să schimbăm
lucrurile?
Prietenii mei vor să mergem vineri seară la
karaoke. De ce mi-e frică să le spun că aş vrea să
merg la Sfânta Liturghie a Darurilor la Biserica Sf.
Dumitru, de la ora 18? Vor zice că sunt pocăit, că
mi-am pierdut minţile? Bine: ori nu îmi sunt cu
adevărat prieteni, din moment ce ignoră şi iau în
zeflemea propunerea mea, ori sunt insuficient
pregătit să înfrunt dilemele vieţii şi nu am puterea să
discern între opţiunile colorate ale lumii. Creştinul,
indiferent de vârstă, trebuie să fie curajos, îndrăzneţ
spre cele bune. Doar aşa poate să fie liber şi să
simtă că trăieşte cu adevărat. Libertatea de a face
binele este sursa liniştii. Nu toţi căutăm liniştea?
Ascultaţi-vă inimile! Zguduiţi-vă conştiinţa şi
faceţi ceea ce simţiţi! Credeţi că este un îndemn
riscant, o încurajare spre necunoscut? Nu!
Dimpotrivă!
Mizez
pe
sinceritatea
căutării
dumneavoastră şi pe reuşita drumului; mizez pe
faptul că Dumnezeu ne va ajuta pe toţi să ne
descoperim ca oameni chemaţi să fim buni cu
ceilalţi, abandonând egoismul agresiv şi nepăsarea
faţă de cel de lângă noi.
Vă propun să stăm mai mult timp împreună în
postul acesta. Să ne întâlnim la Liturghia Darurilor,
în fiecare vineri seară, la liturghiile de sâmbătă, când
ne apropiem şi de cei adormiţi întru Domnul,
duminica, la sărbătorirea săptămânală a Învierii. Ne
vom cunoaşte mai bine şi ne vom odihni unii pe alţii.
Pocăinţa pe toate le vindecă, de vreme ce ne vom
ruga împreună (Părintele Iosif Vatopedinul).

Despre 8 martie, orice, dar nu o sărbătoare creştină
Ziua de 8 martie este unul din elementele
cultului socialist, încă prezent, care a impus o viziune
nouă asupra femeii, aceea de activistă revoluţionară.
Pentru comunişti era practic ziua "tuturor tovarăşelor
care munceau cu drag pentru partid". Ziua Femeii a
devenit oficială pentru prima dată în statele
comuniste şi a fost folosită în scop propagandistic de
un regim care vroia să dea impresia că numai în
interiorul lui femeile sunt aduse la adevărata lor
valoare, având aceleaşi drepturi ca bărbaţii. Vezi
zilele muncitorului (1 mai), militarului sovietic (23
februarie) sau cosmonautului sovietic (12 aprilie).
Propunerea de a institui Ziua Femeii a fost făcută şi
aprobată în 1910, la aşa-numita Conferinţă a
Femeilor Socialiste de la Copenhaga, prima ei
sărbătorire în mediile respective având loc în anul
următor. Autoarea propunerii a fost militanta
revoluţionară
Clara
Zetkin
(1857-1933),
o
intelectuală evreică născută la Wiederau (Saxonia) şi
moartă la Arhanghelskoie, în fosta U.R.S.S. (unde a
propăşit pe linia partidului). De ce tocmai ziua de 8
martie? Cel mai invocat motiv este că în această zi
avuseseră loc mai multe demonstraţii revendicative
ale „femeilor muncitoare“, începând cu o grevă a
ţesătoarelor new-yorkeze din 1857.

manifestări sunt legate de locul de muncă. Prietene
sau nu, în această zi, femeile se adună şi umplu
restaurantele care nu mai prididesc cu mesele
organizate prin grija şi generozitate unei “şefe”.
Modul în care este sărbătorită această zi este, de
fapt, unul masculin, chiar dacă femeile se coafează şi
aleg ţinute vestimentare deosebite. Există, mai nou,
obiceiul ca femeile să meargă în cluburi unde plătesc
bărbaţi care se dezbracă pentru ele, smulgându-le
ţipete isterice. Ipostază absolut umilitoare, într-un
context general în care femeii i se inchină o zi
anume, de celebrare, pentru a-şi asigura condiţia de
om.
Creştinismul nu sărbătoreşte firea umană, ci
cinsteşte nevoinţele sfinţilor, indiferent de sex.
Calendarul bisericesc este plin de cinstiri ale sfintelor
femei, muceniţe sau cuvioase, după nevoinţele lor.
Dar există o zi anume, prin care Biserica cinsteşte
femeile împreună, şi anume Duminica mironosiţelor,
zi în care sunt slăvite toate sfintele femei care L-au
urmat pe Mântuitorul, unele chiar până la Cruce, cum
e cazul Sfintei Mironosiţe Maria Magdalena. Tradiţia le
numeşte nu numai sfinte femei, ci şi întocmai cu
Apostolii. O altă mare sărbătoare ce aduce bucurie
femeilor creştine este Bunavestire, când Fecioarei
Maria i se oferă cinstea de a purta în pântece pe
Dumnezeu Fiul, Iisus Hristos.

Ziua de 8 martie era aşteptată cu nerăbdare
de către femei, care primeau liber de la locul de
muncă, bani sau diverse cadouri. În prezent, mult
mai emancipate, femeile se sărbătoresc între ele, “ca
fetele” şi, foarte interesant, aproape toate aceste

La cei doi poli, se cuvine să redăm feminităţii
vulnerabilitatea naturală călcată în copitele unei
istorii care a smuls fiinţe din confortul domestic al
gospodăriei ţărăneşti, sau din saloanele culturale,
purtându-le apoi într-o lume derizorie şi pustiită.

Teodora Poptean

Importanţa zilei de 9 martie
diac. Bogdan Bădiţă
Ziua de 9 martie este zi de pomenire a celor
patruzeci de Mucenici din Sevastia. Cei patruzeci au
fost soldaţii creştini sacrificaţi de împăratul roman
Licinius. În această zi, peste tot în ţară, se
obişnuieşte să se aducă la biserică ”mucenici”, sau
”sfinţişori”, acei colăcei sub forma cifrei 8. În
Moldova, se coc în cuptor şi se pregătesc cu miere şi
nucă, în zona Olteniei şi în Muntenia se fierb în apă.
Însă ei simbolizează acelaşi lucru, pe cei patruzeci de
mucenici care şi-au dat viaţa pentru credinţa
creştină, o pildă de curaj şi de neclintire în rugăciune.

Obştea celor patruzeci de mucenici ne arată
unitatea în credinţă şi puterea rugăciunii în comun.
Rugăciunea de obşte are o şi mai mare putere atunci
când ne rugăm împreună. Nu degeaba, la serile
catehetice, în predici şi la spovedanie, părintele ne
îndeamnă să venim cât mai des la Sfânta Liturghie. O
ultimă liturghie a fost şi martiriul celor patruzeci de
mucenici care împreună ne-au arătat cât de
importantă este unitatea în credinţă, unitate la care
trebuie să ajungem în urcuşul nostru duhovnicesc din
acest post. Să fim uniţi în rugăciune, fapte şi gânduri,
este o stare care ne determină să păşim şi mai
profund în taina Învierii Domnului Iisus Hristos.

Îndemn pentru un parastas cre ştinesc
pr. paroh Mihai Gojgar
Am fost încântat când unul dintre enoriaşi,
domnul Valeriu Brahă, a propus să oferim în fiecare
săptămână o masă caldă fraților aflați în nevoi
materiale. Mai mult, dânsul s-a oferit să pregătească
primele gesturi filantropice de acest gen. Însă
invitația este făcută pentru noi, toți. Așadar: în
fiecare sâmbătă, de la ora 12, oferim o masă pentru
10-12 persoane din parohie, persoane cu venituri
foarte mici. Este un început. Dacă vom fi constanți,
poate vom mări ajutorul nostru.
Vă sugerez următoarea chestiune: de multe
ori, faceți parastase și nu știți cui să dați pachetele,

nu știți ce să puneți în ele. Unul dintre motivele
pentru care am așezat această masă sâmbăta este
acela că ar fi foarte bine ca parastasele dvs. să se
convertească în masa oferită celor nevoiași. Este
pomana cea mai bună, este împlinirea cu adevărat a
datoriei creștinești a pomenirii celor adormiți. Așa
încât, vă rog să luați legătura cu doamnele de la
pangar și să vă anunțați disponibilitatea de a dărui
mâncarea. O puteți găti, aduce la biserică și servi
chiar dvs. Sau le puteți ruga pe doamnele de la
pangar (zilnic între 8.30 și 20.30), să vă ajute și
îndrume.
Bogat nu este cel care a dobândit multe, ci acela care
a dăruit multe – Sf. Ioan Gură de Aur

Sfaturi pentru spovedanie
pr. paroh Mihai Gojgar
Închideţi deci ochii, plecaţi-vă capetele şi
îndreptaţi-vă ochii minţii spre adâncul propriei voastre
inimi şi căutaţi: ce patimi, ce şerpi se cuibăresc acolo?
Găsiţi-i pe toţi şi doar atunci să cutezaţi a veni la
spovedanie. Nimic să nu ascundeţi”- Sf. Luca al
Crimeii
Un cuvânt extrem de concis şi lămuritor al
Sfântului Luca. Închiderea ochilor, adică renunţarea la
gândurile exterioare, la lumea din afara inimii noastre,
părăsirea preocupărilor cotidiene. Plecarea capetelor –
smerenie, acceptarea stării căzute a firii noastre,
asumarea statutului de oameni păcătoşi, care greşim
mult, zilnic, cu voie sau fără de voie, cu ştiinţă sau
fără de ştiinţă. Privirea în interior, adică cercetarea
sufletului, găsirea motivelor pentru care greşim,
identificarea patimilor adânc tăinuite în noi. Şerpii nu
sunt zilele în care am mâncat din greşeală biscuiţi
care aveau urme de lapte, ori momentele în care am
făcut doar două din cele trei acatiste din canonul
zilnic.

Demonii noştri sunt superficialitatea, delăsarea,
indiferenţa şi alţii, ale căror capete se văd foarte
greu. Nimic nu trebuie ascuns la spovedanie;
permiteţi-vă luxul de a fi sinceri, de a fi oneşti cu
dumneavoastră. Colecţia păcatelor sau slăbiciunilor
nu îl interesează pe un preot, decât în măsura în care
vrea să îngroape cu dumneavoastră, definitiv, noroiul
care s-a lipit de haine şi de trup în călătoriile de zi cu
zi prin viaţă. Spuneţi tot şi aruncaţi-le în abisul tăcerii
şi al nerepetării.
Nu amânaţi momentul spovedaniei. Nici nu
mergeţi nepregătiţi. Căutaţi un duhovnic care să ştie
ritmul inimii dumneavoastră, cereţi-i un sfat,
programaţi-vă din timp la mărturisire şi nu vă lăsaţi
pentru săptămâna Pătimirilor Domnului.

„Pocăinţa este învoiala cu Dumnezeu pentru a doua
viaţă” - Sf. Ioan Scărarul

Colecta pentru Fondul Central Misionar
Revenim cu un mesaj pe care aţi avut prilejul să-l
ascultaţi la finalul predicii din duminica ce a trecut şi
pe care sperăm că l-aţi perceput ca pe una dintre
posibilităţile de a face binele şi de a fi solidari cu fraţii
noştri din ţară şi din afara ei.
În prima duminică din Postul Sfintelor Paşti sau
Duminica Ortodoxiei (1 martie 2015), în toate
bisericile şi mănăstirile din Patriarhia Română se
organizează colecta în bani pentru Fondul Central
Misionar, destinat susţinerii parohiilor sărace din ţară
şi străinătate şi altor activităţi misionare ale Bisericii
Ortodoxe Române. Colecta durează până la data de 25
martie 2015.
Această colectă a fost înfiinţată prin hotărârea
Sfântului Sinod în septembrie 1956 pentru a veni în
sprijinul parohiilor sărace care nu-şi puteau asigura

plata angajaţilor, utilităţile şi cele ce aveau nevoie, cu
precădere din zona Transilvaniei, parohii proaspăt
revenite la Ortodoxie. Foarte semnificativă este în
fiecare an susţinerea parohiilor sărace din Episcopia
Covasnei şi Harghitei În prezent, 40% din Fondul
Central Misionar este reţinut de fiecare eparhie
pentru a susţine activităţile unităţilor de cult sărace
din cuprinsul lor, iar 60% din ceea ce se colectează
vine la Patriarhia Română pentru a susţine activităţi
de interes naţional bisericesc. O bună parte din banii
strânşi sunt destinaţi parohiilor româneşti din afara
graniţelor ţării- parohii sărace cum sunt cele din
Serbia, Ungaria, unităţile de cult din Bulgaria, Turcia
sau Africa de Sud, reprezentanţa Patriarhiei Române
pe lângă instituţiile europene.

Colecta pentru schitul bradu
pr. paroh Mihai Gojgar
Vă felicit pentru modul în care aţi răspuns invitaţiei de a ajuta măicuţele de la Schitul Bradu (jud. Vâlcea).
Şi de data aceasta, la apelul celor 14 monahii care se nevoiesc în pământul binecuvântat şi atât de frumos al
Vâlcii, Parohia Sf. Dumitru a dovedit frăţietate şi filantropie. S-au strâns peste 300 de kg de legume, fructe,
alimente neperisabile, conserve, produse de curăţenie. Pomelnicele dvs. vor fi citite şi la altarul lăcaşului
monahal, dar, peste toate, fapta dvs. bună va fi scrisă în cartea vieţii, în Cer. Mă bucur că păstoresc o
comunitate jertfelnică şi generoasă!

Invitaţie la Sfânta Liturghie a Darurilor mai-înainte Sfin ţite
În fiecare vineri din perioada postului (în
afară de Vinerea Mare), de la ora 18.00, la
Biserica Sf. Dumitru Poştă se săvârşeşte Sfânta
Liturghie a Darurilor mai - înainte Sfinţite.
Vă aşteptăm în număr cât mai mare, să
descoperiţi trăirea unică pe care o prilejuieşte
acestă slujbă care ne ajută să ne apropiem şi să
ne bucurăm cât mai deplin de minunea Învierii
Domnului

Două producţii ale Televiziunii TRINITAS, al căror realizator este
pr. Mihai Gojgar.
Filmul documentar catehetic ”Botezul” vă aduce răspunsuri
practice la întrebările legate de rânduielile creștinești, începând
cu prima zi după naștere și până la momentul primei îmbăieri de
după botez, cu exemplificări video ușor de urmărit și de înțeles.
Echilibru, bună-cuviință, frumusețe, dreaptă credință.
Ce este şi de ce trebuie să ne spovedim? Când şi cui ne spunem
păcatele? Cât de important este să ne cunoaştem şi să ne
dezvăluim slujitorului lui Dumnezeu? La aceste întrebări, precum
şi la multe alte dileme îşi propune să răspundă filmul "Taina
Spovedaniei".
Filmele în format DVD se găsesc la pangarul bisericii Sf. Dumitru- Poştă (preţ 13 lei).

Contribuie la ctitorirea Bisericii Sf. Dumitru- Poştă
Dacă deţineţi sau dacă activaţi într-o firmă, puteţi direcţiona, prin intermediul unui contract de
sponsorizare, 20% din impozitul pe profit pe anul 2014 către Biserica Sf. Dumitru Poştă. Nu este nici o
cheltuială în plus pt dvs., nici un efort financiar, ci este un DREPT pe care îl aveţi. Deductibilitatea cheltuielilor
de sponsorizare şi mecenat din impozitul pe profit.
Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat pot deduce sumele aferente din
impozitul pe profit dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: se încadrează în limita de 3% din cifra
de afaceri şi nu depăşesc 20% din impozitul pe profit datorat ( pentru întreg anul fiscal 2014). Sponsorizarea
trebuie să fie înregistrată în contabilitate în anul pentru care se face plata impozitului (cel puţin contractul de
sponsorizare să fie datat în 2014 şi plata în 2014).
Firma are dreptul să acorde sponsorizări şi peste limitele menţionate, dar pentru suma ce depăşeşte
limita specificată se plăteşte impozit pe profit.
- donaţii de bani se pot face în conturile din josul paginii
Formularul 2% este cea mai uşoară metodă de a ajuta la ctitorirea Bisericii Sf. Dumitru. Formularul,
completat de mână şi semnat personal, se depune la pangarul bisericii Sf. Dumitru. (Acesta se găseste la
pangar sau poate fi descărcat de pe site-ul sau pagina noastră de facebook)
Ne-am bucura dacă aţi prezenta şi cunoscuţilor dvs. posibilitatea de a direcţiona către biserica noastră.
Vă mulţumim!

9 martie – Lumina dumnezeiască. Sfântul Grigorie
Palama
16 martie – Ce este Sfânta Cruce. Înţelesuri
30 martie – Scara Sfântului Ioan Scărarul

Cod de identificare fiscală a entităţii
nonprofit/unităţii de cult –
16081893
Denumire unitate nonprofit/unitate de cult
– Biserica Sf. Dumitru Poştă, paraclis
universitar
Cont bancar (IBAN) RO 02 RZBR 0000 0600 1219 1317 – LEI

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.
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