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Cuvântul Săptămânii

Femeia, genul tare
pr. paroh Mihai Gojgar

Duminica a III-a după Sfintele Paşti, a
Mironosiţelor, este unul din momentele din cursul
anului bisericesc când femeia creştină este revelată
ca fiinţă puternică, demnă de o cinstire deosebită din
partea bărbatului. Mai mult decât 1 martie şi 8
martie, convenţii internaţionale mai mult sau mai
puţin fericite, Duminica de faţă, praznicul BuneiVestiri sau Duminica samarinencei sunt zile ce
pictează în culorile vii şi pururea-expresive ale Sfintei
Evanghelii chipuri de femei-model. Un model care nu
se destramă odată cu trecerea timpului, care nu
devine perimat, ci îşi dovedeşte valoarea tocmai prin
faptul că anii care se interpun între noi şi aceste
icoane ale sfinţeniei luminează din ce în ce mai mult
minunatele lor caractere.
Duminica Mironosiţelor este şi o lecţie de
terminologie biblică, pentru că ne face să ne aplecăm
cu mai multă responsabilitate asupra cuvântului
„mironosiţă”. Obişnuiţi să persiflăm frecvent persoane
feminine de lângă noi, nu ne dăm seama că termenul
nu suportă spiritul nostru de glumă sau de batjocură.
Blasfemia este la fel de mare ca atunci când spui de
cineva că este „vreun sfânt” sau „vreo uşă de
biserică”, desigur, cu ironie amară, asta ca să nu mai
continuăm cu alte exemple oferite cu generozitate de
imaginaţia românilor.
Evenimentele descrise în pericopa evanghelică
a acestei duminici (Marcu XV, 43-47 şi XVI, 1-8),
citite cu atenţie, ne creează senzaţia de veridicitate.
Sfântul Evanghelist Marcu, deşi scrie la mult timp
după petrecerea acestor fapte, este lapidar şi, cu
toate
acestea,
elementele
inserate
în
cele
treisprezece versete sunt suficiente pentru a ne
imagina atmosfera de atunci. Dacă analizăm
începutul capitolului XVI, acolo unde se relatează
venirea femeilor mironosiţe la mormântul Domnului
Hristos, desluşim starea de nerăbdare, teamă
profundă, freamăt ce le stăpânea pe cele ce aveau în
gând împlinirea unor datorii rituale.
În primul verset (XVI, 1) se spune că ele şi-au
pregătit aromatele, nerăbdătoare să ajungă la
mormânt. Iar apoi, „dis-de-dimineaţă” (v. 2), s-au
grăbit să ajungă în grădina unde, credeau ele, se

odihneşte trupul Învăţătorului lor. Şi îşi puneau tot
felul de întrebări, căutând soluţii la problema intrării
în mormânt: „Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa
mormântului?” (v. 3). Dar, „ridicându-şi ochii” (v. 4) –
ceea ce înseamnă că se concentrau să găsească
răspunsuri la această chestiune -, „au văzut un tânăr
şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi
s-au spăimântat” (v. 5). Nu la asta se aşteptau, nu
asta erau pregătite să vadă în mormânt, ci trupul
bătut, lovit, răstignit al Mântuitorului Hristos. Îngerul
le încurajează, însă, încearcă să le elimine
sentimentul de spaimă. „Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi
pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este
aici. Iată locul unde L-au pus” (v. 6). Dar ele ştiau
locul, căci priviseră cum Iosif cel cu bun chip a aşezat
pe Domnul în mormântul săpat în stâncă. Cum este
posibil aşa ceva? „Dar mergeţi”!, adică nu mai staţi
încremenite de groază, mergeţi şi mărturisiţi vestea
cea bună a Învierii! (v. 7). „Şi ieşind, au fugit de la
mormânt, că erau cuprinse de frică şi de uimire, şi
nimănui nimic n-au spus, căci se temeau” (v. 8).
E limpede că era o stare de nelinişte, de
tulburare. Iată că aceste femei au dovedit curaj,
pentru că deşi ştiau că membrii Sinedriului erau
preocupaţi nu doar de pierderea lui Iisus, ci şi a
ucenicilor Săi, au trecut peste bariera laşităţii şi au
fost prezente acolo, în momentele ultime ale vieţii
Dascălului lor. Lucru pe care ucenicii, bărbaţii, nu l-au
făcut.
În final, le vom enumera pe aceste curajoase
femei: Maria Magdalena (păcătoasa ce îşi schimbase
complet viaţa), Maria lui Cleopa (verişoară cu Maica
Domnului, mama „fraţilor Domnului” - Iacov, Iuda,
Iosi, Simon), Ioana lui Huza (soţia unui funcţionar
de-ai lui Irod), Salomeea (soţia lui Zevedeu şi mama
apostolilor Iacov şi Ioan), Suzana (una dintre cele ce
sprijineau material misiunea Mântuitorului în lume),
Marta şi Maria (surorile lui Lazăr, prietenul la a cărei
moarte Iisus a lăcrimat). Rezumând, aceste femei
mironosiţe proveneau din medii diferite, aveau stări
morale distincte. Ceea ce înseamnă că, actualizînd
mesajul acestei pericope, fiecare femeie este
chemată să se apropie de Dumnezeu, fiecare femeie
are puterea să îşi învingă temerile şi statutul nedrept
de „gen slab” şi să primească vestea bună a Învierii.
O înviere care poate însemna, distinct, ca pentru
fiecare, mesajul unei schimbări spre fericire. O
fericire pe care o dorim tuturor femeilor. Vă
mulţumim!

Săptămâna Pătimirilor la Biserica Sf.Dumitru-Po ştă
Laurenţiu Bujdoveanu
Se spune, de către cei ce au fost măcar o dată în pelerinaj la Sf. Munte Athos, că isihia dobândită în
Grădina Maicii Domnului se risipeşte în cel mult o săptămână, în tumultul vieţii citadine. Totuşi, după cinci ani
de la pelerinajul din Sf. Munte, caut cu ardoare să întâlnesc acea isihie athonită, în chiar inima Târgului
Bucureştilor, printre casele cu arhitectură veche ale negustorilor de odinioară şi lumea pestriţă care
aglomerează în fiecare seară această zonă a oraşului, tipic balcanică.
Luând la pas bisericile şi mănăstirile
din Centrul Vechi, într-un pelerinaj
sentimental sui generis, descoperi o
altă faţetă a Capitalei şi înţelegi
perfect afirmaţia teologului Costion
Nicolescu: “În trecut, Bucureştiul, cu
zecile de biserici şi mânăstiri ale sale,
era - mai degrabă - o cetate
monastică, decât Micul Paris!” Un
crâmpei din acestă imagine este şi
Biserica Sf. Dumitru- Poştă din Centrul
Vechi. Atmosfera
de profundă
pioşenie prezentă aici, îngemănată cu
aerul tineresc al enoriaşilor, istoria
impresionantă de peste 450 ani a
locaşului de cult (valorizată prin ritmul
liturgic şi catehetic susţinut de Pr. Mihai Gojgar în cadrul parohiei), strana comparabilă melodic cu ceea ce
putem privi la Trinitas TV, toate la un loc, m-au făcut să mă opresc din periplul meu şi să fiu parte din
această biserică. Drumul meu iniţiatic în viaţa acestei parohii are origini ceva mai vechi, de prin 2013, când
auzisem despre un grup de tineri care se formau duhovniceşte sub îndrumarea şi binecuvântarea Părintelui
Paroh, la Biserica Sf. Dumitru-Poştă. Mai mult, începând de la Vecernia de Hramul Sf. Dimitrie, de anul trecut
şi până la Săptămâna Patimilor, trecând prin Catehezele Şcolii de Duminică şi, mai ales, prin participarea la
Sf. Liturghii din duminicile de peste an şi de Sfintele Sărbători, am înţeles, într-un crescendo duhovnicesc, că
mă aflu într-un loc în care Ortodoxia se trăieşte intens, tipiconal, iar Orthopraxia, pe care trebuie să o
aplicăm cu toţii, este înţeleasă şi asumată de mai toţi enoriaşii.
Aşa s-a întâmplat că, în acest an, momentul culminant al Ortodoxiei, Săptămâna Pătimirilor
Mântuitorului Nostru Iisus Hristos, l-am trăit alături de enoriaşii istoricei (dar tinerei) parohii Sf. Dumitru.
Bucuria din Duminica Floriilor, sobrietatea Deniilor, importanţa crucială a evenimentelor din Joia Mare,
tragismul Drumului Crucii din Vinerea Mare, liniştea
meditativă din Sâmbăta Tăcută, toată această
rememorare a unor evenimente care au înnoit Timpul, au fost trăite laolaltă, preoţi şi mireni, într-o atmosferă
rugătoare, cucernică.
Săptămâna Patimilor Mântuitorului
Nostru Iisus a culminat, ca în fiecare an din
ultimele 20 de veacuri, cu Lumina Sfintei
Învieri, pe care am slăvit-o toţi creştinii:
Hristos a înviat!
Momentele trăite în Săptămâna Pătimirilor
în cadrul Parohiei Sf. Dumitru-Poştă te
marchează - tensiunea
crescândă
a
parcurgerii pătimirilor Mântuitorului Nostru
Iisus Hristos fiind dată atât de solemnitatea
slujbelor oficiate cât şi de participarea tot
mai numeroasă a enoriaşilor. Unicitatea nu
constă numai într-un singur element, ci se
construieşte din mai multe fapte: predicile

pline de înţelepciune şi învăţăminte ale tânărului şi
eruditului Pr. Paroh Mihai Gojgar, liniştea şi ordinea ce
domnesc în timpul slujbelor, smerenia şi energia
enoriaşilor, editarea bilunară a revistei parohiale
DIMITRIOS, mulţimea icoanelor şi a sfintelor moaşte,
agapele de la sfârşitul Sf. Liturghii, sunt câteva secvenţe
pe care le-am surprins, specifice acestei parohii. Mai
amintesc şi de prezenţa tinerilor de la Asociaţia Tradiţia
Românească, îmbrăcaţi în costume naţionale, de masa
caldă pentru persoanele nevoiaşe, din fiecare sâmbătă ori
conectarea activităţii parohiei la reţelele de socializare.

MASA DE SÂMBĂTĂ

Încă ceva: la Parohia Sf. Dumitru-Poştă nimeni nu
este nepăsător, fiecare face câte ceva în folosul micii obşti
(şi, nu puţine sunt nevoile acestei biserici, aflată în
proces de restaurare). Iată de ce am înţeles şi eu să-mi
aduc prinosul prin aceste câteva rânduri, menite să
surprindă un fragment din viaţa acestei parohii unice, în
felul ei, în peisajul ortodox bucureştean.

Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă cu mâncarea pe care o
oferi de pomană?
Ai avut dubii în privinţa onestităţii celui care îţi cere ajutorul?
Parastasul trebuie să fie ajutor pentru cei nevoiaşi!
Îmbină fapta bună şi ajutorul real!
La Biserica Sf. Dumitru, în fiecare sâmbătă, de la ora 12,
enoriaşii cu posibilităţi materiale reduse primesc o masă
caldă.
Fii şi tu cel care dăruieşte!
Vă rugăm să cereţi informaţii despre detalii organizatorice, la
pangarul bisericii.
“Fericit cel care caută la sărac şi la sărman: în ziua cea rea îl va
izbăvi pe el Domnul”. (Psalmi 40.1)

CE ÎNSEAMNĂ ”RUDA Domnului”?
Georgian Radu
În lăcaşul nostru de închinare, Biserica Sf. Dumitru- Poştă, se
află icoana sfântului Iuda Tadeul, ruda Domnului. Tradiţia Bisericii
cunoaşte alţi doi sfinţi cu aceeaşi titulatură, de rude ale Domnului
Hristos: sfântul Iacov, primul episcop al Ierusalimului şi sfântul
mucenic Simeon, de asemenea episcop al Ierusalimului.
Dar ce înseamnă că erau rude ale Domnului? Rude sau fraţi
mai erau consideraţi în acea vreme, în tradiţia iudaică, şi verişorii
de grad primar, secundar sau de gradul al 3 lea. Iuda Tadeul era
fiul lui Iosif Teslarul, logodnicul Fecioarei Maria. Simeon era fiul lui
Cleopa, fratele lui Iosif, ca şi Iacov. Astfel înţelegem că rudele
Domnului nu trebuie să ne ducă cu gândul la vreo legătură
trupească a Maicii Domnului cu Iosif, aşa cum propovăduiesc unele
denominaţiuni religioase. Rudenia Domnului desemnează relaţia de
rudenie trupească cu Dreptul Iosif, logodnicul Sfintei Fecioare
Maria. Iuda, Iacov şi Simeon au fost fii ai lui Iosif, dintr-o căsătorie
încheiată cu moartea soţiei sale.

Contribuie la ctitorirea Bisericii Sf. Dumitru- Poştă
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 găseşte 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 formularul către
biserica Sf. Dumitru.
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

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
Vă mulţumim!

TEME CATEHETICE DIN PERIOADA

Liturghie în zori de zi

20.04- 29.06.2015

Pr. Paroh Mihai Gojgar
Începând cu 5 mai, sărbătoarea Sf. Irina (Irina înseamnă
"pace" în limba greacă), în Biserica Sf. Dumitru se va oficia
Sfânta Liturghie în fiecare zi de marți. Slujba va începe la ora 6
dimineața și a fost rânduită în această zi din două motive.
Primul este acela că luni seară este momentul îndătinat în care
se spovedesc cei mai mulți credincioși ai bisericii noastre;
pentru ca timpul dintre spovedanie și împărtășire să fie cât mai
scurt, am făcut această organizare. Al doilea motiv este acela
că ziua de marți nu presupunea nici un serviciu liturgic
constant în lăcașul nostru și ne-am gândit să îmbogățim și
înfrumusețăm slujirea liturgică în minunatul monument istoric
din Str. Franceză.
Propunerea acestei slujbe a venit din partea mai multor
credincioși, cărora le sunt recunoscător pentru inițiativă și
dragoste. Ei, precum mulți alții, au dorit să participe la o Sfântă
Liturghie în cursul săptămânii, înainte de a ajunge la serviciu.
Acesta este motivul pentru care se săvârșește foarte devreme.
Slujba se va desfășura între 6 și 7.30, astfel încât să nu
incomodeze programul de serviciu al celor mai mulți. Vă
așteptăm cu bucurie, în lumina Sfintei Treimi și a candelelor din
Biserica Sf. Dumitru.

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.

20 APRILIE – DESPRE CREDINȚĂ ȘI NECREDINȚĂ
27 APRILIE – CINE AU FOST FEMEILE MIRONOSIȚE
(EVA – TERMENUL DE MIRONOSIȚĂ)
4 MAI – IOV, PILDĂ DE RĂBDARE
11 MAI – SFÂNTUL IOAN VALAHUL
18 MAI – CULTUL EROILOR ÎN BISERICA ORTODOXĂ
25 MAI – CINSTIREA CELOR ADORMIȚI
(MOȘII DE VARĂ)
8 IUNIE – POSTUL SF. AP. PETRU ȘI PAVEL
(DIALOGUL CELOR DOI)
15 IUNIE – SFÂNTUL IUDA TADEUL
22 IUNIE – SFÂNTUL IOAN CEL NOU DE LA
SUCEAVA
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