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Cuvântul Săptămânii
Săptămânii
Cine este necurat?
pr. paroh Mihai Gojgar

Domnul Robert a făcut tot posibilul să termine
lucrările de amenajare a noului apartament până în ziua în
care a programat şi sfinţirea casei. Totuşi, în ciuda
eforturilor, materiale, fizice şi manageriale, obiectivul nu a
fost atins. Aşa că, după explicaţiile primite cu generozitate
din partea celui care mi-a întins antebraţul, braţul fiind
murdar de var şi ipsos, am slalomat printre chiuveta şi
dulăpiorul din hol, pe lângă cancioc şi canapeaua acoperită
cu folii de plastic şi am ajuns în faţa unei mese unde totul
era pregătit. Inclusiv o apetisantă plăcintă cu ciuperci care
aştepta aburind să fie binecuvântată. Am citit împreună
psalmii rânduiţi, anulându-mi orice reacţie la poticnelile
lecturii la prima vedere a unui text religios. V-am spus de
vestimentaţie? Pantalonii trei-sferturi erau justificaţi nu
doar de cele peste 35 de grade, ci şi de necatehizarea gazdei
noastre. Ai spune că venirea preotului nu a fost pregătită
suficient, că s-au cumulat nepermis de multe gesturi de lipsă
de curtoazie şi că totul a fost un fiasco.
Din fericire, vă mărturisesc contrariul. Una din bucuriile divine oferite nouă, tuturor, este şansa de a ne hrăni cu
imprevizibil, de a ne surprinde, de a ne lăsa perplecşi la
modul în care puterea lui Dumnezeu dialoghează cu
libertatea omului. Vameşul iertat, desfrânata curăţită de
păcat, tâlharul reabilitat, dar şi multe alte exemple ale
paradoxalei atitudini hristice invită la o receptare profundă a
evenimentelor care ni se petrec şi o scufundare sinceră în
adâncurile fiinţei semenilor. Da, categoric, venirea preotului,
un eveniment şi o sărbătoare într-o familie, pe motivul
poposirii acolo a lui Hristos, Cel ce dă harul Său slujitorilor
Săi, se cuvine să fie împodobită cu grijă şi bună-cuviinţă. Dar
podoaba cea mai de seamă nu este tapetul sau parchetul,
canapeaua sau musacaua, ci emoţia, bucuria întâlnirii lui
Dumnezeu. Sfeştania de care v-am vorbit pe scurt mi-a venit
în minte azi, 13 septembrie, la prăznuirea Sf. Corneliu
Sutaşul.
Originar din Tracia, Corneliu locuia în Cezareea
Palestinei şi, deşi era păgân, purtarea lui era a unui veritabil
creştin. Deci, n-a trecut cu vederea Dumnezeu aceste fapte
bune ale lui, ci a binevoit a-l lumina pe el cu lumina credinţei şi
a-l aduce în cunoştinţa adevărului, ca lucrările lui cele bune să
nu se acopere de întunericul necredinţei, scrie în viaţa
sfântului. Un înger îi spune să cheme în casa lui pe Sf. Ap.
Petru şi să asculte sfaturile celui mai în vârstă dintre ucenicii
Domnului. Petru a ezitat să accepte invitaţia unui păgân, dar
un glas din cer i-a spus: "Cele ce Dumnezeu le-a curăţit, tu
nu le spurca" (Fapte 10,15).

O frază simbolică pentru convertirea tuturor
popoarelor la creştinism. Deci, intrând Petru în casa lui
Corneliu, l-a întâmpinat pe el Corneliu cu cinste, cu toate
rudeniile sale şi cu prietenii cei iubiţi şi, căzând la picioarele lui,
i s-au închinat. Predica lui Petru a fost lămuritoare şi
profundă, astfel că la final Corneliu şi toţi membrii familiei
sale au fost botezaţi. Tradiţia consemnează faptul că sutaşul
Corneliu a fost primul păgân convertit la creştinism.
Vă rog să priviţi comparativ cele două situaţii.
Sfântul Corneliu, intuiţia comportamentului evlavios,
pregătirea pentru venirea trimisului lui Dumnezeu şi, de
cealaltă parte, un manager de firmă, prins în malaxorul
lumii, incapabil să dezlege misterele trecerii timpului pe
lângă noi. Ceva îi leagă: bucuria şi emoţia. Un păgân şi un
nepracticant ne pot servi ca lecţie pentru felul în care orice
suflet merită tratat cu maxim respect şi cu bunăvoinţă.
Pentru că în fiecare se află Hristos, Cel ce pe toate le vindecă
şi la care nimic nu este cu neputinţă (Luca I, 37).
“Pare imposibil să iubeşti un om rău. Chiar este
imposibil. Dar trebuie să iubim şi putem iubi nu omul, ci pe
Dumnezeul cel înăbuşit, strivit în om, şi să-l iubim pe acest
Dumnezeu, să încercăm să-l ajutăm să se elibereze. Şi asta e
cu putinţă şi ne va aduce bucurie” (Lev Tolstoi, Despre
Dumnezeu şi om din jurnalul ultimilor ani).

INTERVIU
INTERVIU
Iuliana Lazăr
Ștefan Dulgheru: “Să vin la biserică e un hobby”
Are 14 ani și vine, de șase, la Biserica “Sfântul Dumitru”. Majoritatea l-am văzut
crescând sub ochii noștri: participă în fiecare duminică la Sfânta Liturghie, iar când
școala îi permite, și la slujbele din timpul săptămânii, fiind un ajutor de nădejde
pentru Părintele Mihai Gojgar. Spre mândria părinților lui și a noastră, Ștefan
Dulgheru, paracliserul Bisericii “Sfântul Dumitru”, a promovat vara aceasta Școala
Gimnazială “Regele Mihai I” din Capitală și a fost admis la Seminarul Teologic
Ortodox din București. Poate nu întâmplător pentru el, noul an școlar începe în ziua
Praznicului Înălțării Sfintei Cruci. Ne-a mărturisit, însă, că deși îi plăcea de mic să
vină la biserică și să participe activ la viața liturgică, hotărârea de a urma Seminarul a
venit mult mai târziu.
Ai știut dintotdeauna că vrei să urmezi Seminarul Teologic Ortodox din
București sau ai mai avut și alte opțiuni?
Îmi doream să fac Seminarul, dar abia vara trecută m-am hotărât. E ceea ce simt, ceea
ce cred că pot să fac: să-I slujesc Lui Dumnezeu. Părinții m-au susținut, deși tata m-a
avertizat că s-ar putea să fie mai greu decât la un liceu normal, dar eu am spus că
vreau la seminar. Și Părintele Mihai m-a încurajat, dar mi-a zis că trebuie să învăț.
Cum au fost probele de admitere?
Am susținut două probe, la Muzică (aptitudini) și Religie. Nu au fost chiar ușoare.
La Muzică mi s-a părut mai greu. Am început să mă pregătesc anul acesta, după Paște. Am învățat de pe manualele de Religie
de clasele a VII-a și a VIII-a, iar Părintele Mihai îmi dădea temă să conspectez din Mica Biblie. Am avut emoții, dar aveam
încredere că voi intra.
Ce așteptări ai de la această școală?
Vreau să mă apropii mai mult de Dumnezeu și vreau să învăț cât mai mult. La Seminar ai mai multe materii decât la un liceu
obișnuit. Unii spun că se învață bine, e o școală modernă. Mulți elevi participă la olimpiade și au rezultate foarte bune. Acum,
depinde dacă îți place. Dacă ai venit doar pentru că te-au obligat părinții... După seminar, aș vrea să dau la Facultatea de
Teologie Ortodoxă, iar apoi, cine știe, poate chiar să devin preot.
Care crezi că este cea mai mare provocare, astăzi, pentru un preot?
Cel mai greu, cred, este atunci când te întâlnești cu oameni depărtați de Dumnezeu, oameni care nu mai au credință. Și nu
ține doar te tine să îi aduci pe drumul cel bun. Tu poți să le explici, să îi împingi de la spate, dar e foarte importantă voința lor.
La polul opus, frumusețea preoției este că ajuți alți oameni.
Îți mai amintești când ai venit pentru prima dată la această biserică?
Da, am venit cu tata, într-o duminică. Eram clasa a treia. Mie nu prea îmi plăcea să merg la slujbe, iar în ziua aceea tata m-a
dus pe la mai multe biserici. Ultima în care am intrat a fost “Sfântul Dumitru - Poștă”. Se terminase Sfânta Liturghie, iar
Părintele Mihai ținea predica. Mi-a plăcut foarte mult și am rămas.
Cum ai putea descrie comunitatea de la „Sfântul Dumitru ”?
Sunt mulți tineri aici și oameni care cred cu adevărat în Dumnezeu.
Ce hobby-uri ai, cum îți ocupi timpul liber?
Să vin la biserică e un hobby.
Ai un model în preoție?
Da, Părintele Mihai Gojgar. E al doilea tată pentru mine.
Ștefan este unul dintre cei peste 50 de elevi care încep acum anul I la Seminarul Teologic Ortodox din București.
Le urăm tuturor succes, să crească duhovnicește și să aibă un an școlar cu multe rezultate frumoase la învățătură!
Gustările de după Sf. Liturghie sunt un frumos obicei care s-a păstrat de-a lungul timpului la Biserica Sf. Dumitru.
În afară de bucuria de a petrece timpul împreună, este şi ocazia fiecăruia de a sărbători anumite evenimente. Vă invităm,
pe oricare dintre dumneavoastră, să fiţi cel care oferă gustările. Împreună cu doamnele care lucrează la pangar puteţi
stabili o dată până la sfârşitul anului.
În continuare există o listă deschisă pentru cei care doresc să ofere masa socială de sâmbătă. Vă reamintim că masa
de sâmbătă este dedicată persoanelor cu posibilități materiale reduse și este un prilej de a da pomana noastră pentru
sufletele celor adormiţi.

Program
Program liturgic
liturgic 14
14 -- 27
septembrie
27 septembrie
14 septembrie, Înălțarea Sfintei Cruci,
Cruci 8.00 - Utrenia și Sf. Liturghie;
15 septembrie, 6.00 - Sf. Liturghie;
16 septembrie, 18.00 - Maslu;
18 septembrie, 18.00 - Acatistul Sf. Haralambie;
19 septembrie, 10.00 - Parastase (dacă sunt anunțate din timp);
20 septembrie, 8.00 - Utrenia și Sf. Liturghie;
Biserica este deschisă zilnic între orele 8.30 - 20.30

21 septembrie, 18.00 - Program de spovedanie;
22 septembrie, 6.00 - Sf. Liturghie;
23 septembrie, 18.00 - Maslu;
25 septembrie, 18.00 - Acatistul Sf. Pantelimon;
26 septembrie, 10.00 - Parastase (dacă sunt anunțate din timp);
27 septembrie, 8.00 - Utrenia și Sf. Liturghie.

SUB
SUB SEMNUL
SEMNUL SFINTEI
SFINTEI CRUCI
CRUCI
Iuliana Lazăr
Sfânta Cruce este cel dintâi semn pe care şi-l face
orice creştin când pleacă la drum, când se așează sau se
ridică de la masă, când pune temelia unei case, când începe
lucrările câmpului, înainte de a intra la examene sau în
momentele grele din viaţă. Bunica din partea tatălui mă
învăța, când eram mică, să nu pun capul pe pernă până ce
nu făceam asupra ei semnul crucii. Tot de mică, știam că
atunci când trec prin fața unei biserici trebuie să îmi fac
semnul Sfintei Cruci. Însemnarea cu Sfânta Cruce este,
astfel, nu doar o recunoaștere a faptului că suntem creștini,
ci și un gest asemănător unei rugăciuni nerostite prin care
cerem binecuvâtarea și ajutorul lui Dumnezeu.
Numită și "steag al Bisericii" sau "armă a
creștinului", Sfânta Cruce ocupă un loc central atât în
evlavia particulară, cât și în cultul Bisericii, și cuprinde,
după cum spunea Părintele Constantin Galeriu, întreg
orizontul vieții noastre. Binecuvântarea credincioșilor de
către preot se face în chipul crucii; cu Sfânta Cruce începe
săvârșirea Sfintelor Taine; cu acest semn se sfințesc darurile
aduse la altar, apa și holdele. Din dragoste pentru
Dumnezeu, creştinul a înălţat Sfânta Cruce pe turlele
bisericilor şi pe acoperişurile caselor, a pus-o să vegheze la
răspântii de drumuri şi la marginea holdelor și a ridicat-o pe
vârfuri de munte. Crucea este purtată în procesiuni și tot
Sfânta Cruce stă la căpătâiul celor trecuți la Domnul şi dă
putere celor în viaţă.
La poporul român, Crucea este atotprezentă, fie că
vorbim de arta populară românească sau de cultură, fie că
vorbim de istoria acestui neam marcată de voievozi cu frică
de Dumnezeu care au apărat dreapta credință și au zidit,
spre slava Lui, biserici și mănăstiri. Faptul că suntem un
popor al Crucii este consemnat și de Andrei Mureșanu în
versurile imnului de stat: "Preoţi, cu crucea-n frunte! căci
oastea e creştină".
CRUCILE CARE VEGHEAZĂ ROMÂNIA
Nu doar în țara noastră, ci în întreaga lume,
creștinii au ridicat monumente impunătoare în formă de
cruce, unele pentru a aminti de anumite evenimente
importante din istoria neamului, altele în scop utilitar.
Poate cea mai cunoscută dintre crucile care veghează
România de la înălțime este "Crucea Eroilor" de pe Vârful
Caraiman. Monumentul istoric a fost ridicat la inițiativa
familiei regale, între anii 1926-1928, "întru slava şi memoria
eroilor prahoveni căzuţi în Primul Război Mondial, 19161918, pentru apărarea patriei", aşa cum stă scris pe placa
comemorativă. Crucea de pe Caraiman a fost desemnată cea
mai înaltă cruce din lume amplasată pe un vârf montan.
Conform Guinness World Record, monumentul este situat
la altitudinea de 2.291 metri. Crucea are o înălţime de 39,5
metri şi include un soclu din ciment de 8 metri. A fost
sfințită la Praznicul Înălțării Sfintei Cruci, în anul 1928.
În apropiere de Caransebeș, la cota de 1670 metri, se
află Monumentul eroilor bănăţeni din lupta pentru
reîntregire sau Crucea de pe Muntele Mic. Sfinţit la 14
septembrie 2004, monumentul măsoară 27 de metri şi
înlocuieşte o cruce mai veche, din lemn de brad, ridicată în
urmă cu mai bine de 70 de ani. Începând din anul 2006, la
praznicul Înălţării Sfintei Cruci, Episcopia Caransebeșului
organizează aici un pelerinaj, dar și alte evenimente
religios-culturale.
O altă cruce-monument reprezentativă este Crucea
de pe Dealul Guşteriţei, din vecinătatea Sibiului. Monumentul a fost ridicat în apropierea unui cimitir al eroilor
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Crucea de pe Dealul Păun
- Iaşi

căzuţi pe câmpurile de luptă în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial. Crucea din oțel are o înălțime de 17 metri și
a fost sfințită, în septembrie 2007, de Înaltpreasfințitul
Părinte Mitropolit Laurențiu al Ardealului.
Cea mai mare cruce din ţară, se pare, însă, că ar fi la
Iași și servește drept emițător pentru Radio TRINITAS.
Crucea este amplasată pe Dealul Păun, are 40 de metri și
cântărește aproximativ șase tone. Sfințirea ei a fost săvârșită
de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, în noaptea de 21 spre 22
august 2006.
Publicația bilunară a Bisericii Sf. Dumitru apare acum în
format color. Pentru că acest buletin parohial este un proiect
durabil al comunității noastre și pentru că s-a dovedit un
veritabil instrument de informare, ne dorim permanent să-l
îmbunătățim ca formă și conținut.
Vă invităm să sprijiniți tipărirea color a Revistei Dimitrios.
Costurile depășesc posibilitățile noastre dar, cu puțin de la
fiecare, este posibil să susținem un tipar de calitate.
Publicația o puteți lua de la pangar, unde se află și cutia
pentru strângerea fondurilor dedicate printării revistei.
Mai mult de 200 de persoane din parohie primesc în cutia
poștală varianta alb-negru a Revistei Dimitrios.
Pe viitor, sperăm să le putem distribui color. Dar până
atunci, vă așteptăm la biserică!

Istoricul
Istoricul Bisericii
Bisericii Sf.
Sf. Dumitru
Dumitru –– Poştă
Poştă (partea
(partea aa VIVI-a)
a)
Silviu – Constantin Nedelcu
Cuprinsul manuscrisului A 545 (fost ms. rom.
2409) de la Biblioteca Academiei Române
Aşa cum spuneam în nr. 5 al Istoricului Bisericii, pe
care l-am publicat în nr. 82/30 august – 12 septembrie 2015
al Revistei Dimitrios, pe fila 33 (faţă) a manuscrisului este
consemnat titlul, care este acesta „Notiţe istorice ecstrase
despre Sinodicul Bisericei cu hramul S.tu (Sfântul) Martir
Dimitrie supra numită M-hu (Metocul) S-tei (Sfintei)
Episcopiĭ a Budeului (Buzăului)”, unde este expus pe scurt
istoricul bisericii, care se continuă şi pe fila 33 (verso), pe
care îl voi reda aici integral. Fila 33 (faţă)
„Notiţe istorice exstrase dupe Sinocdicul Bisericei
cu hramul S.tu Martir Dimitrie supra numită M-hu S-tei
Episcopiĭ a Budeului (Buzăului). Partea I. Ctitori Santei
Bisericĭ Radu VV. Matei VV. Elena Dómna. Constantin VV.
Nega Dómna. Vintilă VV. Mihnea VV. Duca VV. Şerban VV.
Grigorie VV. Mihail VV. Moise. Mihalcea 1. Caliţa. Şerban.
Smaranda. Radu 2. Sanda. Dragormiru. Manoil. Ştefan.
Constantin. Casia Monahia. Cernea. Arhierei Repausaţĭ.
Paisie. Anania. Ilarion. Ieremia. Athanasie. Chiril.
Luca. Efrem. Teofil. Serafim. Grigorie. Mitrofan. Damaschin.
Iosif. Daniil. Ştefan. Metodie. Filaret. Misail. Antim. Neofitŭ.
Rafael. Cosma. Dositheĭ 3. Constandie 4. Gherasim. Chesarie
5. Filofteiu. – Arhiereu Titular: Samoil.
1). Mihalcea. Dela acesta biserica are un Potir de
argint pentru serviciul de tóte (toate) dilele (zilele), cu
inscripţiunea slavonă de giur (jur) împrejur şi cu data de la
creaţie 7118 (1610).
2). Radu. De la acesta se află o Evanghelie / pentru
serbătorĭ / tipărită în Mitroplia de Bucuresci, jumătate
pagina cu tecst Elinescu, şi jumătate cu românescu la anul
de la Hristos İ693 (1693) / în domnia lui Io Constantin
Basarab fiind Mitropolit Kir Teodosie. Acéstă (Această)
Evancghelie, la scórţă din dosu (dos) pe două tăbliţe de ar-

gint poleite şi puse înadins, se află următórea Inscripţiune:
Acéstă sântă Evanghelie, ferecată cu argint este făcută şi
afierosită Stei Bisericĭ a Stului Marelui Mucenicu Dimitrie
din Bucurescĭ, din mahalaua Bălăcěénului (Bălăceanului), de
Radu Atanasievicĭ logothet de taină şi ctitor acestei bisericĭ
İ74İ (1741).
3). Dositheiŭ. De la acesta se află un Chivot /
arthofor / de argint, pe care este scrisu „ Acest Artoforion
Sau (s-a) făcut de Prea Sântiea (Sfinţia) Sea (Sa) Părintele
Episcop de Buzeu Kir Dositheos de la Ioanina, şi sau (s-a)
dat Sf: Episcopii (de) Buzeu İ793 (1793).
Continuarea a ceea ce este scris pe fila 33 (verso) o
voi reda în numărul următor al Istoricului Bisericii, din
cauza faptului că ar depăşi foarte mult spaţiul destinat
acestui articol.
După o vacanță suficient de lungă, cu o vreme care a copt
trupurile, dar și câteva idei bune zicem noi, Serile catehetice își
reiau cursul, deodată cu anul universitar. De luni, 5 octombrie, de
la ora 19, în fiecare primă zi de lucru a săptămânii, vă propunem
o discuție pe teme de actualitate religioasă, culturală, socială, în
care să schimbăm păreri, să ne îmbogățim cunoștințele religioase
și să fim în comuniune. Primele teme dezbătute vor fi "Migrația și
provocările ei" pe data de 5 octombrie și "Metodele pedagogice
ale Mântuitorului Hristos" în 12 octombrie. Prima temă a fost
provocată, așa cum bine v-ați dat seama, de imensul val de
refugiați din Orient. Care este atitudinea potrivită pentru un
creștin european, cât de mult înțelegem să ne bucurăm de pace,
ce istorie au fenomenele migratoare și alte subiecte vor fi în
atenția noastră.
Pe 12 octombrie vom încerca să descoperim împreună
modalitățile prin care Domnul a predat învățăturile Sale în lume:
Asprime? Duritate? Blândețe? Paginile Sfintei Evanghelii ne oferă
câteva indicii și le vom împărtăși în răstimpul cât vom fi alături.
La bună vedere!

Sf. Mc. Corneliu Sutaşul

Sf. Mare Mc. Nichita

Sf. Ierarh Visarion

Sf. Mc. Sofia

Sf. Mc. Ariadna

13 septembrie

15 septembrie

15 septembrie

17 septembrie

18 septembrie

La mulţi ani sărbătoriţilor !
Biserica Sf. Dumitru –
Paraclis universitar
Str. Franceză Nr. 1 Sector 3,
Bucureşti
0727 394 631
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