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unetul unei mături care
mângâie pardoseala la
câțiva metri de mine când
scriu editorialul de față, ciripituri
jucăușe în verde de prier în cireșul
din curte, Crucea Domnului cu o
splendidă coroană de cale înfiptă în
miezul Bisericii ˶Sfântul Dumitru˝
și în miezul lumii create, sirene
îndepărtate și tulburătoare, lumini
de candele la toți sfinții, punguțe
cu paști căutând sălaș în inimi,
ordonanțe în loc de căințe, exigențe
sugrumând sacre uzanțe, distanțe
între ființe, silințe împotriva firii
îmbrăcate în convingătoare elocințe,
evidențe catastrofice curgând
pe ecran și inocențe tulburate în
fotoliu, carențe de drojdie și foame
de speranțe, cerințe usturătoare
și voințe îngenuncheate, ședințe
interminabile oglindite în năzuințe
de revenire, urgențe peste urgențe
și doleanțe amuțite, prezențe în
uniforme și absențe în biserici,
aparențe de grijă apăsate de
aroganțe necamuflate, locuințe
autoizolate, autonomizate,
atomizate, dar neanimate, vacanțe
parcă nesfârșite și ambianțe dorite
înapoi, neștiințe și bâlbe amestecate
cu nevoințe tăcute și răbdătoare,
adeverință pentru siguranță și

cuviință pentru vigilență, experiențe
înțelepțitoare și umilințe folositoare,
flatulențe verbale și grăunțe de
smerenie, virulențe demonice și
chibzuințe filocalice, conferințe
înspăimântătoare și dorințe fierbinți,
inapetențe cronice de Trup asortate
cu prisosința pentru trup, inteligențe
umbroase și pocăinți luminoase,
nesocotințe ale Tradiției și iscusințe
ale strămoșilor, circumstanțe
trecătoare și credințe veșnice,
reminiscențe atee invitând la
renunț și biruință pascală chemând
la Părintele Ceresc, recunoștințe
pentru Cel Răstignit și năzuințe la
împărtășirea tuturor din același Potir.
Hristos a înviat!

Foto: Laura DOBRE
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ărbătoarea Paștelui a fost
păstrată cu mare fast la
curțile domnești din spațiul
românesc. Domnitorul asista la
slujbele din Săptămâna Mare, iar
în funcție de uzanțele vremii și de
preferința personală a voievodului,
se înfăptuiau o serie de obiceiuri
asociate, prin tradiție, sărbătorii
Paștelui.
Obiceiul spălării picioarelor
în Joia Mare, în amintirea gestului
Mântuitorului, a fost păstrat și la
curțile din spațiul românesc, fiind
oficiat de mitropolit împreună cu
doisprezece preoți, cu participarea
Domnului și a Doamnei țării.
Iertarea pedepselor unor
osândiți era, de asemenea, un obicei
păstrat. Istoricii consemnează faptul
că, în timpul mesei din Duminica
Paștelui, mitropolitul spunea
rugăciunea „Tatăl Nostru“, iar după
rostirea cererii „și ne iartă nouă
greșelile noastre precum și noi
iertăm greșiților noștri“, era citită
lista celor iertați.
Hainele noi făceau parte, de
asemenea, din obiceiurile Paștelui.
Soldații străjii domnești primeau
haine noi, iar Doamna trimitea
apropiaților Curții daruri în haine,
însoțite, uneori, de bijuterii și de
ouă încondeiate.
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Remediul pentru frica
exagerată de boală

Apa de sub pragul templului

D

acă cineva care este cuprins de
frica de a se îmbolnăvi sau de
frică, în general, îşi face cruce,
îl ajută Hristos. Câţi dintre cei care au
diferite boli nu trec pe la Colibă! Unii
simpli îşi fac semnul crucii, sărmanii,
apoi iau cănuţa ce o am acolo şi beau
apă. Alţii care se tem, nici nu o ating.
Cu câteva zile mai înainte, a venit
cineva care avea o funcţie înaltă. Atât
de mult se temea sărmanul de microbi,
încât îşi albise mâinile tot curăţindu-le
cu spirt. Chiar şi maşina sa şi-o freca
cu spirt. Mi-a fost milă de el. Ştii ce
înseamnă să ai o astfel de funcţie şi să
te mişti aşa? I-am dat rahat dulce, dar
nu l-a luat, pentru că l-am apucat eu cu
mâna. Dar şi în cutie de ar fi fost, tot
nu l-ar fi luat, deoarece s-ar fi gândit
că şi în cutie l-a pus cineva cu mâinile
lui. Când am văzut aceasta, am luat
rahatul, l-am frecat de pantofii lui şi
apoi l-am mâncat. I-am făcut destule
de acestea şi m-am chinuit să-l fac să se
elibereze puţin din acea psihoză.
Iată, şi astăzi a venit aici o
tânără care avea frică de boală.
Când a intrat înăuntru, n-a luat
binecuvântare, pentru că se temea
să nu se molipsească de microbi, iar
când a plecat, după atâtea pe care i
le-am spus ca s-o ajut, iarăşi n-a luat
binecuvântare. „Nu-ţi sărut mâna, îmi
spune, pentru că mă tem să nu mă
molipsesc de microbi.” Ce să mai spui?
În felul acesta îşi fac viața lor neagră.
doxologia.ro
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Obiceiuri de Paști
la curțile domnești

Explicarea Sfintei Scripturi

Pateric

n Iezechiel 47, în cadrul descrierii
noului templu, profetului Iezechiel i
se prezintă o apă minunată care iese
chiar de sub pragul templului și care
curge înspre Marea Moartă. Care este
semnificația acestei ape și de ce curge
din templu?
În capitolele 40-48 din cartea
Iezechiel, profetul primește vedenia
templului care va fi ridicat în Ierusalim,
având dimensiuni și detalii extrem de
precise. Pentru descrierea acestuia,
profetul este însoțit de un înger
interpret, care îi explică și îi face
demonstrativ măsurătorile pe care
acesta trebuie să le noteze cu grijă.
Acest templu n-a fost niciodată
construit. Dimpotrivă, profetul
Iezechiel a activat în exilul babilonian
(593-573), fiind contemporan cu
distrugerea templului lui Solomon
din 586 î.Hr. de către babilonieni.
Tocmai de aceea, descrierea noului
templu capătă o valoare programatică,
mai ales că Iezechiel făcea parte din
casta preoțească. În capitolul 47, 1,
profetul vede un izvor care curge chiar
de sub pragul templului: „Apoi m-a

dus înapoi la uşa templului şi iată de
sub pragul templului curgea o apă
spre răsărit; pentru că templul era cu
fața spre răsărit şi apa curgea de sub
partea dreaptă a templului, pe partea
de miazăzi a jertfelnicului”. Deloc
întâmplător, ea izvorăște chiar de sub
pragul templului, adică își are originea
în incinta sfântă, fiind și ea la rândul ei
purtătoare de sfințenie.
În Ierusalim, singurul izvor este
Ghihonul, în partea de sud-est, acesta
fiind de altfel amenajat de către regele
Iezechia prin săparea unui tunel în
rocă și drenarea apelor în bazinul
(scăldătoarea) Siloam (IV Regi 20, 20).
Ghihonul nu izvorăște însă din muntele
templului, ci la baza cetății lui David.
Îngerul interpret măsoară adâncimea
apei. După o mie de coți (aproximativ
500 de metri), apa era adâncă până la
glezne, după alți o mie de coți, până la
genunchi, iar după alți o mie, până la
brâu. În fine, apa se transformă, după
alți o mie de coți, într-un râu mare care
nu putea fi traversat decât înotând.
Orice asemănare cu Ghihonul încetează
pentru că apa devine un adevărat râu
5

Alexandru Mihăilă, Nelămuriri din Vechiul Testament, Vol. I, Ed. Nemira, 2011, pp. 524-529.
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Zâmbet adus în cadrul proiectului „Donăm din donații“

O bucurie de Paști

C

u prilejul Sărbătorilor Pascale,
Biserica „Sfântul Dumitru-Poștă“
în parteneriat cu Asociația
Umanitară Tadeu a organizat câteva
acțiuni filantropice. Astfel, în cadrul
proiectului „Donăm din donații“,
hăinuțele și jucăriile primite ca donații
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au fost dăruite unor familii nevoiașe
din orasul Bragadiru, județul Ilfov.
O altă acțiune filantropică
desfășurată în Săptămâna Mare a fost
„Împreună aducem gustul Paștelui
și în bucate“ prin care au fost oferite
25 de pachete cu alimente necesare
pentru masa de Paști persoanelor cu o
situație materială precară.
Cu prilejul Sfintelor Paști,
voluntarii noștri nu au uitat-o pe Ioana,
fetița de 10 ani din comuna Poenarii
Burchii, județul Prahova, căreia i-a
fost renovată camera la inițiativa și
cu eforturile Asociației Umanitare
Tadeu și ale Bisericii „Sfântul DumitruPoștă“. Ioana a fost foarte încântată să
îi revadă pe reprezentanții asociației și
ai parohiei noastre și, totodată, uimită
de darurile primite: „Mâncarea asta o
să ne ajungă o lună!“. Bucuria Ioanei a
fost atât de mare, încât voluntarii noștri
au primit un impuls de a înmulți faptele
bune.
Acțiunile caritabile au fost
posibile datorită donațiilor oamenilor
care și-au manifestat iubirea față de
aproapele.

C

Cel mai mare doctor din China

onducerea statului a chemat pe
cel mai mare doctor din China și
l-a întrebat: „Tu ești cel mai mare
doctor din China?‟.
La care el a răspuns:
Eu, când un bolnav este pe patul
de moarte, cu mult efort și trecând prin
situații limită, reușesc să-i vindec boala.
Abilitățile mele sunt cunoscute în toată
China și dincolo de granițele statului.
Noi, însă, suntem trei frați:
Fratele meu mijlociu, de la
primele semne ale instalării bolii,
reușește cu abilitatea și flexibilitatea
smereniei care îi ține mintea luminată
să minimizeze timpul de răspuns și îl
vindecă pe bolnav fără prea mare efort.
Abilitățile acestuia sunt cunoscute doar
în satul meu natal.
Fratele meu cel mai în vârstă,
chiar înainte de a apărea boala, ia
măsurile de precauție învățând pe
oameni un comportament corect

în care locul central îl are iubirea,
rugăciunea și evitarea preocupării
prioritare de cele materiale. Prin
acestea se evită:
1. Stigmatizarea celui care este
suspect de a fi bolnav și deschiderea
acestuia către orice tratament. Altfel,
respectivul se izolează și nu cere
imediat un tratament adecvat și este
descurajat să aibă obiceiuri sănătoase
pentru a eradica boala pentru că îi este
rușine să nu se vadă că este bolnav.
2. Se evită panica ce întunecă
mintea, astfel încât să se poată lua
decizii corecte în funcție de caz.
3. Pierderea nădejdii. Oamenii
își păstrează nădejdea în Dumnezeu și,
deci, au putere să lupte împotriva bolii.
Cu toate că fratele meu cel mai în
vârstă are, de departe, rezultatele cele
mai eficace și cu cel mai mic efort,
aptitudinile acestuia sunt cunoscute
numai de mine.

Ioana alături de prietena ei, Anastasia, și tatăl ei
(Poenarii Burchii)

Voluntar împărțind pachete de Paști
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Filantropie

Rodnicia cuprinde Marea Moartă,
numită și Marea Sării, iar apele sărate
se schimbă în ape dulci, sănătoase și
pline de pești. Din cauza salinității,
Marea Moartă este lipsită de vegetație
și viețuitoare. Ceea ce rămâne
interesant este faptul că fertilitatea
adusă de râu întrece standardele
obișnuite. Concluzia îngerului
subliniază minunea: „pentru că apa
pentru ele vine din locul cel sfânt”
(Iezechiel 47, 12).

Foto: Arhiva Asociației Umanitare Tadeu

comparabil cu Iordanul. În viziune,
profetul este martorul unei minuni:
„Această apă curge în partea de răsărit
a ţării, se va coborî în şes şi va intra în
mare, şi apele ei se vor face sănătoase.
Toată vietatea care mişună acolo pe
unde va trece râul, va trăi. Peşte va fi
foarte mult, pentru că va intra acolo
apa aceasta şi apele din mare se vor
face sănătoase; unde va intra râul
acesta, toate vor trăi acolo”(Iezechiel
47, 8-9).

Interviu

Interviu

Oamenii sunt lumina

Lavinia CÎMPEANU,
48 de ani, Băicoi, inginer
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Cum ați ajuns la Biserica
„Sfântul Dumitru-Poștă”? Care este
povestea dumneavoastră?
Am ajuns la Biserica „Sfântul
Dumitru-Poștă” într-un moment
de cumpănă a vieții mele deoarece
urma să trec printr-o intervenție
chirurgicală. Prietena mea, Carmen
Isbășoiu, este cea care mi-a
îndrumat pașii spre această biserică.
Nu o să uit prea curând ziua de 6
noiembrie 2018. Era într-o sâmbătă
seara când aveam să particip la
slujba Paraclisului Maicii Domnului.
Acela a fost și momentul în
care l-am cunoscut pe părintele
Mihai cu care am și stat de vorbă,
care m-a încurajat și m-a sfătuit să
fiu liniștită, convins că totul o să fie
bine. Sfaturile dumnealui mi-au făcut

Rubrică realizată: Ionelia OLTEANU

Foto: Arhiva personală

Hristos a înviat! Anul acesta, sărbătoarea Învierii Domnului este
una atipică pentru toți. De data aceasta, nu ne-a mai găsit împreună,
împărtășind aceeași Lumină Sfântă, dătătoare de viață. Chiar și așa,
bucuria a fost la fel de mare sau poate chiar și mai mare. Speranța rămâne
întotdeauna vie, atâta timp cât flacăra Învierii rămâne aprinsă în candela
sufletelor noastre.
Hristos cel Înviat trebuie să fie mereu cu noi, la El ne e nădejdea,
dragostea, El este cel care ne salvează și doar cu El în gând și inimă putem
să depășim această perioadă dificilă.
Și pentru că mie îmi place ca în jurul meu să fie numai zâmbet, voi
continua seria de interviuri cu oamenii care îmi fac viața mai frumoasă
de când am descoperit minunata comunitate a Bisericii „Sfântul DumitruPoștă”. Și toate acestea pentru că, până la urmă, oamenii sunt lumina.
Ediția de astăzi îi este dedicată doamnei Lavinia Cîmpeanu, o prezență
discretă, delicată și plină de bunătate. Am fost foarte nerăbdătoare să îi
aflu povestea.

foarte bine și au reușit să îmi inducă
o stare de pace, de care aveam mare
nevoie, mai ales în acel moment.
Aș vrea să îi mulțumesc
părintelui pentru toate rugăciunile
făcute și pentru susținere. Și aș
avea o mie de motive pentru care
să îi spun: Mulțumesc! Mulțumesc!
Mulțumesc! Nu cred că voi putea
uita vreodată slujba din acea seară
pentru că atunci am simțit că miam găsit locul la Biserica „Sfântul
Dumitru-Poștă”.
Povestea dumneavoastră este
una mai mult decât emoționantă.
Este clar că Dumnezeu v-a îndrumat
spre acest loc pentru că știa că este
cel mai bine. Ce vă place cel mai
mult la Biserica „Sfântul DumitruPoștă”?
Îmi plac foarte mult oamenii
de aici, sufletele lor deschise și
pline de bunătate, mereu gata să
ajute pe cineva în nevoie. Zâmbetul,
îmbrățișările lor m-au făcut să ajung
la concluzia că îi pot considera
familia mea extinsă.
Tot timpul sunt atenți și se
îngrijesc de aproapele. Deși fiecare
dintre ei sunt pregătiți profesional
în diferite domenii și sunt de diferite
vârste, sunt dedicați activităților de
voluntariat și activităților parohiei.
Toată această perioadă face să îmi fie
foarte dor de ei toți, de participarea
la Sfânta Liturghie, la Sfântul Maslu,
la rugăciunea inimii. Sper ca totul
să treacă și aștept să fim din nou

împreună, să râdem, să zâmbim, să
ne îmbrățișăm.
Ce anume v-a impresionat din
tot ce ați trăit până acum aici?
Cel mai impresionant pentru
mine a fost evenimentul resfințirii
Bisericii „Sfântul Dumitru-Poștă”,
pe 8 decembrie 2019. A fost un
moment unic, nu mai participasem
niciodată la ceva asemănător.
La ce activități organizate de
parohia noastră ați participat?
În luna noiembrie a anului
2019, m-am implicat într-o activitate
de voluntariat. Laura m-a invitat la
atelierul de pictat globulețe. Inițial,
i-am spus Laurei că nu știu să pictez
și că nu prea aș avea ce să fac, dar
am luat-o ca pe o provocare și așa
am reușit, încet, încet să cunosc o
parte din voluntarii bisericii.
A urmat apoi întâlnirile cu
voluntarii parohiei și ai Asociației
Umanitare Tadeu unde am croșetat
și am realizat mărțișoare și brățări
pentru târgul caritabil „Mărțișoare
pentru senioare“. Aici le-am implicat
cumva, de la distanță, și pe surorile
mele care au contribuit și ele cu
croșetatul. O altă acțiune care
m-a impresionat a fost pe data
de 1 martie 2020 când am vizitat
senioarele de la Căminul de bătrâni
„Sfânta Mănăstire Pasărea“.
Ce v-a determinat să rămâneți
aici și să nu mergeți la altă biserică?
Răspunsul este unul cât se
poate de simplu: părintele Mihai.
9

Liturgică

Interviu
Pentru că știu că este omul care mă ajută cel mai mult, de fiecare dată, la
care găsesc răspunsuri la orice.
Aș putea să răspund și cu o altă întrebare: Care ar fi motivul pentru care
nu aș mai veni aici? Singurul motiv ar fi să fiu nevoită să plec din București și
poate nici atunci nu aș renunța. Am o dragoste foarte mare pentru acest loc
și pentru oamenii de aici.
Există ceva ce ați schimba sau v-ar plăcea să fie diferit?
Nu cred că trebuie ceva schimbat. Cred doar că trebuie să încercăm
să ne acceptăm unii pe alții așa cum suntem. Pentru că unicitatea fiecăruia
dintre noi este cea care contribuie la binele din jurul nostru.

Binecuvântarea ramurilor de salcie

îndepărtată, în general după opt zile,
se serbează separat, „aici“ şi „acolo“,
Paștele Blajinilor sau Paștele Morţilor.
În această zi, credincioşii depun
ofrande pe morminte, bocesc morţii,
împart pomeni, fac libaţiuni, se întind
mese festive (ritualuri) în cimitir, lângă
biserică sau în câmp, la iarbă verde.
„Acolo“, după un an de post şi
izolare, bărbaţii (blajinii) se întâlnesc
cu femeile (blajinele), se ospătează cu
resturile de alimente trimise pe apă,
căzute pe pământ şi în iarbă sau date
de pomană de rudele lor de „aici“.
Astfel, oamenii îşi imaginează
că pot petrece Paştele împreună cu
moşii şi strămoşii „aici“, prin venirea
spiritelor morţilor când se deschid
mormintele şi cerurile la Joi Mari, sau
separat, fiecare în lumea din care face
parte, oamenii „aici“ şi blajinii „acolo“,
dar cu alimente şi băutură expediate
prin diferite tehnici de rudele de
„aici” (Moldova, Bucovina, Dobrogea,
Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Banat).

Ion Ghinoiu, Zile și Mituri. Enciclopedie a sărbătorilor, ritualurilor..., p. 38.

Rubrică realizată: Oana IVAN
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Paştele Blajinilor

ărbătoarea populară cu dată
mobilă, numită şi Paştele Morţilor
sau Lunea Morţilor, este dedicată
spiritelor moşilor şi strămoşilor.
Blajinii, oameni blânzi şi paşnici,
incapabili de a face rău, s-ar afla într-o
lume îndepărtată, la vărsarea apei
Sâmbetei în Sorbul Pământului.
Ei sunt anunţaţi că a sosit Paştele
de către oamenii de aici care pun pe
apele curgătoare cojile de ouă sparte
în timpul înroşitului sau la prepararea
alimentelor rituale (cozonaci, pască).
Când sosesc cojile de ou în ţara lor
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„Doamne, miluiește!” din cadrul Liturghiei?
n timpul Sfintei Liturghii,
„Doamne, miluiește!“ arată că
slujba se săvârșește nu numai de
preot, ci și de popor și că fără mila
lui Dumnezeu nu există mântuire
(Stefanos Anagnastopoulos, Explicarea
Dumnezeieștii Liturghii).
Răspunsul pe care îl dau
credincioșii la fiecare cerere rostită
de cleric - „Doamne, miluiește!“este rugăciunea cea mai scurtă a
Bisericii, dar cuprinzătoare, întrucât
a-I cere lui Dumnezeu milă înseamnă
a cere Împărăția Lui, nădăjduind că
toate celelalte se vor adăuga nouă,
dupa cuvântul Mântuitorului care
zice: Căutaţi mai întâi împărăţia lui
Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate
acestea se vor adăuga vouă - Matei
6, 33 (Nicolae Cabasila, Tâlcuirea
Dumnezeieștii Liturghii).
Prin ectenie, preotul îi cheamă
pe credincioșii ce participă la Sfânta
Liturghie să se roage pentru multele
nevoi ce le au, iar aceștia cer numai
milă, bineștiind că Dumnezeu milostiv
este, însă invocarea milei lui Dumnezeu
fără o schimbare a vieții noastre, fără
statornicia de fi slujitori ai Lui nu ne
este de folos.
Mitropolitul Antonie de Suroj, în
cartea „Școala rugăciunii“, realizează
o minunată conexiune, o etimologie

Foto: Mihai MIRCEA

Traditii
,

Ce înseamnă rugăciunea

a cuvintelor „Doamne, miluiește!“.
El spune că părinții greci au derivat
„eleison“ din aceeași rădăcină a
termenilor grecești pentru „măslin“„eleis“ - „ulei de măsline“, ceea ce
aduce aminte de vița de măslin adusă
de porumbel lui Noe după potop,
semnificând încetarea pedepsei divine
pentru păcatele săvârșite. Astfel, și noi
cerem milă de la Dumnezeu, gândindune că o vom dobândi prin jertfa
săvârșită de Mântuitorul Hristos care
s-a întrupat, răstignit și înviat pentru
noi și a noastră mântuire.
doxologia.ro
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P

Rânduieli

în Săptămâna Luminată

Biserica „Sfântul Dumitru-Poștă“ - moaștele
Sfântului Haralambie, izbăvitor de ciumă

basilica.ro

Foto: Daniel JORA

Î

n zilele care urmează
Praznicului Învierii Domnului,
toate rânduielile Bisericii sunt
speciale. Întreaga expresie liturgică
a Ortodoxiei, de la veșmintele
slujitorilor și până la imnografie,
mărturisește bucuria pascală.
În Săptămâna Luminată, nu se
fac metanii și nu se îngenunchează.
Tot în această perioadă, Ușile
Împărătești rămân permanent
deschise și nu se fac pomeniri de
obște pentru cei adormiți.
Părinții Bisericii au rânduit
ca zilele de miercuri și vineri din
această săptămână să fie zile de
harți.Credincioșii pot să mănânce
„de frupt“ sau „de dulce“, adică
inclusiv produse alimentare de
origine animală.
Totodată, până la Marele
Praznic al Pogorârii Duhului Sfânt,
miercurea și vinerea se face
dezlegare la pește.
Săptămâna Luminată se încheie
cu Duminica Sfântului Apostol Toma.

ersoanele fizice
care au realizat
venituri în anul
2019 pentru care
datorează impozit pe
venit și pentru care nu
au obligația completării
declarației unice pot
opta pentru virarea unei
sume reprezentând până
la 2% din impozitul pe
venit datorat pentru
perioada 1 ianuarie – 31
martie 2019 și până la
3,5% din impozitul pe
venit datorat pentru
perioada 1 aprilie – 31
decembrie 2019 pentru
susținerea Bisericii
„Sfântul DumitruPoștă” completând
cele două formulare
230, care se găsesc la
pangarul bisericii, pe
site și pe Facebook.
Formularele se depun
direct la registratura
organului fiscal în a
cărui rază teritorială
aveți domiciliul, prin
poştă, prin scrisoare
recomandată, cu
confirmare de primire
sau la pangarul bisericii
până pe data de
25.05.2020.

Anexa nr.2

PÂNƉ LA 3,5 % DIN IMPOZITUL ANUAL DATORAT*)
Anul

2

0

1
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I. Date de identificare a contribuabilului
Cod numeric personal / Număr de identificare fiscală

Iniţiala
tatălui

Nume
Prenume

E-mail
Stradă
Bloc

Număr
Scară

Etaj

Telefon

Judeţ/Sector

Ap.

Localitate

Fax

Cod poştal

II. Destinaǹia sumei reprezentând pânǊ la 3,5 % din impozitul anual pentru susǹinerea entitǊǹilor nonprofit care
se înfiinǹeazǊ Ƿi funcǹioneazǊ în condiǹiile legii Ƿi a unitǊǹilor de cult, precum Ƿi pentru acordarea de burse
private, conform legii
1. Bursa privatǊ
Contract nr./data
Documente de plată nr./data

Sumă plătită (lei)
2. Suśinerea unei entitǊ́i nonprofit/unitǊ́i de cult

Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani **)
Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit / unităţii de cult
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult
Cont bancar (IBAN)

16081893

PAROHIA "SFANTUL DUMITRU-POȘTA"
Suma (lei)

RO95RNCB0069110986130001

III. Date de identificare a împuternicitului
Cod de identificare fiscală

Nume, prenume/Denumire
Număr

Stradă

Telefon

Anexele nr.

Bloc

Etaj

Ap.

E-mail

Fax

-

Scară

Cod poştal

Localitate

Judeţ/Sector

fac parte integrantǊ din prezenta cerere (se înscrie, dacǊ este cazul, numǊrul anexelor completate).

Sub sancͅiunile aplicate faptei de fals în declaraǹii, declar cǊ datele înscrise în acest formular sunt corecte ǵi complete.
Semnătură contribuabil

Semnătură împuternicit

*) Cererea se completează de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pensii, activități independente / activități agricole impuse
pe bază de normă de venit, activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reține la sursă, drepturi de proprietate
intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real, cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza cotelor
forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.
**) Distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat poate fi solicitată prin cerere pentru aceiaşi beneficiari pentru o perioadă de cel mult
2 ani şi va putea fi reînnoită după expirarea perioadei respective.

Loc rezervat organului fiscal
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230

CERERE
PRIVIND DESTINÀIA SUMEI REPREZENTÂND

Nr. înregistrare:

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Cod 14.13.04.13

Data:
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Creștinismul în lume
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urmare, nu pot închide
bisericile”, a declarat
presei premierul bulgar.
(orthochristian.com)
lujbele din
Săptămâna Mare
și de Paști au putut
fi ținute în Grecia, dar
numai cu ușile închise
și cu maxim patru
persoane: un preot și
unul sau doi cântăreți.
Anterior, toate slujbele
fuseseră interzise în
locașurile din această
țară, începând cu 16
martie. Sfântul Sinod
al Bisericii Greciei a
anunțat că, dacă bisericile
vor fi redeschise până
la sfârșitul lunii mai,
sărbătorirea cu public
a Paștilor se va face de
Odovania praznicului
Învierii Domnului (26-27
mai). (basilica.ro)

S

P

lanurile autorităților
locale din mai multe
orașe grecești de a
împărți Lumina Învierii cu
ajutorul voluntarilor au
fost împiedicate de către
guvernul de la Atena.
După ce primarul din
Elliniko-Argyroupoli și-a
făcut publică intenția de
a aduce Lumina la casele
credincioșilor cu ajutorul
a 400 de voluntari dotați
cu măști și mănuși, mai
mulți oficiali locali din
alte orașe au decis să facă
același lucru, dar au fost
opriți. „Împărțirea Luminii
în orașe reprezintă un
risc și, prin urmare, nu
va fi permisă”, a declarat
ministrul adjunct al
protecției civile, Nikos
Hardalias. (orthochristian.
com)

Rubrică realizată: Bogdan NICOLAESCU

Declarația unică

B

ulgaria, unul dintre
primele state
europene care a
luat măsuri drastice de
combatere a răspândirii
virusului SARS-CoV-2, a
lăsat bisericile deschise
credincioșilor în
Săptămâna Mare și de
Paști, cu toate că vârful
pandemiei se preconiza
a fi chiar în preajma
Sărbătorilor Pascale.
Decizia a fost luată în
urma unei întâlniri între
prim-ministrul Boiko
Borisov și Patriarhul
Neofit al Bulgariei.
„Putem face orice cu
disciplină. Depinde doar
de noi. Dar în niciun caz
nu pot veni cu poliția
să închid bisericile.
Pentru foarte mulți
oameni, aceste sărbători
reprezintă totul. Prin

CONTRIBUȚIA ANUALĂ

Foto Coperta 4: Laura DOBRE

Foto: Eberhard Grossgasteiger/unsplash.com

Vrei sa te implici?
Toți cei care vor să aducă un pic de bucurie
semenilor pot sprijini, ca voluntari, acțiunile
sociale. Avem nevoie de o echipă mai mare.
Vino în echipa Asociației Umanitare Tadeu!
Împreună vrem să facem viața mai liniștită
pentru semenii noștri.
E-mail: asociatiaumanitaratadeu@gmail.com
Telefon: 0731 955 215

P

Ne dorim mereu să face
m din
Biserica „Sfântul Dumitr
u-Poștă“ un spațiu primitor și
civilizat. Contribuția anuală de
100
de lei/ familie ne este de
mare
ajutor în acest sens.
Vă mulțumim!

ersoanele fizice care au realizat în anul 2019 venituri pentru
care au obligația completării declarației unice pot dispune
asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5%
din impozitul datorat pe venitul net/câștigul net anual impozabil
pentru susținerea Bisericii „Sfântul Dumitru-Poștă” completând
Capitolul 1, Secțiunea 6, al declarației unice până pe data de
25.05.2020.

Program liturgic 20 aprilie – 3 mai
LUNI, 20 APRILIE (†)

A doua zi de Paști
> 08:00 - Utrenia și Sfânta Liturghie

DUMINICĂ, 3 MAI

> 08:00 - Utrenia și Sfânta Liturghie

MARȚI, 21 APRILIE (†)

A treiazi de Paști
> 08:00 - Utrenia și Sfânta Liturghie

MIERCURI, 22 APRILIE

> 18:00 - Vecernie cu Litie

JOI, 23 APRILIE †)

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
> 08:00 - Utrenia și Sfânta Liturghie
> 18:00 - Vecernie

VINERI, 24 APRILIE †)

Izvorul Tămăduirii
> 08:00 - Utrenia, Sfânta Liturghie
și Sfințirea apei

DUMINICĂ, 26 APRILIE

Duminica Tomii
> 08:00 - Utrenia și Sfânta Liturghie
Strada Franceză nr. 1, sector 3, București
mihaigojgar@yahoo.com
www.sfantuldumitruposta.ro
facebook.com/revistadimitrios
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