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Editorial

Pr. Paroh Dr. Mihai GOJGAR

ine ar avea curiozitatea să verifice
articolele de final de 2019 sau
început de 2020 în legătură
cu desfășurarea anului pe care ne
pregătim să îl încheiem ar descoperi cât
de penibile pot deveni astfel de texte.
Așa se va întâmpla și cu pronosticurile
din zilele următoare; vom constata,
probabil, peste un an, dacă Dumnezeu
va îngădui. Pentru că, de fapt, asta
sugerăm: să ne îndreptăm privirile mai
mult spre El, Singurul Care știe dinainte
tot ce se va întâmpla. „Şi El este Cel
care schimbă timpurile şi ceasurile,
Cel care dă jos de pe tron pe regi şi
Cel care îi pune; El dă înţelepciune
celor înţelepţi şi ştiinţă celor pricepuţi‟
(Daniel II, 21).
Nu ține de noi cunoașterea
celor viitoare, iar dacă uneori, sfinții
profețesc și ne descoperă unele dintre
evenimentele care vor urma, asta ține
doar de mila lui Dumnezeu și de harul
pe care îl oferă unor oameni aleși.
Noi, ceilalți, nu știm și nici nu trebuie
să știm adevărul. Vom vedea ce va fi.
Viitorul se construiește cu fiecare azi
pe care îl depășim. Așa că, logic, toate
puterile ființei noastre ar trebui să se
concentreze pe un cât mai frumos, cât
mai bun, cât mai liniștit azi. Dacă stăm
să ne gândim, viitorul nici nu există, așa
cum nici trecutul nu mai are greutate.
Doar clipa de acum, care a zburat și ea!,
deține o valoare reală.
Numărul de față al revistei
Dimitrios descrie o succesiune de azi pe
care am realizat-o împreună. Rugăciuni,
evenimente caritabile, întâlniri,
călătorii, îmbrățișări, zâmbete și lacrimi,
toate au însemnat darul lui Dumnezeu

pentru noi, precum și al tuturor pentru
ceilalți semeni.
Vă felicit și vă mulțumesc pentru
felul în care ați trăit în prezentul
Bisericii! Astăzi, Hristos Se naște! Astăzi,
a venit vremea să lucrăm binele, să fim
îngăduitori, să nu judecăm pe nimeni,
să ne vedem propriile greșeli, să
oglindim milostivirea Cerului.
Nu știu cum va fi 2021 și nici nu
mă străduiesc să prevăd. Sunt convins
că indiferent de întâmplările care se vor
petrece, ele nu sunt... întâmplătoare,
ci sunt îngăduite, rânduite. Și, dacă
gândim așa, de ce nu am fi optimiști?
Știe El mai bine ce avem nevoie!
„Deci, nu duceţi grijă, spunând:
Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu
ce ne vom îmbrăca? Că după toate
acestea se străduiesc neamurile;
ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că
aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai întâi
împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui
şi toate acestea se vor adăuga vouă. Nu
vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci ziua de
mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge
zilei răutatea ei‟ (Matei VI, 31-34).
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Aniversarea a 11 ani de când Biserica
„Sfântul Dumitru-Poștă‟ este Paraclis
Universitar - 12 mai 2020

Curs de caligrafie
„Mântuiește, Doamne,
poporul Tău și binecuvântează
moștenirea Ta...‟

„Dumnezeu să-i ierte!‟.
Binecuvântarea colivei

Atingerea
faptelor
bune
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O caldă adiere într-un
timp de gheață

Mărțișoare pentru senioare
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„Să ne pomenească Domnul
Dumnezeu în Împărăția Sa!‟

Binecuvântarea ramurilor
de salcie – Floriile

Cântări psaltice

Donăm din
donații. Jucării
așteptându-și
copiii
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Sfinte Nicanor, mulțumim
că ne ocrotești copiii!

„Aducem gustul Paștelui și în bucate‟ campanie umanitară prin care au fost ajutate
25 de familii nevoiașe
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„Cu frică de Dumnezeu, cu credință
și cu dragoste, să vă apropiați!‟

„Veșnică pomenire‟ – pomenirea
ctitorilor – hramul Sfântului
Pantelimon

Explicarea cuvântului
evanghelic
Nerăbdători să primească
Hrana cea Cerească

În IE la LitughIE

Purtând în haine și-n
priviri frumusețea lumii
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Păstrăm tradiția vie!
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Premierea câștigătorilor
la concursul de fotografii

Distanțați fizic, dar uniți
în rugăciune

Bucuria primirii lui Hristos
„Primește, Doamne, jertfa
aceasta!‟

Culoare și bucurie. AuGUSTeria
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Mâna întinsă
spune povestea
faptelor bune

Ghiozdane
complet echipate
de școală, peste
200 de copii
fericiți

Sincerități

Toamna în bucate

11

Seri catehetice. În fiecare
vineri, ora 18:30

Binecuvântarea prinoaselor
aduse în cinstea Sfântului Ilie

Rugăciune la lumina lumânărilor.
În fiecare lună (vineri), seară de
Priveghere
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Gânduri și
dorințe pline
de sinceritate.
Fii ajutorul lui
Moș Nicolae!
– peste 30
de scrisori
primite și
împlinite

Bucuria slujirii împreună – Vecernia
în cinstea Sfântului Nicanor

Nerăbdarea
copilăriei

Dialoguri despre
Moș Nicolae

Punem suflet!

Pe calea faptelor bune.
Globfest - târg de globulețe
pictate manual, ediția a IV-a
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Toamna în bucate

Inocența copilăriei

Mai aproape de vise... chiar
vis-à-vis. Licitație caritabilă Arte
pentru Carte, ajutor pentru
șapte tineri merituoși

Bucuria venirii lui Moș Crăciun
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Voluntariatul începe din copilărie.
Pictând pentru Globfest

Spiridușii lui Moș Crăciun
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Program liturgic 28 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2021
JOI, 31 DECEMBRIE

> 18:00 - Vecernie, Litie
și slujba dintre ani

VINERI, 1 IANUARIE

(†) Tăierea împrejur cea după trup a
Domnului; †) Sf. Ier. Vasile cel Mare
> 08:00 - Utrenia și Sfânta Liturghie

SÂMBĂTĂ, 2 IANUARIE

> 18:00 - Vecernia și Paraclisul
Maicii Domnului

DUMINICĂ, 3 IANUARIE

> 08:00 - Utrenia și Sfânta Liturghie

MARŢI, 5 IANUARIE

> 06:00 - Sfânta Liturghie
> 07:30 - Program de spovedanie

MIERCURI, 6 IANUARIE

(†) Botezul Domnului
> 08:00 - Utrenia, Sfânta Liturghie
și sfințirea apei
> 18:00 - Vecernie cu Litie

JOI, 7 IANUARIE

† Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul
> 08:00 - Utrenia și Sfânta Liturghie

SÂMBĂTĂ, 9 IANUARIE

> 10:00 - Parastase*
> 18:00 - Vecernia și Paraclisul Maicii Domnului

DUMINICĂ, 10 IANUARIE

> 08:00 - Utrenia și Sfânta Liturghie
*dacă sunt anunțate din timp
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