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Raport de Activitate pe anul 1993-1994
Aºa cum s-a specificat în primul numãr al buletinului nostru
sãptãmânal, scopul înfiinþãrii acestui Institut ºi a Bisericii este de a
contribui la popularizarea valorilor spiritualitãþii ºi culturii române
atât la americani cât ºi în comunitatea românã aici, în aceastã parte
de lume, de a oferi noi posibilitãþi ºi mijloace de catehizare ºi educare
a românilor ortodocºi în tainele ºi învãþãtura religiei lor tradiþionale,
strãmoºeºti, de a contribui la consolidarea, confirmarea ºi ridicarea
conºtiinþei identitãþii noastre naþionale în aceastã societate modernã
"post-creºtinã", ultra-secularizatã în care trãim.
Aceste obiective au fost mereu temelia celor douã aspecte ale
muncii noastre de un an de zile: cel spiritual ºi cel cultural.
*

Activitatea cea mai importantã desfãºuratã în anul care a
trecut la Biserica noastrã a constat în sãvârºirea cu
regularitate de cãtre Pr. Dr. Theodor Damian a serviciului
divin duminical, adicã a slujbelor Utreniei ºi Sf. Liturghii,
precum ºi în acordarea de asistenþã religioasã pentru diverse
servicii în diverse împrejurãri, tuturor celor ce le-au solicitat.

*

Dupã fiecare slujbã duminicalã ºi din sãrbãtori au fost
organizate gustãri cu cafea sau mese cu bucate româneºti.

*

In fiecare zi de miercuri (uneori vinerea), cu excepþia
vacanþelor, la Bisericã sau la casa preotului Th. Damian s-au
þinut alternativ întrunirile de studiu biblic ºi ale Cenaclului
Literar "Mihai Eminescu".

*

In fiecare sãptãmânã s-a editat buletinul nostru bisericesc,
eficient mijloc de catehizare, educaþie religioasã ºi culturalã
ºi informare despre activitãþile sãptãmânale duhovniceºti ºi
culturale de la Biserica noastrã, buletin mult apreciat de
cititori.

*

Alte activitãþi semnificative religioase ºi culturale s-au
desfãºurat aici, în ordine cronologicã, dupã cum urmeazã:

Pe anul 1993
*

Masa festivã de Florii, cu prilejul praznicului ºi al inaugurãrii
Capelei noastre, în acest locaº.

*

Deniile ºi toate slujbele speciale din sãptãmâna Sf. Patimi din
anul trecut.

*

Agapa creºtinã cu preparate de miel din noaptea Invierii de
anul trecut.

*

Slujba ecumenicã în românã ºi englezã sãvârºitã în Prima zi
de Paºti la care a participat pe lângã preoþii români ºi Fr.
Donald Cichelli de la biserica gazdã.

*

9 Mai 1993, barbecue organizat dupã terminarea Sf. Slujbe în
curtea bisericii.

*

21 Mai 1993 barbecue organizat în curtea bisericii dupã Sf.
Slujbã, în cinstea celor ce poartã numele Sf. Împãraþi
Constantin ºi Elena.

*

Duminicã, 13 Iunie 1993 a avut loc la biserica noastrã
serbarea Sânzienelor sau Drãgaicelor cu mâncãruri specific
româneºti la care au participat urmãtorii interpreþi de muzicã
popularã: Lia Lungu, Florica Bradu, Dumitru Zamfira,
Romicã Andraº.

*

Miercuri 23 Iunie 1993 Pr. Dr. Theodor Damian a fost invitat
la un seminar internaþional þinut la Hunter College School of
Social Work cu tema "Mental Health of Eastern European
Immigrants and Refugees" unde a prezentat urmãtoarele douã

comunicãri: "The Romanian Population in N.Y.C.: Cultural
Perspectives and Implications for Clinical Practice" ºi
"Overview of the Process of Migration of Romanians to New
York City and Systems of Resettlement".
*

Duminicã, 4 Iulie 1993 a fost organizat hramul Capelei
noastre care are ca patroni pe Sf. Apostoli Petru ºi Pavel.
Festivitatea a inclus mâncare, muzicã ºi atmosferã autentic
româneascã. ªi-au adus contribuþia artiºtii Lia Lungu,
Constanþa Sandul, Romicã Andraº, Mihai David, s-a recitat
poezie clasicã ºi din creaþia personalã a unor poeþi din
comunitatea noastrã din New York.

*

Duminicã 25 Iulie 1993 la Biserica noastrã au fost vernisate
expoziþiile de picturã ºi icoane pe sticlã ale artiºtilor Mihai
ªerbãnescu ºi Liviu ªoptelea din România.

*

Sâmbãtã 25 Septembrie 1993 Biserica noastrã a luat parte la
primul Festival de Stradã Românesc, în Astoria.

*

In toate zilele de Vineri, Sâmbãtã ºi Duminicã din luna
Octombrie 1993, între orele 4:00 - 9:00 PM, în curtea
bisericii a avut loc într-o plãcutã ambianþã tradiþionalã
Festivalul Mustului.

*

In mai multe duminici din toamnã ºi iarnã dupã Sf. Slujbã,
biserica "Sf. Apostoli Petru ºi Pavel" a gãzduit pe Dl Ing.
Valeriu Popa care a vorbit celor prezenþi despre modul în care
se poate scãpa de anumite maladii ºi în care se poate trãi o
viaþã echilibratã, raþionalã ºi sãnãtoasã.

*

La 22 Octombrie 1993, Pr. Dr. Theodor Damian a fost invitat
sã participe la al doisprezecelea Simpozion Internaþional de
Studii Patristice ºi Bizantine organizat de Institutul American
de Patristicã ºi Bizantinologie la Union Theological Seminary
în Manhattan. La Tema Simpozionului: The Unitiy of the
Orthodox Church in the Contemporary Christian World, Pr.
Dr. Th. Damian a prezentat lucrarea intitulatã "The Unity of
the Church in the Theology of St. Cyprian of Carthage and
that of Karl Barth".

*

Duminicã 14 Noiembrie 1993 Biserica noastrã împreunã cu
societatea "Dorul" din New York a organizat o serbare de
Lãsatul Secului când s-a sãrbãtorit ºi aniversarea a 90 de ani
de la înfiinþarea socieþãþii menþionate. Bucatele româneºti ºi

muzica unor îndrãgiþi artiºti români din New York au creat o
ambianþã tradiþional româneascã de neuitat.
*

Duminicã 5 Decembrie 1993 a avut loc aici primul
Simpozion Ecumenic de Teologie ºi Spiritualitate Ortodoxã
pe tema "Liturghie ºi Identitate în societatea contemporanã".
Lucrãrile s-au þinut în limba englezã. Pr. Dr. Theodor Damian
a prezentat comunicarea "The Liturgy between Chronos and
Kairos in our Post-Modern Society as an Urgent Issue of the
Church". Alþi conferenþiari au fost Dick Wechter de la
Biserica Presbiterianã din Camp Hill, PA, ºi Rev. Benjamin
Patterson de la United Church of Christ, NY.

*

In întreaga sãptãmânã dinaintea Crãciunului precum ºi în cea
dinaintea Bobotezei Pr. Theodor Damian a vizitat casele
credincioºilor care l-au invitat cu ajunul acestor douã mari
sãrbãtori.

*

In cele trei zile ale Praznicului Naºterii Domnului din anul
1993 corul bisericii noastre condus de Dl George Zugravu a
executat un bogat ºi frumos concert de colinde.

*

La 31 Decembrie 1993 Biserica "Sf. Apostoli Petru ºi Pavel"
a organizat aici un Revelion românesc cu un bogat menu
traditional ºi un program artistic la care au participat
cunoscuþii artiºti români din New York Constanþa Sandul ºi
Petre Chiriuc cu formaþia sa.

Pe anul 1994
*

La data de 6 Ianuarie 1994 s-a oficiat în curtea bisericii
Slujba Aghezmei celei Mari în faþa unei superbe cruci de
gheaþã de peste 2 m înãlþime.

*

Duminicã 23 Ianuarie 1994 dupã Sf. Liturghie, în salonul
bisericii noastre a avut loc o manifestaþie culturalã dedicatã
Unirii Principatelor Române la care au vorbit Pr. Dr. Theodor
Damian, Dl Mircea Rusu, Dl Ioan Abrudan, Dl Constantin
Tennyson ºi la care s-au recitat poezii ºi s-a dansat Hora
Unirii.

*

La data de 30 Ianuarie 1994 cu ocazia Praznicului Sf. Trei
Ierarhi, Biserica noastrã a organizat o masã româneascã cu

bucate tradiþionale ºi muzicã interpretatã de Sofia
Vicoveanca, Lia Lungu, Florica Bradu, Constanþa Sandul,
Ileana Sfetcu, acompaniaþi de Dl Petre Chiriuc ºi formaþia sa.
*

Duminica 6 Martie dupã Sf. Slujbã a avut loc aici Balul
Mãrþiºorului. Petrecerea s-a desfãºurat într-o plãcutã
atmosferã româneascã de muzicã ºi dans românesc la care au
participat renumiþii interpreþi ai cântecului românesc: Sofia
Vicoveanca, Constanþa Sandul, Marcela Guragata, Petre
Chiriuc ºi formaþia sa.

*

Intre 4-6 Martie Pr. Dr. Theodor Damian ºi Dna preoteasã
Claudia Damian au participat la o conferinþã a Societãþii
Biblice Americane în Portland, Oregon.

*

Miercuri ºi Vineri în Prima Sãptãmânã a Postului Mare (1618 Martie) Pr. Theodor Damian a oficiat slujba Pavecerniþei
celei Mari cu Canonul Sf. Andrei Criteanul.

*

Duminicã 3 Aprilie 1994 dupã Sf. Slujbã a fost organizat în
sala socialã un "thrift sale" pentru susþinerea Bisericii.

Acesta este bilanþul muncii noastre de un an de zile la Biserica "Sf.
Apostoli Petru ºi Pavel".
Trebuie sã menþionez cã aceastã activitate atât de bogatã ºi diversã,
cu caracter religios - duhovnicesc, teologic, cultural, social n-ar fi
fost posibilã fãrã contribuþia majorã, semnificativã, dedicatã ºi
perseverentã, fãrã rãbdarea ºi dãruirea, înþelegerea, dragostea ºi zelul
Dnei Preotese Claudia Damian care a lucrat uneori zile ºi nopþi de-a
rândul, cu pasiune ºi dragoste la munca de dactilografiere, editare ºi
redactare, la cea de organizare ºi administraþie, la cea religios
pastoralã ºi culturalã.
Un cuvânt de aleasã mulþumire aduc aici Doamnei Elena ºi Dlui
Nicolae Grozavu, Preºedintele Consiliului de administraþie al
Bisericii noastre care mi-a fost întotdeauna apoape cu experienþa,
entuziasmul ºi dedicaþia sa ºi care a donat Bisericii noastre toate
lumânãrile care s-au vândut pânã acum ºi încã pe un an de zile de
acum înainte, pentru plata chiriei bisericii de 500$ pe lunã ºi pentru
alte cheltuieli curente.
Cãlduroase mulþumiri aduc acum ºi tuturor membrilor Consiliului
ºi Comitetului de Administraþie în frunte cu familia Viorica Bogosian

ºi Ion Radu care de asemenea au fost tot timpul alãturi de mine
ajutând Biserica cu bani, muncã ºi timp, ori de câte ori a fost nevoie.
Cuvânt de aleasã mulþumire adresez ºi cântãreþului nostru Dl
George Zugravu care ºi-a pus talentul sãu în slujba cântãrii la stranã
ºi care cu dragoste ºi dedicaþie conduce corul mixt pe patru voci al
Bisericii noastre ce va fi inaugurat în noaptea Sf. Invieri.
Nu se poate sã nu amintesc aici ajutorul dat de Dna Livia ºi Dl
Nelu Dumitrescu, paraclisierul nostru care prin munca depusã aici cu
dragoste ºi ataºament mi-a fost ºi îmi este de un atât de mare folos;
la amândoi le aduc cuvenitele mulþumiri.
Cu aceastã ozazie mulþumesc ºi P.C. Preot Gheorghe Libotean ºi
P.C. Pr. Constantin Chirilã precum ºi Dlui Mihai Brânzea ºi Dlui Ionuþ
Abrudan, ultimii trei, bursieri în program de magisteriu la Seminarul
Teologic "Sf. Vladimir" din Crestwood, NY, pentru ajutorul
substanþial dat în tot timpul cât s-au aflat împreunã cu mine.
In sfârºit, nu vreau sã uit a menþiona aici ajutorul preþios material
ºi moral primit de la toþi credincioºii, prietenii ºi susþinãtorii Bisericii
noastre care întotdeauna au avut un cuvânt bun de apreciere sau
încurajare pentru tot ceea ce s-a realizat la Biserica noastrã pânã
acum.
Intr-adevãr, toþi cei menþionaþi nominal sau colectiv au contribuit
într-un fel sau altul, în mod semnificativ, la formarea ºi întãrirea
acestei comunitãþi, la atmosfera prieteneascã, familialã, deschisã,
încurajantã, primitoare ce o caracterizeazã, ºi care este evidentã cu
prisosinþã la toate întrunirile noastre sociale sau culturale de orice fel,
de la cafeaua ºi gustãrile oferite dupã Sf. Slujbã, pânã la sãrbãtorirea
de mari evenimente culturale, ºi care au contribuit de asemenea la
crearea atmosferei liturgice de aleasã înãlþare ºi zidire duhovniceascã
ce caracterizeazã slujbele noastre.
Tuturor le doresc ca Milostivul Dumnezeu sã-i rãsplãteascã însutit
pentru dragostea lor, cu sãnãtate ºi împlinirea celor ce le sunt de
folos, pentru ca, pe mai departe, cu acelaºi entuziasm, împreunã, ca
într-o singurã mare familie, sã putem continua munca începutã spre
bucuria ºi folosul nostru ºi spre slava lui Dumnezeu.
Pr. Dr. Theodor Damian
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D n a Claudia Damian preºedintã
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Dna Livia Dumitrescu
Dna Victorina Negru
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Dna Algi Maria Rãdulescu
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