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Ce frumoasã coincidenþã aniversarea a doi ani de la înfiinþarea
Institutului ºi Capelei noastre într-un moment aºa de glorios ºi festiv:
Intrarea triumfalã a Domnului în Ierusalim!
Ce semnificativã ºi coincidenþa cu momentele urmãtoare
Intrãrii în Ierusalim - Patimile Domnului! Acestea coincid într-adevãr
cu teama, lipsurile, grija - inerente oricãrui început; însã aºa cum
dupã Patimã urmeazã Invierea, ºi noi am fost martorii creºterii,
dezvoltãrii, întãririi comunitãþii noastre pe multiple planuri, prin
activitãþi de multe ori fãrã precedent în diaspora românã de aici,
desfãºurate în cadrul Institutului ºi Bisericii noastre, aºa cum reiese
din aceastã comunicare.
Institutul Român de Teologie ºi Spiritualitate Ortodoxã,
fondat în Aprilie 1993, este o organizaþie creºtinã ortodoxã ºi
educaþionalã ecumenicã având ca scop promovarea valorilor române
ºi ortodoxe, aducând astfel o contribuþie la îmbunãtãþirea lumii
noastre contemporane, la unitatea ºi solidaritatea tuturor românilor
din diaspora românã pe de o parte, ºi la mai buna lor integrare în
societatea prezentã, pe de altã parte.
In special, Institutul are în vedere dublul fel de relaþii pe care
românii le au în aceastã þarã: între ei înºiºi, ºi între ei ºi americani.
Vorbind despre primul tip de relaþie, Institutul doreºte sã
promoveze ºi popularizeze valorile culturii ºi spiritualitãþii române,
sã creeze noi posibilitãþi ºi mijloace pentru educarea oamenilor ºi în
special a tinerei generaþii în spiritul acestor valori ale religiei noastre
ancestrale ºi tradiþiei noastre culturale.
Scopul acesta are în vedere consolidarea conºtiinþei ºi
identitãþii noastre naþionale ºi culturale împotriva pericolului
marginalizãrii cu toate implicaþiile lui negative în societatea ultrasecularizatã în care trãim astãzi.
Vorbind despre al doilea tip de relaþii, înþelegem cã noi,
românii, suntem o minoritate în aceastã þarã; credinþa noastrã
ortodoxã, teologia ºi tradiþiile noastre nu sunt bine cunoscute aici;
totuºi, acestea sunt parte fundamentalã a identitãþii noastre personale
ºi etnice.
De aceea, în timp ce privim caracterul multi-cultural al
societãþii noastre ca o binecuvântare ºi vedem diferenþa ca un izvor
de bogãþie spiritualã, ºi nu ca un risc ºi o ameninþare, noi dorim sã
învãþãm de la alte tradiþii, dar de asemenea sã o mãrturisim pe a
noastrã. In consecinþã Institutul crede cã Ecumenismul poate fi o

temelie solidã pentru o viaþã dusã împreunã în libertate, respect ºi
armonie.
Institutul Român de Teologie ºi Spiritualitate Ortodoxã
publicã o revistã teologicã anualã intitulatã Symposium, þine
simpozione teologice ºi culturale, conferinþe ºi consultaþii ºi
sponsoreazã lucrãri de cercetare în domeniile amintite.
Obiectivele principale ale Institutului ºi Bisericii noastre - cel
spiritual ºi cel cultural - au stat la temelia muncii noastre de un an de
zile (Florii 1995 - Florii 1996) ºi au fost îndeplinite dupã cum
urmeazã:

Activitatea Liturgicã
Aceasta poate fi consideratã cea mai importantã din toate cele
desfãºurate la Biserica noastrã. Ea a constat în sãvârºirea cu
regularitate, de cãtre Pr. Dr. Theodor Damian a serviciului divin din
duminici ºi sãrbãtori, adicã a slujbelor Utreniei ºi Sf. Liturghii.
Slujba Vecerniei s-a oficiat cu regularitate sâmbãta seara; de
asemenea Pr. Th. Damian a acordat asistenþã religioasã tuturor celor
ce au solicitat-o, incluzând aici slujbe ca: botezuri, cununii,
înmormântãri, parastase, sfinþiri de casã, sf. maslu etc.
In timpul Postului Mare preotul a oficiat slujbele speciale
caracteristice: Pavecerniþa Mare, Canonul Sf. Andrei, Liturghia Sf.
Grigore Dialogul, Acatistul Maicii Domnului, Deniile din Sãptãmâna
Sf. Patimi ºi altele.
Un eveniment liturgic dar ºi cultural de o deosebitã
importanþã a reprezentat ºi construirea tradiþionalei cruci de gheaþã
pentru ziua Bobotezei, ca mãrturie a unei tradiþii creºtine pe cât de
vechi, pe atât de autentice.

Activitãþi Pastorale
Una din cele mai comune activitãþi pastorale, dar ºi sociale în
acelaºi timp, a constituit-o organizarea cafelelor, gustãrilor ºi uneori
meselor dupã Sf. slujbe, prezente într-un fel sau altul, cu totalã
regularitate în întregul an care a trecut ºi pânã acum.
Munca pastoralã a mai fost concretizatã ºi în spovedirile din
timpul anului, în umblarea cu ajunul Crãciunului ºi al Bobotezei, în
2

vizitele fãcute la bolnavii români în spitale sau la domiciliu, în alte
vizite pastorale sau prieteneºti, chiar ºi în telefoanele cu credicioºii
care nu de puþine ori ajung la 100 - 150 pe sãptãmânã.

Activitãþi catehetice
Intrunirile de Studiu Biblic, activitate didacticã unicã în
comunitatea româneascã din New York, s-au þinut cu regularitate în
afarã de vacanþe, la fiecare douã sãptãmâni.
Tematica discuþiilor a fost pericopa Sf. Evanghelii din
duminica precedentã întrunirii, iar în partea a doua a anului discuþiile
s-au axat pe studiul contextual al pericopei Sf. Evanghelii din
duminica urmãtoare întrunirii.
Un cuvânt de aleasã mulþumire aduc aici participanþilor la
întruniri, care au îmbogãþit cu ideile, întrebãrile ºi comentariile lor
programul de studiu.
Tot ca activitate cateheticã-didacticã se considerã ºi Buletinul
nostru sãptãmânal, de asemenea unic prin modul în care apare în
comnitatea noastrã din New York, buletin care conþine în permanenþã
o paginã de reflecþie biblicã, una de scrieri patristice, precum ºi
articole teologice pe diverse teme, incluzând un serial cu explicarea
Sf. Liturghii.

Activitãþi Teologice
Cea mai importantã activitate la acest capitol o reprezintã
Simpozionul Teologic din 3 Decembrie 1995 cu tema Creaþia divinã
ºi responsabilitatea umanã în contextul preocupãrilor ecologice
contemporane. La acest eveniment desfãºurat în limba englezã au
participat ºi reprezentanþi de la alte confesiuni creºtine; vorbitorii ºi
referatele au fost:
- Prof. Elena de Avila (Audrey Cohen College, New York):
"Implicaþii
eshatologice ale responsabilitãþii noastre faþã de
creaþia divinã";
- Prof. Dr. Serban Andronescu (Societatea academicã danubianã din
America): "Un ecologist al moralei în Franþa sec. XVII: Blaise
Pascal";
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- Pr. Prof. Dr. Theodor Damian (Audrey Cohen College, Institutul
Român de Teologie ºi Spiritualitate Ortodoxã): "Doctrina creaþiei în
teologia lui Dionisie Pseudo-Areopagitul";
- Pr. Antony Sansone (Biserica Romano-catolicã St. Joseph, Astoria,
NY): "O perspectivã romano-catolicã asupra mediului înconjurãtor";
- Pr. Thomas Schirmer (Biserica Episcopalã Sf. Andrei, Astoria,
NY): "... ºi nu numai creaþia, dar noi înºine...";
- Ing. Constantin Tennyson (Preºedinte al Asociaþiei Internaþionale
pentru Conservarea Resurselor Naturale ºi a Energiei - IACNRE, fost
decan al Institutului de Transporturi, Bucureºti): "Consideraþii etice
privitoare la Ecologie";
- Pr. drd. Eugen Pentiuc (Biserica Ortodoxã Românã Sf. Arhangheli
Mihail ºi Gavril, Southbridge, MA, Departamentul de limbi antice ale
estului apropiat, Universitatea Harvard): "Concepþia Vechiului
Testament ºi a antichitãþii Estului apropiat despre om ºi mediul sãu
înconjurãtor".
O altã activitate teologicã, ºi cateheticã în acelaºi timp, au
constituit-o ºi predicile liturgice duminicale rostite de preot, predici
prin care s-a fãcut explicarea ºi actualizarea textelor evanghelice din
fiecare duminicã pentru zidirea vieþii duhovniceºti a credincioºilor.
Activitãþi Ecumenice
Simpozionul menþionat mai sus a reprezentat un eveniment
ecumenic de seamã în viaþa comunitãþii noastre. Un altul, nu mai
puþin important a fost sãvârºirea Vecerniei Invierii în ziua întâia de
Sf. Paºti împreunã cu alti preoþi, pastori ºi credincioºi de la alte
confesiuni creºtine americane.
In calitate de membru corespondent al organizaþiei bisericeºti
numite United Church of Christ, preotul Th. Damian a reprezentat
comunitatea noastrã la diferite întruniri ale Bisericilor membre în
organizaþie.
Tot activitate ecumenicã este ºi colaborarea Pr. Theodor
Damian ºi a Dnei Claudia Damian cu ABS (American Bible Society)
pe care o reprezintã în alte comunitãþi ºi Biserici americane.
Intre 23-25 Iunie 1995, Pr. Theodor Damian ºi Claudia
Damian au participat la o întrunire ecumenicã intitulatã Global
Village - Share the World, în Council Bluffs, Iowa, la invitaþia
Bisericii Presbiteriene Americane.
Intre 23-29 Iulie 1995 Pr. Theodor Damian ºi Dna Preoteasã
Claudia Damian au participat la o conferinþã ecumenicã numitã
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Global Mission Conference în Montreat, North Carolina, la invitaþia
Bisericii Presbiteriene Americane. Pr. Theodor Damian a fost unul
din membrii Comitetului de organizare a acestei întruniri. P.C. Sa a
sãvârºit serviciul divin ºi a condus un seminar despre Biserica
Ortodoxã din Europa de Est înainte ºi dupã cãderea comunismului.
Miercuri 29 Noiembrie 1995, Pr. Dr. Theodor Damian ºi Dna
Preoteasã Claudia Damian au participat la al 15-lea Simpozion
Internaþional de Studii Patristice ºi Bizantine organizat la
Portsmouth, Rhode Island, în cadrul centrului de cercetare ecumenicã
"Justinianum" în al cãrui consiliu de conducere ºi corp profesoral Pr.
Th. Damian este membru. Referatul prezentat de Pr. Damian s-a
întitulat: "Doctrina creaþiei în teologia lui Dionisie PseudoAreopagitul".
Pe 15 Decembrie 1995, Pr. Th. Damian a participat la
serviciul de sfinþire a orgii de la Biserica episcopalã "Sf. Andrei",
Astoria, New York.
Sâmbãtã 16 Decembrie 1995, Pr. Theodor Damian a fost
invitat sã participe la Festivalul colindelor þinut la Biserica romanocatolicã "St. Joseph", Astoria, NY.
Activitãþi de caritate
Intr-una din ºedinþele Consiliului ºi Comitetului de
administraþie a Bisericii noastre, la propunerea Pr. Th. Damian, a luat
fiinþã un comitet de caritate ºi într-ajutorare, condus de Dna Lucia
Columb, pentru a rãspunde în mãsura posibilitãþilor, solicitãrilor de
ajutor ce vin adesea în diverse forme cãtre Bisericã.
Biserica noastrã a ajutat în limita posibilitãþilor, în diverse
rânduri, cu bani proveniþi din colecte ºi donaþii, familii de români noi
veniþi aici din þarã; de asemenea în timpul de pânã acum mulþi români
au fost ajutaþi sã-ºi gãseascã locuinþe ºi servicii, ºi nu în ultimul rând,
trebuie amintite colectele care adesea s-au realizat în comunitatea
noastrã pentru biserici în reparaþii capitale sau în construcþie în
România.
Amintim aici colecta realizatã în Martie pentru ajutarea celor
700 de studenþi orfani de la Universitatea "N. Iorga" din Botoºani.
In mai multe rânduri Pr. Th. Damian a procurat de la alte
biserici haine care s-au distribuit fie pe gratis, fie pentru sume modice
în folosul Bisericii noastre, în diferite duminici din an.
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Activitate Administrativã
Pe lângã toate cele amintite pânã acum, care implicã în mod
natural o muncã administrativ-organizatoricã, trebuie menþionate
câteva întruniri semnificative ale Consiliului ºi Comitetului de
administraþie, ca cele din 18 Iunie, 10 Decembrie 1995, 11 Februarie
ºi 31 Martie 1996, în afarã de consultãrile permanente ale preotului
cu diferiþi membrii ai Consiliului ºi Comitetului în vederea
organizãrii activitãþilor curente ce au loc la Biserica noastrã.

Activitãþi culturale
Un eveniment cultural de seamã l-a constituit înfrãþirea
Institutului Român de Teologie ºi Spiritualitate Ortodoxã din New
York cu Universitatea "N. Iorga" din Botoºani în vederea unei
colaborãri pe linie ºtiinþificã, culturalã, umanitarã. Protocolul de
colaborare a fost semnat la New York în Octombrie 1995.
1. Aniversãri - Comemorãri
- La data de 7 Mai 1995 la Biserica noastrã s-a sãrbãtorit ziua de 10
Mai (dobândirea independenþei de stat a României); au vorbit
avocat Dr. Traian Andreescu, Pr. Theodor Damian ºi poetul
Constantin Zisu.
- La 26 Noiembrie 1995 s-a sãrbãtorit Unirea Transilvaniei cu
România de la 1 Dec. 1918; au vorbit Pr. Th. Damian, poetul
Constantin Zisu, Ing. Constantin Tennyson, scriitorul Ovidiu
Vasilescu, Dr. Dumitru Moldovan, Dr. Constantin Trifan,
Prof. Margareta Vasile.
- La 14 Ianuarie 1996 a avut loc Simpozionul "Mihai Eminescu",
dedicat aniversãrii naºterii poetului; au citit: Pr. Th. Damian,
Prof. Adrian George Sahlean, poetul Constantin Zisu, Prof.
Margareta Vasile, ºi alþii. Cu aceasta ocazie s-a fãcut lansarea
volumului Legenda Luceafãrului conþinând "Luceafãrul" de
M. Eminescu tradus în limba englezã de Adrian George
Sahlean, precum ºi a volumului omagial Mai am un singur
dor editate de Pr. Dr. Th. Damian cu ocazia aniversãrii a 145
ani de la naºterea poetului de la Ipoteºtii Botoºanilor.
- La 21 Ianuarie 1996 s-a aniversat Unirea Principatelor Române; au
vorbit Pr. Dr. Theodor Damian, Dr. Constantin Trifan,
scriitoarea Constanþa Bratu-Marin, poetul Constantin Zisu,
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Pr. Mircea Dobre, Prof. Margareta Vasile. S-a dansat "Hora
Unirii".

2. Conferinþe - Referate
Pe lângã referatele legate de sãrbãtorile menþionate mai sus,
alte persoane au þinut diverse comunicãri dupã cum urmeazã:
- Pe 24-25 Aprilie 1995 avocat Dr. Traian Andreescu a vorbit despre
Procesul lui Iisus vãzut din punct de vedere juridic.
- Pe 10 Martie 1996 avocat Dr. Traian Andreescu a vorbit despre
Tipuri ºi stiluri de culturi ºi civilizaþii.
- Duminicã 17 Martie 1996, Dl Flaviu Riþiu a þinut o prelegere pe
tema: Computerele: mit ºi realitate, prezent ºi viitor.
3. Cenaclul Literar "M. Eminescu"
Intrunirile cenaclului literar au avut loc cu regularitate la
fiecare douã sãptãmâni, cu excepþia vacanþelor. Astfel au fost citite,
uneori publicate, poezii din volumele semnate de Elena Tomescu,
Adrian Pãunescu, Mihail Crama, George Alexe, Magda Isanos, Petru
Zadnipru, ºi alþii, dar ºi poezii din creaþia unor poeþi din comunitatea
româneascã din New York ºi anume: Constantin Zisu, Theodor
Damian, Margareta Vasile, Stelian Platon, Constanþa Bratu-Marin,
Nelu Dumitrescu, Augustin Ostace, Amalia Alexandra Cãlin, Ovidiu
Vasilescu, precum ºi lucrãri ale altor poeþi ca: Suzana Harnagea,
Dora Damian, Eugen Ciuca, Cristina Prisacaru ºi alþii. Intr-una din
întruniri istoricul ºi criticul literar M. N. Rusu a fãcut o amplã
prezentare a bio-bibliografiei poetului Mihail Crama.
Toate aceste activitãþi împreunã cu cele ce urmeazã ºi altele
nemenþionate aici au fãcut din Biserica noastrã un adevãrat centru
cultural românesc, de promovare ºi trãire a celor mai semnificative
valori istorice, culturale, spirituale ale neamului nostru.
4. Buletinul sãptãmânal
O parte deosebit de importantã în activitatea culturalã
desfãºuratã la Biserica noastrã o reprezintã Buletinul nostru
sãptãmânal redactat de Pr. Dr. Th. Damian ºi Claudia Damian.
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Buletinul este structurat sã cuprindã aforisme ºi cuvinte de
înþelepciune ale unor autori din cultura românã ºi universalã,
iconografie creºtinã, meditaþii religioase, înþelepciune patristicã,
poezie, articole pe diverse teme culturale, ºtiinþifice, teologice, criticã
literarã, note, ºtiri, comentarii, recenzii, º.a.
Dintre numele care au marcat publicaþia noastrã în ultimul an,
menþionãm scriitori, poeþi, teologi, oameni de ºtiinþã ºi litere ca:
George Alexe, Serban Andronescu, Elena de Avila, Constanþa BratuMarin, Gheorghe Brehuescu, Alexandra Cãlin, Eugen Ciuca,
Gheorghe Ciumpavu, Luminiþa Ciumpavu, Dora Damian, Theodor
Damian, Nelu Dumitrescu, Ileana Ghiculescu, Suzana Harnagea,
Ioana Nedelcu, Victor Niþu, Stelian Platon, Gheorghe Preda, Cristina
Prisacaru, Dan Raþã, Adrian George Sahlean, Alexandru Sendrea,
Georgia Tennyson, Margareta Vasile, Ovidiu Vasilescu, Constantin
Zisu, George Zugravu.
Câteva din cãrþile semnalate sau recenzate au fost:
Sf. Ingeri, de Maica Alexandra - Principesa Ileana a României;
Iubirea nebunã a lui Dumnezeu, de Paul Evdokimov;
Lumina Cuvântului, de Theodor Damian (versuri);
Meditaþie la Medicina Biblicã, de Dr. Pavel Chirilã ºi Pr. Mihai
Valicã;
Lumina ºi faptele credinþei, de Arhim. Ilie Cleopa ºi Arhim. I. Bãlan;
Fiinþã ºi timp, de Martin Heidegger;
Ne vorbeºte Pãrintele Cleopa, editor Ioanichie Bãlan;
Revista Deisis editatã de Mitropolia Ortodoxã Românã pentru
Germania, Europa centralã ºi de Nord;
Calendarul Creºtin Ortodox al Românilor Bucovineni pe anul 19941995; Ortodoxia Româneascã ºi Din dragoste pentru copii, ambele
de Olivian Bindiu;
Sub acoperemântul veºniciei, de Vasile Vasilache;
Glorie, Adversitate, Infamie, de Serban C. Andronescu;
Colectivizarea agriculturii, de Constantin Mãdincioiu;
Symposium, II/1995, editat de Institutul Român de Teologie ºi
Spiritualitate ortodoxã din New York;
Revista Heliopolis de la Timiºoara (Nov.-Dec. 1995 ºi Ian. 1996);
Legenda Luceafãrului, volum omagial în limba englezã cu traducerea
de cãtre Adrian G. Sahlean a poemului "Luceafãrul" de M.
Eminescu;
Pe treptele slujirii creºtine, vol I-III, de P.F. Sa Teoctist Arãpaºu,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române;
Mitul Pagubei, de Sanda Galopenþia;
România: identitate ortodoxã la o intersecþie a Europei, în limba
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englezã, de Pr. Prof. Ion Bria.
Autori clasici din literatura românã ºi universalã, de asemenea
au împodobit paginile publicaþiei noastre; spre exemplificare amintim
aici doar câteva nume: M. Eminescu, Vasile Alecsandri, Tudor
Arghezi, Voltaire, Shakespeare ºi alþii.
Aceastã bogatã activitate culturalã a fãcut ca despre Institutul
nostru, Biserica, cenaclul "M. Eminescu", despre Pr. Th. Damian sã
se scrie în presa din America ºi din România, fie în formã de
menþiuni sau prezentãri, fie sub forma publicãrii unora din lucrãrile
Pr. Th. Damian în ziare ºi reviste; astfel:
Revista Curierul Românesc, din Bucureºti (VII/12. 1995, p.21) în
articolul "Boboteazã româneascã la New York" prezintã o pozã a
crucii de gheaþã ºi a slujbei praznicale sãvârºite de Pr. Th. Damian cu
credincioºii; în aceeaºi revistã, într-un articol semnat de Prof. Serban
C. Andronescu, intitulat "Instituþii de culturã româneascã în USA",
este menþionat ºi cenaclul literar "M. Eminescu" de la Biserica "Sf.
Ap. Petru ºi Pavel" din New York; în p. 18 a aceleiaºi reviste la
rubrica "Condeie din diaspora" sunt publicate trei poeme de Theodor
Damian.
In Telegraful Român de la Sibiu (nr. 15-18, 1995) a apãrut articolul
"Invierea ca eliberare" de Pr. Dr. Th. Damian.
Revista The Patristic and Byzantine Review (vol. 13, 1994, pp. 82107) a publicat articolul "Unitatea Bisericii în Teologia Sf. Ciprian
al Cartaginei ºi cea a lui Karl Barth", în limba englezã, semnat de Pr.
Dr. Th. Damian.
Revista Curierul Românesc, (VII, nr. 4-5, Aprilie-Mai 1995, p. 30)
publicã sub semnãtura lui Gh. Istrate o prezentare a volumului
Lumina Cuvântului de Th. Damian; în aceeaºi paginã este publicatã
o poezie a autorului acestui volum.
Revista Heliopolis din Timiºoara (Nr. 6-8, 1995, p. 4) publicã o
recenzie a volumului Lumina Cuvântului de Th. Damian.
Ziarul România Liberã (18. Sept. 1995, p.2) publicã un articol al lui
Ioan Andreiþã despre cartea Lumina Cuvântului de Th. Damian.
Telegraful Român de la Sibiu (Nr. 1 ºi 15 Nov. 1995, p. 7) a publicat
articolul "Desacralizarea tainei cununiei" de Pr. Dr. Theodor Damian.
Revista Curierul Românesc din Bucureºti (Nr. 12, 1995, p. 16)
publicã poemul "Cât nu te-am ºtiut" de Th. Damian; aceeaºi revistã,
în p. 2, scrie despre simpozionul "Creaþia divinã ºi responsabilitatea
umanã în contextul preocupãrilor ecologice contemporane" organizat
de Institutul nostru la New York.
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Publicaþia Newsletter (nr. 3, vol. 19, 1995) de la Society of Romanian
Studies, Huntington College, Huntington, Indiana, publicã (p. 43) o
notã a Prof. Dr. Serban C. Andronescu despre al treilea Simpozion
teologic organizat în Dec. 1995 de cãtre Institutul ºi Biserica noastrã.
Ziarul Actualitatea Botoºãneanã, (12-18 Februarie, 1996, p.2)
publicã un articol intitulat "De ce-l sãrbãtorim pe Eminescu?" semnat
de Pr. Th. Damian.
In Gazeta de Botoºani (23 Febr. 1996, p.1), scriitorul ºi poetul Vasile
Amarghioalei publicã un articol intitulat "Biruit-au gândul: Bucurii
de peste Atlantic", în care prezintã aspecte ale activitãþii Institutului
nostru, mai ales referindu-se la simpozionul teologic din Decembrie
1995; de asemenea prezintã volumul omagial Mai am un singur dor
editat de Th. Damian.
5. Colindele
Concertul de colinde de Crãciun susþinut de credincioºii
Bisericii noastre a constituit în sine un eveniment cultural deosebit în
comunitatea noastrã.

Activitãþi Sociale
1. Mese festive, baluri ºi seri româneºti
Aceste momente au reprezentat evenimente majore în viaþa
comunitãþii noastre, ele facilitând cunoaºterea ºi într-ajutorarea
reciprocã pe de o parte, iar pe de altã parte, aducându-ne aici la New
York multe din tradiþiile cele mai autentice ale satelor ºi þinuturilor
noastre din România; menþionãm aici cele mai importante
evenimente de acest fel:
- 16 Aprilie 1995, Masa festivã de Florii, aniversarea a doi ani de la
înfiinþarea Institutului ºi Bisericii noastre
- 23 Aprilie 1995, Masa festivã de Sf. Paºti
- Duminicã 2 Iulie 1995, Serbarea Hramului Bisericii
- In fiecare duminicã din luna Octombrie 1995, dupã sf. slujbã în
curtea Bisericii noastre s-a sãrbãtorit festivalul mustului
- 12 Noiembrie 1995, Serbarea de Lãsatul Secului
- 26 Noiembrie 1995, masa festivã în cinstea Unirii Transilvaniei cu
România
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- Agapa festivã de Crãciun 1995
- Revelionul românesc, 31 Decembrie 1995
- 14 Ianuarie 1996, masa festivã de la simpozionul "Mihail
Eminescu"
- 21 Ianuarie 1996, aniversarea Unirii Principatelor Române
- 28 Ianuarie 1996, Hramul Institutului nostru patronat de Sf. Trei
Ierarhi: Vasile, Grigore ºi Ioan
- 25 Februarie 1996, Serbarea de Lãsatul Secului ºi Balul
Mãrþiºorului
La toate aceste serbãri, cunoscuþi artiºti din comunitatea
româneascã din New York ºi din þarã ºi-au adus aportul, ºi în semn
de mulþumire ºi gratitudine amintim aici pe îndrãgiþii Ileana Sfetcu,
Lia Lungu, Constanþa Sandul, Florica Bradu, Brânduºa Ciobanu,
Nicolae Rãceanu, Mioara Lincan, Sorin Obeadã, Petre Chiriuc,
Alexandru Boþiº, Ion Milu, Ionel Puia, Nicolae Florin, Marcel
Simens, Alexandru Nedelya, Valeriu Glava.
2. Socializarea la cafeaua de dupã slujbe
Cum este bine cunoscut, s-a tradiþionalizat deja obiceiul ca la
Biserica noastrã, dupã fiecare Sf. Liturghie sã se ofere celor prezenþi
o cafea ºi o gustare, uneori chiar masã, ocazie foarte nimeritã de
socializare ºi cunoaºtere reciprocã.
3. Alte activitãþi sociale
O altã acþiune social-pastoralã deosebitã a fost organizarea de
cãtre Pr. Th. Damian a colindãrii diferitor credincioºi, pe la casele
lor, de cãtre preot ºi un grup de colindãtori, în zilele de Crãciun.
Toate aceste activitãþi, precum ºi altele nemenþionate aici, au
contribuit la formarea acestei comunitãþi, la crearea unui spirit
prietenesc, de familie, deschis, de încredere, respect ºi armonie la
Biserica noastrã.
***
Acesta este bilanþul muncii noastre de un an de zile la
Institutul ºi Biserica "Sf. Apostoli Petru ºi Pavel".
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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 Familiei Elena ºi
Nicolae Grozavu, care au donat Bisericii noastre lumânãri pe care le
vindem pentru plata chiriei sau alte cheltuieli curente.
Cãlduroase mulþumiri aduc acum ºi tuturor membrilor
Consiliului ºi Comitetului de administraþie în frunte cu doamnele ºi
domnii Viorica Bogosian, Ion Radu, Geta Mãgârdicean, Lucia
Columb, Florica Zisu, Mircea ºi Ana Maria Digeratu, Dorina Riþiu,
Pamfil Dorneanu care de asemenea au fost tot timpul alãturi de mine
ajutând Biserica cu bani, muncã ºi timp, ori de câte ori a fost nevoie.
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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