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Ce frumos şi semnificativ e faptul că acum, în anul unirii şi
unităţii neamului nostru sărbătorim şi noi, aici la New York,
împlinirea a unui sfert e veac de la înfiinţarea parohiei
noastre.
25 de ani, o cifră aniversară aşa de frumoasă, reprezintă însă
şi un moment de bilanţ. Ne uităm înapoi cu drag şi cu
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nostalgie la zilele de început, ne aducem aminte de planurile
şi intenţiile dintâi, evaluăm felul cum s-au împlinit mai mult
sau mai puţin, ne amintim de cei care au fost generaţia de
pionieri şi piatra de temelie a Bisericii noastre, unii mult mai
în vârstă acum, alţii plecaţi la Domnul, dar păstrându-i pe
toţi în inimă şi în rugăciune.
Spune Mântuitorul că femeia când naşte este în suferinţă şi
durere, dar când a născut uită de durere, de bucurie că a adus
pe lume o nouă fiinţă; mai ales că aceasta este trup din
trupul său şi sânge din sângele său.
Şi noi, vorbind de bilanţ în acest moment aniversar, chiar
dacă au existat în toţi aceşti ani şi greutăţi şi probleme şi
neîmpliniri, ele toate pălesc, dispar în faţa bucuriei de a ne
vedea astăzi împreună, frumoşi, credincioşi, cu inima bună,
ca într-o adevărată şi exemplară familie de buni români şi
buni creştini ce suntem. Dincolo de orice greutăţi apărute în
toţi aceşti ani, se profilează în inimile şi în conştiinţa noastră
bucuria realizărilor pe care Dumnezeu ni le-a rânduit şi
dăruit pentru a aduce cuvenita mărturie creştină şi ortodoxă
în această parte de lume, dar şi pentru a ne întări unii pe alţii
întru valorile culturale şi spirituale ale neamului nostru, întru
conştiinţa apartenenţei noastre etnice şi religioase.
Pentru ce nu am realizat, ne gândim că încă nu ni s-a
rânduit; pentru multele realizări, ne gândim că Dumnezeu ni
le-a dat spre slava Sa, dar şi pentru a le considera ca o
temelie pentru creşterea noastră comună pe mai departe în
această parohie şi comunitate ortodoxă românească.
Inzestrarea Bisericii cu cele necesare Sf. Slujbe, permanenta
grijă pentru strângerea de fonduri pentru plata chiriei,
socializarea constantă de după Sf. Liturghie, celebrarea
marilor evenimente din istoria şi viaţa neamului şi a
Bisericii, realizarea corului şi a şcolii duminicale, crucea de
gheaţă de Bobotează, ridicată ca mărturie ortodoxă în fiecare
an, întrunirile academice ale Institutului şi cele literare ale
Cenaclului “M. Eminescu”, vizitele nenumărate ale
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distinselor personalităţi venite din ţară şi din alte zone ale
continentului american, revelioanele şi balurile comunitare
organízate în trecut şi azi, grija neîntreruptă faţă de copiii şi
tinerii noştri, şi căldura cu care-i înconjurăm pe cei în vârstă,
şi mai ales, şi în general frumuseţea dumnezeiască a
slujbelor şi rugăciunilor noastre duminicale cu atmosfera lor
specifică de dragoste, îngăduinţă, pace şi bucuria de a fi
împreună şi de a creşte împreună duhovniceşte şi româneşte,
toate aceste activităţi şi împliniri pe larg descrise anual în
raportul meu de activitate, precum şi altele nemenţionate
acum, reprezintă firul roşu al existenţei noastre ca minunată
familie creştină şi română, în New York, pe parcursul
acestei frumoase perioade de 25 de ani.
În aceste momente doxologice, gândul meu se îndreaptă în
primul rând către milostivul Dumnezeu pentru a-I aduce
adâncă mulţumire pentru toate darurile revărsate din belşug
peste mine ca persoană şi ca preot şi peste noi toţi ca parohie
şi comunitate dreptmăritoare; cu aceeaşi gratitudine îmi
îndrept gândul şi către Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi
Mitropolit Nicolae, arhipăstorul nostru duhovnicesc, către
familia mea, preoteasa Claudia în special, şi copiii mei,
pentru buna credinţă, sprijinul şi înţelegerea oferite de-a
lungul timpului, şi bineînţeles că totodată către familia
parohială pe larg, familia de duminică, aşa cum obişnuim să
spunem, dumneavoastră cei aici de faţă şi cei ce nu sunt de
faţă din binecuvântate motive, care aţi fost întotdeauna
alături de mine cu inimă bună, dragoste şi prietenie, mereu
săritori la nevoie, mereu cu un sincer cuvânt de apreciere şi
încurajare pornit dintr-o inimă caldă, frăţească.
Ce frumoasă coincidenţă aniversarea a 25 de ani de la
înfiinţarea Institutului şi Bisericii noastre într-un moment
aşa de glorios şi festiv: Intrarea triumfală a Domnului în
Ierusalim!
Sigur că a urmat Patima şi apoi Învierea Domnului. Dar aşa
cum după Patimă urmează Invierea, şi noi am fost martorii
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creşterii, dezvoltării, întăririi comunităţii noastre pe multiple
planuri, prin activităţi de multe ori fără precedent în
diaspora română de aici, desfăşurate în cadrul Institutului şi
Bisericii noastre, aşa cum reiese din această comunicare.
Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă,
fondat în Aprilie 1993, este o organizaţie creştină ortodoxă
şi educaţională ecumenică având ca scop promovarea
valorilor române şi ortodoxe, aducând astfel o contribuţie la
îmbunătăţirea lumii noastre contemporane, la unitatea şi
solidaritatea tuturor românilor din diaspora română pe de o
parte, şi la mai buna lor integrare în societatea prezentă, pe
de altă parte.
In special, Institutul are în vedere dublul fel de relaţii pe
care românii le au în această ţară: între ei înşişi, şi între ei şi
americani.
Vorbind despre primul tip de relaţie, Institutul doreşte să
promoveze şi popularizeze valorile culturii şi spiritualităţii
române, să creeze noi posibilităţi şi mijloace pentru
educarea oamenilor şi în special a tinerei generaţii în spiritul
acestor valori ale religiei noastre ancestrale şi tradiţiei
noastre culturale.
Scopul acesta are în vedere consolidarea conştiinţei şi
identităţii noastre naţionale şi culturale împotriva pericolului
marginalizării cu toate implicaţiile lui negative în societatea
ultra-secularizată în care trăim astăzi.
Vorbind despre al doilea tip de relaţii, înţelegem că noi,
românii, suntem o minoritate în această ţară; credinţa
noastră ortodoxă, teologia şi tradiţiile noastre nu sunt bine
cunoscute aici; totuşi ele sunt parte fundamentală a
identităţii noastre personale şi etnice.
De aceea, în timp ce privim caracterul multi-cultural al
societăţii noastre ca pe o binecuvântare şi vedem diferenţa
ca pe un izvor de bogăţie spirituală, şi nu ca un risc şi o
ameninţare, noi dorim să învăţăm de la alte tradiţii, dar de
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asemenea să o mărturisim pe a noastră. In consecinţă,
Institutul crede că Ecumenismul poate fi o temelie solidă
pentru o viaţă dusă împreună în libertate, respect şi armonie.
Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă
publică o revistă teologică anuală intitulată Symposium,
precum şi Romanian Medievalia ce conţine referatele
reprezentanţilor Institutului nostru la Congresele
Internaţionale ale Institutului de Studii Medievale de la
Universitatea de Vest din Kalamazoo, Michigan, revista
trimestrială de cultură şi spiritualitate românească Lumină
Lină, Gracious Light, ţine simpozioane teologice şi
culturale, conferinţe şi consultaţii, şi sponsorează lucrări de
cercetare în domeniile amintite.
Obiectivele principale ale Institutului şi Bisericii noastre cel spiritual şi cel cultural - au stat la temelia muncii noastre
de un an de zile (Florii 2017 - Florii 2018) şi au fost
îndeplinite după cum urmează:
ACTIVITATEA LITURGICĂ
Aceasta poate fi considerată cea mai importantă dintre toate
cele desfăşurate la Biserica noastră. Ea a constat în
săvârşirea cu regularitate, de către Pr. Dr. Theodor Damian a
serviciului divin din duminici şi sărbători.
De asemenea Pr. Th. Damian a acordat asistenţă religioasă
tuturor celor ce au solicitat-o, incluzând aici slujbe ca:
botezuri, cununii, înmormântări, parastase, sfinţiri de casă,
sf. maslu etc.
● In timpul Postului Mare preotul a oficiat slujbele speciale
caracteristice, inclusiv Liturghia Sf. Grigore Dialogul,
Deniile din Săptămâna Sf. Patimi şi altele.
● Un eveniment liturgic dar şi cultural de o deosebită
importanţă l-a reprezentat şi construirea tradiţionalei cruci
de gheaţă pentru ziua Bobotezei, ca mărturie a unei tradiţii
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româneşti creştine pe cât de vechi, pe atât de autentice,
perpetuată aici în Statele Unite ale Americii. Echipa
realizatorilor anul acesta i-a inclus pe domnii Ciprian
Solomon, Sorin Lazăr, Marius Stoica, asistaţi de domnii M.
N. Rusu, Cătălin Condurache, Pr. Th. Damian, Andrei
Damian, Ghiţă Tărţan, şi de doamnele Nicole Smith, Nuţi
Ionescu, Felicia Georgescu şi Angela Cawog.
● Slujba Bobotezei s-a ţinut sâmbătă pe 6 ianuarie 2018 în
Biserica întâi şi apoi afară, în faţa monumentalei cruci de
gheaţă, mărturie ortodoxă într-un cartier multi-religios
american.
● Un alt eveniment liturgic important l-a constituit şi
poposirea, la parohia noastră, duminică 17 decembrie 2017,
a icoanei Maicii Domnului de la Mrea Necula din România.
● Demnă de remarcat aici este şi prezenţa altor preoţi care
ne-au vizitat sau au slujit la Biserica noastră: P.C. Pr. Ioan
Proteasa, P. C. Pr. George Şchiop, P. C. Pr. Aurel Sas (Las
Vegas), P. C. Pr. Vasa Ghilezan, P.C. Pr. Paul Theophilus.
ACTIVITĂŢI PASTORALE
Una din cele mai comune activităţi pastorale, dar şi sociale
în acelaşi timp, a constituit-o organizarea cafelelor,
gustărilor şi uneori meselor după Sf. slujbe, prezente într-un
fel sau altul, în aproape întregul an care a trecut.
Munca pastorală a mai fost concretizată şi în spovedirile din
timpul anului, în umblarea cu ajunul Crăciunului şi al
Bobotezei, în vizitele făcute la bolnavii români în spitale sau
la domiciliu, în alte vizite pastorale sau prieteneşti, chiar şi
în numeroasele telefoane săptămânale cu credincioşii.
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ACTIVITĂŢI CATEHETICE
Două zile de vineri, în fiecare lună, au fost anunţate în
revista Lumină Lină ca fiind disponibile pentru cei interesaţi
să participe la întruniri de Studiu Biblic pe tema de istorie
bisericească, patristică, etică, spiritualitate şi teologie
ortodoxă.
Tot ca activitate catehetică-didactică se consideră şi revista
noastră Lumină Lină, unică prin modul în care apare în
comunitatea noastră din New York şi din America, revistă
care conţine în permanenţă pagini de reflecţie biblică şi
patristică, de scrieri patristice, precum şi articole şi studii de
teologie şi spiritualitate creştină.
ACTIVITĂŢI TEOLOGICE
● Cea mai importantă activitate la acest capitol o reprezintă
Simpozionul Teologic Ecumenic şi Interdisciplinar. Iată
detaliile:
Sâmbătă, 2 decembrie 2017, sub egida filialei americane a
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Institutul
Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă a organizat la
Metropolitan College din New York cel de-al 25-lea
Simpozion teologic, ecumenic şi interdisciplinar cu tema
ation and Identity: Reconciling the Traditional Sense of
Belonging with the Globalist Tendencies of Current PostCulturalism. Comunicările ştiinţifice au fost după cum
urmează:
Theodor Damian, PhD, Professor of Philosophy and Ethics,
Metropolitan College of New York; President of the
Romanian Institute of Orthodox Theology and Spirituality:
“Nationalism vs. Globalism. The Cultural Meaning of
Borders”;
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Humphrey Crookendale, JD, Dean of School for Public
Affairs and Administration, Metropolitan College of New
York: “Communication and Identity in American Politics”;
Richard Grallo, PhD, Professor of Applied Psychology,
Metropolitan College of New York: “Fooling Ourselves
with Personal Identity”;
Louis Tietje, PhD, Professor of Ethics, Metropolitan College
of New York: “Driverless Cars: A New Occasion for the
Trolley Problem”;
Doru Tsaganea, PhD, Professor of Mathematics,
Metropolitan College of New York: “Nation, Nationalism
and Nation State in Historical Perspective”;
Alina Feld, PhD, Affiliate Faculty at the General
Theological Seminary, New York: “Cosmopolitanism or
Recognizing Humanity on the Other: Simone Weil and
Martha Nussbaum”;
David Rosner, PhD, Associate Professor of Values and
Ethics, Metropolitan College of New York: “How Can the
Ancient Teachings of Xenophanes of Colophon Be Applied
to the Contemporary Problem of Globalization?”
Oaspeţi de onoare au fost: Vinton Thompson, PhD,
President of Metropolitan College of New York, şi Tilokie
Depoo, PhD, Chief Academic Officer and Dean, School for
Business, Metropolitan College of New York;
Moderator a fost Humphrey Crookendale, JD, Dean, School
for Public Affairs and Administration, Metropolitan College
of New York;
Discussant: David Rosner, PhD, Associate Professor of
Values and Ethics, Metropolitan College of New York;
Galeria de artă “Spiritus” a Institutului nostru, condusă de
artista Viorica Colpacci, a expus lucrări ale unor artişti din
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SUA şi din România, iar Dna Elena Mitru a prezentat o
expoziţie proprie de artă vestimentară.
● O altă activitate teologică, şi catehetică în acelaşi timp, au
constituit-o şi predicile liturgice duminicale rostite de preot,
predici prin care s-a făcut explicarea şi actualizarea textelor
evanghelice din fiecare duminică pentru zidirea vieţii
duhovniceşti a credincioşilor.
ACTIVITĂŢI ECUMEICE
● Simpozionul menţionat mai sus a reprezentat un
eveniment ecumenic de seamă în viaţa comunităţii noastre.
● Sâmbătă, 28 octombrie 2017, Doamna Elena Mitru, la
nominalizarea Pr. Theodor Damian, a primit la Queens
Federation of Churches distincţia “Citation for Faithful
Service”.
A doua zi, la Biserică, după Sf. Slujbă, Pr. paroh a înmânat
această placă/premiu laureatei în faţa celor prezenţi.
ACTIVITĂŢI DE CARITATE
Biserica noastră, prin comitetul său de caritate a ajutat în
diverse rânduri, cu bani proveniţi din colecte şi donaţii,
familii de români noi veniţi aici din ţară; de asemenea, în
timpul de până acum mulţi români au fost ajutaţi să-şi
găsească locuinţe şi servicii, şi nu în ultimul rând trebuie
amintite colectele şi donaţiile care adesea s-au realizat în
comunitatea noastră pentru biserici aflate în reparaţii
capitale sau în construcţie în România.
ACTIVITATE ADMIISTRATIVĂ
Pe lângă toate cele amintite până acum, care implică în mod
natural o muncă administrativ-organizatorică, trebuie
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menţionate şi întrunirile periodice ale Consiliului şi
Comitetului de administraţie, în afară de consultările
permanente ale preotului cu diferiţi membri ai Consiliului şi
Comitetului în vederea organizării activităţilor curente ce au
loc la Biserica noastră.
● Între 28-30 aprilie 2017 Pr. Th. Damian a participat la
Chicago la Congresul Arhiepiscopiei noastre şi la ceremonia
de intronizare a I.P.S. Arhiepiscop Dr. Nicolae Condrea ca
Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două
Americi.
● În zilele de 15-16 septembrie 2017, Pr. Th. Damian,
împreună cu preoteasa Claudia Damian, a participat la
Biserica “Izvorul Tămăduirii” din Long Valley, New Jersey,
la adunarea de protopopiat pentru Estul Statelor Unite ale
Americii.
● Duminică 28 ianuarie 2017 a avut loc Adunarea generală
a parohiei noastre unde s-au făcut propunerile pentru
activităţi pe plan parohial dedicate Centenarului Unirii,
potrivit îndrumărilor I.P.S. Mitropolit Nicolae.
ACTIVITĂŢI CULTURALE
In comunitatea românească din America, în general, şi în
comunitatea românilor din New York, în special, prezenţa
Bisericii noastre şi a Institutului se face simţită pe mai multe
planuri. Un loc de seamă în acest sens îl reprezintă paleta
largă a activităţilor culturale şi anume:
● Sărbătorirea celor mai importante evenimente istorice şi
culturale din viaţa poporului nostru, prin mijloace artistice şi
literare adecvate;
● Organizarea de simpozioane teologice şi culturale;
● Editarea şi redactarea revistelor Lumină Lină. Gracious
Light, Symposium şi Romanian Medievalia;
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● Invitarea la tribuna noastră a unor personalităţi ale vieţii
noastre culturale, teologice şi ştiinţifice din ţară şi din
diasporă;
● Existenţa Cenaclului “M. Eminescu”, bine apreciat de
presa şi de confraţii de literatură din ţară şi din diasporă;
● Interviuri şi prezentări date de Pr. Th. Damian la presa şi
la programele de Radio şi TV din ţară.
Aniversări - Comemorări
● Duminică 9 aprilie 2017 la Biserica noastră s-a celebrat
aniversarea a 24 de ani de la înfiinţarea în New York de
către Pr. Theodor Damian a Bisericii „Sf. Ap. Petru şi
Pavel”, a Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate
Ortodoxă şi a Cenaclului literar „M. Eminescu”.
● Pe data de 7 mai 2017 (duminică) la Biserică s-a sărbătorit
Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua monarhiei şi
Ziua mamei după tradiţia americană. Au evocat
evenimentele Pr. Th. Damian şi Prof. Doru Tsaganea.
Tinerii şi copiii Şcolii de duminică, sub conducerea Prof.
Irina Aniţului au susţinut un program artistic adecvat
sărbătorilor.
Un bogat recital de poezie pe temele istorice menţionate, dar
şi cu poezii dedicate mamei, a fost susţinut de numeroşi
participanţi la eveniment.
● Duminică pe 28 mai 2017 la Biserica noastră s-a sărbătorit
Ziua copilului. Cu acest prilej Şcoala de duminică, sub
conducerea Prof. Irina Aniţului, a susţinut un program
artistic dedicat momentului.
● Luni 29 mai 2017 în ziua numită „Memorial Day”, Pr. Th.
Damian, împreună cu un grup de credincioşi a săvârşit
slujba anuală de parastas la lotul românesc al Societăţii
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„Dorul” din Cimitirul Cypress Hills din New York pentru
toţi românii înmormântaţi acolo precum şi în alte locuri.
● Duminică, 18 iunie 2017, la Biserica noastră a fost
celebrată Ziua tatălui după tradiţia americană. Prof. Irina
Aniţului, directoarea Şcolii de duminică, a organizat
împreună cu copiii şi tinerii şcolii un program artistic
adecvat momentului.
● Duminică 3 decembrie 2017, la Biserica noastră, după Sf.
Slujbă, în sala socială, s-a desfăşurat programul
simpzionului dedicat Zilei naţionale a României, eveniment
organizat de filiala americană a Academiei Oamenilor de
Ştiinţă din România şi de către Institutul Român de Teologie
şi Spiritualitate Ortodoxă din New York.
Au vorbit despre tema Simpozionului profesorii universitari
Pr. Theodor Damian şi Doru Tsaganea, criticul şi istoricul
literar M. N Rusu şi Dr. Napoleon Săvescu, preşedintele
Asociaţiei “Dacia Revival” din New York.
În contextual acestei celebrări în care s-a sărbătorit şi Sf.
Andrei, ocrotitorul României, Prof. Irina Aniţului,
directoarea Şcolii de duminică a susţinut împreună cu tinerii
şi copiii noştri un variat şi frumos program artistic.
● Sâmbăta 13 şi duminică 14 ianuarie 2018 în comunitatea
română din New York s-au desfăşurat lucrările celui de-al
25-lea Simpozion “Eminescu”, organizat de Institutul
Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă şi de
Societatea română creştină “Dorul” (fondată în 1903) sub
auspiciile filialei americane a Academiei Oamenilor de
Ştiinţă din România şi ale Mitropoliei Ortodoxe Române a
celor două Americi.
În partea întâi a Simpozionului, în sala mare a
restaurantului românesc “Boon” din Queens, după
deschiderea lucrărilor de către Pr. Prof. Dr. Theodor Damian
şi de Ing. Cristian F. Pascu, au prezentat comunicări pe tema
geneală: Identitatea naţională în viziunea lui Eminescu şi
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tendinţele actuale de deznaţionalizare prin globalismul
post-cultural, următorii:
Ştefan Stoenescu, anglist şi românist, comparatist şi editor,
“O fantasmă a dramaturgiei shakespeariene în meditaţia
asupra Istoriei izvodită de timpuriu în poesia lui Eminescu”;
M. N. Rusu, critic şi istoric literar, redactor-sef al revistei
Lumină Lină, New York, “Admiratori bucovineni ai lui
Eminescu: familia Mandicevschi”;
Pr. Prof. univ. Dr. Theodor Damian, “Biserica neamului in
viziunea lui Eminescu”;
Prof. univ. Dr. Anca Sirghie, invitata de onoare a
Simpozionului, scriitoare, ziaristă, “Biserica şi scoala ca
instituţii identitare în viziunea lui Eminescu”;
Prof. univ. Dr. Doru Tsaganea, “Circularitatea existenţei
umane în Glossă de Eminescu, Instalaţie Sculpturală de
Vigeland şi Carmina Burana de Carl Orff”;
Prof. univ. Valentina Ciaprazi, scriitoare, “Eminescu –
creator şi prima victimă a proiectului Dacia Mare”;
Adina Dabija, scriitoare, “Adevărata putere şi activarea ei
prin conectarea cu eternul românesc”.
Moderatoarea lucrărilor a fost prof. Mariana Terra,
redactor al ziarului Romanian Journal, New York. Galeria
de artă SPIRITUS (director Viorica Colpacci) a expus lucrări
ale unor artişti din SUA şi din România.
Partea a doua a Simpozionului a fost desfăşurată la
Biserica “Sf. Ap. Petru şi Pavel”, după Sf. Slujbă, începând
cu parastasul tradiţional pentru Mihai Eminescu, dar şi
pentru Grigore Vieru, Mitropolitul Antonie Plămădeală,
George Alexe, şi anul acesta şi pentru Regele Mihai, apoi în
sala socială şi a fost onorată de prezenţa Dlui Consul general
al României la New York, Excelenţa Sa Cătălin Radu Dancu
şi a Dlui ministru consilier Dr. Călin Radu Ancuţa.
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După deschiderea oficială făcută de Pr. Th. Damian
şi Ing. Cristian F. Pascu, s-a citit poemul Rugăciune de
Eminescu şi a vorbit Dl Consul general Cătălin Radu Dancu.
Au avut loc recitări din creaţia eminesciană, începute de
Ştefan Stoenescu şi continuate de mulţi dintre cei prezenţi,
iar în cadrul Cenaclului “M. Eminescu” a fost lansat
volumul America visului românesc al invitatei de onoare a
Simpozionului, Prof. univ. Dr. Anca Sîrghie. Au vorbit
despre volum Th Damian, M. N. Rusu, Valentina Ciaprazi,
Mariana Terra şi autoarea. Dl Cristian Pascu a oferit apoi o
audiţie înregistrată a unui recital din poezia lui Eminescu, al
actorului Dorel Vişan, după care copiii şi tinerii Şcolii de
duminică, sub conducerea profesoarei lor Irina Aniţului, au
oferit audienţei un variat program artistic dedicat lui
Eminescu.
● Duminică 21 ianuarie 2018, la Biserica “Sf. Ap. Petru şi
Pavel” din New York s-au desfăşurat lucrările celui de-al
25-lea Simpozion dedicat Unirii Principatelor Române,
eveniment organizat de Institutul Român de Teologie şi
Spiritualitate Ortodoxă în colaborare cu Societatea Română
Creştină “Dorul” din New York, sub auspiciile filialei
americane a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi
ale Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi.
În protocolul deschiderii au vorbit organizatorii Pr.
Th. Damian şi Ing. Cristian F. Pascu, s-a cântat imnul
Deşteaptă-te române, după care au urmat comunicările pe
tema evenimentului astfel: Pr. Prof. univ. Dr. Theodor
Damian, „Biserica şi Unirea: contribuţii istorice”; Prof.
univ. Dr. Anca Sîrghie, scriitoare, ziaristă, invitată specială a
Simpozionului, „Câteva argumente pentru unirea românilor
în publicistica lui M. Eminescu”; Prof. univ. Dr. Doru
Tsaganea, „Semnificaţia Unirii Principatelor în procesul de
creare a Statului Naţional Unitar Român”; M. N. Rusu, critic
şi istoric literar, redactor-şef al revistei Lumină Lină,
„Comitetul Naţional Român (1948, New York) şi regalitatea
Unirii”; Prof. univ. Valentina Ciaprazi, scriitoare,
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„Contribuţia Franţei celui de-al doilea Imperiu şi a lui
Napoleon III la naşterea României prin actul Unirii din
1859”.
A urmat un bogat recital de poezie susţinut de cei
prezenţi şi de tinerii şi copiii Şcolii de duminică îndrumaţi
de Prof. Irina Aniţului, după care s-a cântat şi dansat Hora
Unirii.
● Între 31 ianuarie şi 9 martie 2018 Pr. Th. Damian a fost
plecat în Germania şi România. La Biserică a fost suplinit de
Pr. Ioan Proteasa.
● Pe 31 ianuarie 2018 a avut loc aniversarea a trei ani de la
redeschiderea Şcolii noastre de Duminică. Prof. Elena Irina
Aniţului, directoarea şcolii, a oferit celor prezenţi un frumos
program artistic susţinut de tinerii şi copiii parohiei noastre.
Conferinţe, referate, lucrări literare
Pe lângă referatele legate de sărbătorile menţionate mai sus,
Pr. Th. Damian a organizat evenimente academice şi
culturale unde a ţinut şi alte comunicări sau a răspuns
diferitor invitaţii unde a prezentat lucrări astfel:
● Între 11-14 mai 2017 Prof. Th. Damian, Claudia Damian,
şi artista Viorica Colpacci, directoarea Galeriei de artă
„Spiritus” din New York, au participat la cel de-al 52-lea
Congres Internaţional de Studii Medievale la Western
Michigan University din Kalamazoo, Michigan. Ca în
fiecare an, în ultimii 17 de ani, sub auspiciile Institutului
Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din New
York, Pr. Prof. Th. Damian a organizat o sesiune academică,
de data aceasta cu tema: Asceticism and Philosophy in
Medieval Asia Minor and Central and South Eastern
Europe. Sesiunea a fost prezidată de Dr. Daniela Anghel din
Canada. Pr. Th. Damian a susţinut lucrarea
„Interdisciplinary Endeavors in Gergory of Nazianzus’s
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Poetry”. Prof. Dr. Clair McPherson de la General
Theological Seminary din New York a prezentat cercetarea
sa „The Ascetic Agenda of Nilus of Ancyra”, iar Prof. Dr.
Alina Feld, de la acelaşi seminar, lucrarea „Radical
Incarnation: The Body in the Hesychast Tradition”.
Epoziţia de icoane a Galeriei „Spiritus” a încununat în mod
fericit prezenţa românească la acest important for academic
internaţional.
● În partea a doua a lunii august 2017, la Bucureşti, Th.
Damian a avut o întâlnire cu scriitorii Nicolae Georgescu,
Florentin Popescu, Passionaria Stoicescu, Ioan Gâf-Deac,
Marian Nicolae, Marcel Miron, Iuliana Paloda Popescu,
alături de artista Viorica Colpacci şi editoarea Raluca Tudor
(RawexComs).
● Între 19 februarie – 1 martie 2018, Pr. Th. Damian s-a
aflat în România unde a avut o întâlnire cu scriitorii Nicolae
Georgescu, Passionaria Stoicescu, Ioan N. Roşca, Florentin
Popescu, editoarea Raluca Tudor (RawexComs) din
Bucureşti; alte două întâlniri le-a avut cu Preasfinţitul
Părinte Vicar patriarhal Varlaam Merticaru, una cu Dl
Theodor Meleşcan, ministru de externe al României şi alta
cu Dl Victor Opaschi, ministru secretear de stat pentru culte,
tot la Bucureşti.
De asemenea în vederea unor parteneriate academice cu
Metropolitan College of New York unde de 25 de ani este
titular pe catedra de Filosofie şi Etică, Pr. Prof. Th. Damian
s-a întâlnit la Bucureşti cu prorectorul pentru relaţii
internaţionale Prof. Dr. Marius Profiroiu de la Academia de
Studii Economice, precum şi cu Prof. univ. Dr. Ramona
Mihăilă, vice-rector pentru relaţii internaţionale şi Prof.
univ. Dr. Georgeta Ilie, vice-rector pentru cercetare
ştiinţifică de la Universitatea creştină „Dimitrie Cantemir”.
Tot la Bucureşti a participat în 27 februarie 2018 la
conferinţa „100 ani de conştiinţă naţională şi de credinţă
creştină” organizată la Hotelul Intercontinental de către
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Alianţa Evanghelică din România cu sprijinul
Secretariatului de Stat pentru Culte, la invitaţia Dnei
Svetlana Preoteasa, directoarea Bibliotecii Metropolitane,
Bucureşti, fost ministru secretar de Stat.
În drum spre München, la Sibiu, Pr. Th. Damian s-a întâlnit
cu scriitorii Dumitru Chioaru şi Maria Daniela Pănăzan, iar
la Deva cu scriitoarea Mariana Pândaru, directoarea revistei
Ardealul literar.
Cenaclul Literar "M. Eminescu"
Intrunirile Cenaclului literar au avut loc cu regularitate la
fiecare două săptămâni, cu excepţia vacanţelor.
Evenimentele festive de cenaclu au fost ocazionate de
lansarea unui mare număr de volume semnate de scriitori de
aici şi din ţară după cum urmează:
● Duminică 23 aprilie 2017, în cadrul Cenaclului nostru, la
Biserica ortodoxă română „Sf. Andrei” din Jamaica, New
York (Pr. Ioan Proteasa) a avut loc lansarea volumului
Duminică în Manhattan de Dorel Cosma din Bistriţa. Au
vorbit Th. Damian, Mariana Terra, Nicole Smith şi autorul.
● Vineri 5 mai 2017 la restaurantul Boon (fost Bucharest)
din Queens, în cadrul Cenaclului literar a fost lansat
volumul Ion Ştefan: Destin româno-american pe
verticalitatea vieţii, de Mariana Terra. Au vorbit Th.
Damian, Mariana Terra, Valentina Ciaprazi şi Nicole Smith.
Au mai luat cuvântul Adriana Hegbeli, Grigore Culian şi
Dima Lascu.
● Vineri pe 19 mai 2017 la restaurantul Boon (fost
Bucharest), în Cenaclul nostru a fost lansat volumul Vraja
emigraţiei de Th. Damian. Au vorbit Mariana Terra, M. N.
Rusu, Doina Uricariu, Valentina Ciaprazi, Nicole Smith,
Elena Mitru şi autorul.
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● Vineri, 9 iunie 2017 la reşedinţa Pr. Th. Damian a avut loc
şedinţa Cenaclului literar „M Eminescu”. S-a lansat volumul
de poezie The Train Ride to Bucharest de Lucia Cherciu. Au
vorbit Th. Damian, M. N. Rusu, Mariana Terra şi autoarea.
● Pe 23 iunie 2017 la restaurantul Boon (fost Bucharest) a
avut loc o sesiune a Cenaclului literar “M. Eminescu”. Ing.
Dima Lascu a prezentat lucrarea intitulată Macedonia şi
macedonenii. Au vorbit Th. Damian, M. N. Rusu, Mirela
Roznoveanu, Mariana Terra şi Alex Marmara.
● Vineri 30 iunie 2017 la reşedinţa Dnei Elena Mitru din
Waterbury, Connecticut, a avut loc un “grătar literar”; în
cadul Cenaclului nostru, aflat în deplasare, a fost lansat
volumul de poezii al Elenei Mitru intitulat Strigătul
disperării. Au vorbit Th. Damian, Mariana Terra şi Nicole
Smith.
● Vineri 7 iulie 2017 Cenaclul literar “M. Eminescu” din
New York a găzduit o sesiune de poezie; au citit din creaţia
lor Theodor Damian şi Mirela Roznoveanu. Deasemenea s-a
discutat despre actul creaţiei literare. Au vorbit M. N. Rusu,
Mirela Roznoveanu, Th. Damian, Constantin Virgil Negoiţă
şi Mariana Terra.
● Vineri, 21 iulie 2017, în Cenaclul literar “M. Eminescu”
din New York, la restaurantul românesc “Boon” (fost
Bucharest) a avut loc o avan-premieră editorială legată de
volumul în lucru cu scrieri ale lui, şi despre John Predescu,
volum îngrijit de Mariana Terra, redactor şef al ziarului
Romanian Journal, care a şi făcut prezentarea.
● Vineri, 3 august 2017, s-a lansat în Cenaclul nostru
volumul de proză Ultimul prag de Elena Mitru. Au vorbit
Theodor Damian, M. N. Rusu, Mariana Terra, Valentina
Ciaprazi, Nicole Smith şi autoarea.
● Vineri, 22 septembrie 2017, la Cenaclul literar din New
York a avut loc lansarea numerelor 2 şi 2 ale revistei
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Lumină Lină. Au vorbit Th. Damian, M. N. Rusu, Mariana
Terra, Grigore Culian şi Irina Aniţului.
● Vineri, 6 octombrie 2017 în şedinţa Cenaclului literar “M.
Eminescu” ţinută la restaurantul “Boon” a fost lansat
volumul Un alt jurnal ew York-ez, de Thedor Damian. Au
vorbit scriitorii Doina Uricariu, M. N. Rusu, Valentina
Ciaprazi, Mariana Terra şi autorul.
● Vineri, 20 octombrie 2017, Cenaclul literar din New York
a avut ca invitat pe scriitorul şi editorul Dumitru Chioaru din
Sibiu, venit cu soţia sa, Prof. Mihaela Chioaru. S-au lansat
volumele Muşuroiul de lumină, Ars Orphica, Scene din
oraşul vitraliu, şi revista Euphorion pe care Dumitru
Chioaru o conduce.
Au vorbit Theodor Damian, Doina Uricariu, Mirela
Roznoveanu, Ştefan Stoenescu, Valentina Ciaprazi, Mariana
Terra, M. N. Rusu, Mircea Săndulescu şi autorul.
● Duminica, 22 octombrie 2017 profesorul Dumitru Chioaru
a fost prezent la Biserica noastră unde, după Sf. Slujbă, în
sala socială, Prof. Irina Aniţului, directoarea Şcolii de
duminică, a organizat cu copiii şi tinerii şcolii un recital din
poezia scriitorului musafir.
● Vineri 17 noiembrie 2017, în Cenaclul nostru, întrunit la
restaurantul „Boon” din Queens, s-a lansat volumul În
umbra marilor imperii ucigaşe de Mugur Andronic. Au
vorbit Th. Damian, M. N Rusu, Mariana Terra, Valentina
Ciaprazi şi autorul, venit din România.
● Duminică 19 noiembrie 2017, după Sf. Slujbă, la Biserică,
în cadrul Cenaclului “M. Eminescu” din New York, a fost
lansat volumul Viaţa ca o vacanţă de John Predescu, volum
îngrijit de Mariana Terra. Au vorbit Th. Damian, M. N.
Rusu, Mariana Terra şi Valentina Ciaprazi.
● Duminică 10 decembrie, după Sf. Slujbă, în cadrul
Cenaclului nostru a fost lansat volumul Vest-Art de Elena
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Mitru. Au vorbit Th. Damian, M. N. Rusu, Mariana Terra şi
autoarea.
● Vineri 15 decembrie 2017 Cenaclul nostru literar s-a
reîntrunit la restaurantul “Boon” pentru lansarea volumului
Bal mascat cu Miss Liberty pe Queensboro Bridge al
dramaturgului Mircea M. Ionescu, sosit din România. Au
vorbit Th. Damian, M. N. Rusu, Grigore Culian, Valentina
Ciaprazi, Mariana Terra şi autorul. Au mai luat cuvântul
Adriana Hegbeli şi Florin Constantinescu.
● Duminică 7 ianuarie 2018, după Sf. Slujbă, în sala socială
s-a desfăşurat întrunirea literară a Cenaclului “M.
Eminescu”. A fost lansat volumul Jurnalism: O artă
efemeră? de Corneliu D. Zeană, sosit din Bucureşti. Au
vorbit Th. Damian, M. N. Rusu, Valentina Ciaprazi,
Mariana Terra şi autorul.
Revista Lumină Lină. Gracious Light
Unul dintre principalele obiective ale Bisericii şi Institutului
nostru constă în organizarea şi desfăşurarea unei susţinute
activităţi teologice, pastorale, spirituale şi culturale, de
prezentare a ideilor teologice care frământă lumea actuală, şi
de asemenea de prezentare a literaturii române clasice şi
contemporane. In acest scop a fost publicată revista Lumină
Lină trimestrial, în format carte, în condiţii grafice de înaltă
ţinută profesională, corespunzătoare cu aspiraţiile şi
interesul pentru spiritualitatea şi cultura românească
autentică manifestate în comunitatea noastră (anul acesta
împlinind douăzeci şi trei de ani de apariţie).
Pentru a se vedea că aceste afirmaţii nu sunt gratuite,
permiteţi-ne să cităm câteva ziare şi reviste în România şi
S.U.A. care, sub diverse forme publicistice, au făcut referiri
la Institutul şi Biserica noastră, la cenaclul “M. Eminescu”,
la revista Lumină Lină sau au publicat texte semnate de Pr.
Th. Damian, Mihaela Albu, M.N.Rusu sau ale altor
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colaboratori ai revistei noastre: Viatra Veche, Bucureştiul
literar şi artistic, Ardealul literar, Hyperion, Luceafărul,
Portal Măiastra, oul Literator, Banatul, Scrisul românesc,
Scriptor, Familia română, Graiul Maramureşului,
Conexiuni literare, Alternanţe (Germania), Euphorion,
Bucovina literară, Credinţa ortodoxă, Lumina, ş.a.
Producţia editorială teologică şi culturală reflectată în
paginile revistei Lumină Lină nu este ruptă de aceea care se
desfăşoară în România. Dimpotrivă putem afirma că revista
noastră este direct implicată în orizontul cultural românoamerican, iar mişcarea teologică, publicistică şi culturală din
ţară este viu interesată să cunoască opiniile, impresiile şi
judecăţiile noastre de valoare. De aceea revista Lumină Lină
acordă un spaţiu tipografic adecvat, atât pentru prezentarea
şi semnalarea cărţilor şi revistelor de teologie apărute în ţară
şi în străinătate, cât şi a cărţilor şi revistelor de cultură în
general.
Dintre numele care au marcat publicaţia noastră în anii
2017-2018 menţionăm următorii scriitori, jurnalişti, teologi,
oameni de ştiinţă, artişti (în ordine alfabetică):
Mihaela Albu, Lucreţia Andronic, Silvia Andrucovici, Dan
Anghelescu, Camelia Ardelean, George Băjenaru, Marian
Barbu, Cosmin Biriș, Aurel Bolea, Daniel Botezatu, Lucia
Cherciu, Dumitru Chioaru, Dan Mihai Ciupitu, Lina
Codreanu, Theodor Codreanu, Viorica Colpacci, Ioana
Coşereanu, Valentin Coșereanu, Dorel Cosma, Mihail
Crama, Ionel Cristescu, Theodor Damian, Constantin
Dancu, Ştefan Doru Dăncuş, Eugène Delacroix, Vasile
Diaconescu, Mihai Eminescu, Eugen Evu, Anca Filip,
George Filip, Mariana Floarea, Vasile Fluturel, Nicolae Dan
Fruntelată, Ioan Gâf-Deac, N. Georgescu, Mircea Gheorghe,
Vasilica Grigoraş, Ion Haineş, Heinz-Uwe Haus, Dumitru
Ichim, Vlaicu Ionescu, Mihaela Malea Stroe, Vasile
Mărculeț, Nicolae Mareş, Daniel Marian, Mihai Merticaru,
Alexandru Cristian Miloş, Marcel Miron, Mihai Miron,
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Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, Marin Moscu, George
Motroc, Cristian Muntean, Vasile Muntean, SilviuConstantin Nedelcu, Marian Nicolae, Teodora Nojea, Elena
Olariu, Dana Opriţă, Lucia Olaru Nenati, Ion Pachia
Tatomirescu, Iuliana Paloda Popescu, Mariana Pândaru,
Gheorghe Păun, Sorin Pavăl, Mircea Pella, Liviu
Pendefunda, Dorin Ploscaru, Angela Popescu, Florentin
Popescu, George Popescu, Odile Popescu, Gheorghe Puiu
Răducanu, Doina Rizea, Mircea Roman, Adina Romanescu,
Paula Romanescu, Ioan N. Roşca, Persida Rugu, M. N.
Rusu, Aurel Sasu, Lucia Sav, Cătălina Sidea, Anca Sîrghie,
Nicole Smith, Tudor Spătaru, George Stanca, Alexandra
Stoenescu, Passionaria Stoicescu, Liviu Ioan Stoiciu,
Mihaela Malea Stroe, Cristina Şoptelea, Liviu Şoptelea,
Coman Şova, Dumitru Tâlvescu, Iana Târnăveanu, Maria
Tăzlăuanu, Victor Teişanu, Adriana Tomoni, Florentina
Toniţă, Maria Mona Vâlceanu, Nicolae Vălăreanu Sârbu,
Cătălina Sidea Stoenescu, Biserica Traian Vasilcău, Mişu
Vladimirescu, David Vnuck, Muguraș Maria Vnuck,
Florentina Voichi, Peter Joachim Wald, Mariana Zavati
Gardner, Corneliu Zeană.
Galeria SPIRITUS
● Între 11-14 mai 2017 Prof. Th. Damian, Claudia Damian,
şi artista Viorica Colpacci, directoarea Galeriei de artă
„Spiritus” din New York, au participat la cel de-al 52-lea
Congres Internaţional de Studii Medievale la Western
Michigan University din Kalamazoo, Michigan. Epoziţia de
icoane a Galeriei „Spiritus” a încununat în mod fericit
prezenţa românească la acest important for academic
internaţional.
● Sâmbătă, 2 decembrie 2017, Galeria de artă
“Spiritus” a Institutului nostru a expus lucrări ale mai multor
artişti din România şi SUA în cadrul celui de-al 25-lea
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Simpozion ecumenic, teologic şi interdisciplinar, organizat
la Metropolitan College din New York: Vlad Ionescu,
Cristian Olteanu, Florentina Voichi, Irina Sava, Eduard
Stoenică, Maria Tăzlăuanu, Ionel Cristescu, Gabriel
Costescu Arnotă, Liviu Șoptelea, Victorița Duțu, Viorica
Colpacci.

● Sâmbăta 13 ianuarie 2018 în comunitatea română din New
York s-au desfăşurat la restaurantul “Boon” din Queens
lucrările celui de-al 25-lea Simpozion “Eminescu”. Galeria
de artă “Spiritus” (director Viorica Colpacci) a expus lucrări
ale unor artişti din SUA şi din România.
Din Statele Unite au expus Viorica Colpacci și Maria
Tăzlăuanu din New York și Cătalina Sidea din Chicago, iar
din România artiști bine cunoscuți - Cristian Olteanu , Jorge
Mafu, Irina Sava, Gabriel Cristescu Arnotă, Paula Slivinski,
Cristian Macovei, Ionel Cristescu, Liviu Soptelea.

Alte expozitii
● Duminică 21 mai 2017 la Biserica noastră, după Sf. Slujbă
a avut loc expoziţia de artă vestimentară „Arta botoşeilor” a
artistei Elena Mitru. Au prezentat exponatele Pr. Th.
Damian, Mariana Tera, Nicole Smith şi autoarea.
● Duminică, 9 iulie 2017, la Biserică, după Sf. Slujbă a avut
loc o expoziţie de artă miniaturală a Dnei Dora Ivan. A
prezentat Prof. Mariana Terra.
● Duminică 26 noiembrie 2017, în sala socială a Bisericii a
avut loc expoziţia de fotografii Florile vieţii a artistei Elena
Mitru care a şi prezentat exponatele, alături de Pr. Th.
Damian şi Nicole Smith.
● Sâmbătă 2 decembrie 2017, în cadrul celui de-al 25-lea
Simpozion Ecumenic, teologic şi interdisciplinar, organizat
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la Metropolitan College din New York, Elena Mitru a
prezentat o expoziţie de artă vestimentară.
Colindele
● Concertul de colinde susţinut în ziua de Crăciun de către
cântăreţii şi credincioşii bisericii noastre, ca şi sosirea lui
Moş Crăciun la biserică, oferind daruri copiilor, au
reprezentat evenimente de seamă în viaţa parohiei.
ACTIVITĂŢI SOCIALE
Mese festive, baluri şi seri româneşti
Aceste momente au reprezentat evenimente majore în viaţa
comunităţii noastre, ele facilitând cunoaşterea şi întrajutorarea reciprocă pe de o parte, iar pe de altă parte,
aducându-ne aici la New York multe din tradiţiile cele mai
autentice din România; menţionăm aici cele mai importante
evenimente de acest fel:
● Duminică 9 aprilie 2017, de Florii, s-a celebrat împlinirea
a 24 de ani de la înfiinţarea Bisericii noastre.
● Duminică 16 aprilie 2017, la Biserica noastră s-a celebrat
sărbătoarea Învierii Domnului.
● Duminică pe 23 aprilie 2017 Biserica şi Cenaclul nostru
literar au primit Ansamblul folcloric „Cununa de pe Şomeş”
din Bistriţa condus de Prof. Dorel Cosma, preşedintele Casei
de Cultură din acest oraş. Vizita dansatorilor bistriţeni a
început la Biserica noastră căreia scriitorul Dorel Cosma i-a
donat două superbe icoane mari (Mântuitorul şi Maica
Domnului) şi o cruce liturgică şi a continuat la Biserica „Sf.
Andrei” din Jamaica, NY (Paroh Pr. Ioan Proteasa) unde a
fost lansat în cadrul Cenaclului literar „M. Eminescu”
volumul Duminică în Manhattan de Dorel Cosma (au vorbit
Th, Damian, Mariana Terra, Nicole Smith şi autorul) şi unde
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membrii ansamblului folcloric au încântat audienţa cu
minunatele noastre dansuri şi costume populare.
● 7 mai 2017 – masa festivă prilejuită de sărbătorirea
Independenţei de Stat a României, a Zilei Monarhiei şi a
Zilei Mamei după tradiţia americană.
● 28 mai 2017 – masa festivă ocazionată de sărbătorirea
Zilei Copilului.
● 18 iunie 2017 – masa festivă ocazionată de sărbătorirea
Zilei Tatălui după tradiţia americană.
● Duminică, 2 iulie 2017 la Biserică, după Sf. Slujbă, s-a
sărbătorit hramul parohiei noastre (Sf Ap. Petru şi Pavel). Pe
lângă un program distractiv organizat de Şcoala de
duminică, au cântat pentru cei prezenţi Lăcrămioara
Răileanu şi Berti Samovici acompaniaţi la orgă de Marius
Dumitrescu.
● Duminică 10 septembrie 2017 la Biserica noastră a avut
loc o festivitate organizată de Şcoala duminicală condusă de
Prof. Irina Aniţului, cu ocazia începerii noului an şcolar.
● În toate duminicile din luna octombrie, după Sf. Slujbă, la
Biserica noastră s-a sărbătorit Ziua recoltei (Festivalul
mustului) unde s-au servit mici la gratar şi must, în curtea
Bisericii sau în sala socială, într-o caldă atmosferă de simţire
românească.
● Duminică, 8 şi apoi 15 octombrie 2017, la Biserica
noastră s-a primit vizita actriţei bucureştene Manuela
Golescu, revenită la New York după mai mulţi ani, care a
recitat după Sf. Slujbă poezie religioasă din autori clasici
(Eminescu) şi contemporani (Zorica Lascu, Th. Damian,
ş.a.).
● Duminică, 12 noiembrie 2017, membrii Bisericii noastre
au participat după Sf. Slujbă, la serbarea de Lăsatul secului,
organizată la restaurantul românesc „Boon” din Queens, de
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Societatea română creştină „Dorul”, în cadrul banchetului ei
anual „A ruginit frunza din vii”.
● Pe data de 25 decembrie la Biserica “Sf. Ap. Petru şi
Pavel” s-a celebrat marea sărbătoare a Naşterii Domnului.
După Sf. Slujbă s-au cântat colindele tradiţionale de către
toţi cei prezenţi, după care a urmat vizita lui Moş Crăciun
care a oferit daruri copiilor şi tinerilor noştri în faţa pomului
împodobit.
În sala socială s-a desfăşurat un bogat program dedicate
sărbătorii, organizat de Prof. Irina Aniţului, directoarea
Şcolii de duminică împreună cu tinerii şi copiii parohiei.
● Duminică 14 ianuarie 2018 la Biserica noastră s-a
organizat o masă festivă în memoria lui M. Eminescu, dar
şi a lui Grigore Vieru, a Mitropolitului Antonie
Plămădeală şi a lui George Alexe, precum şi a regelui
Mihai recent trecut la cele veşnice.
● Duminică 21 ianuarie 2018, a fost organizată masa festivă
ocazionată de Simpozionul anual dedicat Unirii
Principatelor Române.
● Duminică 28 ianuarie 2018 s-a sărbătorit la Biserica
noastră Hramul Institutului Român de Teologie şi
Spiritualitate Ortodoxă, a cărui patroni sunt Sf. Trei Ierarhi:
Grigore, Vasile şi Ioan. Au avut loc lucrările Adunării
generale a parohiei.
Tineretul
Proporţional cu numărul celor prezenţi la Sf. Slujbe, copiii şi
tinerii continuă să fie o prezenţă îmbucurătoare în
comunitatea noastră. Este de apreciat contribuţia lor şi
eforturile tânărului Alex Orza depuse la organizarea multora
dintre programele culturale prin care, în decursul anului, neam serbat momentele importante din istoria neamului
nostru.
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Şcoala de Duminică
Prof. Irina Aniţului, sub îndrumarea Pr. paroh Theodor
Damian, a continuat activităţile Şcolii duminicale a Bisericii
noastre. Copiii învaţă potrivit instrucţiunilor oferite de
Mitropolia noastră, cu aplicaţii locale în funcţie de
evenimentele religioase obişnuite, dar şi speciale, celebrate
în parohia noastră.
Iată pe scurt în ce au constat aceste activităţi extracurriculare, potrivit raportului Prof. Irina Aniţului:
9-14 Aprilie 2017 – Program de spovedanie și împărtășire a
copiilor și tinerilor școlii duminicale. În Vinerea Mare,
trecerea copiilor și tinerilor pe sub Sfântul Epitaf.
Prezentarea în rezumat, de către Dna Prof. Irina Anițului, a
vieții Sfintei Maria Egipteanca.
16 Aprilie 2017 – Participarea membrilor școlii duminicale
sub îndrumarea Dnei Prof. Irina Anițului la slujba de Paște.
30 Aprilie 2017 - Sărbătorirea celor din parohie ce poartă
numele Sfântului Gheorghe.
7 Mai 2017 – Participarea copiilor calificați la Olimpiada de
Religie, desfășurată la Mănăstirea Sfântul Dimitrie din
Middletown, la care copiii din parohia noastră au câștigat
două premii.
13 Mai 2017 – Ziua Mamei. Serbare desfășurată cu acest
prilej, moment poetic și dialog de suflet cu tema „Ce este
mama pentru mine?” organizate de către Dna Prof. Irina
Anițului împreună cu tinerii și copiii școlii duminicale.
21 Mai 2017 – Sărbătorirea doamnelor și domnișoarelor din
comunitate ce poartă numele Sfintei Împărătese Elena și
concursul cu temă religioasă despre viața Sfinților Împărați.
4 Iunie 2017 – Serbare cu prilejul Zilei Internaționale a
Copilului, intitulată „Lumea minunată a copilăriei”.
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11 Iunie 2017 - Moment poetic Mihai Eminescu, cu poezii
din creația marelui poet recitate de către copiii si tinerii
școlii duminicale.
18 Iunie 2017 - Ziua Tatălui, serbare aniversară organizată
de către Dna Prof. Irina Anițului.
25 Iunie 2017 – Sărbătorirea Zilei iei românești, concurs cu
premii pentru cele mai frumoase ii și cea mai veche ie.
10 Septembrie 2017 – Deschiderea Noului An Școlar.
Copiii au prezentat impresii din timpul vacanței de vară.
1–29 Octombrie 2017 - Desfășurarea unor proiecte
gastronomice sub îndrumarea Dnei Prof. Irina Anițului
pentru copiii și tinerii școlii duminicale, în cadrul
Festivalului Mustului 2017.
22 Octombrie 2017 – Serbare dedicată unui oaspete drag din
România, domnul scriitor și Profesor Dumitru Chioaru,
recital de poezii din creația acestuia organizat împreună cu
tinerii și copiii școlii duminicale.
26 Noiembrie 2017 – Serbare și moment poetic cu prilejul
Zilei Naționale a României. Dialog cu tinerii și copiii școlii
duminicale cu tema „Iubesc România, sunt mândru că sunt
român”.
3 Decembrie 2017 - Evocarea vieții și activității Sfântului
Ierarh Nicolae. Tombolă cu premii.
17 Decembrie 2017 – Spovedania copiilor din parohia
noastră în Postul Crăciunului.
25 Decembrie 2017 – Copiii îl întâmpină cu mare bucurie pe
Moș Crăciun. Colinde interpretate de către grupul de tineri
din parohia Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel.
Tombola de Crăciun. Prestidigitație – Costin Târșoagă.
7 Ianuarie 2018 – Sărbătorirea celor care poartă numele
Sfântului Ioan Botezătorul.
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14 Ianuarie 2018 – Program de poezie și dialog literar
organizat de către Dna Prof. Irina Anițului împreună cu
copiii și tinerii școlii duminicale cu ocazia Zilelor Mihai
Eminescu organizate în parohia noastră..
21 Ianuarie 2018 – Sărbătorirea Zilei Unirii Principatelor
Române.
4 Februarie 2018 – Prezentarea manualelor de Limba
română pentru românii din diaspora.
11 Februarie 2018 – Studiu biblic – Importanța postului,
milosteniei și a rugăciunii în viața creștinilor.
25 Februarie 2018 – Program de sfințire a unor obiecte
religioase cu ocazia Duminicii Ortodoxiei.
4 Martie 2018 – Sub îndrumarea Dnei Prof. Irina Anițului,
elevii Școlii Duminicale au oferit mărțișoare tuturor
doamnelor și domnișoarelor din parohie.
Pregătire pentru Olimpiada de Religie 2018.
11 Martie 2018 - Tombolă cu premii cu prilejul Cinstirii
Sfinților 40 de Mucenici.
18 Martie 2018 – Olimpiada de Religie 2018 – faza pe
parohie.

Socializarea la cafeaua de după slujbe
Cum este bine cunoscut, s-a tradiţionalizat deja obiceiul ca
la Biserica noastră, după fiecare Sf. Liturghie să se ofere
celor prezenţi o cafea şi o gustare, uneori chiar masă, ocazie
foarte nimerită de socializare şi cunoaştere reciprocă.
Toate activităţile menţionate, precum şi multe altele
neamintite aici, au făcut din Biserica noastră un adevărat
centru cultural românesc, de promovare şi trăire a celor mai
semnificative valori istorice, culturale şi spirituale ale
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neamului nostru, au contribuit la formarea acestei
comunităţi, la crearea unui spirit prietenesc, de familie,
deschis, de încredere, respect şi armonie în rândurile
enoriaşilor de la Biserica noastră.
***
Acesta este bilanţul muncii noastre de un an de zile la
Institutul şi Biserica “Sf. Apostoli Petru şi Pavel”.
Trebuie să menţionez că această activitate atât de bogată şi
diversă, cu caracter religios-duhovnicesc, teologic, cultural,
social n-ar fi fost posibilă fără contribuţia majoră,
semnificativă, dedicată şi perseverentă, fără răbdarea şi
dăruirea, înţelegerea, dragostea şi zelul D-nei Preotese
Claudia Damian care a lucrat uneori zile şi nopţi de-a
rândul, cu pasiune şi dragoste la munca de culegere de texte
şi tehnoredactare, la cea religios-pastorală şi culturală.
Călduroase mulţumiri aduc acum şi Înalt Prea Sfinţitului Dr.
Nicolae Condrea, arhiepiscopul şi mitropolitul nostru pentru
sfatul şi binecuvântarea pe care ni le-au acordat, precum şi
tuturor membrilor Consiliului şi Comitetului de
administraţie în frunte cu domnii şi doamnele:
Dr. Napoleon Săvescu, M. N. Rusu, Cristinel Pascu, Dr.
Mircea Ghiţă, Ion Plăviţu, Alex Marmara, Doru Tsaganea,
Cristi Aniţului, Elena Burchea, Mihaela Stan, Felicia
Georgescu, Victoria Plăviţu, Anişoara Constantinescu, Claudia
Pătrănoiu, Viorica Colpacci, Nuţi Ionescu, Mariana Orza, Irina
Aniţului, Nicole Smith, Jenica Pop, Ani Purcărea, Maria
Dobrilă, Maria Butilă, Elena Mitru, Angela Cawog şi alţii care
de asemenea au fost tot timpul alături de mine ajutând Biserica
cu bani, muncă şi timp, ori de câte ori a fost nevoie.
In sfârşit, vreau să menţionez aici sprijinul semnificativ pe
care l-am primit din partea presei locale, mă refer în special
la ziarele Romanian Journal (Vasile Bădăluţă, Mariana
Terra) şi ew York Magazin (Grigore Culian), la postul de
televiziune Romanian Voice (Cristian Boghean), la prietenul
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meu şi coleg de trudă redacţională şi de cenaclu literar, M.
N. Rusu, în primul rând, la Domnul Alex Marmara, precum
şi la ajutorul preţios material şi moral primit de la toţi
credincioşii, prietenii şi susţinătorii Bisericii noastre care
întotdeauna au avut un cuvânt bun de apreciere sau
încurajare pentru tot ceea ce împreună am realizat până
acum.
Intr-adevăr, toţi cei menţionaţi nominal sau colectiv au
contribuit într-un fel sau altul, în mod pozitiv la formarea şi
întărirea acestei comunităţi, la atmosfera prietenească,
familială, deschisă, încurajantă, primitoare ce o
caracterizează, şi care este evidentă cu prisosinţă la toate
întrunirile noastre sociale sau culturale de orice fel, de la
cafeaua şi gustările oferite după Sf. Slujbă, până la
sărbătorirea de mari evenimente culturale, şi care au
contribuit de asemenea la crearea atmosferei liturgice de
aleasă înălţare şi zidire duhovnicească ce caracterizează
slujbele noastre.
Tuturor le doresc ca Milostivul Dumnezeu să-i răsplătească
însutit pentru dragostea lor, cu sănătate şi împlinirea celor ce
le sunt de folos, pentru ca, pe mai departe, cu acelaşi
entuziasm, împreună, ca într-o singură mare familie, să
putem continua munca începută spre bucuria şi folosul
nostru şi spre slava lui Dumnezeu.
Pr. Prof. univ. Dr. Theodor Damian
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