
Astăzi, cu ajutorul bunului Dumnezeu, 
am ajuns în Duminica a 5-a după Rusalii 

asistând la încă o minune săvârşită 
de Mântuitorul Hristos, prin care Acesta  

Îşi revarsă cu prisosinţă darurile Sale 
dumnezeieşti faţă de făptura Sa, 
evidenţiind încă odată iubirea Sa 

milostivă şi purtarea de grijă  
faţă de oameni. 

După ce a salvat pe ucenicii săi din 
corabie de la o moarte sigură, Hristos a 
trecut de cealaltă parte a Mării Galileii, 
într-un ţinut pustiu pe unde nu trecea 
nimeni din pricina a doi demonizaţi care 
terorizau ţinutul Gadarenilor. Acest loc 
nu a inspirat teamă Dumnezeului Atot-
puternic, ba dimpotrivă, demonii care 
sălăşluiau în cei doi demonizaţi L-au 
recunoscut pe Mântuitorul strigând către 
El să nu-i chinuie mai înainte de vreme, 
de sfârşitul lumii, momentul închiderii 
diavolilor pe vecie în iad. Cunoscând că 
vor fi alungaţi, au cerut Lui Hristos 
permisiunea de a intra în turma de porci 
care păştea pe malul Mării Galileii şi 
astfel, porcii s-au aruncat în apă şi au 
pierit, spre marea mâhnire şi întristare a 
celor care au pierdut nădejdea câştigului 
de pe urma porcilor. 

Locuitorii cetăţii n-au fost deloc 
sensibilizaţi de prezenţa Mântuitorului 
pe meleagurile lor, cât despre faptul că 
cei doi demonizaţi s-au izbăvit de demoni 
sau de faptul că acel loc s-a purificat de 
lucrarea drăcească de până atunci, nu a 
contat deloc. Dar Hristos n-a venit să 
facă binele împotriva dorinţei locuitorilor 
şi fiind invitat să părăsească locul, 
Mântuitorul s-a urcat în corabie şi s-a 
conformat voinţei omului. 

Atitudinea Mântuitorului în acele 
locuri, ne transmite tuturor, peste veacuri, 
o seamă de învăţături de care trebuie să 
ţinem seama toţi cei care ne hotărâm să 
luptăm împotriva diavolului, spre a-l 

alunga din sufletul şi din viaţa noastră. 
În primul rând trebuie să ştim că numai 
cu Dumnezeu îl putem birui pe diavol. 
Fără harul lui Dumnezeu suntem biruiţi 
la prima ispită a celui rău. 

Ca să îl biruim trebuie să plecăm la 
luptă cu arme precum Botezul creştin 
prin care „ne lepădăm de Satana, de toate 
lucrurile lui, de toţi slujitorii lui, de toată 
slujirea lui şi de toată trufia lui” 
(Rânduiala Botezului), prin Spovedanie 
în faţa preotului care este investit „cu 
putere de Sus să ierte păcatele” şi să 
strice lucrarea drăcească ce se petrece cu 
noi, prin post, rugăciune, Împărtăşanie, 
practicarea virtuţilor şi a tuturor 
mijloacelor duhovniceşti pe care Hristos 
le-a rânduit în biserică pentru tămăduirea 
şi mântuirea neamului omenesc. 

Dacă alegem calea Vieţii şi a unirii cu 
Hristos în vederea izbăvirii de sub 
tirania puterilor întunericului, să-i facem 
loc lui Hristos în centrul preocupărilor 
noastre, în trup şi suflet, ca astfel să ne 
arătăm biruitori în lupta cu diavolii şi cu 
patimile, spre tămăduirea şi mântuirea 
noastră.

Preot Adrian Chiriţă

Să nu ne grăbim  
să osândim

Să nu ne grăbim să osândim dragostea 
acestor ghergheseni pentru porcii lor, mai 
înainte să privim societatea zilelor noastre 
şi să vedem câţi iubitori de porci numără 
cetatea noastră, cărora asemeni acelora, le 
pasă mai mult de porci decât de viaţa 
semenilor lor. Gândiţi-vă cât de puţini sunt 
astăzi, chiar şi între cei care-şi fac cruce şi 
au pe buze numele lui Hristos, cei care ar 
pregeta să ucidă doi oameni dacă s-ar alege 
de pe urma lor cu două mii de porci. Sau 
vedeţi dacă sunt mulţi între dumneavoastră 
care ar sacrifica două mii de porci ca să 
scape viaţa a doi nebuni. Să se ruşineze cei 
ce osândesc pe ghergheseni mai înainte de 
a se osândi pe sine. Dacă s-ar scula 
gherghesenii din mormânt astăzi şi ar 
prinde să numere, mare mulţime de cei ce 
gândesc asemenea lor ar afla în creştina 
Europă! Ei măcar L-au rugat cu frumosul 
pe Hristos să plece de la ei, pe când 
popoarele Europei de-a dreptul Îl alungă. 
Şi de ce Îl alungă? Ca să rămână ele singure 
cu porcii şi cu stăpânii lor, dracii.

Sfântul Nicolae Velimirovici
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Fără harul lui Dumnezeu 
suntem biruiţi
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Duminica 5-a După Rusalii
(Vindecarea celor doi 

demonizaţi din ţinutul Gadarei)
sf. cuv. atanasie atonitul;  

sf. cuv. lampaDie



Încă din studenţie a fost în căutarea 
unor răspunsuri duhovniceşti, cercetând 
permanent pe părintele Arsenie Boca de 
la Mănăstirea Sâmbăta de Sus. Acest 
mare duhovnic a fost cel care i-a deschis 
calea spre monahism, îndrumându-l să 
primească chipul îngeresc la Mănăstirea 
Prislop, în ziua Sfintei Cruci din 1949. A 
intrat în viaţa monahicească alături de 
tânărul teolog Leonida Plămădeală, 
viitorul mitropolit Antonie al Ardealului. 
Cu râvnă şi smerenie, părintele Dometie 
a dorit să contribuie la restaurarea mona-
hismului în Ardeal. Cu mai multe ucenice 
de ale părintelui Arsenie Boca a încercat 
ridicarea unei mănăstiri la Strungari-
Sebeş. Autorităţile statului din acea 
perioadă nu au permis acest lucru, 
părintele fiind nevoit să plece din Ardeal. 
A fost primit de episcopul Buzăului, 
Antim Angelescu, care l-a numit duhovnic 
la mănăstirea Ciolanu, apoi la Răteşti. 
Însă, în 1959 el s-a întors în Ardeal, la 
Mănăstirea de la Râmeţ, pentru ca un an 
mai târziu să fie nevoit să plece prin 
aplicarea decretului 410. Cu aceeaşi râvnă 
s-a întors la Râmeţ în 1969, refăcând 
mănăstirea. Aici, în 1975, şi-a găsit 
sfârşitul pământesc. (Ziarul Lumina)

Un duhovnic ca o pară de foc
Un avvă al monahismului românesc 

de la a cărui plecare la Domnul se 

împlinesc 40 de ani pe 6 iulie. Este 
puţin cunoscut, căci a trăit într-o 
perioadă de grea încercare pentru 
Biserica Ortodoxă Română. A fost 
prieten cu Mitropolitul Antonie Plă-
mădeală. Amândoi l-au avut ca naş de 
călugărie pe părintele Arsenie Boca, iar 
tunderea lor în monahism s-a făcut la 
14 septembrie 1949 la mănăstirea 
Prislop. Părintele Dometie a fost chiar 
stareţ al mănăstirii Prislop între anii 
1950 şi 1952.

Numele său este legat de refacerea 
mănăstirii Râmeţ şi de întemeierea aici 
a unei puternice comunităţi de maici. 
Deosebit de aspră a fost viaţa sa atât la 
Râmeţ, cât şi în perioada dintre 
părăsirea forţată a Râmeţului în urma 
Decretului 410 din 1959 şi revenirea sa 
şi a maicilor în anul 1969. În toată 
această perioadă a purtat de grijă 
maicilor, muncind şi trimiţându-le bani 
când acestea nu aveau din ce trăi. Omul 
lui Dumnezeu, ai fi spus oricând 
văzându-l, căci nu lăsa să treacă nici un 
sărac sau un om flămând fără să-l 
miluiască. Îşi dădea de multe ori haina, 
încălţările şi ultima bucată de pâine. Şi 
aşa le învăţa şi pe maici.

Din păcate, viaţa plină de neajunsuri 
şi lupta sa continuă pentru reconstruirea 
mănăstirii au fost prea mult pentru 

inima sa mare. La 6 iulie 1975, la numai 
o lună după ce terminase un doctorat 
strălucit, este chemat în grădina 
Domnului, lăsându-le singure pe 
maicile de la Râmeţ. 

Pentru cei care vor să descopere un 
părinte de pateric, nu este greu să 
găsească informaţii despre viaţa sa pe 
net: de la cei care l-au cunoscut 
îndeaproape, Mitropolitul Antonie 
Plămădeală, ucenicii şi fii săi 
duhovniceşti, dar mai ales de la maicile 
de la Râmeţ. 

Şi când faceţi un pelerinaj la 
Mănăstirea Râmeţ, duceţi-vă şi la 
mormântul său. Este drept, acesta este 
mult mai puţin vizitat de pelerini ca 
mormântul părintelui Arsenie Boca. 
Dar cu siguranţă că dragostea mare a 
părintelui Dometie pentru oameni şi 
generozitatea sa nu au dispărut odată 
cu plecarea sa dincolo. Dimpotrivă, 
cred că de acolo ascultă şi împlineşte 
mai repede cererile celor care îl roagă.

Nu uitaţi să aduceţi şi o floare la 
mormântul părintelui, căci cu siguranţă 
o merită cel care a ars ca o lumânare de 
ceară curată pentru Hristos şi pentru 
semenii lui.

(Foto – 2002. Mormântul de la Râmeţ 
al părintelui Dometie. Alături - sora sa, 

monahia Eudoxia Manolache) 

arhimanDritul Dometie manolache
„Un om prin care ceilalţi L-au văzut pe Dumnezeu”

❖ Odată maicile l-au întrebat: 
„Părinte, ce să facem, că nu avem 
nimic cu ce să pregătim mâncare? 
Avem câţiva cartofi.” A zis: 
„Fierbeţi toţi cartofii, şi mâncăm 
şi noi, mănâncă şi credincioşii.” 
Maicile s-au supărat: „E singurul 
lucru pe care îl avem aici, cartofii 
ăştia, şi şi pe ăştia să-i fierbem 
toţi şi să-i dăm la credincioşi?! 
Credincioşii poate mai au ceva...” 
Dar au făcut ascultare: au fiert toţi 
cartofii, câţi au avut, şi i-au dat 
credincioşilor. A doua zi dimi-
neaţă, a venit o căruţă plină-plină 
cu bucate şi cu de toate. Şi atunci 
Părintele a zis: „Vedeţi darul lui 
Dumnezeu? Niciodată să nu vă 
zgârciţi şi niciodată să nu vă 
puneţi încrederea în voi, şi nici în 
ce aveţi, ci să vă puneţi toată 
nădejdea şi încrederea în 
Dumnezeu.”

❖ Pentru proiectul unei cabane 
necesare găzduirii pelerinilor era 
nevoie de suma de 12 mii de lei. 

Pe timpul acela, 12 mii de lei era 
ceva enorm! Şi Părintele a început 
să plângă şi i-a spus arhitectului: 
„Frate, dacă dumneata îmi ceri 
12.000 de lei numai pentru acte, 
pentru proiecte, eu cu ce o să mai 
fac clădirea?“ Arhitectul s-a dus 
să facă planurile mai departe şi, 
până seara, trebuia să i se dea toţi 
banii. Părintele s-a dus plângând 
în biserică, s-a rugat îndelung. Cu 
autobuzul de după-amiază a venit 
o femeie de la Cluj şi a adus 12 mii 
de lei, exact banii de care era 
nevoie. I-a spus: „Părinte, vi-i dau 
pentru mănăstire şi pentru ceea 
ce aveţi nevoie.”

La masă, seara, Părintele ne-a 
povestit, plângând, cum Dumnezeu 
ne poartă de grijă. „Atâta am 
cerut, atâta mi-a trimis Maica 
Domnului”.

Sursa - Costion Nicolescu – 
„Părintele Dometie de la Râmeţi”, 

2001
Text adaptat

Din viaţa părintelui Dometie

Era originar din zona munţilor Pănătău, din ţinutul 
Buzăului, născut în 1924 într-o familie de oameni 

simpli, muncitori. Fiind cu dragoste de carte, părinţii 
l-au înscris la Seminarul Teologic din Buzău, pe care  
l-a absolvit în 1945 ca şef de promoţie, iar cursurile 
Facultăţii de Teologie din Bucureşti le-a absolvit în 

1949 cu o licenţă despre mărturisirea lui Petru Movilă. 



Cel mai râvnit loc de pelerinaj din ţara 
noastră a devenit fără nicio umbră  
de îndoială mormântul părintelui  

Arsenie Boca de la mănăstirea Prislop. 
Nicicând un nume şi un loc  

nu a mai adunat atâţia români.

Unii vin chiar din străinătate pentru a-i 
cere ajutor părintelui şi revin să-i 
mulţumească. Foarte mulţi pelerini, care 
au avut parte de mijlocirea părintelui în 
necazurile lor, revin cu recunoştinţă la 
mormântul său, dar nu singuri, ci aducând 
cu ei şi pe alţii. Nu puţini sunt aceia, care, 
credincioşi sau mai puţin credincioşi, 
mărturisesc că simt că la mormântul 
Sfântului Ardealului li se răscoleşte viaţa şi 
li se întăreşte credinţa. O aripă nevăzută 
atinge parcă sufletul pelerinului şi-l face să 
simtă că dincolo de viaţă şi materie se află 
ALTCEVA, mai măreţ, mai de negrăit 
decât tot ce a văzut, a trăit sau a gândit 
vreodată.

Este poate un drum al fiecăruia către 
sine. Către frântura de dumnezeire pusă în 
fiecare dintre noi şi către iubirea treimică. 
Către Creator. 

Aceasta este poate definiţia fiecărui 
pelerinaj pe care îl facem către locuri sfinte 
şi sfinţitoare. De aceea aşteptăm cu emoţie 
orice pelerinaj pe care îl facem. 

Luni 22 iunie 2015, de ziua Sfântului 
Mitropolit Grigorie Dascălul, de la Parohia 
Şerban Vodă au plecat trei autocare cu 
enoriaşi într-un pelerinaj organizat prin 
Basilica Travel. Însoţiţi de preoţii Eugen 
Moraru şi Adrian Chiriţă, de domnul 
profesor Clement Gavrilă şi de doamna 
Magdalena Pencea, teolog, pelerinii au 
purces la drum cu mari aşteptări. Şi era 
firesc, pentru că traseul şi locurile vizitate 
au multe de spus şi de oferit celor care se 
încumetă să meargă pe urmele părintelui 
Arsenie Boca.

În prima zi am ajuns la mănăstirea 
Sinaia, apoi am continuat traseul spre 
Râşnov, Făgăraş, Orăştie, Sebeş, ajungând 

şi poposind pentru câteva ore la mănăstirea 
Sâmbăta de Sus.

Cine calcă pragul mănăstirii Sinaia, este 
copleşit de frumuseţea locurilor, dar şi de 
importanţa istorică, culturală, şi mai ales 
spirituală a acestui lăcaş. În dreapta, 
biserica nouă, cu hramul Sfintei Treimi, ce 
aminteşte de prezenţa şi contribuţia Regelui 
Carol I la refacerea acestui aşezământ. În 
stânga, bisericuţa veche, cu hramul 
Adormirii Maicii Domnului, ctitorie a 
Spătarului Mihail Cantacuzino, ce şi-a 
dorit un Sinai românesc. Pictată de vestitul 
Pârvu Mutu, a fost sfinţită în anul 1695 de 
către Mitropolitul Teodosie în prezenţa 
Sfântului Domnitor Martir Constantin 
Brâncoveanu. Lăsăm istoria medievală a 
acestui loc şi ne ducem cu gândul la primii 
ani ai secolului XX, căci aici îşi are locul 
de veci omul politic Take Ionescu.

La capătul zilei vizităm cu emoţie 
mănăstirea Sâmbăta de Sus, loc deosebit 
de important pentru credinţa neamului 
nostru. O altă ctitorie a Domnitorului Con-
stantin Brâncoveanu şi a familiei sale, 
mănăstirea se afla pe una din moşiile 
domnitorului, fiind clădită pentru ca ro-
mânii din zonă să aibă biserică ortodoxă. 
Dărâmată de austrieci la 1785, au dăinuit 
până în 1926 doar ruinele, ce aminteau cât 
de lovită a fost credinţa ortodocşilor ro-
mâni. Dar biserica a reînviat odată cu 
refacerea ei de către Mitropolitul Nicolae 
Bălan. Acesta o transformă într-o mănăs-
tire, o mănăstire căutată de oameni din 
toată ţara.

Aici mii şi mii de credincioşi vor primi, 
mângâiere şi sfaturi duhovniceşte de la 
părinţii Arsenie Boca şi Serafim Popescu. 
Arestarea părintelui Arsenie Boca, dar şi 
vremurile puţin prielnice monahismului, 
vor face ca mănăstirea să treacă într-un con 
de umbră. Iată însă că după 1982 
mitropolitul Antonie Plămădeală, cel care 
l-a avut ca naş de călugărie pe însuşi 
părintele Arsenie Boca, va lupta pas cu pas 
pentru înnoirea şi îmbogăţirea acestei 

mănăstiri. Biserica nouă şi chiliile vor 
beneficia de atenţia noului său ctitor, ca să 
nu mai vorbim de Academia Sâmbăta de 
Sus, muzeul sau biblioteca mănăstirii. 

Tot aici la mănăstirea Sâmbăta de Sus 
nu putem să nu amintim de părintele Teofil 
Părăian, cel care de atâtea ori ne-a 
întâmpinat şi ne-a bucurat, cel care, deşi 
orb, avea ochii sufletului deschişi spre o 
lume inaccesibilă multora, cel care trăia 
viaţa cu mult mai multă bucurie decât o 
facem cei mai mulţi dintre noi. Am aprins 
cu toţii o lumânare şi am înălţat o rugăciune 
la mormântul părintelui. Să se roage pentru 
noi la Bunul Dumnezeu căci, noi deşi 
vedem, suntem orbi.

Marţi, 23 iunie, am plecat foarte de 
dimineaţă către Prislop, locul de odihnă 
al părintelui Arsenie Boca. Aici vin zilnic 
sute şi mii de oameni, parcă nemaigăsindu-
şi alinarea nicăieri în altă parte. Pare că 
singurul sprijin al oamenilor în necazurile 
lor ar fi doar Sfântul Ardealului. Şi ei 
primesc răspuns la rugile lor. Căci boala, 
suferinţa de orice fel, nesiguranţa zilei de 
mâine, îi aduc pe mulţi aici, ca la un ultim 
liman! 

Plecăm mai departe şi ne oprim puţin şi 
la mănăstirea Cozia, ctitoria domnitorului 
Mircea cel Bătrân. 

Ne întoarcem spre casă încărcaţi 
sufleteşte, cu bucurii şi alinări cereşti, cu 
mintea deschisă spre înţelegerea chemării 
şi voii lui Dumnezeu. Mulţumind tuturor 
celor care au făcut posibil acest pelerinaj, 
în primul rând părintelui paroh Dinu 
Pompiliu şi preoţilor noştri dragi Eugen 
Moraru şi Adrian Chiriţă. Iar pentru 
permanenta grijă, încă de la înscrierea 
pelerinilor şi până la organizarea în detaliu 
a pelerinajului; pentru cunoştinţele îm-
părtăşite şi menţinerea unei stări de 
rugăciune şi mai ales de comuniune 
duhovnicească pe tot parcursul, mulţumim 
celor care nu au avut nicio clipă de răgaz, 
domnului profesor Clement Gavrilă şi 
doamnei Magdalena Pencea.

un popas la mormântul 
părintelui arsenie boca



TV Trinitas, prin emisiunea „Misiune şi 
comuniune” şi-a propus să fie aproape de 
parohiile şi mănăstirile româneşti de aici, 
pentru a prezenta viaţa acestor comunităţi. 
Şi spre bucuria noastră, seria de emisiuni 
realizate de părintele Dinu Pompiliu în 
Franţa, unde se află sediul MOREOM, a 
început pe 1 iulie cu un interviu cu IPS 
Iosif, mitropolitul MOREOM. Locul ales - 
Limours, unul din sediile administrative 
ale Mitropoliei. Aici se află o biserică 
maramureşeană, sfinţită la 11 iulie 2009 de 
Preafericitul Patriarh Daniel, şi o mică 
comunitate monahală de maici.

IPS Iosif nu uită să-i amintească pe cei 
care au slujit în Biserica Ortodoxă de aici. 
Arhimandritul Iosafat Snagoveanul a slujit 
la jumătatea secolului XIX în prima biserică 
românească din Paris. Admiraţia IPS Iosif 
se îndreaptă către Mitropolitul Visarion 
Puiu, cârmuitor al primei Eparhii a 
românilor din străinătate, numită şi Eparhia 
Ortodoxă Română din Europa Occidentală 
(1945-1958). Despre el, Nicolae Iorga 
spunea că este unul dintre clericii cei mai 
culţi ai perioade interbelice.

Lucrarea în Biserică se face în 
comuniune, membrii sinodului mitropolitan 
lucrează împreună: PS Siluan al Italiei, un 
misionar de excepţie, PS Timotei al Spaniei 
şi Portugaliei, PS. Marc Nemţeanul episcop-
vicar (francez de origine, călugărit în 1992 
la Sihăstria, hirotonit diacon şi apoi preot 

de Mitropolitul Daniel al Moldovei, 
absolvind în 1995 Facultatea de Teologie de 
la Iaşi) şi PS Ignatie Mureşeanul, arhiereu-
vicar al Episcopiei Spaniei şi Portugaliei. 
Aşadar Franţa, Elveţia, Belgia, Marea 
Britanie, Irlanda, Islanda, Spania, 
Portugalia, Italia sunt ţările în care 
mitropolia îşi are jurisdicţia. Sunt sute de 
parohii, misiuni şi filii, zeci de mănăstiri 
înfiinţate în ultimii ani.

Iar rostul mănăstirilor este să vorbească 
tăcut şi să înveţe despre rugăciune şi trăire 
liturgică în Biserica Ortodoxă. Deşi dialogul 
Bisericii noastre este deschis către lume, 
filosofia şi ştiinţa ei, noi nu facem 
prozelitism, dar la nevoie ne mărturisim 
fără frică credinţa.

Aici oamenii sunt mai apropiaţi de biserică, 
înţeleg că fără o spovedanie şi o împărtăşanie 
mai deasă, nu doar de câteva ori pe an, fără o 
viaţă acordată plenar la Hristos nu se poate 
trăi şi rezista aici. Şi poate noi ortodocşii şi 
Biserica Ortodoxă Română avem o misiune 
deosebită în lumea occidentală, să-L pro-
povăduim pe Hristos în lumina credinţei 
ortodoxe, să le deschidem ochii oamenilor 
spre Dumnezeu.

O mare problemă aici este a familiei, a 
dezmembrării şi separării membrilor ei. De 
aceea un loc aparte în pastoraţie o reprezintă 
familia şi unitatea ei, militând pentru 
aducerea copiilor din ţară aici sau plecarea 
părinţilor în România.

Iar cateheza preoţilor se adresează 
tuturor categoriilor de vârstă, tuturor 
generaţiilor, de la copii la adolescenţi şi 
adulţi, punând de la început accentul nu 
numai pe îmbisericirea pruncilor, pe Sfânta 
Taină a Botezului, dar şi pe deasa împărtăşire 
a copiilor. Cateheza se face cu precădere 
duminica, căci atunci de cele mai multe ori 
putem sluji în biserici – multe catolice sau 
protestante, neavând propriile noastre 
biserici. Iar cateheza este continuată şi în 
agapele ce au loc după Sfânta Liturghie, 
căci acestea au devenit aproape nelipsite 
din parohii.

Pentru că se pune un accent deosebit pe 
cateheză, mitropolia a înfiinţat un <<Centru 
Ortodox de Studii şi Cercetări „Dumitru 
Stăniloae”>>, care este destinat în primul 
rând instruirii permanente a clericilor, dar 
şi formării cateheţilor şi a laicilor doritori 
de a ajuta Biserica. Profesorii sunt şi din 
România, nume sonore din învăţământul 
teologic din ţară au pus umărul la această 
întreprindere misionară. Cursurile sunt 
predate şi prin Apostolia TV, televiziunea 
web a MOREOM. Dar legătura Bisericii cu 
credicioşii săi nu se opreşte aici, căci lunar 
apar 4 ediţii diferite ale unei reviste de 
informare şi spiritualitate ortodoxă numită 
„Apostolia”.

Pentru a putea trăi, toţi preoţii sunt 
nevoiţi să lucreze. Să spunem, de pildă, că 
părintele Valerian lucrează într-o casă de 
bătrâni, părintele Răzvan Ionescu este 
inginer şi predă cursuri la o facultate de 
inginerie din Paris, părintele Jean Boboc 
este medic, ca şi părintele Yves Dulac, 
cardiolog, iar pr. protoiereu Marc-Antoine 
Costa de Beauregard a fost o viaţă profesor. 
Cu toate că misiunea este parţial împiedicată, 
totuşi partea bună este că preoţii cunosc 
mult mai bine viaţa lumii contemporane şi 
pe oameni în mod direct. În acelaşi timp 
însă, preoţii sunt în lume propovăduitori 
discreţi ai ortodoxiei.

Aşa cum de fapt sunt toţi românii 
ortodocşi din diasporă.

ZIUA ORA SLUJBA
Duminică 5 iulie  0800-1200 Utrenia, Sfânta Liturghie –  
  Duminica  a 5-a după Rusalii  
  (Vindecarea celor doi demonizaţi  
  din ţinutul Gadarei)
Miercuri 8 iulie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
  1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 10 iulie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
  1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 11 iulie 0730-1030 Sfânta Liturghie, Pomenirea morţilor 
  1700-1800 Vecernie 
Duminică 12 iulie 0800-1200 Utrenia, Sfânta Liturghie  
  Duminica a 6-a după Rusalii  
  (Vindecarea slăbănogului din Capernaum)

CONTRIBUŢIA ENORIAŞILOR PAROHIEI ŞERBAN VODĂ PENTRU ANUL 2015 A FOST STABILITĂ LA 100 LEI

Fără o trăire liturgică intensă  
nu putem rezista aici

PROgRAmUL BISERICII ŞERBAN VODĂ îN PERIOADA 5 IULIE - 12 IULIE 2015

Numărul românilor care trăiesc în afara 
ţării se ridică, după unele estimări,  

la aproape 4 milioane, iar cei mai mulţi 
dintre ei muncesc în Italia şi Spania. 

Aşadar o a doua casă pentru mulţi 
cetăţeni români. Nu întâmplător  

şi Mitropolia Ortodoxă Română a Europei 
Occidentale şi Meridionale (MOREOM)  

a căpătat în ultimii ani o dezvoltare  
şi influenţă deosebită în această  

parte de lume.


