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Ce frumoasã coincidenþã aniversarea a ºase 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 ultra-secularizatã 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, revista trimestrialã de culturã
ºi spiritualitate româneascã Luminã Linã, Gracious Light, 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 1998- Florii 1999) 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.
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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 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 de multe ori pericopa Sf. Evanghelii din
duminica precedentã sau urmãtoare întrunirii; de asemenea s-au dezbãtut
subiecte de interes comun cum ar fi: Biserica creºtinã în epoca persecuþiilor,
ereziile primelor veacuri creºtine, educaþia religioasã a tineretului în lumea
contemporanã, influenþa creºtinismului în muzica clasicã europeanã, º.a.
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 revista noastrã
Luminã Linã, de asemenea unicã prin modul în care apare în comunitatea
noastrã din New York, revistã care conþine în permanenþã pagini de
reflecþie biblicã, de scrieri patristice, precum ºi articole teologice pe diverse
teme.
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ACTIVITÃÞI TEOLOGICE
Cea mai importantã activitate la acest capitol o reprezintã
Simpozionul Teologic din 6 Decembrie 1998 cu tema The Theological
Legacy of Fr. Dumitru Stãniloae and its Ecumenical Actuality. La acest
eveniment desfãºurat în limba englezã au participat ºi reprezentanþi de la
alte confesiuni creºtine; vorbitorii ºi referatele au fost:
George Alexe, Senior theologian of the Romanian Orthodox Church, poet
and writer, essayist, publisher; director and founder of Romanian
Communion; president of the Sixth Ecumenical Theological Symposium:
Together with Fr. Stãniloae on the Theological Mainline of the Romanian
Orthodoxy and Ethnicity;
Rev. Fr. Dr. Theodor Damian, Professor of Philosophy and Ethics at
Audrey Cohen College, NY; president of the Romanian Institute of
Orthodox Theology and Spirituality: The Theology of the Gift in Fr.
Stãniloae’s Synthesis;
Rev. Fr. Dr. Ronald Robertson, Associate Director, Secretariate for
Ecumenical and Interreligious Affairs, National Conference of Catholic
Bishops, USA: Dumitru Stãniloae on Christian Unity;
Rev. Fr. Dr. Eugen Pentiuc, Professor of Old Testament and Hebrew at
Holy Cross Greek School of Theology, Boston, MA: Hermeneutical
Principles in Fr. Stãniloae’s Theology;
Dr. Lucian Turcescu, Adjunct Professor of Systematic Theology and
Early Church History, University of Antioch, NY and St. Michael’s
College, Univ. of Toronto: Fr. Stãniloae’s Critique of Communion
Ecclesiologies;
Rev. Fr. Drd. Ioan Ioniþã, New St. George Romanian Orthodox Church,
Lansing, Illinois, translator in English and editor of Fr. Stãniloae’s
dogmatic theology: Theological and Cultural Significance of Fr.
Stãniloae’s Visit in America.
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.
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ACTIVITÃÞI ECUM ENICE
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.
Cu ocazia slujbei aghezmei celei mari din ziua Bobotezei a fost
invitat sã participe Fr. Thomas Schirmer, preotul bisericii episcopale “Sf.
Andrei” din Astoria, NY. unde nouã ni se oferã ospitalitate liturgicã. La
rândul sãu, Pr. Th. Damian a participat la diverse slujbe festive la biserica
episcopalã.
Intre 3-10 Mai 1998 Pr. Th. Damian a participat la cel de-al 33-lea
Congres Internaþional de Studii Medievale din America (Western Michigan
University, Kalamazoo, MI) unde a prezentat un referat teologic cu tema:
Icoana bizantinã ºi semnificaþia ei pentru viaþa noastrã astãzi.
De asemenea Biserica noastrã are calitate de membru corespondent
în organizaþia bisericeascã numitã United Church of Christ ºi este membrã
în Federaþia Bisericilor din Queens, NY. In cadrul unei întruniri festive
anuale a acestei organizaþii, D-na Constanþa Boca, la propunerea preotului
paroh, a fost onoratã cu o diplomã de merit pentru activitatea susþinutã pe
care o desfãºoarã în cadrul Bisericii noastre.

ACTIVITÃÞI DE CARITATE
Biserica noastrã, prin comitetul sãu de caritate condus de D-na
Lucia Columb ºi D-na Ana Maria Totora a ajutat 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.
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. Majoritatea hainelor au fost
donate de cãtre Biserica ortodoxã greacã “Sf. Thomas” din Cherry Hill, NJ,
prin Pr. Emmanuel Pratsinakis.
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ACTIVITATE ADM INISTRATIVÃ
Pe lângã toate cele amintite pânã acum, care implicã în mod natural
o muncã administrativ-organizatoricã, trebuie menþionate ºi întrunirile
periodice ale Consiliului ºi Comitetului de administraþie, în afarã de
consultãrile permanente ale preotului cu diferiþi membri ai Consiliului ºi
Comitetului în vedera organizãrii activitãþilor curente ce au loc la biserica
noastrã.

ACTIVITÃÞI CULTURALE
In comunitatea româneascã din America, în general, ºi în
comunitatea românilor din New York, în special, prezenþa Bisericii noastre
ºi a Institutului se face simþitã pe mai multe planuri. Un loc de seamã în
acest sens îl reprezintã paleta largã a activitãþilor culturale ºi anume:
! Sãrbãtorirea cu sfinþenie a celor mai importante evenimente istorice ºi
culturale din viaþa poporului nostru, prin mijloace artistice ºi literare
adecvate
! Organizarea de simpozioane teologice ºi culturale
! Editarea revistei Luminã Linã. Gracious Light
! Invitarea la tribuna noastrã a unor personalitãþi ale vieþii noastre
culturale, teologice ºi ºtiinþifice din þarã ºi din diasporã
! Existenþa Cenaclului “M. Eminescu”, bine apreciat de presa ºi de
confraþii de literaturã din þarã ºi din exil.

Aniversãri - Comemorãri
! La 10 Mai 1998 s-a aniversat instaurarea monarhiei ºi Independenþa de
Stat a României; a vorbit Pr. Dr. Eugen Pentiuc.
! La 14 Iunie 1998 a avut loc comemorarea morþii lui M. Eminescu; a
vorbit Pr. Dr. Th. Damian.
! La 29 Noiembrie 1998 s-a sãrbãtorit unirea Transilvaniei cu România
(1 Dec. 1998); au vorbit Domnii Constantin Tennyson despre permanenþa
ideii de unitate în istoria României ºi M.N. Rusu despre Mãnãstirea Necula
ºi rolul ei în istoria unirii.
! La 20 Decembrie 1998 s-a comemorat ziua eroilor din 1989; a vorbit Dl M.N. Rusu.
! La 17 Ianuarie 1998 a avut loc SYMPOSION U L “EMINESCU ”; au vorbit
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urmãtorii: Theodor Damian: Dorul dupã Dumnezeu în pozia lui M.
Eminescu; Gellu Dorian: Eminescu la el acasã, în pragul aniversãrii a 150
ani de la naºtere. Perspectiva unei noi ediþii a poeziei lui M. Eminescu;
Zahu Panã: Prima versiune a Luceafãrului; Constantin Tennyson: Evoluþia
graiului de la Eminescu la noi; M.N. Rusu: Conceptul de Luminã Linã în
poezia lui M. Eminescu.
! La 24 Ianuarie 1998 s-a celebrat unirea Principatelor române; a vorbit Dl Constantin Tennyson.

Conferinþe - Referate
Pe lângã referatele legate de sãrbãtorile menþionate mai sus, alte
persoane au þinut diverse comunicãri dupã cum urmeazã:
Remus Rus: Literatura teologicã din România în perioada contemporanã
Grid Modorcea:, scriitor: Noutãþi literare în România
Traian Andreescu: Basarabia, terra dolorosa

Invitaþi de onoare
Grid Modorcea, scriitor, Bucureºti
Sofia Vicoveanca, interpretã muzicã popularã
Maria Mariº Dãrãban, artist plastic, Baia Mare
P.S. Nifon Mihãiþã, Episcop al Sloboziei ºi Cãlãraºilor
Lucian Vasiliu, Mariana Codruþ, Radu Andriescu, Iulian Frunzã, scriitori
ºi poeþi, Iaºi
Gellu Dorian, scriitor, jurnalist, Botoºani
Grupul “Datina” (opt persoane) interpreþi ai cântecului ºi dansului
popular, Botoºani

Cenaclul Literar "M. Eminescu"
Intrunirile Cenaclului literar au avut loc cu regularitate la fiecare
douã sãptãmâni, cu excepþia vacanþelor. Evenimentele festive de cenaclu au
fost ocazionate de lansarea unui numãr fãrã precedent de volume semnate
de scriitori ºi poeþi de aici ºi din þarã dupã cum urmeazã: Gabriela Marin
Thornton: Insula Guvernatorilor; Obsesia de a rãmâne tânãr;
Lucian Vaisliu: Lucianograme;
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Emil Brumaru: Dintr-o scorburã de morcov;
Constantin Mãdinciouiu: Suprema dragoste;
Theodor Damian: Roua cãrþilor: o hermeneutica teologicã în context
literar;
Georgiana Fârnoagã: The Phantom Church and other stories from
Romania.
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.

Revista Luminã Linã. Gracious Light
Unul dintre principalele obiective ale Bisericii ºi Institutului nostru
constã în organizarea ºi desfãºurarea unei susþinute activitãþi teologice,
pastorale, spirituale ºi culturale, de prezentare a ideilor teologice care
frãmântã lumea actualã, ºi de asemenea de prezentare a literaturii române
clasice ºi contemporane. In acest scop a fost publicatã revista Luminã Linã
trimestrial, în format carte, în condiþii grafice de înaltã þinutã profesionalã,
corespunzãtoare cu aspiraþiile ºi interesul pentru spiritualitatea ºi cultura
româneascã autenticã manifestate în comunitatea noastrã.
Pentru a se vedea cã aceste afirmaþii nu sunt gratuite, permiteþi-ne
sã citãm acele ziare ºi reviste în România ºi S.U.A. care, sub diverse forme
publicistice, au fãcut referiri la Institutul ºi Biserica noastrã, la cenaclul “M.
Eminescu”, la revista Luminã Linã sau au publicat texte semnate de Pr. Th.
Damian, M.N. Rusu sau ale altor colaboratori ai revistei noastre:
Telegraful Român, Curierul Românesc, România Liberã, Dacia Liberã,
Minerva, Orient Latin, Tribuna, Al Cincilea Anotimp, Gazeta de
Transilvania, Actualitatea Botoºãneanã, Monitorul de Suceava, Monitorul
de Botoºani, Jurnalul de Botoºani ºi Dorohoi, Graiul Bisericii noastre,
Heliopolis, Emanuel, Viaþa cultelor, Graiul Maramureºului, Astra,
Caietele Daco-româniei, Hyperion, Meridianul Românesc, New York
Magazin, Romanian Journal, Comuniunea româneascã, Credinþa, Mioriþa,
The Patristic and Byzantine Review, Sharing the Practice, º.a.
Producþia editorialã teologicã ºi culturalã reflectatã în paginile
revistei Luminã Linã nu este ruptã de aceea care se desfãºoarã în România.
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Dimpotrivã putem afirma cã revista noastrã este direct implicatã în
orizontul cultural româno-american, iar miºcarea teologicã, publicisticã ºi
culturalã din þarã este viu interesatã sã cunoascã opiniile, impresiile ºi
judecãþiile noastre de valoare. De aceea revista Luminã Linã acordã un
spaþiu tipografic adecvat, atât pentru prezentarea ºi semanalarea cãrþilor ºi
revistelor de teologie apãrute în þarã ºi în strãinãtate, cât ºi a revistelor de
culturã în general. Astfel, în paginile revistei Luminã Linã pot fi întâlnite
urmãtoarele titluri ºi autori recenzaþi (citãm în ordinea intrãrii lor în
paginile revistei noastre), recenzii semnate de Theodor Damian, Margareta
Vasile, Gh. Ciobanu, I.O. Rudeanu:
(Th. D.) Thomas J. Altizer: The Contemporary Jesus
(Th. D.) Neil Ormerod: Introducing Contemporary Theologies
(Th. D.) Edward H. Hammett: Making the Church Work
(Th. D.) Jimm Forest: Praying with Icons
(Th. D.) Robert J. Wicks: After 50: Spiritually Embracing Your Own
Wisdom Years
(M. V.) Jean Kovalevsky: Taina originilor
(Th. D.) Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Pe treptele
slujirii creºtine, vol. VII
(Th. D.) Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Hristos, Bisericã, Societate
(Th. D.) Arhid. Prof. Ioan Ivan, Viaþa Cuviosului Paisie de la Neamþ
(Th. D.) Mihai Vlasie, Drumuri spre mãnãstiri: Ghid al aºezãmintelor
monahale ortodoxe din România
(Th. D.) Georges Dumitresco, Triptic
(Th. D.) Ramona Manolescu, Sentimente galbene
(Gh. C.) Octavian Pop, Raporturile dintre guvern ºi parlament în dreptul
românesc ºi comparat
(I.O. R.) Ioan Marin Mãlinaº, Basilica din Densuº
(Th. D.) Joannne Bock, Ethnic Vision: A Romanian American Inheritance
Simpozion ºtiinþific româno-american
Alte cãrþi prezentate la rubrica Consemnãri realizatã de Pr. Th.
Damian au fost:
Gabriela Marin Thornton, Obsesia de a rãmâne tânãr; In largul sufletului
Constantin Eretescu, Pensiunea Dina
Veronica Balaj, Jurnalul de Timiºoara; Sãrbãtori amânate
Liviu Pendefunda, Vrãjitorii marelui vid
Augustin Ioan, Armata poporului
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Florentin Smarandache: Prin tunele de cuvinte
Vlaicu Ionescu: Les dernières victoires de Nostradamus
Olivian Bindiu: Ortodoxia româneascã; Spre celãlalt pãmânt; Cuget
Ortodox; Educaþia religioasã a copiilor
Patrick Glynn. God: The Evidence. The Reconciliation of Faith and Reason
in a Postsecular World
Who’s Who in Theology and Science: An International Biographical and
Bibliographical Guide to Individuals and Organizations
Interested in the Interaction of Theology and Science
Silvia Lazarovici: M. Eminescu, Bibliografie
Lucia Olaru Nenati,Bãieþei, clopoþei ºi fetiþe, luminiþe
Constanþa Bratu Marin, Dincolo de ani, dincolo de oceane
Corneliu Filip, Un român prin Israel
Gellu Dorian, Scriitorul
Mihai Mircea Ciobanu, The Aesthetic of Death
Florentin Smarandache, Distihuri paradoxiste
Constantin Mãdincioiu, Suprema dragoste
Doina Drãgan, Ecou
Dintre numele care au marcat publicaþia noastrã în anul 1998-1999,
menþionãm scriitori, poeþi, teologi, oameni de ºtiinþã (în ordine alfabeticã):
George Alexe, Cristian Amarghioalei, Vasile Amarghioalei, Radu
Andriescu, ªerban Andronescu, Lucreþia Andronic, Coriolan Babeþi,
Violeta Babiuc, Veronica Balaj, George Bãjenaru, Sophy Bistriceanu, Ion
Bria, Ariane Buglione, Petre Bucinschi, Marin Bucur, Pãlãguþa Chiriac,
Silvia Cinca, Gh. Ciobanu, ªerban Cocioba, Mariana Codruþ, D-tru
Constantinesu, Vasile Costin, Th. Damian, Maria Mariº Dãrãban, Gellu
Dorian, Liviu Georgescu, D-tin Hrehor, D-tru Ichim, Augustin Ioan,
Nicolae Jinga, Silvia Lazarovici, Ion Jancu Lefter, Amalia Maftei, Mary
Magdalene McCann, Valentin Martuneac, Al. Cristian Miloº, Dorin
Ploscaru, Augustin Pop, Elena Liliana Poescu, John Predescu, Alexandra
Roceric, Traian St. Roman, George Roºianu, Florin Rotaru, I.O Rudeanu,
Remus Rus, M.N. Rusu. Aurel Sasu, Christian Schenck, Vasile ªelaru,
Florentin Smarandache, C-tin Severin, Andrei Stãnescu, Gabriel Stãnescu,
Ioan ªtefãnescu, Napoleon Sãvescu, Const. Tennyson, Gabriela Marin
Thornton, Elena Tomescu, Daniel Turcea, Horia Þâru, Valerian Þopa,
Margareta Vasile, Lucian Vasiliu, Luciana Vaugham, Augustin Visa,
Dionisie Vitcu, C-tin Zisu, º.a.
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Autori clasici ºi contemporani din literatura românã ºi universalã
de asemenea au onorat paginile revistei noastre: spre exemplificare
menþionãm: M. Eminescu, Nichita Stãnescu, Mateiu I. Caragiale, Urmuz,
º.a.

Colindele
Concertul de colinde de Crãciun susþinut de credincioºii Bisericii
noastre ºi de corul studenþilor de la Facultatea de Teologie din Bucureºti au
constituit în sine evenimente culturale deosebite în comunitatea noastrã.

In conluzie, toate aceste activitãþi împreunã cu cele ce urmeazã ºi
alte 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. Astfel spus, precum se
vede, întreaga gamã a activitãþilor noastre se bucurã din ce în ce mai mult
de o recunoaºtere unanimã, la nivel personal ºi instituþional, fapt care ne
obligã la o continuã perfecþionare a muncii noastre.

ACTIVITÃÞI SOCIALE
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:
Masa festivã de Florii, aniversarea a cinci ani de la înfiinþarea
Institutului ºi Bisericii noastre (11 Aprilie 1998)
Masa festivã de Sf. Paºti (18 Aprilie 1998)
Masa festivã la aniversarea instaurãrii Monarhiei în România ºi de ziua
independenþei de stat a României (10 Mai 1998)
Masa festivã la comemorarea morþii lui M. Eminescu (28 Iunie 1998)
Masa festivã a Hramului Bisericii (5 Iulie 1998)
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Festival mustului (Octombrie 1998)
Serbarea de Lãsatul secului pentru Post Crãciunului (15 Nov. 98)
Masa festivã la aniversarea Unirii Transilvaniei cu România (29 Nov.)
Serbarea de Crãciun (25 Decembrie 1998)
Masa festivã la Symposion “M. Eminescu” (17 Ianuarie 1999)
Masa festivã la aniversarea Unirii Principatelor (24 Ianuarie 1999)
Masa festivã de Hramul Institutului, Sf. Trei Ierarhi (31 Ianuarie 1999)
Serbarea de Lãsatul secului ºi Balul Mãrþiºorului (21 Februarie 1999)
La toate aceste serbãri, cunoscuþi artiºti din comunitatea
româneascã din New York ºi din þarã ºi-au adus aportul lor; în semn de
gratitudine amintim aici pe îndrãgiþii interpreþi: Sofia Vicoveanca, Lia
Lungu, Angela Buciu, Brânduºa Covalciuc Ciobanu, ªtefan Diþu, Aram
Ohanian, Grupul “Datina” (Botoºani), Mihai Donca, C-tin Mândriºteanu,
Marin Cotoi, º.a.

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.
Toate aceste activitãþi, precum ºi multe altele neamintite aici, au
contribuit la formarea acestei comunitãþi, la crearea unui spirit prietenesc,
de familie, deschis, de încredere, respect ºi armonie în rândurile enoriaºilor
de la biserica noastrã.
***
Acesta este bilanþul muncii noastre de un an de zile la Institutul ºi
Biserica “Sf. Apostoli Petru ºi Pavel”.
Trebuie sã menþionez cã aceastã activitate atât de bogatã ºi diversã,
cu caracter religios-duhovnicesc, teologic, cultural, social n-ar fi fost
posibilã fãrã contribuþia majorã, semnificativã, dedicatã ºi perseverentã,
fãrã rãbdarea ºi dãruirea, înþelegerea, dragostea ºi zelul D-nei Preotese
Claudia Damian care a lucrat uneori zile ºi nopþi de-a rândul, cu pasiune ºi
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dragoste la munca de dactilografiere ºi tehnoredactare, la cea religios
pastoralã ºi culturalã.
Cãlduroase mulþumiri aduc acum D-lui M.N. Rusu pentru
contribuþia sa semnificativã la activitãþile publicistice ºi culturale din
comunitatea noastrã precum ºi tuturor membrilor Consiliului ºi Comitetului
de administraþie în frunte cu domnii ºi doamnele: Ion Radu, Const.
Gheorghe, Dumitru Vrânceanu, Teodor Stan, Nicolae Bucur Radu,
Octavian Borcea, Aram Ohanian, Viorica Radu Bogosian, Geta
Mãgârdicean, Luiza Tudorie, Constanþa Boca, Elena Vrânceanu, Livia
Dumitrescu, Ana Maria Totora, Lucia Columb, Elena Ohanian, Coca
Spiciuc, Dorina Riþiu., 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 pozitiv 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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