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Ce frumoasã coincidenþã aniversarea a cincisprezece 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! Pentrru cã într-adevãr, toatã aceastã

perioadã n-a fost lipsitã ºi de patimi, adicã de griji, lipsuri, teamã, mai ales

legate de cãutãrile noastre de locaº gazdã ºi de mutãrile dintr-un loc în altul.

Dar Dumnezeu ne-a ajutat întotdeanua. 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.
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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 ele sunt parte

fundamentalã a identitãþii noastre personale ºi etnice.

De aceea, în timp ce privim caracterul multi-cultural al societãþii

noastre ca pe o binecuvântare ºi vedem diferenþa ca pe 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, precum ºi Romanian

Medievalia cu referatele reprezentanþilor Institutului nostru la Congresele

Internaþionale ale Institutului de Studii Medievale de la Universitatea de

Vest din Kalamazoo, Michigan, revista trimestrialã de culturã ºi

spiritualitate româneascã Luminã Linã, Gracious Light, þine simpozioane

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 2007 - Florii 2008) 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. 

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 l-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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Demnã de remarcat aici este ºi prezenþa altor preoþi care au vizitat

ºi slujit la biserica noastrã:  P.C. Pr. Dr. George ªchiop, P.C. Pr. Ioan

Preoteasa ºi P.C. Prot. Tudor Mazur din New York ºi P.C. Pr. Ovidiu

Cãrãbaº din România.

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, în aproape întregul

an care a trecut.

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 s-au þinut ocazional, anul acesta, fie la

casa Pr. Th. Damian, fie la Bisericã,  constând mai ales în cconversaþii pe
teme de istorie bisericeascã, patristicã, eticã, spiritualitate ºi teologie
ortodoxã. Douã zile de vineri, în fiecare lunã au fost anunþate în
revista Luminã Linã ca fiind disponibile pentru cei interesaþi sã
participe.

Tot ca activitate cateheticã-didacticã se considerã ºi revista
noastrã Luminã Linã, unicã prin modul în care apare în comunitatea
noastrã din New York ºi din America, revistã care conþine în
permanenþã pagini de reflecþie biblicã ºi patristicã, de scrieri
patristice, precum ºi articole ºi studii de teologie ºi spiritualitate
creºtinã.
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ACTIVITÃÞI TEOLOGICE

Cea mai importantã activitate la acest capitol o reprezintã
Simpozionul Teologic Ecumenic ºi Interdisciplinar (al
cincisprezecelea) cu tema: Theology and Literature: The Deification
of Imagination and Its Cathartic Function in Spiritual Growth. 

Evenimentul a avut loc sâmbãtã pe 1 Decembrie în sala
culturalã a Consulatului General al României la New York.
Prezentãrile s-au derulat dupã cum urmeazã:
 
George Alexe, The Deification of the Creative Imagination as the

Theandric Likeness of the Image of God in Us, according to
the Byzantine Eastern Orthodox Spirituality

Stefan Stoenescu, The Imagination’s Quasi-Religious Nature in
Later Modernity

Richard Grallo, Ph.D., Image and Imagination as Components of
Learning

Bert F. Breiner, Ph.D., Science Fiction: Imaginative Exploration of
the Human Condition

Ali Shehzad Zaidi, Ph.D., The Mythical Dream Voyage in “The
Cobbles of Hydra”

Theodor Damian, Ph.D., A Poet of the Transcendent:Mihail Crama:
The Realm of Dusk

Carmen Harra, Ph.D.The Spiritual Cathartic Dimension of the World
as Reflected in the Eternal Principles of the Physical
Universe

Daniela Anghel, Ph.D., Imagination and Contemplaton in the Light
of the Image and Likeness of God as Gifts of the Holy Spirit
and Their Spiritual Dynamism in Our Life

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 ECUMENICE

� Simpozionul menþionat mai sus a reprezentat un eveniment
ecumenic de seamã în viaþa comunitãþii noastre.

� Vecernia Învierii, 2007, a fost de asemenea un eveniment
ecumenic deschis participãrii enoriaºilor ºi preotului paroh de la
biserica episcopalianã gazdã. S-a citit Sf. Evanghelie în mai multe
limbi.

� Pe data de 20 Oct. 2007, D-na Victoria Plãviþu, în calitate de
membrã a  Comitetului de doamne, a fost onoratã, la nominalizarea
Pr. Th. Damian, cu diplomã de merit din partea Federaþiei Ecumenice
a Bisericilor Creºtine din Queens, NY, unde Biserica noastrã este
membrã de mulþi ani.

� Între 13 Aprilie - 4 Mai 2007 Pr. Th. Damian a participat ºi
vorbit la patru seminarii ecumenice la La Guardia Community
College intitulate “Difficult dialogues”.

ACTIVITÃÞI DE CARITATE

Biserica noastrã, prin comitetul sãu de caritate condus de
D-na Lucia Columb 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 ºi donaþiile care adesea s-au realizat în comunitatea noastrã
pentru biserici aflate în reparaþii capitale sau în construcþie în
România.
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ACTIVITATE ADMINISTRATIVÃ

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 vederea 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 celor mai importante evenimente istorice ºi
culturale din viaþa poporului nostru, prin mijloace artistice ºi literare
adecvate;
� Organizarea de simpozioane teologice ºi culturale;
� Editarea ºi redactarea 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 diasporã;
� Interviuri ºi prezentãri date de Pr. Th. Damian, Prof. Mihaela
Albu, M.N. Rusu, George Alexe ºi Dr. Napoleon Sãvescu la presa ºi
la programele de Radio ºi TV din þarã (PRO-TV, TVRM, Radio
România Internaþional, Radio România Actualitãþi, Radio România
de Mâine)  precum ºi la programe media din America.
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Aniversãri - Comemorãri   

� Duminicã 6 Mai la Biserica noastrã s-a sãrbãtorit ziua
monarhiei ºi ziua independenþei de stat a României, precum ºi ziua
mamei dupã tradiþia americanã.  Au evocat momentele Pr. Th.
Damian ºi D-nii M.N. Rusu, Grigore Sandul, Garabet Salgian; au
recitat poezii din creaþia lor Theodor Damian, Ion Burcin, Adriana
Hegbeli ºi a cântat D-na Constanþa Sandul.
� Luni, 28 Mai 2007, Pr. Th. Damian împreunã cu enoriaºi ai
Bisericii noastre ºi membri ai Societãþii “Dorul” (Preºedinte Ing.
Cristian Pascu), au oficiat slujba parastasului pentru românii
înmormântaþi la cimitirul Cypress Hill din New York.
� Vineri pe 15 Iunie, Cenaclul nostru a comemorat împlinirea
a 118 ani de la moartea lui Mihai Eminescu ºi în acelaºi timp a
celebrat la consulatul General al României din Manhattan aniversarea
a 100 ani de la Naºterea lui Mircea Eliade. Simpozionul “Eliade” a
fost organizat de Institutul ºi Cenaclul nostru ºi de Universitatea din
Craiova (Theodor Damian ºi Mihaela Albu), el constituind al doilea
simpzion internaþional “Luminã Linã”. Prezentãrile la acest
eveniment au avut loc dupã cum urmeazã:
Prof. univ. Dr. Mihaela Albu: Mircea Eliade ºi Biblioteca - spaþiu

profan/ simbol sacru;
Prof. univ. Dr. Silvia Burdea: Mircea Eliade în Franþa; 
Prof. univ. Dr. Theodor Damian: “Homo Religiosus” ca “Imago

Dei”;
Prof. univ. Dr. Doru Tsaganea: Mircea Eliade, luptãtor umanist

pentru libertate; o perspectivã a ºtiinþelor politice;
Dr. Ana Chelariu: Istoria Religiilor - o disciplinã controversatã;
Prof. univ. Dr. Constantin Negoiþã: Mircea Eliade - un postmodern;
Prof. univ. Dr. Ali Shehzad Zaidi: Reenchanting the World;
M.N. Rusu: Mircea Eliade ºi Brâncuºi.

Dr. Mac Linscott Ricketts, Dr. Francis Ion Dworschak, Prof.
Nicolae Petre Vrânceanu, George Alexe ºi Maia Cristea-Vieru n-au
putut fi prezenþi dar au trimis comunicãri.

Au avut loc discuþii pe temele prezentate ºi o recepþie.
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� Duminicã 2 Decembrie 2007 la Biserica noastrã s-a serbat
Ziua naþionalã a României. Au vorbit: D-nii George Alexe ºi
Constantin Tennyson.

� Sâmbãta 12 Ianuarie 2008, în sala culturalã a Consulatului
General al României Institutul nostru a organizat Simpozionul anual
“M. Eminescu”. Prezentãrile la acest evenimnet au avut loc dupã cum
urmeazã: 

Prof. Dr. Adrian G. Sahlean, Boston: Cum NU trebuie tradus
Eminescu: sunatul din coadã ºi comicul involuntar 

Prof. Dr. Anca Sîrghie, Sibiu: Portretizãri contemporane în relaþie
cu dimensiunea genialitãþii eminesciene

Mircea N.Rusu, New York: Urmuz ºi Societatea eminescianã
“Junimea”

Prof. Dr. Mariana Neþ, Bucureºti: Un compendium Eminescu pentru
sec. XXI

P.C. Pr. Prof. Nicolae Buga, Philadelphia, PA: Eminescu ºi Putna
Prof. Dr. Rodica Marian, Cluj-Napoca: Expresia credinþei ºi a eului

profund în Mortua est
Dr.Napoleon Sãvescu, New York: Eminescu ºi problema dacilor
Dr.Viorica Enachiuc, Giurgiu: Literatura românã din secolele XI-XII

ºi sursele de inspiraþie ale poeziei eminesciene
George Alexe, Detroit, MI: Misterul actualitãþii eminesciene
Dr. Theodor Damian, New York: Timpul între imanent ºi

transcendent: Chronos ºi Kairos în poezia lui Eminescu
Ing. Cristian Pascu, New York: Proiectul: Statuia lui Mihai

Eminescu la New York.

Evenimentul a fost marcat, spre deosebire de alþi ani, de
executarea de cãtre corala „Romania”, condusã de dirijorul George
Alexe din Detroit, Michigan, a unui buchet de piese din muzica
bisericeascã, patrioticã ºi popularã româneascã, de piesele dedicate
de cãtre Lia Lungu momentului, de poeziile recitate dedicate lui
Eminescu, dar ºi de cele din creaþia membrilor Cenaclului nostru,
precum ºi de tortul aniversar oferit de Societatea „Dorul” din New
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York, prin preºedintele ei, Ing.Cristian Pascu,  ºi de înmânarea  unor
diplome de merit ºi trofee aniversare. Cu aceastã ocazie, din partea
Institutului nostru, Pr.Theodor Damian ºi Dl.Valeriu Moldoveanu au
oferit preºedintelui Societãþii „Dorul” o placã de merit.

Simpozionul s-a încheiat cu o tradiþionalã ºi generoasã
recepþie.

� Pe data de 20 Ianuarie 2008 s-a celebrat la Biserica noastrã
evenimentul Unirii Principatelor Române. A vorbit invitatul special
al Bisericii, D-l Constantin Tennyson.

Conferinþe, referate, lucrãri literare

Pe lângã referatele legate de sãrbãtorile menþionate mai sus, 
Pr. Th. Damian a organizat evenimente academice ºi culturale unde
a þinut ºi alte comunicãri sau a rãspuns diferitor invitaþii unde a
prezentat lucrãri astfel:

� În perioada 10-13 Mai 2007, la Kalamazoo, MI, a avut loc al
42-lea Congres de Studii Medievale organizat de Western Michigan
University, în cadrul cãruia au fost prezentate peste 2500 de lucrãri
ºtiinþifice.

Cu acest prilej Institutul Român de Teologie ºi Spiritualitate
Ortodoxã din New York, afiliat prin strãdania D-lui George Alexe,
directorul sãu de studii, cu Institutul de Studii Medievale al
Universitãþii amintite, a fost prezent cu trei sesiuni ºi mai mulþi
conferenþiari, dupã cum urmeazã:

Prima sesiune (organizator ºi preºedinte George Alexe) cu
tema Ecumenical Participation of the Romanian Eastern Byzantine
Romanity in the Christian Foundation of Europe, a avut ca sub-teme
ºi referenþi astfel:
- Participation of the Eatsern Byzantine Romanity in the Christian
Foundation of Europe, de George Alexe;
- Saint Stephen the Great of Moldavia: Defender and Athlete of Jesus
Christ, de Dr. Daniela Anghel;
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- Scorning the Balkan Ghosts: Byzantine Orthodoxy Confronting the
Southern Slavic, de Marian Simion;

Sesiunea a doua (organizator George Alexe, prezidatã de
Theodor Damian), cu tema: “Thraco-Dacian Religion, Culture and
Spirituality during the Macedonian Empire and Hellenistic Era”, a
avut ca sub-teme ºi referenþi astfel:
- Alexander the Great and Saint Thomas in India as Reflected in the
Popular Culture and Spirituality of Romanians and Vlaho-
Romanians, de George Anca;
- The Dacian History as Reflected in the Writers of the Middle Ages,
de Dr. Napoleon Sãvescu;
- Considerations on Cappadocian Theology of Prayer in the Writings
of Evagrius Ponticus, de Daniel Theodor Damian;
- Jesus Christ in the Byzantine Tradition of the Romanian Icons, de
Raluca Octav;

Sesiunea a treia (organizator ºi preºedinte George Alexe) cu
tema: “The Romanization and the Hellenistic Impact on Romanian
Eastern Byzantine Romanity of Romanians and Vlaho-Romanians”,
a avut ca sub-teme ºi referenþi astfel:
- The Language of Christian Mission to the Thraco-Geto-Dacians,
the ancestors of the Romanians and Vlaho-Romanians, de Prof. Dr.
Theodor Damian;
- Some Relevant Aspects and Spiritual Particularities of the Thraco-
Dacian Medicine, de Dr. Eva Damian;
- The Philocalic Influence on Russian Orthodox Revivalism in the
Nineteenth Century, de Prof. Vicky Albu.

�  Între 15-18 Iulie 2007 Pr. Prof. Theodor Damian a participat
la a patra conferinþã internaþionalã organizatã la Varºovia de
Universitatea de Stat pe tema Democracy vs. Authoritarianism,
prezentând lucrarea “The Romanian Orthodox Church between Déja
vu and Not yet”.

12



�  Între 2-5 August 2007 Pr. Prof. Th. Damian a participat la
Simpozionul anual internaþional organizat la Universitatea din San
Francisco, de cãtre International Christian Studies Assiciation (ICSA)
pe tema Globalization and Its Discontents, prezentând lucrarea “Holy
Trinity as Supreme Paradigm of Globalization”.

�  Joi 23 August 2007 la Vatra Dornei a avut loc evenimentul
“Zilele Luminã Linã”, manifestare anualã care reuneºte scriitori
româno-americani din S.U.A. ºi scriitori români din þarã.
Au fost lansate urmãtoarele cãrþi: Stihiri cu stânjenei de Theodor
Damian, Semne generale de Ioan Gâf-Deac ºi un CD cu cântecele lui
Eminescu, de Lucia Olaru Nenati.

Au vorbit Theodor Damian, Lucia Olaru Nenati, Gellu
Dorian, Cassian Maria Spiridon, Dumitru Merticaru, Ioan Gâf-Deac,
Vasile Andru, Aurel ªtefanachi.

�  Între 1-8 Oct. 2007 Pr. Theodor Damian a participat la al
doilea congres Internaþional de Poezie organizat în Rosario ºi Buenos
Aires, Argentina citind din poezia sa în mai multe locuri din cele
douã oraºe.

�  Pe data de 7 Nov. 2007 Pr. Th. Damian a fost moderator la
Primul Simpozion de Teologie ºi Spiritualitate Ortodoxã organizat la
New York Theological Seminary de cãtre catedra de teologie
ortodoxã de aici (Prof. Dr. John McGuckin) ºi Arhiepiscopia
Ortodoxã Românã din cele douã Americi (IPS Arhiepiscop Dr.
Nicolae Condrea, PS Episcop Ioan Cassian Tunaru).

�  În luna Martie 2008 Pr. Th. Damian a predat la Bucureºti, la
Universitatea Spiru Haret, ca profesor titular la Facultatea de
Filosofie ºi Jurnalism douã cursuri: Istoria creºtinismului ºi Filosofie
ºi Literaturã.

�  Pe data de 26 Martie 2008 Pr. Th. Damian a þinut o conferinþã
la Universitatea Babeº-Bolyai din Cluj, Facultatea de Jurnalism, pe
tema Emigraþie ºi Identitate.
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Alte evenimente

� Duminicã 17 Iunie ºi Sâmbãtã 23 Iunie au avut loc în
Manhattan douã manifestãri culturale de amploare (Expofest ºi
Parada naþionalitãþilor) organizate de International Immigrant
Foundation. Prezenþa româneascã la aceste evenimente a fost
organizatã de Pr. Th. Damian ºi Ing. Valeriu Moldovanu din partea
Bisericii noastre ºi de Ing. Cristian Pascu din partea Societãþii
“Dorul”.

� În primãvara anului 2008 a luat fiinþã la Biserica noastrã, sub
conducerea Prof. Leonard Milea, un grup de muzicã psalticã unde cei
inscriºi învaþã elementele esenþiale de teorie a muzicii bizantine
pentru a putea apoi practica în cadrul slujbelor noastre religioase.

Alþi oaspeþi

 Prof. Dr. Nicolae Petre Vrânceanu, scriitor, Craiova
Prof. Dr. Aurel Sasu, scriitor, istoric ºi critic literar, Cluj
Prof. Dr. Alina Feld, Metropolitan College of New York
Vasile Andru, scriitor, Bucureºti
Ioan Gâf-Deac, scriitor, Bucureºti
George Vulturescu, scriitor, redactor ºef Poesis, Satu Mare
Ilie Traian, scriitor, editor, Bucureºti
Ioan Octavian Rudeanu, scriitor, Bucureºti
Marian Megan, reporter, realizator programe radio, Bucureºti

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 mare numãr de volume
semnate de scriitori de aici ºi din þarã dupã cum urmeazã:

14



�  Duminicã 22 Aprilie, în cadrul Cenaclului literar “M.
Eminescu” din New York, la Biserica Sf. Ap. Petru ºi Pavel (din 14
Street cu 27 Ave., Astoria), dupã slujbã, Ing. Grigore Sandul a citit
un fragment din viitorul sãu roman autobiografic. Au vorbit Theodor
Damian, M.N. Rusu, Garabet Salgian, Alex Mãrãndici ºi autorul.

�  Vineri 4 Mai a.c. la Cenaclul nostru literar Prof. Dr. Silvia
Burdea a þinut o conferinþã omagialã despre George Enescu. Au
vorbit Theodor Damian, M.N. Rusu, Alex Mãrãndici, Alecu Goþea,
Constanþa Sandul, Ruxandra Dumitrescu.

�  Vineri, 18 Mai 2007, la reºedinþa Pr. Prof. Theodor Damian
a avut loc întrunirea de cenaclu dedicatã scriitorului Mihai Pruteanu
din Washington, D.C., care ºi-a lansat un volum de eseuri, Semnale
din Lumea nouã,  publicat recent la Editura Paralela 45 în þarã. Au
vorbit scriitorii M.N. Rusu, Theodor Damian, D-na Pruteanu ºi
autorul.

�  Vineri 1 Iunie 2007, la Restaurantul “Transilvania”, a avut loc
în cadrul Cenaclului literar “M. Eminescu” lansarea volumului de
poezii Stihiri cu Stânjenei de Theodor Damian. Au vorbit M.N. Rusu,
Timotei Ursu, Napoleon Sãvescu, Doru Tsaganea, Valentina
Ciaprazi, Ruxandra Dumitrescu, Lia Lungu ºi autorul.

�  Vineri 29 Iunie la întrunirea Cenaclului literar “Mihai
Eminescu” din New York a fost invitatã Prof. Pamela Ionescu,
scriitoare ºi traducãtoare. Prezentaãrile au fost fãcute de Theodor
Damian ºi M.N. Rusu. Autoarea a citit un fragment din viitorul ei
roman. Au mai luat cuvântul: Valentina Ciaprazi, Adriana Hegbeli,
Teofil Roll ºi Alecu Goþea.

�  Vineri 13 Iulie 2007, la Cenaclul literar “Mihai Eminescu”
din New York a avut loc lansarea volumului de poezie Lãuntruri de
Josefina Hrisanta Ciobanu. Au vorbit Th. Damian, Alecu Goþea,
Aurel Sasu ºi autoarea.
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�  Vineri, 28 Septembrie 2007, la reºedinþa Pr. Theodor Damian
s-a întrunit Cenaclul literar “Mihai Eminescu” din New York pentru
o searã de poezie susþinutã de poeþii Alex Amalia Cãlin ºi Theodor
Damian.

�  Vineri 12 Oct. 2007 oaspetele Cenaclului “M. Eminescu” din
New York a fost scriitorul Vasile Andru din România. Despre
personalitatea sa distinsã în cadrul culturii române au vorbit Theodor
Damian, Mircea Sãndulescu ºi Constantin Negoiþã.

Au fost prezentate douã dintre cãrþile sale: Psihoterapie
isihastã (prezentatã de Th. Damian) ºi Muntele calvarului (prezentatã
de Mircea Sãndulescu ºi Constantin Virgil Negoiþã).

În final, Vasile Andru a fãcut o amplã expunere despre
scriitorii români din emigraþia americanã.

�  Pe data de 2 Nov. 2007 la Cenaclul româno-american a fost
prezentat volumul de poezii Eternity’s Orthography al poetei Claudia
Serea.

Au vorbit Theodor Damian, Valentina Ciaprazi, Grigore
Culian, Alex Mãrãndici, Carmen Belecciu ºi autoarea.

�  Vineri, 30 Nov. 2008 a fost lansat în Cenaclu volumul
Camera de visat de Mihai Bradu. A prezentat criticul ºi istoricul
literar M.N. Rusu. Au vorbit Theodor Damian ºi George Alexe.

�  Vineri, 25 Ianuarie, la întrunirea de cenaclu au vorbit Theodor
Damian ºi M. N. Rusu, pe tema generalã a bilanþului ºi a
perspectivelor întrevãzute pe 2008.

�  Vineri, 8 Februarie, seara de cenaclu a fost dedicatã poetei
Valentina Ciaprazi. Dupã lectura poeziei au vorbit: autoarea, Theodor
Damian, Constantin Tennyson, Garabet Salgian, Alex Mãrãndici,
Ioan ªuteu.
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�  Vineri, 22 Februarie, seara de cenaclu a fost dedicatã poeziei
lui Theodor Damian. Au vorbit, pe lângã autor, M.N.Rusu, Pamela
Ionescu, ªtefan Benedict, Virgil Ciuca, Ion Burcin, Sorina Robinson,
Lucian Delescu, Valeriu Moldoveanu, Ioan ªuteu.

�  Vineri 18 Aprilie în cadrul Cenaclului nostru a fost prezentat
volumul de poezii Ajungã vieþii de George Alexe. Au vorbit Theodor
Damian, Valentina Ciaprazi, Timotei Ursu, Napoleon Sãvescu,
Constantin Tennyson, Grigore Sandul ºi autorul. 

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 (anul acesta împlinind
doisprezece ani de apariþie).

Pentru a se vedea cã aceste afirmaþii nu sunt gratuite,
permiteþi-ne sã citãm câteva 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, Mihaela Albu, M.N.
Rusu, George Alexe, sau ale altor colaboratori ai revistei noastre:
România Literarã,  Tribuna, Tomis, Convorbiri Literare, Dacia
Literarã, Poesis, Gazeta de Transilvania, Poezia, Viaþa Cultelor,
Graiul Maramureºului, Literatura ºi Arta, Hyperion, Meridianul
Românesc, New York Magazin, Romanian Journal, Origini,
Metamorfoze, Salonul Literar, Luminãtorul, Credinþa, Lumea
Româneascã, Scala Coeli, Eminescu, Oglinda Literarã, Adevãrul
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Literar (Vaslui), Viaþa de pretutindeni, Opinia Naþionalã, Biblioteca
Bucureºtilor, º.a.

Producþia editorialã teologicã ºi culturalã reflectatã în paginile
revistei Luminã Linã nu este ruptã de aceea care se desfãºoarã în
România. 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 semnalarea cãrþilor ºi revistelor de teologie
apãrute în þarã ºi în strãinãtate, cât ºi a cãrþilor ºi 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,
George Alexe, Horia Ion Groza, Raul Popescu, Mihaela Albu,
Mihaela Malea Stroe, Daniel Gligore, Daniel Dragomirescu, Ilie
Traian, Graþian Moldovan, Valeria Manta Tãicuþu, Ioan Gâf-Deac,
Napoleon Sãvescu, A.I. Brumaru:

THEODOR DAMIAN

� Viaþa sãrind la gâtul întâmplãrii de Titu Dinuþ
� Calvarul cuvintelor de Aurel Pop
� Ceremonii de iarnã de Victor Teiºanu
� Opera literarã, Poeme de Valeriu Anania
� Semne generale de Ioan Gâf-Deac 

GEORGE ALEXE

� Valeriu Anania, scriitorul, de Vasile Bâgiu
� Poeme de Valeriu Anania
� Semne generale de Ioan Gâf-Deac

HORIA ION GROZA

� Semnul Isar de Theodor Damian
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RAUL POPESCU

� Fiinþa muzicalã de A.I, Brumaru

MIHAELA ALBU

� Timpul care ne rãmâne de Monica Corleanca

MIHAELA MALEA STROE

� Dilecta de Octavia Soviany

DANIEL GLIGORE

� Gurie Grosu: Jurnalul unui mitropolit de Calinic, Episcop al
Argeºului ºi Muscelului

� Veºnicia de zi cu zi de Calinic, Episcop al Argeºului ºi
Muscelului

DANIEL DRAGOMIRESCU

� Spasme ºi reverii de Dumitru Andrei

ILIE TRAIAN

� Cât m-a iubit ºtiu numai eu de Benone Burtescu
� Amintiri animate de Jean Þãranu
� Întoarcerea în poveste de Margareta Amza

GRAÞIAN MOLDOVAN

� Liturghia Cuvântului, Lumina Cuvântului, Ispita rãnii de
Theodor Damian

VALERIA MANTA TÃICUÞU

� Bucovina care ne doare de Ion Beldeanu

IOAN GÂF-DEAC

� Infinit de albastru de Ioan N. Roºca

NAPOLEON SÃVESCU

� Prizonier în fier - A Shackled Prisoner de Gabriela Pachia
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A.I. BRUMARU

� Spre al nouãlea cer de Mihaela Malea Stroe

Dintre numele care au marcat publicaþia noastrã în anii 2007-
2008 menþionãm urmãtorii scriitori, jurnaliºti, teologi, oameni de
ºtiinþã (în ordine alfabeticã): 

Amir Abramovici, Parashiva Abutnãriþei, Diana Petronela
Adomnicãi, Fernando Aguiar, Mihaela Albu, George Alexe, Lucreþia
Andronic, Vasile Andru, Dan Anghelescu, Maria Ardeleanu Apºan,
Gaal Aron, Elena Cãlugãru Baciu, Ion Dodu Balan, George Bãjenaru,
Veronica Bârlãdeanu, Dumitru Bãlãeþ, Hana Bota, Gheorghe
Brehuescu, Dan Brudaºcu, A.I. Brumaru, Alicia Albornoz Bueno, Ion
Burcin, Aura Constantinescu Cazacu, Aurel M. Cazacu, Alex Amalia
Cãlin, Paula Cãmãraºu, Zenovie Cârlugea, Nina Cassian, Valentina
Ciaprazi, Gheorghe Ciprian, Liana Coca, Nicolae Condrea
(Arhiepiscop), Daniel Corbu, Theodor Coresi, Traian Cristea, Eva
Damian, Theodor Damian, Petru A. Danciu, Ioan Gâf-Deac, Titu
Dinuþ, Gellu Dorian, Daniel Dragomirescu, Dionisie Duma,
Ruxandra Dumitrescu, Cristina Durã, Magdalena Filari, Mike
Froehlich, Feliciana Ghindar,  Daniel Gligore, Alecu Goþea, Petka
Grigoriu, Ligia Grindeanu, Horia Ion Groza, Adrian Hriþcu
(Arhiepiscop), Dumitru Ichim, Florica Baþu Ichim, Paula Ionescu,
Mircea Itu, Nicolae Iuga, Viaceslav Kupriyanov, Leom, Alexandru
Mãrãndici, Ene ªt. Mihai, Gheorghe Mihail, Mihail Mihalcu, Marcel
Miron, Violeta Miron, Constantin Miu, Graþian Moldovan, Valeriu
Moldoveanu, Adrian Munteanu, Gheorghe Naghi, Mariana Nan,
Gheorghe Neagu, Elena Olariu, Lucia Olaru Nenati, Oh T’ae Sok,
Petruþ Pârvescu, Liviu Pendefunda, Dorin Ploscaru, Elena Liliana
Popescu, Raul Popescu, Aurelia Rînjea, Alexandra Roceric, Ioan N.
Roºca, M.N.Rusu, Grigore Sandul, Napoleon Sãvescu, Petru
Scutelnicu, Claudia Serea, Lee Kuei Shien,Valeriu Sofronie,
Octavian Soviany, Vasile Spiridon, Michel Steriade, Vanghea Steriu,
Mihaela Malea Stroe, Marcel Suliþeanu, Wislawa Szymborska,
Valeria Manta Tãicuþu, Ilie Traian, Andrei Vartic, Cãtãlin Vatamanu,
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David Vecsler, Grigore Vieru, Maia Cristea Vieru, Petra Vlah,
Gabriela Vlãduþu, Nicolae Petre Vrânceanu, George Vulturescu,
Constantin Zisu, Adriana Weimer, Baki Ymeri.

Colindele 

Concertul de colinde de Crãciun susþinut de corul “Cedonia”
din Sibiu în vizitã la Biserica noastrã ºi cel susþinut de credincioºii
Bisericii noastre au constituit un eveniment cultural deosebit în
comunitatea noastrã dupã cum ºi cel susþinut de copiii parohiei sub
conducerera cântãreþei ºi artistei Lia Lungu, atât la Bisericã, precum
ºi la restaurantul Transilvania unde a avut loc serbarea de Crãciun, ºi
de asemenea pe la casele unor enoriaºi. Evenimentul a fost organizat
de Doamna Mihaela Stan, iar darurile oferite de Moº Crãciun au fost
oferite de aceeaºi familie ºi de Societatea românã creºtinã “Dorul”
condusã de Ing. Cristian Pascu.

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 din România; menþionãm
aici cele mai importante evenimente de acest fel:
�Masa festivã de Florii, aniversarea a patrusprezece ani de la
înfiinþarea Institutului ºi Bisericii noastre (1 Aprilie 2007)
� Masa festivã de Sf. Paºti ºi de la Vecernia Învierii (8 Aprilie 2007)
� Masa festivã la aniversarea Instaurãrii Monarhiei în România (6
Mai 2007) 
� Masa festivã a Hramului Bisericii (1 Iulie 2007)
� Festival mustului (Octombrie 2007)
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� Serbarea de Lãsatul secului pentru Postul Crãciunului (1 Nov.)
� Masa festivã de la Simpozionul Teologic Ecumenic (1 Dec.)
� Masa festivã la aniversarea Unirii Transilvaniei cu România (2
Dec. 2007)
� Serbarea de Crãciun (25 Decembrie 2007)
� Masa festivã la Simpozionul “M. Eminescu” (12 Ianuarie 2008) �
Masa festivã la aniversarea Unirii Principatelor (20 Ianuarie 2008)
� Masa festivã de Hramul Institutului, Sf. Trei Ierarhi (27 Ianuarie
2008)
� Masa festivã de Lãsatul Secului (9 Martie 2008)

La unele din aceste serbãri, cunoscuþi artiºti din comunitatea
româneascã din New York ºi-au adus aportul lor; în semn de
gratitudine amintim aici pe îndrãgiþii interpreþi (în ordine alfabeticã):
Constantin Apostol, Constantin Buche, Grupul Dragalina, Lia Lungu,
Cristina Necula, Constanþa Sandul.

Trebuie menþionate aici ºi serviciile memoriale speciale
sãvârºite la Biserica noastrã în ocazii speciale, mai ales cel de la
Cimitirul Cypress Hills din Queens, NY, de Memorial Day (31 Mai
2007), sponsorat de Societatea “Dorul” (preºedinte: Ing. Cristian
Pascu).

Tineretul

Proporþional cu numãrul celor prezenþi la Sf. Slujbe, copiii ºi tinerii
continuã sã fie o prezenþã îmbucurãtoare în comunitatea noastrã. Este
de apreciat contribuþia lor la organizarea multora din programele
culturale prin care în decursul anului ne-am serbat momentele
importante din istoria neamului nostru.

De asemenea se cuvine a aprecia aici activitatea cântãreþilor
bisericii noastre, Daniel Damian ºi Cãtãlin Condurache.
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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 activitãþile menþionate, precum ºi multe altele
neamintite aici, au fãcut din Biserica noastrã un adevãrat centru
cultural românesc, de promovare ºi trãire a celor mai semnificative
valori istorice, culturale ºi spirituale ale neamului nostru, 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 dragoste la munca de culegere de texte ºi
tehnoredactare, la cea religios-pastoralã ºi culturalã.

Cãlduroase mulþumiri aduc acum tuturor membrilor
Consiliului ºi Comitetului de administraþie în frunte cu domnii ºi
doamnele: 

Dr. Napoleon Sãvescu,  Daniel Damian, Cãtãlin Condurache,
Cristian Pascu, Valeriu Moldoveanu,  Grigore Sandul, Flaviu Riþiu,
Mircea Ralee, Mircea Ghiþã, M.N. Rusu, Claudia Damian, Mihaela
Stan, Sabina Coman, Cornelia Grosaru, Lucia Columb, Eva Damian,
Saveta Covaliu, Livia Dumitrescu, Maria Ralee, Nuþi Ionescu,
Victoria Plãviþu, Ileana ªofineþ, care de asemenea au fost tot timpul
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alãturi de mine ajutând Biserica cu bani, muncã ºi timp, ori de câte
ori a fost nevoie.

Un special cuvânt de mulþumire se cuvine a fi adus aici
familiei Daniel ºi Mihaela Stan din parohia noastrã pentru sprijinul
material esenþial oferit Bisericii noastre cu deosebitã dragoste ºi
generozitate.

In sfârºit, vreau sã menþionez aici sprijinul semnificativ pe
care l-am primit din partea presei locale, mã refer în special la ziarele
Meridianul Românesc (Marius Badea, Lia Lungu, Gabi Kovacz),
New York Magazin (Grigore Culian), Romanian Journal (Vasile
Bãdãluþã, John Predescu), precum ºi 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 împreunã am realizat 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. Prof. Dr. Theodor Damian  
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