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Ce frumoasă coincidenţă aniversarea a optsprezece ani de la
înfiinţarea Institutului şi Capelei noastre într-un moment aşa de glorios şi
festiv: Intrarea triumfală a Domnului în Ierusalim!
Ce semnificativă şi coincidenţa cu momentele următoare Intrării în
Ierusalim - Patimile Domnului! Pentru că într-adevăr, toată această perioadă
n-a fost lipsită şi de patimi, adică de griji, lipsuri, teamă, mai ales legate de
căutările noastre de locaş gazdă şi de mutările dintr-un loc în altul. Dar
Dumnezeu ne-a ajutat întotdeanua. Aşa cum după Patimă urmează Invierea,
şi noi am fost martorii 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 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 cu 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 2010 - Florii 2011) şi au fost îndeplinite după cum urmează:

A CTIVITATEA L ITURGICĂ
Aceasta poate fi considerată cea mai importantă din 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 româneşti creştine pe cât de vechi, pe
atât de autentice, perpetuată aici în Statele Unite ale Americii.
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Demnă de remarcat aici este şi prezenţa altor ierarhi, preoţi şi
teologi care au vizitat şi slujit la biserica noastră: P.S. Episcop Vicar Ioan
Casian de Vicina, P.C. Pr. Dr. George Şchiop, P.C. Pr. Ioan Preoteasa,, P.C.
Pr. Ionuţ Preda, P.C. Pr. Constantin Preoteasa (Goleşti, Vâlcea), Prof. Dr.
Daniel Munteanu (Bamberg, Germania).
Miercuri pe 5 Ianuarie 2011 la Biserica Sf. Ap. Petru şi Pavel, ca
în fiecare an înainte de Bobotează, s-a construit tradiţionala cruce de gheaţă.
Membrii echipei au fost Domnii Ciprian Solomon, Daniel Damian, Marius
Stoica, Toni Codiţă, M.N. Rusu, Cristi Pascu şi Andrei Coman.

A CTIVITĂŢI P ASTORALE
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.

A CTIVITĂŢI 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.
Duminică 21 Nov. 2010 Biserica noastră l-a avut ca musafir pe
Profesorul de Teologie Dr. Daniel Munteanu de la Otto-Friedrich
Universität din Bamberg, Germania, aflat la New York pentru un semestru
ca visiting profesor la Union Theological Seminary. Dr. Daniel Munteanu
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a vorbit despre textul evangheliei duminicale şi despre semnificaţia
sărbătorii Intrarea Maicii Domnului în Biserică, iar într-o altă duminică
despre rolul icoanei în tradiţia şi spiritualitatea ortodoxă..

A CTIVITĂŢI T EOLOGICE
Cea mai importantă activitate la acest capitol o reprezintă
Simpozionul Teologic Ecumenic şi Interdisciplinar (al optsprezecelea) din
4 Decembrie 2010, organizat de către Institutul Român de Teologie şi
Spiritualitate Ortodoxă, Metropolitan College of New York şi Academia
Oamenilor de Ştiinţă din România, branşa SUA, la Metropolitan College of
New York, cu tema Meaning and Mystery: From the Philosophy of
Knowledge to the Theology of Person. Referenţii şi temele, potrivit
programului, au fost după cum urmează:
Theodor Damian, Ph.D., Profesor de Filosofie şi Etică la
Metropolitan College din New York, Preşedintele al Institutului Român de
Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din New York: “Encoding and Decoding
Messages: The Interplay between Apophatic and Cataphatic in the Art of
Communication”;
Richard Grallo, Ph.D., Profesor asociat de Psihologie aplicată,
Metropolitan College din New York: “Contemplating the Past”;
Paul J. LaChance, Ph.D., Profesor asociat, Facultatea de Teologie,
Colegiul “St. Elisabeth”, New Jersey: “Sociology of Knowledge and Social
Grace”;
Alina Feld, Ph.D., Profesor de Filosofie, Hofstra University:
“Radical Theology or the Deconstruction of Christianity: Jean-Luc Nancy’s
‘Dis-closure’”
Daniel Munteanu, Ph.D., Profesor asociat de Teologie,
Universitatea Bamberg, Germania: “Human Being as Imago Trinitatis:
Main Aspects of the Trinitarian Concept of Person”;
Drd. Daniel Damian, M.A. Profesor adjunct de psihologie la
Metropolitan College din New York: “Know Thyself: A Psychological
Perspective”;
Moderator a fost Prof. Dr. Alina Feld, iar respondenţi, Dr. Bert
Breiner, Profesor de Religie la Hunter College, City University of New
York, şi Dr. Doru Tsaganea, Profesor asociat de Matematică, Metropolitan
College din New York.
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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.

A CTIVITĂŢI E CUM ENICE
˜
Simpozionul menţionat mai sus a reprezentat un eveniment
ecumenic de seamă în viaţa comunităţii noastre.
˜
Vecernia Învierii, 2010, a fost de asemenea un eveniment ecumenic
deschis participării enoriaşilor şi preotului paroh de la biserica
episcopaliană gazdă. S-a citit Sf. Evanghelie în mai multe limbi.
˜
Sâmbătă, 30 Octombrie 2010, în cadrul organizaţiei ecumenice
Queens Federation of Churches din care Biserica noastră face parte, a avut
loc serbarea de premiere a persoanelor nominalizate de preoţii şi pastorii
parohiilor membre, persoane care în anul respectiv s-au evidenţiat în mod
deosebit prin ajutorul oferit Bisericilor lor. Din partea parohiei noastre a
fost nominalizată anul acesta de către Pr. paroh Theodor Damian D-na
Felicia Georgescu. Aceasta a primit în contextul unei foarte speciale
ceremonii o diplomă de merit, înmânată apoi, Duminică, după Sf. Slujbă,
şi de preotul paroh în prezenţa enoriaşilor Bisericii.

A CTIVITĂŢI DE CARITATE
Biserica noastră, prin comitetul său de caritate condus de D-na
Lucia Columb 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.
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A CTIVITATE A DM INISTRATIVĂ
Pe lângă toate cele amintite până acum, care implică în mod natural
o muncă administrativ-organizatorică, trebuie 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.

A CTIVITĂŢI 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 revistei Lumină Lină. Gracious Light;

˜
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 (PRO-TV, TVRM, TVR1, TVR3,
Radio România Internaţional, Radio România Actualităţi, Radio România
de Mâine, Radio Bucureşti 1) precum şi la programe media din America.
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Aniversări - Comemorări
˜
Duminică 9 Mai 2010 la Biserica noastră s-a sărbătorit Ziua mamei
după tradiţia americană, Ziua Independenţei de stat a României şi Ziua
Monarhiei. O evocare a acestor evenimente a fost făcută de criticul şi
istoricul literar M.N. Rusu. Au vorbit Pr. Th. Damian, Garabet Salgian şi
Cătălin Condurache. Au recitat poezii Ion Burcin, Theodor Damian şi
Carmen Belecciu.
˜
Luni 31 Mai 2010 la cimitirul Cypress Hills din Queens, New York,
D-l Cristian Pascu Preşedintele Societăţii „Dorul” şi Pr. Th. Damian au
organizat ziua de Memorial Day, de pomenire a românilor înmormântaţi în
lotul Societăţii „Dorul” (înfiinţată în 1903). Au fost prezenţi Pr. George
Şchiop şi Pr. Mircea Dobre.
˜ Duminică 14 Noiembrie la Biserica noastră s-a oficiat un parastas la
împlinirea a doi ani de la plecarea pe calea Împărăţiei a lui Artur Silvestri,
în prezenţa D-nei Mariana Brăescu Silvestri. Chipul său a fost evocat de Pr.
Th. Damian.
˜
Duminică 1 Decembrie s-a serbat la Biserica noastră ziua naţională
a României. Au vorbit Pr. Theodor Damian şi au recitat poezii dedicate
momentului Sorina Robinson, Mihaela Stan şi Ana Maria Digeratu.
˜
Simpozionul “Eminescu” din acest an organizat de Institutul Român
de Teologie şi Spirituaitate Ortodoxă, de Academia Oamenilor de Ştiinţă
din România, Filiala SUA şi de Societatea creştină română “Dorul”, s-a
desfăşurat în trei faze: Cenaclu, Simpozion propriu-zis şi slujbă la Biserică:
˜
Joi 13 Ianuarie 2010 s-a vorbit în Cenaclu despre rolul lui Eminescu
în cultura română şi totodată s-a lansat cartea Maxilarul inferior (vol. I, II)
de Doina Uricariu. Despre ambele evenimente au vorbit scriitorii Theodor
Damian, M.N.Rusu, Doina Uricariu, Timotei Ursu şi ziaristul Grigore
Culian.
Sâmbăta pe 15 Ianuarie Simpozionul “Eminescu” s-a ţinut la
Consulatul General al României din Manhattan. Tema a fost M. Eminescu
de la idolatrie la contestaţie.
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Programul a fost moderat de Doamnele Mariana Terra şi Elena
Solomon şi a constat din trei părţi, astfel: În prima parte, Pr. Prof. Theodor
Damian a rostit un discurs de deschidere oficială a evenimentului;
cunoscuta interpretă a cântecului românesc, Lia Lungu, a recitat poemul
Rugăciune de Mihai Eminescu;
Excelenţa Sa Marian Pârjol, Consul General al României la New
York, a rostit un mesaj aniversar;
Ing. Cristian F. Pascu, preşedintele Societăţii române creştine
“Dorul” (fondată 1903), New York, a vorbit despre “Societatea Română
Creştină ‘Dorul’: Iniţiative legate de ‘Proiectul Eminescu’ “ la New York.
În partea a doua, cea a comunicărilor academice, Doina Uricariu,
scriitoare, membră a U.S.R., a Societăţii Culturale Europene şi a PEN-Club,
membră fondatoare a Academiei Civice, Cavaler al Ordinului Serviciului
Credincios pentru creaţie şi activitatea în domeniul culturii, a prezentat tema
“Eminescu: Patrimoniul ca o pradă”;
M.N. Rusu, critic şi istoric literar, redactor-şef adjunct la revista
Lumină Lină/ Gracious Light, New York, a prezentat tema “Eminescu,
insurgentul ...”;
Dr. Theodor Damian, scriitor, preşedintele Institutului Român de
Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, New York, profesor de filosofie şi etică
la Metropolitan College of New York, profesor de filosofie şi literatură la
Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, a vorbit pe tema “Accente creştine în
poezia lui Eminescu”.
Acestor trei comunicări le-a urmat un scurt recital din poezia lui
Eminescu: Lia Lungu a recitat poeziile Glossa şi La Steaua, iar Ioan
Viţelariu Umbra lui Istrate Dabija-voievod.
Revenindu-se la comunicări, Valentina Ciaprazi, scriitor, profesor
de limbă franceză la LaGuardia Community College, New York, a prezentat
lucrarea “Mihai Eminescu, Charles Baudelaire şi Septime Gorceix”;
Dr. Doru Tsaganea, profesor de Matematică la Metropolitan
College of New York, a vorbit despre “Semnificaţia Congresului de la
Berlin în publicistica lui Eminescu”, iar
Dr. Napoleon Săvescu,
Preşedintele organizaţiei “Dacia Revival International Society”, New York,
directorul revistei Dacia Magazin, a vorbit despre “Fenomenul dacic în
viziunea lui Eminescu”.
În partea a treia a Simpozionului Claudia Damian a recitat poezia
Mai am un singur dor în traducerea germană a lui Victor OrendiHommenau, iar Lia Lungu a oferit un recital muzical pe versuri de M.
Eminescu, după care preşedintele Societăţii “Dorul”, Cristian Pascu, a
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prezentat tortul în formă de creangă de tei despre care vorbise anterior.
In cadrul Simpozionului “M Eminescu”, Galeria de artă S PIRITUS
(director artistic Viorica Colpacci) a Institutului Român de Teologie şi
Spiritualitate Ortodoxă a organizat o expoziţie dedicată marelui geniu al
poeziei româneşti. Expozanţi: Doru Tsaganea cu fotografie de artă, Garabet
Salgian, Ruxandra Dumitrescu, Lee Vasu, Maria Tăzlăuanu, Şerban
Chelariu cu pictură, şi Viorica Colpacci cu sculptură.
Duminică 16 Ianuarie la Biserica “Sf. Ap. Petru şi Pavel” din
Astoria, NewYork, a avut loc un serviciu memorial dedicat, ca şi anul
trecut, lui Mihai Eminescu, Grigore Vieru şi Antonie Plămădeală,
mitropolitul cărturar al Ardealului. Au vorbit Pr. Theodor Damian şi D-na
Lucia Columb, şi a recitat versuri din cei doi poeţi Ion Viţelariu.
Acesta a fost al treilea segment care a întregit celebrarea lui
Eminescu (alături de cenaclul premergător).
˜
Duminică 23 Ianuarie la Biserica noastră a fost organizat un
moment festiv dedicat Unirii Principatelor Române. După Sf. Slujbă, în sala
socială, Pr. Theodor Damain a vorbit despre importanţa actului Unirii
pentru românii care trăiesc departe de ţară, criticul şi istoricul literar M.N.
Rusu, despre anticiparea Unirii de către Iancu Văcărescu, printr-un poem
scris in 1822, iar Prof. Doru Tsaganea despre Unirea Principatelor din
perspectiva Uniunii Europene; au fost recitate poezii dedicate evenimentului
(Maria Ralee, Nelu Viţelariu, Irina Vârlan), s-a cântat “Deşteaptă-te
române”, şi s-a dansat Hora Unirii. Un grup de copii conduşi de Alex Orza,
a executat un spectacol de dansuri populare româneşti (organizator Mariana
Orza) de mare efect spiritual şi emoţional. Majoritatea doamnelor şi copiii
prezenţi au fost îmbrăcaţi în costume populare tradiţionale.
˜
Duminică 27 Martie la biserica noastră s-a sărbătorit împlinirea a
93 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. Oaspeţii speciali ai
evenimentului au fost cei trei eroi din grupul Ilie Ilaşcu care au stat închişi
pentru cauza unirii: Andrei Ivanţoc, Tudor Petrov-Popa şi Alexandru Leşca,
veniţi special de la Chişinău la New York, însosiţi de Prof. univ. Dr. Ştefan
Urâtu, şi el fost deţinut politic pentru aceeaşi cauză, de D-l Radu Cozma,
director în Departamentul pentru Românii de Pretutindeni şi de realizatorul
de programe media, D-l Radu Găină.
Pr. Theodor Damian a vorbit despre sacrificiul celor trei eroi
români şi semnificaţia sa pentru românii din diasporă, iar Prof. Dr. Doru
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Tsaganea despre aniversarea unirii Basarabiei cu România. Ing. Cristian
Pascu, Preşedintele Societăţii “Dorul” co-sponsor al evenimentului, de
asemenea a adresat un cuvânt de bun venit musafirilor, accentând rostul pe
care îl are îmbrăcarea românilor din diasporă în costume populare, ca în
acea duminică. Din partea ziarului Meridianul românesc a vorbit artista şi
ziarista Lia Lungu exprimând bucuria comunităţii noastre pentru această
vizită deosebită.
A urmat un recital de poezie din poeţi basarabeni (Grigore Vieru,
Anatol Ciocanu, Petru Zadnipru şi Traianus), susţinut de Theodor Damian
şi Mărioara Ralee. A luat apoi cuvântul fiecare din oaspeţi după care
receţita a continuat în sala socială a Bisericii.

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 22-24 Aprilie Pr. Th. Damian a participat la Chicago la Primul
Forum al Ziariştilor români din America.
˜
Sâmbătă 8 Mai 2010 Pr. Th. Damain a participat la Biserica Rusă
din Manhattan la o slujbă specială de pomenire, reprezenzându-l pe IPS
Arhiepiscop Dr. Nicolae Condrea.
˜
Între 12-15 Mai a avut loc la Universitatea de Vest, Kalamazoo,
Michigan, cel de-al 45-lea congres de Studii Medievale. Din partea
Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din New York a
participat Pr. Prof. Theodor Damian însoţit de D-nii Valeriu Moldoveanu
şi Constantin Condurache.
˜
Vineri 21 Mai 2010 în Cenaclul nostru s-a serbat Ziua
Internaţională a Poeziei, la iniţiativa poetei Elena Liliana Popescu din
România, reprezentanta pentru România în acest forum. Moderatorul serii
a fost criticul şi istoricul literar M.N. Rusu. Au citit din creaţia lor poeţii
Claudia Serea, Valentina Ciaprazi, Carmen Belecciu, George Nanău, Stelian
Platon şi Th. Damian.
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˜
Pe data de 28 Mai 2010 Pr. Prof. Th. Damian a fost prezent la
Congresul anual al Socieţăţii “Dacia Revival” la Alba Iulia. Cu această
ocazie a prezentat o lucrare despre legăturile lui Mihai Viteazul cu Biserica
Ortodoxă Română.
˜
Între 21-25 Iunie 2010 a avut loc la Boston College, Boston,
conferinţa anuală “Bernard Lonergan”. Pr. Prof. Th. Damian a condus în
cadrul conferinţei seminarul pe tema dialogului dintre catolici şi ortodocşi.
˜
Între 2-5 Iulie 2010 Pr. Th. Damian a participat la Congresul
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi, împreună cu D-l
Constantin Condurache, cântăreţ, şi D-na Anişoara Constantinescu din
partea Comitetului de Doamne al Bisericii. Cu această ocazie Pr. Th.
Damian a prezentat o lucrare pe tema aniversării autocefaliei Bisericii
Ortodoxe Române, lucrare care a şi fost publicată în revista Credinţa a
Arhiepiscopiei.
˜
Marţi 13 Iulie 2010, Pr. Th. Damian a fost invitat la Câmpul
Românesc din Hamilton, Ontario, Canada, la conferinţa anuală organizată
de această asociaţie şi de Pr. Dr. Dumitru Ichim. Pr. Th. Damian a prezentat
aici o lucrare despre ideea de transcendenţă în poezia lui Mihail Crama.
˜
Între 2-6 August 2010 s-au desfăşurat la Cancaya University din
Ankara, Turcia, lucrările celui de-al 12-lea Simpozion Internaţional al
ISSEI (The International Society for the Study of European Ideas). În cadrul
simpozionului Pr. Prof. Theodor Damian a prezidat un seminar pe care l-a
organizat pe o temă generală legată de puterea creatoare a cuvântului şi a
prezentat şi lucrarea Poetry and theology. God: the Word at the Extremity
of Silence.
˜
Vineri 3 Decembrie 2010 a avut loc la Union Theological Seminary
in Manhattan a treia Conferinţă a Institutului de Teologie Ortodoxă “Sofia”,
cu tema Power and Authority in Eastern Christian Experience. Pr. Prof. Th.
Damian a prezidat sesiunea intitulată “Patristic Era” şi a prezentat lucrarea
“The Unity of the Church and the Role of the Bishop in the Theology of St.
Ciprian of Carthage”.

12

˜
Miercuri 16 Februarie 2011 Th. Damian a avut un interviu cu
poetul George Stanca pentru TVRM România unde a vorbit despre
Cenaclul “M.Eminescu” din New York şi a citit din poezia sa.
˜
Sâmbăta 26 Februarie Pr. Theodor Damian a organizat la
Universitatea Alma Mater din Sibiu (împreună cu Prof. Dr. Anca Sîrghie)
“Zilele Lumină Lină” cu participarea multor scriitori din diverse oraşe din
România. Evenimentul a fost continuat la Deva şi la Balcic (Bulgaria).
˜
În lunile Februarie şi Martie Pr. Prof. Theodor Damian a predat
două cursuri la facultatea de Jurnalism şi Comunicare a Universităţii Spiru
Haret din Bucureşti.
˜
Sâmbăta 26 Martie 2011 Pr. Prof. Theodor Damian a participat la
Conferinţa anuală a organizaţiei Christians Associated for Relations with
Eastern Europe (CAREE) la Centrul Ecumenic (Interchurch) din
Manhattan. Aici a prezentat o lucrare legată de aniversarea autocefaliei
Bisericii Ortodoxe Române.

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:
˜
Vineri 16 Aprilie în Cenaclul literar „M. Eminescu” din New York
a fost lansat volumul Secretele computerului creator de Tiberiu Horvath.
Au vorbit Th. Damian, Doru Tsaganea, Timi Ursu, Flaviu Riţiu, Teofil Roll
şi Mircea Săndulescu; au mai luat cuvântul Robert Horvath, Adriana
Hegbeli, Fery Deac, Virgil Ciucă, Grigore Culian, Dora Ivan şi autorul.
˜
Vineri 30 Aprilie a citit în Cenaclu, din creaţia sa, poetul Stelian
Platon. Au vorbit Theodor Damian, M.N. Rusu, Garabet Salgian, Mariana
Terra şi autorul.
˜
Vineri 7 Mai 2010 oaspetele Cenaclului nostru a fost Prof. Dr.
Grigore Burdea, de la Rutgers University, care a ţinut o comunicare pe
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tema: Mirajul în terapie: Neconvenţional dar eficace. Au vorbit Theodor
Damian, George Ştirbei, Mariana Terra, Valeriu Moldoveanu, Teofil Roll,
Doru Tsaganea, Claudia Jurjiţa, Otilia Montano, şi Filofteia Aleşincu.
˜
Vineri 21 Mai 2010 în Cenaclul nostru s-a serbat Ziua
Internaţională a Poeziei, la iniţiativa poetei Elena Liliana Popescu din
România, reprezentanta pentru România în acest forum. Moderatorul serii
a fost criticul şi istoricul literar M.N. Rusu. Au citit din creaţia lor poeţii
Claudia Serea, Valentina Ciaprazi, Carmen Belecciu, George Nanău, Stelian
Platon şi Th. Damian.
˜
Vineri 4 Iunie în Cenaclul literar „M. Eminescu” din New York a
fost invitat criticul şi istoricul literar M.N. Rusu. Tema a fost legată de
prezenţa sa în presa română din ţară şi din diasporă. Au vorbit Theodor
Damian, Valentina Ciaprazi, Timotei Ursu, Garabet Salgian, Ioan Şuteu,
Valeriu Moldoveanu, George Nanău, Grigore Culian, Adriana Hegbeli,
Alex Mărăndici, Stelian Platon, Ştefan Benedict şi M.N. Rusu.
˜ Vineri 18 Iunie 2010 la Cenaclul litear “M. Eminescu” din New
York a fost lansa volumul de poezie El de Liviu Georgescu. Au vorbit şi
recitat din poezia sa criticul şi istoricul literar M.N. Rusu, Th.Damian şi
autorul. Au mai luat cuvântul D-na Mariana Terra şi ziaristul Grigore
Culian.
˜ Vineri 25 Iunie 2010, cenaclul nostru a avut doi musafiri di
România; scriitorii şi profesorii Mihaela Albu şi Dan Anghelescu. Cărţile
lansate au fost Şi acum ar fi trebuit să vorbesc (poezii) de Dan Anghelescu
şi În Labirintul cărţilor de Mihaela Albu. A fost prezentat şi nr. 3 al revistei
Carmina Balcanica (director Dan Anghelescu, redactor şef Mihaela Albu).
Au vorbit despre volumele menţionate scriitorul Theodor Damian,
criticul şi istoricul literar M.N. Rusu, Teofil Roll, şi cei doi oaspeţi ai
cenaclului.
A urmat tradiţionala recepţie.
˜
Vineri 9 Iulie 2010, în Cenaclul literar “M. Eminescu” din New
York au fost lansate volumele Despre noi şi despre alţii de Valeriu Anania
şi Aurel Sasu şi Starea de excepţie. Valeriu Anania: Omul şi destinul. 1946
de Aurel Sasu. Au vorbit Th. Damian, M.N. Rusu şi Aurel Sasu. Au mai
luat cuvântul Alecu Goţea şi Grigore Culian (dir. New York Magazin).
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˜
Vineri 16 Iulie 2010 în Cenaclul nostru au fost lansate volumele
Dicţionarul limbii române de lemn de Aurel Sasu, Cultură şi Creaţie de
Adrian Marino şi Amiaza cea mare (corespondenţă) de Aurel Sasu şi
Mircea Zaciu. Au vorbit scriitorii Theodor Damian, M.N. Rusu şi Aurel
Sasu. Au mai luat cuvântul Virgil Ciuca, Al. Goţea, Mariana Terra,
Valentina Ciaprazi, Ion Ştefan şi Garabet Salgian.
˜
Vineri 23 Iulie s-a lansat în Cenaclu volumul The Isar Sign de
Theodor Damian (traducere în engleză de Pamela Ionescu), volum apărut
la editura Publish America din Baltimore, MD. Au vorbit istoricii şi criticii
literari M.N. Rusu şi Aurel Sasu, scriitorii Pamela Ionescu, Valentina
Ciaprazi, Alex Amalia Călin, Virgil Ciucă, profesorii Doru Tsaganea şi
Mariana Terra, preoţii George Şchiop şi Vasile Bârzu, Doamnele Lucia
Columb şi Viorica Colpacci, Grigore Culian (directorul ziarului New York
Magazin) şi autorul.
˜
Pe 17 Septembrie 2010 la Întrunirile de Vineri ale Cenaclului “M.
Eminescu” din New York a fost lansat nr. 2 al revistei Lumină Lină/
Gracious Light. Au vorbit M.N. Rusu, Theodor Damian, Constantin Virgil
Negoiţă, Grigore Culian şi Valeriu Moldoveanu.
˜
La acelaşi cenaclu, pe data de 1 Octombrie a fost lansată cartea Să
nu ne uităm strămoşii (poezii) de Ion Burcin. Au vorbit Theodor Damian,
M.N. Rusu, Otilia Montano, Mariana Terra, Garabet Salgian, Valentina
Ciaprazi, George Nanău şi autorul.
˜
Vineri 15 Octombrie 2010 s-a lansat în Cenaclu al doilea volum al
scriitorului Ion Burcin, Jurnal 2000-2009. Au vorbit Theodor Damian,
M.N. Rusu, Mariana Terra, Otilia Montano, Garabet Salgian, George
Nanău, Sorina Robinson şi autorul.
˜
Întrunirea Cenaclului din ziua de vineri 22 Octombrie 2010 a fost
dedicată aniversării zilei de naştere a criticului şi istoricului literar M.N.
Rusu. Acest moment festiv a fost marcat de intervenţiile mai multor prieteni
ai scriitorului între care Theodor Damian, Garabet Salgian, Mariana Terra,
Grigore Culian,Valentina Ciaprazi, Liviu Georgescu, Mircea Săndulescu,
Viorica Colpacci, Nelu Viţelariu, Ion Burcin, Ion Şuteu. A răspuns tuturor
sărbătoritul.
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˜
Vineri 5 Noiembrie 2010 la Cenaclu, s-a lansat al treilea volum al
scriitorului Ion Burcin, Din gândurile lui Bion. Au vorbit Theodor Damian,
M.N. Rusu, Garabet Salgian, Valentina Ciaprazi, Mariana Terra, Otilia
Montano, George Nanău şi autorul. Cu această ocazie s-a ţinut un moment
de reculegere pentru poetul Adrian Păunescu, trecut la Domnul, şi s-a citit
un poem al lui Stelian Platon dedicat marului poet.
˜
Oaspetele “Întâlnirii de Vineri” a Cenaclului “M. Eminescu” din
New York în seara de 12 Noiembrie a fost scriitoarea şi publicista Mariana
Brăescu Silvestri. Despre cărţile sale şi ale lui Artur Silvestri, au vorbit
Theodor Damian, Vasile Andru (text trimis şi citit de Valentina Ciaprazi),
şi Mariana Terra, după care invitata serii a prezentat pe larg viaţa şi
activitatea şi mai ales profilul moral al marelui om de cultură şi marelui
român care a fost Artur Silvestri.
˜
Vineri 10 Decembrie s-a lansat în Cenaclul literar “M. Eminescu”
din New York volumul Cu... şi despre M.N. Rusu, de Veronica Bârlădeanu.
Au vorbit Theodor Damian, M.N. Rusu, Mariana Terra, Grigore Culian,
Valentina Ciaprazi, Garabet Salgian, Alecu Goţea.
˜
Joi 13 Ianuarie 2011, în Cenaclul literar “M. Eminescu” din New
York a fost lansată cartea Maxilarul inferior (vol. I, II) de Doina Uricariu.
Au vorbit Theodor Damian, M.N. Rusu, Timotei Ursu, Mircea Săndulescu,
Grigore Culian, autoarea.
˜
Vineri 20 Ianuarie s-a lansat în Cenaclu volumul de poezii Prayers
in Hell de Theodor Damian. Au vorbit scriitorii M.N. Rusu, Doina Uricariu
şi Mircea Săndulescu. Au mai luat cuvântul D-nii Virgil Ciuca, Garabet
Salgian, Liviu Dimitriu, Doru Tsaganea, Grigore Culian, Ştefan Benedict
şi Nicolae Popa.
˜
Vineri 11 Februarie 2011 în cenaclul “M. Eminescu” din New York
s-a lansat volumul Kogaion - Cercetări multidisciplinare la sanctuarele
dacice din Munţii Orăştiei de Timotei Ursu. Seara de cenaclu a fost
găzduită de Institutul Cultural Român din Manhattan. Au vorbit Corina
Şuteu (directoarea ICR), M.N. Rusu, Dumitru Radu Popa, Doru Tsaganea,
şi autorul.
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˜
Joi 10 Martie 2011 în Cenaclul nostru (ţinut la restaurantul
Bucharest) a fost lansat volumul Constantin Aronescu şi ultima boemă a
Micului Paris (ediţia a II-a) de Nicholas Buda.Au vorbit Domnii Marian
Pârjol, Consul General al României la New York, Valery Oişteanu,
M.N.Rusu, Constantin Aronescu, Mariana Terra, Lia Lungu, George
Ştirbei, Timotei Ursu şi autorul.
˜
Vineri 25 Martie 2011 şedinţa Cenaclului s-a ţinut la restaurantul
Bucharest. S-a lansat volumul Pierdut în lume de Virgil Ciucă. Au vorbit
scriitorii şi ziariştii Theodor Damian, Mircea Săndulescu, Mariana Terra,
M.N.Rusu, Timotei Ursu 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 cincisprezece 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 colaboratori ai revistei
noastre: România Literară, Tribuna, Tomis, Convorbiri Literare, Dacia
Literară, Poesis, Poezia, Viaţa Cultelor, Plumb, Bucovina literară,
Citadela, Graiul Maramureşului, Literatura şi Arta, Hyperion, Meridianul
Românesc, New York Magazin, Romanian Journal, Origini, Salonul
Literar, Luminătorul, Credinţa, Lumea Românească, Oglinda Literară,
Adevărul Literar (Vaslui), Opinia Naţională, 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 româno-american, iar mişcarea teologică, publicistică şi culturală
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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. Astfel, în paginile revistei Lumină Lină pot fi întâlnite
următoarele titluri şi autori recenzaţi (cităm în ordinea intrării lor în paginile
revistei noastre), recenzii semnate de Theodor Damian, Ilie Traian, Mihaela
Herghiligiu, Zamfira Mihail, George Băjenaru,
Horia Ion Groza,
Constantin Hrehor, Ion Segărceanu, Denisa Pasăre, Otilia Montano, Vasile
Andru, Constantin Miu, Dan Brudaşcu.
T H EO DO R D AM IAN
Reveriile şi orgoliile condeiului, de Horia Ion Groza
Cronica intrării în rai, de Constantin Virgil Negoiţă
Memorii, de Valeriu Anania
ILIE T RAIAN
Primul meu dar, Micul meu abecedar, de Benone Burtescu
M IHAELA H ERG H ILIG IU
Scriitoarea Louise Gherasim
ZAM FIRA M IH AIL
Şi totuşi limba română, de Vlad Pohilă
G EO RG E B ĂJEN ARU
Exerciţii de Inviere, de Theodor Damian
H O RIA IO N G RO ZA
Exerciţii de Inviere, de Theodor Damian
Dragă Maria, de Constantin Eretescu
C O N ST AN T IN H REHO R
Isihasmul sau meşteşugul liniştirii, de Vasile Andru
IO AN S EG ĂRCEAN U
Lirica preotului-poet Theodor Damian
D EN ISA P ASĂRE
Presa literară din exil: recuperare şi valorificare critică, de Mihaela Albu
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O T ILIA M ON T AN O
Să nu ne uităm strămoşii, de Ion Burcin
V ASILE A N DRU
Exerciţii de înviere, de Theodor Damian
C O N ST AN T IN M IU
Cartea şoaptelor, de Varujan Vosganian
D AN B RUD AŞCU
Symposium, vol 17, Nr.1, 2010.

Dintre numele care au marcat publicaţia noastră în anii 2010-2011
menţionăm următorii scriitori, jurnalişti, teologi, oameni de ştiinţă (în
ordine alfabetică):
Cezarina Adamescu, Mihaela Albu, Lucreţia Andronic, Vasile
Andru, Dan Anghelescu, Cornel Balaban,. Cătălin Băjenaru, George
Băjenaru, Veronica Bârlădeanu, Carmen Domniţa Belecciu, George
Brehuescu, Dan Brudaşcu, Nicholas Buda, Ion Burcin, Aurel Cazacu, Nina
Ceranu, Puiu Bobelică Cislău, Şerban Chelariu, Viorica Colpacci, Nicolae
Condrea, Calistrat Costin, Theodor Damian, Ioan Gâf-Deac, Angela Dilo,
Ana Doina, Dionisie Duma, Olga Duţu, Eugen Evu, Mariana Floarea,
Mariana Zavati Gardner, Geo Galetaru, Liviu Georgescu, Remus Valeriu
Georgioni, Daniela Gîfu, Stelian Gomboş, Horia Ion Groza, Mihaela
Herghiligiu, Constantin Hrehor, Dumitru Ichim, Gian Gavino Irde, Fehmi
Kelmendi, Daniela Mariano, Gheorghe Mihail, Zamfira Mihail, Marcel
Miron, Constantin Miu, Otilia Montano, Marin Moscu, Gheorghe Naghi,
Lucia Olariu Nenati, Nicolae Nicolescu, Denisa Pasăre, Elleny Pendefunda,
Muguraş Maria Petrescu, Stelian Platon, Dorin Ploscaru, Elena Liliana
Popescu, Cristina Prisacaru-Şoptelea, Ioan N. Roşca, Ioan Octavian
Rudeanu, M.N. Rusu, Aurel Sasu, Ion Segărceanu, Anca Sîrghie. George
Stanca, Amelia Stănescu, Alex Ştefănescu, Mihaela Malea Stroe, Cristina
Tamaş, Ion Pachia Tatomirescu, Mariana Terra, Ilie Traian, Maia Cristea
Vieru, Ioan Viţelariu, Nicolae Petre Vrânceanu, Raphaela Wilkinson, Baki
Ymeri.
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Colindele
Concertul de colinde de Crăciun susţinut de cântăreţii şi credincioşii
Bisericii noastre, sosirea lui Moş Crăciun la Biserică şi la restaurantul
“Transilvania” pentru copiii comunităţii noastre, precum şi colindarea pe la
casele enoriaşilor noştri a unor grupuri de copii şi de adulţi, au reprezentat
împreună evenimente de seamă în viaţa parohiei. Se recunoaşte aici
contribuţia familiei Daniel şi Mihaela Stan şi a Societăţii “Dorul” în
organizarea acestui Crăciun.

A CTIVITĂŢI S OCIALE
Mese festive, baluri şi seri româneşti
Aceste momente au reprezentat evenimente majore în viaţa
comunităţii noastre, ele facilitând cunoaşterea şi într-ajutorarea 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 28 Martie a avut loc la Biserica noastră sărbătoarea
Floriilor. Cu acest prilej, la masa festivă dedicată aniversării a 17 ani de la
înfiinţarea parohiei, Pr. Th. Damian a ţinut raportul său anual de activitate
la nivel liturgic, spiritual-pastoral, administrativ, financiar, ecumenic şi
social-cultural.
˜
Masa festivă de Sf Paşti şi de Vecernia Învierii (4 Aprilie 2010)
Oaspetele Bisericii noastre a fost P.S. Episcop Vicar Ioan Casian de Vicina.
˜
Masa festivă din Duminică 9 Mai 2010 când la Biserica noastră s-a
sărbătorit Ziua mamei după tradiţia americană, Ziua Independenţei de stat
a României şi Ziua Monarhiei. O evocare a acestor evenimente a fost făcută
de criticul şi istoricul literar M.N. Rusu. Au vorbit Pr. Th. Damian, Garabet
Salgian şi Cătălin Condurache. Au recitat poezii Ion Burcin, Theodor
Damian şi Carmen Belecciu.
˜ Duminică 11 Iulie 2010 la Biserica “Sf. Ap. Petru şi Pavel” din Astoria,
New York, s-a sărbătorit hramul (amânat datorită participării Pr. Theodor
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Damian la Congresul Arhiepiscopiei din Chicago). Cu ocazia acestui
eveniment, ca într-un fel de “Zilele Bartolomeu Anania”, au fost reluate
discuţiile din Cenaclul precedent despre marea personalitate din viaţa
Bisericii şi din cultura română care este Mitropolitul şi scriitorul
Bartolomeu Anania. Au vorbit Theodor Damian, M.N. Rusu, Aurel Sasu,
Sorina Robinson, Vasile Creţu. În partea de petrecere a serii, au cântat
pentru cei prezenţi artiştii Natalia Sandu, Toni Cortes şi Mihai Donca.
˜
În fiecare duminică din luna Octombrie la Biserica noastră s-a
sărbătorit, după Sf. Slujbă, Ziua recoltei (Festivalul Mustului) toţi cei
prezenţi având ocazia să mănânce din micii preparaţi pentru această ocazie
şi să bea un pahar de must.
˜
Duminică 7 Noiembrie 2010 la Biserica noastră a fost organizată
o masă specială cu ocazia sărbătoririi Sf. Arh. Mihail şi Gavril.
˜
14 Nov. 2010 Masa festivă de Lăsatul secului pentru Postul
Crăciunului la restaurantul Transilvania.
˜

Masa festivă de la Simpozionul Ecumenic Teologic (4 Dec.).

˜
Pe 5 Dec. 2010 a fost organizată la biserică masa festivă ocazionată
de celebrarea Unirii Transilvaniei cu Romînia, şi pentru Ziua naţională a
României.
˜
Pe 25 Decembrie 2010 la Biserica noastră s-a sărbătorit marele
praznic la Naşterii Domnului. După terminarea Sf. Slujbe şi a concertului
de colinde susţinut de toţi cei prezenţi în Biserică, a venit Moş Crăciun cu
daruri pentru copii. Masa festivă a avut loc la restaurantul Transilvania unde
de asemenea a venit Moş Crăciun cu daruri pentru cei mici.
Un grup de copii din parohia noastră întruniţi de Mariana Orza şi
instruiţi de Alex Orza a oferit audienţei un splendid spectacol de dans
popular românesc din Maramureş şi alte zone. Mai târziu copiii au revenit
cu o scurtă prezentare de tango.
˜

Masa festivă de la Simpozionul “Eminescu” (15 Ianuarie 2011).

˜
Masa festivă de la Simpozionul dedicat Unirii Principatelor
Române (23 Ianuarie).
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˜
Duminică 30 Ianuarie 2011 s-a serbat la Biserica noastră hramul
Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, Sf. Trei Ierarhi:
Vasile cel Mare, Grigore de Dumnezeu cuvântătorul şi Ioan Gură de Aur.
Cu această ocazie a avut loc şi întrunirea Adunării parohiale anuale în
cadrul căreia s-au ales membrii Consiliului şi Comitetului parohial.
˜
Masa festivă pentru Lăsatul secului pentru Postul Mare, la
restaurantul Bucharest (Duminică 6 Martie 2011).
˜
Masa festivă prilejuită de vizita la biserica nostră a eroilor
basarabeni Andrei Ivanţoc, Tudor Petrov Popa şi Alexandru Leşco, şi de
celebrarea împlinirii a 93 de ani de la unirea Basarabiei cu România.
La unele din aceste serbări, cunoscuţi artişti din comunitatea
românească din New York şi-au adus aportul lor; în semn de gratitudine
amintim aici pe artiştii români Lia Lungu, Toni Cortes şi Mihai Donca.
Trebuie menţionate aici şi serviciile memoriale speciale săvârşite
la Biserica noastră în ocazii speciale, mai ales cel de la Cimitirul Cypress
Hills din Queens, NY, de Memorial Day (31 Mai 2010), sponsorat de
Societatea “Dorul” (preşedinte: Ing. Cristian Pascu).

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 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 cântăreţilor
bisericii noastre, Daniel Damian şi Cătălin Condurache.
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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 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 nostru şi Prea Sfinţitului Părinte Episcop
Vicar Ioan Casian de Vicina pentru vizitele, 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, Daniel Damian, Cătălin Condurache,
Cristian Pascu, Valeriu Moldoveanu, Mircea Ralee, Mircea Ghiţă, M.N.
Rusu, Ion Burcin, Traian Todea, Claudia Damian, Mihaela Stan, Felicia
Georgescu, Sabina Coman, Cornelia Grosaru, Elena Burche, Lucia Columb,
Viorica Colpacci, Anişoara Constantinescu, Claudia Lisena, Dana Vulpe,
Saveta Covaliu, Livia Dumitrescu, Maria Ralee, Nuţi Ionescu, Victoria
Plăviţu, Mariana Orza, Melania Putan, Cristiana Tudor, care de asemenea
au fost tot timpul alături de mine ajutând Biserica cu bani, muncă şi timp,
ori de câte ori a fost nevoie.
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Un special cuvânt de mulţumire se cuvine a fi adus aici familiei
Daniel şi Mihaela Stan şi familia Cornel şi Dana Vulpe din parohia noastră
pentru sprijinul material esenţial oferit Bisericii noastre cu deosebită
dragoste şi generozitate.
In sfârşit, vreau să menţionez aici sprijinul semnificativ pe care
l-am primit din partea presei locale, mă refer în special la ziarele Meridianul
Românesc (Marius Badea, Lia Lungu, Gabi Kovacz), New York Magazin
(Grigore Culian), Romanian Journal (Vasile Bădăluţă, Mariana Terra, John
Predescu), precum şi 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. Dr. Theodor Damian

