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23 de ani, o cifră aniversară aşa de frumoasă, reprezintă însă şi un
moment de bilanţ. Ne uităm înapoi cu drag şi cu nostalgie la zilele
de început, ne aducem aminte de planurile şi intenţiile dintâi,
evaluăm felul cum s-au împlinit mai mult sau mai puţin, ne amintim
de cei care au fost generaţia de pionieri şi piatra de temelie a
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Bisericii noastre, unii mult mai în vârstă acum, alţii plecaţi la
Domnul, dar păstrându-i pe toţi în inimă şi în rugăciune.
Spune Mântuitorul că femeia când naşte este în suferinţă şi durere,
dar când a născut uită de durere, de bucurie că a adus pe lume o
nouă fiinţă; mai ales că aceasta este trup din trupul său şi sânge din
sângele său.
Şi noi, vorbind de bilanţ în acest moment aniversar, chiar dacă au
existat în toţi aceşti ani şi greutăţi şi probleme şi neîmpliniri, ele
toate pălesc, dispar în faţa bucuriei de a ne vedea astăzi împreună,
frumoşi, credincioşi, cu inima bună, ca într-o adevărată şi
exemplară familie de buni români şi buni creştini ce suntem.
Dincolo de orice greutăţi apărute în toţi aceşti ani, se profilează în
inimile şi în conştiinţa noastră bucuria realizărilor pe care
Dumnezeu ni le-a rânduit şi dăruit pentru a aduce cuvenita mărturie
creştină şi ortodoxă în această parte de lume, dar şi pentru a ne
întări unii pe alţii întru valorile culturale şi spirituale ale neamului
nostru, întru conştiinţa apartenenţei noastre etnice şi religioase.
Pentru ce nu am realizat, ne gândim că încă nu ni s-a rânduit; pentru
multele realizări, ne gândim că Dumnezeu ni le-a dat spre slava Sa,
dar şi pentru a le considera ca o temelie pentru creşterea noastră
comună pe mai departe în această parohie şi comunitate ortodoxă
românească.
Inzestrarea Bisericii cu cele necesare Sf. Slujbe, permanenta grijă
pentru strângerea de fonduri pentru plata chiriei, socializarea
constantă de după Sf. Liturghie, celebrarea marilor evenimente din
istoria şi viaţa neamului şi a Bisericii, realizarea corului şi a şcolii
duminicale, crucea de gheaţă de Bobotează, ridicată ca mărturie
ortodoxă în fiecare an, întrunirile academice ale Institutului şi cele
literare ale Cenaclului “M. Eminescu”, vizitele nenumărate ale
distinselor personalităţi venite din ţară şi din alte zone ale
continentului american, revelioanele şi balurile comunitare
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organízate în trecut şi azi, grija neîntreruptă faţă de copiii şi tinerii
noştri, şi căldura cu care-i înconjurăm pe cei în vârstă, şi mai ales, şi
în general frumuseţea dumnezeiască a slujbelor şi rugăciunilor
noastre duminicale cu atmosfera lor specifică de dragoste,
îngăduinţă, pace şi bucuria de a fi împreună şi de a creşte împreună
duhovniceşte şi româneşte, toate aceste activităţi şi împliniri pe larg
descrise anual în raportul meu de activitate precum şi altele
nemenţioanate acum, toate reprezintă firul roşu al existenţei noastre
ca minunată familie creştină şi română, în New York, pe parcursul
acestei frumoase perioade de 23 de ani.
În aceste momente doxologice, gândul meu se îndreaptă în primul
rând către Dumnezeu pentru a-I aduce adâncă mulţumire pentru
toate darurile revărsate din belşug peste mine ca persoană şi ca preot
şi peste noi toţi ca parohie şi comunitate drept măritoare; cu aceeaşi
gratitudine îmi îndrept gândul şi către Înalt Prea Sfinţitul
Arhiepiscop Nicolae şi către Prea Sfinţitul Episcop Vicar Ioan
Casian, către familia mea, preoteasa Claudia în special, şi copiii
mei, pentru buna credinţă, sprijinul şi înţelegerea oferite de-a lungul
timpului, şi bineînţeles că totodată către familia parohială pe larg,
dumneavoastră cei aici de faţă şi cei ce nu sunt de faţă din
binecuvântate motive, care aţi fost întotdeauna alături de mine cu
inimă bună, dragoste şi prietenie, mereu săritori la nevoie, mereu cu
un sincer cuvânt de apreciere şi încurajare pornit dintr-o inimă
caldă, frăţească.
Ce frumoasă coincidenţă aniversarea a 23 de ani de la înfiinţarea
Institutului şi Bisericii noastre într-un moment aşa de glorios şi
festiv: Intrarea triumfală a Domnului în Ierusalim!
Sigur că a urmat Patima şi apoi Învierea Domnului. Dar aşa cum
după Patimă urmează Invierea, şi noi am fost martorii creşterii,
dezvoltării, întăririi comunităţii noastre pe multiple planuri, prin
activităţi de multe ori fără precedent în diaspora română de aici,
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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
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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 2015 - Florii 2016) şi au fost îndeplinite după cum
urmează:
ACTIVITATEA LITURGICĂ
Aceasta poate fi considerată cea mai importantă dintre toate cele
desfăşurate la Biserica noastră. Ea a constat în săvârşirea cu
regularitate, de către Pr. Dr. Theodor Damian a serviciului divin din
duminici şi sărbători.
De asemenea Pr. Th. Damian a acordat asistenţă religioasă tuturor
celor ce au solicitat-o, incluzând aici slujbe ca: botezuri, cununii,
înmormântări, parastase, sfinţiri de casă, sf. maslu etc.
In timpul Postului Mare preotul a oficiat slujbele speciale
caracteristice, inclusiv Liturghia Sf. Grigore Dialogul, Deniile din
Săptămâna Sf. Patimi şi altele.
Un eveniment liturgic dar şi cultural de o deosebită importanţă l-a
reprezentat şi construirea tradiţionalei cruci de gheaţă pentru ziua
Bobotezei, ca mărturie a unei tradiţii româneşti creştine pe cât de
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vechi, pe atât de autentice, perpetuată aici în Statele Unite ale
Americii.
Demnă de remarcat aici este şi prezenţa altor preoţi care ne-au
vizitat sau au slujit la Biserica noastră: P.C. Pr. Nelu Preoteasa, P.
C. Pr. George Şchiop, P. C. Pr. Tudor Mazur, P. C. Pr. Gavril
Damian (România), P.C. Pr. Marcel Miron (România)
Pe data de 5 ianuarie 2016 în curtea Bisericii s-a construit
tradiţionala cruce de gheaţă pentru Bobotează. Echipa din acest an a
fost formată din Domnii Ciprian Solomon, Sorin Lazăr, Marius
Stoica, Alex Orza şi Pr. Th. Damian.
ACTIVITĂŢI PASTORALE
Una din cele mai comune activităţi pastorale, dar şi sociale în
acelaşi timp, a constituit-o organizarea cafelelor, gustărilor şi uneori
meselor după Sf. slujbe, prezente într-un fel sau altul, în aproape
întregul an care a trecut.
Munca pastorală a mai fost concretizată şi în spovedirile din timpul
anului, în umblarea cu ajunul Crăciunului şi al Bobotezei, în vizitele
făcute la bolnavii români în spitale sau la domiciliu, în alte vizite
pastorale sau prieteneşti, chiar şi în numeroasele telefoane
săptămânale cu credincioşii.
ACTIVITĂŢI CATEHETICE
Două zile de vineri, în fiecare lună, au fost anunţate în revista
Lumină Lină ca fiind disponibile pentru cei interesaţi să participe la
întruniri de Studiu Biblic pe tema de istorie bisericească, patristică,
etică, spiritualitate şi teologie ortodoxă.
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Tot ca activitate catehetică-didactică se consideră şi revista noastră
Lumină Lină, unică prin modul în care apare în comunitatea noastră
din New York şi din America, revistă care conţine în permanenţă
pagini de reflecţie biblică şi patristică, de scrieri patristice, precum
şi articole şi studii de teologie şi spiritualitate creştină.
ACTIVITĂŢI TEOLOGICE
Cea mai importantă activitate la acest capitol o reprezintă
Simpozionul Teologic Ecumenic şi Interdisciplinar
Sâmbătă 5 decembrie 2015 la Seminarul Teologic Episcopalian
(General Theological Seminary) din Manhattan s-au desfăşurat
lucrările celui de-al 23-lea Simpozion Teologic, Ecumenic şi
Interdisciplinar organizat de Institutul Român de Teologie şi
Spiritualitate Ortodoxă, şi de General Theological Seminary, sub
egida filialei americane a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
România. Tema generală a fost: Cultural Transparency and the
Loss of Privacy in the Era of Digital Technology: How Is This
Shaping Our Becoming and the Ethical Dilemmas Related to It.
Prezentările au fost în engleză, după cum urmează:
Theodor Damian, PhD, Professor of Philosophy and Ethics, Metropolitan
College of New York; President of the Romanian Institute of Orthodox
Theology and Spirituality: Being Constantly Watched: Transparency and
Perichoresis;
Clair McPherson, PhD, Professor of Ascetical Theology, General
Theological Seminary; Priest Associate, Church of the Transfiguration,
Manhattan (Episcopal): Transparency, Accountability, and Honesty in
Twenty-first Century Theological Education: A Theory and a Test Case;
Richard Grallo, PhD, Professor of Applied Psychology, Metropolitan
College of New York: Social Trust and Problem Solving in an Age of
Chaos;
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Louis Tietje, PhD, Professor of Ethics, Metropolitan College of New
York: Should Mr. Green Pen Be Fired or Are the Prescriptivists Right?;
Doru Tsaganea, PhD, Professor of Mathematics, Metropolitan College of
New York: Contradictory Political Results of Internet Utilization;
Alina Feld, PhD, Affiliate Faculty at the General Theological Seminary,
New York: The Digital Age and the Transparency of Evil: Jean
Baudrillard’s “Perfect Crime”;
Elvin T. Ramos, PhD, Founder and President, Global Tassels, Inc.
Adjunct Assistant Professor, St. John’s University: Global Transparency
and Harmony: Protecting the New Culture, the Modern Identity, and the
World of Ideas of the Millennial Generation Living in the Slums of
Poverty;
Nancy Perez, Master’s Program Candidate, Metropolitan College of New
York: Cyberdentity;
Elithia Pennington, MPA/PP, Metropolitan College of New York: Should
People Fear Technology?
Moderatorul evenimentului a fost Prof. Dr. Humphrey Crookendale,
decan al Facultăţii de Public Affairs and Administration, Metropolitan
College of New York; comentator a fost Dr. David Rosner, profesor de
Etică, Metropolitan College of New York, oaspete de onoare a fost Prof.
Dr. Adele Weiner, decana Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Metropolitan
College of New York.

Galeria Spiritus (Director Viorica Colpacci, MA) a fost prezentă cu
o expoziţie de artă. La eveniment a fost lansată revista Symposium,
vol. XXII, Nr. 1, 2015, ce conţine o selecţie a lucrărilor prezentate
la simpozionul precedent din 2015. Recepţia oficială a fost cu
generozitate oferită de Dna Mihaela Stan de la Biserica „Sf. Ap.
Petru şi Pavel”, 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.
ACTIVITĂŢI ECUMEICE
Simpozionul menţionat mai sus a reprezentat un eveniment
ecumenic de seamă în viaţa comunităţii noastre.
Sâmbătă 31 octombrie 2015 în cadrul unei festivităţi de excepţie
organizată de Queens Federation of Churches, asociaţie la care
parohia noastră este membră, la nominalizarea Pr. paroh Th.
Damian, Prof. Elena Irina Aniţului a primit o diplomă de merit,
care, a doua zi, a fost din nou oferită la Biserica noastră, în cadru
festiv de către preotul paroh.
ACTIVITĂŢI DE CARITATE
Biserica noastră, prin comitetul său de caritate a ajutat în diverse
rânduri, cu bani proveniţi din colecte şi donaţii, familii de români
noi veniţi aici din ţară; de asemenea, în timpul de până acum mulţi
români au fost ajutaţi să-şi găsească locuinţe şi servicii, şi nu în
ultimul rând trebuie amintite colectele şi donaţiile care adesea s-au
realizat în comunitatea noastră pentru biserici aflate în reparaţii
capitale sau în construcţie în România.
ACTIVITATE ADMIISTRATIVĂ
Pe lângă toate cele amintite până acum, care implică în mod natural
o muncă administrativ-organizatorică, trebuie menţionate şi
întrunirile periodice ale Consiliului şi Comitetului de administraţie,
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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.
Vineri pe 30 octombrie 2015 Pr. Th. Damian, împreună cu
preoteasa Claudia Damian şi cu Prof. Irina Aniţului, a participat la
Philadelphia la adunarea de protopopiat desfăşurată în Biserica “Sf.
Treime” din acest oraş (Pr. paroh Prof. Nicolae Buga), adunare
prezidată de I.P.S. Arhepiscop Dr. Nicolae Condrea, la care a fost
prezent şi P.S. Episcop Vicar Ioan Casian de Vicina din Montreal.
ACTIVITĂŢI CULTURALE
In comunitatea românească din America, în general, şi în
comunitatea românilor din New York, în special, prezenţa Bisericii
noastre şi a Institutului se face simţită pe mai multe planuri. Un loc
de seamă în acest sens îl reprezintă paleta largă a activităţilor
culturale şi anume:
Sărbătorirea celor mai importante evenimente istorice şi culturale
din viaţa poporului nostru, prin mijloace artistice şi literare
adecvate;
Organizarea de simpozioane teologice şi culturale;
Editarea şi redactarea revistelor Lumină Lină. Gracious Light,
Symposium şi Romanian Medievalia.
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.
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Aniversări - Comemorări
Duminică 15 aprilie 2015 la Biserica noastră s-a celebrat
aniversarea a 22 de ani de la înfiinţarea de către Pr. Prof. univ. Dr.
Theodor Damian a Bisericii „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, a
Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă şi a
Cenaclului literar „M. Eminescu”.
♦ Duminică 10 mai 2015 la Biserica noastră, după Sf. Slujbă s-a
sărbătorit Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua
Monarhiei şi Ziua Mamei după tradiţia americană. Evocarea
primelor două evenimente a fost făcută de Prof. univ. Dr Doru
Tsaganea, iar pentru al treilea, un frumos recital de poezie a fost
organizat de prof. Irina Aniţului cu copiii Scolii noastre duminicale.
♦ Luni 25 mai 2015 în ziua numită aici „Memorial Day” Pr. Th.
Damian, ca în fiecare an, împreună cu Ing. Cristian F. Pascu
presedintele Societăţii „Dorul” a organizat slujba de pomenire a
morţilor la lotul Societăţii din Cimitrul Cypress Hills, New York.
♦ Duminică 31 mai 2015 la Biserică s-a celebrat Ziua copilului.
Prof. Irina Aniţului a organizat cu copiii Scolii de Duminică pe care
o conduce un frumos program artistic incluzând un elaborat recital
de poezie. D-l Vasile Bădăluţă, presedintele juriului constituit adhoc, a oferit câte un cadou (în bani) fiecărui copil participant. Apoi
s-au anunţat câstigătorii locurilor I, II si III. Premianţii au primit
cadouri oferite de D-na Elena Mitru si de D-l Ion Burcin.
♦ Duminică 21 iunie 2015 la Biserica noastră a fost celebrată Ziua
tatălui (Father’s Day) după tradiţia americană. Copiii Scolii de
Duminică au prezentat un frumos recital de poezie, recital la vioară
(Alex Orza) si dansuri, toate în organizarea Prof. Irina Aniţului.
Artista Elena Mitru a avut o expoziţie de artă vestimentară despre
care au vorbit criticul si istoricul literar M. N. Rusu si artista
Viorica Colpacci, directorul Galeriei de artă „Spiritus”.
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♦ Duminică 29 noiembrie 2015 la Biserica noastră s-a sărbătorit
Ziua naţională a României şi Sf. Andrei. Despre Ziua României
au vorbit Pr. Th. Damian, Prof. Doru Tsaganea, Prof. Flaviu Riţiu şi
Dr. Napoleon Săvescu. Copiii Şcolii noastre de Duminică, sub
conducerea Prof. Irina Aniţului, au recitat poezii în cadrul unui
program special pregătit pentru eveniment.
♦ Duminică 10 ianuarie la Biserica după Sf. Slujbă, în sala socială,
la masa festivă organizată pentru cei care poartă numele Sf. Ioan
Botezătorul.
♦ Sâmbătă şi duminică 16 şi 17 ianuarie 2016 a avut loc cel de-al
23-lea Simpozion anual „M Eminescu”, organizat la restaurantul
„Bucharest” (sâmbătă) şi la Biserica noastră (duminică) de către
Institutul Român de Teologie şi Spiritiualitate Ortodoxă şi de
Societatea română creştină „Dorul” (fondată în 1903), New York,
sub egida filialei americane a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
România. Tema generală a simpozionului a fost: „Iară noi, noi
epigonii?” Epigonatul între înregimentare valorică şi non-valorică.
Deschiderea lucrărilor (sâmbătă) a fost făcută de Pr. Prof. univ. Dr.
Theodor Damian, preşedintele Institutului Român de Teologie şi
Spiritualitate Ortodoxă şi al filialei americane a Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România, şi de Ing. Cristian F. Pascu,
preşedintele Societăţii „Dorul”. A vorbit apoi Excelenţa sa IoanaGabriela Costache, Consulul general al României la NewYork,
urmată de scriitoarea şi editoarea Dr. Doina Uricariu, oaspete de
onoare al evenimentului.
Poeta Carmen Domnitza Belecciu a recitat poemul Rugăciune de M.
Eminescu. Lucrările simpozionului, moderate de Dna Elena
Solomon, s-au prezentat astfel:
Ştefan Stoenescu, Profesor, scriitor, traducător, Ithaca, New York:
Epigonismul ca metodă de creaţie;
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Theodor Damian, Scriitor, profesor, Preşedinte al filialei americane
a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi al Institutului
Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, New York:
Sentimentul religios la Eminescu: Persoana şi ziaristica;
Alina Feld, Profesor de teologie la General Theological Seminary,
New York: Epigonism sau ontologie reactivă: Eminescu şi
6ietzsche;
Doru Tsaganea, Profesor de Matematică la Metropolitan College of
New York: Fascinaţia infinitului în „Luceafărul” şi „La steaua”;
Valentina Ciaprazi, Profesor de limbă şi literatură franceză,
LaGuardia Community College, New York: Femeia muză a
primului şi ultimului romantic: Victor Hugo şi Mihai Eminescu;
Mircea Săndulescu, Scriitor: Moştenirea lui Eminescu şi formula
secretă a lui 20/80: vitalele şi trivialele.
Galeria de artă „Spiritus” a Institutului nostru, condusă de artista
Viorica Colpacci, MA, a fost prezentă cu o expoziţie omagială.
♦ Partea a doua a Simpozionului s-a ţinut la Biserică, a doua zi.
După Sf. Slujbă s-a făcut un parastas unde au fost pomeniţi Mihai
Eminescu, Mitropolitul Antonie Plămădeală, Grigore Vieru şi
George Alexe, după care în sala socială au vorbit Pr. Th. Damian şi
Ing. Cristian F. Pascu.
Carmen Domnitza Belecciu a rostit din nou poemul Rugăciune de
M. Eminescu după care a avut loc un amplu recital din creaţia
Luceafărului poeziei româneşti, susţinut de doamnele Nicole Smith,
Mariana Terra, Valentina Ciaprazi, Angela Cawog, Anişoara
Constantinescu, Felicia Georgescu, de Dl Cristian Pascu, dar şi de
copiii şi tinerii Şcolii noastre de Duminică condusă de Prof. Irina
Aniţului.
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Dna Alexandra Pevida a cântat romanţe pe texte ale marelui poet
român, după care a urmat un dialog poetic dedicat lui Eminescu, cu
texte de Grigore Vieru, susţinut de Pr. Th. Damian şi Dl Cristian
Pascu.
A avut loc apoi o proiecţie de film dedicată lui M. Eminescu şi alta
cu regretaţii interpreţi Doina şi Aldea Teodorovici, precum şi un
recital din poezia lui Eminescu susţinut de actori români celebri.
Cenaclul literar „M. Eminescu” din New York şi-a adus contribuţia
printr-o suită de dedicaţii lirice oferite de poeţii Valentina Ciaprazi,
Ion Burcin, Elena Mitru şi Theodor Damian.
În final, în cadrul concursului „Recunoaşteţi versurile?” Societatea
„Dorul” a oferit premii (I – $75; II – $50; III - $25) câştigătorilor
participanţi.
Ing. Cristian F. Pascu a rostit cuvântul de încheiere a serii.
♦ Duminică 25 ianuarie, la Biserică, după Sf. Slujbă, s-au
desfăşurat lucrările celui de-al 23-lea Simpozion dedicat Unirii
Principatelor Române, organizat de Institutul Român de Teologie
şi Spiritualitate Ortodoxă şi de Societatea română creştină „Dorul”
(fondată în 1903), New York, sub egida filialei americane a
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. După cuvenita
rugăciune rostită de preotul paroh s-a cântat imnul Deşteaptă-te
române, după care Pr. Th. Damian a rostit un scurt cuvânt de
deschidere a evenimentului.
Lucrările prezentate au fost după cum urmează: Dr. Doru Tsaganea,
Profesor de Matematică la Metropolitan College of New York:
Semnificaţia actului Unirii în istoria poporului român; Dr. William
Flaviu Riţiu, Profesor de statistică la John Jay College, New York:
Reformele lui Cuza; Carmen Domnitza Belecciu, MA, Artist, New
York: Candela Unirii;
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A urmat un frumos şi bogat recital de poezii dedicate Unirii, din
scriitori români clasici şi contemporani susţinut de Doamnele
Mariana Terra, Valentina Ciaprazi, Elena Mitru, Carmen Domnitza
Belecciu, Victoria Plăviţu, Irina Aniţului şi de copiii şi tinerii Şcolii
noastre de Duminică, şi un altul, susţinut de poeţi ai Cenaclului „M.
Eminescu” din New York (Valentina Ciaprazi, Ion Burcin, Elena
Mitru, Theodor Damian, Carmen Domnitza Belecciu), care, din
creaţia proprie au citit poezii în cinstea evenimentului.
Programul a fost înfrumuseţat de prezenţa îndrăgiţilor cântăreţi
Lăcrămioara Răileanu şi Berti Samovici care au interpretat cântece
româneşti acompaniaţi la vioară de Damian Dudu şi la orgă de
Mario Dumitrescu.
Atât adulţii cât şi tinerii Bisericii noastre, îmbrăcaţi în frumoase
costume naţionale au dansat în ritmurile muzicii populare româneşti
după care s-au prins cu toţii în tradiţionala Horă a Unirii. Galeria
„Spiritus” a fost prezentă cu o expoziţie de icoane ale unor artişti
din Bucureşti şi ale copiilor şi tinerilor parohiei noastre.
♦ Duminică 7 februarie 2016, a avut aniversarea unui an de la
redeschiderea Şcolii noastre de Duminică. Prof. Elena Irina
Aniţului, directoarea şcolii, a oferit celor prezenţi un frumos
program artistic susţinut de tinerii şi copiii parohiei noastre.
♦ Duminică 27 martie 2016 Familia noastră de Duminică a
sărbătorit-o pe decana de vârstă a parohiei, pe Doamna Lucia
Columb, la împlinirea binecuvântatei vârste de 97 de ani.
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:
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♦ Luni 9 martie 2015, Theodor Damian a ţinut o prelegere intitulată
„Sentimentul religios în publicistica lui Eminescu”, la ICR
Bucuresti în cadrul galei UZPR când s-au oferit premiile Uniunii
Ziariştilor Profesionişti pe anul 2014.
♦ Între 14-16 mai 2015 Theodor Damian a participat la al 50-lea
Congres Internaţional de Studii Medievale de la Western Michigan
University la Kalamazoo, Michigan. Ca în fiecare an, în ultimii
cincisprezece ani, Pr. Th. Damian a organizat sub sponsorarea
Institutului Român de Teologie si Spiritualitate Ortodoxă din New
York pe care-l conduce, o sesiune stiinţifică (sesiunea nr. 173) cu
tema generală Theory and Practice in Medieval Contexts prezidată
de Dr. Daniela Anghel din Windsor, Canada si care a programat
patru prezentatori. Lucrarea Prof. Th. Damian s-a intitulat „Gregory
of Nazianzus’s Poetical Legacy”.
♦ Sâmbătă 30 mai 2015 Theodor Damian a participat la Javits
Center în Manhattan la festivităţile organizate de ICR New York
(director, Dr. Doina Uricariu) în cadrul BEA (Book Expo America).
♦ Între 9-13 iunie 2015 Prof. Th. Damian a participat la conferinţa
internaţională anuală a ISCSC (The International Society for the
Comparative Study of Civilizations) care a avut loc la Rio de
Janeiro, Brazilia. Th. Damian a prezentat lucrarea The Signs of the
Time: With or Without Postmodernism?
♦ Vineri 4 decembrie 2015 la Union Theological Seminary în
Manhattan a avut loc a opta Conferinţă Internaţională a Institutului
„Sophia” cu tema generală The Sacred Arts of Eastern Orthodoxy.
Pr. Prof. Dr. Th. Damian a prezentat lucrarea „The Interior Icon:
The Role of Icons in the Life of the Church Today” şi a prezidat
sesiunea despre Iconologie.
♦ Luni 14 martie 2016 Pr. Prof. Dr. Theodor Damian, la invitaţia
Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (UZP) la ICR
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Bucureşti, în cadrul galei anuale “M. Eminescu”, a prezentat
lucrarea Înger şi Demon: Fizica şi Metafizica unei Idei.
♦ Miercuri 16 martie 2016 Pr. Prof. Dr. Theodor Damian a fost
membru la juriului UZP în cadrul festivităţii anuale de decernare a
premiilor UZP în Bucureşti, pentru anul 2015, alături de Prof. Acad.
Victor Crăciun şi de Prof. univ. Dr. Mihail Diaconescu.
♦ Luni 21 martie 2016, la Bucureşti, Pr. Th. Damian a dat un
interviu reporterului Valentin Ţigău pentru postul Radio Româna
Internaţional, interviu ce a fost difuzat luni 11 aprilie 2016 la ora
8:00 PM.
♦ Luni 21 martie 2016 Theodor Damian a fost prezent la Ziua
internaţională a poeziei, eveniment desfăşurat la Biblioteca
naţională din Bucureşti. Aici a vorbit despre cărţile poetei Elena
Liliana Popescu şi a recitat în engleză versuri ale autoarei publicate
anterior în traducere proprie.
♦ Marţi 22 martie 2016, Pr. Prof. univ. Dr. Theodor Damian i s-a
decernat titlul de Doctor honoris causa de către Universitatea
Bioterra din Bucureşti. Deschiderea evenimentului a fost făcută de
Prof univ. Dr. Ioan Gâf-Deac, preşedintele Senatului Universităţii
Bioterra, după care Prof. Nicole Livia Atudosiei, prorector al
Universităţii, a dat citire cuvenitei Laudatio. A vorbit apoi Prof.
univ. Dr. Ion Nicolae, Preşedintele fondator şi rectorul Universităţii
Bioterra, după care Prof. Th. Damian a ţinut discursul de recepţie şi
referatul cu tema “Semnele timpului: cu sau fără potmmodernism?”
Au luat cuvântul presonalităţi ale vieţii bisericeşti şi culturale
prezente la eveniment, astfel: Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Dr.
Teodosie Petrescu de la Constanţa, Prof. univ Dr. Mihail
Diaconescu, Prof. univ. Dr. Vasile Cândea (general r), preşedintele
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, General (r) Mircea
Chelaru, Prof. univ. Dr. Ioan N. Roşca, Pr. Prof. univ Dr. Ştefan
Buchiu, delegat al Prea Fericitului Părinte Dr. Daniel Ciobotea,
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Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Prof. acad. Victor Crăciun,
Preşedintele Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de
Pretutindeni, Prof. univ. Dr. general Stan Petrescu, Prof. univ. Dr.
Nicolae Georgescu, scriitorii Florentin Popescu şi Passionaria
Stoicescu.
♦ Miercuri 23 martie Pr. Prof. Theodor Damian a avut o întâlnire
cu Prof. univ. Dr. Nicolae Brînzea, Director general adjunct al
Institutului “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni.
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 3 aprilie 2015 în Cenaclul nostru a fost sărbătorit D-l Ion
Burcin, membru al Uniunii Scriitorilor din România, la împlinirea
vârstei de 80 de ani. Au vorbit Theodor Damian, M. N. Rusu,
Mariana Terra şi Ion Burcin.
♦ Vineri 17 aprilie 2015, în Cenaclul nostru, Elena Mitru a citit din
creaţia Domniei sale. Au vorbit Theodor Damian, M. N. Rusu,
Valentina Ciaprazi, Ion Burcin, Vasile Creţu, Viorica Colpacci şi
autoarea.
♦ Duminică 26 aprilie 2015 sedinţa Cenaclului literar a avut loc la
Biserică, după Sf. Slujbă oficiată de Pr. Th. Damian, paroh, şi de Pr.
Marcel Miron din Huşi, România. Invitatul nostru a fost ziaristul
Grigore Cartianu din România împreună cu colegii săi Laurenţiu
Ciocăzanu şi Ovidiu Daniel Popica. Au fost prezentate cărţile lui
Grigore Cartianu Teroristii printre noi, Cartea revoluţiei si
Miracolul din 6oiembrie (la aceasta din urmă co-autor fiind si
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Laurenţiu Ciocăzanu). Au vorbit Theodor Damian, M. N. Rusu,
Mariana Terra, Flaviu Riţiu şi Grigore Cartianu.
Această lansare a fost repetată şi la restaurantul „Bucharest”, marţi
pe 28 aprilie 2015.
♦
Vineri 1 mai 2015 la restaurantul „Bucharest” a avut loc
întrunirea Cenaclului nostru al cărui oaspete a fost poetul Marcel
Miron din România. După ce invitatul a delectat audienţa cu poezia
sa au vorbit Theodor Damian, Mariana Terra şi Alecu Goţea.
♦ Vineri 22 mai 2015 în Cenaclul nostru a avut loc o lectură de
poezie. Au citit din creaţia lor scriitorii Theodor Damian, Valentina
Ciaprazi şi Elena Mitru.
♦ Vineri 19 iunie 2015 la restaurantul „Bucharest” a avut loc o
întrunire de Cenaclu unde s-a lansat placheta de versuri Singurul
dincolo de Th. Damian. Au vorbit M. N. Rusu, Mariana Terra,
Valentina Ciaprazi, Elena Mitru şi Lia Lungu.
♦ Vineri 3 iulie 2015 în Cenaclul nostru a avut loc o lectură de
poezie. Invitatul a fost poetul Vasile Creţu din Philadelphia. Au
vorbit Theodor Damian, M. N. Rusu, Lia Lungu şi autorul.
♦
Vineri 31 iulie 2015 invitata Cenaclului nostru a fost
traducătoarea şi ziarista Muguraş Maria Petrescu din România. Au
vorbit Th. Damian, M. N. Rusu, Lia Lungu şi invitata serii. Au mai
luat cuvântul Mariana Terra, Amalia Călin, Napoleon Săvescu,
Ştefan Benedict, Elena Strujan.
♦ Vineri 25 septembrie 2015 în Cenaclul “M. Eminescu” din New
York a fost lansat volumul Al doilea deceniu: încă zece ani de
Lumină Lină la 6ew York, realizat de Flavia Topan din România.
Au vorbit Theodor Damian, M. N. Rusu, Mariana Terra, Valentina
Ciaprazi, Grigore Culian, Aurel Sasu şi Flavia Topan.
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♦ Vineri 2 octombrie 2015 în Cenaclu s-a lansat volumul Diaspora
literară în 14 interviuri, de Flavia Topan. Au vorbit Theodor
Damian, M. N. Rusu, Constantin Virgil Negoiţă, Aurel Sasu, Flavia
Topan, Gabriel Pleşea.
♦ Vineri 9 octombrie 2015 oaspetele Cenaclului “M. Eminescu” a
fost criticul şi istoricul literar Aurel Sasu din Cluj. Volumul lansat
s-a intitulat George Pomutz: A Romanian Brigadier General in the
American Civil War (1861-1865). Au vorbit Theodor Damian, M.
N. Rusu, şi Aurel Sasu. Au mai luat cuvântul Gabriel Pleşea,
Constantin Virgil Negoiţă, Doru Tsaganea, Dima Lascu, Ion Ştefan,
Dumitru Vicoveanu, Mircea Urucu.
♦ Duminică 11 octombrie la Biserică, în sala socială, după Sf.
Slujbă a fost lansat volumul de proză Memoria visului de Aurel
Sasu. Au vorbit Th. Damian, M. N. Rusu şi autorul.
♦ Vineri 16 octombrie 2015 un alt volum semnat de Aurel Sasu a
fost lansat în Cenaclu. Titlul volumului: O luptă neterminată;
dialog epistolar. Bartolomeu Valeriu Anania şi George Alexe. Au
vorbit Th. Damian, M. N. Rusu, Constantin Virgil Negoiţă, Flavia
Topan, Mircea Săndulescu, Mirela Roznoveanu, Aurel Sasu.
♦ Vineri 23 octombrie 2015 oaspetele Cenaclului “M. Eminescu” a
fost scriitoarea Doina Uricariu, directoarea a ICR, New York.
Volumul lansat s-a intitulat Cartea de sticlă (poezie). Au vorbit
Theodor Damian, Mirela Roznoveanu, Livio Dimitriu, Doina
Uricariu, Mircea Săndulescu, Grigore Culian.
♦ Duminică 25 octombrie 2015 sesiunea Cenaclului nostru s-a
ţinut după Sf. Slujbă în sala socială a Bisericii. Invitatul nostru a
fost scriitorul Mircea Ştefan din Ohio. Volumele lansate: Prefix 101
şi Armurierul cuvintelor (poezie). Au vorbit Th. Damian, Valentina
Ciaprazi, Mariana Terra, Cornel Borşe (prietenul lui Mircea Ştefan,
sosit din Elveţia) şi autorul.
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♦ Vineri 6 noiembrie 2015 în Cenaclul nostru a fost lansat volumul
bilingv Burta înstelată/ The Starry Womb (poezie) de Mihai
Gălăţanu. Traducerile au fost realizate de Adam Sorkin. Au vorbit
Theodor Damian, Adina Dabija, Doru Paul Mugur, Adam Sorkin şi
autorul.
♦ Vineri 13 noiembrie 2015 oaspetele Cenaclului a fost poetul
Florian Silişteanu. A fost lansat volumul bilingv Seraphim:
Schimbul de pasăre/ Bird’s exchange (poezie). Au vorbit Th.
Damian, Valentina Ciaprazi, Mariana Terra şi autorul. Au mai luat
cuvântul Benedict Ştefan, Sorina Robinson, Grigore Culian.
♦
Duminică 29 noiembrie 2015 la Biserica noastră, după Sf.
Slujbă, în sala socială, a avut loc o şedinţă a Cenaclului literar unde
a fost lansat volumul Convorbiri cu amintirile de Elena Mitru. Au
vorbit Th. Damian, Mariana Terra şi autoarea.
♦ Vineri 18 decembrie 2015 la restaurantul „Bucharest” al Dlui
Basile Bădăluţă s-a întrunit Cenaclul literar „M. Eminescu” pentru
lansarea volumului Taximetrist de noapte la 6ew York de Mircea
M. Ionescu. Au vorbit Theodor Damian, Doina Uricariu, Grigore
Culian şi autorul. Au mai luat cuvântul Alexandru Goţea, Vasile
Bădăluţă, Adriana Hegbeli, Sorina Robinson şi Viorica Colpacci.
♦
Vineri pe 8 ianuarie 2016 în Cenaclul nostru întrunit la
restaurantul „Bucharest” au fost lansate volumele Vorbe colorate şi
Petale de lumină ale Dr. Andrei Marcu din New Jersey. Au vorbit
Theodor Damian, Mariana Terra şi autorul. A mai luat cuvâtul Dl
Alecu Goţea. Au recitat din poezia invitatului serii Ion Burcin şi
Sorina Robinson.
♦ Duminică 10 ianuarie 2016, după Sf. Slujbă, în sala socială a
Bisericii noastre a avut loc şi întrunirea Cenaclului literar „M.
Eminescu” unde a fost lansat volumul Un surâs în colţul gurii de
Vasile Răvescu. Au vorbit Theodor Damian, Elena Mitru, Mariana
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Terra şi Valentina Ciaprazi. A recitat epigrame şi poezii Irina
Aniţului.
♦ Duminică 31 ianuare 2016 la Biserica noastră a avut loc şi
întrunirea Cenaclului literar „M Eminescu” unde s-a lansat volumul
de poezii pentru copii Veveriţa, strengăriţa de Elena Mitru. Au
vorbit Theodor Damian, Mariana Terra, Nicole Smith, Valentina
Ciaprazi, Justina Aniţului şi autoarea. A mai luat cuvântul Dna
Angela Cawog. Copiii Şcolii de Duminică au recitat poezii din
volumul lansat.
♦ Duminică 7 februarie la Biserica noastră, în cadrul Cenaclului
„M. Eminescu” au fost lansate volumele Pagini alese (I, II Proză,
III Poezie, IV Reflecţii) de Ion Burcin. Au vorbit Theodor Damian,
Mariana Terra, Valentina Ciaprazi, Angela Cawog. A mai luat
cuvântul Prof. Irina Aniţului. Au recitat poezii de Ion Bucrin tinerii
Justina şi Aaron Aniţului, Thomas Rădescu. A vorbit apoi autorul.
♦ Joi 17 martie 2016 la biblioteca judeţeană din Giurgiu a avut loc
evenimentul anual “Zilele Lumină Lină”. Gazdele au fost scriitorii
Dan Mucenic (directorul bibliotecii) şi Ionel Muscalu, dar şi
scriitorul Mircea M. Ionescu cel care a mijlocit organizarea acestei
celebrări împreună cu fostul Vice-primar Alexandru Vladu, sponsor
al mesei festive.
Au fost prezenţi şi au luat cuvântul, în afară de cei menţionaţi,
scriitorii şi profesorii universitari Ioan Gâf-Deac, Anca Sîrghie,
Ioan N. Roşca, Muguraş Maria Petrescu, Passioanaria Stoicescu,
Paula Romanescu, Florentin Popescu, Sorin Pavăl, Gheorghe Puiu
Răducan, Virgil Ciucă (New York), precum şi alţi scriitori
giurgiuveni.
Cu acest prilej Theodor Damian a primit din partea preotului
Georgian Tudor de la parohia “Buna Vestire” din oraş o diplomă şi
o medalie jubiliară cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea
acestei parohii.
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După masa festivă a urmat vizita oficială la Mănăstirea Comana
unde oaspeţii au fost întâmpinaţi de venerabilul scriitor, general de
flotilă aeriană (v.r.) Radu Theodoru şi de unii călugări din mănăstire
în frunte cu Părintele Stareţ. A fost vizitată troiţa de curând înălţată
în memoria eroilor români căzuţi la cotul Donului, troiţă ridicată la
iniţiativa lui Radu Theodoru şi la construirea căreia a contribuit
financiar şi Biserica “Sf Ap. Petru şi Pavel” şi Societatea română
creştină “Dorul” din New York.
♦
Duminică 10 aprilie 2016, la Biserica noastră, în cadrul
Cenaclului „M. Eminescu” a fost lansat volumul 6otiţe de peste an,
de Elean Mitru. Au vorbit Th. Damian, Mariana Terra şi autoarea.
Revista Lumină Lină. Gracious Light
Unul dintre principalele obiective ale Bisericii şi Institutului nostru
constă în organizarea şi desfăşurarea unei susţinute activităţi
teologice, pastorale, spirituale şi culturale, de prezentare a ideilor
teologice care frământă lumea actuală, şi de asemenea de prezentare
a literaturii române clasice şi contemporane. In acest scop a fost
publicată revista Lumină Lină trimestrial, în format carte, în condiţii
grafice de înaltă ţinută profesională, corespunzătoare cu aspiraţiile
şi interesul pentru spiritualitatea şi cultura românească autentică
manifestate în comunitatea noastră (anul acesta împlinind douăzeci
şi unu de ani de apariţie).
Pentru a se vedea că aceste afirmaţii nu sunt gratuite, permiteţi-ne
să cităm câteva ziare şi reviste în România şi S.U.A. care, sub
diverse forme publicistice, au făcut referiri la Institutul şi Biserica
noastră, la cenaclul “M. Eminescu”, la revista Lumină Lină sau au
publicat texte semnate de Pr. Th. Damian, Mihaela Albu, M.N.Rusu
sau ale altor colaboratori ai revistei noastre:

24

Vatra Veche, Bucureştiul literar şi Artistic, Ardealul literar,
Hyperion, Luceafărul, Literatura şi Arta, Citadela, Portal măiastra,
6oul Literator, Banatul, Scrisul românesc, Scriptor, Familia
română, Graiul Maramureşului, Conexiuni, 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 din ţară este viu interesată să
cunoască opiniile, impresiile şi judecăţiile noastre de valoare. De
aceea revista Lumină Lină acordă un spaţiu tipografic adecvat, atât
pentru prezentarea şi semnalarea cărţilor şi revistelor de teologie
apărute în ţară şi în străinătate, cât şi a cărţilor şi revistelor de
cultură în general.
Dintre numele care au marcat publicaţia noastră în anii 2015-2016
menţionăm următorii scriitori, jurnalişti, teologi, oameni de ştiinţă,
artişti (în ordine alfabetică):
Aaron Aniţului, Mihaela Albu, Eduard Andrei, Paul Androne,
Lucreţia Andronic, Vasile Andru, Dan Anghelescu, Camelia
Ardelean, Alicia Badea, Cornel Balaban, Veronica Balaj, Florica
Bațu Ichim, Nicolae Băciuţ, George Băjenaru, Valeriu Bârgău, Jean
Bodin, Sava Bogasiu, Lucian Boia, Gheorghe Brehuescu, Bert F.
Breiner, Şerban Chelariu, Valentina Ciaprazi, Virgil Şerbu
Cisteianu, Elena M. Cîmpan, Theodor Codreanu, Luminiţa Cojoacă,
Viorica Colpacci, George Corbu, Dorel Cosma, Flavia Cosma,
Lucian Costache, Florin Costinescu, Vasile Creţu, Traian Gh.
Cristea, Ionel Cristescu, Adina Dabija, Andrei Damian, Theodor
Damian, Maria Toma Damşa, Mircea A. Diaconu, Gellu Dorian,
Eugen Evu, George Filip, Galina Furdui, Gabriel Gafiţa, Ioan GâfDeac, N. Georgescu, Daniela Gîfu, Richard Grallo, Ignatie Grecu,
Horia Ion Groza, Hugo Gutiérrez Vega, Ion Haineș, Heinz-Uwe
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Haus, Bedros Horasangian, Valentin Hossu-Longin, Ion P. Iacob,
Dumitru Ichim, Mircea M. Ionescu, Ion Jianu, Alexandra Jucan,
Mihaela Malea Stroe, Yohanes Manhitu, Georgică Manole, Menuţ
Maximinian, Clara Mărgineanu, Mihai Merticaru, Daniel MeyerDinkgräfe, Iolanda Miculescu, Marcel Miron, Alexandru Cristian
Miloş, Elena Mitru, Mariana Moga, Ierom. Maxim (Iuliu-Marius)
Morariu, Iustin Moraru, Costică Moroianu, Gheorghe Naghi, Lucia
Olaru Nenati, Traian Nojea, Elena Olariu, Cristian Olteanu, Bianca
Osnaga, Ion Pachia-Tatomirescu, Iuliana Paloda-Popescu,
Gheorghe Păun, Mariana Pândaru, Gheorghe Pârja, Gheorghe
Pârlea, Lisa PeCai, Muguraș Maria Petrescu, Radu PetrescuMuscel, Savu Popa, Elena Liliana Popescu, Florentin Popescu,
Maria Popescu, Vasile Popovici, George V. Precup, John Predescu,
Ioan Purcărea, Adrian Dinu Rachieru, Gheorghe Puiu Răducan,
Vasile Răvescu, Alexandra Roceric, David Rodgers, Adina
Romanescu, Paula Romanescu, Ioan N. Roşca, Guenther Ruether,
Persida Rugu, M. N. Rusu, Alexander Sacarin, Aurel Sasu, Irina
Sava, Nicolae Sava, Marin Scarlat, Klaus M. Schmidt, Anca
Sîrghie, Nicole Smith, Vasile Spiridon, Virginia Stănescu,
Alexandra Stoenescu, Passionaria Stoicescu, Liviu Ioan Stoiciu,
Paul Dorin Şerban, Ion Şiugariu, Cristina Şoptelea, Liviu Şoptelea,
Theodor Şoptelea, Coman Șova, Mircea Ştefan, Dumitru Tâlvescu,
Victor Teișanu, Mariana Terra, Radu Theodoru, Maria TomaDamșa, Adriana Tomoni, Flavia Topan, Ilie Traian, Doina Uricariu,
Timotei Ursu, Traian Vasilcău, Ioan Vasiu, Nicolae Vălăreanu
Sârbu, Cezar Cătălin Viziniuck, Adriana Weimer, Andrei Zanca,
Mariana Zavati Gardner, Corneliu Zeana.
Galeria SPIRITUS
Pe data de 5 aprilie 2015 la Biserică s-a celebrat sărbătoarea
Floriilor si împlinirea a 22 de ani de la înfiinţarea parohiei de către
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Pr. Th. Damian în Astoria, New York. Cu acest prilej artista Viorica
Colpacci (directoarea Galeriei “Spiritus” a Institutului nostru) a
organizat o expoziţie de artă. O parte dintre piesele cu caracter
religios, ale Domniei sale, au rămas în biserică la toate slujbele din
Săptămâna Mare precum şi de Sf. Pasti.
♦ La Simpozionul teologic anual din 5 decembrie 2015 de la
General Theological Seminary (Manhattan), cu ocazia desfăşurării
celui de-al 23.lea Simpozion Teologic Ecumenic şi Interdisciplinar,
Galeria Spiritus a fost prezentă cu o expoziţie de artă. Au participat
artiştii: Viorica Colpacci, Eudard Andrei, Doru Tsaganea, Cristian
Olteanu, Irina Sava, Luca Vaeni, Romeo Andronic, Liviu Şoptelea,
Costachi Puiu Dumitraş, Victoriţa Duţu, Andrei Damian.
♦ Sâmbătă şi duminică 16 şi 17 ianuarie 2016 a avut loc cel de-al
23-lea Simpozion anual „M Eminescu”, organizat la restaurantul
„Bucharest” (sâmbătă) şi la Biserica noastră (duminică).
Galeria de artă „Spiritus” a Institutului nostru, condusă de artista
Viorica Colpacci, MA, a fost prezentă cu o expoziţie omagială unde
au avut lucrări expuse următorii artişti din New York: Viorica
Colpacci, Ruxandra Dumitrescu, Maria Tazlăuanu, Alexandra
Stoenescu, Doru Tsaganea, şi din România: Cristian Olteanu, Ionel
Cristescu, Nicolae Sava, Irina Sava, Romeo Andronic, Viorel
Grimalschi, Ştefania Grimalschi, Liviu Şoptelea, Costachi Puiu
Dumitraş, Victoriţa Duţu, Luca Vaeni.
Copiii de la cercul de pictură al parohiei, prezenți cu frumoasele lor
iconițe pe sticlă, care au fost expuse și apreciate atât in București la
Muzeul Satului, cât şi la ICR New York, au fost mândria galeriei
“Spiritus”. Remarcabile icoanele lui Andrei Damian, Alex Orza,
Alexandra Esca, Justina şi Aaron Anițului, dar şi cele ale altora mai
mici care nu s-au lăsat mai prejos, Thomas Rădescu, Valentina,
Iulia și Christopher Purcărea.
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♦ La Simpozionul anual dedicat Unirii Principatelor Române din
25 ianuarie 2016 ţinut la Biserca „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, New
York, Galeria „Spiritus” a fost prezentă cu o expoziţie de icoane ale
unor artişti din Bucureşti şi ale copiilor şi tinerilor parohiei noastre.
Colindele
Duminică 13 decembrie 2015, Biserica noastră a primit vizita
corului „Harisma” din Bucureşti, care a oferit celor prezenţi un
frumos concert de colinde.
Concertul de colinde susţinut în ziua de Crăciun de către cântăreţii
şi credincioşii bisericii noastre, ca şi sosirea lui Moş Crăciun la
biserică, oferind daruri copiilor, au reprezentat evenimente de
seamă în viaţa parohiei.
ACTIVITĂŢI SOCIALE
Mese festive, baluri şi seri româneşti
Aceste momente au reprezentat evenimente majore în viaţa
comunităţii noastre, ele facilitând cunoaşterea şi 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:
♦ Pe data de 5 aprilie 2015 la Biserică s-a celebrat sărbătoarea
Floriilor şi împlinirea a 22 de ani de la înfiinţarea parohiei de către
Pr. Th. Damian în Astoria, New York.
♦ Pe 12 aprilie 2015 la Biserica „Sf. Ap. Petru şi Pavel” din New
York s-a celebrat după tradiţie marele praznic al Învierii
Domnului. Sf. Slujbă a fost urmată de agapa din sala socială, iar
după amiază, de Vecernia Învierii.
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♦ Duminică 5 iulie 2015 s-a sărbătorit hramul parohiei noastre
(29 iunie, Sf. Ap. Petru şi Pavel). Au cântat pentru cei prezenţi
interpretele Lia Lungu şi Lăcrămioara Răileanu precum şi cântăreţul
Berti Samovici, acompaniaţi la orgă de Mario Dumitrescu.
♦ Duminică 27 septembrie 2015 Biserica noastră a avut ca oaspete
special pe Dna Sandra Pralong, consilier de stat în Departamentul
pentru Relaţia cu Românii din Afara Graniţelor al administraţiei
prezidenţiale în România. La masa oferită după Sf. Slujbă a cântat
pentru cei prezenţi artista Silvia Balmoş din România.
♦ În toate duminicile lunii octombrie la Biserica “Sf. Ap. Petru şi
Pavel”, după Sf. Slujbă, s-a desfăşurat Festivalul mustului.
♦ Duminică 15 noiembrie 2015 a avut loc la Biserica noastră
serbarea de Lăsatul Secului pentru postul Crăciunului. Totodată
a avut loc o frumoasă expoziţie de artă vestimentară a artistei Elena
Mitru. Au vorbit cu această ocazie Pr. Th. Damian, Mariana Terra,
Elena Mitru şi Alex Marmara. A fost de asemenea citit un superb
comentariu al profesoarei universitare Valentina Ciaprazi publicat
în catalogul expoziţiei excelent realizat de fotoreporterul revistei
noastre Alex Marmara.
♦
Vineri 25 decembrie 2015 la Biserică s-a sărbătorit marele
praznic al aşterii Domnului. După Sf. Slujbă s-a cântat un grupaj
de colinde de către toţi cei prezenţi, apoi a venit Moş Crăciun şi a
împărţit daruri copiilor şi tinerilor. În sala socială, la masa festivă,
copiii şi tinerii Şcolii noastre de Duminică, sub conducerea Prof.
Irina Aniţului, au oferit un frumos program artistic inlcuzând
dansuri clasice şi populare româneşti.
Au cântat soliştii de muzică populară şi uşoară Lăcrămioara
Răileanu şi Berti Samovici acompaniaţi la vioară de Damian Dudu
şi la orgă de Mario Dumitrescu.
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♦ Duminică 27 decembrie 2015 Biserica noastră i-a avut ca oaspeţi
de onoare pe scriitorii Viorica şi Gheorghe Pârja din Baia Mare,
redactori la ziarul Graiul Maramureşului şi la revista 6ord literar.
♦ Duminică 17 ianuarie 2015 la Biserica noastră s-a organizat o
masă festivă în memoria lui M. Eminescu, dar şi a lui Grigore
Vieru, a Mitropolitului Antonie Plămădeală şi a lui George
Alexe.
♦ Duminică 25 ianuarie, a fost organizată masa festivă ocazionată
de Simpozionul anual dedicat Unirii Principatelor Române.
♦
Duminică 31 ianuare 2016 la Biserica noastră s-a celebrat
hramul Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă
(Sf. Trei Ierarhi). Cu acest prilej s-a ţinut şi Adunarea generală a
parohiei.
Tineretul
Proporţional cu numărul celor prezenţi la Sf. Slujbe, copiii şi tinerii
continuă să fie o prezenţă îmbucurătoare în comunitatea noastră.
Este de apreciat contribuţia lor şi eforturile tânărului Alex Orza
depuse la organizarea multora dintre programele culturale prin care,
în decursul anului, ne-am serbat momentele importante din istoria
neamului nostru.
Scoala de Duminică
Prof. Irina Aniţului, sub îndrumarea Pr. paroh Theodor Damian, a
reînceput anul acesta şcoala duminicală a Bisericii noastre. Copiii
învaţă potrivit instrucţiunilor oferite de Arhiepiscopia noastră, cu
aplicaţii locale în funcţie de evenimentele religioase obişnuite, dar
şi speciale, celebrate în parohia noastră.
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Totodată, în cadrul şcolii duminicale, sub îndrumarea artistei
Viorica Colpacci şi Elena Mitru, copiii şi tinerii noştri învaţă să
picteze icoane pe sticlă, să împletească, să tricoteze şi să fie
îndemnatici în alte activităţi.
Iată pe scurt în ce au constat aceste activităţi extra-curriculare,
potrivit raportului Prof. Irina Aniţului:
♦
Prima lecție a Şcolii noastre de Duminică a fost legată de
sărbătoarea “Întâmpinării Domnului”, în cadrul căreia copiii au
făcut desen religios.
♦
În luna martie 2015 au fost confecţionate de elevii Școlii
Duminicale mărțișoare care au fost expuse în cadrul școlii și al
Bisericii cu prilejul Zilei de 8 Martie .
♦ În luna aprilie 2015 s-a început cu ajutorul artistei Viorica
Colpacci , directoarea Galeriei “Spiritus”, cursul de pictură pe sticlă
(iconografie), lucrările executate fiind expuse la Biserică în ziua de
Florii.
♦ Pentru Sfintele Paști copiii au vopsit și au făcut aplicații manuale
pe ouă. Aceștia au înțeles mai bine obiceiurile și tradițiile de
Sfintele Paști ale românilor.
♦
În luna mai 2015 sub îndrumarea părintelui nostru și cu
colaborarea părinților s-au început aniversările zilelor de naștere ale
copiilor din parohia noastră.
♦
Cu prilejul sărbătoririi celor care poartă numele Sfinților
Împărați Constantin și Elena copiii au oferit flori acestora .
♦
S-a sărbătorit Ziua Tatălui, după tradiţia americană, cu un
program de poezie și ghicitori despre tată.
♦ În luna iunie 2015 s-a sărbătorit Ziua Internațională a Copilului
cu un program de poezie dedicat momentului. Cu acest prilej,
împreună cu Dl Vasile Bădăluță și cu Preot Theodor Damian a fost
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organizat un concurs de poezie românească la care au participat
elevii. Dl V. Bădăluță a premiat toți copiii care au răspuns corect la
diverse întrebări despre România. Programul a avut ca motto
îndemnul “Iubește-ţi țara și nu uita de unde ai plecat.”
♦ În luna iulie 2015 cu prilejul celebrării Hramului Bisericii
noastre copiii au expus picturile pe sticlă realizate de ei în cadrul
școlii.
♦ De la jumătatea lunii iulie şi până la începutul lunii septembrie sa desfășurat programul “Summer Sunday School” în cadrul căruia
copiii au realizat desene religioase și s-au jucat sub îndrumarea
directoarei şcolii în curtea Bisericii.
♦
Sâmbătă 19 septembrie 2015 la Biserica “Sf. Nicolae” din
Sunnyside, New York (Pr. Marius Dumitrescu) a avut loc un
concurs de creaţie artistică şi literară intitulat “The Essence of the
Spirit” organizat de Şcoala de Duminică a acestei parohii, dar
deschis întregii comunităţi româneşti din New York. Copiii şi tinerii
parohiei noastre au participat la acest concurs de creaţie inspirată
din opera Sf. Nikolai Velimirovici. Pr. Th. Damian a fost invitat să
facă parte din juriu. Din cadrul şcolii noastre de Duminică au fost
premiţi următorii: Andrei Damian, fotografie; Alex Orza, proză
religioasă; Justina Aniţului, creaţie literară; Aaron aniţului, desen
religios.
♦
În luna octombrie 2015, în cadrul Festivalului Mustului
organizat în parohie, şcoala noastră a desfășurat un proiect
gastronomic intitulat “Micul bucătar” în cadrul căruia copiii au
preparat salate şi frigărui.
♦ În luna noiembrie 2015 în cadrul proiectului “Masca” copiii au
confecţionat măști colorate cu aplicații.
♦ Tot în această lună, sub atenta îndrumare a Pr. Th. Damian s-a
organizat spovedania copiilor în postul Crăciunului.
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♦ La 1 decembrie 2015 pentru Ziua Naţională a României şcoala
noastră a organizat cu elevii o serbare unde aceștia au recitat poezii
și au dansat dansuri populare româneşti sub îndrumarea Dnei
Mariana Orza.
Totodată copiii , în colaborare cu artista Elena Mitru, au participat
la expoziţia “Hand Made” de artă vestimentară. Cu acest prilej au
învăţat să lucreze cu andrelele. Apoi a fost organizată o mică
expoziție și o tombolă.
♦ În luna decembrie înainte de Crăciun, Şcoala noastră a răspuns
invitației I.C.R. – New York de a fi prezentă cu icoanele pe sticlă
realizate de către copii sub îndrumarea Dnei Viorica Colpacci, la
programul desfăşurat la acestă instituţie.
♦ În cadrul Şcolii s-a organizat cu copiii, sub îndrumarea Pr. Th.
Damian, serbarea de Crăciun, prilej cu care aceștia au recitat poezii
și l-au colindat pe Moș Crăciun pentru a primi daruri.
♦ În ianuarie 2016 s-a organizat un moment poetic cu elevii,
dedicat Zilei Unirii Principatelor.
♦ Şcoala noastră a încurajat copiii să fie prezențe active la două
dintre lansările de carte ale scriitorilor Elena Mitru și Ion Burcin.
Copiii au recitat poeme din volumele lansate. Când a fost lansată
cartea poetei Elena Mitru, Veveriţa ştrengăriţa, eleva Justina
Aniţului a prezentat un text despre aceasta.
♦ Pe 27 martie 2016, cu prilejul primirii titlului de Doctor honoris
causa acordat Pr. Prof. Dr. Th. Damian, împreună cu copiii şi Dna
Elena Mitru, au fost oferite flori acestuia și un frumos panou
celebrativ realizat în cadrul şcolii.
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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, M. N. Rusu, Cristinel Pascu, Ion Plăviţu, Ion
Burcin, Doru Tsaganea, Ion Ştefan, Cristi Aniţului, Elena Burchea,
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Mihaela Stan, Felicia Georgescu, Lucia Columb, Victoria Plăviţu,
Anişoara Constantinescu, Claudia Pătrănoiu, Viorica Colpacci, Nuţi
Ionescu, Mariana Orza, Irina Aniţului, Nicole Smith, Jenica Pop, Ani
Purcărea, Maria Dobrilă, Maria Butilă, Elena Mitru, Angela Cawog şi
alţii care de asemenea au fost tot timpul alături de mine ajutând
Biserica cu bani, muncă şi timp, ori de câte ori a fost nevoie.
In sfârşit, vreau să menţionez aici sprijinul semnificativ pe care l-am
primit din partea presei locale, mă refer în special la ziarele
Romanian Journal
(Vasile Bădăluţă, Mariana Terra, John
Predescu) şi 6ew York Magazin (Grigore Culian), la prietenul meu
şi coleg de trudă redacţională şi de cenaclu literar, M. N. Rusu, în
primul rând, la Domnul Alex Marmara, precum şi la ajutorul preţios
material şi moral primit de la toţi credincioşii, prietenii şi
susţinătorii Bisericii noastre care întotdeauna au avut un cuvânt bun
de apreciere sau încurajare pentru tot ceea ce împreună am realizat
până acum.
Intr-adevăr, toţi cei menţionaţi nominal sau colectiv au contribuit
într-un fel sau altul, în mod pozitiv la formarea şi întărirea acestei
comunităţi, la atmosfera prietenească, familială, deschisă,
încurajantă, primitoare ce o caracterizează, şi care este evidentă cu
prisosinţă la toate întrunirile noastre sociale sau culturale de orice
fel, de la cafeaua şi gustările oferite după Sf. Slujbă, până la
sărbătorirea de mari evenimente culturale, şi care au contribuit de
asemenea la crearea atmosferei liturgice de aleasă înălţare şi zidire
duhovnicească ce caracterizează slujbele noastre.
Tuturor le doresc ca Milostivul Dumnezeu să-i răsplătească însutit
pentru dragostea lor, cu sănătate şi împlinirea celor ce le sunt de
folos, pentru ca, pe mai departe, cu acelaşi entuziasm, împreună, ca
într-o singură mare familie, să putem continua munca începută spre
bucuria şi folosul nostru şi spre slava lui Dumnezeu.
Pr. Prof. Dr. Theodor Damian
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