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Prezentarea activităţilor religios-culturale 
de la Institutul şi Biserica 

“Sf. Apostoli Petru şi Pavel” din New York 
pe anii 2018-2019 

cu ocazia aniversării a 26 de ani 
de la înfiinţare 

 
Ce frumos şi semnificativ e faptul că acum, în anul unirii şi 
unităţii neamului nostru sărbătorim şi noi, aici la New York, 
împlinirea a mai mult de un sfert de veac de la înfiinţarea 
parohiei noastre. 

26 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 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 



 

2 

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 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 nemenţionate acum, reprezintă firul roşu al 
existenţei noastre ca minunată familie creştină şi română, în 
New York, pe parcursul acestei frumoase perioade de 26 de 
ani. 

În aceste momente doxologice, gândul meu se îndreaptă 
în primul rând către milostivul 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 dreptmăritoare; cu aceeaşi gratitudine îmi îndrept 
gândul şi către Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit 
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Nicolae, arhipăstorul nostru duhovnicesc, 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, familia 
de duminică, aşa cum obişnuim să spunem, 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 26 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, 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 
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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, 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. A publicat mulţi ani la rând şi revista 
Romanian Medievalia ce conţine referatele reprezentanţilor 
Institutului nostru la Congresele Internaţionale ale Institutului 
de Studii Medievale de la Universitatea de Vest din 
Kalamazoo, Michigan. 

Obiectivele principale ale Institutului şi Bisericii 
noastre - cel spiritual şi cel cultural - au stat la temelia muncii 
noastre de un an de zile (Florii 2018 - Florii 2019) 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.  
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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. Echipa 
realizatorilor anul acesta i-a inclus pe domnii Ciprian Solomon, 
Marius Stoica, Sorin Lazăr, Cristian Pascu, Andrei Damian, 
Nicu Paris şi Doamnele Claudia Damian şi Nicole Smith.  
Slujba Bobotezei s-a ţinut duminică pe 6 ianuarie 2019 în 
Biserică întâi şi apoi afară, în faţa monumentalei cruci de 
gheaţă, mărturie ortodoxă într-un cartier multi-religios 
american. 
 
● Demnă de remarcat aici este şi prezenţa ierarhului nostru, 
I.P.S. Arhiepiscop şi Miropolit Dr. Nicolae Condrea şi a altor 
preoţi care ne-au vizitat sau au slujit la Biserica noastră: P.C. 
Prot. Daniel Ene, P.C. Pr. Ioan Proteasa, P. C. Pr. George 
Şchiop, P. C. Pr. Vasa Ghilezan, P.C. Pr. Paul Theophilus, P.C. 
Pr. Gavril Damian, P.C. Pr. Emmanuel Pratsinakis.  
 
 
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. 
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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 
 
O constantă 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. 
 
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. 
 
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. 
 
 
ACTIVITĂŢI ECUMENICE 
 
Sâmbătă 27 octombrie 2018 în cadrul unei festive ceremonii 
organizate în Bayside de Queens Federation of Churches, la 
nominalizarea Pr. Th. Damian, Dna Maria Butilă din parohia 
noastră a primit diploma „Citation for Faithful Service”. 
Aceasta i-a fost înmânată a doua zi, după Sf. Slujbă şi în cadrul 
parohiei „Sf. Ap. Petru şi Pavel” de către preotul paroh. 
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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, pentru persoane cu nevoi speciale şi pentru alte 
cauze de caritate. 
 
 
ACTIVITATE ADMINISTRATIVĂ 
 
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. 
 
● Între 28 iunie – 1 iulie 2018 Pr. Th. Damian a participat la 
cel de-al 82-lea congres al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române 
din Statele Unite ale Americii ţinut la Chicago. În cadrul 
Congresului a făcut o prezentare a evenimentelor centeniale 
lunare pe care le-a organizat la Biserica „Sf. Ap. Petru şi 
Pavel” din New York. A doua zi a ţinut un cuvânt de învăţătură 
după slujba Vecerniei de Sâmbătă seara pe tema Bisericii 
slujitoare şi a modului cum Biserica Ortodoxă Română s-a pus 
în slujba neamului nostru în istorie şi în prezent.  
 
Duminică, la ceremonia şi masa festivă de după Sf. Liturghie 
arhierească Pr. Th. Damian a primit de la Înalt Prea Sfinţitul 
Arhiepiscop Irineu Pop de la Alba Iulia, oaspete de onoare al 
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Congresului, ordinul Donum Sacrum Unitatis (cruce pectorală 
şi gramată), iar de la Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop şi 
Mitropolit Nicolae o diplomă de merit ocazionată de împlinirea 
în această toamnă a 45 de ani de slujire preoţească.  
 
● Duminică 27 ianuarie 2019 la Biserica noastră au avut loc 
lucrările Adunării generale a parohiei. 
 
Între 2 februarie şi 8 martie 2019 Pr. Th. Damian a fost plecat 
în Germania şi România. A fost suplinit la Biserică de Pr. 
Vasile Ghilezan. 
 
 
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 şi Symposium; 
 
● 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; 
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● Interviuri şi prezentări date de Pr. Th. Damian la presa şi la 
programele de Radio şi TV din ţară. 
 
 
Aniversări - Comemorări    
 
● Duminică 25 martie 2018, de Buna Vestire, după Sf. Slujbă a 
avut loc în cadrul anului centenar celebrarea Unirii Basarabiei 
cu România. Invitatul special la eveniment a fost Dl Gabriel 
Gherasim care a evocat acest moment istoric. Au mai vorbit şi 
Pr. Th. Damian şi Consulul general al României la New York, 
Dl Cătălin Radu Dancu, Dr. Călin Radu Ancuţa, ministru 
consilier, Prof. Dr. Doru Tsaganea. 
 
● Duminică, pe 1 aprilie 2018, de Florii, s-a sărbătorit 
împlinirea a 25 de ani de când Pr. Th. Damian a înfiinţat 
parohia „Sf. Ap. Petru şi Pavel” în Astoria, New York. Au fost 
prezenţi la celebrare preoţii Paul Theophilus, Ioan Proteasa, 
Gheorghe Şchiop. Au vorbit în sala socială Pr. Th. Damian 
care a prezentat raportul anual de activitate la nivel liturgic, 
pastoral, administrativ, financiar, ecumenic şi cultural, Dr. 
Napoleon Săvescu, preşedintele Consiliului parohial şi Dna 
Elena Burchea, preşedinta Comitetului parohial.  În Biserică 
artista Viorica Colpacci a expus o parte din lucrările sale de 
inspiraţie religioasă, iar în sala socială a avut loc expoziţia de 
artă vestimentară „Coleretă la şuetă” a artistei Elena Mitru. 
 
● Duminică 22 aprilie 2018 în sala socială a Bisericii, după Sf. 
Slujbă, în cadrul anului centenar, a fost organizată o masă 
rotundă pe tema tratatului de la Bucureşti din 24 aprilie 1918. 
Invitatul special care a vorbit despre eveniment a fost Prof. Dr. 
Doru Tsaganea. Au mai vorbit Pr. Th. Damian, Virgil Ciucă, 
Mariana Terra, Valentina Ciaprazi şi Dima Lascu. 
 
● Duminică 13 mai 2018, la Biserica noastră, după Sf. Slujbă 
s-a celebrat în cadrul anului centenar Ziua Independenţei de 
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Stat a României şi Ziua Monarhiei, dar şi ziua mamei după 
tradiţia americană. 
Au vorbit despre evenimentele istorice Pr. Th. Damian, Dr. 
Călin Radu Ancuţa, ministru consilier, Prof. univ. Dr. Doru 
Tsaganea, Prof. Mariana Terra, Dr. Napoleon Săvescu. Pentru 
ziua mamei Prof. Irina Aniţului, directoarea Şcolii de 
duminică, a organizat un frumos program artistic cu copiii şi 
tinerii parohiei. 

 
● Duminică 27 mai 2018 Biserica noastră a primit vizita Dnei 
Cristina Liberia şi a Dlui George Tulea-Vişan de la Trinitas TV 
din România. A fost prezentat filmul documentar Preoţi 
românii jertfă şi rugăciune pentru Unire. 
 
● Luni 28 mai 2018, de Memorial Day, Pr. Th. Damian a făcut 
slujba de pomenire a morţilor îngropaţi în lotul românesc al 
Societăţii „Dorul” din cimitirul Cypress Hills din New York. A 
fost prezent şi Dl Cristian Pascu, preşedintele Societăţii 
precum şi Pr. Mircea Dobre de la Biserica ortodoxă greacă „Sf. 
Dumitru” din Jamaica, New York. Echipa de la Trinitas TV din 
Bucureşti a participat la ceremonie, a filmat şi a luat interviuri. 
 
● Duminică 3 iunie 2018 s-a serbat ziua copilului, cu un 
program organizat la Biserica noastră de către Şcoala de 
duminică condusă de Prof. Irina Aniţului. 
 
● Duminică 17 iunie 2018 la Biserica ortodoxă română „Sf. 
Ap. Petru şi Pavel” din New York s-a celebrat Ziua tatălui 
după tradiţia americană. Şcoala de duminică (director Irina 
Aniţului) şi alte doamne prezente la eveniment au susţinut un 
frumos program cultural. 
 
● Duminică 24 iunie 2018 la Biserică s-a desfăşurat un 
eveniment centenial legat de înfiinţarea în iunie 1981 de către 
Vasile Stoica a Ligii naţionale a românilor din America. Au 
vorbit profesorii Th. Damian şi Doru Tsaganea. 
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● Duminică, 8 iulie 2018, Biserica noastră şi-a sărbătorit, cu 
amânare, hramul („Sf. Ap. Petru şi Pavel”) şi împlinirea da 25 
de ani de la înfiinţare. Ceremonia a fost onorată de prezenţa 
IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Dr. Nicolae Condrea sosit de la 
Chicago şi a PC. Pr. Protopop Daniel Ene, sosit de la 
Rochester, New York, de Excelenţa Sa Dl Cătălin Radu Dancu, 
consulul general al României la New York şi de Dr. Călin 
Radu Ancuţa, ministru consilier. Soborul de preoţi a fost 
format din Pr. Theodor Damian, paroh, şi preoţii Emmanuel 
Pratsinakis (Cherrry Hill, New Jersey), Paul Theophilus, Gavril 
Damian (Botoşani) şi Gheorge Şchiop (New York). A fost 
prezent şi PC Preot Ioan Proteasa (New York) precum şi Dl 
George Grigoriu cu echipa sa de la TV Realitatea spiritual din 
Bucureşti.  
 În sala socială a Bisericii în prezenţa IPS Mitropolit 
Nicolae s-a desfăşurat un eveniment centenial legat de 
execuţia, în iulie 1918, a Ţarului Nicolae an II-lea şi urmările 
acesteia pentru Marea Unire. Au evocat momentul istoric Prof. 
Dr. Doru Tsaganea şi criticul şi istoricul literar M. N. Rusu. 
 În acest cadru festiv, la propunerea Pr. Th. Damian, 
Directoarea şcolii noastre duminicale, Prof. Irina Aniţului, a 
primit de la IPS Mitropolit Nicolae, crucea patriarhală pentru 
laici, pentru merite deosebite în munca sa la Biserica noastră. 
A urmat un program cultural susţinut de tânărul Sasha Radosav 
(muzică clasică la vioară) şi de cântăreaţa de muzică populară 
Lăcrămioara Răileanu, acompaniată la orgă de Mario 
Dumitrescu. 
 Totodată a fost vernisată expoziţia de artă vestimentară 
a doamnei Livia Dumitru. 
 
● Dumincă, 5 august 2018 a avut loc aniversarea unui secol de 
la crearea la Paris a Consiliului Naţional Român ce avea să 
proclame formarea Consiliului Naţional al Unităţii Române, 
organ recunoscut în toamna anului 1918 de către guvernele 
francez, american, englez şi italian drept exponent internaţional 
al intereselor poporului român. Au evocat momentul istoric Pr. 
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prof. univ. Th. Damian, Prof. univ. Dr. Doru Tsaganea, precum 
şi criticul şi istoricul literar M. N. Rusu. 
 
● Duminică 30 septembrie 2018, la Biserică, după Sf. Slujbă, a 
avut loc evenimentul lunar centenial. Invitatul nostru a fost 
Prof. univ. Dr. Stoica Lascu de la Universitatea „Ovidius” din 
Constanţa, istoric, membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă 
din România. 

Programul a început cu două comunicări, prima, 
susţinută de Pr. Prof. univ. Dr. Th. Damian, cu titlul „Vasile 
Goldiş şi Marea Reunificare a Ţării”, iar a doua de criticul şi 
istoricul literar M. N. Rusu, cu tema „Ziarul Românul, 
premergător al revenirii Transilvaniei şi Basarabiei la Regatul 
României”. 

Prof. Stoica Lascu a încununat evenimentul centenial cu 
cele două comunicări ale sale: „Cele trei uniri din 1918, borne 
în desăvârşirea formării României moderne” şi „14 Noiembrie 
1878 – Reintegrarea Dobrogei la Statul român. A doua treaptă 
în devenirea României moderne”. 

A urmat un bogat program artistic susţinut de Şcoala 
noastră de duminică (Prof. Irina Aniţului). 
 
● Duminică 14 octombrie 2018, după Sf. Slujbă, la Biserica 
noastră a avut loc evenimentul centenial lunar legat de 
împlinirea a 100 ani de la Declaraţia de Independenţă a 
Transilvaniei citită de Alexandru Vaida Voevod în Parlamentul 
de la Budapesta. Au evocat momentul istoric Th. Damian şi M. 
N. Rusu. 
 
● Duminică, 11 noiembrie 2018, a avut loc la Biserica „Sf. Ap. 
Petru şi Pavel” din Astoria, New York, serbarea de Lăsatul 
Secului pentru Postul Crăciunului precum şi un eveniment 
centenial în care s-au ţinut comunicări după cum urmează: Pr. 
Prof. univ. Dr. Theodor Damian: 100 ani de la încetarea 
Primului Război Mondial; Gabriel Gherasim, istoric, psiholog, 
scriitor: 100 ani de la hotărârea Congresului Bucovinei de 
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Unire cu România; M. N. Rusu, critic şi istoric literar: Poeţi 
bucovineni despre reunificarea Bucovinei cu Regatul 
României. 
 
● Duminică 9 decembrie 2018 tema evenimentului centenial a 
fost „1 decembrie 1918: Rezolutia de la Alba Iulia”. Au 
prezentat criticul şi istoricul literar M. N. Rusu şi Pr. Th. 
Damian. Au mai luat cuvântul Mariana Terra (Romanian 
Journal) şi Prof. Valentina Ciaprazi. Cu acest prilej Pr. Th. 
Damian a făcut o amplă dare de seamă a pelerinajului 
desfăsurat în România ca membru al delegaţiei Societăţii 
române creştine „Dorul” cu ocazia Zilei de 1 Decembrie, 
pelerinaj început în Bucureşti cu participare la sfinţirea 
Catedralei mântuirii neamului şi continuat la Mărăşeşti, 
Suceava, Botoşani şi Alba Iulia. 
 
● În zilele de 12-13 ianuarie 2019 a avut loc la New York cea 
de-a 26-a ediţie a Simpozionului „M. Eminescu” organizat de 
Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă şi de 
Societatea română creştină “Dorul” (fondată în 1903) sub 
auspiciile filialei americane a Academiei Oamenilor de Ştiinţă 
din România şi ale Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două 
Americi. 
 
În partea întâi a Simpozionului, în sala mare a restaurantului 
românesc “Boon” din Queens, după deschiderea lucrărilor de 
către Pr. Prof. Dr. Theodor Damian şi de Ing. Cristian F. Pascu, 
au prezentat comunicări pe tema geneală: Discursul identitar la 
Eminescu: Patriotism şi naţionalism ieri şi azi în conştiinţa 
românească, următorii: 

Prof. univ. Dr. Anca Sîrghie, scriitoare, ziaristă, 
profesoară de literatură, Universitatea „Alma Mater”, Sibiu, 
invitata de onoare a Simpozionului, Un model de conştiinţă 
patriotică: pledoaria ziaristului Eminescu pentru Basarabia; 
M. N. Rusu, critic şi istoric literar, redactor-şef al revistei 
Lumină Lină/ Gracious Light, New York: Eminescu – 
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premergător al “spaţiului mioritic” (În memoria lui Dimitrie 
Vatamaniuc); Ştefan Stoenescu, anglist şi românist, 
comparatist şi editor, Ithaca, New York: Naţionalism şi/sau 
patriotism în poesia şi/sau eseistica lui Eminescu prin 
similitudine cu situaţia întâlnită la romanticii de expresie 
engleză; Pr. Prof. univ. Dr. Theodor Damian: “Naţionalitatea 
trebuie să fie simţită cu inima şi nu vorbită numai cu gura” 
(M. Eminescu); Prof. univ. Dr. Doru Tsaganea: Elemente de 
politică externă în articolele lui Eminescu, gazetarul; Prof. 
univ. Valentina Ciaprazi, scriitoare, profesoară de limbă şi 
literatură franceză, LaGuardia College, New York: Ne mai 
trebuie Eminescu azi? 

Moderatoarea lucrărilor a fost prof. Mariana Terra, 
redactor al ziarului Romanian Journal, New York. Galeria de 
artă SPIRITUS (director Viorica Colpacci) a expus lucrări ale 
unor artişti din SUA şi din România.  
 
Partea a doua a Simpozionului a fost desfăşurată la Biserica 
“Sf. Ap. Petru şi Pavel”, după Sf. Slujbă, începând cu 
parastasul tradiţional pentru Mihai Eminescu, dar şi pentru 
Grigore Vieru, Mitropolitul Antonie Plămădeală, George 
Alexe, şi anul acesta şi pentru memorandistul transilvănean 
Nicolae Cristea. 

După deschiderea oficială făcută de Pr. Th. Damian şi 
Ing. Cristian F. Pascu, s-a citit poemul Rugăciune de 
Eminescu. Au avut loc recitări din creaţia eminesciană dar şi 
din alţi poeţi clasici şi moderni precum şi din creaţia unor 
membri ai cenaclului nostru literar din New York. 

În cadrul Cenaclului „M. Eminescu” au fost lansate 
volumele Meditațiuni politico-istorice. Spre Marea Unire de 
Nicolae Cristea, o ediție îngrijită de Anca Sîrghie și Marin 
Diaconu și Întâlnire pe calea undelor. Interviuri despre 
scriitori români, de Anca Sîrghie și Alexandru Brașovean. Au 
vorbit despre volume M. N. Rusu şi Th Damian, respectiv 
Anca Sîrghie.  
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Copiii şi tinerii Şcolii de duminică, sub conducerea 
profesoarei lor, Irina Aniţului, au oferit audienţei un variat 
program artistic dedicat lui Eminescu. Alexandra Pevida a 
cântat romanţe pe texte de Eminescu. 
 
● Duminică 20 ianuarie 2019, la Biserica “Sf. Ap. Petru şi 
Pavel” din New York s-au desfăşurat lucrările celui de-al 26-
lea Simpozion dedicat Unirii Principatelor Române, eveniment 
organizat de Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate 
Ortodoxă în colaborare cu Societatea Română Creştină 
“Dorul” din New York, sub auspiciile filialei americane a 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi ale 
Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi. 

În protocolul deschiderii au vorbit organizatorii Pr. Th. 
Damian şi Ing. Cristian F. Pascu, s-a cântat imnul Deşteaptă-te 
române, după care au urmat comunicările pe tema 
evenimentului astfel:  

Pr. Prof. univ. Dr. Theodor Damian: Ierarhii Bisericii 
Ortodoxe şi Unirea Principatelor Române; Prof. univ. Dr. 
Anca Sîrghie, scriitoare, ziaristă, profesoară de literatură, 
Universitatea “Alma Mater”, Sibiu, invitata de onoare: Vasile 
Alecsandri și Hora Unirii; Prof. univ. Dr. Doru Tsaganea: 
Unirea Principatelor Române, moment semnificativ în crearea 
statului naţional unitar român; M. N. Rusu, critic şi istoric 
literar, redactor-şef al revistei Lumină Lină, New York: Iancu 
Văcărescu şi pledoaria lui pentru Unire pe scena teatrului 
german din Brașov, în stagiunea 1822-23; Dr. Napoleon 
Savescu, preşedintele societăţii internaţionale „Dacia Revival”, 
directorul revistei Dacia Magazin: Unirea ca reunificare; Prof. 
univ. Valentina Ciaprazi, scriitoare, profesoară de limbă şi 
literatură franceză, LaGuardia College, New York: Elena 
Cuza, femeia din spatele creatorului României moderne; 
Gabriel Gherasim, ziarist, scriitor, psiholog, New York: Cuza 
Vodă şi reunirea Principatelor Române în context universal. 
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A urmat un bogat recital de poezie susţinut de cei 
prezenţi şi de tinerii şi copiii Şcolii de duminică îndrumaţi de 
Prof. Irina Aniţului, după care s-a cântat şi dansat Hora Unirii. 
 
 
Evenimentele centeniale, 2018    
 
În anul centenar 2018 la Biserica noastră, sub egida Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România, a Mitropoliei Ortodoxe 
Române a celor două Americi şi a Institutului Român de 
Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din New York, au fost 
organizate următoarele evenimente cu teme semnificative 
pentru anul sărbătorit: 
● Simpozionul M. Eminescu cu tema Identitatea naţională în 
viziunea lui Eminescu şi tendinţele actuale de deznaţionalizare 
prin globalismul post-cultural (13-14 ianuarie 2018) 
● Simpozionul dedicat Unirii Principatelor Române (21 
ianuarie 2018) 
● Unirea Basarabiei cu România de la 27 martie 1918 (25 
martie 2018) 
● Tratatul de pace de la Bucureşti din 24 aprilie 1918 (masa 
rotundă 22 aprilie 2018) 
● Ziua Independenţei de Stat a României şi Ziua Monarhiei (13 
mai 2018) 
● Infiinţarea la Washington DC în 22 iunie 1918 de către 
Vasile Stoica a Ligii Naţionale a Românilor din America (24 
iunie 2018) 
● Execuţia Ţarului Nicolae al II-lea (17 iulie 1918) şi 
implicaţiile pentru Marea Unire a României (8 iulie 2018)  
● Crearea la Paris a Consiliului Naţional Român (5 august 
2018) 
● Cele trei uniri din 1918 şi Jubileul „Dobrogea 140” 
(Simpozion, 30 septembrie 2018) 
● Declaraţia de Independenţă a Transilvaniei citită de 
Alexandru Vaida-Voevod în Parlamentul de la Budapesta (14 
octombrie 2018) 



 

17 

● Sfârşitul Primului Război Mondial (11 noiembrie 1918, ora 
11:00 AM). (11 noiembrie 2018) 
● 1 decembrie 1918: Rezoluţia de la Alba Iulia (9 decembrie 
2018) 
 
● Miercuri, 17 octombrie 2018, Pr. Th. Damian a fost invitat la 
Gala „100 pentru Centenar” la Ambasada României de la 
Washington, DC, împreună cu alţi nouă români din America 
unde în prezenţa oficialităţilor României în Statele Unite şi a 
publicului prezent a primit de la Dna Natalia Elena Intotero, 
Ministrul românilor de pretutindeni, medalia centenială „100 
pentru Centenar”. 
 
● Între 22 noiembrie şi 3 decembrie 2018 Pr. Th. Damian a 
făcut parte din delegaţia Societăţii române creştine „Dorul” din 
New York (înfiinţată în 1903), împreună cu preşedintele 
acesteia Ing. Cristian Pascu, Dnii Valentin Pipa şi Cristian 
Boghian realizatorul programelor Romanian TV, NY, care s-a 
deplasat în România pentru a fi de faţă la evenimentele 
centeniale naţionale desfăşurate acolo cu ocazia împlinirii a 
100 ani de la reunificarea Transilvaniei cu România. 

Astfel în itinerarul din ţară delegaţia a vizitat pe 24 nov. 
(sâmbătă) Mausoleul de la Mărăşeşti; pe 25 noi. duminică, a 
fost prezentă la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului din 
Bucureşti; pe 26 şi 27 nov. a fost prezentă la Suceava şi 
Botoşani pentru manifestările culturale de acolo. Pe 28 nov. Pr. 
Th. Damian a revenit la Bucureşti pentru a oferi un interviu la 
postul TVR Internaţional şi pentru a participa, pe 29 nov., la 
ceremonia de la Ateneul Român unde au fost celebraţi cei 100 
de români din întreaga diasporă românească selectaţi de 
Ministerul Românilor de Pretutindeni în cadrul programului 
„100 pentru centenar” (Pr Th. Damian fiind unul dintre cei 
100), după care a plecat la Alba Iulia pentru a se întâlni acolo 
pe 1 dec. cu ceilalţi membri ai delegaţiei „Dorul” venite de la 
Suceava şi a lua parte la manifestările naţionale. De la Alba 
Iulia s-a revenit la Bucureşti şi apoi la New York. 
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Activităţi academice şi literare 
 
Pe lângă referatele legate de sărbătorile menţionate mai sus, Pr. 
Th. Damian a participat la evenimente academice şi culturale 
astfel: 
 
● Între 10-12 mai 2018 Pr. Prof. univ. Dr. Theodor Damian a 
prezidat o sesiune academică organizată de Prof. univ. Dr. 
Alina Feld, sub auspiciile Institutului Român de Teologie şi 
Spiritualitate Ortodoxă din New York în cadrul Congresului 
Internaţional de Studii Medievale ţinut anual la Universitatea 
de Vest din Kalamazoo, Michigan. 
 
● În partea a doua a lunii august 2018 Pr. Th. Damian a avut 
întâlniri cu mai mulţi scriitori din Bucureşti şi din alte oraşe 
din România, colaboratori ai revistei Lumină Lină din New 
York. 
 
● În luna februarie 2019 Pr. Th. Damian s-a întâlnit în ţară cu 
mai mulţi scriitori între care: Cornel Ungureanu, Veronica 
Balaj (Timişoara), Mihaela Albu (Craiova), Mariana Pândaru 
(Deva), Gellu Dorian, Cristina Şoptelea (Botoşani), Cassian 
Maria Spiridon, Lucian Vasiliu, Marcel Miron, Mircea Platon 
(Iaşi), Mihaela Malea Stroe (Braşov), Nicolae Georgescu, Ioan 
N. Roşca, Nicolae Dan Fruntelată, Alex Ştefănescu 
(Bucureşti), precum şi cu ziariştii Doru Dinu Glăvan 
(Preşedintele Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România), 
Miron Manega, Raluca Tudor (Bucureşti) şi cu Preasfinţitul 
Episcop vicar Patriarhal Varlaam Merticaru. 
 
În lunile februarie şi aprilie 2019, în vederea definitivării unor 
parteneriate academice cu Metropolitan College of New York 
unde de peste 25 de ani este titular pe catedra de Filosofie şi 
Etică, Pr. Prof. Th. Damian s-a întâlnit la Bucureşti cu 
prorectorul pentru relaţii internaţionale Prof. Dr. Marius 
Profiroiu de la Academia de Studii Economice (ASE) şi cu alţi 
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profesori, precum şi cu Prof. univ. Dr. Cristina Cristureanu, 
rector al Universităţii creştine „Dimitrie Cantemir”, şi cu alţi 
profesori, pentru discuţii legate de un program de masterat şi 
unul de licenţă. 
 
 
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: 
 
● Duminică, 18 martie 2018, şedinţa de ceanclu s-a ţinut în 
sala socială a Bisericii. A fost lansat volumul Tiribomba de 
Elena Mitru. Au vorbit Theodor Damian, Valentina Ciaprazi, 
Mariana Terra, Nicole Smith şi autoarea. 
 
● Vineri 20 aprilie 2018 în Cenaclul „M. Eminescu” din New 
York la restaurantul românesc „Boon”, a fost lansat volumul 
Macedonenii (Aromânii) primii europeni, de Dima Lascu. Au 
vorbit Theodor Damian, Valentina Ciaprazi, Mariana Terra, 
Napoleon Săvescu şi autorul. Au mai luat cuvântul Virgil 
Ciucă, Alecu Goţea, Aura Şapera şi Titus Bocşeri. 
 
● Vineri 4 mai 2018 în cadrul cenaclului literar „M Eminescu” 
Theodor Damian a citit din poezia sa de începuturi. Au vorbit 
Virgil Ciucă, Mariana Terra, Angela Cawog şi autorul 
poeziilor. 
 
● Vineri 18 mai 2018 în cenaclul nostru au fost lansate cărţile 
International relations, Ziarist la New York (vol. I-II) şi 
Amurgul şoaptelor târzii de Nicholas Buda din Florida. Au 
vorbit Theodor Damian, Mariana Terra, Valentina Ciaprazi, 
Dima Lascu şi autorul. 
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● Vineri 1 iunie 2018 s-a ţinut la restaurantul românesc 
„Boon” din Queens o întrunire de cenaclu pe tema „Prima mea 
iubire”. Au făcut mărturisiri Pr. Th. Damian, Napoleon 
Săvescu, Mariana Terra, Nicole Smith, Nuţi Ionescu, Dora 
Ivan, Vasile Roană, Dima Lascu, Iolanda Baciu, Maria Butilă, 
Maria Purcărea, Cristi Aniţului şi Carmen Buliga. 
 
● Vineri 15 iunie 2018 şedinţa Cenaclului literar „M. 
Eminescu” din New York s-a ţinut la restaurantul românesc 
„Boon”. Dr. Napoleon Săvescu a ţinut o interesantă prelegere 
istorică intitulată „Legende paralele cu mult adevăr în ele”. Au 
vorbit pe lângă invitatul serii, Th Damian, Valentina Ciaprazi, 
MarianaTerra şi Dima Lascu. 
 
● Vineri 6 iulie 2018 la restaurantul „Boon” din Queens, în 
cadrul cenaclului nostru a fost lansat volumul Tablete din 
panoul timpului de Elena Mitru. Au vorbit Th. Damian, 
Mariana Terra, Valentina Ciaprazi, Nicole Smith şi autoarea. 
Au mai luat cuvâtul Vasile Creţu şi Dima Lascu. 
 
● Vineri, 20 iulie 2018, la reşedinţa Pr. Th. Damian, a avut loc 
întrunirea salonului literar al Cenaclului „M. Eminescu” din 
New York, având ca invitaţi pe scriitorii Gheorghe şi Viorica 
Pârja din România. S-a lansat volumul Ochii Basarabiei de 
Gh. Pârja şi revista Nord literar, Baia Mare. Au vorbit Th. 
Damian, M. N. Rusu, Nicole Smith, Mariana Terra şi autorul. 
 
● Vineri 27 iulie 2018, Cenaclul nostru literar s-a întâlnit în 
deplasare, la residenţa Dnei Elena Mitru şi a Dlui Mircea 
Urucu din Waterbury, Connecticut. A fost lansat volumul de 
proză Oglinda din fereastră al Elenei Mitru. Au vorbit Th. 
Damian, Mariana Terra şi autoarea. Au mai luat cuvântul Dna 
Felicia Georgescu şi Dna Artemiza Damian (din România). 
 
● Vineri 7 septembrie 2018, Cenaclul literar „M. Eminescu” 
din New York s-a întrunit la restaurantul românesc „Boon” 
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(fost Bucharest) din Sunnyside, NY. Invitata cenaclului a fost 
poeta Emilia Dănescu din România căreia i-a fost lansat 
volumul Vocile Umbrei. Au vorbit Th. Damian, Mariana Terra, 
M. N. Rusu şi autoarea. 
 
● Vineri 12 octombrie 2018 la restaurantul românesc „Boon” 
din Sunnyside, New York, a avut loc întrunirea Cenaclului 
literar „M. Eminescu”. Invitatul serii a fost prozatorul Dan 
Mihai Ciupitu din Australia pentru o lectură din proza sa. După 
lectură au vorbit Th. Damian, M. N. Rusu şi Mariana Terra. Au 
mai luat cuvântul Adriana Hegbeli şi Flaviu Riţiu. 
 
● Duminică 23 septembrie 2018, la Biserică, după Sf. Slujbă a 
avut loc o altă întrunire de cenaclu intitulată „Cartea ca 
bijuterie bibliofilă”, unde au fost prezentate cărţile unicat, 
„bijuterie”, realizate de Dna Lili Bobu din Botoşani, cărţi  
lucrate artistic de Domnia sa şi dedicate unor scriitori români 
precum Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Lucia Olaru Nenati, 
Victor Teişanu, ş.a. Au vorbit Th. Damian, Valentina Ciaprazi 
şi M. N. Rusu. Au mai luat cuvântul Angela Cawog şi Flaviu 
Riţiu. 
 
● Vineri 26 octombrie 2018, în Cenaclul nostru întrunit la 
Restaurantul românesc „Boon” din New York, a fost celebrat 
criticul şi istoricul literar M. N. Rusu, la împlinirea frumoasei 
vârste de 80 de ani. Au vorbit Th. Damian, M. N. Rusu, 
Valentina Ciaprazi, Mariana Terra, Nicole Smith, Dan Mihai 
Ciupitu, Angela Cawog, Ştefan Benedict, Adriana Hegbeli; a 
cântat pentru sărbătorit fetiţa de cinci ani din România 
(Botoşani), Elena Vamanu. 
 
● Duminică 18 noiembrie 2018, în sala socială a Bisericii, în 
cadrul sedinţei Cenaclului literar „M. Eminescu”, a fost lansat 
volumul VestArt şi placheta Expresii expresive, ambele de 
Elena Mitru. Au vorbit Theodor Damian, Valentina Ciaprazi, 
Mariana Terra şi autoarea. 
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● Duminică, 16 dec. 2018, în sala socială a Bisericii, în cadrul 
Cenaclului literar „M. Eminescu” a fost lansată edidţia a doua 
în engleză a volumului Prayers in Hell de Th. Damian, volum 
apărut la editura Litfire din Atlanta, Georgia. Au vorbit M. N. 
Rusu, Mariana Terra şi autorul. 
 
● Duminică 17 martie 2019, în cadrul Cenaclului literar „M. 
Eminescu”, în sala socială a Bisericii Th. Damian a citit poezie 
religioasă din volumele sale recente. 
 
● Duminică 31 martie 2019, în cadrul Cenaclului nostru, în 
sala socială a Bisericii a avut loc o amplă lectură din Cocoşul 
negru de Victor Eftimiu. 
 
● Duminică 14 aprilie 2019 invitatul Ceanclului literar a fost 
Prof. univ. Dr. Doru Tsaganea care a făcut o prezentare în 
imagini a călătoriei sale în jurul Capului Horn şi în Munţii 
Patagoniei. 
 
 
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 trei 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 
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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, M. N. Rusu, Mihaela Albu, sau ale altor colaboratori 
ai revistei noastre: Viatra Veche, Bucureştiul literar şi artistic, 
Ardealul literar, Hyperion, Portal Măiastra, Banatul, Scrisul 
românesc, Scriptor, Familia română, Graiul Maramureşului, 
Conexiuni literare, Alternanţe (Germania), Euphorion, 
Credinţa ortodoxă, Lumina, Tabor, Tribuna, Mioriţa USA, 
Romanian Journal, Observatorul, Destine literare, Epifania, 
Rapsodia, Unirea, Răsunetul cultural, Sud, Revista 100, 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 2018-
2019 menţionăm următorii scriitori, jurnalişti, teologi, oameni 
de ştiinţă, artişti (în ordine alfabetică):  
Lucreţia Andronic, Silvia Andrucovici, Dan Anghelescu, 
Camelia Ardelean, Mihai Babei, Angela Baciu, Mioara Bahna, 
Cornel Balaban, Veronica Balaj, George Bajenaru, Eugen 
Barbu, Cosmin Biriș, Elisabeta Bogăţan, Gh. Brehuescu, Angela 
Burtea, Cristina Călinescu Fodor, Maria Cernegura, Alina 
Chicet, Elena M. Cîmpan, Șerban Cionoff, Dan Ciupitu, 
Theodor Codreanu, Viorica Colpacci, Dorel Cosma, Florin 
Costinescu, Vasile Creţu, Teodor Curpaş, Mircea Doreanu, 
Gellu Dorian, Mariana Floarea, Nicolae Dan Fruntelata, Ioan 
Gâf-Deac, N(icolae) Georgescu, Daniela Gîfu, Ioana Greceanu, 
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Ion Haineş, Gligor Haşa, Heinz-Uwe Haus, Carrie Hooper, 
Maria Hornack, Alexandra Iancu, Dumitru Ichim, Vasile Iuga 
de Sălişte, Dima Lascu, Ioan St. Lazăr, Francisc-Mihai Lőrinczi, 
Cristian Macovei, Mihaela Malea Stroe, Doina Mândru, Nicolae 
Mareș, Livia Mărculescu, Ion Maria, Daniel Marian, Menuţ 
Maximinian, Alexandru Cristian Miloș, Marcel Miron, Mihai 
Miron, Maxim Morariu, Marin Moscu, Milena Munteanu, 
Gheorghe Andrei Neagu, Dorian Obreja, Ştefania Oproescu, 
Mariana Pândaru, Petruț Pârvescu, George Topârceanu, Mircea 
Pella, Paulina Popa, Odile Popescu, Gheorghe Puiu Răducan, 
Theodor Răpan, Alexandra Roceric, Ioan Roşca, Ana Ruse, M. 
N. Rusu, Nicolae Vălăreanu Sârbu, Aurel Sasu, Lucia Sav, 
Nicolae Sava, Nicole Smith, Anca Sîrghie, Paula Slivinschi, 
Anton Soare, Marièva Sol, Gabriela Căluțiu Sonnenberg, Vasile 
Stancu, Nichita Stănescu, Lucia Stegărescu, Dimitrie Stelaru, 
Passionaria Stoicescu, Bujar Tafa, Victor Teişanu, Mariana 
Terra, Radu Theodoru, Adriana Tomoni, Nicolae Vălăreanu 
Sârbu, Napoleon Săvescu, David Paul Vnuck, Muguraș Maria 
Vnuck, Baki Ymeri, Andrei Zanca, Mariana Zavati Gardner, 
Dumitru Zdrenghea, Corneliu Zeană. 
 
 
Galeria SPIRITUS 

 
● Între 1-8 aprilie 2018 artista Viorica Colpacci, directoarea 
Galeriei de artă SPIRITUS, a expus în Biserica episcopaliană 
„Sf. Gheorghe” din Astoria, Queens, în cadrul parohiei noastre, 
lucrări personale dar şi ale unor artişti din România şi SUA pe 
teme religioase. 
 
● Marți, 15 mai 2018, la Galeria de artă ,,Orizont” din 
București a avut loc vernisajul expoziției ,,Semn și lumină” a 
artistei româno-americane Viorica Colpacci, sculptor, ceramist, 
designer, profesor de artă, eseist, fondator și director al galeriei 
SPIRITUS din New York. Au prezentat lucrările criticii de artă 
Doina Mândru, Virgil Mocanu şi autoarea.  



 

25 

● În zilele de 12-13 ianuarie 2019 a avut loc la New York cea 
de-a 26-a ediţie a Simpozionului „M. Eminescu”. Galeria de 
artă SPIRITUS a expus lucrări ale unor artişti din SUA şi din 
România: Nicolae Sava, Cătălina Sidea, Alexandra Stoenescu, 
Maria Tăzlăuanu, Paula Slivinschi, Cristina Călinescu Fodor, 
Cristian Macovei, Livia Mărculescu, Viorica Colpacci, 
Despina Amăriuței, Iulian Fodor și Răducu Marin. 

 
 

Alte expoziţii  
 
● La Biserica Sf. Ap. Petru şi Pavel din Astoria, New York, 
păstorită de preotul Theodor Damian, în duminica Floriilor, 1 
aprilie 2018, după Sf. Liturghie, în sala socială, enoriaşii au 
vizionat expoziţia de artă vestimentară „Coleretă la şuetă” a 
deja binecunoscutei artiste Elena Mitru. Pr. Th Damian şi Prof. 
Nicole Smith au apreciat exponatele prezentate.  
 
● Pe data de 8 iulie 2018, de Hramul Bisericii noastre, a fost 
vernisată expoziţia de artă vestimentară a doamnei Livia 
Dumitru. 
 
● În ziua de 10 martie 2019 cu ocazia serbării de Lăsatul 
secului şi a zilei internaţionale a femeii artista Elena Mitru a 
prezentat expoziţia de artă vestimentară „Voci de rimăvară”. 
 
 
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: 
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● Duminică 1 aprilie 2018, de Florii, s-a celebrat împlinirea a 
25 de ani de la înfiinţarea Bisericii noastre. 
 
● Duminică 8 aprilie 2018, la Biserica noastră s-a celebrat 
sărbătoarea Învierii Domnului. 
 
● Duminică pe 22 aprilie 2018 s-a organizat o masa festivă în 
cinstea celor ce poartă numele Sf. Mare Mucenic Gheorghe. 
 
● 13 mai 2018 – masa festivă prilejuită de sărbătorirea 
Independenţei de Stat a României, a Zilei Monarhiei şi a Zilei 
Mamei după tradiţia americană. 
 
● Duminică 20 mai 2018 la Biserică s-a celebrat Ziua Sf. 
Constantin şi Elena. La serbarea din sala socială au cântat 
îndrăgitele artiste Brânduşa Covalciuc Ciobanu, Valeria 
Arnăutu, Lăcrămioara Răileanu şi Reginela Dumitrana Zarin, 
acompaniate de Mario Dumitrescu şi Mihai Donca. 
 
● 3 iunie 2018 – masa festivă ocazionată de sărbătorirea Zilei 
Copilului. 
 
● 17 iunie 2018 – masa festivă ocazionată de sărbătorirea Zilei 
Tatălui după tradiţia  americană. 
 
● Duminică, 8 iulie 2018 la Biserică, după Sf. Slujbă, s-a 
sărbătorit hramul parohiei noastre (Sf Ap. Petru şi Pavel). Pe 
lângă un program distractiv organizat de Şcoala de duminică, a 
cântat pentru cei prezenţi Lăcrămioara Răileanu acompaniată 
la orgă de Mario Dumitrescu. 
 
● Duminică 7 septembrie 2018 la Biserica noastră a avut loc o 
festivitate organizată de Şcoala duminicală condusă de Prof. 
Irina Aniţului, cu ocazia începerii noului an şcolar. 
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● În toate duminicile din luna octombrie, după Sf. Slujbă, la 
Biserica noastră s-a sărbătorit Ziua recoltei (Festivalul 
mustului) unde s-au servit mici la gratar şi must, în curtea 
Bisericii sau în sala socială, într-o caldă atmosferă de simţire 
românească. 
 
● Duminică, 11 noiembrie 2018 – masă festivă de Lăsatul 
Secului pentru Postul Crăciunului. 
 
● Pe data de 25 decembrie la Biserica “Sf. Ap. Petru şi Pavel” 
s-a celebrat marea sărbătoare a Naşterii Domnului. După Sf. 
Slujbă s-au cântat colindele tradiţionale de către toţi cei 
prezenţi, după care a urmat vizita lui Moş Crăciun care a oferit 
daruri copiilor şi tinerilor noştri în faţa pomului împodobit. 
În sala socială s-a desfăşurat un bogat program dedicat 
sărbătorii, organizat de Prof. Irina Aniţului, directoarea Şcolii 
de duminică împreună cu tinerii şi copiii parohiei. 
 
● Duminică 13 ianuarie 2019 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 20 ianuarie 2019, a fost organizată masa festivă 
ocazionată de Simpozionul anual dedicat Unirii Principatelor 
Române. 
 
● Duminică 27 ianuarie 2018 s-a sărbătorit la Biserica noastră 
Hramul Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate 
Ortodoxă, ai cărui patroni sunt Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel 
Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur. 
 
● 10 martie 2019 – masă festivă de Lăsatul Secului pentru 
Postul Mare şi în cinstea Zilei internaţionale a femeii. 
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Şcoala de Duminică 
 
Prof. Irina Aniţului, sub îndrumarea Pr. paroh Theodor 
Damian, a continuat activităţile Şcolii duminicale a Bisericii 
noastre. Copiii învaţă potrivit tematicilor şi instrucţiunilor 
oferite de Mitropolia noastră, cu aplicaţii locale în funcţie de 
evenimentele religioase obişnuite, dar şi speciale, celebrate în 
parohia noastră.  
În afară de instructajul religios duminical, iată pe scurt în ce au 
constat şi activităţile extra-curriculare, potrivit raportului prof. 
Irina Aniţului: 
 
● 1 - 8 aprilie 2018 – Program de spovedanie și împărtășire a 
copiilor și tinerilor Şcolii duminicale. În Vinerea Mare, 
trecerea copiilor și tinerilor pe sub Sfântul Epitaf. 
 
● 8 aprilie 2018 – Participarea membrilor Şcolii duminicale 
sub îndrumarea doamnei profesoare Elena Anițului la slujba de 
Sf. Paști. 
 
● 29 aprilie 2018 – Sărbătorirea celor din parohie ce poartă 
numele Sfântului Gheorghe. 
Participarea copiilor calificați la Olimpiada de Religie, 
desfășurată la Mănăstirea Sfântul Dimitrie din Middletown, 
NY, la care copiii din parohia noastră au câștigat două premii.  
 
● 13 mai 2018 – Ziua Mamei. Serbare desfășurată cu acest 
prilej, moment poetic și dialog de suflet cu tema „Ce este 
mama pentru mine?“, organizate de către prof. Elena Anițului 
împreună cu tinerii și copiii Şcolii duminicale. 
 
● 20 mai 2018 – Sărbătorirea doamnelor și domnișoarelor din 
comunitate ce poartă numele Sfintei Împărătese Elena și 
concursul cu temă religioasă despre viața Sfinților 
Împărați.Copiii și tinerii din parohia noastră au oferit cadouri 
acestora. 
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● 27 mai 2018 – Organizarea unei tombole de către prof. Elena 
Anițului împreună cu copiii Școlii duminicale cu ocazia 
Sărbătorii de Rusalii. 
 
● 1 iunie 2018 – Serbare cu prilejul Zilei Internaționale a 
Copilului, intitulată „Lumea minunată a copilăriei” și 
partciparea copiilor la Festivalul grecesc. 
 
● 10 iunie 2018 – Participarea prof. Elena Anițului la buna 
organizare și desfășurare a sărbătoririi hramului bisericii 
noastre la care au participat distinși oaspeți printre care s-a 
numărat și Înalt Prea Sfinția Sa Mitropolit Nicolae care a 
decernat acesteia distincția “Crucea Patriarhală” la propunerea 
Pr. paroh Th. Damian. 
 
● 17 iunie 2018 – Moment poetic „Mihai Eminescu”; recital 
susţinut de către copiii si tinerii Școlii duminicale. Ziua 
Tatălui, serbare aniversară organizată de către prof. Elena 
Anițului.  
 
● 24 iunie 2018 – Sărbătorirea Zilei iei românești, concurs cu 
premii pentru cele mai frumoase ii și cea mai veche ie. 
 
● 9 septembrie 2018 – Deschiderea noului an şcolar. Copiii au 
prezentat impresii din timpul vacanței de vară. Sărbătorirea 
doamnelor ce poartă numele Sfintei Fecioare Maria. 
 
● 16 septembrie 2018 – Studiul biblic cu tema „Cinstirea și 
semnificația Sfintei Cruci”. 
 
● Octombrie 2018 –  Desfășurarea unor proiecte gastronomice 
sub îndrumarea doamnei profesoare Elena Anițului pentru 
copiii și tinerii Şcolii duminicale în cadrul Festivalului 
Mustului 2018, cu tema „Bucătăria românească – bucuria 
mea”. 
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● 11 noiembrie 2018 – Serbare dedicată celor ce poartă numele 
Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril.  
 
● 2 decembrie 2018 – Serbare și moment poetic cu prilejul 
Zilei Naționale a României. Dialog cu tinerii și copiii Şcolii 
duminicale cu tema „Țara mea dragă, România”. Tombolă cu 
premii. 
 
● 9 decembrie 2018 – Evocarea vieții și activității Sfântului 
Ierarh Nicolae. Tombolă cu premii.  
 
● 16 decembrie 2018  – Spovedania copiilor din parohia 
noastră în Postul Crăciunului. 
 
● 23 decembrie 2018 – Copiii îl întâmpină cu mare bucurie pe 
Moș Crăciun. Colinde interpretate de către grupul de tineri din 
parohia Bisericii „Sf. Ap. Petru și Pavel”. Tombola de Crăciun.  
 
● 6 ianuarie 2019 – Sărbătorirea celor care poartă numele 
Sfântului Ioan Botezătorul.  
 
● 13 ianuarie 2019 – Program de poezie și dialog literar 
organizat de către prof. Elena Anițului împreună cu copiii și 
tinerii Şcolii duminicale cu ocazia Zilelor „Mihai Eminescu” 
organizate în parohia noastră. 
 
● 20 ianuarie 2019 – Sărbătorirea Zilei Unirii Principatelor 
Române. 
 
● 3 februarie 2019 – Studiu biblic: „Importanța postului și a 
rugăciunii în viața creștinului”. 
 
● 10 martie  2019 – Sărbătorirea Zilei Mărțișorului și a Zilei 
Internaționale a Femeii. 
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● Între 17 martie – 1 aprilie 2019 s-a desfășurat pregătirea 
copiilor Şcolii duminicale pentru Olimpiada de Religie, faza pe 
parohie. 
 
● 7 aprilie 2019 – Olimpiada de Religie 2019 – faza pe 
parohie. 
 
● 14-21 aprilie 2019 – Program de spovedanie și împărtășire a 
copiilor și tinerilor Şcolii duminicale. 
 
 
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 
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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 şi mitropolitul 
nostru pentru sfatul şi binecuvântarea pe care ni le-au acordat, 
P.C.Pr. Protopop Daniel Ene precum şi tuturor membrilor 
Consiliului şi Comitetului de administraţie în frunte cu domnii 
şi doamnele Dr. Napoleon Săvescu, M. N. Rusu, Doru 
Tsaganea, Cristian Pascu, Mircea Ghiţă, Alex Marmara, Ion 
Plăviţu, Cristi Aniţului, Elena Burchea, Nicole Smith, Felicia 
Georgescu, Victoria Plăviţu, Maria Butilă, Anişoara 
Constantinescu, Claudia Lisena, Nuţi Ionescu, Viorica 
Colpacci, Mariana Orza, Irina Aniţului, Angela Cawog, Marica 
Purcarea, Ani Purcărea, Elena Mitru, Jenica Pop. Aceleaşi 
mulţumiri le aduc şi multor altor persoane care de asemenea au 
fost alături de mine ajutând Biserica noastră 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), la postul de televiziune RTVNY (Cristian Boghean), la 
prietenul meu şi coleg de trudă redacţională şi de cenaclu 
literar, M. N. Rusu, în primul rând, la Domnul Alex Marmara, 
la îndrăgiţii artişti interpreţi ai cântecului românesc 
Lăcrămioara Răileanu, Brânduşa Covalciuc Ciobanu, Valeria 
Arnăutu, Berty Samovici, Reginela Dumitrana Zarin, Mario 
Dumitrescu şi Mihai Donca ce ne-au înfrumuseţat serbările cu 
talentul lor, 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, 
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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. univ. Dr. Theodor Damian   
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