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Iubiti credinciosi,
Va invitam sa participati la Ședinta Adunarii Generale Parohiale a Parohiei Ortodoxe Romane “Sfantul Ignatie Teoforul”,
sedinta ce va avea loc duminica, in data de 29 ianuarie 2012,
dupa savarsirea Sfintei Liturghii, la sfanta noastra biserica,
5 Alford Street Waterview, Auckland, Noua Zeelanda, incepand cu orele 12.00 pm. Deoarece la sedinta din data de 22
ianuarie 2012 quorumul nu a fost atins (jumatate plus unu
din numarul membrilor cu drept de vot din cadrul parohiei)
fiind prezenti doar 31 de membri cu drept de vot din numarul
total de 111 membri cu drept de vot, in conformitate cu art.
39 al Statutului de functionare, Adunarea Generala Anuala
a Parohiei Ortodoxe Romane “Sfantul Ignatie Teoforul” din
Auckland, Noua Zeelanda, se va amana pentru data de 29
ianuarie 2012, dupa savarsirea Sfintei Liturghii, la sfanta
noastra biserica, 5 Alford Street, Waterview, Auckland, orele
12:00 pm. ”Daca quorumul nu este atins, Adunarea Parohiala
este amanata cu o saptamana si se va desfasura in acealsi loc
si la aceeasi ora. Daca nici de aceasta data quorumul nu
este intrunit, Adunarea Parohiala va lua decizii valide, indiferent de numarul membrilor prezenti.” (Conform Art. 39 aliniatul 2 din Statutul Parohiei) Prezenta este deschisa tuturor si
dreptul la vot il pot exercita cei care, inscrisi fiind in parohia
noastra (prin completarea formularului de... P3
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ADUCEREA
PREACINSTITEI
MAINI A
SFANTULUI
IOAN LA
CONSTANTINOPOL
In ziua de 7 ianuarie zi
se praznuieste aducerea
preacinstitei maini a
Sfantului Ioan la
Constantinopol, care s-a
intamplat in urmatorul
chip: Sfantul Evanghelist Luca, ajungand
in cetatea Sevastiei,
unde se spune ca a
fost ingropat trupul
inaintemergatorului,
si luand de acolo mana
dreapta a proorocului, a
adus-o in cetatea lui, la
Antiohia, unde prin ea
s-au savarsit multe minuni. Una dintre aceste
minuni este si aceasta:
Un balaur isi avea
cuibul in preajma cetatii
Antiohiei. Pe acest
balaur, locuitorii pagani
de acolo il socoteau a fi
dumnezeu si-l cinsteau
cu jertfe, in toti anii; iar
Jertfa adusa lui, era un
om. Balaurul tarandu-se
afara din cuibul sau, si
aratandu-se inspaimantator la vedere, casca
gura mare, lua jertfa
si o sfasia cu dintii. Si
trecand timpul, a venit
si randul unuia dintre
crestini sa dea pe fiica
sa balaurului. De aceea
tatal fetei, alese ca
jertfa, se ruga lui Dumnezeu si sfantului Ioan
Botezatorul, ca sa i se
izbaveasca fiica de moartea cea amara. Si i s-a
luminat cugetul sa faca
urmatorul lucru.. P4
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EPISCOPIA
ORTODOXA ROMANA
DIN AUSTRALIA
SI NOUA ZEELANDA

Preasfintitul Parinte
Dr. Mihail Filimon
Episcopul Australiei
si Noii Zeelande
Adresa Episcopiei
61-63 Queensberry St,
Carlton 3053 Victoria,
AU, PO Box 122
office@roeanz.com.au
www.roeanz.com.au
Parintele
Vicar Administrativ:
Dumitru Coman
Episcopia are in
schema de organizare,
un numar de 30 de
parohii ortodoxe
si o manastire,
organizate in:
Protopopiatul Ortodox
Roman al Australiei si
al Noii Zeelande.
(www.roeanz.com.au)
PAROHIA ORTODOXA
SF. IGNATIE TEOFORUL

Adresa: 5 Alford Street,
Waterview, Auckland
Preot paroh al bisericii
“Sfantul Ignatie
Teoforul” este P.C. Pr.
Mircea Corpodean.
Consiliul Parohial:
Presedinte
Pr. Mircea Corpodean;
Epitrop:
Daniel Sparchez;
Consilier cultural:
Teodor Micle;
Consilier social:
Dumitru Coman;
Membrii pe viata:
Mary McIntosh;
Alexander McIntosh;
Aureliana Suciu;
Heather Gumpell.

DIN VIATA PAROHIEI “SFANTUL IGNATIE TEOFORUL”
Dragi credinciosi ai parohiei noastre,
Multumim bunului Dumnezeu pentru toate cele pana acum daruite noua
tuturor, vazute si nevazute, stiute si nestiute si pentru binecuvantarea de a
ajunge iarasi in vremea binecuvantarii si sfintirii caselor voastre. Dorim sa
oferim aceasta bucurie a binecuvantarii si sfintirii caselor tuturor romanilor
din Auckland si imprejurimile Auckland-ului si ne vom stradui sa ajungem
la fiecare casa si lacas in care suntem asteptati si primiti (”Cel ce va primeste
pe voi, pe Mine Ma primeste” zice Mantuitorul nostru Iisus Hristos in Sfanta
Evanghelie de la Matei 10, 40). In parohia noastra sunt, pana in prezent, inregistrate aproximativ 100 de familii de credinciosi ortodocsi romani, familii
la care ne vom sargui a ajunge, dupa planificare ce o redam mai jos. Daca inca
nu v-ati inscris in parohia noastra si doriti acest lucru, in attachemnt-ul acestui e-mail veti gasi un formulare de inscriere in parohie, formular pe care puteti sa-l completati si sa-l trimiteti ca si e-mail la aceasta adresa de la care va
scriem sau puteti sa-l aduceti la Sfanta Biserica, vineri seara (23 decembrie)
sau sambata seara (24 decembrie) ori duminica, la Sfanta Liturghie, in Ziua
de Craciun (noi va vom include astfel in lista enoriasilor parohiei noastre si cu
bucurie va vom impartasi bucuria binecuvantarii Bisericii lui Hristos). Daca
nu doriti sa va inscrieti in parohie si totusi doriti sa primiti binecuvantarea
caselor voastre, va rugam sa va exprimati
aceasta dorinta trimitand un e-mail in
acest sens, in urmatoarele 3 zile
(23, 24 sau 25 decembrie 2011),
incluzand numele dumneavoastra si
adresa la care va gasim.
Planificarea sfintirii caselor
credinciosilor parohiei noastre:
28 decembrie 2011:
partea de Nord a Auckland-ului
(North Shore)
29 si 30 decembrie 2011:
partea de Vest a Auckland-ului
3 si 4 ianuarie 2012:
partea de Sud a Auckland-ului
5 ianuarie 2011:
partea centrala a Auckland-ului
Sa ne ajute bunul Dumnezeu sa le plinim
pe toate, cu folos, spre slava Numelui Sau
si mantuirea noastra, a fiecaruia, fratilor!
Cu binecuvantare, Pr. Mircea Corpodean
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ADUNAREA PAROHIALA GENERALA ANUALA
P.1 ... inscriere) au cotribuit
in mod activ, prin donatii financiare si implicare personala, in anul 2010 – 2011, la
buna organizare si derulare
a activitatilor si programelor
organizate de parohia noastra. Punctele de pe ordinea
de zi a Sedintei Adunarii
Parohiale Generale sunt:
1. Raportul activitatii preotului paroh; 2. Raportul activitatii Consiliului Parohial; 3.
Aprobarea bugetului anual
pentru anul 2012; 4. Aspecte
privind administrarea, intretinerea si buna folosinta a
bisericii; 5. Diverse probleme
parohiale si obiective
pentru anul 2012.
Va asteptam cu drag! Consiliul Parohial al Parohiei
Ortodoxe Romane “Sfantul
Ignatie Teoforul” din Auckland, Noua Zeelanda.

CALENDARUL CRESTIN ORTODOX PE ANUL 2012

Cu binecuvantarea
Preasfintitului Parinte
Mihail, a fost tiparit la
Melbourne calendarul
crestin ortodox pentru anul 2012 - fila si
format cartulie, editat
de Episcopia Ortodoxa
Romana a Australiei si
Noii Zeelande. Textul
calendarului bisericesc
este aprobat de Sfantul
Sinod si are caracter
unitar in intreaga
Biserica Ortodoxa
Romana.

RUGA
ROMANEASCA
NUMARUL 8

Iubiti cititori,
Parohia Sfantul
Apostol TomaMelbourne,
anunta aparitia
cu numarul 8
a revistei “Ruga
Romaneasca”.
Aducem la
cunostinta
cititorilor,
faptul ca
incepand cu
acest numar,
revista poate fi
vizualizata pe
web-situl parohiei: www.saintapostlethomas.
com.au
Dorim tuturor
cititorilor, multa
sanatate si toate
cele de folos
spre zidirea
sufleteasca.
La multi ani!
Preot paroh,
Marian Dincă.
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P1. ... a cerut sa se
inchine la sfanta mana
a sfantului Ioan; si in
timp ce saruta mana,
el a rupt cu dintii,
in ascuns, degetul
cel mare de la mana
sfantului; si dobandind
ceea ce dorea, a iesit din
biserica. Iar cand a sosit
ziua de jertfa si era adunat tot poporul, a mers
si tatal fetei ducand pe
fiica sa. Si apropiinduse de balaur, care casca
gura si astepta jertfa, i-a
aruncat in gatlej sfantul
deget al inaintemergatorului. Iar odata
cu aceasta, balaurul a
murit. Si tatal s-a intors
acasa, cu fiica sa vie,
povestind minunata ei
izbavire. Iar multimea
poporului, minunanduse de aceasta mare
minune, a multumit lui
Dumnezeu si Sfantului Ioan, zidind o
biserica mare inchinata
Sfantului. Se mai spune
iarasi ca la praznicul
Inaltarii cinstitei Cruci,
era inaltata de arhiereu
si aceasta cinstita mana
a Botezatorului. Si cand
se inalta, uneori se
desfaceau degetele, iar
alteori se strangeau, si
desfacerea degetelor insemna belsug de roade,
iar strangerea, lipsa
si nerodire.
Cu ale lor sfinte
rugăciuni, Doamne,
miluieşte-ne şi ne
mantuieşte pe noi.
Amin.

LAYOUT
Cristi Dumitrache
“Pagini Romanesti
in Noua Zeelanda”
Contact la email:
romanianpages
@yahoo.co.nz

7 IANUARIE - SOBORUL SFANTULUI PROOROC IOAN

In aceasta luna, in ziua a saptea, soborul Sfantului Prooroc inaintemergatorului
Botezatorului Ioan. Dupa cum este obiceiul, Biserica dreptmaritoare a randuit ca
dupa unele mari sarbatori ale Mantuitorului sau ale Maicii Domnului, in ziua care
urmeaza praznicului sa fie cinstit principalul personaj secundar al marii sarbatori.
Astfel, in ziua dupa Botezul Domnului facem praznuire de sfantul Ioan Botezatorul
si Inaintemergatorul Domnului, cel mai mare dintre profeti, glasul care striga in
pustie “gatiti calea Domnului”, turtureaua pustiei care a binevestit primavara harului, faclia Luminii dumnezeiesti, rasaritul ce a vestit pe Soarele Dreptatii, ca un inger
pamantesc si om ceresc, care sta la granita dintre cer si pamant si uneste Vechiul si
Noul Testament. Trimis de Dumnezeu in desert sa anunte vestea cea buna a venirii
lui Mesia Hristosul, si sa pregateasca calea lui Iisus, Ioan isi implineste misiunea
botezand pe Isus in apele Iordanului. De acum stralucirea lui urma sa scada, iar a
Mantuitorului sa creasca. Totusi, chiar dupa venirea Harului si moartea lui ca martir, Ioan Botezatorul continua sa fie pentru crestini, in sens duhovnicesc, InainteMergatorul Domnului. Model de infranare, de pocainta, de curatire de patimi prin
asceza si rugaciune, initiator al vietii monastice si a celei pustnicesti, Ioan nu va
inceta niciodata sa fie cel care gateste calea ce duce la Hristos. Mai multe despre
viata sfantului Ioan Botezatorul ne povestesc sinaxarele celorlalte sarbatoriri pe care
Biserica i le-a randuit: Zamislirea sfantului Ioan Botezatorul (23 septembrie); Nasterea sfantului Ioan Botezatorul (24 iunie); Taierea capului Inaintemergatorului (29
august); Aflarile capului (24 februarie si 25 mai). Si tot in ziua aceasta s-a asezat si
aducerea preacinstitei si sfintei sale maini in cetatea imparateasca a Constantinopolului. A doua zi dupa dumnezeiasca Aratare, am luat dintru inceput, de la Sfintii
Parinti, sa praznuim Soborul sfintitului Prooroc inaintemergatorului si Botezatorului Ioan, ca unul care a fost slujitor al tainei dumnezeiescului Botez al Domnului. Si
s-a asezat si acest praznic pe langa celelalte praznice ale sale, pentru a nu trece sub
tacere nici una din faptele lui minunate.

