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Dragi credinciosi,
Iata in continuare cateva dintre actiunile care au avut loc in ultima
vreme, in sanul comunitatii noastre din Auckland. Mai intai, pe
data de sambata 26 noiembrie, intre orele 08:30 am si 06:30 pm,
la adresa noastra din 5 Alford Street, Waterview, Auckland, a fost
organizat un garage sale. Scopul a fost acela de a aduna fonduri
pentru Sfanta Biserica. Le multumim tuturor celor care au participat si care au donat, cumparatorilor si tuturor voluntarilor care au
ajutat la trierea, sortarea si aranjarea obiectelor pentru vanzare.
Comitetul de Organizare format din doamna Aurelia Suciu, doamna
Mary McIntosh, domnul Dumitru Coman si domnul Teodor Micle,
impreuna cu parintele Mircea Corpodean va multumeste si va asteapta ca impreuna sa ducem mai departe Cuvantul Evangheliei lui
Hristos si celor de acum si celor ce vor urma sa fie,
pana in veacul veacului! Bunul Dumnezeu sa va
binecuvanteze! Pr. Mircea Corpodean. P.2

.

DATORIILE
CRESTINULUI
FATA DE LUME
Datoria
crestinilor este
aceea de a sfinti
lumea prin
viata lor
curata si
duhovniceasca
(Matei 5, 48).
Crestinii traiesc in
lume dar nu sunt
din lume.
Mantuitorul Iisus
Hristos, zice
ucenicilor Sai:
“Daca ati fi din
lume, lumea ar iubi
ce este al
sau; dar pentru
ca nu sunteti din
lume, ci Eu v-am
ales pe voi din
lume, de aceea
lumea va
uraste”
(Ioan 15, 19).
Caci “ei nu sunt
din lume”
(Ioan 17, 16).
“Locuiesc in tarile
in care s-au nascut,
dar ca straini; iau
parte la toate ca
cetateni, dar
pe toate le rabda ca
straini; orice tara
le e patrie, si orice
patrie le e tara
straina. P.3
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DIN VIATA PAROHIEI SF. IGNATIE TEOFORUL
Pe data de 6 decembrie, de ziua Sfantului Nicolae, a fost adusa la biserica noastra, faimoasa
icoana Kursk, prin bunavointa Bisericii Ruse din Auckland. Le multumim pentru bunatate si
pentru acest semn de apropiere intre bisericile noastre.

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)

Si tot din viata parohiei noastre, va anuntam ca au avut loc si lucrari de renovare a Sfintei Biserici, care va asteapta primenita pentru Sarbatorile de sfarsit de an, pentru Hramul Parohiei
noastre de pe 19 decembrie si Nasterea Domnului nostru Isus Hristos.

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.

CE SUNT SFATURILE EVANGHELICE?
Pentru dobandirea mantuirii, orice crestin trebuie sa dea ascultare poruncilor despre care
s-a vorbit pana acum. Nimeni nu se poate mantui daca nu tine seama de aceste porunci. Dar
pentru cei ce tind spre o desavarsire morala deosebita si vor sa ajunga mai repede si mai
sigur la mantuire, in Sfanta Evanghelie s-au randuit si alte cai, cunoscute in Biserica sub
numele de sfaturi evanghelice. Se numesc sfaturi, pentru ca, spre deosebire de porunci, care
sunt cerute oricarui crestin fara deosebire, sfaturile evanghelice sunt lasate la voia si puterea
fiecaruia. Ele nu sunt cerute tuturor, fiindca sunt mai greu de indeplinit. „Nu toti pricep cuvantul acesta, ci aceia carora este dat” (Matei 19, 11), spune Mantuitorul Hristos.
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TE DEUM DE ZIUA NATIONALA SI SFANTUL APOSTOL ANDREI
Iubiti credinciosi, la Sfanta Liturghie din 30 noiembrie 2011, la praznuirea Sfantului
Apostol Andrei, Ocrotitorul Romaniei l-am cinstit impreuna pe Sfantul Apostol
Andrei, ca pecete apostolica a crestinismului bimilenar al Romaniei.

Acesta ne-a indemnat mereu sa ne indreptam privirea si mintea si catre ziua demnitatii noastre nationale pe care o aniversam in fiecare an in data de 1 Decembrie.
Te Deum-ul in cinstea Zilei Nationale a Romaniei, a inceput de la ora 12:00. ”Ca cel
dintre Apostoli mai intai – chemat si lui Petru frate adevarat, Stapanului tuturor,
Andreie, roaga-te, pace lumii sa daruiasca si sufletelor noastre mare mila.” Pr. Mircea

DATORIILE
CRESTINULUI
FATA DE LUME
P.1 Se casatoresc
ca toti oamenii si
nasc copii,
dar nu arunca pe
cei nascuti.
Intind masa
comuna,
dar nu si patul.
Sunt in trup,
dar nu traiesc
dupa trup.
Locuiesc pe
pamant, dar
sunt locuitori
ai cerului”.
Prin viata lor
exemplara,
crestinii trebuie
sa fie un exemplu
pentru lume,
ca vazand
faptele lor sa
slaveasca pe
Tatal cel ceresc
(Matei 5, 16).
Crestinii au fost
trimisi de
Mantuitorul in
lume “ca niste oi
in mijlocul
lupilor”
(Matei 10, 16).
Cuvantul adresat
ucenicilor ne este
adresat si noua:
“Feriti-va de
oameni, caci
va vor da pe mana
sinedriilor si in
sinagogile lor va
vor bate cu biciul.
P.4
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CALENDARUL SLUJBELOR DIN AUCKLAND IN LUNA DECEMBRIE 2011

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

DATORIILE CRESTINULUI
FATA DE LUME
P.3... La dregatori si la regi veti fi dusi pentru Mine, spre marturie lor si neamurilor. Si
va da frate pe frate la moarte si tata pe fiu si
se vor scula copiii impotriva parintilor si-I
vor ucide. Si veti fi urati de toti pentru numele Meu; iar cel ce va rabda pana in sfarsit
acela se va mantui” (Matei 10, 17-18, 21-22).

