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A DOUA SINAXA A EPISCOPILOR
ORTODOCSI CANONICI DIN OCEANIA

.

PAROHIA
“SFANTUL
APOSTOL FILIP”
DIN BRISBANE
Preasfințitul Parinte
Mihail, Episcopul
Australiei si Noii
Zeelande a slujit
duminica, 25 septembrie 2011, la cea
de a doua parohie din Brisbane,
statul Queensland,
cu hramul “Sfantul Apostol Filip”.
Aceasta parohie
romaneasca din
Brisbane,a luat ființa
datorita necesitaților
pastorale din aceasta
zona. Preasfințitul
Parinte Mihail a
prezentat si instaCOMUNICAT
lat pe noul preot
paroh, Parintele
Membrii celei de-a doua Sinaxe a Episcopilor Ortodocsi CanIoan
Romanescu si
onici din Oceania s-au bucurat inca o data de ocazia de a se
a
cerut
membrilor
intruni la Sydney intre 16-17 octombrie 2011 sub conducerea,
comunitați
sa-l
din oficiu, a Inalt Preasfintitului Arhiepiscop Stylianos al
respecte, sa il ajute
Australiei. Sinaxa a inceput cu rugaciuni, la sediul central din
si sa il sprijine in
Redfern al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Greciei din Australia.
noua misiune care
Au fost prezenti: IPS Arhiepiscop Stylianos (Patriarhia Ecui-a fost incredințata.
menica - Australia), IPS Mitropolit Paul (Patriarhia AntiohiLa finalul Sfintei
ana), PS Episcop Irinej (Biserica Sarba), PS Episcop Mihail
Liturghii a fost
(Biserica Romana), IPS Mitropolit Amphilochios (Patriarhia constituita Adunarea
Generala a Parohiei
Ecumenica - Noua Zeelanda), PS Episcop Ezekiel (Episcop
in cadrul careia s-a
Vicar), PS Episcop Seraphim (Episcop Vicar), PS Episcop Nikandros (Episcop Vicar), PS Episcop Iakovos (Episcop Vicar), prezentat, dezbatut
si adoptat Statutul
PC Preot Michael Protopopov (reprezentandu-l pe IPS Arhipentru organizarea
episcop Hilarion al Bisericii Ortodoxe Ruse, care a citit un
si funcționarea Paromesaj de urari din partea IPS Mitropolit Hilarion), si PC Preot hiei. Credinciosii noii
Michael Smolynec (reprezentant al IPS Arhiepiscop Ioan de
parohii au prezentat
Parnassou al Bisericii Ortodoxe Ucrainiene din Diaspora).
ierarhului dorințele
Episcopii au continuat lucrarile primei Sinaxe, care a avut loc si speranțele lor penla Sydney anul trecut si au ascultat rapoartele comitetelor. P3
tru... P3
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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”
Iubiti credinciosi, s-a intocmit o planificare a persoanelor care si-au exprimat dorinta
de a veni in sprijinul Sfintei Biserici, prin implicare in partea administrativa. Dumnezeu sa va rasplateasca toata jertfa pe care o faceti! Curatenia in biserica se poate face in
oricare zi din saptamana in care sunteti planificati (mai putin, desigur, in sarbatori si
duminica) si va consta in curatenia generala din biserica (nu si in altar, unde este stiut
ca nu se poate pasii) si taiatul ierbii din curtea bisericii. Toti cei ce doriti sa fiti inclusi
in aceasta lista, va rugam sa ne trimiteti ca raspuns la acest email dorinta dumneavoastra si cu multa bucurie va vom alatura celor ce ne ajuta sa pastram buna randuiala in
Sfanta noastra biserica.Va multumim inca o data pentru tot efortul pe care il faceti.
Maria Coman si Aurelia Suciu 24.10 – 30.10
Dumitru Trandafir si Mihaela Ciobanu 31.10 – 6.11
Dan Teca si Gabriel Rodinciuc 7.11 – 13.11
Marilena si Calin Rosu, Sorin Adascalitei 14.11 – 20.11
Teo Micle si Constantin Onofrei 21.11 – 27.11
Lusa Tuleasca, Adriana si Bebe Enache 28.11 – 4.12
Pr. Mircea Mihai Corpodean

DRAGOSTEA CRESTINA
Dupa credinta si nadejde, care este
cea de a treia virtute teologica?
Trebuie sa stim ca pentru dobandirea
mantuirii si fericirii vesnice, credinciosul, pe langa credinta si nadejde,
are neaparata trebuinta si de dragoste, care este a treia si cea mai
mare virtute teologica. Prin credinta,
credinciosul primeste si-si insuseste
adevarurile mantuitoare descoperite
de Dumnezeu si propovaduite de sfanta noastra Biserica Ortodoxa; prin
nadejde asteapta cu deplina incredere
ca Dumnezeu sa aduca la indeplinire
tot ce i-a fagaduit pentru mantuirea
sa; prin dragoste insa el intra in cea
mai stransa comuniune de viata cu
Dumnezeu; il imbratiseaza cu toate
puterile sufletului sau si-I implineste
voia Sa cea atotsfanta, precum citim in Sfanta Scriptura: “Dumnezeu
este iubire si cel ce ramane in iubire
ramane in Dumnezeu si Dumnezeu
ramane in el” (I Ioan 4, 16). Caci ce
este mai frumos si mai dulce decat a
iubi pe Dumnezeu, Care este vesnica
frumusete si vesnica bunatate”.
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A DOUA SINAXA A EPISCOPILOR ORTODOCSI CANONICI

P1. S-a cazut de acord in unanimitate asupra urmatoarelor probleme:
1. Sa se organizeze o intrunire anuala a clerului din toate jurisdictiile canonice, cu
scopul de se forma relatii fratesti si de a colabora in aplicarea deciziilor Sinaxei la
nivel local; 2. Sa se deschida pe internet un site oficial prin care credinciosii sa fie
informati despre activitatea Sinaxei si care sa constituie o sursa de informare, incluzand si un catalog al clerului canonic, o modalitate de a sti care sunt gruparile
schismatice; 3. Sa se obtina aviz legal in legatura cu sugerata elaborare a unui statut
al Sinaxei Episcopilor din Oceania; 4. Sa se organizeze o festivitate comuna pentru a
sarbatori cea de-a 1700-a aniversare a Edictului de la Milano in 2013;
5. Sa se raspunda oficial Consilului Capelanilor din Domeniul Ingrijirii Sanatatii din
Victoria aratandu-se pozitia bisericilor canonice fata de capelanii din spitale, fara a
se ignora dimeniunea pastorala a acordarii de asistenta tuturor ortodocsilor cu infirmitati, fara a se tine seama de provenienta nationala; 6. Sa se stranga laolalta teologi
ortodocsi proeminenti, medici, psihologi, specialisti in etica, experti in drept si in
politica care sa-i ajute pe ierarhi sa emita declaratii comune competente in legatura
cu dimensiunile etice ale legislatiei propuse de guvern. Sinaxa a aprobat un raport
referitor la proiectul de lege privind recunoasterea bisericilor ortodoxe canonice din
Noua Zeelanda si, in mod special, la inregistrarea preotilor cu statut de ofiteri de
stare civila. A fost aprobat si un alt raport, al Comitetului pentru asistenta religioasa
in campusurile universitare, care s-a intrunit sub conducerea comuna a PS Episcop
Irinej si a PS Episcop Ezekiel, avand ca preocupare principala dezvoltarea asistentei
religioase ortodoxe in institutiile de educatie universitara. Sinaxa a aprobat propunerea Comitetului de a-l numi pe PS Episcop Iakovos de Miletoupolis ca presedinte
al Comitetului. Sinaxa isi reafirma unitatea in Domnul nostru Iisus Hristos si in
dragoste frateasca, angajandu-se sa lucreze impreuna pentru binele Sfintei Biserici
Ortodoxe si a fiilor ei din Australia si intreaga Oceanie. Dat la 17 octombrie 2011
IPS Arhiepiscop Stylianos (Patriarhia Ecumenica - Australia)
IPS Mitropolit Paul (Patriarhia Antiohiana)
PS Episcop Irinej (Biserica Sarba)
PS Episcop Mihail (Biserica Romana)
IPS Mitropolit Amphilochios (Patriarhia Ecumenica - Noua Zeelanda)
PS Episcop Ezekiel (Episcop Vicar)
PS Episcop Seraphim (Episcop Vicar)
PS Episcop Nikandros (Episcop Vicar)
PS Episcop Iakovos (Episcop Vicar)

PAROHIA
“SFANTUL
APOSTOL FILIP”
DIN BRISBANE
P1. ...noua lor comunitate, angajanduse sa o sprijine sa
se intareasca si sa
creasca. Adunarea
Generala a Parohiei,
conform prevederilor statutare, a ales si
membrii Consiliului
Parohial care s-au
angajat prin juramantul depus in
biserica in fata ierarhului si a comunitatii
sa implineasca cu
sfintenie indatoririle
lor si sa conduca
aceasta noua comunitate spre desavarsire.

Toți credinciosii au
primit mai apoi binecuvantarea si incurajarea Preasfințitului
Parinte Mihail care
a binecuvantat noul
inceput cu bucurie si
multa nadejde.
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HRAMUL
PAROHIEI
“SFANTUL
APOSTOL
TOMA” DIN
DANDENOONG

Intrucat la data de
6 octombrie Biserica
Ortodoxa sarbatoreste pe Sfantul Apostol
Toma, duminica, 9
octombrie 2011, Preasfintitul Parinte Mihail
la invitatia Consiliului
Parohial a slujit Sfanta
Liturghie in Parohia
Ortodoxa Romana
“Sfantul Apostol Toma”.
Cu acest prilej a tinut
un cuvant de invatura
pentru cei prezenti si a
slujit parastasul pentru
credinciosii decedati
din aceasta comunitate
ortodoxa. Preotul paroh
Marian Dinca a multumit ierarhului pentru
prezenta si rugaciunile
inaltate impreuna.
A fost prezent in
mijlocul comunitatii
Domnul Nicolae Cojocaru, consulul onorific
din Melbourne, statul
Victoria. Dupa agapa
frateasca pregatita
de catre Asociatia de
Doamne din parohie,
ierarhul insotit de catre
membrii Consiliului
Parohial a vizitat noua
proprietate a comunitatii parohiale din
Narre Warren, in care
s-au facut lucrari de
amenajare a unei capele
de rugaciune.

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

SLUJBA ARHIEREASCA LA PAROHIA DIN SYDNEY
Duminica, 2 octombrie 2011, Preasfintitul
Episcop Mihail a slujit Sfanta Liturghie la
parohia “Sfintii Martiri Brancoveni” din
Sydney, impreuna cu parohul comunitatii,
preotul Petre Ilie Petre si cu perotul Cristinel Neatu. Dupa cuvantul de invatatura
adresat de catre arhipastor, la sala sociala a
avut loc agapa frateasca pregatita de catre
Asociatia Doamnelor din parohie.
A urmat o intalnire a ierarhului cu
toti credinciosii prezenti, in cadrul careia a
fost prezentat si dezbatut Statutul pentru
organizarea si functionarea parohiei. In
cadrul discutiilor s-au exprimat dorintele
credinciosilor din zona suburbiei Liverpol
de a avea in viitor o biserica proprie.
La data de 9 octombrie 2011, dupa
slujirea Sfintei Liturghii, sub presedintia preotului paroh Petre Ilie Petru s-au
tinut lucrarile Adunarii Generale Parohiale in care au fost prezentate Rapoartele de activitate pe anul financiar care
s-a incheiat si cu unanimitate de voturi
s-a adoptat Statutul pentru organizarea si functionarea Parohiei Ortodoxe
Romane “Sfintii Martiri Brancoveni”,
alcatuit in concordant cu prevederile
Statutului Episcopiei Ortodoxe Romane
a Australiei si Noii Zeelande, aprobat de
catre Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Romane.
DE CE IL IUBESTE CRESTINUL PE DUMNEZEU?
Crestinul trebuie sa iubeasca pe Dumnezeu, fiindca Dumnezeu l-a iubit mai intai
pe el (I Ioan 4,19) si fiindca Dumnezeu este Creatorul, Sustinatorul, Rascumparatorul si Binefacatorul sau cel mai mare. Pentru toate binefacerile pe care le da,
Dumnezeu nu cere in schimb decat dragoste.
Ce inseamna a iubi pe Dumnezeu cu toata inima, cu tot sufletul si cu tot cugetul?
Aceasta inseamna ca crestinul trebuie sa-I inchine lui Dumnezeu toate gandurile,
toate simtirile, doririle si voirile sale, «sa se mute cu toate puterile sufletului in
Dumnezeu» si in intreaga sa viata sa se osteneasca a-I implini voia, cu statornicie
si bucurie. Caci ce este mai frumos si mai dulce decat a iubi pe Dumnezeu, Care
este vesnica frumusete, vesnica bunatate, vesnica dragostei Psalmistul spune:
“Gustati si vedeti ca bun este Domnul” (Ps. 33, 8).

