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La data de 29 iunie 2011, cu prilejul sarbatorii “Sfintilor
Apostoli Petru si Pavel”, catedrala episcopala din Melbourne
si-a sarbatorit ocrotitorii sfantului lacas; a fost savarsita
Sfanta Liturghie arhiereasca, cuvantul arhieresc de invatatura si o agapa frateasca in prezenta unui numar restrans de
credinciosi. Duminica 3 iulie, s-a tinut hramul parohiei datorita faptului ca au putut sa fie prezenti la Sfanta Liturghie un
numar mare de credinciosi ortodocsi din Melbourne.
Dupa cuvantul de invatatura, Preasfintitul Parinte
Mihail a prezentat comunitatii romanesti ortodoxe din Melbourne cele trei proiecte administrative la cele trei proprietati
romanesti ortodoxe din oras, cerand sprijinul comunitatii
pentru: sustinerea cu donatii pentru inceperea lucrarilor de
innoire a acoperisului la Catedrala “Sfintii Apostoli Petru si
Pavel”, proiectul si aprobarile pentru care a ostenit Consiliul
Parohial fiind in faza finala; sustinerea cheltuielilor la noua
parohie romaneasca “Sfantul Apostol Toma”, care a achizitionat o proprietate cu un credit bancar; sustinerea cheltuielilor pentru amenajarea unei capele la resedinta episcopala din
Melton, pentru a-si incepe slujirea la aceeasi locatie si Manastirea “Izvorul Tamaduirii”. P3
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POMENIREA
ADUCERII
MOASTELOR
SFANTULUI
MUCENIC STEFAN
In aceasta luna, in ziua
a doua, pomenirea
aducerii moastelor
Sfantului intaiului
Mucenic si Arhidiacon
Stefan. Istorisirea acestei aduceri a moastelor
Sfantului Arhidiacon
Stefan este aceasta:
Trecand multa vreme
dupa mucenicia ce
a luat sfantul pentru Hristos, si fiind
imparat intaiul intre
imparatii crestinesti,
Sfantul Constantin, daca s-a umplut
toata lumea de liniste
si de pace, s-a aratat
comoara cea scumpa
a moastelor intaiului
mucenic. Caci un om
oarecare din satul unde
erau ascunse in pamant
moastele intaiului mucenic, batran la varsta
si cu vrednicia preot,
si cucernic cu viata,
anume Luchian, a vazut vedenie, in care i se
arata de trei ori intaiul
mucenic. Deci preotul
a descoperit vedenia
episcopului Ioan, care,
umplandu-se de bucurie si mergand la locul
acela cu clerul cetatii,
si sapand, au aflat racla in care erau sfintele
moaste. Si indata s-a
facut cutremur si a iesit
buna mireasma, care
a umplut pe cei ce erau
acolo; iar glasuri de
ingeri ziceau: “Slava
intru cei... P.4
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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”
In fiecare prima vineri din luna, la Biserica “Sfantul Ignatie Teoforul“ din Auckland
se oficiaza Taina Sfantului Maslu. Parintele Mircea Corpodean va asteapta cu drag la
biserica noastra din 5 Alford Street, Waterview, Auckland.
Taina Sfantului Maslu este a saptea Taina a Bisericii in care, prin rugaciunile preotilor
si ungerea cu untdelemn sfintit a partilor insemnate ale trupului, credinciosii dobandesc vindecarea de bolile trupesti si sufletesti. Aceasta Taina a fost instituita de insusi
Mantuitorul cand a trimis pe sfiintii apostoli la propovaduire, zicandu-le : «Celor ce
vor crede, aceste semne vor urma: in numele Meu, demoni vor izgoni, peste cei bolnavi
isi vor pune mainile si se vor face sanatosi» (Marcu XVI, 17—18). Sfintii apostoli au
practicat Taina Sfantului Maslu chiar de la prima lor propovaduire : «Si scoteau multi
demoni si ungeau cu untdelemn pe multi bolnavi si-i vindecau» (Marcu VI, 13).
Urmand apostolilor, episcopii si preotii au savarsit si ei aceasta Sfanta Taina,
cum ne arata sfantul Iacob : «Este cineva bolnav intre voi ? Sa cheme preotii Bisericii
si ei sa se roage pentru el, ungandu-l cu untdelemn, in numele Domnului. Si rugaciunea credintei va mantui pe cel bolnav si Domnul il va ridica, si de va fi facut pacate se
vor ierta lui (Iacob V 14—15). Sfantul apostol Iacob nu face bolnavilor acest indemn
ca venind doar din partea sa ; el graieste tocmai despre lucrarea sfanta incredintata
sfintilor apostoli de catre Mantuitorul Iisus Hristos, lucrare savarsita de ei in tot locul
si la tot credinciosul care avea trebuinta de harul lui Dumnezeu pentru vindecarea sa.
Taina Sfantului Maslu se savarseste, de regula, la patul bolnavului; in restul cazurilor,
in biserica.
Sfantul Maslu este deci Taina care, prin rugaciunile preotilor si prin ungerea trupului cu
untdelemn sfintit, impartaseste credinciosului
harul lui Dumnezeu pentru tamaduirea bolilor
trupesti si sufletesti, pentru iertarea pacatelor
si pentru intarirea sufletului. Partea vazuta a
Sfantului Maslu consta din rugaciunea rostita
de sapte ori pentru vindecarea bolnavului de
neputinta trupeasca si sufleteasca; din untdelemnul sfintit de preotii slujitori ai Tainei si ungerea cu el de sapte ori a trupului bolnavului.
Urmarile Sfantului Maslu sint vindecarea de
bolile trupesti si sufletesti si iertarea pacatelor
pe care bolnavul ar fi uitat sa le marturiseasca
la Sfanta Spovedanie. Savarsitorii Sfantului
Maslu sunt preotii, pentru ca Sfantul Iacob
zice: «sa cheme preotii Bisericii» — iar nu preotul. Randuiala slujbei este intocmita pentru
sapte preoti; insa o pot face si cinci, trei sau cel
putin doi preoti. Sfantul Maslu poate fi primit
nu numai o singura data si nici numai de cel
aflat in pragul mortii, ci ori de cate ori credinciosul se simte ingreuiat din pricina bolilor sau
pacatelor. (sfaturiortodoxe.ro)
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HRAM LA CATEDRALA EPISCOPALA DIN MELBOURNE
P1. In incheierea cuvantarii, Preasfintitul Episcop Mihail a subliniat prezenta la
aceasta sarbatoare a comunitatii romanesti
din Melbourne a domnului Consul General
Floricel Mocanu de la Sydney si a domnului Consul Onorific Nicolae Cojocaru, din
Melbourne. P.C. Parinte Dumitru Coman,
parohul bisericii si vicarul administrativ
al Episcopiei a multumit tuturor pentru
prezenta, amintind ca la aceasta sarbatoare
s-au implinit trei ani de la intronizarea
Preasfintitului Mihail, timp in care Episcopia Ortodoxa Romana a Australiei si Noii
Zeelande se organizeaza, intareste viata
duhovniceasca, organizarea administrativa
si slujirea pastoral-misionara in mijlocul
romanilor din Australia si Noua Zeealanda.
Agapa frateasca pregatita cu multa dragoste de Asociatia Doamnelor din parohie
s-a tinut in cele doua sali ale Centrului
pastoral-misionar al parohiei.

15 AUGUST - ADORMIREA MAICII DOMNULUI
Trecerea de la vara la toamna pastreaza in Calendarul popular amintirea unui stravechi inceput de an, marcat de moartea si renasterea Zeitei Muma, peste care parintii
Bisericii crestine au suprapus moartea (Adormirea) si nasterea Fecioarei Maria. Inversand evenimentele care deschid si inchid viata sfintei, mai intai moartea (15 august) si apoi nasterea (8 septembrie), Biserica crestina a preluat, de fapt, modelul
preistoric: moare mai intai reprezentarea mitica ajunsa la varsta senectutii, in cazul
de fata Santamaria Mare, si apoi se naste Santamaria Mica.
Textele religioase indeamna sa ne bucuram la nasterea Fecioarei Maria: Sa
trambitam duhovniceste...; Ioachim se veseleste si Ana praznuieste; Sa dantuiasca
toata faptura, sa se veseleasca si David... etc. (Mineiul pe septembrie, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti, 1984, p. 98 - 116).
Cu toate acestea, romanii intampina cu mai mare bucurie celebrarea mortii, Santamaria Mare (15 august), nu a nasterii, Santamaria Mica (8 septembrie).
Fecioara Maria este identificata in Panteonul romanesc in mai multe ipostaze:
Santamaria Mare (15 august), Santamaria Mica (8 septembrie) si cu sinonimele Maicii
(Precesta Mare si Precesta Mica). Importanta calendaristica a Santamariei Mari este
subliniata de postul de doua saptamani care o prefateaza (1-14 august), de pelerinajele
organizate la manastirile cu acelasi hram, de deschiderea unui important sezon de
nunti (16 august - 14 noiembrie), de inceperea targurilor si iarmaroacelor de toamna,
de praznicele de pomenite a mortilor si pomenile date pentru cei in viata. P.4

RUGACIUNE
LA TAINA
SFANTULUI
MASLU

Doamne
Iisuse Hristoase,
Dumnezeul nostru,
primeste
smerita mea
rugaciune
pentru iertarea
pacatelor mele si,
ca un indurat,
cu dreapta Ta
cea atotputernica,
stinge-mi focul
ce m-a cuprins,
inceteaza-mi boala
si, cu milostivirea
Ta, ridica-ma
din patul durerii,
intru slava
numelui Tau.
Ca Tu esti doctorul
sufletelor si al
trupurilor noastre,
Hristoase
Dumnezeule,
si Tie slava inaltam,
Tatalui si Fiului
si Sfantului Duh,
acum si pururea
si in vecii vecilor.
Amin.
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P.3 ...de sus lui Dumnezeu, si pe pamant
pace intru oameni
bunavoire”.
Indata patriarhul
Ierusalimului cu
alti doi episcopi si
cu clerul si cu tot
poporul, inchinanduse sfintelor moaste,
le-au asezat in sfantul
Sion, cu lumini si cu
cantari si tamaieri, si
cu cinstea ce se cadea.
Dupa aceea s-a zidit
sfantului o biserica in
aceeasi cetate de un
oarecare Alexandru,
boier de sfat, care
rugand foarte mult
pe arhiereu a luat
moastele sfantului si
le-a pus acolo cu toata
cinstea. Dar inca nu
trecusera cinci ani
dupa mutarea aceea,
si imbolnavindu-se
boierul acela spre
moarte, si-a facut un
sicriu de chiparos asemenea cu al sfantului,
si punandu-l langa
acela, cand a raposat
a fost pus in el.
Tot in aceasta zi,
pomenirea aflarii
moastelor Sfintilor Mucenici Maxim,
Dada si Chindilian de
la Durostorul.
Acesti sfinti au trait pe
vremea imparatului
Maximian, in orasul
Rodostol. Cu ale lor
sfinte rugaciuni, Doamne, miluieste-ne si
ne mantuieste pe noi.

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

15 AUGUST - ADORMIREA MAICII DOMNULUI
P.3 Perioada dintre cele doua Santamarii, numita Intre Santamarii, considera timp
optim pentru semanaturile de toamna, “campanie de semanat” determinata de batrani prin observarea, incepand cu noaptea de Sanziene 23 / 24 iunie, evolutiei pe cer
a constelatiei Gainusei. Acum se incheia varatul oilor la munte (La Santamaria Mare
/Tulesc oile la vale!), barbatii isi schimba palaria cu caciula, se interzice scaldatul in
apa raurilor spurcata de cerb si dormitul pe prispa sau in tarnatul casei, in sudul tarii
se angajau pandarii la vii si se luau masuri de protectie magica a podgoriilor impotriva pasarilor, se “bateau” (culegeau) nucii.
Santamaria Mare este cea mai indragita divinitate feminina a Panteonului romanesc, invocata si astazi de fete pentru grabirea casatoriei, de femei pentru usurarea
nasterii, de pagubiti pentru prinderea hotilor, de descantatoare pentru vindecarea
bolilor etc. Ea are trasaturile Nascatoarei, a Marii Zeite neolitice, invocata in momentele de grea cumpana ale omului.
In basme ajuta eroinele sa iasa din impas, dar le pedepseste cu asprime cand ii
incalca ordinele, vindeca boli grele, reda vederea fiicei orbite de mama vitrega, inzestreaza fecioara vrednica si ascultatoare si o casatoreste cu fiul de imparat etc. In unele
traditii Maica Domnului, adesea identificata cu astrul noptii, Luna, sau cu Pamantul,
se roaga de Dumnezeu sa nu prapadeasca lumea, sa nu izgoneasca vanturile cu avantajele care le aduc acestea oamenilor. (Articol realizat de Ion Ghinoiu, preluat de pe
www.crestinortodox.ro)

