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Cuvântul Mitropolitului
« Caută-L pe Domnul! Ori Dumnezeu, ori lumea: cale de mijloc nu există. Sau
dormi atât de lipsit de grijă, încât nu vezi nimic?! Acolo este totul, aici –
mirajul; acolo este liniştea, aici – grijile chinuitoare; acolo mulţumirea, aici –
necontenite suferinţe; acolo bucuria şi veselia, aici numai necazuri şi durerea
inimii. Le ştii pe toate acestea, le-ai încercat pe toate, dar rămâi, totuşi, în
aceeaşi stare de deşertăciune a minţii şi a inimii… Vrei să aduci raiul pe
pământ?!” (Sfântul Teofan Zăvorâtul)
Ne întrebăm adesea ce se întâmplă cu noi atunci când ne întoarcem la Dumnezeu şi ce
aşteaptă El de la noi? Ne regăsim pe noi înşine în Hristos-Dumnezeu chip al Lui. Aceasta aşteptă
Dumnezeu Cel în Treime de la noi, pentru aceasta a devenit Hristos Om. Nu să ne întoarcem la
El doar formal, nu doar să vorbim cu cuvintele Lui, nu doar să ne amintim de faptele Lui, nu doar
să-I proclamăm adevărul Lui unic, nu doar să ne dăm viaţa pentru El, nu doar să fim necondiţionat sclavii Săi, nu doar să …. Ci să-i dau inima mea, să mă întorc eu cel lăuntric întreg la
El. Să mă regăsesc pe mine în El, chip al Său şi asemănare a Sa, că sunt al Lui şi că El se dăruie
mie. Şi să fiu conştient şi să accept că de nenumărate ori Îl părăsesc după ce L-am regăsit. Că
doar lupta reîntoarcerii este cea care mă face să pot să fiu întreg în El şi al Lui. Dar nu numai noi
Îl căutăm pe Dumnezeu, ci şi El ne caută şi ne cheamă. Caută mai bine zis prin Duhul Său cel
Sfânt să rezidească chipul Fiului Său în omul cel lăuntric. De aceea nu suportă doar formalul,
cele exterioare şi are nevoie de inima noastră dăruită Lui întreagă - aşa cum se dăruie şi El Însuşi
nouă - pentru a putea lua chip în noi şi a ne face să devenim asemenea Lui. Fiul Omului Cel
pribeag este pururea printre noi neavând unde să-şi plece capul, dar nedorind nici unul dintre
lucrurile cele exterioare, căutând doar şi bătând la poarta inimii fratelui Său omul, se hrăneşte
din bucuria regăsirii şi din iubirea pe care omul I-o dăruie. Şi atunci El ia chip și crește în noi și ne
readuce în brațele Tatălui.
† Mitropolitul Iosif

Cuvântul Părintelui
Al 5-lea hram al Parohiei noastre – moment de bilanţ şi un nou început de drum
Sâmbătă 1 decembrie 2012 Parohia noastră îşi sărbătorește pentru a 5-a oară ocrotitorul, pe Sfântul Apostol Andrei. Este un moment de mare bucurie, sporită de prezența în mijlocul
nostru a ÎPS Părinte Mitropolit Iosif şi a unui mare număr de oaspeți: preoți, diaconi, credincioşi,
precum și tineri din Frăţia Nepsis.
Hramul din acest an reprezintă pentru noi un prilej de cercetare de sine, de examinare
a reuşitelor, împlinirilor şi neîmplinirilor din cei mai bine de 4 ani de activitate a Parohiei. El reprezintă, însă, şi un nou început, o nouă direcție şi un nou impuls în activitatea comunităţii noastre, ajunsă acum la un anumit nivel de maturitate. Lansarea primului număr al Buletinului nostru
Parohial face parte din acest nou început. Mulțumim echipei redacţionale care a făcut posibil
acest pas, mulțumim ÎPS Iosif, care ne-a fost alături în toți acești ani, mulțumim tuturor celor
care au lucrat cu mare sârguinţă și statornicie pentru comunitatea noastră în tot acest timp. Să
ne ajute bunul Dumnezeu să sporim în toate şi pe mai departe.
La mulți ani!
Părintele Mihai
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Evenimente recente
În ultimele luni am avut bucuria de a săvârși de mai multe
ori Taina Sfântului Botez, iar comunitatea noastră este
acum mai bogată cu 13 creștini. Astfel, în octombrie au
fost botezați Sara Maria, Marius Alexandru, Charlene Elisabeta, David Constantin și Maria, iar în noiembrie au primit
botezul Beatrice Ana-Maria, Sofia Celia, Olivia Naomi,
Viorel Nicolae, Andrei, Ion, Simona și Vasile.
De asemenea, în octombrie 2012 Ionuț-Leonard și OanaMarina s-au unit în fața lui Hristos, primind Taina Sfintei
Cununii.
Le mulțumim din suflet tuturor celor care prin contribuțiile
lor au susținut achiziționarea unui nou set de vase liturgice, ceea ce face posibilă de acum încolo slujirea simultană la Birmingham și Coventry.

Activitatea Parohiei—Sectorul cultural

Evenimente viitoare
Decembrie 2012
S 1 dec: Hramul Parohiei ‘Sf. Apostol Andrei’ Birmingham
D 2 dec: Sfânta Liturghie, Birmingham și Coventry
S 8 dec: Şcoala de copii şi Sfântul Maslu, Birmingham
D 9 dec: Sfânta Liturghie, Birmingham
D 16 dec: Sfânta Liturghie, Birmingham și Coventry
S 22 dec: Seară de colinde, Birmingham (împreună cu Parohiile românești din zonă)
D 23 dec: Sfânta Liturghie, Birmingham
M 25 dec: Crăciunul—Sfânta Liturghie, Birmingham și
Coventry
Mi 26 dec: Sfânta Liturghie, Birmingham
J 27 dec: Sfânta Liturghie, Birmingham
D 30 dec: Sfânta Liturghie, Birmingham
L 31 dec: Petrecere de Anul Nou, Birmingham
Ianuarie 2013
M 1 ian: Sfânta Liturghie, Birmingham
D 6 ian: Sfânta Liturghie, Birmingham și Coventry

În urma Adunării Generale a Parohiei din luna iulie
Lansarea publicatiei periodice ‘File de credință’, în care se
2012, activitatea Consiliului Parohial a fost împărţită în secprezintă lunar o scurtă recenzie a unei cărți aflate în biblitoare de activitate în scopul eficientizării inițiativelor acestuia.
oteca Parohiei, din care credincioșii sunt invitați să împruSectorul cultural a fost înființat pentru a lărgi spectrul activimute cărți;
tăților culturale cu componentă românească și ortodoxă pe
Proiecția filmului documentar ‘Sf. Apostol Andrei —
care le inițiază Consiliul în folosul membrilor Parohiei. Ne domărturisire întru credință’;
rim ca prin seri de film, expoziții, seri de discuții și lectură să
Organizarea expoziției ‘Crăciunul românesc în filatelie’ cu
aducem un crâmpei din ’acasă’ celor care tânjesc după asta și,
ocazia sărbătoririi Hramului Parohiei în ziua de sâmbătă 1
de asemenea, să le oferim hrană duhovnicească celor care își
decembrie.
doresc să își continue urcușul spiritual întru ortodoxie.
În viitor, sectorul cultural își propune să organizeze
Activitățile sectorului cultural din ultima parte a an- seri de film documentar pe marginea tradițiilor românești și
ului 2012 cuprind:
seri de discuție pe teme de credință.

Anunțuri
În continuarea Sfintei Liturghii oficiate cu ocazia Hramului
din 1 decembrie va avea loc serbarea de Crăciun a copiilor
îndrumați de pr. Cornel și Geanina Grecu.
Duminică 9 decembrie se va organiza o secție de votare
pentru alegerile parlamentare din România la Birmingham
Council House, Victoria Square, Birmingham B1 1BB.
În luna noiembrie a început programul regulat al slujbelor

la Coventry, pentru moment în incinta Bisericii St. Anne
and All Saints, Strathmore Road, CV1 2AN. Părintele Cornel
Grecu va sluji aici în fiecare prima și a treia duminică a
fiecărei luni.
Vă invităm în continuare să vă înscrieți pentru rota de la
pangar în timpul slujbelor de duminică, întrucât orice mână
de ajutor este binevenită.
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