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FRAGMENT DIN PREDICA ÎNALT PREA
SFIN[ITULUI IOSIF ÎN DUMINICA LUI ZAHEU
Astăzi aş vrea să vă spun două lucruri despre
întâlnirea lui Zaheu cu Domnul: această întâlnire îl
eliberează pe Zaheu de toate legăturile cu lumea, de tot ce
făcuse din el un om urât de evrei, de propriul său popor.
Însă de îndată ce-L întâlneşte pe Hristos, devine liber. Şi
această libertate, pe care o regăseşte faţă de starea sa de
vameş în societatea evreiască din acea vreme, îl şi
determină să facă anumite fapte. Nu numai să se pocăiască
şi să devină liber duhovniceşte, ci şi să facă anumite gesturi.
Şi ce spune el? "Întorc împătrit celor pe care i-am
nedreptăţit. " (Luca 19, 8) Ce înseamnă aceasta? Noi simţim
că trăim contradicţii în fiecare zi, în fiecare an, în fiecare
clipă. Nedreptăţim mereu pe aproapele. Şi nu e vorba
numai să ne pocăim în inimile noastre; trebuie să începem
prin aceasta, dar trebuie să întoarcem dreptate pentru
nedreptatea pe care am făcut-o. Aşadar există un vameş în
viaţa noastră sufletească, ascunsă. E nevoie de gesturi, e
nevoie să ieşim din noi înşine şi să mergem către ceilalţi, cu
gesturi văzute. Aceste gesturi pe care le facem în calitate de
creştini, sunt faptele bune. De aceea spune sfântul Pavel:
"cel care spune că are credinţă dar nu o arată prin faptele
sale, credinţă nu are". Dar ce spunem despre cel care nu
mărturiseşte prin cuvânt că are credinţă, dar o dovedeşte
prin faptele sale?
Aşadar, Zaheu ne arată astăzi şi o cale de urmat:
avem nevoie de gesturi exterioare, avem nevoie să vedem
pe Hristos în aproapele nostru, şi să-i întoarcem dreptatea
pentru nedreptatea pe care i-am făcut-o. În Biserică avem
pocăinţa ; înainte de a merge să ne împărtăşim, să ne
întoarcem către ceilalţi şi să spunem: iertaţi-mă, fraţilor!
Acest cuvânt izvorăşte şi în inima lui Zaheu atunci
când îl întâlneşte pe Hristos. Şi dacă vă amintiţi, acest
cuvânt a izvorât în inima fiecăruia dintre noi atunci când
noi înşine L-am întâlnit pe Hristos. Zaheu a devenit astăzi
apostol al lui Hristos. Nu numai un vameş pe care El l-a
întâlnit şi care s-a pocăit, ci a devenit apostol al pocăinţei.

DUMINICA
a 32-a
DUP{
RUSALII
A lui Zaheu
\\\\\[[[[[

Strigat-a Üie
B[trânul, v[zând cu
ochii mântuirea, care a
venit popoarelor de la
Dumnezeu: Hristoase,
Tu e\ti Dumnezeul
meu!
Catavasiile Întâmpin[rii
Cântarea a 5-a

NR. 253 / SĂPTĂMÂNA 29 IANUARIE - 4 FEBRUARIE 2006

No. 2 5 3

Foaia Sfântul Ioan Casian

Pag. 2

VIZITA PASTORALÃ A IPS IOSIF ÎN PAROHIA
SF. GENOVEVA {I SF. MARTIN DIN PARIS (28-29 IANUARIE)

Pentru prima dată de când se află în noul lăcaş, parohia Sfânta Parascheva şi Sfântul Martin a fost
vizitată de către Ierarhul său.
Sâmbătă, 28 Ianuarie, Înalt Prea Sfinţitul Iosif a susţinut o conferinţă cu titlul Boală şi vindecare, suferinţă
şi înviere.
Duminică, 29 ianuarie, Părintele Mitropolit Iosif a săvârşit sfânta liturghie arhierească împreună cu
preoţii parohiei, părintele Noël Tanazac, şi părintele Jean-Claude Pennetier, cu părintele Jacques Nyssen, care
slujeşte adesea în această parohie şi cu diaconul Claude Delangle din parohia Sfântul Gherman şi Sfântul
Clodoald de la Louveciennes.
Înainte de predică, părintele Noël a adresat un cuvânt de bun venit Înalt Prea Sfinţitului, insistând
asupra necesităţii eclesiologice a unei asemenea vizite, căci Ierarhul este urmaşul celor doisprezece apostoli,
cărora Domnul a încredinţat Biserica. Apoi el a schiţat istoricul parohiei, care, după opt ani de slujire lângă
mormântul Sfintei Genoveva, în cripta bisericii Saint Etienne du Mont, - nepreţuit dar, a primit din Cer, la fel
de minunat, această frumoasă capelă a parohiei Sfânta Margareta din Antiohia. De fapt, Sfânta Genoveva ne-a
pus în mâinile Sfintei Margareta... Am trecut din catacombe la lumină. Şi noi slujim pe un "covor de moaşte",
pentru că mai bine de trei sute de persoane, omorâte la revoluţie, au fost îngropate în celebrul cimitir al sfintei
Margareta, care se găsea în curte, chiar alături de bisericuţa noastră.
Amândouă aceste fecioare au avut un rol important în istoria Franţei: prima, salvând Parisul în anul
451, a doua contribuind la salvarea Franţei la începutul secolului al 15-lea ( Sfânta Margareta a fost una dintre
cele trei "voci" ale Ioanei d'Arc). Aceste două mari sfinte ne arată o cale, cea a unirii, a păcii, şi în special
încercarea de unire a Occidentului cu Ortodoxia.
Părintele paroh a mai subliniat ospitalitatea parohiei romano-catolice, care a oferit parohiei ortodoxe
această frumoasă bisericuţă, fără să fi slujit niciodată într' însa.
A urmat apoi predica Ierarhului, care în cuvântul său a făcut legătura între destinul parohiei şi cel al
lui Zaheu: "astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia", şi care a subliniat că intrarea în acest nou lăcaş, mare şi
frumos, constituie o nouă etapă în viaţa parohiei.
După sfânta liturghie s-a săvârşit slujba parastasului, după care Înalt Prea Sfinţitul a binecuvântat pe
toţi cei prezenţi.
Agapele, organizate de către credincioşii parohiei, au avut loc apoi într-o locaş alăturat, trei săli mari
(sec 18), restaurate în întregime de către parohia catolică.
A urmat apoi o întâlnire între credincioşi şi Înalt Prea Sfinţitul Iosif. Mai bine de o oră, acesta a
răspuns întrebărilor şi problemelor, legate de ortodoxia în Franţa, legăturile ecumenice sau interreligioase.
Întâlnirea s-a terminat cu o rugăciune de mulţumire.
În afară de credincioşii parohiei, la sărbătoare au participat şi mulţi prieteni ai parohiei, veniţi de la
parohiile din Paris şi împrejurimi, fapt ce reprezintă o mărturie a universalităţii Ortodoxiei, şi a universalităţii
episcopatului, care nu este legat doar de un loc sau de un oraş. Fiecare episcop este episcopul unui oraş,
bineînţeles, dar el este de asemeni şi episcopul lumii întregi: Cei doisprezece au primit întreaga Biserică.
Preot Paroh Noël Tanazac
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PROGRAMUL CONFERIN[ELOR PÃRINTELUI JOHN BRECK

Vineri, 3 februarie 2006, la ora 19
•
•

tema : Bioetica în contextul întâlnirii dintre Ştiinţă şi Teologie
loc : parohia Sfânta Parascheva şi Sfânta Genoveva (biserica
St-Sulpice, Paris (6e)

Sâmbătă, 4 februarie 2006, la ora 19
•
•

tema: Dragoste şi sexualitate - Creştinismului îi este frică de
sexualitate?
loc : parohia Sfinţii Arhangheli, 9 bis, rue Jean de Beauvais
(5e), metrou : Maubert-Mutualité

Duminică, 5 februarie 2006, după Sfânta Liturghie
•
•

tema : cateheză despre întrebările fundamentale ale Exegezei
Noului Testament
loc: parohia Sfânta Parascheva şi Sfânta Genoveva (biserica
St-Sulpice, Paris (6e)

Joi, 9 februarie 2006, la ora 19
•
•

tema : Lectio-divina ortodoxă: Scriptura şi rugăciunea.
loc : parohia Sfinţii Arhangheli, 9 bis, rue Jean de Beauvais
(5e), metrou : Maubert-Mutualité

Sâmbătă, 11 februarie 2006
•
•

tema: scurtă intervenţie în cadrul Congresului NEPSIS (de
precizat).
loc: parohia Sfânta Parascheva şi Sfânta Genoveva (biserica
St-Sulpice, Paris (6e)

Luni, 13 februarie 2006, la ora 19
•
•

temă : Dragoste şi alteritate sexuală
loc : parohia Sfânta Parascheva şi Sfânta Genoveva (biserica
St-Sulpice, Paris (6e)
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CONGRESUL ANUAL AL ASOCIA[IEI NEPSIS
Dragi prieteni,
Între 24 \i 26 FEBRUARIE va avea loc CONGRESUL
ANUAL NEPSIS, la Paris \i Limours. Invitatul special de
anul acesta este Înalt Prea Sfin@itul P[rinte Mitropolit
Serafim al Germaniei, care ne va vorbi despre rug[ciune. Înalt
Prea Sfin@ia sa va fi prezent pe parcursul celor trei zile dedicate
acestei întâlniri a tinerilor din Mitropolia Ortodox[ Român[ a
Europei Occidentale \i Meridionale.
Participarea este de 35€ pentru cele trei zile, \i de 25€
pentru membrii care au pl[tit cotiza@ia pe anul 2005. Dac[
ave@i probleme financiare, acestea nu trebuie s[ v[ împiedice s[
participa@i.
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Program :
Vineri : vizitarea Parisului pentru tinerii care vin din
str[in[tate;
Sâmb[t[: dumnezeiasca Liturghie \i Pomenirea Mor@ilor;
Conferin@a despre rug[ciune;
Reuniunea anual[ a Asocia@iei \i alegerea a doi noi
membri în consiliu.
Duminic[ : dumnezeiasca Liturghie \i vizitarea unor obiective
turistice.
Cei care au nevoie de cazare sunt ruga@i s[ ne anun@e înainte de
data de 10 februarie.
V[ a\tept[m numero\i!
Consiliul Asociatiei
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PAROHIA SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL DE LA SCHIEDAM SERBEAZÃ 25 DE ANI

Prea Cucernice Părinte,
Iubiţi credincioşi,

DUMINICĂ, 29 IANUARIE, parohia
Sfântul Grigorie Teologul din Schiedam,
Olanda, a sărbătorit 25 de ani de slujire.
Sfânta Liturghie a hramului a fost
săvârşită la orele 11.30 de către Părintele
Protopop Dr. Ioan Dură. În urmă cu 25
de ani, în 25 IANUARIE 1981 tot sfinţia sa a
fost cel care a slujit prima liturghie în
acestă parohie. De-a lungul celor 25 de
ani, parohia a fost găzduită succesiv în
mai multe sălaşe de cult. Începând cu
anul 2001, slujbele se săvârşesc în capela
cimitirului romano-catolic din Schiedam.

Sărbătoarea
Sfântului
Ierarh
Grigorie
Teologul, are anul acesta o a doua semnificaţie, pe
lângă cea a hramului parohiei dumneavoastră, şi
anume 25 de ani de când s-a slujit prima Sfântă
Liturghie în limba română în Olanda. Un sfert de veac
în care sfinţia voastră, Prea Cucernice Părinte dr. Ioan
Dură, împreună cu credincioşii din această parte a
Europei, aţi slujit cele sfinte întru slava lui Dumnezeu
în Biserica Sa.
Prea Cucernice Părinte, Bunul Dumnezeu să
vă răsplătească pentru anii de jertfă şi de slujire şi să
vă dăruiască în continuare sănătate şi mult spor în tot
ce faceţi spre slava Sa.
Iubiţi credincioşi, vă felicit cu această ocazie şi
rog pe Domnul nostru Iisus Hristos să vă întărească şi
de acum înainte şi să vă păzească întru mulţi ani, iar
Sfântul Ierarh Grigorie - cel care ca nimeni altul a
vorbit despre tainele lui Dumnezeu - să vă ocrotească.
Cu binecuvântare,
+Mitropolitul Iosif

Limours, 29 Ianuarie 2006

YWXYZWXYZWXYZWXYZWXYZWXYZWXYZWXYZWXYZWX
Aflându-se în vizită în Franţa, Prea Sfinţitul Ioachim
Băcăuanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Romanului, va sluji din
încredinţarea Înalt Prea Sfinţitului Iosif: duminică, 29 IANUARIE, va
săvârşi sfânta Liturghie la Mănăstirea Buna-Vestire de la Rosiers, iar
LUNI, 30 IANUARIE, va sluji în biserica reşedinţei mitropolitane de la
Limours.

Prea Fericitul Nicolaie Al Cehiei {i
Slovaciei a Trecut La Domnul
Secretariatul pentru relaţii externe al Bisericii Ortodoxe
din Cehia şi Slovacia informează că Întâistătătorul acestei
Biserici, Prea Fericitul Părinte Mitropolit Nikolai, a plecat la
Domnul în dimineaţa zilei de 30 IANUARIE, la vârsta de 79 de ani,
după o îndelungată suferinţă. Înmormântarea va avea loc
sâmbătă, 4 FEBRUARIE 2006, la Catedrala Sfântul Alexander
Nevski din Prosov, după Sfânta Liturghie care va începe la ora 8.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a delegat pe Prea Sfinţitul
Sofronie, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria,
drept reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române.

Cuvânt filocalic
• Cu cât mai mare e iubirea,
cu atât mai mari sunt
suferin@ele sufletului. Cu cât
mai deplin[ e iubirea, cu
atât
mai
deplin[
e
cunoa\terea. Cu cât mai
fierbinte e dragostea, cu atât
mai înfl[c[rat[ e rug[ciunea.
Cu cât mai des[vâr\it[ e
iubirea, cu atât mai sfânt[ e
via@a.

Stare@ul Siluan,
"Despre iubire"
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ITINERAR PASTORAL
Înalt Prea Sfinţitul Iosif, Arhiepiscop şi Mitropolit

Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale
1, Bd. du General Leclerc, 91470, Limours, Franţa
Tel: 0033/(0)164915924 fax: 0033/(0)164912683; e-mail: mitropolia@wanadoo.fr
FJVBYbk1z5K2pmYFtGVAS3gMEkC9PzNuml4Y0kAUq-el2LY_HlTDjfT2ivuzophyGFEuUdR7gnsjrcy87mjS0At-hTV_oQQJ_W6-oO7eYrrlsQxDFrrQg=KEIVkuupkE42B=i7CBKPmb-7CcgsgWwmrrpGPE6Mza6VV5R08lIcFl4-D0VijGRGWCM2tc6uFN8ethaf7j_vIrfVCRWmK0cni9q1

• DUMINICĂ, 29 IANUARIE, săvârşeşte dumnezeiasca Liturghie în parohia
Sfânta Genoveva şi Sfântul Martin din Paris (Pr. Noël Tanazac).
• 31 IANUARIE - 2 FEBRUARIE se află în Spania, lângă Madrid, unde conduce
Adunarea preoţilor din Spania şi Portugalia.

• DUMINICĂ, 5

FEBRUARIE, săvârşeşte sfânta Liturghie în parohia Învierea
Domnului de la Amiens (Pr. Daniel Milea).

Prea Sfinţitul Siluan, Episcop vicar pentru Italia
Vicariatul Italiei
Casa Canonica, Via Gavedo nr. 6; 54020 Groppoli/Mulazzo (MS), Italia
Tel / fax: 0039 0187 850 343; email: vicariatul_ortodox_roman_it@yahoo.com

• DUMINICĂ, 22 IANUARIE, săvârşeşte slujba hramului în parohia Sfântul
Antonie cel Mare de la Lucca (Pr. Liviu-Octavian Marina-Fiţ), şi susţine o
conferinţă despre Biserica Ortodoxă Română în Italia.

• DUMINICĂ, 29 IANUARIE & LUNI, 30 IANUARIE & JOI 2
sfânta liturghie la reşedinţa episcopală de la Gavedo.

FEBRUARIE

slujeşte

• DUMINICĂ, 5 FEBRUARIE, slujeşte la reşedinţa episcopală de la Gavedo.

Prea Sfinţitul Marc, Episcop vicar
Biserica Saint-Joseph Bordeaux (58-60 rue Paul Louis Lande, 33000 Bordeaux)
62 rue Mazarin, 33000 Bordeaux , tel. 0033 (0)557959096; mobil: 0033 (0)6 64 49 32 77

• SÂMBĂTĂ, 21 IANUARIE, săvârşeşte dumnezeiasca Liturghie la Saintes.
• DUMINICĂ, 22 IANUARIE, slujeşte la reşedinţa episcopală din Bordeaux.
• JOI, 2 FEBRUARIE, săvârşeşte sfânta Liturghie la reşedinţa episcopală din
Bordeaux.
• DUMINICĂ, 5 FEBRUARIE, săvârşeşte sfânta Liturghie în parohia de la
Nîmes (Pr. Jean-Marie Vastet).
FRANŢA
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