Romanian Global News - singura agentie de presa a romanilor de pretutindeni

Un sfert de secol de existenta a Ortodoxiei romane in Olanda
luni, 06 februarie 2006

Pronia a voit ca la sarbatorirea Sfantului Grigorie Teologul din 25 ianuarie a anului 1981 sa fie oficiata, la Utrecht, prima
Sfanta Liturghie in nou infiintata Parohie ortodoxa romana din Olanda.
Ceea ce a si facut ca marele Parinte al Bisericii, Sfantul Grigorie Teologul, sa devina patronul parohiei. Dar la 25 ianuarie
1981 era oficiata la Utrecht si prima Sfanta Liturghie de catre fondatorul parohiei, Preotul Dr. Ioan Dura - care nu fusese
preot slujitor in Romania - aflat, in acel timp, la al doilea doctorat (dupa cel din Atena) la Universitatea Pontifi-cala din
Louvain/Belgia.
Dupa aproximativ un an de sedere la Utrecht, parohia si-a mutat sediul la Haga, iar incepand de la Praznicul Pogorarii
Duhului Sfant al anului 2001, isi are locas de folosinta unica in orasul Schiedam, intr-o capela, monument istoric din
secolul al XIX-lea, aflata la aproximativ 15 km de orasele Rotter-dam si Haga. Parohia dispune, in folosinta unica, in
curtea bisericii, si de doua sali, unde isi duce activitatea sa pastorala si culturala.
Cu ajutorul Domnului, prin stradaniile parintelui paroh si ale enoriasilor, biserica parohiala a fost impodobita cu
catapeteasma, analoage in lemn sculptat, policandre, sfinte icoane, cruci, prapori, cristelnita, aghiazmatar, sfinte vase si
sfinte vesminte, toate necesare bunei desfasurari a vietii cultice. Asa ca, fiind impodobita astfel, biserica parohiala a
devenit loc de vizitare pentru olandezi, si mai ales de ziua Monumentelor istorice.
Inainte de sarbatorirea Hramului din anul acesta, si anume, vineri seara, 27 ianuarie, in biserica parohiei Â«Sfantul Grigorie TeologulÂ» din Olanda a fost savarsita Taina Sfantului Maslu de catre trei preoti, si anume, fratii Dura: parintii Ioan,
Nicolae si Leon, la care au participat multi credinciosi. Iar dupa oficierea Tainei Sfantului Maslu, parintii Nicolae si Leon
au adresat cuvinte de invatatura celor prezenti, cu mult har si pricepere, spre folosul duhovnicesc al acestora.
Anul acesta, mai exact, Duminica, 29 ianuarie, Parohia ortodoxa romana Â«Sfantul Grigorie TeologulÂ» din Olanda si-a
sarbatorit 25 de ani de existenta, care sunt tot atatia ani de prezenta si marturie ortodoxa romaneasca in Olanda.
Sfanta Slujba de Hram, din 29 ianuarie, filmata in intregime, a fost savarsita de preotul fondator, slujitor si paroh al
acesteia, impreuna cu cei doi frati ai sai din Romania, parintii profesori universitari, Nicolae si Leon Dura. A fost un
eveniment unic, caci rareori se intampla ca la o asemenea aniversare din viata unei parohii sa slujeasca trei frati preoti,
teologi binecunoscuti. La Sfanta Slujba au participat, in afara de parohieni, si reprezentanti ai autoritatilor locale, precum
si membrii corpului diplomatic roman, in frunte cu ambasadorul Romaniei in Regatul Tarilor de Jos, domnul Iulian Buga.
Predica zilei, rostita cu multa pricepere de catre parintele Nicolae, a fost ascultata cu mare interes de catre cei prezenti.
Apoi a vorbit parintele paroh, Ioan, care, dupa ce a amintit de cei douazeci si cinci de ani de existenta ai parohiei, a
conferit din partea parohiei, cu aceasta ocazie, medalii jubiliare si a inmanat Â«Diplome de meritÂ» parohienilor care au
contribuit alaturi de preotul lor, la buna desfasurare a vietii parohiei. Iar membrilor Consiliului parohial, preotul paroh le-a
oferit si cate o icoana.
Din partea Consiliului parohial a vorbit d-na secretara a acestuia, inginer Elena De Chiara-Neagu, iar a credinciosilor, dl.
Dr. Petre Scutareanu, biolog si cercetator stiintific la Universitatea din Amsterdam, care au evidentiat jertfelnicia si
nevointele preotului paroh si a familiei sale in toti cei douazeci si cinci de ani de existenta ai parohiei si i-au oferit daruri
din partea parohienilor. Totodata, un ales si emotionant cuvant surpriza l-a tinut d-na preoteasa, care, sub forma unui
imn acatist, a elogiat pe Vasile si Maria, parintii de vesnica pomenire ai celor trei frati preoti, pentru credinta si dragostea
lor mare fata de Biserica, si datorita carora cei trei fii ai lor sunt astazi slujitori si teologi de seama ai acesteia. Sirul
cuvantarilor l-a incheiat domnul ambasador Iulian Buga, care, dupa ce a daruit bisericii parohiei o frumoasa icoana a
Sfantului Spiridon, cu multa caldura si cordialitate a vorbit indelung si a felicitat pe preotul paroh si pe enoriasi pentru
evenimentul sarbatorit si a exprimat, totodata, cuvinte laudative la adresa celor trei parinti prezenti, in ipostazele lor de
preoti ortodocsi romani slujitori, teologi si carturari.
In fine, a fost sarbatorita si Unirea Principatelor, prin reamintirea evenimentului de catre preotul paroh si cantarea imnului
de catre toti cei prezenti in biserica, Â«Hai sa dam mana cu mana/Cei cu inima romanaâ€¦Â» ; cativa imbracati in costume
nationale romanesti. Steagul Romaniei si al Olandei se aflau arborate in biserica.
Sarbatorirea s-a incheiat, cum se obisnuieste, cu o masa festiva, pentru oficiali si credinciosi, in salile parohiei.
Evenimentul implinirii celor douazeci si cinci de ani de exis-tenta ai parohiei a fost Â«imortalizatÂ» printr-o placa
comemorativa, asezata in spatiul de la intrarea in biserica.
Despre parohia noastra si cei douazeci si cinci de ani de existenta ai sai a fost intervievat preotul nostru paroh, Prof. Dr.
Ioan Dura, Protopopul Olandei si al Flandrei (Belgia flamanda), la 18 ianuarie, a. c., de catre d-na ziarista Claudia Marcu
de la Â«Radio Romania InternationalÂ». Interviul luat a fost transmis la Â«Radio Romania ActualitatiÂ», Miercuri, 25 ianuarie 2006. Iar imagini de la Sfanta Slujba a Hramului, din 29 ianuarie, a. c., urmeaza sa fie transmise si de catre unele
posturi de televiziune din Romania. De asemenea, evenimentul sarbatorit de parohia noastra, la 29 ianuarie, a. c., a fost
consemnat si in mass media locala olandeza.
(Pentru Romanian Global News, din Olanda, Elema De Chiara-Neagu, sceretarul Consiliului parohial)
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