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Seară duhovnicească
Sâmbăta, 3 martie, după
slujba
Vecerniei
oficiată de către Înalt
Preasfințitul
Părinte
Mitropolit Serafim la
Biserica
ortodoxă
română Sf. Ap. Andrei
din Viena, a fost
organizată în cadrul
Centrului
religioscultural
Dumitru
Stăniloae din Viena o
întâlnire duhovnicească
la care au participat
foarte mulți credincioși. Tema a fost: Despre Părintele Arsenie Boca.
Această seară vine ca un răspuns la dorința multor credincioși, dornici să afle
mai multe date din viața părintelui Arsenie, un om foarte iubit și respectat,
un om la mormântul căruia mulți români care trăiesc in Austria merg mereu
cu gândurile și problemele lor, cu nădejdea că rugăciunile părintelui îi vor
ajuta, un om al cărui nume îl găsim pe foarte multe pomelnice alături de cei
dragi plecați la Domnul. Pe de altă parte, seara aceasta a avut scopul de a ne
întări în calea Postului, având exemplul acestui om mult încercat în viața sa,
dar care niciodată nu a abandonat lupta și nu s-a lăsat biruit de ispite, ci el a
fost un biruitor, cum și noi trebuie să fim asupra păcatului, patimilor și
ispitelor, mai ales în această perioadă sfântă.
A fost vizionat un film despre părintele Arsenie Boca, apoi Părintele
Mitropolit a adus înaintea credincioșilor prezenți câteva amintiri din
întâlnirile personale avute cu părintele și a vorbit despre felul în care se
canonizează sfinții, arătând că evlavia oamenilor este unul din cele mai
importante condiții în procesul de canonizare. De asemenea, câțiva
credincioși au povestit experiențele duhovnicești avute în întâlnirile cu
Părintele Arsenie.

Vecernie ortodoxă şi intâlnire cu profesori şi studenţi teologi
Joi, 19 aprilie 2012, la Capela romanească din Viena, sediul Centrului
„Dumitru Stăniloae”, pr. dr. Ioan Moga, lector la Universitatea din Viena, a
săvârşit Vecernia Izvorului Tamaduirii în limba germană, majoritatea
participanţilor fiind profesori şi studenţi teologi de la Facultatea de teologie
romano-catolică şi Facultatea de teologie evanghelică de la Universitatea din
Viena. Printre cei prezenţi s-au numarat şi decanul Facultăţii de teologie
romano-catolică, prof. Martin Jäggle, prof. Rudolf Prokschi, vicepreşedinte
al Fundaţiei Pro Oriente şi deţinător al Catedrei de Istorie şi Teologie a
Bisericilor Răsăritene, precum şi d-na prof. Regina Pollak. Prin asistarea la
slujba Vecerniei, s-a avut in vedere atat cunoaşterea frumuseţii slujbelor
pascale ortodoxe, cât şi sensibilizarea pentru conţintul teologic profund al
imnografiei ortodoxe.
La finalul slujbei, pr. dr. Ioan Moga a vorbit participanţilor
despresemnificaţia Săptămânii Luminate, iar pr. drd. Emanuel Nuţu, a
prezentat activităţile cultural-misionare ale Centrului „Dumitru Stăniloae”,
precum şi un scurt istoric al Capelei româneşti din centrul Vienei. Ulterior,
studenţii şi profesorii au dialogat cu cei doi preoţi despre elementele
specifice ale unui locaş de cult ortodox şi s-au bucurat de agapa pascală
pregătită.

