
HRAM LA PAROHIA „SFÂNTA MARIA” DIN WELLINGTON, NOUA ZEELANDĂ 
 
 Duminică, 16 August 2015, credincioșii Parohiei „Sfânta Maria” din Wellington, au avut 
deosebita bucurie de a-și sărbători Hramul Parohiei, într-o atmosferă caldă, de unitate și dragoste 
frățească. Deși în anii trecuți la Sărbătoarea Hramului au participat și alți preoți ortodocși, anul 
acesta Sfânta Liturghie a fost slujită doar de părintele Nicolae Floroiu, în limbile română și 
engleză. Cu toate acestea, Biserica a fost plină, la slujbă participând un număr impresionant de 
credincioși români, greci, ruși, ucraineni, sârbi și englezi.  
 Spre finalul Sfintei Liturghii, credincioșii noștri au fost onorați de apariția doamnei 
Annette King, Membră a Parlamentului, reprezentantă a comunității din Wellington din zona 
Berhampore-Rongotai, însoțită de domnul Paul Eagle, Consilier Local al orașului Wellington. 
După Sfânta Liturghie părintele Nicolae a vorbit credincioșilor atât în română, cât și în engleză, 
despre pilda datornicului nemilostiv, subliniind importanța iertării fraților noștri, pentru a putea 
primi la rândul nostru iertare de la Dumnezeu. De asemenea, părintele a mai punctat că toți cei 
prezenți sunt ca o mare familie de mai mulți frați în credință, indiferent de naționalitate.  
 După cuvântul părintelui, a vorbit doamna Annette King, mulțumind Parohiei pentru 
invitația de a participa la Hram. De asemenea, dumneaei a amintit de lunga perioadă de timp în 
care a luat parte la Sărbătorile mai importante ale Parohiei Ortodoxe Române din Wellington, 
asigurându-ne în continuare de sprijinul și colaborarea dânsei în proiectele de viitor, asigurându-
ne de aprecierea pe care o are pentru Comunitatea Românească. După discursul doamnei King, a 
vorbit și domnul Paul Eagle, care a împărtășit celor prezenți bucuria de care a avut parte de 
curând: a devenit tată pentru prima oară, după o perioadă îndelungată în care soția dumnealui nu 
putea rămâne însărcinată. Dumnealui a vorbit despre importanța păstrării identității, a limbii și a 
culturii naționale a fiecărei comunități prezente în Wellington, oraș multicultural și diversificat. 
 După sfârșitul discursurilor, a urmat o scurtă reprezentație a Corului Sârbesc „Vox 
Serbicus” din Wellington, alcătuit din sârbi, ruși și englezi. În deschiderea programului artistic, 
Corul a cântat rugăciunea „Tatăl nostru” în limba rusă, urmat de alte trei cântece religioase 
sârbești, închinate Maicii Domnului. Sfârșindu-se programul artistic, toți cei prezenți au luat 
parte la agapa frățească, ce s-a organizat în Centrul Pastoral Misionar „Preot Gheorghe 
Speranță”. Înainte de a servi din bucatele tradiționale românești, după binecuvântarea preotului 
paroh, cei prezenți s-au destins ascultând iarăși Corul „Vox Serbicus”, cântând de această dată 
câteva cântece populare sârbești. 
 În timpul mesei, ne-a onorat cu prezența și domnul David Lee, un alt Consilier Local al 
Orașului Wellington. După degustarea bucatelor tradiționale românești oaspeții s-au retras, 
mulțumind gazdelor pentru ospitalitate și tratația deosebită de care s-au bucurat! Mulțumim și 
noi tuturor celor prezenți, dar mai ales celor ce s-au implicat în buna organizare și desfășurare a 
Hramului Parohiei noastre! Slavă lui Dumnezeu pentru toate! 


