
Serbare de Crăciun și Colinde tradiționale Românești 
La Parohia „Sfânta Maria” din Wellington, 

Noua Zeelandă 
 

 În perioada 15 – 22 Decembrie 2013 în Parohia „Sfânta Maria” din Wellington, 
Noua Zeelandă, s-au colindat casele familiilor de Români, cântându-se colinde tradiționale 
românești de Crăciun. Bucuria a fost cu atât mai mare, întru cât colindele au fost cântate de 
un cor format din credincioși din Parohie (15 adulți și 5 copii), iar primirea a fost foarte 
călduroasă din partea gazdelor. Corul a fost 
organizat și dirijat de părintele Nicolae 
Floroiu, dar este demnă de apreciat buna 
voință a celor ce s-au alăturat corului. 
 Dat fiind că familiile de Români sunt 
situate la distanțe considerabile, au fost 
necesare mai multe zile pentru cuprinderea 
Parohiei. Astfel în zilele de 15 și 16 
Decembrie, au fost colindate familiile aflate în 
Wellington. În data de 17 Decembrie au fost 

colindate familiile aflate în zona 
Johnsonsville, Tawa și Porirua. Pe 18 
Decembrie colindele s-au cântat la 
casele Românilor aflați în Lower Hutt și 
Upper Hutt. 
 Momentul culminant al 
colindelor a fost Duminică, 22 
Decembrie, când, după săvârșirea 
Sfintei Liturghii, la care a participat un 
număr impresionant de credincioși, s-a 
organizat un mic concert de colinde în 

jurul bradului de Crăciun, moment 
completat de apariția în mijlocul nostru, 
spre deliciul copiilor și bucuria celor 
mari, a lui Moș Crăciun. După recitarea 
câtorva poezii de către câțiva copii, Moș 
Crăciun le-a împărțit daruri. S-a servit 
apoi o cafea și o mică gustare în Centrul 
Pastoral Misionar „Preot Gheorghe 
Speranță”. 
 După amiază, corul de colindători 
a mers să vestească bucuria Nașterii 
Domnului și familiilor de Români ce locuiesc la Levin și Otaki. Colindătorii au fost de 
asemenea primiți cu bucurie și la Mănăstirea Greacă „Sfinții Arhangheli” de la Levin. 
 Noi Românii Creștini Ortodocși ne bucurăm din suflet de Praznicul Nașterii 
Domnului, ca de altfel de toate sărbătorile, dar bucuria noastră este desăvârșită doar atunci 



când o împărțim cu ceilalți. Noi primim 
bucurie de la Mântuitorul și dăruim la 
rândul nostru bucurie! De aceea, mulțumim 
din suflet celor ce s-au alăturat corului și 
cântării colindelor cu bucurie, dar și celor 
ce ne-au primit cu căldură în casele 
dumnealor.   
 Crăciun fericit tuturor! Sărbători 
fericite și Anul Nou cu pace și bucurii! 
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