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Astfel, în acest număr comemorativ
al revistei, ne-am gândit să vă punem
în față, pe lângă un scurt istoric
(căruia se adaugă câteva considerații
făcute de către pr. Mircea Basarab
într-o broșură separată), forurile
conducătoare ale Parohiei (Consiliul
și Comitetul parohial), câte o scurtă
prezentare a fostului și a actualului
paroh, activitatea Corului parohial,
cea a Școlii parohiale etc. Seria acestor
articole este deschisă de Cuvântul de
binecuvântare adresat Comunității
noastre la ceas aniversar de către ÎPS
Părinte Serafim Joantă, Mitropolitul
nostru.

Iubiți credincioși,
Stimați prieteni ai Parohiei noastre,
Prin mila lui Dumnezeu aniversăm în
aceste zile 40 de ani de la înființarea
oficială a Parohiei noastre, un moment
de bilanț și de bucurie, în care se
cuvine, în primul rând, să dăm slavă
lui Dumnezeu pentru toate darurile
cele primite, deoarece, așa cum rostim
la Sf. Liturghie: „de la Părintele
Luminilor primim toată darea cea
bună și tot darul cel desăvârșit”.

Pe lângă aniversarea a 40 de ani de la
înființarea oficială a Parohiei noastre,
mă bucur să pot sărbători alături de
Dvs. și cei 3 ani de la instalarea mea
ca paroh la München, petrecută în
ianuarie 2013.

Înființată oficial din inițiativa
unui grup de români ortodocși din
München, sub directa îndrumare
a pr. prof. dr. Mircea Basarab, în
ianuarie 1976, Parohia noastră a
ajuns să fie astăzi una dintre cele mai
reprezentative din Arhiepiscopie,
fiind prima fondată în Bavaria și
care a rămas mereu sub jurisdicția
Patriarhiei Române. Acest lucru se
datorează activității competente și
jertfitoare a pr. Basarab, secondat
de doamna Preoteasă Virginia și de
ceilalți membrii ai familiei, dar și a
multor credincioși care s-au implicat
„cu timp și fără timp” în viața acestei
comunități.

Conștienți fiind că în numărul acesta
aniversar nu-i putem cuprinde și
prezenta pe toți cei implicați în
slujba comunității noastre, dăm
slavă lui Dumnezeu pentru toate și
vă mulțumim tuturor celor care i-ați
stat alături pr. Basarab și ne ajutați
și pe noi în această lucrare, pe care
o realizăm împreună, spre mântuirea
sufletelor noastre!
La mulți ani!
Pr. paroh Alexandru Nan
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Liebe Gläubige,

Deshalb haben wir uns vorgenommen,
Ihnen in dieser Jubiläumsnummer
unserer Zeitschrift „Renașterea“,
eine
kurze
Geschichte
der
Entstehung, die Führungsgremien
der
Kirchengemeinde,
den
Pfarrer emeritus und den jetzigen
Pfarrer vorzustellen, aber auch
eine
kurze
Darstellung
der
Aktivitäten unseres Chors und
der
Kirchengemeindeschule
zu
präsentieren. Zu Beginn richtet sich
unserer Metropolit Serafim mit seinen
Segensworten an die Gemeinde.

Verehrte
Freunde
unserer
Kirchengemeinde,
durch
die
Barmherzigkeit
Gottes
feiern
wir in diesen Tagen das 40.
Jubiläum der Entstehung unserer
Kirchengemeinde, einen Moment
der Bilanz und der Freude, in dem
wir zuerst unserem Gott für alles
danken was wir empfangen haben,
in dem Bewusstsein dass, „jede
gute Gabe und jedes vollkommene
Geschenk von oben kommt und von
Dir, dem ,,Vater der Lichter“, wie wir
in jeder Göttlichen Liturgie beten,
herabsteigt.

Neben dem 40jährigen Jubiläum darf
ich mit Ihnen auch meine dreijährige
Einsetzung als Pfarrer in München
feiern, die im Januar 2013 stattfand.

Offiziell im Januar 1976 auf Initiative
einer Gruppe von Gläubigen unter
der Führung von Pfr. Dr. Mircea
Basarab entstanden, ist unsere
Kirchengemeinde im Laufe der Jahre
zu einer der repräsentativsten unseres
Erzbistums
geworden.
Unsere
Kirchengemeinde war die erste von
Rumänen gegründete Gemeinde,
die immer unter der Obhut des
Rumänischen Patriarchats stand.
Diesen Umstand verdanken wir Pfr.
Mircea Basarab, seiner Frau Virginia,
den anderen Mitgliedern der
Familie und dem Einsatz von vielen
Gläubigen, die sich „mit und ohne
Zeit“ für das Wohl der Gemeinde
eingesetzt haben.

In dem Bewusstsein, dass wir in nur
einer Ausgabe der Zeitschrift nicht
alle Personen erfassen können, die für
das Wohl der Gemeinde gearbeitet
haben und arbeiten, danken wir Gott
für alles und bedanken uns bei all
denjenigen, die meinem Vorgänger
beigestanden haben und auch uns
in der Arbeit unterstützen, die wir
zusammen für die Errettung unserer
Seelen leisten.
Ad multos annos!
Pfr. Alexandru Nan
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iubiţi şi înţeleşi trebuie să iubim
noi mai întâi, fără nici-o condiţie,
pentru că Dumnezeu de la care
vine dragostea ne iubeşte fără
nicio condiţie. „Să vă iubiţi unii pe
alţii, precum Eu v-am iubit pe voi”
(Ioan 13, 34). Dumnezeu aşteaptă
doar să-i primim dragostea şi s-o
oferim mai departe semenilor
noştri. Iar dragostea faţă de
semeni începe prin a-i accepta aşa
cum sunt, diferiţi faţă de noi. Toţi
suntem diferiţi, pentru că aşa ne-a
creat Dumnezeu. Dacă-i acceptăm
pe oameni aşa cum sunt, cu
părţile lor pozitive şi cu părţile lor
negative, dragostea ne va ajuta să-i
înţelegem, să nu-i judecăm şi să
nu-i condamnăm şi se va desăvârşi
în noi când vom face bine şi celor
care nu ne înţeleg sau chiar ne
urăsc. Mare lucru este să înţelegi
neputinţa omenească şi să nu
judeci pe nimeni, zicea Părintele

Cuvânt de binecuvântare

Mitropolitul Serafim
Mă bucur ca la împlinirea a 40
de existenţă a parohiei „Naşterea
Domnului” din München să
adresez Părinţilor slujitori la Sf.
Altar şi credincioşilor un cuvânt
cald de binecuvântare şi de
încurajare în angajarea tot mai
ferventă în viaţa parohiei. Parohia
este o familie de credincioşi uniţi
prin credinţă şi prin dragoste
unii faţă de alţii. Orice familie se
întemeiază pe dragostea dintre
membrii ei şi se consolidează pe
măsura creşterii lor în dragoste.
Or dragostea creşte şi se verifică
prin focul ispitelor şi al necazurilor
de tot felul. Când se întemeiază
o familie, dragostea dintre soţi
pare desăvârşită pentru că nu este
încă supusă încercărilor. Când
încercările vin, dragostea trebuie
să le facă faţă cu înţelepciune
şi cu răbdare. Altfel familia se
poate distruge. În parohie, suntem
cu toţii la şcoala dragostei lui
Iisus Hristos, la care învăţăm să
ne iubim unii pe alţii: acasă, în
familie, la serviciu, în societate.
Omul nu poate trăi fără dragoste.
Toţi vrem să fim iubiţi şi înţeleşi
de semenii noştri. Dar pentru a fi
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Mircea Basarab în acelaşi duh
de înţelegere, sporind angajarea
credincioşilor atât pe plan liturgic,
cultural şi ecumenic, cât şi pe plan
caritativ care este expresia cea mai
concretă a dragostei.
Împreună cu Preasfinţitul Sofian
Braşoveanul binecuvântăm pe
credincioşii parohiei „Naşterea
Domnului” şi ne rugăm să
sporească neîncetat în dragostea
faţă de Dumnezeu şi faţă de
semeni, să fie sănătoşi şi bucuroşi şi
să nu-şi piardă niciodată curajul în
lupta cu greutăţile vieţii. „În lume
necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi,
Eu am biruit lumea” (Ioan 16, 33),

Arsenie Boca.
Parohia „Naşterea Domnului” din
München şi-a început lucrarea ei
duhovnicească şi misionară cu 40
de ani în urmă. La început de drum,
ea număra o mână de oameni care
au înţeles să rămână fideli Bisericii
Mame şi în timpurile când ea era
umilită şi persecutată. Dragostea
faţă de părinţi ne obligă să fim
aproape de ei mai cu seamă când
sunt în suferinţă! Timp de 37 de
ani, Părintele Dr. Mircea Basarab
i-a învăţat pe credincioşi, prin
cuvânt şi prin exemplu personal,
dragostea de Dumnezeu şi
dragostea de aproapele în care se
cuprinde toată Legea şi toţi profeţii,
deci toată Scriptura. Aşa s-a ajuns
ca parohia să devină o adevărată
familie duhovnicească, foarte
unită şi activă pe plan cultural şi
ecumenic. Părintele Alexandru
Nan continuă lucrarea Părintelui
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Segenswort - SE Metropolit Dr.
Serafim Joantă

einander lieben sollen, innerhalb
der Familie, bei der Arbeit
oder in der Gesellschaft. Die
Menschen können ohne Liebe
nicht leben. Wir alle wollen von
unseren Mitmenschen geliebt und
verstanden werden. Aber wenn wir
geliebt werden wollen, so müssen
wir zunächst Liebe schenken,
bedingungslos, weil auch Gott,
von dem die Liebe kommt, uns
bedingungslos liebt. „Dass ihr
euch untereinander liebet, wie ich
euch geliebt habe, ” ( Johannes 13,
34). Gott erwartet, dass wir seine
Liebe entgegennehmen und an
unsere Mitmenschen weitergeben.
Die Liebe zu unseren Nächsten
fängt damit an, dass wir sie so
akzeptieren wie sie sind, oft
anders als wir selbst. Wir sind
alle unterschiedlich, weil Gott
uns so geschaffen hat. Wenn wir

Es ist mir eine Freude, zum
40-jährigen
Jubiläum
der
Kirchengemeinde „Geburt des
Herrn“, den dienenden Pfarrer
und den Gläubigen meinen Segen
und meinen herzlichen Zuspruch
für die immer engagiertere
Teilnahme am Gemeindeleben
auszusprechen.Die
Kirchengemeinde ist eine Familie
von Gläubigen, die im Glauben
und in gegenseitiger Liebe vereint
ist. Eine Familie begründet sich
durch die Liebe zwischen ihren
Mitgliedern und wird gestärkt
wenn diese zunimmt. Die Liebe
wächst und wird im Feuer vieler
alltäglicher Versuchungen und
Sorgen geprüft. Wenn eine Familie
gegründet wird, erscheint die
Liebe zwischen den Ehepartnern
vollkommen, denn sie wurde noch
keinen Prüfungen unterzogen.
Wenn
die
Schwierigkeiten
kommen, muss die Liebe diese
mit Weisheit und Geduld
meistern. Ansonsten könnte die
Familie auseinanderbrechen. In
einer Kirchengemeinde sind wir
alle Schüler, wir lernen durch die
Liebe von Jesus Christus, wie wir
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die Menschen so akzeptieren
wie sie sind, mit ihren guten
und schlechten Seiten, wird uns
unsere Liebe helfen, sie besser
zu verstehen und nicht über sie
zu richten. Zur Vollkommenheit
gelangt unsere Liebe dann, wenn
wir auch jenen Gutes tun, die uns
nicht verstehen oder die uns gar
hassen. Es sei eine grosse Gabe,
das menschliche Unvermögen
zu verstehen und keinen zu
verurteilen, wie Vater Arsenie
Boca zu sagte.

enthalten. So ist es auch gelungen,
aus der Gemeinde eine wahre
geistige Familie zu formen, einig
und sehr aktiv im kulturellen und
ökumenischen Geschehen. Pfarrer
Alexandru Nan setzt nun die
Bemühungen von Pfarrer Mircea
Basarab im gleichen Geiste und
mit unverminderter Kraft fort. Es
ist ihm gelungen, das Engagement
der Gemeindemitglieder sowohl
im liturgischen, im kulturellen
und ökumenischen als auch im
karitativen Bereich auszuweiten.
Darin findet die Liebe ihren
konkretesten Ausdruck.

Die Kirchengemeinde „Geburt
des Herrn“ hat ihre geistliche
und missionarische Tätigkeit
vor vierzig Jahren begonnen.
Am Anfang waren es nur eine
Handvoll Menschen, die der
Mutterkirche treu bleiben wollten,
auch in den Zeiten als diese
verspottet, erniedrigt und verfolgt
wurde. Die Liebe zu den Eltern
gebietet uns vor allem dann bei
ihnen zu sein, wenn sie leiden!
Siebenunddreißig Jahre lang hat
Pfarrer Dr. Mircea Basarab den
Gläubigen durch Wort und Tat
die Liebe zu Gott und zu den
Nächsten gelehrt. Darin sind das
Gesetz und alle Weissagungen,
also die ganze Heilige Schrift

Zusammen mit Bischof Sofian
von Kronstadt segnen wir die
Gläubigen der Kirchengemeinde
„Geburt des Herrn“ und wir beten
dafür, dass ihre Liebe zu Gott und
zu ihren Nächsten ununterbrochen
wachsen möge. Wir beten auch für
ihre Gesundheit, ihren Frohsinn
und dafür, dass sie den Mut im
Kampf mit den Schwierigkeiten
dieses Lebens nie verlieren. „In
der Welt habt ihr Angst; aber
seid getrost, ich habe die Welt
überwunden.“ ( Johannes 16, 33),
sagt Christus, unser Herr.
Übersetzung ins Deutsch: Antuza
Scholz
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la Paris. Scrisoarea de aprobare a
înființării parohiei, sosită din partea
Patriarhiei Române, conținea și
numirea în funcția de paroh a pr.
prof. dr. Mircea Basarab. Odată cu
înființarea Mitropoliei Ortodoxe
Române pentru Europa Centrală și
de Nord (1994), parohia „Nașterea
Domnului” a trecut sub jurisdicția
acesteia. De la începuturile ei și
până pe data de 13 ianuarie 2013
parohia a fost condusă de către pr.
prof. dr. Mircea Basarab.

Parohia
ortodoxă
„Nașterea
Domnului“ a fost înființată în anul
1976 de către un grup de credincioși
din München sub îndrumarea
PC Pr. Prof. Dr. Mircea Basarab.
Parohia s-a aflat permanent sub
jurisdicția canonică a Patriarhiei
Române, astăzi făcând parte din
Arhiepiscopia Ortodoxă Română
pentru Germania, Austria și
Luxemburg, păstorită de către
Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscop și
Mitropolit Dr. Serafim Joantă.

Începând de la prima slujbă
și până astăzi, toate slujbele și
activitățile Parohiei noastre au
fost găzduite în biserica „St.
Willibrord” (a vechilor catolici)
din München, care a devenit astfel
și „Biserica noastră”. Mulțumim
și pe această cale celor care neau arătat și ne arată dragostea lor
concretă, existând mereu o foarte
bună colaborare între cele două
comunități!

Prima slujbă la München a fost
oficiată la 14 iulie 1974, înainte
de înființarea oficială a parohiei
pe 18 ianuarie 1976, când s-a
constituit Adunarea parohială.
Tot în ședința din 18 ianuarie a
fost alcătuit Statutul parohiei, a
fost ales Consiliul parohial și au
fost începute demersurile pentru
recunoașterea oficială a parohiei.
Astfel, la data de 27 ianuarie 1976
autoritățile de stat ale orașului
München recunoșteau înființarea
parohiei. Pe data de 26 februarie
1976 parohia a intrat oficial sub
omoforul Patriarhiei Române,
făcând parte din Arhiepiscopia
Ortodoxă Română pentru Europa
Centrală și Meridională, cu sediul

În cei 40 de ani de existență,
Parohia, reprezentată prin preotul
paroh, pr. dr. Mircea Basarab, a
susținut diverse activități constând
în
întruniri
interortodoxe,
participări ecumenice, conferinţe,
activitatea în cadrul Comunităţii
de lucru a Bisericilor Creştine
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Pr. Dr. Mircea Basarab, delegat al Patriarhiei Românei la Canberra, Australia

pr. Mircea Basarab.

din Bavaria (Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen), întruniri
internaţionale, articole publicate
la reviste teologice din ţară şi
străinătate, etc.

Pr. Alexandru Nan, urmând bogata
și diversa activitate a predecesorului
său, participă la dialogul ecumenic,
reprezentând Parohia pe plan local
și regional. Astfel, pr. Alexandru
Nan
este
reprezentantul
Parohiei în „ACK München”
și al Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române în „Comunitatea de lucru
a Bisericilor creștine din Bavaria”
(Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen in Bayern).

Pe 13 ianurie 2013, data pensionării
pr. Mircea Basarab, a fost instalat
și noul paroh în persoana pr.
Alexandru Nan. Fondatorul a
două noi parohii (una în estul
Elveției și una în vestul Austriei),
pr. Alexandru Nan a fost numit să
continue activitatea prodigioasă a

Pr. prot. Alexandru Nan, delegat al Patriarhiei Române la München
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Kurze Geschichte der
Kirchengemeinde

Die
Rumänisch-orthodoxe
Kirchengemeinde „Geburt des
Herrn“ aus München wurde 1976
auf Initiative einer Gruppe von
Gläubigen unter der Führung von
Pfr. Dr. Mircea Basarab ins Leben
gerufen. Die Kirchengemeinde
stand
immer
unter
der
kanonischen Jurisdiktion des
Rumänischen Patriarchats. Heute
untersteht die Kirchengemeinde
der
Rumänisch-Orthodoxen
Erzdiözese von Deutschland,
Österreich und Luxemburg, die
von Seiner Eminenz, Erzbischof
und Metropolit Dr. Serafim Joantă
geleitet wird.
Der erste Gottesdienst in
München wurde am 14. Juli 1974
gefeiert, also vor der offiziellen
Gründung der Kirchengemeinde
am 18. Januar 1976, als auch die
Generalversammlung konstituiert
wurde. In der Sitzung vom 18.
Januar wurde auch die Satzung
der Kirchengemeinde formuliert
und der erste Kirchengemeinderat
gewählt.
Damit
begannen
auch die Bemühungen um
Anerkennung der Kirchgemeinde
bei den deutschen Autoritäten.
Am 27. Januar 1976 wurde die
Kirchgemeinde schließlich durch
die
Münchener
Autoritäten
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anerkannt. Zum 26. Februar 1976
trat die Kirchengemeinde offiziell
unter das Rumänische Patriarchat
und wurde so Teil der Rumänischorthodoxen
Erzdiözese
für
Zentral- und Westeuropa mit
Sitz in Paris. In dem Brief des
Patriarchats wurde
Priester
Dr. Mircea Basarab als erster
Pfarrer der Kirchengemeinde
anerkannt. Durch die Gründung
der
Rumänisch-orthodoxen
Metropolie für Zentral- und
Nordeuropa (1994) wurde die
Gemeinde Teil dieser Einrichtung.
Von Beginn an und bis Dezember
2012 wurde die Kirchengemeinde
von Pfr. Dr. Mircea Basarab
geleitet.
Bis
heute
beherbergt
die
altkatholische
Kirche
„St.
Willibrord“ in München unsere
Kirchengemeinde,
wo
alle
Gottesdienste gefeiert und auch
verschiedene andere Aktivitäten
organisiert werden. Diese Kirche
ist inzwischen auch zu „unserer
Kirche“ geworden. Auch auf
diesem Weg bedanken wir uns bei
unseren Mitbrüdern, die uns ihre
konkrete Liebe gezeigt haben
und zeigen, für die sehr gute
Zusammenarbeit!
In den 40 Jahren ihrer Existenz
hat die Kirchengemeinde mit
Pfarrer Basarab an verschiedenen
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Pr. Dr. Mircea Basarab, delegat al Patriarhiei Românei la Canberra, Australia

Aktivitäten
(interorthodoxe
Versammlungen,
Teilnahmen
an
ökumenischen
Treffen,
Konferenzen, Vertretungen in
der ACK München, Bayern und
auf Bundesebene, internationale
Treffen, Aufsätzen, die in
Rumänien und im Ausland
publiziert wurden) teilgenommen.
Am 13. Januar 2013 ging
Pfr. Mircea Basarab in den
wohlverdienten Ruhestand und
am gleichen Tag wurde Priester
Drd. Alexandru Nan durch den
Erzbischof und Metropoliten Dr.
Serafim Joantă zum neuen Pfarrer
eingesetzt. Als Mitbegründer von
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zwei Kirchengemeinden in der
Schweiz und Österreich, wurde
Pfarrer Alexandru Nan zum
Nachfolger von Pfarrer Basarab
ernannt, um die zahlreichen
Aktivitäten weiterzuführen.
Dem Beispiel seines Vorgängers
folgend, nimmt Pfr. Alexandru
Nan am ökumenischen Dialog auf
lokaler und regionaler Ebene teil.
So ist er derzeit nicht nur Vertreter
der Kirchengemeinde in der
„ACK München”, sondern auch
Repräsentant unseres Rumänischorthodoxen Erzbistums in der
„Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen in Bayern”.
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Pr. dr. Mircea Basarab – preot
pensionar, fondator al parohiei
„Nașterea Domnului”

Pr. Dr. Mircea Basarab, născut în 12
decembrie 1936 la Sibiu, a întemeiat
Parohia ortodoxă română “Naşterea
Domnului” din München (1976)
și Parohia ortodoxă română “Sf.
Dumitru” din Nürnberg (oct. 1981).
Între 1976 - 2012 a fost parohul
Parohiei din München, iar între 1981
și 1997 și al celei din Nürnberg. Este
licenţiat al Institutului Teologic din
Sibiu şi al Facultăţii de Filologie a
Universităţii din Cluj-Napoca, iar din
1978 doctor în Teologie al Institutului
Teologic din Bucureşti. În ţară a
fost profesor la Seminarul Teologic

din Cluj-Napoca, de unde a plecat
la München în 1974 ca bursier al
Bisericii Evanghelice din Germania.
Pe lângă numeroase studii şi articole
publicate în ţară şi străinătate,
părintele Mircea Basarab a publicat
volumele: „Cartea Profetului Amos“,
Bucureşti, 1980 (teză de doctorat);
„Ermineutica Biblică“, Oradea, 1997;
„Istoricul parohiei ortodoxe române
Naşterea Domnului din München“,
Oradea, 1997; „Biserica şi neamul
în diaspora“, Cluj, 2001 și „Istoricul
Mitropoliei Ortodoxe pentru Europa
Centrala si de Nord”, Oradea, 2001.

Pr. Basarab cu familia și câțiva credincioși
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Pfr. Dr. Mircea Basarab –
Pfarrer emeritus, Gründer der
Kirchengemeinde
Geboren am 12. Dezember 1936
in Sibiu (Rumänien), war Pfr.
Dr. Mircea Basarab von 1976 bis
2013 Pfarrer der Kirchengemeinde
„Geburt des Herrn” aus München und
zwischen 1981 und 1997 auch der
Kirchengemeinde „Hl. Demetrios”
aus Nürnberg, deren Gründer er auch
ist. Er hat das Theologische Institut
von Sibiu (heute Theologische
Fakultät) und die Philologische
Fakultät der Universität Klausenburg
abgeschlossen. Im Jahr 1978 wurde
er Doktor der Theologie an der
Orthodoxen Fakultät der Universität
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Bukarest. Er hat im Priesterseminar in
Cluj-Napoca (Klausenburg) bis 1974
unterrichtet, als er als Stipendiant der
EKD nach München kam. Neben
den vielen Studien und Aufsätzen,
die er in Rumänien und im Ausland
publiziert hat, veröffentlichte Pfarrer
Basarab auch die folgenden Bücher in
rumänischer Sprache: „Das Buch des
Propheten Amos” (Bukarest, 1980),
„Biblische Hermeneutik” (Oradea,
1997), „Die Kirche und das Volk in
der Diaspora” (Cluj-Napoca 2001)
und „Geschichte der Rumänischorthodoxen Metropolie für Mittelund Nordeuropa” (Oradea, 2001).
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Pr. prot. Alexandru Dan Nan preot paroh

Născut la data de 21 iulie 1973 în
localitatea Axente Sever, jud. Sibiu,
pr. Alexandru Nan este absolvent
al Seminarului Teologic din ClujNapoca (1993) și al Facultății de
Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna”
(1997) din cadrul Universității
„Lucian Blaga” din Sibiu. Pr.
Alexandru Nan a absolvit un ciclu de
Master în Teologie ortodoxă, Secția
istorică, din cadrul Facultății de
Teologie din Sibiu (1998), iar între
1999-2001, ca bursier al Facultății de
Teologie Catolică din Chur (Elveția),
a obținut titlul de Master în Teologia
catolică (2001).
Între 2001 și 2004 a urmat cursurile
de doctorat la Facultatea de teologie
catolică din Lugano (Elveția), fiind pe
punctul de a finaliza o teză de doctorat
cu titlul „Controverse teologice între
Bizanț și Imperiul franc în perioada
carolingiană”.
Hirotonit diacon pe data de 12
februarie 2004 în biserica „Sf.
Nicolae” din București și preot pe
data de 3 aprilie 2004 în orașul Chur
(Elveția), pr. Alexandru Nan este
fondatorul parohiei „Sf. Parascheva”
din estul Elveției și al parohiei
„Nașterea Domnului” din Feldkirch
(vestul Austriei). Pr. Alexandru Nan
este căsătorit din 2003 cu Daniela
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Nan, absolventă de Matematică
(București) și Teologie (Chur,
Elveția), având împreună două fetițe
de 9, respectiv 3 ani: Iulia Maria și
Irina Alexandra.
În ianuarie 2013, pr. Alexandru Nan a
fost numit de către Înaltpreasfințitul
Părinte Mitropolit Serafim Joantă
paroh al parohiei ortodoxe române
„Nașterea Domnului“ din München,
iar din mai 2014, Protopop pentru
nou înființatul Protopopiat Ortodox
Român al Bavariei.
Pe lângă lucrarea pastorală desfășurată
până acum, pr. Alexandru Nan a
activat în Elveția și ca profesor de
Religie la Ciclul gimnazial (între
2006-2012) și a publicat numeroase
studii și articole în diverse reviste și
publicații din țară și din străinătate.
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Dekan Alexandru Dan Nan –
Pfarrer

Geboren am 21. Juli 1973 in Axente
Sever (Frauendorf ), Kreis Sibiu
(Rumänien), absolvierte Pfarrer
Alexandru Nan das Priesterseminar
in Cluj-Napoca (1993) und die
Theologische
Fakultät
„Andrei
Saguna” der Universität „Lucian
Blaga” von Sibiu (Hermannstadt,
1997). An derselben Fakultät hat
er 1998 ein Masterstudium in
Geschichtstheologie abgeschlossen.
Zwischen
1999
und
2001
absolvierte er als Stipendiant an
der Katholischen Theologischen
Hochschule von Chur (Schweiz)
ein Masterstudium in Katholischer
Theologie. Von 2001 bis 2004
besuchte er die Doktoratvorlesungen
an der Katholischen Fakultät von
Lugano (Schweiz), wo er eine
Promotionsarbeit mit dem Titel „Die
theologischen Auseinendersetzungen
mit Byzanz in der fränkischen Kirche
der Karolingerzeit” schreibt.
Zum Diakon am 12. Februar 2004
in der Kirche „Hl. Nikolaos”von
Bukarest und zum Priester am 3. April
2004 in Chur (Schweiz) geweiht, ist
Pfr. Alexandru Nan Gründer der „Hl.
Parascheva” Kirchengemeinde in der
Ostschweiz und der Kirchengemeinde
„Geburt des Herrn” aus Feldkirch
(Westösterreich). Pfarrer Alexandru
Nan ist seit 2003 mit Daniela Nan,
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Mathematikabsolventin (Bukarest)
und Theologieabsolventin (Chur,
Schweiz) verheiratet und sie haben
zwei gemeinsame Töchter, die 3 und
9 Jahre alt sind: Irina Alexandra und
Iulia Maria.
Im Januar 2013 wurde Priester
Alexandru Nan von SE Dr.
Serafim Joantă, Metropolit der
Rumänisch-orthodoxen Metropolie
für Mittel- und Nordeuropa, zum
Pfarrer der Rumänisch-orthodoxen
Kirchengemeinde „Geburt des Herrn”
in München und im Mai 2014 zum
Dekan des neu gegründeten Dekanats
für Bayern ernannt.
Neben der pastoralen Tätigkeit, hat
Pfarrer Alexandru Nan zwischen
2005-2012
Religionsunterreicht
an der Oberstufe in der Schweiz
erteilt. Im Laufe der Jahre hat er
zahlreiche Studien und Aufsätze
in verschiedenen Zeitschriften und
Publikationen in Rumänien und im
Ausland publiziert.
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Consiliul parohial
Consiliul Parohial este organismul
executiv al Adunării Parohiale.
Adunarea Parohială este cea care
alege din sânul ei pe membrii
Consiliului Parohial - în număr
de 7, 9 sau 12 membri - în
funcție de categoria parohiei,
precum și 2-4 membri supleanți.
Membrii Consiliului Parohial
și supleantii, persoane majore,
se aleg pe termen de patru ani,
activează benevol și pot fi realeși.
Membrii aceleiași familii, precum
și rudeniile spirituale (nașii si finii)
nu pot fi în acelasi timp membri ai
Consiliului Parohial. Sunt membri
de drept în Consiliul Parohial, cu
vot deliberativ, preotul paroh ca
președinte, ceilalți preoți și diaconi
slujitori activi ai parohiei, precum
și primul cântăreț (cantor, dascăl)
al bisericii parohiale.
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În decursul celor 40 de ani,
Consiliul parohial a numărat 3,
5, 7 sau 9 membri. Din primul
Consiliu, ales în ianuarie 1976,
au făcut parte Dipl. Ing. P.
Constantinescu, Ing. G. Băran,
Florica Ianich, I. Weber-Grancea
și R. Vitcu. Dl. Ing. C. Popescu a
făcut parte din Consiliu mai multe
mandate, participând cu experiența
lui la toate acțiunile parohiei din
primii 20 de ani de existență, iar
domnii Alexandru Nicu și Dl. Ing.
Marinescu în ultimii 20 de ani.
Din actualul Consiliu parohial fac
parte următoarele persoane: Ing.
Silviu Marinescu, Prof. Alexandru
Dan Nicu, Dr. Marin Mangri,
Ing. Radu Velea, Ing. Cantemir
Pălășanu, Dr. Vlad Hutanu,
teologul Ciprian Munteanu,
Mircea Bucșă, pr. Alexandru
Nan (președinte) și pr. dr. Mircea
Basarab în calitate de consultant.
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Der Kirchengemeinderat

Der
Kirchengemeinderat
ist
das
Vollzugsorgan
der
Kirchengemeindeversammlung.
Die
Kirchengemeindeversammlung wählt aus ihrer
Mitte
die
Mitglieder
des
Kirchengemeinderates – mit einer
Zahl von 7, 9 oder 12 Mitgliedern
– je nach Kategorie der Gemeinde,
sowie zwei bis vier stellvertretende
Mitglieder. Die Mitglieder des
Kirchengemeinderates und die
stellvertretenden
Mitglieder
müssen volljährig sein. Sie werden
für vier Jahre von den Gläubigen
gewählt, sollten regelmäßig die
Kirche besuchen, ein beispielhaftes
christliches Leben führen, sich
des Respekts der Gemeinde
erfreuen und nicht strafrechtlich
verurteilt oder bestraft worden
sein. Sie arbeiten ehrenamtlich
und
können
wiedergewählt
werden. Der Ortspfarrer als
Vorsitzender sowie die anderen
Priester und Diakone im aktiven
Dienst der Kirchengemeinde
wie auch der Sänger (Kantor,
Lehrer) der Kirchengemeinde
sind ex officio Mitglieder des
Kirchengemeinderates
mit
Stimmrecht.
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Im Laufe der Jahre hatte der
Kirchengemeinderat 3, 5, 7 oder
9 Mitglieder. Heute zählt der
Kirchengemeinderat mit dem
Pfarrer zusammen 9 Mitglieder.
Zum ersten Kirchengemeinderat
zählten
Herr
Ing.
P.
Constantinescu, Ing. G. Băran,
Florica Ianich, I. Weber-Grancea
und R. Vitcu. Herr Ing. C.
Popescu war für mehrere Mandate
Mitglied des Rates und hat durch
seine reiche Erfahrung an allen
Aktivitäten der Kirchengemeinde
in den ersten 20 Jahren der Existenz
der Gemeinde teilgenommen,
die Herren Prof. Alexandru Nicu
und Ing. Marinescu taten dies in
den letzten 20 Jahren. Der jetzige
Kirchengemeinderat besteht aus
folgenden Personen: Ing. Silviu
Marinescu, Prof. Alexandru Dan
Nicu, Dr. Marin Mangri, Ing. Radu
Velea, Ing. Cantemir Pălășanu, Dr.
Vlad Hutanu, Liz. theol. Ciprian
Munteanu, Mircea Bucșă, Pfr.
Alexandru Nan (Vorsteher) und
Pfr. Dr. Mircea Basarab als Berater.
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Comitetul parohial

În decursul celor 40 de ani de
Comitetul
parohial
este existență ai Parohiei, Comitetul
organismul bisericesc parohial parohial a numărat un număr
care funcționeaza sub președinția mai mic sau mare de credincioși
de drept a preotului paroh. și credincioase. Din actualul
Membrii Comitetului parohial Comitet fac parte următoarele
sunt aleși de Adunarea parohială. persoane: Mihaela Cristea, Costela
Comitetul parohial are un număr Nicu, Natalia Huțanu, Simona
dublu de membri față de cel al Bachmeier Irimia, Viorica Bucșă,
Consiliului parohial. Comitetul Maria Barabaș, Angela Fischer,
parohial este alcătuit din persoane Grațiela Mangri, Carmen Velea,
majore ale comunității parohiale, Rodica Irimia, Luminița Orha,
pe principiul voluntariatului și este Daniela Nan, Camelia Stoica și
prezidat de către preotul paroh.
Dana Hîncu.
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Das Kirchengemeindekomitee

das
Kirchengemeindekomitee.
Der Ausschluss von Mitgliedern
Das
Kirchengemeindekomitee des
Kirchengemeindekomitees
ist
ein
kirchliches
Organ erfolgt
analog
zu
dem
auf
Kirchengemeindeebene, Verfahren für Mitglieder des
das kraft seines Amtes vom Kirchengemeinderates
nach
Ortspfarrer geleitet wird und Art. 60 des Kirchenstatuts der
dem
Kirchengemeinderat Rumänischen Orthodoxen Kirche.
untergeordnet
ist.
Die Das
Kirchengemeindekomitee
Kirchengemeindeversammlung hatte in den 40 Jahren
der
wählt
die
Mitglieder
des Existenz der Kirchengemeinde
K i r c h e n g e m e i n d e k o m i t e e s wenige oder mehrere Mitglieder.
aus
ihrer
Mitte.
Das Heute zählen folgenden Frauen
Kirchengemeindekomitee
hat zum Kirchengemeindekomitee:
normalerweise eine doppelt so Mihaela
Cristea,
Costela
große Anzahl an Mitgliedern Nicu, Natalia Hutanu, Simona
wie der Kirchengemeinderat. Bachmaier Irimia, Viorica Bucsa,
Das
Kirchengemeindekomitee Maria Barabas, Angela Fischer,
wird aus volljährigen Mitgliedern Gratiela Mangri, Carmen Velea,
der Kirchengemeinde nach dem Rodica Irimia, Luminita Orha,
Prinzip der Ehrenamtlichkeit Daniela Nan, Camelia Stoica und
gebildet. Der Ortspfarrer leitet Dana Hîncu.
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Corul Armonia

Corul „Armonia“ al parohiei
ortodoxe
române
„Nașterea
Domnului” din München a fost
înființat în anul 2004 la inițiativa
unui grup de credincioși ai
parohiei, impulsionați de către pr.
Mircea Basarab.

slujbe și evenimente interortodoxe
și ecumenice, reprezentând astfel
nu numai parohia, ci și Ortodoxia
românească în Germania.

Printre cele mai importante
evenimente ale corului Armonia
se
numără
participarea
la
Katholikentag
în
München,
în
De la începuturile sale și până
astăzi, corul a fost și este dirijat de 2010, când la slujbă Vecerniei cu
către domnul Ciprian Munteanu, litie răspunsurile au fost date de
absolvent al Seminarului Teologic 4 coruri ortodoxe din oraș, slujbă
Ortodox Român de la Mănăstirea la care au participat 20 000 de
Neamț și al Facultății de Teologie credincioși, trasmisă de un post de
din cadrul Universității Iași. Pe televiziune. Un alt eveniment de
lângă înfrumusețarea duminicală succes l-a marcat susținerea unui
a slujbelor, corul pregătește în concert de colinde la Ulm în 2015,
fiecare an un concert de colinde de la invitația parohiei ortodoxe
Crăciun și participă la numeroase române de acolo.

Corul parohiei în anul 2005
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Der Chor „Armonia”
Der Chor „Armonia“ (Harmonie)
der
Rumänisch-orthodoxen
Kirchengemeinde wurde im 2004
auf Initiative einer kleinen Gruppe
von
Gläubigen,
unterstützt
von Pfarrer Mircea Basarab,
gegründet. Von Anfang an und
bis heute wird der Chor von
Herrn Ciprian Munteanu geleitet,
der
theologische Studien am
Priesterseminar im Kloster Neamț
und an der Orthodoxen Fakultät
der Universität Iasi abgeschlossen
hat.

nimmt
aber
auch
an
verschiedenen
interorthodoxen
und ökumenischen Ereignissen
teil und vertritt damit nicht nur
die Kirchengemeinde, sondern
auch die ganze Orthodoxie in
Deutschland.

Zu den schönsten Erlebnissen
des Chors zählen die Mitwirkung
an einem Vespergottesdienst am
Katholikentag 2010 in München,
wo
über
20000
Gläubige
anwesend waren, sowie das erste
Weihnachtskonzert extra muros
Der Chor singt jeden Sonntag in Ulm, auf
Einladung der
zur Göttlichen Liturgie und hält dortigen Rumänisch-orthodoxen
jährlich ein Weihnachtskonzert, Kirchengemeinde.
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Renașterea – revista parohială

Revista „Renașterea“, publicația
Parohiei
ortodoxe
române
„Nașterea
Domnului”
din
München, este o revistă de
credință și cultură și a apărut
pentru prima dată în 1977 din
inițiativa pr. Mircea Basarab, cu
scopul de a contribui la renașterea
spirituală a românilor din Bavaria.
Dorind această renaștere spirituală,
părintele Basarab a dat revistei
titlul: „Renașterea“. Pe de altă
parte, titlul arăta legătura părintelui
Basarab cu Episcopia de atunci a
Clujului (astăzi Mitropolie), unde
era editată o revistă cu același
nume. Apariția revistei „Deisis“
a Mitropoliei Ortodoxe Române
pentru
Germania,
Europa
Centrală și de Nord, dar, mai ales,
lipsa mijloacelor financiare, au dus
la sistarea apariției revistei în 1995.

într-o lume tot mai secularizată.
Venit cu dorința de a continua
activitatea prolifică a pr. Basarab,
ca semn al continuității, pr.
Alexandru a dorit să reediteze
revista, păstrând, cum era și firesc,
titlul acesteia.

Instalat paroh la începutul anului
2013, părintele Alexandru Nan
a dorit reluarea editării revistei,
Revista apare de două ori pe an,
considerând-o, pe de o parte, ca pe
înainte de Sf. Paști și de praznicul
o continuare a buletinului parohial
Nașterii Domnului.
pe care-l editase în parohiile pe
care le-a înființat (în Elveția și
Austria), iar, pe de altă parte, ca
pe o necesitate a misiunii creștine
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Renașterea – Publikation der
Kirchengemeinde

„Renașterea“, die Publikation
der
rumänisch-orthodoxen
Kirchengemeinde „Geburt des
Herrn” aus München, ist eine
Zeitschrift für Glauben und Kultur
und wurde im Jahr 1977 das erste
Mal auf Initiative von Pfr. Dr.
Mircea Basarab herausgegeben.
Das Ziel der Zeitschrift war
die geistliche Wiedergeburt der
Rumänen in Bayern, darum
wurde ihr der Titel „Renașterea”
(Die Wiedergeburt) gegeben.
Einen anderen Grund, warum Pfr.
Basarab diesen Titel wählte, war
seine starke Verbundenheit zum
Orthodoxen Bistum von ClujNapoca (heutzutage Metropolie),
wo eine Zeitschrift mit dem
gleichen Namen erschien.
Nach
der
Veröffentlichung
der Zeitschrift „Deisis” der
Rumänisch-orthodoxen
Metropolie und auch aus
finanziellen Gründen, wurde 1994
die Publikation der Zeitschrift
„Renașterea“ eingestellt.
Pfr. Alexandru Nan wollte die
Zeitschrift „Renașterea“ wieder
ins Leben rufen, nicht nur als
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Kontinuität des Pfarrblattes,
dessen Herausgeber er in der
Schweiz und Österreich war,
sondern auch als Notwendigkeit
der christlichen Mission in einer
immer mehr säkularisierten Welt.
Gekommen mit dem Gedanken,
die zahlreichen Aktivitäten von
Pfarrer Basarab weiterzuführen,
wollte Pfr. Alexandru Nan das
Wiederaufleben der Zeitschrift mit
dem gleichen Namen publizieren.
Die Zeitschrift erscheint zweimal
im Jahr, einmal vor Ostern und
einmal vor Weihnachten.
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Școala parohială

Ore de Religie, Limba română,
Istoria și Geografia României
Chiar dacă diverse activități
cu copiii au fost desfășurate
de-a lungul existenței parohiei,
începând cu anul 2009 a fost
organizată constant în parohia
noastră “Ora de religie”, cursul
săptămânal de cateheză pentru
copii. Cursul își propunea a-L
face cunoscut pe Domnul nostru
Iisus Hristos copiilor prin diverse
mijloace: povestiri biblice, poezii,
cântece, dar și activități creative.
Cu ocazia sărbătorilor creștine
de peste an, copiii sunt introduși
în lumea tradițiilor românești,
experimentând activități specifice
sărbătorilor respective (vopsitul
ouălor, colindul etc.), dar și
învățând poezii și cântece specifice
pe care le prezintă în cadrul unor
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programe festive. Ora de religie
a fost ținută de doamna Camelia
Stoica, sub directa îndrumare a
preotului paroh.
Întrucât numărul copiilor a
crescut constant în ultimii ani,
în vara anului 2015 am hotarât
extinderea „Orei de religie” la
„Școala parohială”. Astfel, din luna
septembrie a. c. au început cursurile
Școlii, copiii fiind împărțiți pe
categorii de vârste, în trei grupe:
Grădiniță (pentru copiii între 3 și
6 ani)
Întrucât cu cei mici nu se pot
face ore de Limba română, Istorie
etc., am hotărât să se lucreze cu ei
duminica, în timpul Sf. Liturghii,
de la Heruvic (cc. jumătatea
slujbei) și până la momentul Sf.
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Împărtășanii. Ne bucurăm aici
de colaborarea d-nei Dorina
Salomone (care deși a absolvit
Facultatea de Drept, a lucrat cu
copii de această vârstă), dar și
a d-nei Nicoleta Chircu, care a
activat mai mulți ani în România
ca educatoare.
Grupa mică (cls. 1-3)
În această grupă sunt „prinși” copiii
de școală, până la clasa a III-a.
Grupa se va întâlni în prima și a
treia vineri din lună, de la orele 18,
pentru a învăța să scrie și să citească
în limba română. Duminica, după
Sf. Împărtășanie, vor avea ora de
Religie/Cateheză, împreună cu
grupa mare. Responsabilă pentru
această grupă este d-na Luminița
Orha, profesoară de Matematică,
de asemenea, cu o bogată
experiență pedagogică.
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Grupa mare (cls. 4-8)
Din această grupă fac parte copiii
de la clasa a IV-a și până la a VIII-a,
sau chiar mai mari, dacă este cazul.
Grupa se va întâlni în a doua și a
patra vineri din lună, de la orele
18, pentru orele de Limba română,
Istoria și Geografia României.
Duminica, după Sf. Împărtășanie,
vor avea ora de Religie/Cateheză,
împreună cu grupa mijlocie.
Responsabila acestei grupe este
d-na Camelia Stoica, cu experiență
bogată ca învățătoare în România
și responsabila pentru Ora de
Religie din parohia noastră încă
din anul 2009, absolventă și dânsa
a Facultății de Drept.
Pentru înscrieri, vă rugăm să
vă adresați direct persoanelor
responsabile. Iată coordonatele
acestora:
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Grădiniță: d-na Dorina Salomone
0157 58 293 091 sau email:
dorinasalamone@gmx.de
și d-na Nicoleta Chircu 0151
455 263 68 sau email: chircuco@
yahoo.com
Grupa mică: d-na Luminița
Orha 0151 717 13 594 sau email:
orhalumi@yahoo.com
Grupa mare: d-na Camelia
Stoica 0170 289 17 16 sau email
stoica@t-online.de

Intenția noastră este de a implica
în demersul nostru și alte persoane
cu studii în domeniile respective,
dar și de a invita diverse persoane
specializate în alte domenii (în
special pentru copiii mai mari),
pentru a desfășura diverse activități
culturale, ieșiri, excursii, vizite
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la muzeu etc. pentru a-i motiva
pe copii să participe cu interes
la aceste cursuri. Aici dorim să
conlucrăm și să urmăm exemplul
Școlii de Limba și Cultura română
din nordul orașului München,
condusă cu multă pasiune și
competență de către d-na Despina
Leonhard.
Vă adresăm îndemnul să vă
aduceți copiii la Școala parohială,
conștienți fiind că vă cerem să
faceți un mare efort. Noi nu vrem
să-i îndoctrinăm pe copiii noștri,
ci doar să le oferim câteva noțiuni
elementare despre religia creștin
ortodoxă, să-i învățăm să scrie și să
citească și să învețe ceva despre țara
lor de origine, sau a părinților lor.
Acest demers nu este un act opus
integrării în societatea germană, ci
o îmbogățire a copiilor noștri!
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Die Schule der Kirchengemeinde
Die Religionsstunde ist die
wöchentliche
Stunde
der
Katechese mit den Kindern der
Kirchengemeinde, die seit 2009
regelmäßig organisiert wird.
Durch diese Stunde wollen wir
den Kindern unseren Herrn
Jesus Christus durch biblische
Erzählungen, Gedichte, Gesänge
und
kreative
Tätigkeiten
näherbringen. Zu den großen
Festen des Kirchenjahres werden
die Kinder in die Welt der
rumänischen Bräuche durch
spezifische
Aktivitäten
(die
Bemalung der Eier, das Singen
der Weihnachtslieder) und durch
das Erlernen von Gedichten und
Gesängen eingeführt, die dann
normalerweise in einem Konzert
oder Programm vorgestellt werden.
Diese Tätigkeiten werden in
rumänischer Sprache organisiert.

sich regelmäßig nach einem
festen Programm treffen, um
die rumänische Sprache zu
lernen, aber auch grundlegende
Informationen über die Geschichte
und die Geografie Rumäniens zu
erhalten. Diese Aktivität unserer
Kirchengemeindeschule ist kein
Akt gegen die Integration unserer
Kinder in die deutsche Gesellschaft,
sondern eine Bereicherung für
unsere Kinder. Unter der Aufsicht
des Pfarrers, werden die drei
Gruppen von 4 Frauen geleitet:
Camelia Stoica (stoica@t-online.
de), Luminița Orha (orhalumi@
yahoo.com), Dorina Salamone
(dorinasalamone@gmx.de) und
Nicoleta
Chircu
(chircuco@
yahoo.com). Wer seine Kinder
in der Kirchengemeindeschule
anmelden möchte, möge mit
dem Pfarrer oder mit einer der
oben erwähnten Frauen Kontakt
Weil die Anzahl der Kinder
aufnehmen.
in den letzten Jahren konstant
zugenommen hat, haben wir im
September 2015 entschieden, diese
Aktivitäten zu erweitern und somit
eine
„Kirchengemeindeschule“
gegründet. So wurden die Kinder
in drei Gruppen eingeteilt, die
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Rugăciune de mulțumire
„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a
toată milostivirea și îndurarea, Care ai nemăsurată milă, nespusă
și neajunsă iubire de oameni, căzând acum către a Ta slavă, cu
frică și cu cutremur, aducem Ție mulțumire pentru binefacerile de
care ne-ai învrednicit pe noi nevrednicii robii Tăi. Te slăvim, Te
lăudăm și Te cântăm ca pe un Domn, Stăpân și Făcător de bine. Și
iarăși căzând înaintea Ta, îți mulțumim și cu smerenie ne rugăm
nemăsuratei și negrăitei Tale milostiviri, ca și de acum înainte să
ne dăruiești faceri de bine, ca să sporim în dragostea de Tine și de
aproapele nostru. Izbăvește-ne de tot răul și necazul. Dăruiește-ne
liniște. Și ne învrednicește ca în toate zilele vieții noastre totdeauna
mulțumire să-Ți aducem și să grăim și să cântăm cele preabune
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin“.
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