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CONVOCATION 
 
 

In conformity with Article III, Section 7, of the By-Laws of 
The Romanian Orthodox Episcopate of America, we hereby call into session 

 

THE 81ST ANNUAL 
EPISCOPATE CONGRESS 

 

Friday, September 6 through Saturday, September 7, 2013 
 

at 
Vatra Românească – Grass Lake, Michigan 

Special Guest:  His Beatitude, Metropolitan Tikhon 
______________________________________________________________________________ 

 
The Congress will be in session starting 

Friday, September 6, 2013 at 9:00 am Eastern Daylight Savings Time 
 

The Agenda, as will be presented in the Annual Report to the Episcopate Congress 2013 will include: 
 

Reading/Approval of the 80th Annual Episcopate Congress Minutes; Official Reports to the Congress; 
Reports from the Episcopate Auxiliaries; New Business as submitted by the Episcopate Council 

 
As per Article III, Section 1, The Episcopate Congress shall be composed of: 

 The Bishop 
 The Auxiliary Bishop(s) 
 The Vicar 
 The Parish Priest and Assistant Priest(s) 
 Two Lay Delegates elected by each Parish Assembly for Congress 2013-2014 
 Two delegates from each Auxiliary organization of the Episcopate 
 Priests under the jurisdiction of the Episcopate not having parishes, deacons, abbots, abbesses, if 

accredited by the Episcopate Council 
 Members of the Episcopate Council in office, including Auxiliary Presidents ex-officio 

 
Should the duly-elected lay delegates be unable to attend, their alternates will represent the parish.  No addition, 
substitution or ad hoc delegation will be recognized by the credentials committee. 

 
+ NATHANIEL 

Archbishop of Detroit and The Romanian Orthodox Episcopate of America 
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The 81st Congress of The Romanian Orthodox Episcopate of America 
Vatra Românească  /  September  5-7, 2013 H O T E L S 

HOLIDAY INN EXPRESS—
CHELSEA 

1540 Commerce Park Dr, Chelsea MI 48118 
(734) 433-1600 

 

Rate:  $139.99 + tax (1 King / 2 Queen) 
Deadline:  August 21 

Features: Indoor pool, breakfast, fitness room 

FAIRFIELD INN—JACKSON 
2395 Shirley Dr, Jackson MI 49202 

(517) 784-7877 
 

Rate:  $113.00 + tax (1 King / 2 Queen) 
Deadline:  August 4 

 

Features: Free breakfast, free Wi-Fi, indoor pool & 
spa,  fitness center 

HAMPTON INN—JACKSON 
2225 Shirley Dr, Jackson MI 49202 

(517) 789-5151 
 

Rate:  $119.00 + tax (1 King / 2 Queen) 
Deadline:  August 4 

 

Features: Free breakfast, free Wi-Fi, indoor pool, 
fitness center 

(Please note:  We are unable to host lodging or camping on the Vatra grounds.) 

S C H E D U L E   O F   E V E N T S 
 

  
  Thursday, September 5 
 
        8:30 am Breakfast  
        9:00 am Akathist 
      10:00 am Clergy Conference 
  1:00 pm Lunch 
  2:00 pm Clergy Conference Reconvenes 
  5:00 pm Vespers & Sermons 
  6:00 pm Supper 
  7:00 pm Episcopate Council Meeting 
 
  
  Friday, September 6 
 
  8:00 am Registration 
        9:00 am Invocation to the Holy Spirit 
   81st Episcopate Congress Convenes 
        1:00 pm Lunch 
  2:00 pm Congress Reconvenes — Session II 
  5:00 pm Vespers & Sermons 
  6:30 pm Supper & Program 
 
  
  Saturday, September 7 
 
  8:00 am Matins 
  9:00 am Procession of the Hierarchs & Clergy 
         Hierarchal Divine Liturgy 
     12:00 noon  Congress Banquet & Closing Program   

 
Hosted by: St. Elias Mission, Anjou, Quebec 

H O T E L 
 

Remember, you must mention you are 
with “ROEA Congress” when making 
your reservation in order to receive the 
special discounted price. 
 
We strongly urge you to reserve your 
rooms before the deadline indicated for 
each hotel.  Availability & rate not guar-
anteed after deadline. 

C A R   R E N T A L 
 

For more information, or to make your 
reservations today, call AVIS Rent-A-
Car at 1(800)331.1600, or visit their 
website at www.avis.com. 
 
You must give them the ROEA Avis 
Worldwide Discount (AWD) Code # 
J867318 to receive the discounted 
rates. 

HOLIDAY INN—JACKSON 
2696 Bob McClain Dr, Jackson MI 49202 

(517) 789-9600 
 

Rate:  $115.00 + tax (1 King / 2 Queen) 
Deadline:  August 4 

    Features: Fitness center, indoor pool,  free Wi-Fi 

COMFORT INN—JACKSON 
2435 Shirley Dr, Jackson MI 49202 

(517) 768-0088 
 

Rate:  $90.00 + tax (2 Queen) 
$95.00 + tax (2 Queen Suite) 

Deadline:  August 4 
 

Features: Free breakfast,  pool, Jacuzzi, fitness 
center, free newspaper 

Mention “ROEA Congress” for 
listed rate.  Reserve early—other 
local events creating limited hotel 
availability. All hotels in Michigan 
are now non-smoking. 
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CONVOCARE
în conformitate cu Articolul III, Secţiunea 7, a Regulamentelor Episcopiei Ortodoxe Române

din America, chemăm în sesiune

al 81-lea Congres anual al episCopiei
JOI, 5 SEPTEMBRIE –SÂMBĂTĂ, 7 SEPTEMBRIE, 2013

la
VATRA ROMÂNEASCĂ, GRASS LAKE, MICHIGAN

Invitat special – PREA FERICIREA SA, PREA FERICITUL MITROPOLIT PRIMAT TIKHON AL
BISERICII ORTODOXE ÎN AMERICA

Toţi preoţii parohi şi asistenţi numiţi în Parohii de către Episcop, precum şi toţi delegaţii mireni aleşi legal de 
către Adunările Generale Parohiale în 2013 şi ale căror acreditări au fost verificate de către Comitetul de acred-
itare al Episcopiei, sunt chemaţi în sesiune de lucru.

Congresul va fi în sesiune de lucru începând cu ziua de
VINERI, 6 SEPTEMBRIE orele 9:00 a.m., ora Coastei de Est.

Ordinea de zi, după cm este publicată în Raportul Anual către Congresul Episcopiei 2013, va include:
• Citirea / Aprobarea Procesului Verbal al celui de-al 80-lea Congres al Episcopiei
• Raporturile Oficiale către Congres
• Raporturi din partea Organizaţiilor Auxiliare ale Episcopiei
• Propuneri noi din partea Consiliului Episcopesc.

Conform Articolului III, Secţiunea 1, Congresul Episcopiei va fi compus din:
• Episcop
• Episcopul-Vicar
• Vicarul
• Preotul Paroh şi Preotul sau Preoţii asistenţi 
• Doi (2) delegaţi mireni aleşi de Adunarea Generală a fiecărei Parohii pentru Congresul Episcopiei pentru anii 

2013-2014
• Doi (2) delegate din partea fiecărei organizaţii auxiliare a Episcopiei
• Preoţi de sub jurisdicţia Episcopiei care nu au parohie, diaconi, stareţi, dacă sunt acreditaţi de Consiliul Epi-

scopesc
• Membrii Consiliului Episcopesc în funcţiune, ca şi preşedinţii organizaţiilor auxiliare ex officio.

Dacă delegaţii mireni aleşi legal nu pot participa la Congresul Episcopiei, locţiitorii lor aleși legal de către 
Adunarea Generală Parohială a fiecărei Parohii, vor reprezenta Parohia. Nici o adăugare, substituire or delegaţie 
ad-hoc nu vor fi recunoscute de către Comitetul de acreditare.

+NATHANIEL
Arhiepiscop al Detroitului şi al Episcopiei Ortodoxe Române din America
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PROGRAMUL
 9:00 am Rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt
  Deschiderea celui de-al 81-lea Congres al
  Episcopiei
 1:00 pm Prânzul
 2:00 pm Congresul continuă- Sesiunea a II-a
 5:00 pm Vecernia și Meditații
 6:30 pm Cina și Programul

SÂMBĂTĂ, 7 Septembrie 
 9:00 am Procesiunea Clerului şi Sfânta Liturghie
  Arhierească
 12:00 pm Banchetul şi Programul de Încheiere

JOI, 5 Septembrie 
 8:30 am Micul dejun
 9:00 am Acatist
 10:00 am Conferinţa clerului
 1:00 pm Prânzul
 2:00 pm Conferinţa clerului sesiunea a 2-a
 5:00 pm Vecernia 
 6:00 pm Cina
 7:00 pm Şedinţa Consiliului Episcopesc

VINERI, 6 Septembrie
 8:00 am Înregistrarea delegaţilor

duMitru iCHiM, sau despre 
reaMintirea graiului uitat

„Lumina nu-i lumină,
ci doar un grai uitat,
încetul cu încetul
chemând întru a fi.”
Aceste versuri străvezii se găsesc la finalul poemului 

Timp alb al lui Dumitru Ichim din cartea Nelogoditele 
tăceri/ Heshtjet e pafejura (Editura Amanda, Buc., 
2013), carte ce adună poezii din cele anterioare şi prin 
intermediul lui Baki Ymeri trece şi în albaneză, crescând 
ca două flăcări din jarul de pe aceeaşi vatră. Fie şi doar 
şoptite de preot în sfântul lăcaş, ridicat de el în Kitche-
ner, din Canada, aceste vorbe ar trece prin enoriaşi şi 
i-ar aduna ca o singură fiinţă sub cupola înaltă; fie şi 
doar trecute pe filele unei cărţi, ele rămân pentru poet 
şi cititor ca o inscripţie înflorită în piatră, cu sclipiri de 
frumuseţe şi nume. 

....Şi omul urmează aceeaşi desfacere pentru refacere, 
precum lumina, spre Logos. Cuvântul, „raţiunile divine” 
sunt dintr-un început şi într-o mişcare de fiinţare în toate 
cele trei ipostase: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Logosul divin 
îşi pune în sine diferenţa: lumea şi omul. Prin numire şi 
facere. Fiindu-i asemenea, omul poartă în sine şi diferenţa. 
Este făcut şi din lut şi din aburul ce s-a suflat peste el. 
Metafora Olarului şi a vasului de strâns lacrimi trec din 
Biblie prin multe poeme ale lui Dumitru Ichim. De cele 
mai multe ori, implicit. Ceea ce este plasticizarea pentru 
lucruri este şi pentru trupul omenesc, dar, prin aburul ce 
i s-a suflat „în nări”, omul şi diferă, este subiect uman 
„creat ca chip al Persoanei Logosului”. El cuprinde în 
sine şi identitatea şi diferenţa, de unde chemarea de a 
o supune pe ultima negării. În cuvintele părintelui Du-
mitru Stăniloae, omul, persoana umană „e chemată la 
existenţă ca partener creat al Cuvântului lui Dumnezeu 
cel personal, ca un chip al lui însuşi, pentru a gândi şi 
ea, în calitate de subiect, raţiunile obiective ale lucrurile 
împreună cu Cuvântul dumnezeiesc, subiectul gânditor 
originar al lor.” (op. cit., p. 8). Pentru a se deschide vieţii, 
omul mai este trecut şi printr-un „somn adânc”, ca dintr-o 
coastă să i se facă femeia. Astfel, se intră în devenire 

şi se deschide morţii, se alunecă în diferenţă şi negare 
urmând să se recupereze ceea ce este de recuperat. Mai 
trebuie spus că somnul acesta de la început are o funcţie 
genetică. Nu este aici locul să-i o descifrăm, ci doar de 
amintit că Dumitru Ichim îl aşază la rădăcina vieţii şi a 
morţii, a timpului: „Înainte de apă mi-e sete de somn,/ 
înainte de foc mi-e sete de somn,/ înaintea aerului am 
răsuflat din somn/ până când somnul s-a făcut pământ// 
în palmele Plăsmuitorului.// Mi-e sete de somn/ şi aş 
sări peste gardul somnului mare/ dar mi-e frică:/ ce se 
va întâmpla dacă nici moartea/ nu are somn deajuns/ şi 
n-o să mai pot adormi?” (Cerşetorii somnului). În fine, 
aici se desface şi se strânge un nod dialectic, de identităţi 
şi diferenţe, de repetare a celor din planul divinităţii în 
planul omenesc. De naştere a dramei şi de manifestare a 
iubirii divine. Datorită alunecării omului tot mai mult în 
lumea manifestată, a uitării identităţii sale cu Cuvântul 
(acesta rămânând un „grai uitat”), se caută recuperarea 
omului. Din prea multă iubire a Divinităţii. Şi se „instituie” 
termenul mijlocitor, adică Iisus. Tatăl îşi dă pe unicul Fiu 
pentru a fi om, cu tot ce presupune aceasta, de trecere cu 
moarte pre moarte călcând, spre a-i arăta omului Calea, 
Adevărul şi Viaţa. Calea mântuitoare a Învierii. Un model 
pentru recuperare, un model al Jertfei! Cele două „tăceri”, 
a Divinităţii şi a omului, „nelogodite”, cum zice şi titlul 
cărţii, sunt aduse în logodnă şi, prin înscrierea omului 
pe calea jertfei, în nuntire. De aceea Iisus este numit şi 
Mire. Astfel se luminează traseul liturgic al devenirii 
Divinităţii şi mântuirii omului. 

Cine se supune acestui traseu vede identităţi şi di-
ferenţe pe orice treaptă de păşire, în sine şi în lume, la 
orice nivel ontic al fiinţei, şi caută să le împlinească, 
să le depăşească. Dumitru Ichim o ştie şi încearcă să le 
cunoască, să le instituie poematic. În sprijin aduce harul 
şi pământul roditor pentru unele „seminţe” din textele 
sacre, dar şi fapta. Îl ajută Biblia de pe masa din altarul 
bisericii. Cu învăţăturile ei, cu pildele lui Iisus şi des-
cifrările lui Pavel. Mai întâi, lumea manifestată se vede 

Cont. la pag 24


