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AGAPIS 
FOAIA PAROHIALA A COMUNITATII SFANTUL ILIE—TITAN 

 
ARGUMENT 

 

 Cu vrerea Domnului, prin 
această “Foaie parohială” punem 
bazele unei lucrări del icate ş i 
interesante (sperăm noi) - anume aceea 
de deveni lucrători la frumoasa iniţiativă 
de a fi purtători şi transmiţători ai 
mesajului creştinesc prin cuvânt şi faptă. 
Amândouă acestea sunt deopotrivă de 

importante, atât pentru pentru noi cât şi 
pentru aproapele nostru. 
 Această apariţie, pe care noi o 
numim generic “foaie parohială” - 
înseamnă de fapt relansarea unei 
inţiative mai vechi - o foaie parohială 
care a apărut acum ceva vreme, dar 
care, am socotit noi, avea nevoie de o 
schimbare şi în conţinut, dar şi grafic. 
 Denumirea pe care am ales-o 
ne trimite cu gândul la cea mai frumoasă 
virtute creştină: cuvântul “agapis” 
înseamnă, în limba greacă, iubire. Este 
vorba despre acea iubire nevinovată, 
curată, dezinteresată, o iubire sfântă şi 
sfinţitoare. Aceeaşi iubire pe care şi-o 
poartă prietenii unii altora, pe care o 
poartă copiii - părinţilor şi invers. Acel 

simţământ de sorginte dumnezeiască 
care ne cheamă pe toţi spre apropierea 
de Tatăl nostru, care ne face să fim mai 
iertători, mai blânzi şi asta nu doar în 
perioada unor anumite sărbători. Este 
i u b i r e a  ma n i f e s ta tă  f a ţ ă  d e 
adevăratele valori - binele, frumosul, 
dreptatea, adevărul. 
 Ce ne propunem prin această 
iniţiativă? În primul rând vrem să oferim 
anumite informaţii care au legătură cu 
parohia noastră şi, în general, 
informaţii care sunt utile pentru toţi 
credincioşii, mici şi mari, despre 
activităţile desfăşurate în jurul bisericii 
Sfântul Ilie - Titan.  
 În al doilea rând ne dorim ca 
această foaie parohială să fie o punte 
de legătură între credincioşii parohiei, 
prin care să ne  comunicăm  unii altora 
anumite trăiri sau experienţe, care pot 
fi utile şi altora dintre cei de lângă noi, 
întâmplări concrete din care am învăţat 
câte ceva. 
 Nu în ultimul rând ne dorim să 
abordăm teme actuale, de interes 
general pentru comunitatea parohiei 
noastre şi pentru toţi cititorii. Astfel, am 
dori ca în echipa de redacţie a foii 
noastre parohiale să cooptăm cât mai 
mulţi membri pe care să ne bazăm în 
fiecare lună, pentru a da articole cât 
mai reuşite şi interesante pentru cititorii 
noştri. 

  Suntem încrezători că apariţia 
acestei foi parohiale va fi bine primită 
de către credincioşii parohiei noastre, 
iar noi, cei care alcătuim echipa “de 
redacţie” a acestei reviste, pornim la 
acest drum cu speranţă şi entuziasm.  

 
Echipa de redacţie 

Parohia “Înălţarea Sfintei Cruci”  -  Biserica “Sfântul Ilie - Titan”  

Str. Stelian Mihale nr. 14 - 20, Sect. 3, Bucureşti  

www.bisericasfantulilietitan.ro -  Biserica Sfantul Ilie Titan/Facebook.com 
   revista.agapis@gmail.com 

“Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.” (I Cor XIII, 13) 

 
 

URARE 
 
 Sfintele Sărbători de Paşti 
reprezintă un potrivit prilej de a ne întâlni 
cu toţi cei dragi dar... şi cu noi înşine. 
Chiar dacă sărbătoarea Învierii a trecut, 
e bine să ne cercetăm permanent, să 
punem în balanţă ce a fost bine, mai puţin 
bine sau... rău în viaţa noastră până 
acum. Să încercăm să privim cu nădejde 
spre viitor, să ne bucurăm de realizări şi 
să îndreptăm greşelile. 
 Noi, cu toţii, clerici slujitori ai 
bisericii Sfântul Ilie din cartierul Titan, 
alături de Consiliul şi Comitetul parohial,  
ţinem să vă urăm multă sănătate, spor în 
viaţă şi în credinţă, căldură în suflet şi o 
apropiere şi mai mare de Dumnezeu în 
zilele ce vor veni! 
 Cu siguranţă avem aşteptări 
mari pentru anul în care ne aflăm, de 
aceea şi noi rugăm pe Domnul Hristos să 
aducă bucurii îşi împliniri enoriaşilor 
parohiei noastre şi tuturor românilor! 
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Familia, astãzi 

 „Astăzi, familia creştină se confruntă cu criza 
economică... morală... spirituală.” Aceasta este o 
constatare reală, experimentală, directă. Dacă până nu 
demult ne miram că în alte ţări familiile se destramă 
extrem de uşor, după un timp foarte scurt de la 
întemeiere, cu o rată a divorţului care atinge sau 
depaşeşte procentul de 50%, în zilele noastre observăm o 
creştere ingrijorătoare a numărului divorţurilor şi în 
România. Există parcă o tendinţă de „liberalizare” a 
despărţirilor dintre soţi, care sunt privite cu uşurinţă de 
catre un număr din ce în ce mai mare de români. Gândirea 
oamenilor cu privire la căsătorie s-a modificat îngrijorător 
în utimele decenii, mergând spre raţionamente de genul: 
„Mă căsatoresc şi, dacă nu merge, divorţez şi mai încerc o 

dată”. 

 Dacă privim însă cu atenţie în zona credinţei, vom 
remarca asemănări reale cu situaţia descrisă mai sus. 
„Piaţa religioasă” are o bogată ofertă pentru toţi cei care 
au anumite căutări în acest domeniu, chiar şi pentru cei 
care nu cauta şi se declară atei. Corespondenţa dintre 
înmulţirea divorţurilor şi slăbirea credinţei românilor este 
evidentă. O simplă privire peste statistici ne poate lămuri. 
Câte divorţuri existau în perioada interbelică şi câte sunt 
acum? Dar în perioada societăţii tradiţionale româneşti de 
dinainte de primul război mondial? Era o ruşine să te 
desparţi de soţul sau de soţia legiuită...Bunicii noştri 
vorbeau despre soţul sau soţia lor folosind cuvintele: „omul 

meu” sau „femeia mea”. 

 Azi, „aventurile” extraconjugale au devenit 
aproape o modă, promovată prin toate mijloacele 
mediatice. Falsele modele sunt preluate de către tineri, 
care sunt dispuşi să încerce „multiplicitatea” si „varietatea” 
unor „relaţii libere”, abandonând unitatea şi fidelitatea 
familială tradiţională. Sărăcia, insecuritatea şi 
instabilitatea socială, emigrarea forţei de munca, 
facilitatea accesului la internet, privit ca mijloc de evadare 
din realitate şi de refugiere în reţele de „prieteni” virtuali, 

emergenţa unor droguri necunoscute pana azi, cu un 
potenţial distructiv manifestat extrem de rapid, violenţa 
exacerbată, pornografia ridicată la rangul de firesc – 
toate acestea alcătuiesc un tablou pe fundalul căruia 
întemeierea unei familii care să reziste în timp pare, 
pentru majoritatea tinerilor, un lucru aproape imposibil. A 
le vorbi despre veşnicia iubirii în aceste condiţii pare 
ciudat pentru mulţi dintre ei, pentru că nu cunosc ce este 
veşnicia, pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu. În condiţiile în 
care peste 86% din populaţia României se declară 
ortodoxă, afirmaţia poate părea forţată. Realitatea este 
însă una dureroasa: doar 37,3 % dintre români cred ca 
există Fiul lui Dumnezeu întrupat. In anul 2003, în România! 
 Ne-am propus să abordăm această temă pe 
parcursul unei serii de articole, un “foileton” dacă ne este 
permis, pentru a trage odată în plus alarma asupra 
acestui subiect atât de sensibil pentru societatea 
contemporană. Sperăm ca cele scrise aici să vă fie de 
folos! (urmarea în numerele viitoare) 

Drd. George SĂHOŢEANU 

 
Sfânta Muceniţă Agapi 

 
 Foaia noastră parohială apare 
sub ocrotirea unei sfinte muceniţe care s-
a născut în Italia în vremea  împăratului 
Adrian (117-138 dp. Hs.). Mama ei, 
sfânta Sofia, a avut alte două fiice mai 
mari: Pistis (12 ani), Elpis (10 ani), iar 
mezina, Agapi - 9 ani. 
 Perioada în care au trait aceste 
trei sfinte a fost foarte tulbure pentru 
creştini, din cauza prigonirilor la care 
erau supuşi pentru a se lepăda de 
credinţa lor.  

  
La fel s-a întâmplat cu Sofia şi fiicele sale, care au primit 
moarte martirică, după ce au suferit chinuri din partea 
păgânilor. 
 Sfânta Agapi şi-a dat sufletul în mâinile lui 
Dumnezeu după ce a fost spânzurată cu capul în jos, însă, 
pentru că nu suferise o vătămare în urma acestui chin, i s-
a tăiat capul! 
 Toate cele trei sfinte muceniţe şi-au dat viaţa 
pentru Hristos iar Biserica le cinsteşte pe data de 17 
setembrie în fiecare an. Remarcăm, aşadar, asemănarea 
sfârşitului pămânesc al acestor sfinte cu impresionanta 
jertfă a Sfinţilor martiri Brâncoveni! 
 Sfânta muceniţă Agapi să ocrotească pe toţi 
tinerii şi mai ales pe cei ce, prin râvna lor, ajută la 
apariţia acestei reviste parohiale! 
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Sfântul Ioan Gurã de Aur -  
atletul lui Hristos 

 
 “Nimeni să nu fie trist pentru că este sărac, pentru că împărăţia 

lui Dumnezeu ne-a fost dezvăluită! Să nu fie nimeni abătut din cauza 
păcatelor sale; pentru că iertarea ne-a venit din mormântul Domnului. Să 
nu fie nimeni înfricoşat de moarte, pentru că moartea Mântuitorului ne-a 

eliberat pe noi! El a călcat pe moarte şi a învins-o.”  

                        
 Acest citat care debordează de optimism este regăsit în 
“Cuvânt la Sfintele Paşti” - al unuia dintre marii Sfinţi Părinţi ai 
Bisericii noastre: Sfântul Ioan Gură de Aur, sau Hrisostomul (după 
termenul compus grecesc hriso - aur şi stoma - gură). Poate vă 
întrebaţi de ce a primit Ioan, Arhiepiscopul Constantinopolului 
acest supra-nume! 

Ei bine, el a primit această denumire datorită calităţilor sale 
oratorice inegalabile, care l-a făcut să devină iubit, căutat, dar şi 

invidiat, temut şi chiar pedepsit cu exilul de către autoritatea 
politică a vremii. 

Motivul pentru care vorbim despre personalitatea Sfântului 
Ioan Gură de Aur este acela că anul 2015 a fost declarat 
omagial pentru cinstirea  sa, evocându-se - pe lângă viaţa şi 
activitatea lui socială (care nu poate fi neglijată şi care a constat 
în ridicarea sau restaurarea unor spitale, aşezăminte sociale), 
lucrarea catehetică din  numeroasele sale predici, în care vorbea 
despre milostenie, iertare, pocăinţă. 

Î n c e r c â n d  s ă 
surpindem în scurte 
cuvinte câteva dintre 
momentele cele mai 
importante din viaţa sa, 
menţionăm următoarele: 
s-a născut cel mai 
p r o b a b i l ,  d u p ă 
calculele biografilor săi,  
în 344 sau 345, într-o 
familie de nobili, tatăl 
său - Secundus - fiind 
general în armata 
romană, iar mama sa - 
A n t u s a ,  f i i n d 
descendentă dintr-o 
familie aleasă ce 
provenea din Antiohia 
(regiune între Turcia şi 
Siria de azi, pe ţărmul 
nord-estic al Mării 

Mediterane). 
Printr-o fericită rânduială dumnezeiască, strălucita inteligenţă 

cu care a fost înzestrat Ioan de către Dumnezeu s-a şlefuit şi a 
atins înălţimi nebănuite, în special atunci când a intrat sub sfera 
de activitate a celor mai importanţi dascăli ai vremii, dintre care 
cel mai renumit a fost profesorul de retorică Libanius. Rezultatul 
întâlnirii celor două personalităţi se vede în cuvântările pline de 
măiestrie oratorică dar şi de Duh ale sfântului. 

Din ceea ce se ştie despre prima parte a vieţii lui Ioan Gură 
de Aur, acesta a activat o oarecare perioadă ca avocat, deşi a 
simţit din adolescenţă o anumită vocaţie pentru monahism; a 
abandonat acest gând la insistenţele mamei sale, care şi-l dorea 
aproape, şi a rămas alături de ea . 

Hotărârea de a se retrage în singurătate şi-a urmat-o abia 
după moartea maicii sale (374 sau 375), atunci când, alături de 
bunul său prieten pe nume Vasile, s-a pus sub ascultarea unui 
pustnic.  Deşi trăind în sihăstrie, Ioan va fi chemat la o slujire 

mult mai înaltă, pentru că, în anul 381, va fi hirotonit diacon; 
este perioada în care scrie destul de mult, inclusiv celebrul 
“Tratat despre Preoţie”.  

În anul 381 este sfinţit preot de către episcopul Flavian al 
Antiohiei, rămânând predicatorul cel mai important al acestei 
cetăţi vreme de 12 ani, în condiţiile în care Antiohia era al 
doilea oraş ca importanţă din Imperiul Bizantin. Prin predicile 
sale i-a cucerit pe auditorii săi din acest oraş. 

Sfântul Ioan Gură de Aur s-a dovedit providenţial pentru 
această cetate şi din punct de vedere social, atunci când, în 
Antiohia se declanşează o revoltă a locuitorilor împotriva 
împăratului Teodosie - care impusese noi impozite. În acest 
context tulbure pentru locuitorii cetăţii, Ioan se identifică şi el cu 
cetăţenii ce stăteau sub ameninţarea soldaţilor şi a distrugerii 
întregii lor cetăţi. Cu această ocazie, Ioan Gură de Aur rosteşte 
21 de predici care au rămas celebre sub denumirea “Omilii la 
statui”. 

În anul 397, Sfântul Ioan Gură de Aur ajunge la 

Constantinopol şi de aici începe greul pentru el; deşi la început 
relaţiile dintre el şi stăpânirea politică, respectiv împărăteasa 
Eudoxia - erau bune. Însă măsurile de austeritate pe care Ioan le
-a introdus în interiorul palatului arhiepiscopal, predicile care 
condamnau luxul şi abuzurile de tot felul, i-au adus 
arhiepiscopului Constantinopolului multe antipatii. 

În aceste împrejurări, anul 403 îl găseşte pe Ioan într-o 
postură neaşteptată, surprinzătoare: aceea de acuzat într-un 
proces înscenat, în care unul dintre conspiratorii împotriva sa era 
chiar unul dintre detractorii săi: episcopul Teofil al Alexandriei. În 
cadrul acestui sinod i-au fost aduse Sfântului Ioan 29 capete de 
acuzare, dintre care majoritatea lor covârşitoare erau artificiale 
iar restul erau doar exagerări! Dat fiind faptul că Teofil şi ceata 
sa erau sprijiniţi de împărat, sinodul se încheie cu caterisirea 
mincinoasă şi nevalidă a lui Ioan. 

Urmare a nesfârşitelor comploturi ce s-au dus împotriva 
Sfântului Ierarh, acesta urmează a fi exilat într-o îndepărtată 
localitate din marginea Imperiului, însă, din cauza drumului lung 
şi istovitor, dar şi a bolilor care îi şubreziseră sănătatea, moare 
în anul 407 dp. Hs., la data de 14 septembrie, în localitatea 
Cucuson (în partea de răsărit a Mării Negre). 

Despre personalitatea Sfântului Ioan Gură de Aur vom mai 
vorbi pe parcursul anului în care ne aflăm, însă până atunci, vom 
relata o istorisire, ca să ne dăm seama cât de copleşitoare este 
personalitatea acestui Sfânt Părinte al Bisericii noastre: 

Un episcop, numit Adelfie, care l-a cunoscut pe sfântul Ioan în 
timpul vieţii s-a întristat pentru sfârşitul său pământesc şi, fiind 
cuprins de un dor sfânt, s-a rugat la Dumnezeu să îi descopere 
starea în care se afla sufletul său în ceruri. Domnul i-a ascultat 
rugăciunea şi a trimis un înger care să îi arate locurile cele 

luminoase şi fericite ale raiului, unde sălăşluiau predicatorii 
credinţei şi dascălii Bisericii. 

Episcopul văzând toate acele frumuseţi, s-a minunat de acea 
vedere, se tot uita împrejur ca să îl vadă şi pe Sfântul Ioan; dar 
nevăzându-l s-a întristat. Văzându-l astfel, îngerul l-a întrebat 
care este pricina tristeţii lui, fiindcă nimeni din cei ce văd acele 
locuri nu iese întristat. Ierarhul bisericesc i-a spus că s-ar fi 
aşteptat să îl găsească acolo şi pe marele dascăl al Bisericii, 
Ioan. La care îngerul i-a răspuns: 

“Pe el nu-l poate vedea om în trup, pentru că el stă acolo unde 
este tronul Stăpânului!”.  

Iată, aşadar, cât de mare este vrednicia acestui mare dascăl 
al pocăinţei, şi de câtă cinste a fost el încununat de la Dumnezeu, 
pentru faptele şi cuvintele sale cele minunate! * 

 
*(va continua) 
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Programul sfintelor slujbe  
din biserica  “Sfântul Ilie - Titan”: 

 

Miercuri: orele 8.00 - Sfânta Taină a Maslului 
Vineri: orele 17.00 - Slujba Acatistului zilei 

Sâmbată: ora 08.00 - Utrenia şi Sfânta Liturghie, urmate de 
slujba Parastasului 

Duminică: ora 08.00 - Utrenia şi Sfânta Liturghie 
 

* programul din ziua de duminică este repetat la fiecare 
sărbătoare importantă  din cursul săptămânii; 

 

** programul de Spovedit este legat de slujbele din cursul 
săptămânii adică: miercurea, după Maslu, şi vinerea - după 

Acatist. Pentru stabilirea excepţiilor, vă rugăm să luaţi legătura 
cu preotul duhovnic.  

 
Unde duce rugăciunea unei femei 

 
 O biserică. Străjuită atent de o mănăstire-n vârf de 
munte. Acel gen de mănăstire care ar putea ajunge obiectiv 
turistic naţional, dacă stareţul acesteia şi-ar lăsa deoparte 
smerenia şi ar exploata aurul duhovnicesc din jurul său. Însă, 
această mănăstire intră în categoria celor care sunt specializate 
în salvat vieţi, nu vizite turistice.  
 Un turist atent poate observa în biserică o mulţime de 
mesaje pe pereţi. Poate, îi vor sări ochii pe citatul Sfântului 
Antonie cel Mare: „Va veni vremea ca oamenii să înnebunească şi, 
când vor vedea pe cineva că nu înnebuneşte, se vor scula asupra lui, 
zicându-i că el este nebun, pentru că nu este asemenea lor”. Însă, la 
un moment dat, va avea ocazia să privească două femei.  
 Una dintre acestea are un copil activ peste medie, iar 
cealaltă priveşte rugăciunea din umbră. Prima dintre ele 
veghează un pachet şi îşi numără rugăciunile pe un metanier 

călugăresc, demn de mirare pentru mireni. Ştie deja în detaliu 
fiecare slujbă şi are în minte persoana căreia îi va împărţi 
bunătăţile aduse aproape în fiecare zi. I se citeşte în privire 
familiaritatea omului care beneficiază de un spaţiu tronat de 
credinţă, cât de des este posibil.  
 Cea de-a doua priveşte icoanele cu o tânjire aproape 
nemaivăzută. Se bucură că poate face asta. În urmă cu câteva 
luni, trecea prin lupte fizice şi zgomotoase cu ea însăşi, ce răsunau 
în boxele mănăstirii, astfel încât fiecare călugăr să îi poată auzi 
prezenţa. O ustura crucea plasată temporar la gât şi o durea 
fiecare os, după contorsionările de la icoană. 

 Cele două au familii diferite, se cunosc din priviri şi din 
câteva interacţionări politicoase. Însă, au o trăsătură comună. 
Rugăciunea. Prima dintre ele nu ia nici cea mai mică decizie fără 
sfatul duhovnicului şi are o familie liniştită. Cea din urmă este 
demonizată şi se roagă cu disperare să poată măcar atinge o 
icoană, fără să aibă dureri fizice după acest gest. Niciuna dintre 
cele două nu cedează în credinţa ei. 
 Rolul femeii în biserică este bine delimitat: asistă la 
slujbă de pe partea stângă, primeşte mir după bărbaţi şi nu are 
dreptul să intre în Sfântul Altar. Însă, odată intrată într-o familie, 
în calitate de mamă, soră ori soţie, dotată cu instinctul matern şi/
sau iubire, dispune de acea armă care le-a făcut pe mironosiţe să 
aibă curajul de a merge la mormântul lui Hristos, pentru a-i îngriji 
trupul mort, în timp ce prigoana se manifesta fără oprelişti. 
Rugăciunea unei femei este atestată de Maica Domnului, cea care 
poate coborî în iad, pentru a mai linişti sufletele chinuite. 
 Cele trei femei mironosiţe, Maria Magdalena, Maria, 
mama lui Iacov şi Salomeea au arătat că rugăciunea pentru un 
suflet, adormit, deşi Mântuitor, a trecut graniţele spaimei care îi 
cuprindea pe Apostoli, pe bună dreptate. Iar acesta este motivul 
pentru care sensul cuvântului „mironosiţă”, potrivit DEX Online, ar 
trebui să rămână cel de „femeie cucernică, smerită”, Fără 
completarea: „epitet dat unei femei prefăcute, care simulează 
nevinovăţia, modestia”. 

 „Iar plecând ele în grabă de la mormânt, cu frică şi cu 

bucurie mare au alergat să vestească ucenicilor Lui” (Matei, 28:8) 

Monica LUNGU 

Corala Brâncovenilor -  
o nouă prezenţă la Festivalul de la Giurgiu  

 
 Duminică, 18 aprilie 2015, s-a ţinut în Ateneul “Nicolae 

Bălănescu” din oraşul Giurgiu, a VI-a ediţie a Festivalului  
Interjudeţean de muzică interreligioasă “Lumină din Lumină”. 
Acesta a fost organizat de către Primăria Oraşului Giurgiu, în 
parteneriat cu Consiliul Local şi cel Judeţean Giurgiu, şi alte foruri 
interconfesionale. 
 Ca şi în ediţiile celelalte, Corala Brâncovenilor a 
Parohiei “Înălţarea Sfintei Cruci” - Titan a luat parte la acest 
festival de muzică religioasă corală, alături de alte 13 grupuri 
corale din ţara noastră sau din Bulgaria. 
 Atmosfera a fost primitoare, vremea a fost călduroasă 
şi plăcută, astfel încât drumul a fost uşor până în oraşul ocrotit de 
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din apropierea Bucureştiului, iar  
sala a fost neîncăpătoare pentru public.  
 Corala Parohiei noastre a interpretat patru piese 
muzicale, alese de către doamna dirijor Veronica VISI pentru a 
fi în ton cu perioada pascală în care ne aflăm, aceste piese 
fiind: “Ziua Învierii”, “Sfărâmând porţile iadului”, “Florilegiu 

bizantin de Paşti” şi “Hristos anesti/Hristos a înviat”. 
 Ne-am bucurat să vedem o reacţie pozitivă din partea 
publicului, care ne-a arătat aprecierea pentru interpretarea 
pieselor muzicale. De asemenea, Corala noastră a fost printre 

puţinele care au participat la toate ediţiile acestui Festival, lucru 
care a fost menţionat şi de directorul Ateneului din Giurgiu. 
 La finalul festivalului, fiecare cor a primit de la 
organizatori câte o diplomă şi un trofeu de participare, precum 
şi invitaţia de a reveni în anul următor, la o nouă ediţie a 
festivalului “Lumină din Lumină”. 

 
Imagine cu 

doamna 
Veronica VISI, 

primind trofeul 
de participare în 

cadrul 
Festivalului de la 

Giurgiu 
 

Diac. Ionuţ 
MICIU 

Te aşteptăm în echipa noastră! 
 Dragi cititori, deocamdată revista noastră este la 
început! Dorim să formăm o echipă de redacţie competitivă, 

inventivă şi eficientă. De aceea, dacă scrii frumos (articole sau 
poezie) , aşteptăm mater ia lu l  tău pe adresa: 
revista.agapis@gmail.com 


