
 Parohia „Araceli” 
Piazza Araceli, 21;  

36100-Vicenza 
 

Tel cel.  393.482.9000  

Tel fix. 0444.149.60.55;  
Fax. 0444.183.3500 

E-mail: parohiavicenza@gmail.com 
Website: www.parohiavicenza.it 

                      => Parohia Vicenza 
 
 

 
5 DUMINICA A 6-A A PAŞTILOR (a Orbului din naştere). Sf M Dorotei al Tirului 

 ora 10.00 Sf. Spovedanie;  

 ora 10.30 Sf. Liturghie 
 

8  M Aducerea moaştelor Sf M Teodor Stratilat. (Odovania sărbătorii Învierii Dom-

nului) 

 ora 10.45 Înmormântarea domnului Ștefan Marin 
 

12 DUMINICA A 7-A A PAŞTILOR. (a Sf Părinţi de la Conciliul I Ecumenic, Niceea, 

325). Cuv Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul 

 ora 09.30 Molifte  

 ora 10.00 Sf. Spovedanie;  

 ora 10.30 Sf. Liturghie 
 

19 D COBORÂREA SFÂNTULUI DUH (Duminica Mare a Rusaliilor). Sf Ap Iuda 

Tadeul 

 ora 09.30 Sf. Spovedanie;  

 ora 10.30 Sf. Liturghie, urmată de sfințirea spicelor de grâu 

 ora 12.30 Depunerea Jurământului noilor epitropi, urmată de prânz și șe-

dință împreună cu întreg Consiliul Pastoral (la Araceli Nuova) 

 

26 DUMINICA 1-A DUPĂ RUSALII (a Tuturor Sfinţilor). Cuv David din Tesalonic; Sf 

Ioan al Goţiei 

 ora 09.30 Sf. Spovedanie; 

 ora 10.30 Sf. Liturghie 

Pentru botezuri, cununii (cu starea civilă gratuită tot la 
Biserică), sfeştanii, molifte etc.,  vă puteţi adresa la Pr 

Raimondo: Tel fix: 0444.149.60.55;  
Cel. Wind: 393.482.9000 sau în fiecare duminică la Biserică  

(înainte sau după Sf. Liturghie). 



Declarațiile de venit 2016 (CU 2015) 
 
Declaraţia de venit este un act impus pentru toţi 

rezidenţii in Italia, care încasează venituri. Este 

obligatorie pentru muncitorii din sectorul do-

mestic care câștigă anual peste 8.000 de euro.  
 

Prin această declarație se calculează diferența 

între taxele datorate statului și cele efectiv plăti-

te. În plus, prin declarația de venit se pot recu-

pera o parte din taxe și din cheltuieli. Se pot recupera parțial dobânzile pasive plătite în 

cadrul împrumuturilor pentru casă, dar și cheltuielile încadrabile în următoarele catego-

rii: medicale (proteze dentare, ortopedice, acustice; ochelari de vedere, cheltuieli de în-

mormântare), abonamente pentru mijloacele de transport în comun, frecventarea activi-

tăților sportive de către copii, 55% din costurile efective de schimbare a tâmplăriei de 

izolare termică, cheltuieli școlare, contractul de închiriere a locuinței. 

 

Declarația de venituri (dichiarazione di redditi – modello 730 e/o UNICO P.F.)  

Declarația de venituri (dichiarazione di redditi – modello 730 e/o UNICO P.F.) din 2016 

pe 2015 vine cu noutăți. Pentru români, cea mai importantă este includerea în 

aceasta și a familialilor din țară, pentru care se pot obține contribuții de la 700 la 

1200 €. 

 

Toți angajații în regulă, care muncesc în Italia, trebuie să prezinte, în perioada 15 aprilie 

– 7 iulie, declarația de venituri la Ministerul Finanțelor. Anul acesta există o declarație 

precompletată cu datele deja existente la Finanțe iar românii trebuie să depună, printre 

alte documente, codul fiscal al persoanelor pe care le au în îngrijire (a carico) – pentru 

soț/soție și/sau fiu/fiică rezidenți în țara de origine certificarea ambasadei și/sau consula-

tului care să ateste apartenența la familie). 

 

Pentru completarea Mod. 730 puteți să apelați cu încredere la „commercialista” Parohiei  

care vă poate veni în ajutor oferind servicii de calitate gratuite sau la prețuri extrem de 

avantajoase membrilor parohiei.  

În afara acestor date, în luna iunie mai avem următoarele sărbători: 
9 J ÎNĂLŢAREA DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS (Ispasul). (Ziua Eroilor Neamului).  
20 L PREASFÂNTUL ŞI DE VIAŢĂ FĂCĂTORUL DUH. PREASFÂNTA TREIME 
24 M NAȘTEREA SF IOAN BOTEZĂTORUL (Sânzienele) 
29 L SF APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. 

De multe ori, agenții sau familii italiene se adresează parohiei noastre pentru a că-

uta „badante”. În acest moment se caută n. 2 persoane ca îngrijitoare domestice. 

Pentru informații apelați la numerele parohiei. 
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