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5  S Sf M Galaction şi Epistimia, soţia lui 

 ora 15.00 Botez Daniel 
 

6 DUMINICA A 24-A DUPĂ RUSALII (Învierea fiicei lui Iair). Sf Pavel Mărturisitorul al 

Constantinopolului 

 ora 09.30 Sf. Spovedanie 

  ora 10.30 Sf. Liturghie 

   ora 12.00 Parastas 

 
13 DUMINICA A 25-A DUPĂ RUSALII (Pilda Samarineanului milostiv). Sf Ioan Gură de 

Aur 

 ora 09.30 Sf. Spovedanie 

  ora 10.30 Sf. Liturghie 

  ora 15.00 Sf. Maslu cu 7 preoți 
 

20 DUMINICA A 26-A DUPĂ RUSALII (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina). Cuv Grigorie 

Decapolitul; Sf Proclu al Constantinopolului; Sf M Dasius din Durostorum 

 ora 09.30 Sf. Spovedanie 

  ora 10.30 Sf. Liturghie 
 

27 DUMINICA A 30-A DUPĂ RUSALII (Păzirea poruncilor; Dregătorul bogat). Sf M Iacob 

Persul 

  ora 09.30 Sf. Spovedanie 

  ora 10.30 Sf. Liturghie 

Pentru botezuri, cununii, sfeştanii, molifte etc.,  vă puteţi adresa la Pr 
Raimondo:Tel fix: 0444.149.60.55; 

Cel.: 393.482.9000 sau în fiecare duminică la Biserică  
(înainte sau după Sf. Liturghie). 



Închinarea la moaşte e dispreţuită, dar scheleții desenaţi pe spinarea copiilor 

noştri ne amuză! 

 

E la modă să ne scuipăm cre-

dinţa în vreme ce alţii şi-o apă-

ră pe-a lor cu dinţii. E la modă 

să nu avem nici cele mai ele-

mentare noţiuni despre religia 

noastră, dar să ne luăm un aer 

semidoct, scârbit şi suficient şi 

să  proferăm împotr iva 

„creştinopaţilor” „pupători de 

moaşte”.  

Icoana din clasă deranjează, pe când măştile cu draci şi vrăjitoare sunt bine 

venite! Închinarea la moaşte e dispreţuită, dar scheleţii desenaţi pe spinarea 

copiilor noştri ne amuză! Nu cunosc niciun creştin sănătos la cap care să creadă 

şi să-şi înveţe copilul că viaţa de dincolo înseamnă “arderea pe vecie în Iad la 

foc mic”, iar dintre atei, liber-cugetători şi alte specii de nefericiţi apărute în pei-

saj, nu cred că vorbeşte vreunul copilului despre iad şi rai. 

 

Înghiţim mizeriile altora 

E minunat că înghiţim aberaţiile altora pe stomacul gol şi cu mare bucurie, că 

terfelim tradiţiile, credinţele, obiceiurile şi sărbătorile noastre. E indicat să prelu-

ăm pe negândite şi să punem pe un piedestal ceea ce alţii au aruncat demult la 

gunoi, în tomberonul de dincolo de cortină. E bine că turnăm în noi tone de bă-

uturi acidulate pline de pesticide, exportate de americani şi pe care ei nu le mai 

consumă de zeci de ani. E de aplaudat că ne îndopăm copiii cu hamburgheri de 

la restaurante care la noi sunt de lux şi în ţara de origine sunt pentru cerşetori şi 

oamenii străzii. Este extraordinar că ne învăţăm copiii să preţuiască sexul şi dez-

măţul de Valentine’s day şi că uităm să îi învăţăm ce înseamnă iubirea, respectul, 

preţuirea celuilalt. Dar cel mai frumos e de halloween, când ne îmbrăcăm copii 

de până în 10 ani în draci, vampiri, monştri, vârcolaci şi vrăjitoare şi-i încurajăm 

să celebreze moartea, groaza, întunericul şi forţele răului în loc să îi încurajăm 

(în aceeaşi săptămână!) să dea un colac de pomană şi să aprindă o lumânare 

pentru cei dragi adormiţi din familie. 

 

Proteste şi pretexte 

În tot acest timp, copiii şi părinţii din Statele Unite şi Canada protestează vehe-



ment împotriva acestui surogat de sărbătoare, iar emisiunile de ştiri din aceleaşi 

ţări anunţă că se înmulţesc crimele, violurile, actele sataniste şi creşte consumul 

de droguri şi alcool. Dacă vor şi ai noştri baluri mascate, sunt mii de posibilităţi 

de a-i costuma fără a intra în sfera morbidului. Copiii noştri nu-l mai cunosc pe 

Făt-Frumos, n-au auzit de Ileana Cosânzeana şi de alte personaje din basmele 

care ne-au fermecat nouă, părinţilor şi bunicilor noştri copilăria, însă ştiu de 

halloween şi de obiceiuri străine şi de sufletul şi de tradiţia noastră. Iar noi, 

părinţi responsabili, protestăm faţă de predarea religiei în şcoli şi ne strâmbăm 

când se propune să avem zi liberă pentru o sărbătoare creștină, deşi mulţi n-ar 

avea oricum în intenţie să calce pragul vreunei biserici în acea zi. 

 

În zadar vă veţi plânge! 

E trist, dragii mei, că citatul de la începutul articolului l-am găsit pe pagina web 

a unei învăţătoare. Ea e omul care ar trebui să modeleze frumos sufletele copii-

lor noştri, şi nu să le sădească umbre. Le sărut mâna mamei mele, soacrei mele, 

ambele învăţătoare, şi doamnei învăţătoare a copilului meu, care au lăsat să 

treacă această zi fără a-i da importanţă. Şi cu riscul de a deranja, vă invit să aveţi 

grijă cu ce hrăniţi sufletul copiilor dvs. Dându-le otravă, otravă veţi culege şi nu 

veţi avea dreptul să vă plângeţi! 

sursa lumeacredintei.com 

 

 

 

 
 

Învăţaţi-vă cea mai puternică rugăciune, după rugăciunea domnească „Tatăl nostru”, 

care este rugăciunea inimii, adică să zici mereu în minte şi în inimă: „Doamne, Iisuse 

Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!”. 

Sau poţi să zici şi aşa: „Doamne, Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugă-

ciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor, miluieşte-mă pe mine, păcă-

tosul!” 

Aceasta este o rugăciune scurtă, dar are mare putere. Este bine s-o repeţi şi în tren şi 

pe drum şi acasă, până ce adormi seara s-o 

ai în gură. Dacă ai numele lui Iisus Hris-

tos, nu mai ai năluciri prin somn şi supă-

rări şi visuri urâte, pentru că nu se poate 

apropia satana de locul acela unde se po-

meneşte numele Mântuitorului cu toată 

inima, cu toată dragostea. 

Din Ne vorbeşte părintele Cleopa vol 7, Editura Mănăstirea Sihăstria, p. 13 



Pe urmele milostivirii. Pelerinajul parohiilor din Villafranca de Verona, 

Vicenza şi Udine la Medjugorje 

 

Pelerinajul este printre sem-

nele care caracterizează 

Anul Milostivirii, proclamat 

de Papa Francisc la 13 mar-

tie 2015. 

Pelerinajul este un simbol 

care a îmbogăţit tradiţia ju-

bilară şi reprezintă icoana 

drumului pe care fiecare 

persoană îl face în viaţă. Vi-

aţa însăşi, subliniază Papa 

Francisc, este un pelerinaj 

iar fiinţa umană este un „pelerin care parcurge un drum până la ţinta râvnită. Şi 

pentru a ajunge la poarta sfântă la Roma şi în orice alt loc, fiecare va trebui să 

facă, după propriile forţe, un pelerinaj” (Misericordiae vultus, n. 14). 

În acest context, credincioşi din mai multe parohii din nordul Italiei au partici-

pat la pelerinajul de la Medjugorje, organizat în perioada 30 septembrie-2 oc-

tombrie 2016. 

Medjugorje este o localitate din Bosnia-Herţegovina, devenită cunoscută în ur-

mă cu 35 de ani când şase tineri - Ivanka Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Vicka 

Ivankovic, Ivan Dragicevic, Jakov Colo şi Marija Pavlovic -, începând cu 24 iunie 

1981, au început să aibă viziuni ale Sfintei Fecioare Maria. În mesajele Mariei, 

transmise vizionarilor, Maica Domnului îndeamnă credincioşii la pace, dragos-

te, credinţă, conversie, rugăciune şi post. Pelerinul este provocat să răspundă la 

apelul Fecioarei pentru a-şi îndrepta viaţa şi inima spre Dumnezeu. 

De la prima apariţie, în 1981, Fecioara din Medjugorje a atras nenumăraţi cre-

dincioşi din toate colţurile lumii, veniţi aici pentru a căuta liniştea şi pacea sufle-

tească. Cu aceleaşi gânduri a pornit şi grupul nostru, format din enoriaşi din Pa-

rohiile din Villafranca de Verona, Vicenza şi Udine. 

La sosire, primul loc vizitat de pelerini a fost biserica „Sf. Iacob”, în faţa căreia 

se află statuia Reginei Păcii. Altarul în aer liber din spatele bazilicii permite mii-

lor de credincioşi să asiste la slujbele care se desfăşoară în mai multe limbi, pen-

tru a putea fi înţeleasă de toţi; în confesionalele de lângă biserică pelerinii au 

ocazia să-şi deschidă sufletele în taina Sfintei Spovedanii; iar locul amenajat în 

faţa Statuii lui Isus Înviat aflat lângă biserică este un spaţiu ideal pentru rugă-



ciune şi reculegere. 

Drumul Crucii („Via 

Crucis”) pe “Muntele 

Calvarului” (Krizevac) 

pe care, în semn de par-

ticipare la suferinţele 

Mântuitorului, mulţi pe-

lerini îl parcurg desculţi, 

vizita comunităţii Surorilor Misionare, care actualmente adăposteşte 105 copii ai 

străzii, a reprezentat agenda dimineţii zilei următoare, sâmbătă 1 octombrie. 

După masă, semnificativă a fost mărturia lui Ivo şi cea a responsabilei comuni-

tăţii Jahve. 

În zorii zilei de 2 octombrie, grupul a urcat pe „Colina Apariţiilor”, locul unde 

Fecioara Maria a apărut pentru prima dată. Aici pelerinii au recitat Sf. Rozariu 

în faţa basoreliefurilor pe care sunt reprezentate misterele Rozariului. Pe vârful 

colinei se află o statuie a Fecioarei şi un crucifix, amplasate într-un loc destinat 

meditaţiei, rugăciunii şi odihnei, iar la poalele colinei se află Crucea Albastră 

unde s-a petrecut Apariţia vizionarei Mirijana. 

Putem spune, fără să greşim, că Medjugorje este un spaţiu renumit şi din cauza 

miracolelor, motiv pentru care a devenit un loc unde omul îl poate întâlni pe 

Dumnezeu. La un astfel de miracol a avut parte şi grupul nostru după apariţie: 

o doamnă coreeancă adusă în cărucior a fost vindecată plecând acasă pe picioa-

rele proprii. 

Multe au fost mărturiile personale ale credincioşilor făcute la întoarcere în auto-

car. Ca de obicei, la început au fost timizi, apoi, încurajaţi unul de celălalt, şi-au 

exprimat opiniile personale în privinţa pelerinajului. 

Suntem siguri că fiecare dintre participanţi s-a întors acasă mai liniştit şi mai bo-

gat sufleteşte după această experienţă. 

Pr. Raimondo Salanschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesiunea de toamnă a Consiliului Pastoral al comunităţii din Vicenza 

 

Duminică, 16 octombrie 2016, a avut loc 

în „Aula de Şedinţe” a Parohiei Araceli 

sesiunea de toamnă a Consiliului Pasto-

ral al Parohiei din Vicenza.  

Consiliul Pastoral Parohial este organis-

mul de programare şi de coordonare a 

activităţilor pastorale ale parohiei care 

are ca scop stimularea participării enori-

aşilor la rezolvarea diferitelor probleme 

ale parohiei şi promovarea unei prezen-

ţe cât mai active a Bisericii în viaţa comunităţii. Consiliul Pastoral este, prin ur-

mare, o propunere pastorală serioasă, constructivă, pentru a da mai multă viaţă 

comunităţii. 

Ca de obicei, întrunirea Consiliului nostru s-a desfăşurat într-un deosebit climat 

familiar fiind precedată de prânzul curatorilor şi a familiilor acestora. 

Cel mai mult timp a fost dedicat programării şi promovării activităţilor pastora-

le iminente ale comunităţii. S-au evidenţiat, printre altele, pregătirea slujbei 

Sfântului Maslu din 13 noiembrie, organizarea perioadei Postului Crăciunului 

prin diferite propuneri pentru copii şi adulţi.  

S-a propus, de asemenea, organizarea lunară a unei întâlniri conviviale a tutu-

ror enoriaşilor din parohie.  

S-au trecut în revistă părerile referitoare la pelerinajele organizate în cursul 

acestui an la Bazilica „Sfântul Anton” din Padova, la Sanctuarul „Madonna 

della Corona” din provincia de Verona, la Medjugorje şi au fost propuse alte 

destinaţii cu caracter cultural şi religios.  

La finalul întrunirii, s-a vorbit 

despre situaţia persoanelor ca-

re au pierdut locurile de muncă 

şi despre mijloacele prin care 

parohia ar putea veni în ajuto-

rul familiilor cu necesităţi. 

Pr. Raimondo Salanschi 

 

 

 

 



Despre Postul Nașterii Domnului  

(Postul Crăciunului) 
 

Postul Nașterii Mântuitorului sau Postul Crăciunului, așa cum este cunoscut 

de către toți credincioșii este ținut de credincioșii în întreaga lume. Prin interme-

diul acestui post Dumnezeu ne dă putința curățării trupești și sufletești. 

Acesta închipuie ajunarea timp de patruzeci de zile a Proorocului Moisi, dar 

și postul patriarhilor din Vechiul Testament. La fel precum cei de atunci aștep-

tau venirea Mântuitorului pe Pământ cu post și rugăciune, așa se cuvine ca toți 

credincioșii să aștepte și să întâmpine prin ajunare Mielul lui Dumnezeu năs-

cut din Fecioara Maria. 

Acest post ține 40 de zile, începând cu data de 15 noiembrie și sfârșind la 25 de-

cembrie, lăsând sec pe 14 noiembrie.  

 

Când protivnicul mântuirii noastre se vede bătut la prima piedică - cea mai 

ușoară - ce o ridică în calea robilor lui Dumnezeu prin lume, mândria nu-l lasă 

să se dea bătut, ci le stârnește a doua piedică prin viciile trupului, sau o iubire 

trupească de sine. La o atare înaintare a luptei pentru mântuire se tânguie tru-

pul, ca să te milostivești de el; e tânguirea vicleană a stricăciunii, care nu trebu-

ie ascultată, ci scoasă din rădăcină și firea făcută iarăși curată. De aceea Părin-

ții i-au zis trupului: vrăjmaș milostiv și prieten viclean. În vremea negrijii de 

mântuire trupul se nărăvise cu patimile și poftele, iar acestea l-au desfrânat și 

l-au scos de sub conducerea minții, sau, mai bine zis, au scos mintea de la con-

ducere, încât se răscoală cu nerușinare împotriva sufletului, chinuindu-l în tot 

felul, și se întărâtă până și împotriva lui Dumnezeu.  

„Căci pofta cărnii este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, fiindcă nu se supune legii lui 

Dumnezeu, și nici nu poate”. Așa vine ca fiecare ducem o povară în spate - trupul 

de pe noi. De la starea aceasta și până la a-l face să fie templu sau Biserică a Du-

hului Sfânt e de luptat de cele mai multe ori viața întreagă. 

  

Firea trupului fiind surdă, oarbă și mută, nu te poți înțelege cu el decât prin os-

teneală și foame, acestea însă trebuie conduse după dreapta socoteală, ca să nu 

dăuneze sănătății. Acestea îl îmblânzesc, încât nu se mai tine vrăjmaș lui Dum-

nezeu. Rugăciunea și postul scot dracii poftei ai mândriei și ai mâniei din 

trup. Foamea îmblânzește fiarele.  

Cu tot dinadinsul se atrage luarea aminte ca toată lupta aceasta să nu se ducă 

fără îndrumarea unui duhovnic iscusit care știe cumpăni pentru fiecare ins 

aparte: măsura, trebuința și putința fiecăruia. Postul adică să fie măsurat după 

http://calendarulortodox.ro/posturi/postul-nasterii-domnului-postul-craciunului/
http://calendarulortodox.ro/posturi/postul-nasterii-domnului-postul-craciunului/


vârstă, după sănătatea rămasă - deși postul pe mulți i-a făcut sănătoși - și după 

tăria și felul ispitelor. Așa cere dreapta socoteala. Cei ce s-au grăbit fără sfatul 

dreptei socoteli, toți au întârziat sau au pierdut. De aceea au zis Părinții, 

gândindu-se la cei grăbiți să stingă patimile, că mai mulți s-au păgubit din post, 

decât din prea multa mâncare, și preamăreau dreapta socoteală, ca virtutea cea 

mai mare. Prețuirea pătimașă a trupului pe mulți îi întoarce împotriva duhov-

nicului, deși învrăjbirea nu-i ține mult, boala îi întoarce; pe alții, însă, mușcați 

la minte de mândrie, nici nu-i lasă sa meargă vreodată la duhovnic, deși le 

tânjește cugetul. La vreme de umilință - care cearcă pe toți - și aceștia biruie pie-

dica și intră în lupta mântuirii.  

Pentru botezuri, cununii (cu starea civilă  
tot la Biserică), sfeştanii, molifte  

etc.,  vă puteţi adresa la Pr Raimondo: 
Tel fix: 0444.149.60.55; 
Cel.: 393.482.9000. 

sau în fiecare duminică la Biserică  
(înainte sau după Sf. Liturghie). 

A devenit deja o tradiție în rândul credincioșilor din Vicenza și din împre-
jurimi de a participa la Sf. Maslu cu 7 preoți.  
Duminică 13 noiembrie, începând cu ora 15.00, vom celebra Taina Sfântu-
lui Maslu.  
Această sfântă taină, de obicei, se celebrează de mai mulți preoți (trei, cinci 
sau șapte), prin urmare vor fi prezenți mai mulți preoți din parohiile învecinate. 
Pentru o majoră participare la această sfântă slujbă vă rugăm să divulgați ști-
rea celor care doresc să participe! 

Invitație Repetiții de colinde 
 

Invităm copiii (începând cu vârsta de 5 ani) și adulții din Vicenza și îm-
prejurimi să participe la repetițiile de colinde organizate de parohia noas-
tră. Întâlnirile vor începe vineri  19 noiembrie, începând cu ora 20.00, la 
Biserica Sant’Agostino (Viale S. Agostino, 573, Vicenza) și se vor face pe 
două grupuri: copiii și adulții. 
 

Vă așteptăm cât mai numeroși! 


