
Fondazione “Migrantes” 

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 

 
2 DUMINICA A 19-A DUPĂ RUSALII (Iubirea vrăjmaşilor). Sf M Ciprian; Sf M Iustina, diaconiţa 

  ora 09.30 Sf. Spovedanie 
  ora 10.30 Sf. Liturghie 
 

9 DUMINICA A 20-A DUPĂ RUSALII (Învierea fiului văduvei din Nain). Sf Ap Iacob al lui Alfeu; Cuv An-

dronic şi Atanasia 

  ora 09.30 Sf. Spovedanie 
  ora 10.30 Sf. Liturghie 

 
15  S Sf M Lucian din Antiohia; Sf Tereza de Avila 

  ora 16.30 Sf. Botez Alexandru 
 
16 DUMINICA A 21-A DUPĂ RUSALII (Pilda Semănătorului; a Sf Părinţi de la Conciliul VII Ecumenic, 

Niceea, 787). Sf M Longin Sutaşul; Sf Margareta Maria Alacoque 

  ora 09.30 Sf. Spovedanie 
  ora 10.30 Sf. Liturghie 

 
23 DUMINICA A 23-A DUPĂ RUSALII. (Eliberarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor). Sf Ap 

Iacob, rudenia Domnului 

  ora 09.30 Sf. Spovedanie 
  ora 10.30 Sf. Liturghie 

 
29  S Cuv M Anastasia Romana; Cuv Avramie 

  ora 13.00 Sf. Cununie Denis - Valentina 
 
30 DUMINICA A 22-A DUPĂ RUSALII (Pilda bogatului nemilos si a săracului Lazăr). Sf M Zenovie şi sora 

lui, Zenovia 

  ora 09.30 Sf. Spovedanie 
  ora 10.30 Sf. Liturghie 

Pentru botezuri, cununii, sfeştanii, molifte etc.,  vă puteţi adresa la Pr Raimondo: 
la numerele de telefon: fix 0444 149 60 55;  cel. 393 482 9000,  

ori înainte sau după slujba de duminică la Biserică. 



SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE -  
IZVORÂTORUL DE MIR 

  
"Du-te, şi pe Lie vei birui, şi pe Hristos vei mărturisi!"  

  

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit pe vremea împăraților Dioclețian şi 
Maximian Galeriu (284- 311) şi era fiul voievodului cetății Tesalonicului, botezat în 
taină de părinții săi, de frica cruntelor prigoane împotriva creştinilor. Şi îl învățau 
părinții în cămara cea ascunsă a palatului lor toate tainele sfintei credințe, 
luminându-i cunoştința despre Domnul nostru Iisus Hristos, precum şi milostenia 
cea către săraci, săvârşind, adică, faceri de bine, celor ce aveau nevoie. Şi aşa, 
Dimitrie a cunoscut adevărul din cuvintele părinților săi, dar, mai ales, a început a 
lucra într-însul darul lui Dumnezeu. Şi tânărul creştea cu anii şi cu înțelepciunea, 
urcând ca pe o scară, din putere în putere. Şi, ajungând la vârsta cea mai desă-
vârşită, părinții lui s-au dus din vremelnica viață, lăsând pe tânărul Dimitrie moşte-
nitor nu numai al multor averi, ci şi al bunului lor nume. 
Deci, Maximian împăratul, auzind de moartea voievodului Tesalonicului, a chemat 
la dânsul pe fiul acestuia şi, cunoscându-i înțelepciunea, l-a făcut voievod în locul 
tatălui său. Şi a fost primit Sfântul cu mare cinste de cetățeni, iar el cârmuia cu 
multă vrednicie poporul, propovăduind pe față dreapta credință şi aducând pe 
mulți la Hristos.   Deci, nu după multă vreme, a cunoscut împăratul că voievodul 
Dimitrie este creştin şi s-a mâniat foarte. Drept aceea, întorcându-se biruitor dintr-
un război cu sciții, Maximian a poruncit să se facă praznice în fiecare cetate, în 
cinstea zeilor, şi a venit împăratul şi la Tesalonic. Şi Dimitrie, fiind întrebat de sunt 
adevărate cele auzite despre dânsul, a răspuns cu îndrăzneală, mărturisind că 
este creştin şi a defăimat închinarea păgânească. Şi îndată, împăratul a poruncit 
să-l închidă în temniță, până la încheierea jocurilor în cinstea venirii sale.   Şi se 
bucura împăratul, mai ales, văzând pe un luptător vestit, Lie, vandal de neam, 
înalt, puternic şi înfricoşător la chip, că se lupta cu cei viteji şi-i ucidea, aruncându
-i în sulițe. Deci, era acolo un tânăr creştin, anume Nestor, cunoscut Sfântului Di-
mitrie. Acesta, văzând pe Lie ucigând fără cruțare pe oameni, mai cu seamă pe 
creştini, s-a aprins de râvnă. Şi vrând să se lupte cu Lie a alergat la Sfântul, în 
temniță, cerând de la dânsul rugăciuni şi binecuvântare ca să-l poată birui pe acel 
ucigaș de oameni. Şi, însemnându-l cu semnul crucii pe frunte, Sfântul i-a zis: 
"Du-te, şi pe Lie vei birui, şi pe Hristos vei mărturisi!"   Deci, intrând în luptă cu 
Lie, Nestor a strigat: "Dumnezeul lui Dimitrie, ajută-mi!" Şi îndată, trântindu-l jos 
pe Lie, l-a omorât. Şi s-a întristat împăratul de moartea lui Lie. Aflând însă că 
Sfântul Dimitrie este cel care l-a îndemnat pe Nestor să se lupte cu Lie, împăratul 
a trimis ostaşi, poruncindu-le să-l străpungă cu sulițele pe Sfântul, în temniță, că a 
fost pricina morții lui Lie. Şi aceasta făcându-se îndată, marele Dimitrie şi-a dat 
sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Şi s-au făcut la moaştele lui multe minuni şi prea 
slăvite tămăduiri. Tot atunci, din porunca împăratului, s-a tăiat capul şi Sfântului 
Nestor. 

(Din Proloagele, vol I, Ed. Bunavestire, Bacău,1995) 



PARTICIPAREA LA SFÂNTA LITURGHIE 
Ce poate fi mai frumos decât Sfânta Liturghie? Slujba cea mai importantă un-
de pâinea și vinul se prefac în Trupul si Sângele Mântuitorului, cu care ne 
împărtășim. Aici primim viața și rămânem în vindecare. Pentru aceasta trebuie 
să participăm cu toții la slujbă, nu numai preotul, ci toți cei care suntem în 
Biserică.  
Prin Împărtășanie devenim cu toții frați, în comuniune, și cu cei vii și cu cei ador-
miți și cu Sfinții, cu Îngerii, cu Maica Domnului si Hristos.  Slujba trebuie trăită, la 
ea nu se asistă ci se participă activ și se face împreună cu preotul. Suntem 
cu toții împreună rugători. 
În slujba Sfintei Liturghii, ca și în toate celelalte slujbe, cuvântul are un rol deo-
sebit de important. El trebuie auzit, înțeles, primit, pătruns și apoi cu multă rugă-
ciune, să prindă rădăcini trainice în inimile noastre. Muzica vocală în exclusivi-
tate, așa de frumoasă și de bogată din Biserica noastră, ne ajută să ne apropi-
em de Dumnezeu. 
Ea transportă cuvintele în inimile noastre. Toate au rost când se leagă unele de 
altele, așa și melodia de text. În Biserică nu cântăm de dragul de a ne auzi 
pe noi sau de a ne etala frumoasele voci, ci de dragul de a fi cu Dumnezeu. 
E foarte bine când se cântă cu voci frumoase este și mai bine când se cântă cu 
tot sufletul și cel mai minunat lucru e când cântă toată Biserica! Acesta es-
te  scopul unui grup, al unui mic cor, sau al unui cântăreț: să-i adune pe toți în 
jur, să-i  încurajeze pe toți credincioșii din Biserică să cânte. Așa cum pu-
tem fiecare. Cu mai mult sau mai puțin 
talent. Cei cu voci frumoase și «urechi 
bune» să-i încurajeze și pe ceilalți. Pentru 
că ceea ce cântăm la Sfânta Liturghie es-
te rugăciunea îndreptată spre cer. Cân-
tând ne rugăm. Si rugându-ne toți împre-
ună putem «mută și munții»! Veniți să 
cântăm, să ne rugăm împreună «ca într-
un gând să mărturisim: pe Tatăl, pe Fiul și 
pe Sfântul Duh, Treimea cea de o ființă și 
nedespărțită»! 

 



IUBIREA VRĂJMAȘILOR 
 
1. Nu este posibil dacă înainte nu îl iubim pe Dumnezeu. Isus ne-a sugerat aceas-
ta când ne-a spus: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din 
tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca 
pe tine însuţi” (Lc 10,27). 
Dacă îl iubeşti pe Dumnezeu cu toată fiinţa ta, atunci vei putea să îţi iubeşti şi 
aproapele, chiar dacă este duşmanul tău. Această iubire este un dar al Spiritului 
Sfânt care sălăşluieşte în noi. 
2. „Faceţi bine celor ce vă urăsc”, spune Isus. Iar Sf. Pavel spune: „Dacă vrăjmaşul 
tău este flămând, dă-i de mâncare; dacă îi este sete, dă-i să bea [...] biruieşte răul 
cu binele” (Rm 12,20-21). Fă binele pentru duşmanul tău şi vei fi surprins să des-
coperi cât de uşor este să îl iubeşti. Pe el îl va ajuta să îşi scoată răutatea din ini-
mă. Dar a birui răul cu binele înseamnă că noi trebuie să facem primul pas; noi tre-
buie să începem, făcând ceva. 
Un medic spunea odată: „Practic medicina de 30 de ani şi am prescris multe la via-
ţa mea. Dar cu timpul am aflat că ceea ce vindecă cel mai bine problemele oame-
nilor este medicamentul numit iubire.” 
„Şi dacă nu funcţionează?”, a fost întrebat de cineva. „Dublează doza”, a răspuns 
el. 
3. Isus spune: „Rugaţi-vă pentru cei care vă persecută”. Amintiţi-i în rugăciune în 
genunchi. Este cel mai mare privilegiu pe care îl pot primi de la tine – să fie amintiţi 
atunci când eşti faţă în faţă cu Dumnezeu. Nici o persoană nu se poate ruga pen-
tru cineva, şi să o urască în acelaşi timp. Unul din cele mai bune mijloace de a nu 
urî pe cineva este să ne rugăm pentru respectivul. 
4. Căutaţi ceva bun în duşmanul vostru. Pr. Ioan de Kronstadt scria: „Când fratele 
tău îţi greşeşte cumva – de exemplu vorbind rău despre tine, sau pervertindu-ţi 
vorbele, sau calomniindu-te – nu ne enerva pe el, ci caută să găseşti în el calităţile, 
care există fără nici o 
îndoială în fiecare om, şi iubeşte-l pentru acestea. Căutătorii de aur nu bagă în 
seamă nisipul şi noroiul din site, ci caută doar bobiţele de aur; deşi sunt puţine, le 
preţuiesc şi aruncă peste umăr tot ceea ce nu  este de folos. Dumnezeu face tot 
aşa, curăţindu-ne cu mare dărni-
cie”. 
5. Faceţi binele, rugaţi-vă, căutaţi 
binele în duşmanii voştri, şi la fi-
nal dezvoltaţi-vă capacitatea de a 
iubi. Fără iertare este imposibil 
chiar şi să începi să îţi iubeşti 

duşmanul. Această iertare trebu-
ie să înceapă de la cel căruia i s
-a greşit. Doar cel nedreptăţit 
poate să spele cu apele calde 
ale iertării.  

Pr. Anthony M. Coniaris 



ZILELE PENTRU POMENIREA GENERALĂ A MOR-
ȚILOR DIN CURSUL ANULUI BISERICESC 

 
În Biserica Romano-catolică 
pomenirea generală a morți-
lor se face, din sec. XI, în zi-
ua de 2 noiembrie.  
Majoritatea Bisericilor orien-
tale a consacrat pentru po-
menirea generală a morţilor o 
zi liturgica pe săptămână, şi 
anume sâmbăta. Două dintre 
sâmbetele din cursul anului 
bisericesc sunt consacrate în 
chip special pomenirii gene-
rale a morţilor, prin cântări şi 
rugăciuni înscrise în rânduiala de slujbă din cărţile liturgice respective şi anu-
me : 
 a) Sâmbăta dinaintea Duminicii lăsatului  sec de  carne (Înfricoşătoarei Judecăţi) 
 b) Sâmbăta  dinaintea  Duminicii  Pogorârii Duhului Sfânt (Sâmbăta Rusaliilor).  
Ambele zile poartă în popor şi denumirea de Moşii: de iarnă şi de vară, pentru 
că facem pomenirea părinţilor, moşii şi strămoşii noştri cei adormiţi. 
 
În Sâmbăta dinaintea Duminicii lăsatului sec de carne facem pomenirea 
morţilor, pentru că în duminica următoare Biserica a rânduit să se facă pomenire 
de a doua venire a Domnului şi de Înfricoşătoarea Judecată, care îi va urma şi 
la care ne vom înfăţişa cu toţii. De aceea, întrucât mulţi dintre drepţii Vechiului 
Testament au adormit fără să vadă pe Mântuitorul făgăduit şi așteptat, iar mulți 
dintre creștini au murit pe neașteptate şi fără pregătirea sau fără pocăința nece-
sară, Biserica face mijlocire pentru toţi aceştia. 
 
În Sâmbăta dinaintea Duminicii Pogorârii Duhului Sfânt (Sâmbăta Rusalii-
lor sau "Moșii" de vară), Biserica face din nou pomenirea generala a morţilor, 
rugându-se pentru ei, prin rugăciunile şi cântările  înscrise în slujba zilei din 
Penticostar, pentru ca şi ei să se bucure de darurile Sfântului Duh, a Cărui po-
gorâre este prăznuită în duminica următoare. 
 
Biserica românească, consacrând această Sâmbătă pomenirii generale a morţi-
lor, n-a făcut altceva decât să creștineze străvechea sărbătoare păgână de va-
ră, numită Parentalia, prin care romanii îşi pomeneau şi cinsteau pe morţii 
(părinţii) lor (parentes, de unde Parentalia). 
 
În pietatea populară s-au statornicit în timpul mai nou - îndeosebi în Biserica ro-
mânească şi în cea rusească - şi alte zile decât Sâmbăta, din care unele cu da-



Rugăciune pentru mântuirea celor adormiți 
 
Pomenește, Doamne, pe cei ce întru nădejdea învierii și a vieții ce-
lei ce va să fie au adormit, părinți și frați ai noștri, și pe toți cei care 
întru dreapta cre-dință s-au săvârșit, și iartă-le lor toate greșelile pe 
care cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul le-au săvârșit, și-i 
așează pe ei, Doamne, în locuri luminoase, în locuri de ver-deață, 
în locuri de odihnă, de unde au fugit toată dure-rea, întristarea și 
suspinarea, și unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi 
cei din veac. 
Dăruiește-le lor și nouă Împă-răția Ta și împărtășirea bunătăților 
Tale celor negrăite și veș-nice și des-fătarea vieții Tale celei nesfâr-
șite și fericite. 
Că Tu ești învierea și odihna adormiților robilor Tăi (numele), Hris-
toase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui 
fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață 
făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 
Cu sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, un-
de nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit! 

tă fixă, altele cu dată variabilă  pentru pomeniri  ale morţilor. 
Astfel, în Biserica rusă se îndatinează o astfel de pomenire în ziua de 6 august, 
când, fiind sărbătoarea Schimbării la faţă a Domnului, Biserica se roagă ca şi 
cei morţi să se împărtăşească de lumina dumnezeiască a Taborului. 
 
În Biserica rusească se practică, din timpuri mai vechi, o pomenire generală a 
morţilor, cunoscută sub denumirea populară de Paştile Blajinilor, adică Paştile 
Fericiţilor sau al morţilor, care are loc marţi după Duminica Tomii. Practica 
aceasta, care pare de origine foarte veche, a ajuns şi în partea de răsărit a ţării 
noastre (Moldova), dar şi în unele regiuni din Ardeal şi Banat (dar în zone re-
strânse), unde Paştile Blajinilor se mai numesc si Moşii de Paşti, şi se serbează 
fie luni după Duminica Tomii, fie în Duminica Tomii (în Banat), fie chiar luni în 
Săptămâna Luminată sau în alte zile din aceasta săptămână. 
În Biserica românească se face pomenirea generală a eroilor, adică a tuturor 
celor morţi pe câmpurile de luptă, în Joia înălţării Domnului, pentru ca şi suflete-
le  celor care s-au jertfit să se înalte, cu Domnul, în slava cerească. 
 
 



DATE MEMORABILE ÎN LUNA OCTOMBRIE 
 

1/10/1924: Înlocuirea oficială a Calendarului vechi, Iulian, cu cel actual, Gregorian (cu 
13 zile mai târziu) 
2/10/1409: Este atestată cea mai veche pisanie românească, cea de la biserica 
Streisângiorgiu (jud. HD). 
7/10/1883: S-a inaugurat Castelul Peleş. 
8/10/1878: Armata română întoarsă victorioasă din Războiul de Independenţă 
împotriva turcilor, îşi face intrarea triumfală în Bucureşti pe Podul Mogoşoaiei, care de 
atunci poartă numele de Calea Victoriei. 
10/10/1857: Începe construcţia clădirii Universităţii din Bucureşti după planurile 
arhitectului Alexandru Orăscu. 
10/10/1916: Prima bătălie a trupelor române în primul război mondial la Tg. Jiu, se 
respinge ofensivă germană. 
14/10/1465: Bucureştiul devine capitală sub Radu cel Frumos, domnul Ţării Române-
şti (1462-1478). Ca localitate (citadelă pe Dâmboviţa) însă, Bucureştiul e atestat 
documentar din timpul lui Vlad Ţepeş în 1459. 
14/10/1834: Domnitorul muntean Alexandru Ghica legalizează drapelul naţional 
românesc în cele trei culori: roşu, galben şi albastru. Tricolorul, impus ca drapel 
naţional sub Cuza în 1859, devine cum îl ştim noi astăzi, cu benzi verticale, având 
albastrul la hampă, în 1867, o dată cu întronarea lui Carol I. 
15/10/1922: La Alba Iulia a avut loc încoronarea lui Ferdinand I (1914-1927) ca rege 
al tuturor românilor. 
19/10/1865: Inaugurarea liniei ferate Bucureşti-Giurgiu, prima din România; Filaret-
prima gară a Bucureştilor. 
26/10/1860: A fost inaugurată, în prezenţa lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), 
Universitatea din Iaşi, cu patru facultăţi: Drept, Filosofie, Ştiinţe şi Teologie 
27/10/1938: Este inaugurată, la Târgu Jiu, "Coloana fără sfârşit", celebra sculptură a 
lui Constantin Brâncuşi 
31/10/1784 – A început răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan. 

 

SCHIMBAREA OREI 
 

Ora de vară şi ora de iarnă au un rol important în calculele astrologice. Ora de vară a 
fost reintrodusă în anul 1979 şi recalculată în 1997, dar a funcţionat şi la mijlocul se-
colului XX. 
În programele de astrologie, ora de vară apare sub numele “Daylight Saving”. Între 
1979-1996 s-a trecut la ora de vară în ultima duminică a lui martie şi la ora de iarnă în 
ultima duminică a lui septembrie. După 1997 se trece la ora de vară la ora 1 GMT 
din ultima duminică a lui martie (după 22 martie) şi la ora de iarnă la ora 1 GMT 
din ultima duminică a lui octombrie.  
Aceste diferenţe pot crea confuzii în privinţa orei naşterii în funcţie de reperul GMT. În 
România, în ora de vară diferenţa orară faţă de GMT este de 3 ore. În restul anului 
diferenţa orară faţă de GMT este de 2 ore.  
Nu toate ţările folosesc în acest moment ora de vară, ci doar 70 de ţări din întreaga 
lume. Nu toate ţările au aceleaşi perioade pentru schimbarea orei. 
Anul  acesta  schimbarea  la  orarul  de  iarnă  va  avea loc în noaptea dinspre 
29 octombrie spre 30 octombrie, când (în Italia) ora 3.00 va deveni ora 2.00. 



„Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoții Bisericii și să se roage pentru el, 

ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel 

bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate, se vor ierta lui” 

(Iacov 5,14-15) 

  

DUMINICĂ, 13 NOIEMBRIE 2016, 

LA ORA 15ºº 

SE VA SĂVÂRȘI 

TAINA SFÂNTULUI MASLU CU 7 PREOȚI, LA BISERICĂ. 

  

Vă așteptăm pe toți cei cu boli trupești sau sufletești! 

INFORMAȚII ȘI ADRESE UTILE: 
 

CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI  la Trieste 
Adresă: Via Udine, nr.11, 34132 Trieste 
Telefon: +39 040 412536 (La acest număr NU se furnizează informații consulare). 
 
Telefon call-center (informații consulare pentru cetățeni români): +39 040 411 652; +39 
040 452 8136; +39 040 416 350 - aceste numere sunt conectate direct la call-center-ul 
consular care funcționează la București în cadrul Ministerului Afacerilor Externe 
 
Telefon de urgență: +39 340 8821688 
Exclusiv pentru cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu carac-
ter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu ca-
racter extraordinar). La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare. 
Fax: +39 040 44938; E-mail: trieste@mae.ro 

Pentru botezuri, cununii (cu posibilitatea de a 
face și 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. 

https://www.google.it/maps/place/Via+Udine,+11,+34132+Trieste/data=!4m2!3m1!1s0x477b6b695800ffa3:0xbe281503cc36381d?sa=X&ei=DPXBVNaRF8OKaKeYgNAE&ved=0CCQQ8gEwAA
mailto:trieste@mae.ro

