
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 
 

 
 
1 DUMINICA A 19-A DUPĂ RUSALII (Iubirea vrăjmaşilor). Acoperământul Maicii Domnului; Sf 
Ap Anania; Cuv Roman Melodul;  Sf Tereza a Pruncului Isus 

•  ora 09.30 Sf. Spovedanie 
•  ora 10.30 Sf. Liturghie 
 

8 DUMINICA A 20-A DUPĂ RUSALII (Învierea fiului văduvei din Nain). Cuv Pelaghia şi Taisia.  
•  ora 09.30 Sf. Spovedanie 
•  ora 10.30 Sf. Liturghie 

 

15 DUMINICA A 21-A DUPĂ RUSALII (Pilda Semănătorului; a Sf Părinţi de la Conciliul VII Ecu-
menic, Niceea, 787). Sf M Lucian din Antiohia; Sf Tereza de Avila 

•  ora 09.30 Sf. Spovedanie 
•  ora 10.30 Sf. Liturghie 

 

21  S  Cuv Ilarion cel Mare; Cuv Ursula 
•  ora 16.00 Botez 
•  ora 17.00 Botez 

 
22 DUMINICA A 23-A DUPĂ RUSALII (Eliberarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor). Sf 
Averchie, cel întocmai cu apostolii; Sf 7 tineri din Efes; Sf papă Ioan Paul al II-lea 

•  ora 09.30 Sf. Spovedanie 
•  ora 10.30 Sf. Liturghie 
•  ora 16.30 Sf. Liturghie în Seminar cu Episcopul de Vicenza, Mons. Beniamino Pizziol  

 
29 DUMINICA A 24-A DUPĂ RUSALII (Învierea fiicei lui Iair). Cuv M Anastasia Romana; Cuv 
Avramie 

•  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. 



Ce înseamnă să fii nașă? 
 

Totul s-a întîmplat atît de re-
pede. Prietena mea Sandy m
-a sunat tocmai din Florida și 
m-a întrebat dacă accept să 
fiu nașă de botez la cel de-al 
doilea copil, un băiețel nou-
născut. 

Nașă! O onoare atât de mare! 
Eram flatată, deoarece înca 
nimeni nu mă rugase să fiu 
nașă. 

– Desigur, – am răspuns fără să mai ezit. 

– Nu te grăbi cu răspunsul, – mi-a zis Sandy. -Să fii nașă este o mare răspundere. 
Gândește-te o zi, două, sau chiar roagă-te. 

– Nu vorbi prostii, – am rîs eu. – Vreau să fiu nașa lui Josh. 

Totuși, în sufletul meu apăruse o îndoială, și am înțeles, că dupa acea discuție telefo-
nică, în sufletul meu a apărut ceva nou, un  sentiment necunoscut. În calitate de ma-
mă a doi copii, știam perfect, ce înseamnă să fii părinte. Însă, să fii nașă-era ceva 
nou... 

Și atunci am înțeles. Nu aveam nici cea mai vagă idee ce înseamnă să fii nașă. Ce 
spunea Sandy despre responsabilitate, era evident, o făcea de dragul copilului său, 
însă așteptările ei erau mari… Dar ce anume aștepta? 

Și atunci mi-am amintit de nașa mea, prietena cea mai bună a  mamei. Familiile noas-
tre trăiau la mii de km distanță. Uneori, ne mai întâlneam, însă ea mi-a rămas în 
amintire ca o femeie drăguță și foarte prietenoasă. Când eram adolescentă, ea îmi tri-
mitea cadouri de Crăciun, uneori o păpușă, alteori o carte. Totuși nu pot să-mi amin-
tesc nimic din acțiunile ei, ceva ce ar caracteriza-o ca nașa mea. 

Deja, cale întoarsă nu-i, așa sau altfel i-am răspuns deja Sandei. 

-Doamne, am șoptit eu, învață-mă să înțeleg ce înseamnă să fiu nașă. 

În următoarele zile am cules toată informația cu referire la ce înseamnă să fii nașă și 
am vorbit cu prietenii care sunt nași la rândul lor, și am aflat multe lucruri interesante. 

Tradiția de a fi naș în creștinism este una foarte veche, și datează încă din primele 
secole ale creștinismului când creștinii erau prigoniți, iar durata vieții era mult mai mi-
că. 

Și chiar dacă în zilele noastre, nu mai suntem prigoniți, se poate spune, ca educația și 
dezvoltarea copiilor noștri este mai influențată ca niciodată de efectul crescător al di-
vorțurilor, al materialismului distrugător, al părinților mereu ocupați cu serviciul, al con-
sumului de alcool, al problemelor psihice, al lipsei de control, al violenței emoționale și 
psihice, al pornografiei promovate prin intermediul televiziunii și al filmelor. 



Prin alte cuvinte, copii de astăzi au nevoie de ajutor, iar rolul nașilor este unul 
foarte important, dat fiind faptul ca ei sunt ca niște însoțitori ai copilului botezat 
pe acest drum al vieții, și ei sunt ,,garanți,, că copilul va crește într-o strânsă le-
gătură cu Dumnezeu prin credința proprie, salvatoare în Hristos. 

Din păcate, sunt unii nași care acceptă rolul lor, ca semn de recunoștință sau 
respect față de prietenii lor. 

Dar devenind naș/ă de botez  trebuie să conștientizăm ca aceasta nu înseamnă 
doar cadouri cu prilejul zilei de naștere, dar mai important sînt rugăciunile pen-
tru sănătatea acestuia, inițierea în conceptele de credință, grija ca acesta să de-
vină cu timpul un bun creștin, care frecventează Biserica lui Hristos. 

Acum, când avem o idee mai bună a ceea ce înseamnă să fii naș/nașă, cred că veți fi 
de acord că alegerea lor devine o întrebare de-a dreptul una foarte serioasă.  Fie că 
suntem nași sau nu, trebuie să înțelegem că acest rol este de mare răspundere, dat 
fiind că nașii trebuie să fie ei însăși un bun exemplu de creștini și să mențină o strînsă 
legătura duhovnicească cu cei pe care trebuie să-i îndrume mereu în dreaptă credința 
și fapte bune. 

traducere şi adaptare Olga Armaş 

 
 

Sfaturi pentru creștinii de azi... 
 
Închide iPhone-ul şi vorbeşte cu cel de lângă tine, lasă-l încolo de Whatsapp 
şi spune-i direct că-l iubeşti, du-te la şcoală fără căşti în urechi şi mai as-
cultă dimineaţa păsările cum îţi cântă, întinde mâna colegului tău şi spune
-i că el contează pentru tine! 
Căci sunteţi o generaţie de mâini întinse, nu de spate lângă spate şi de nefaţă 
lângă nefaţă. Şi, mai mult decât atât, FB înseamnă Forţa Bisericii, este sensul 
că Hristos ne vrea împreună, că ne vrea ai lui şi că pe măsură ce vom renunţa 
la acestea îl vom redescoperi pe el. 
Începeţi prin a-i iubi, nu prin a-i judeca! 
De fapt, Hristos ne spune nouă: întoarceţi-vă faţa către mine şi nu vă pierdeţi fa-
ţa.  
Este singurul care poate să vă dea 
obraz, care poate da demnitate feţei 
voastre şi bucurie feţei voastre. (…)  
 
Nu te uita la om după cele ce le 
are, ci la cele ce a renunțat pen-
tru a fi alături de Hristos. A tăia 
din ale tale pentru a sta alături de 
Hristos, a rupe din slava ta pentru a 
te umple de slava lui Hristos este 
cel mai frumos exerciţiu al libertăţii. 
 



 

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. 

„Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoții Bisericii și să se roage pen-

tru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului. Și rugăciunea credin-

ței 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, 12 NOIEMBRIE 2017, 

LA ORA 15ºº 

SE VA SĂVÂRȘI 

TAINA SFÂNTULUI MASLU CU 7 PREOȚI, LA BISERICĂ. 


