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4  S  Cuv Ioanichie cel Mare; Sf M Nicandru şi Ermeu; Sf Carol Boromeu 

  ora 15.00 Curățenie generală în Biserică (sunteți invitați cât mai numeroși) 

 

5 DUMINICA A 22-A DUPĂ RUSALII (Pilda bogatului nemilos si a săracului Lazăr). Sf M Galaction 

şi Epistimia, soţia lui 

 ora 09.30 Sf. Spovedanie; Molitfe 

 ora 10.30 Sf. Liturghie 

 

12 DUMINICA A 25-A DUPĂ RUSALII (Pilda Samarineanului milostiv). Sf Ioan cel Milostiv al Ale-

xandriei; Cuv Nil Sinaitul; Sf M Iosafat 

 ora 09.30 Sf. Spovedanie 

 ora 10.30 Sf. Liturghie 

 ora 12.00 Botezuri 

 ora 15.00 Sf. Maslu cu 7 preoți 

 

19 DUMINICA A 26-A DUPĂ RUSALII (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina). Sf Pf Avdie; Sf M Var-

laam 

 ora 09.30 Sf. Spovedanie 

 ora 10.30 Sf. Liturghie 

 

26  D DUMINICA A 30-A DUPĂ RUSALII (Păzirea poruncilor; Dregătorul bogat). Cuv Alipie 

Stâlpnicul, Nicon Metanoitul şi Stelian Paflagonul  

 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 1496055; Cel.: 393 4829000  

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



Sărbătoarea Familiilor în Seminarul din Vicenza 
 

Duminică, 22 octombrie 2017, a 

avut loc în Seminarul Diecezan 

din Vicenza Sărbătoarea Fami-

liilor. Festivitatea, organizată de 

Oficiul diecezan pentru Pastora-

la Familiei şi Fundaţia Migrantes 

diecezan, a avut ca slogan 

„Famiglie in trasform -

azione” („Familii în transforma-

re”). La eveniment au participat 

foarte mulţi credincioşi italieni 

dar şi străini, între care şi nu-

meroşi enoriaşi ai comunităţii 

româneşti, cea mai numeroasă 

în provincia de Vicenza cu 13-

13.781 prezenţe (cu 2.231 de 

persoane înregistrate la Oficiul 

„Anagrafe” al oraşului Vicenza).  

Întâlnirea a început cu un moment de rugăciune condus de către Mons. Beniamino Pizziol, pre-

latul diecezei de Vicenza, şi de salutul de bun venit al acestuia. Au urmat, apoi, mărturiile a cinci 

familii de diferite naţiuni, continuate de interesanta conferinţă a părintelui Fabio Baggio, de ori-

gini vicentine, recent numit de către Papa Francisc sub-secretar al dicasterului pontifical pentru 

dezvoltarea umană. Pr. Fabio, vorbind despre familie, a amintit că „ea este axa pe care cotidia-

nul şi integrarea în societate se mişcă”. De asemenea, a subliniat faptul că „dinamicele intercul-

turale sunt o îmbogăţire. Iar dacă provocările sunt puterni-

ce, oportunităţile sunt multe pentru că imigranţii aduc cu ei 

valori ca familia, dar şi respectul pentru e persoanele în 

vârstă”. După amiaza, cei prezenţi au fost împărţiţi în 20 de 

grupuri de lucru în care s-au discutat teme actuale ca 

„Femeia italiancă – femeia imigrantă”, lucrul, cuplurile mix-

te, şcoala şi voluntariatul, familiile în rugăciune, familiile în 

doliu, etc.  

Întâlnirea s-a încheiat cu Sf. Liturghie prezidată de către re-

prezentantul Sfântului Părinte în Biserica Seminarului. 

 

 

A devenit deja o tradiție în rândul credincioșilor din Vicenza și din împre-
jurimi de a participa la Sf. Maslu cu 7 preoți.  
Duminică 12 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! 



Taina Sfântului Maslu - rânduială și semnificație  
 

Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l 

cu untdelemn întru numele Domnului. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bol-

nav,  şi-l va ridica pe el Domnul, şi de va fi făcut păcate se vor ierta lui.  

       (Iacov 5,14-15) 

Importanța Sfântului Maslu 
Sfântul Maslu este Taina care, prin rugăciunile preoţilor şi prin ungerea cu untdelemn sfinţit, 

împărtăşeşte credincioşilor harul dumnezeiesc pentru tămăduirea bolilor trupeşti şi sufle-

teşti, pentru iertarea păcatelor şi întărirea sufletului. 

Termenul „Maslu” este de origine slavă și înseamnă untdelemn. Se mai utilizează şi denumi-

rea de eleoungere, care înseamnă ungere cu untdelemn. Această Taină arată că Dumnezeu îşi 

manifestă mila Lui faţă de suferinzii care îşi pun nădejdea în El. Toate rugăciunile invocă mila lui 

Dumnezeu, care este numit Doctorul plin de milă, Doctorul sufletelor şi al trupurilor. Lucrarea 

Duhului Sfânt nu se poate împlini fără o deschidere a sufletului bolnavului, prin credinţă tare şi 

căinţă sinceră. 

Taina Sfântului Maslu este şi taina comuniunii în rugăciunea unuia pentru altul, semn al 

dragostei creştine şi al solidarităţii cu cel aflat în suferinţă. Cel bolnav este mângâiat şi încura-

jat, simţind că nu este singur în suferinţa lui, întreaga Biserică rugându-se pentru el. 

 

Instituirea Sfântului Maslu 
Sf. Maslu a fost instituit de Însuşi Mântuitorul Isus Hristos, atunci când a trimis pe Sfinţii 

Apostoli la propovăduire: Celor ce vor crede acestor semne vor urma: în numele Meu vor scoa-

te demoni, peste cei bolnavi mâinile îşi vor pune şi se vor face sănătoşi (Marcu 16, 17-18). Sfin-

ţii Apostoli au săvârșit această Taină încă din timpul în care Hristos era cu ei: Şi mulţi de-

moni scoteau şi ungeau cu untdelem pe mulţi bolnavi şi îi vindecau (Marcu 6,13). Practica 

apostolică este confirmată de Sfântul Apostol Iacov în epistola sa: Este cineva bolnav întru 

voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn întru numele 

Domnului. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav, şi-l va ridica pe el Domnul, şi de va fi 

făcut păcate se vor ierta lui”  (Iacov 5, 14-15). 

 

Semnificația rugăciunilor citite la Sfântul Maslu 
Rânduiala Tainei Sfântului Maslu, ca parte văzută, constă în rugăciunile pentru sfințirea un-

tdelemnului, ungerea celor bolnavi cu acesta, citirea celor șapte fragmente de Apostol și de 

Evanghelie, rugăciunile de iertare și de vindecare, iar ca parte nevăzută, constă în iertarea de 

păcate, deci vindecarea sufletului. 

Cele șapte rugăciuni diferite care se rostesc în cadrul slujbei Sfântului Maslu ocupă un loc cen-

tral în sânul slujbei. Amintind milostivirea și bunătatea pe care Dumnezeu le-a arătat întot-

deauna față de oameni, în ele se cere păzirea vieții bolnavului, ușurarea de chinuri, vindecarea 

și întărirea trupului și totodată iertarea păcatelor, tărie duhovnicească, primenirea întregii sale 

făpturi și înnoirea în Hristos a vieții sale. Fiecare rugăciune insistă în mod particular asupra 

unuia sau altuia dintre aceste aspecte, dar toate pun alături mângâierea sufletului și ușura-

rea trupului, leagă tămăduirea duhovnicească de cea trupească, subliniind importanța funda-

mentală a celei dintâi, fără a nesocoti valoarea celeilalte. 

În cea dintâi rugăciune, preoții cer Milostivului Dumnezeu: „Facă-se, Doamne, untdelemnul 

acesta untdelemn de bucurie, untdelemn de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăză pu-

ternică izbăvitoare de toată lucrarea diavolească, pecete nestricată, bucurie a inimii, veselie 

http://www.doxologia.ro/taine-ierurgii-slujbele-bisericii/taina-sfantului-maslu-rabdare-suferinta
http://www.doxologia.ro/viata-bisericii/liturgica/de-ce-taina-sfantului-maslu-se-face-cu-sapte-preoti


veșnică”. 

În cea de-a doua rugăciu-

ne este chemat în ajutor Dum-

nezeu cel Mare și Preaînalt, 

pentru a trimite harul Său 

preasfânt peste bolnavul care 

și-a cunoscut păcatele sale și a 

venit la El cu credință. Dumne-

zeu este rugat să-l primească 

pe acesta cu iubirea Sa de oa-

meni, să îi ierte lui orice a gre-

șit cu cuvântul, cu lucrul sau cu 

gândul, să îl însoțească și să-l 

păzească în ceilalți ani ai vieții acestuia. 

Cea de-a treia rugăciune este o invocare directă a ajutorului lui Dumnezeu, spre ușurarea du-

rerii trupești a celui bolnav: „Așa, Doamne, trimite din cer puterea Ta cea tămăduitoare; atinge-

Te de trup, potolește-i firbințeala, ușurează-i suferințele și-i izgonește toată boala cea ascunsă, 

Fii tămăduitorul robului Tău acesta; ridică-l pe dânsul din patul durerii și din așternutul chinui-

rii. Dăruiește-l pe dânsul sănătos și întreg Bisericii Tale, ca să fie bineplăcut Ție și să facă voia 

Ta”. 

În cea de-a patra rugăciune, Milostivul Dumnezeu este rugat astfel: „Cel ce tămăduiești toată 

neputința, tămăduiește pe robul Tău; ridică-l pe dânsul din patul durerii pentru mila bunătății 

Tale; cercetează-l pe dânsul cu mila și cu îndurările Tale; depărtează de la dânsul toată boala și 

neputința”. 

În cea de-a cincea rugăciune, Milostivul Dumnezeu este numit „Tatăl orfanilor, limanul celor în-

viforați și doctor al celor bolnavi; Cel ce porți fără mâhnire slăbiciunile noastre și iei asupră-Ți 

suferințele noastre; Care miluiești cu liniștirea; Cel ce treci peste fărădelegi și ierți nedreptățile; 

Cel grabnic spre ajutor și zăbavnic la mânie; Cel ce primești pocăința păcătoșilor și ai putere a 

ierta păcatele cele multe și grele și dai tămăduire tuturor celor ce petrec întru neputință și în 

boală întunecată”. 

Următoarele rugăciuni, a șasea și a șaptea, precum și rugăciunea ce se citește în timp ce Sfân-

ta Evanghelie se află deschisă pe capul bolnavului, cer iertarea păcatelor celor aflați în suferin-

ță: „Ție ne rugăm și cu umilință la Tine cădem: în bunătatea Ta, Însuți slăbește, lasă, iartă, Dum-

nezeule, fărădelegile și păcatele robului Tău și greșelile lui cele de voie și cele fără de voie”. 

Credincioșii care participă la slujba Sfântului Maslu sunt pătrunși de rugăciunile și de citirile ce 

se fac, înțelegându-le într-o altă lumină duhovnicească și pătrunzându-se de ele cu altă tărie. 

unt lecturi și rugăciuni sfinte, menite să aducă în sufletul necăjit și întristat, pocăință, pace, li-

niște și ușurare. 
 

Școala duminicală pentru copii și Repetiții de colinde 
 

Invităm copiii (începând cu vârsta de 5 ani) și adulții din Vicenza și împrejurimi să participe la 

ȘCOALA DUMINICALĂ și REPETIȚIILE DE COLINDE organizate de parohia noastră.  

1. Școala Duminicală va avea loc la noi la biserică și va începe în data de 19 noiembrie, ora 10  

2. Repetițiile de colinde vor avea loc la Biserica Sant’Agostino (Viale S. Agostino, 573, Vicenza) 

și vor începe vineri, 25 noiembrie, începând cu ora 20.00. 
 

Vă așteptăm cât mai numeroși! 


