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3 DUMINICA A 31-A DUPĂ RUSALII (Vindecarea orbului din Ierihon). Sf Pf Sofronie; Sf Francisc 

Xaveriu 

 ora 09.30 Sf. Spovedanie;   

 ora 10.30 Sf. Liturghie 

 

10 DUMINICA A 27-A DUPĂ RUSALII (Vindecarea femeii gârbove). Sf M Mina, Ermoghen şi 

Eugraf; Fer Anton Durcovici 

 ora 09.30 Sf. Spovedanie;   

 ora 10.30 Sf. Liturghie 

 

17 DUMINICA A 28-A DUPĂ RUSALII (a Sf Strămoşi; Pilda celor poftiţi la cină). Sf Pf Daniel şi cei 3 

tineri: Anania, Azaria şi Misael 

 ora 09.30 Sf. Spovedanie;   

 ora 10.30 Sf. Liturghie 

 

24 DUMINICA DINAINTEA NAŞTERII DOMNULUI (Cartea Neamului). Sf Cuv M Eugenia. Este Aju-

nul Crăciunului, seara de colinde. Anul acesta părintele împreună cu grupul de tineri ai pa-

rohiei va colinda casele credincioșilor. Cei care doresc să primească colinde sunt rugați 

să ne anunțe 

 

25 L  NAŞTEREA DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS (CRĂCIUNUL). 

 ora 09.30 Sf. Spovedanie;   

 ora 10.30 Sf. Liturghie 

 ora 12.00 SPECTACOL DE COLINDE 

 

26  M SERBAREA MAICII DOMNULUI. (Fuga în Egipt). 

 ora 09.30 Sf. Spovedanie;   

 ora 10.30 Sf. Liturghie 

 

31  D DUMINICA DUPĂ NAȘTEREA DOMNULUI. (Sf Iosif, Logodnicul Mariei, David Împăratul 

şi Sf Ap Iacob, rudenia Domnului) . Cuv Melania Romana; Sf M Hermes    

 ora 09.30 Sf. Spovedanie;   

 ora 10.30 Sf. Liturghie. 



Sfântul Maslu în Parohia noastră 
 

Duminică, 12 noiembrie 2017, în Parohia noastră s-a celebrat Taina Sfântului Maslu. Aşa cum 

prevăd normele liturgice, la celebrare au luat parte şapte preoţi din protopopiatul de Triveneto. 

Astfel, alături de gazda eve-

nimentului, Pr. Protopop dr. 

Raimondo Rudolf Salanschi, 

au fost prezenţi pr. Liviu 

Gheorghe Marian de la 

Oderzo, pr. Vasile Nistor de 

la Spilimbergo, pr. Dumitru 

Petrovan de la Villafranca di 

Verona, pr. Lucian Mihuţ de 

la San Donà di Piave, pr. Va-

sile Şoptea de la Gorizia şi 

pr. Ionuţ Ursuleac de la 

Rovigo. Acestora li s-a adău-

gat ipodiaconul Giuseppe 

Munarini, prieten al Bisericii 

noastre şi iubitor al ritului 

bizantin.  

 

Deşi vremea nu a fost foarte prietenoasă, credincioşii din Vicenza au răspuns în număr foarte 

mare chemării păstorului lor sufletesc, umplând monumentala biserică parohială "Araceli in 

Santa Maria", închinată Naşterii Fecioarei Maria.  

La predica rostită în cadrul celebrării liturgice a fost evidenţiată importanţa şi semnificaţia Tai-

nei Maslului. De asemenea a fost subliniat faptul că Maslul nu poate înlocui Spovedania şi nici 

tratamentul medical.  

La final, credincioşii au fost unşi cu untdelemnul binecuvântat în cadrul oficiului liturgic, ziua 

încheindu-se cu o agapă generoasă pregătită de gospodinele parohiei şi oferită oaspeţilor. 

Domnului să-i fie mărirea pentru toate binefacerile Sale! 

P. Ionuţ Ursuleac 

 

Laboratorul de creaţie pentru copii 
 

Duminică, 19 noiembrie a.c, în Parohia din Vicenza s-a 

dat startul Laboratorului de creaţie pentru copii. 

În această perioadă biserica şi spaţiile parohiale devin 

locul de întâlnire al copiilor şi părinţilor care doresc să 

petreacă acel timp de calitate pe care poate nu îl au pe 

parcursul săptămânii, iar în cadrul laboratorului edu-

cativ-creativ găsesc exact ceea ce caută.  

Este acel cadru plăcut, în care copiii învaţă unul de la 

altul cum să se joace împreună, cum să se integreze 

într-un grup, să lucreze activităţi simple sau complexe 

de stimulare psiho-senzorială, sau pur şi simplu să fa-

că ceva altfel decât fac la acasă, şcoală sau grădiniţă. 



 Ziua începe cu rugăciunile de dimineaţă simplificate pen-

tru copii, urmate de o jumătate de oră de catehism şi, 

apoi, de laboratorul propriu zis. Activităţile se desfăşoară 

sub coordonarea doamnei preotese prof. Salanschi Moni-

ca, ajutată de cele două animatoare: Daniela Moisa şi Da-

niela Sârbu. Animatoarele sunt şi membre ale Oficiului 

pentru Pastorala Tineretul din Dieceza de Vicenza pentru 

pregătirea Sinodului Tinerilor, anunţat de Papa Francisc. 

Temele atelierelor diferă de la o săptămână la alta şi sunt 

alese în funcţie de vârstă, de nevoia de învăţare identifica-

tă pe parcursul celorlalte ateliere, vizând în principal dez-

voltarea emoţională, a limbajului, creativităţii, gândirii logi-

ce. 

Copiii, în toate vinerile din Postul Crăciunului, participă şi la repetiţiile de colinde care vor culmi-

na cu un concert extraordinar susţinut în ziua de Crăciun. 

Mulţumesc din suflet doamnei preotese, animatoarelor pentru efortul pe care-l depun şi părin-

ţilor pentru încrederea acordată comunităţii noastre parohiale. 

P. Raimondo Salanschi 

 

 

Să sporim în post, rugăciune și fapte bune 
 

Parcurgem perioada Postului Nașterii Domnului. Perioadă în care pe de o parte, ar trebui să 

conștientizăm starea puținătății și păcătoșeniei în care de cele mai multe ori ne regăsim cei mai 

mulți dintre noi, iar pe de altă parte, să tindem să urcăm din cele mai de jos spre Dumnezeu, 

pentru a renaște și noi odată cu sărbătoarea Nașterii Domnului.  

Postul nu reprezintă o simplă înfrânare de la unele bucate, ci abținerea noastră de la 

faptele urâte, vorba deșartă, privirea ofensatoare și pizmașă, care ne întinează sufletele și 

ne duc pe calea pierzării. Sensul postului este încercarea de a ne apropia mai mult de 

Dumnezeu prin sporirea rugăciunii, tăcere și prin fapte bune.  

"Nu ştiţi voi postul care Îmi place? - zice Domnul. Rupeţi lanţurile nedreptăţii, dezlegaţi legă-

turile jugului, daţi drumul celor asupriţi şi sfărâmaţi jugul lor. Împarte pâinea ta cu cel 

flămând, adăposteşte în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l şi nu te ascunde de cel 

de un neam cu tine" (Isaia 58,6-7). Prin aceste cuvinte Dumnezeu ne îndeamnă ca postul să-l 

îmbinăm cu faptele milosteniei și al rugăciunii, pentru a putea ne putea închina Pruncu-

lui Iisus care se va naște pentru întreaga omenire.  

 

 

 Smerenia este mai mare decât postul 
 

Se spune că cineva purta pe umăr un băţ de care legase 

două desagi. În faţă avea desaga cu păcatele altora, iar 

în spate era desaga cu păcatele lui. Şi el lua păcatele din 

desaga din faţă şi le împrăştia peste tot, toţi erau păcă-

toşi, numai el nu, pentru că desaga lui era în spate şi nu

-şi vedea păcatele lui. 

Fiecare avem sărăcia noastră, fraţi creştini, să nu uităm 



acest lucru. Mândrul se predică pe el (toţi au defecte, numai el nu), iar smeritul se vede pe el 

însuşi mai înnegrit decât toţi, pentru că îşi vede numai păcatele sale. Noi ştim ce e smerenia, 

dar numai teoretic; practic, cădem la acest mare examen al smereniei. 

Să învăţăm să fim smeriţi cu inima. Nu plecăcioşi şi plini de cuvinte dulci, dar plini de falsitate şi 

de orgoliu pe dinăuntru! Ci smeriţi cu inima, blânzi, o smerenie autentică. Şi atunci nici cuvântul 

tău nu o să fie aspru şi tăios. Când spui ceva, chiar un cuvânt de folos, cu ton poruncitor, cu au-

toritate [agresivă], nu poţi fi ascultat. 

Părintele Sofian Boghiu 

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 84, martie-aprilie 2015 

Pentru botezuri (lumânări de botez),  

cununii, sfeştanii, molifte, etc., vă puteţi adre-

sa la Pr Raimondo: tel. 0444.149.60.55;  

cel. 393.482.9000 sau în fiecare duminică la  

Biserică (înainte sau după Sf. Liturghie). 

În fiecare zi de vineri, începând cu orele 20.00, au loc Repetițiile de colinde cu co-

piii și adulții. Toate întâlnirile au loc la Biserica Sant’Agostino, situată în Vicenza, Viale 

Sant’Agostino, 573. Pentru informații vă rugăm să sunați la Pr. Raimondo Salanschi, nr. 

de telefon: 393 482 9000. 

Cu deosebită plăcere Vă invităm la  

Concertul de Colinde  
susţinut de cnrul de cnoii, luni, 25 

decembrie, la ora 12.00. 

Vă așteptăm cu drag! 


