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1 V TĂIEREA ÎMPREJUR A DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS. SF VASILE CEL MARE 
 ora 09.30 Sf. Spovedanie;  
 ora 10.30 Sf. Liturghie 
 

3 DUMINICA DINAINTEA BOTEZULUI DOMNULUI (Botezul lui Ioan); Sf Pf Maleahi; Sf M Gordie  
 ora 09.30 Sf. Spovedanie;  
 ora 10.30 Sf. Liturghie 

 

6 M BOTEZUL DOMNULUI IN IORDAN (Boboteaza). (Sfințirea cea mare a apei) 

 ora 09.30 Sf. Spovedanie;  
 ora 10.30 Sf. Liturghie (Tinerii în catedrală la Festa dei Popoli) 
 ora 12.00 SFINŢIREA CEA MARE A APEI  
 

10 DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI (Începutul propovăduirii Domnului). Sf Grigorie de 
Nissa; Sf Dometian ep şi Marcian pr 

 ora 09.30 Sf. Spovedanie;  
 ora 10.30 Sf. Liturghie 

 

17 DUMINICA A 29-A DUPĂ RUSALII (a celor zece leproşi). Cuv Antonie cel Mare 
 ora 09.30 Sf. Spovedanie;  
 ora 10.30 Sf. Liturghie 

 

24 DUMINICA A 31-A DUPĂ RUSALII (Vindecarea orbului din Ierihon)  
 ora 09.30 Sf. Spovedanie;  
 ora 10.30 Sf. Liturghie 

 
30 S SF TREI IERARHI VASILE CEL MARE, GRIGORIE TEOLOGUL. ŞI IOAN GURĂ DE AUR; Sf M 
Ipolit, papa Romei 

 ora 16.30 Botezuri 
 

31 DUMINICA A 32-A DUPĂ RUSALII (a lui Zaheu). Sf Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf Ioan 
Bosco 

 ora 09.30 Sf. Spovedanie;  
 ora 10.30 Sf. Liturghie. 



BOTEZUL DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS 
(BOBOTEAZA)  

 
Pe data de 6 ianuarie, prăznuim Botezul Domnului sau Boboteaza. Această 
sărbătoare reprezintă botezul în apa Iordanului a Mântuitorului Isus Hristos 
de către Sfântul Ioan Botezătorul. În ajunul şi în ziua de Bobotează, în toate 
bisericile, cu puterea Duhului Sfânt, la rugăciunile arhiereilor şi preoților se sfin-
țește agheasma cea mare. 

Boboteaza - Epifania  
La 30 de ani, la plinătatea vârstei bărbatului desăvârşit, a venit Hristos la Ior-
dan, unde Sf. Ioan Botezătorul învăţa şi boteza cu botezul pocăinţei; iar 
despre Isus le spunea: “Se află în mijlocul vostru Acela pe voi Care nu-L 
știți” (Ioan 1,26). “Nici eu nu-L știam pe El, dar Cel ce m-a trimis sa botez 
cu apa, Acela mi-a zis: peste Care vei vedea Duhul coborându-Se si rămâ-
nând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt. Şi eu am văzut şi 
am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 1,33-34). Când a apă-
rut Hristos pe malul Iordanului, Sf. Ioan, luminat de Duhul Sfânt, Îl recunoaște şi
-L arată mulțimilor, zicând: “Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul 
lumii” (Ioan 1,29). Această mărturie era foarte necesară israelienilor, care aș-
teptau pe Mesia cel profețit cu multe veacuri înainte. Hristos îi cere lui Ioan să-L 



boteze, iar acesta, după o împotrivire de adâncă smerenie, primește să-L bote-
ze, după rânduiala lui.  
După botezul lui Hristos cerurile s-au deschis, Duhul lui Dumnezeu S-a coborât 
în chip de porumbel şi a stat peste Isus, iar Tatăl a mărturisit: “Acesta este Fiul 
Meu cel iubit, intru Care am binevoit!” (Matei 3,17). Astfel, botezul primit de 
Hristos are şi un alt scop: Epifania - arătarea Sfintei Treimi - moment în care 
El avea să fie descoperit lui Ioan şi, prin acesta, lui Israel, ca Fiul lui Dum-
nezeu şi ca Mesia.    
 

Boboteaza - Botezul lui Ioan si Botezul Bisericii 
Ceea ce s-a întâmplat cu paştele iudaic, se întâmpla şi cu botezul. La Cina cea 
de Taină întâlnim şi paştele iudaic şi paştele nostru; Hristos a pus capăt celui 
dintâi şi i-a dat început celui de-al doilea. Şi acum la râul Iordan a împlinit bote-
zul iudaic, dar în același timp a deschis ușile botezului Bisericii. Botezul lui 
Ioan era un botez de pocăință, care îi făcea pe oameni să-şi osândească pă-
catele lor. Acest botez nu era o taină, ci un ritual, pentru că nu ierta păcatele. 
Dar de ce n-a botezat Hristos, ne-o spune însuși sfântul Ioan când zice : “Acela 
vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc”. Dar Duhul Sfânt nu fusese încă dat. 
Acesta ne-a fost dat de Hristos însuși, de sus, de la Tatăl (Ioan 14,26 ; 15,26) 
venind în lume la Cincizecime (Fapte 2,1-4). Apostolii trebuiau să se îmbrace 
mai întâi ei înşişi cu toată puterea Duhului, cum s-a şi întâmplat la Cincizecime 
(Luca 24,49 şi Fapte 2,1-4), ca apoi ei să boteze cu apă şi cu Duh Sfânt, cum 
au şi făcut începând după Pogoare când s-au botezat adăugându-se aposto-
lilor “ca la trei mii de suflete” (Fapte 2, 41) 
 
Cu botezul lui Ioan s-a botezat si Mântuitorul, dar nu pentru ca El avea nevoie 
de curăţire de păcate,   fiind   Dumnezeu Omul, ci pentru a ne arata importanta 
si lucrarea botezului pe care îl va institui şi a împlini Legea, ca să se descopere 
lumii taina lui Dumnezeu cel în Treime închinat, în numele Căruia să ne bote-
zăm şi noi. Taina botezului a fost instituită de 
Hristos însuși îndată după învierea Sa din morți, 
odată cu trimiterea apostolilor la propovăduirea 
Evangheliei către neamuri: “Mergând, învăţaţi 
toate neamurile, botezându-le  în numele Tată-
lui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le 
sa păzească toate cate Eu v-am poruncit vo-
uă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până 
la sfârșitul veacului” (Matei 28,19-20). Hristos 
se afundă în Iordan şi Duhul pogoară peste ape. 
A trebuit să se scufunde Fiul în firea omenească 
şi prin ea în apă, pentru ca noi, scufundându-ne 
în apă, să ne înălţăm spre viața Sa dumnezeias-
că în Duhul Lui cel Sfânt. În Cuvântul întrupat, 
apa şi Duhul se unesc din nou. 
 



 
Apostolul: Efeseni 4,7-13   
“Iar fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. 
Pentru aceea zice: “Suindu-Se la înălţime, a robit robime şi a dat daruri oa-
menilor”. Iar aceea că “S-a suit” - ce înseamnă decât că S-a pogorât în 
părţile cele mai de jos ale pământului? Cel ce S-a pogorât, Acela este Care 
S-a suit mai presus de toate cerurile, ca pe toate să le umple. Şi el a dat pe 
unii apostoli, pe alţii prooroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învă-
ţători, Spre desăvârşirea sfinţilor, la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui 
Hristos, Până vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului 
lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei deplinătă-
ţii lui Hristos.”   
 
Evanghelia: Matei 4,12.17: 
“Şi Iisus, auzind că Ioan a fost întemniţat, a plecat în Galileea. Şi părăsind 
Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui 
Zabulon şi Neftali, Ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia proorocul ca-
re zice: “Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo 
de Iordan, Galileea neamurilor; Poporul care stătea în întuneric a văzut lu-
mină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsă-
rit”. De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă, 
căci s-a apropiat împărăţia cerurilor!”  
 
Cu Duminica după Bobotează sau Dumnezeiasca Arătare, se încheie cele trei 
Paznice Împărăteşti (Naşterea Domnului, Tăierea împrejur şi Botezul), sărbăto-
rite în mai puţin de o lună.   
În citirea Apostolului din această duminică, Sf. Pavel ne spune că fiecare din 
noi, în calitate de membre ale Trupului Tainic al lui Hristos, Biserica, a pri-
mit anumite daruri: “Iar fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul după măsura darului 
lui Hristos”. Aceste daruri constituie desemnarea, slujirea, rolul pe care fiecare 
din noi trebuie să-l îndeplinească pentru a contribui la buna funcţionare a 
acestui Trup (Biserica, noi toţi), al cărui scop final este desăvârşirea spiri-
tuală: “Şi el a dat pe unii apostoli, pe alţii prooroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii 
păstori şi învăţători, Spre desăvârşirea sfinţilor, la lucrul slujirii, la zidirea trupului 
lui Hristos, Până vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui 
Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei deplinătăţii lui 
Hristos”. 
Sfântul Evanghelist Matei citează din proorocul Isaia pentru a arăta că în per-
soana Fiului lui Dumnezeu întrupat se împlinesc toate profeţiile: “Şi pără-
sind Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui 
Zabulon şi Neftali, ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia proorocul, care zi-
ce: “Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali…”.  

Duminica după Bobotează  
(Începutul propovăduirii Domnului) 



Într-adevăr, Mesia, Fiul lui Dumnezeu este împlinirea tuturor proorociilor Vechiu-
lui Testament. De aceea, după întruparea lui Hristos nu a mai fost nevoie de alţi 
prooroci pentru că Dumnezeu S-a descoperit (revelat) lumii prin trimiterea în lu-
me a unicului Său Fiu.  
Pericopa evanghelică se încheie cu mesajul / avertismentul adresat de Hristos 
lumii: “Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor!”  Prin preluarea me-
sajului de la Sf. Ioan Botezătorul, Hristos ne spune că, deşi Ioan fusese în-
temniţat (unde, în cele din urmă va fi şi martirizat), mesajul este valabil. 
Numai că acum, mesajul are o greutate mult mai mare pentru că ne este adre-
sat de către Dumnezeu Însuşi, Cuvântul Întrupat.  

(Predică de Pr.  George Bâzgan (www.bisericaedmonton.org) 

Apostolul: Col. 3,4-11   
“Iar când Hristos, Care este viaţa voastră, Se va arăta, atunci şi voi, împre-
ună cu El, vă veţi arăta întru slavă. Drept aceea, omorâţi mădularele voas-
tre, cele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, 
care este închinare la idoli, Pentru care vine mânia lui Dumnezeu peste fiii 
neascultării, În care păcate aţi umblat şi voi odinioară, pe când trăiaţi în 
ele. Acum deci vă lepădaţi şi voi de toate acestea: mânia, iuţimea, răuta-
tea, defăimarea, cuvântul de ruşine din gura voastră. Nu vă minţiţi unul pe 
altul, fiindcă v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui, Şi 
v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte, spre deplină cunoştinţă, după 
chipul Celui ce l-a zidit, Unde nu mai este elin şi iudeu, tăiere împrejur şi 
netăiere împrejur, barbar, scit, rob ori liber, ci toate şi întru toţi Hristos.”   
 
Evanghelia: Luca 17,12-19 
“Intrând într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi care stăteau departe Şi 
care au ridicat glasul şi au zis: Isuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi! Şi 
văzându-i, El le-a zis: Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor. Dar, pe când ei se 
duceau, s-au curăţit. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors 
cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Şi a căzut cu faţa la pământ la picioa-
rele lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean. Şi răspunzând, Iisus 
a zis: Au nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se 
întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt 
neam? Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit”.  
 
Tema pericopei evanghelice din duminica aceasta este recunoştinţa. Cu toate 
că această întâmplare, întâlnire dintre Hristos şi cei zece leproşi a avut loc în re-
alitate, morala este la fel de actuală astăzi aşa cum a fost şi acum două mii 
de ani, precum şi de-a lungul veacurilor.  
 Sf. Evanghelist Luca ne relatează că deşi toţi cei zece leproşi care, potrivit rân-
duielilor vremii, părăsiseră familiile şi comunităţile lor şi trăiau în izolare, s-au ru-

Duminica a XXIX-a după Rusalii  
(A celor zece leproşi) 



gat cu aceeaşi intensitate (“Isuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi”) şi, drept re-
zultat au primit acelaşi dar al vindecării, numai unul dintre ei s-a dovedit a 
fi om de caracter. Şi, ceea ce este şi mai interesant, acesta nici nu făcea parte 
din “poporul ales”, ci era samarinean, era “de alt neam.” Doar el singur s-a în-
tors şi a mulţumit binefăcătorului său.  Este vrednic de menţionat faptul că aces-
ta nu s-a întors ca să-i mulţumească binefăcătorului său într-un mod non-şalant 
(aşa cum o facem noi adesea cu un “mulţumesc” rece); el “a căzut cu faţa la 
pământ la picioarele lui Iisus, 
mulţumindu-I,” ceea ce înseamnă 
că s-a angajat într-un act de adora-
re şi preamărire, un act liturgic. 
Atunci când ne manifestăm recunoş-
tinţa faţă de Dumnezeu pentru binefa-
cerile pe care ni le dăruieşte în fiecare 
zi, noi suntem cei care beneficiem. 
Ne întoarcem cu faţa către binefă-
cătorul nostru, milostivul şi iubito-
rul Dumnezeu şi, precum samari-
neanul curăţit de lepră, ne reafir-
măm rolul şi vocaţia noastră de fi-
inţe liturgice. În calitate de creştini, 
facem acest lucru în fiecare zi, ca per-
soane individuale, prin rugăciunea 
particulară şi apoi, în mod colectiv, co-
munitar, când venim și participăm la 
celebrarea Euharistică din duminici şi 
sărbători. 

(Predică de Pr.  George Bâzgan 
(www.bisericaedmonton.org) 

 

Apostolul: 1 Tim. 1,15-17 
“Vrednic de credinţă şi de toată primirea e cuvântul că Iisus Hristos a venit 
în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu Şi 
tocmai pentru aceea am fost miluit, ca Iisus Hristos să arate mai întâi în 
mine toată îndelunga Sa răbdare, ca pildă celor ce vor crede în El, spre vi-
aţa veşnică. Iar Împăratul veacurilor, Celui nestricăcios, nevăzutului, sin-
gurului Dumnezeu fie cinste şi slavă în vecii vecilor. Amin!”   
 
Evanghelia: Luca 18,35-43 
“Şi când S-a apropiat Iisus de Ierihon, un orb şedea lângă drum, cerşind. 
Şi, auzind el mulţimea care trecea, întreba ce e aceasta. Şi i-au spus că tre-

Duminica a XXXI-a după Rusalii  
(Vindecarea Orbului din Ierihon) 



ce Iisus Nazarineanul. Şi el a strigat, zicând: Isuse, Fiul lui David, fie-Ţi mi-
lă de mine! Şi cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, iar el cu mult 
mai mult striga: Fiule al lui David, fie-Ţi milă de mine! Şi oprindu-se, Iisus 
a poruncit să-l aducă la El; şi apropiindu-se, l-a întrebat: Ce voieşti să-ţi 
fac? Iar el a zis: Doamne, să văd! Şi Iisus i-a zis: Vezi! Credinţa ta te-a 
mântuit. Şi îndată a văzut şi mergea după El, slăvind pe Dumnezeu. Şi tot 
poporul, care văzuse, a dat laudă lui Dumnezeu”. 
   
Pentru a doua duminică la rând constatăm, prin citirea pericopei evanghelice, 
cât de mare este puterea rugăciunii simple şi concise: “Isuse, Fiul lui David, 
fie-Ţi milă de mine!”. Duminica trecută am văzut cum cei zece leproşi, înălţând 
aceeaşi rugăciune, s-au curăţit de boala lor cumplită.  
În evanghelia din această duminică, învăţăm din nou despre harul vindecător al 
lui Dumnezeu dăruit celor care ştiu să se roage. Observăm, de asemenea, 
unele din contrastele societăţii de atunci, contraste care sunt comune şi 
societăţii noastre: orbul era sărac materialiceşte (“un orb şedea lângă 
drum, cerşind”), dar bogat în credinţa şi nădejdea în mila lui Dumnezeu; cu 
toate că era orb, avea totuşi abilitatea să simtă / vadă prezenţa Domnului şi să 
înţeleagă importanţa ocaziei care i se oferise. Stăruinţa orbului a dat roade. El 
nu s-a lăsat descurajat de cei care-i spuneau să tacă, ci striga şi mai tare: 
“Şi cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, iar el cu mult mai mult striga: 
Fiule al lui David, fie-Ţi milă de mine!”. 
 

Concluzia principa-
lă a acestei întâm-
plări este că trebu-
ie să folosim oca-
zia care ni se ofe-
ră aici şi acum 
(timpul prezent şi 
viaţa noastră), să 
simţim prezenţa 
Domnului care 
“trece pe aici” şi 
să ne rugă cu stă-
ruinţă, cerând mi-
la divină: “Isus, Fi-
ul lui Dumnezeu, 
miluiește-mă”. 

 
 
 
 

(Predică de Pr.  George Bâzgan(www.bisericaedmonton.org) 



 
Apostolul: I Tim. 4,9-15 
“Vrednic de credinţă este acest cuvânt şi vrednic 
de toată primirea, fiindcă pentru aceasta ne şi os-
tenim şi suntem ocărâţi şi ne luptăm, căci ne-am 
pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, Care este 
Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al credin-
cioşilor. Acestea să le porunceşti şi să-i înveţi. Ni-
meni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci fă-te 
pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu 
dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia. Până 
voi veni eu, ia aminte la citit, la îndemnat, la învă-
ţătură. Nu fi nepăsător faţă de harul care este în 
tine, care ţi s-a dat prin proorocie, cu punerea 
mâinilor mai-marilor preoţilor. Cugetă la acestea, 
ţine-te de acestea, ca propăşirea ta să fie vădită 
tuturor”. 
 
Evanghelia: Luca 19,1-10    
“Şi intrând, trecea prin Ierihon. Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi 
acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat. Şi căuta să vadă cine este 
Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură. Şi alergând el 
înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să trea-
că. Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, 
coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân Şi a coborât 
degrabă şi L-a primit, bucurându-se. Şi văzând, toţi murmurau, zicând că a 
intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar o dau săracilor şi, dacă am nă-
păstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a 
făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fi-
ul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.”   
 
În sfânta duminică a XIX-a după Rusalii, am văzut cum Isus, Fiul lui Dumnezeu, 
a ascultat rugăciunea celor zece leproși și i-a curățat de acea boală nemiloasă. 
Pericopa evanghelică din această duminică ne învaţă că acelaşi Fiu al lui Dum-
nezeu ştie cele mai intime gânduri ale oamenilor. Sus, în sicomor, Zaheu aştep-
ta în linişte să-şi satisfacă curiozitatea: “căuta să vadă cine este Iisus”. Cred că 
ceva mult mai important decât curiozitatea l-a determinat pe omul acesta bogat 
să se urce într-un copac. Trebuie să fi fost ceva mult mai adânc: dorinţa lui de 
a se elibera de vina şi remuşcarea care-i nelinişteau conştiinţa. Cel puţin o 
parte din bogăţia lui trebuie să fi fost dobândită prin fraudă şi nedreptate. 
Acesta trebuie să fi fost obstacolul spiritual care-l ţinea departe de Mântuitorul, 
obstacol care era mult mai greu de depăşit decât impedimentul său fizic, faptul 

Duminica a XXXII-a după Rusalii  
(A lui Zaheu) 



“că era mic de statură”.  
Precum în cazul celor zece leproși, Zaheu înţelege importanţa momentului, a 
prezenţei Domnului şi, pocăinţa lui sinceră şi dorinţa adâncă de restaurare 
completă sunt răsplătite de Dumnezeu: “Astăzi s-a făcut mântuire casei aces-
teia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să 
mântuiască pe cel pierdut”. 
 
Privirea lui Isus este singura care nu se aşează niciodată întâi asupra pă-
catelor unui om, ci întotdeauna asupra sărăciei lui, pe ceea ce încă îi lipseş-
te pentru a avea o viaţă deplină. Privirea lui Isus nu judecă, nu condamnă, nu 
umileşte, şi tocmai de aceasta te eliberează. Străbate drept la inimă şi interpe-
lează partea cea mai bună din fiecare dintre noi. 
 
Ce surpriză! Isus îi vorbeşte lui Zaheu, îl strigă pe nume, ca şi cum la Ierihon l-
ar fi căutat doar pe el, şi se autoinvită la acesta acasă. Astfel, distanţa este 
ştearsă: Cel pe care Zaheu încerca să îl vadă, se arată drept acela ce-şi ridică 
ochii pentru a-l căuta tocmai pe Zaheu! Zaheu încerca să-l vadă pe Isus, desco-
perind că Isus încerca să îl vadă pe el. Căutătorul îşi dă seama că este căutat, 
iubitorul descoperă că este iubit, şi este imediat sărbătoare: “Zahee, coboară 
pentru că astăzi, trebuie să mă opresc...”  
„Trebuie” zice Isus, trebuie să intru cu tine în casă dintr-o nevoie profundă: lui 
Dzeu îi lipseşte ceva, îi lipseşte Zaheu, îi lipseşte ultima oaie, îi lipsesc eu.  
A coborât în grabă şi l-a primit cu bucurie. Cuvintele sunt puţine: în grabă, l-a 
primit, bucurie, dar spun despre convertire mai multe decât ar face-o o sumede-
nie de alte cuvinte. Deschid casa inimii mele lui Dumnezeu, iar bucuria şi viaţa 
primesc avânt. 
“Dau jumătate”. Zaheu, care cultiva doar relaţii de interes, trăind din jăcmănirea 
celorlalţi, înţelege comportamentul lui Isus, pentru care legea principală a vieţii 
este celălalt. Tâlharul nu doar că încetează să mai fure, ci trece la a dărui.  
Zaheu ajunge să facă chiar mai mult decât îi cerea legea, poate totuşi mai puţin 
decât ar dori Isus, dar o face cu toată libertatea: inimă reînnoită, inimă liberă, 
evanghelie. Precum în cazul lui Zaheu, nu au fost niciodată ideile cele care ne-
au schimbat viaţa, ci întâlnirea cu anumiţi oameni. 
 
Dumnezeu este astăzi la tine acasă. “Astăzi mă opresc la tine acasă!” Pentru că 
Ierihonul este pe fiecare drum al lumii: pentru fiecare om scund există un si-
comor, pentru fiecare există o privire. 
 
Dumnezeu vine din nou la mine la masă, cu intimitate, precum o persoană dra-
gă, un Dumnezeu care ne este tuturor la îndemână. Fiecare om are un sălaş pe 
care să-l ofere lui Dumnezeu. Important să vrei schimbarea în sufletul tău. 

 



SĂRBĂTORILE DE IARNĂ ÎN PAROHIE 
 
Sărbătorile cele mai importante ale iernii sunt cu si-
guranţă Crăciunul, Anul Nou şi Boboteaza. Chiar 
dacă departe de ţară, aceste sărbători şi datinile le-
gate de ele sunt ţinute cu sfinţenie necontenit şi în 
noastră din Vicenza. 
Anual, pentru Praznicul Naşterii Domnului Isus 
Hristos, enoriaşii se pregătesc asiduu încă din 15 
noiembrie, data începerii Postului Crăciunului.  
 
Pentru a intra în atmosfera de pregătire a venirii 
Domnului, la începutul Postului, timp de rugăciune, 
mortificare trupească şi sufletească, Parohia, prin 
parohul ei pr. Raimondo Salanschi, a propus slujba 
Sfântului Maslu. Tot începând cu data de 15 noiem-
brie, copiii din parohie împreună cu părinţii lor au 
participat săptămânal la repetiţiile de colinde. Cân-
tecele de colinde sunt manifestările care fac din 
Sărbătorile Crăciunului cele mai spectaculoase semne spirituale ale enoriaşilor. 
Colindatul, cuvânt derivat din latinescul “calenda”, deschide, de obicei, ciclul 
sărbătorilor de Anul Nou. Colindătorii se deplasează din casă în casă, cântând 
pentru a ura sănătate şi fericire gazdelor ce-i ascultă. 
 
Anul acesta, în premieră, repetiţiile de colinde pentru copii au fost ţinute de do-
uă animatoare: domnişoarele Diana Ţicău şi Bianca Drilea, iar de adulţi s-au 
ocupat pr. Raimondo şi doamna preoteasă Monica Salanschi. Fructul acestor 
eforturi s-a văzut în ziua de 24 decembrie - când, după obicei, copiii, părinţii 
acestora şi grupul de tineri s-au deplasat la casa parohială pentru a-l colinda pe 
părintele şi familia acestuia – şi în cea de 25 decembrie când a avut loc Concer-
tul extraordinar, ţinut de corul copiilor, de cel mixt, al copiilor şi al părinţilor, pre-

cum şi de cel al grupului de 
tineri. Au fost momente de 
neuitat. Biserica parohială, 
cu cele 280 de locuri de şe-
dere, a fost plină. Pentru a-
i vedea pe micuţii colindă-
tori, familiarii acestora, bu-
nicii, naşii de botez, au ve-
nit chiar din România sau 
din alte oraşe mai depărta-
te din Italia. Se putea zări 
pe obrajii lor lacrimile de 
emoţie şi de bucurie provo-



cate de vocile cristaline ale co-
piilor. La sfârşitul concertului, 
după datină, a sosit Moş Cră-
ciun cu darurile mult aşteptate. 
Toţi au fost recompensaţi pentru 
efortul depus în perioada pregă-
titoare Praznicului.  
 
Un alt eveniment, devenit obicei 
în parohie, este sărbătorirea 
Revelionului în comunitate. La 
cumpăna dintre ani, parohia - 
prin tinerii ei care s-au ocupat 

de partea logistică - a propus “Revelionul altfel”, un Revelion creştinesc care are 
ca trăsătură principală “comuniunea” între membrii ei. Ajunşi la capătul unui an, 
comunitatea se reuneşte recunoscătoare lui Dumnezeu şi Maicii Domnului, pen-
tru darurile şi harurile primite în anul care tocmai s-a încheiat şi invocă binecu-
vântarea pentru anul care vine. 
 

În prima zi a Anului Nou enoriaşii s-au reîntâlnit din nou la Biserica parohială 
pentru a celebra Liturghia Sfântului Vasile cel Mare († 1 ianuarie 379, Cezareea 
Cappadocia) - considerat doctor al Bisericii şi unul din cei patru doctori răsări-
teni ai Bisericii, alături de Grigore de Nazianz (Teologul) şi Ioan Gură de Aur – şi 
Tedeum-ul. La prima Liturghie din an, credincioşii l-au avut în mijlocul lor pe Vi-
carul General al Diecezei de Vicenza, Mons. Lorenzo Zaupa, care a ţinut o scur-
tă predică despre “invocarea binecuvântării Domnului” la început de an (Nm 
6,22-27) şi a adus enoriaşilor salutul episcopului de Vicenza, Mons. Beniamino 
Pizziol. La rândul lui, părintele nostru paroh i-a mulţumit pentru prezenţa dânsu-
lui în mijlocul nostru, transmiţând Excelenţei Sale Beniamino mulţumirile comu-
nităţii pentru călduroasa ospitalitate în dieceza de la poalele Munţilor Berici. 
 

Următoarea întâlnire semnificativă va fi în data de 6 
ianuarie când, o parte din comunitate, se va depla-
sa la Catedrala din Vicenza, pentru a participa la 
“Sărbătoarea Popoarelor”. 
 

La sfârşitul acestui modest articol se cuvine să adu-
cem mulţumire părintelui Raimondo Salanschi, ca-
re, cu abnegaţie şi dăruire totală păstoreşte comu-
nitatea, doamnei preotese Monica, care ne-a însoţit 
cu tactul ei pedagogic în pregătirea adulţilor, domni-
şoarelor Diana Ţicău şi Drilea Bianca, care s-au 
ocupat de copii şi nu în ultimul rând “badantelor”, 
care au pregătit prânzurile comunităţii ori de câte ori 
a fost nevoie. 

Consiliul Pastoral Parohial 



 

 

În Biserică sunt disponibile Cărți de rugăciune, Biblii pentru adulţi şi copii, obiecte 
bisericești, etc.) și Calendare pe Anul Domnului 2016. 

 

Credincioșii care doresc alte cărți de rugăciuni sunt rugați să ne anunțe. 

Pentru botezuri (lumânări de botez), cununii, în-

mormântări, sfeştanii, molifte, etc., vă puteţi 

adresa la Pr. Raimondo: tel. 0444 149 6055;  cel. 

393 482 9000 sau în fiecare duminică şi sărbătoa-

re la  Biserică (înainte sau după Sf. Liturghie). 

Mesaj pentru Anul Nou 
     

Pr. Raimondo Salanschi şi Consiliul Parohial adresează tutu-
ror membrilor și simpatizanţilor parohiei noastre  

cele mai bune doriri pentru un An Nou cu sănătate, pace, și 
împliniri vrednice!   

 

LA MULȚI ANI!  

SFINŢIREA CASELOR 
 

În ziua de 6 ianuarie sărbătorim Botezul Domnului 
(Boboteaza).  

După Sfânta Liturghie, va avea loc Sfinţirea Mare a Apei, după 
care părintele va continua sfinţirea caselor.  

Cei interesaţi sunt rugaţi să se înscrie pe lista de la biserică sau să 
sune la numărul de telefon 393 482 9000, pentru programare. 


