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1 ÎNVIEREA DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS. Sf Pf Ieremia; Sf Iosif Muncitorul 

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

 

8 DUMINICA A 2-A A PAŞTILOR (a Tomii). Sf Ap şi Ev Ioan; Cuv Arsenie cel Mare; Fe-

ricitul Ieremia Românul 

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

 

15 DUMINICA A 3-A A PAŞTILOR (a Mironosiţelor). Cuv Pahomie cel Mare; Cuv Ahile al 

Larisei 

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

 

22 D  DUMINICA A 4-A A PAŞTILOR (a Paraliticului de la Vitezda). Sf M Vasilisc şi 

Marcel; Sf Rita de Cascia 

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

 

29  D  DUMINICA A 5-A A PAŞTILOR (a Samarinencei). Sf M Teodosia 

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

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). 



Prima Sf. Spovedanie a copiilor, Praznicul Sfântului Mare Muce-

nic Gheorghe, Pomenirea morților şi Floriile în Parohie 
 

Zile intense cele de 23 şi 24 aprilie în Parohia din 

Vicenza.  

În ziua prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Ghe-

orghe 15 copii ai parohiei au făcut prima lor 

Spovedanie în faţa preotului. Este vorba de 

„prima generaţie” de prunci români ai parohiei 

născuţi pe tărâm italian şi care, între 2007-2008, 

au primit botezul în parohia noastră.  

După cum se ştie, conform tradiţiei bizantine, 

împreună cu botezul pruncii primesc şi celelalte 

sacramente ale iniţierii creştine: mirul şi euharis-

tia, urmând ca cel de al patrulea sacrament, cel 

al pocăinţei, să-l primească atunci când candida-

ţii la primirea tainei sunt conştienţi de păcatele 

săvârşite.  

La ieşirea din scaunul Sfintei Spovedanii se pu-

tea zări bucuria neprihănită care venea din ini-

mile lor curate şi se reflecta pe feţele lor senine. Bucuria lor a fost amplificată şi 

de faptul că şase dintre ei au ales să fie ministranţi la slujbele duminicale. 

Aşadar, după ce s-au spovedit sincer şi cu mult folos, a urmat împărtăşirea lor. 

Dacă până acum, aceşti copii erau împărtăşiţi săptămânal cu Sf. Împărtăşanie la 

Liturghia duminicală, acum, pentru prima dată, s-au mărturisit înainte de a se 

împărtăşi, lucru care se va repeta mereu de-acum 

înainte ori de câte ori vor simţi că au păcătuit. 

De catehizarea copiilor s-a ocupat cu abnegaţie 

doamna preoteasă prof. Monica Salanschi, căreia, 

după ceremonia festivă, părintele paroh şi părinţii 

copiilor i-au mulţumit pentru timpul pe care l-a de-

dicat pregătirii pruncilor. 

Suntem convinşi că aceşti prunci vor fi credincioşi 

demni, buni şi evlavioşi apropiindu-se tot mai frec-

vent de Spovedanie şi Împărtăşanie spre buna lor 

creştere, spre înţelepciune şi viaţă curată, 

mărturisindu-l pe Hristos cu şi în toată viaţa lor.  

Un alt aspect particular al zilei de 23 aprilie a fost 



faptul că anul acesta sărbătoarea Sfântului Gheorghe a coincis cu Sâmbăta Învi-

erii lui Lazăr din morţi, ocazie cu care, conform tradiţiei, la sfârşitul Dumneze-

ieştii Liturghii, s-a celebrat Parastasul pentru cei adormiţi în Domnul.  

Vie a fost şi ziua de 24 aprilie: Duminica Floriilor.  

Dis de dimineaţă eno-

riaşii au venit pentru a 

împăca cu Dumnezeu 

în Sacramentul Sfintei 

Spovedanii. A urmat, 

apoi, slujba Utreniei în 

timpul căreia au fost 

binecuvântate ramuri-

le de măsline şi împăr-

ţite credincioşilor care, 

precum locuitorii Ieru-

salimului, le-au ţinut 

în mâini în timpul slujbei. Aşa cum se vede din serviciul fotografic, participarea 

la ambele evenimente a fost foarte numeroasă. 

La sfârşitul ceremoniei, după anunţarea programului liturgic pentru Săptămâna 

Mare, o parte din cei prezenţi, împreună cu parohul şi familia acestuia, s-a de-

plasat la Sala „Badantelor” unde au luat prânzul împreună. 

Mulţumim lui Bunului Dumnezeu pentru toate! 

 

Sărbătoarea Învierii Domnului în Parohie 
 

Ca în fiecare an, 

„Sărbătoarea Sărbă-

torilor”, Paştele sau 

Învierea Domnului a 

fost pregătită şi cele-

brată cu însufleţire şi 

în parohia din Vicen-

za. Anul acesta, eno-

riaşii au participat în 

număr considerabil 

la Deniile din Săptă-

mâna Mare care au 

fost precedate de 



momente de reculegere spirituală în cadrul cărora participanţii au avut ocazia 

să-şi mărturisească păcatele la preot în Taina Spovedaniei. 

Sâmbătă, la ora 23.00 (miezul nopţii în România), Pr. paroh Raimondo 

Salanschi, îmbrăcat în veşminte luminoase, a început slujba Învierii. A urmat în-

conjurarea bisericii cântând troparul Învierii Domnului („Hristos a înviat din 

morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”). 

După procesiune, preotul împreună cu enoriaşii au intrat în biserică unde s-a 

continuat cu Utrenia Învierii şi Sfânta Liturghie în cadrul căreia un număr im-

presionant de credincioşi s-a apropiat de Domnul cel Înviat în Sfânta Împărtăşa-

nie. 

Comunitatea i-a avut ca oaspeţi pe don Enrico Massignani, cancelarul episcopu-

lui de Vicenza, care a adus salutul prelatului şi don Giovanni Casarotto, directo-

rul Oficiului pentru Catehizare al Diecezei de Vicenza. Cei doi părinţi, care nu 

au mai participat la astfel de slujbe, au fost încântaţi de frumuseţea şi splendoa-

rea ceremonialului bizantin.  

La final s-a citit Cuvântul de învăţătură al Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepis-

copul Constantinopolului, şi s-au sfinţit bucatele credincioşilor. 



Predică Noaptea de Înviere 2016  
 

Iubiți credincioși,  

Hristos a Înviat! 

 

După ce l-am urmat pe Isus în 

ultimele sale zile de viață, iată-

ne ajunși la cea mai mare sărbă-

toare a creștinătății: Sfintele 

Paști!  

Duminica trecută, de Florii, am 

agitat cu bucurie ramurile de 

măslin, primindu-l ca adineauri 

locuitorii Ierusalimului atunci 

când a intrat în orașul sfânt. L-

am urmat apoi în ultimele trei zile ale vieții sale: când i-a spălat picioarele uceni-

cilor Săi, când ne-a luat cu El în Grădina Măslinilor unde, ucenicii Săi, mai întâi 

au adormit și apoi l-au părăsit pe rând, unul după altul. Apoi îl găsim pe Cruce, 

singur și gol. 

Evanghelia după Ioan începe cu o adnotare (consemnare) temporală: în prima zi 

a săptămânii.  

Dacă vă amintiți, și istoria omenirii începe, la Creație, începe cu aceeași consem-

nare temporală: în prima zi a săptămânii. Autorul Genezei ne spune: Și fu seară și 

dimineață: prima zi a săptămânii (Gen 1,5), după ce Dumnezeu a creat lumina și a 

separat-o de întuneric. 

Ioan la începutul Evangheliei sale scrie: lumina luminează în întuneric și întuneri-

cul nu a biruit-o (In 1,5)... Povestirea acestei prime zile vorbește despre estompa-

rea lentă a întunericului, pentru ca lumina să strălucească. Este o lumină slabă 

dar și puternică în același timp, ca și cea a luminii pascale pe care am aprins 

această noapte.  

În Geneză în prima zi a săptămânii începe istoria omenirii, astăzi, la Învierea 

Mântuitorului în prima zi a săptămânii începe istoria mântuirii noastre. 

Evanghelia Învierii pornește din noapte, din întuneric. Ioan scrie că era încă întu-

neric, când Maria Magdalena a venit la mormânt pentru a împlini ritualul de îm-

bălsămare. A fost întuneric afară, întunericul îi acopereau ochii, dar mai ales era 

întuneric în inima acestei femei; întunericul pentru pierderea celui Om care a în-

țeles-o: nu numai că i-a spus ce era în inima ei, dar mai ales a eliberat-o de șapte 

demoni, așa cum spune Sfântul Evanghelist Marcu. 



Cu o inimă tristă, deci, Maria a venit la mormânt. Abia ajunsă la mormânt ea ve-

de că piatra ce a acoperit intrarea a fost răsturnată. Nici nu și intră! Fuge imediat 

la Petru și Ioan i exclamă: L-au luat pe Domnul!. Și adaugă cu tristețe: Nu știu un-

de L-au pus. 

Disperarea ei îi pun în mișcare pe cei doi ucenici care aleargă spre mormântul 

gol. Este o fugă care exprimă foarte bine îngrijorarea fiecărui ucenic, credincios, 

al fiecărei comunități, care-l caută pe Domnul. Și noi poate ar trebui să reluăm 

să fugim după Domnul. 

Din păcate, ritmul nostru a devenit prea lent, probabil împovărat de iubirea față 

de noi înșine, de iubirea de arginți (așa cum zice Filocalia), care ne îndeamnă să 

fugim nu după cele sfinte ci după avere, de teama de a fi nevoiți să părăsim obi-

ceiurile noastre sclerotice. Trebuie să încercăm din nou să fugim, să lăsăm acel 

Cenacul încuiat și să mergem spre Domnul. Să lăsăm grijile lumești și să aler-

găm la Domnul. Să nu uităm că fiecare sfântă duminică este prima zi a săptămâ-

nii, Paștele săptămânal, spre care trebuie să alergăm ca și ucenicii din evanghe-

lia de azi.  

A sosit mai întâi la mormânt discipolul iubit și apoi Petru care a văzut și a crezut. Pâ-

nă atunci, continuă, nu înțeleseseră încă Scriptura, că el trebuia să se ridice din morți. 

Asta se întâmplă des și cu noi, cu viața noastră: nu înțelegem Scriptura, este o 

viață fără înviere și fără Paște, aplecată în fața durerilor și tragediilor omenirii și 

închisă în tristețea propriilor obiceiuri. 

Paștele a ajuns! Piatra grea a fost răsturnată iar mormântul a fost deschis. Dom-

nul a biruit moartea și trăiește pentru 

totdeauna. Nu putem rămâne închiși, 

ca și cum Evanghelia învierii nu ne-ar 

fi fost anunțată. Evanghelia este învie-

re și naștere la o viață nouă. Prin ur-

mare, sărbătoarea Paștilor nu poate să 

treacă în zadar; nu poate fi un ritual 

care se repetă aproape la fel în fiecare 

an; el trebuie să schimbe inima și viața 

fiecărui ucenic, al fiecărei comunități 

creștine. Trebuie să deschidem porțile 

Celui Înviat care vine în mijlocul nos-

tru, așa cum vom citi în următoarele 

câteva zile, în timpul aparițiilor la uce-

nici. 



Sfinții Constantin și Elena 
 

Sfinții Constantin și Elena sunt prăznu-

iți în fiecare an pe 21 mai. 

Născut în apropierea anului 274, Gaius 

Flavius Valerius Aurelius Constantinus, 

cunoscut și sub numele de Constantin I 

sau Constantin cel Mare, a fost împărat 

roman între anii 306-337. Acesta devine 

conducător al Imperiului Roman după 

ce îi înfrânge pe Maxentiu și pe Liciniu. 

Constantin este una dintre cele mai cu-

noscute figuri bisericești datorită pro-

mulgării Edictului de la Milano. Rezul-

tatul întrevederilor dintre Constantin și 

Licinius, ținute la Mediolanum în febru-

arie-martie 313 este faimosul Edict de la 

Milano. Acesta, împreună cu Edictul de 

la Tesalonic din anul 380, promulgat de 

către împăratul Teodosie, sunt cauzele 

principale pentru toleranța de care a 

fost dată dovadă în cadrul Imperiului Roman mai întâi la un nivel teoretic, iar apoi la 

nivel constituțional. 

Conform unei legende, în toamna anului 312, în timpul luptei cu Maxențiu, Constan-

tin cel Mare zărește pe cer o cruce strălucitoare deasupra soarelui care avea inscripția: 

„in hoc signo vinces”, în traducere „prin acest semn vei birui”. În timpul nopții, Isus 

Hristos i s-a arătat în vis împreună cu semnul crucii. Mântuitorul îi cere acestuia să 

pună semnul sfintei cruci pe steagurile soldaților pentru ca aceștia să fie protejați de 

focurile bătăliei. Acesta a murit în anul 337, însă a rămas în memoria creștinilor ca fi-

ind unul dintre pilonii de sprijin ai creștinismului din acea perioadă. 

Împărăteasa Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, a trăit între anii 248 – 329. 

Aceasta a fost căsătorita cu generalul roman Constantinuius Chlorus. Este cunoscută 

ca fiind o femeie extrem de credincioasă și pentru pioșenia ei. De asemenea, este 

artizana înfăptuirii pelerinajului în Palestina și în provinciile răsăritene. Mai mult de-

cât atât, i-au fost atribuite găsirea moaștelor Sfintei Cruci a Mântuitorului nostru Isus 

Hristos și aflarea rămășitelor celor trei magi. 

Legenda spune că în timpul unui pelerinaj, Elena a văzut niște oameni ce duceau un 

mort pe o colină unde se aflau trei cruci. Acei oameni apropiau trupul mortului de fi-

ecare cruce în parte, iar când mortul a ajuns în dreptul ultimei cruci și a atins-o, a în-

viat din morți. Acesta ar fi modul prin care a fost descoperită crucea pe care Mântui-

torul a fost răstignit. 



Declarațiile de venit 2016 (CU 2015) 
 

Declaraţia de venit este un act impus pen-

tru toţi rezidenţii in Italia, care încasează 

venituri, atât din munca precum angajat 

sau ca antreprenor, cât și din alte forme. 

Declarația de venit este obligatorie pentru 

muncitorii din sectorul domestic care câș-

tigă anual peste 8.000 de euro. Acest lucru 

se datorează faptului că angajatorul persoa-

nă fizică nu poate prin lege să plătească în 

locul angajatului impozitul aferent. 

 

Prin această declarație se calculează diferența între taxele datorate statului și ce-

le efectiv plătite, regularizând astfel propria situație fiscală, pentru a evita sanc-

țiuni. În plus, prin declarația de venit se pot recupera o parte din taxe și din 

cheltuieli. Spre exemplu, cine a lucrat pe timp de noapte sau peste program are 

dreptul să recupereze cca10% din taxele plătite pentru acest tip de muncă. 

 

În plus se pot recupera parțial dobânzile pasive plătite în cadrul împrumuturi-

lor pentru casă, dar și cheltuielile încadrabile în următoarele categorii: medicale 

(proteze dentare, ortopedice, acustice; ochelari de vedere, cheltuieli de înmor-

mântare), abonamente pentru mijloacele de transport în comun, frecventarea ac-

tivităților sportive de către copii, 55% din costurile efective de schimbare a tâm-

plăriei de izolare termică, cheltuieli școlare, contractul de închiriere a locuinței. 

 

Declarația de venituri (dichiarazione di redditi – modello 730 e/o UNICO P.F.)  

Declarația de venituri (dichiarazione di redditi – modello 730 e/o UNICO P.F.) 

din 2016 pe 2015 vine cu noutăți. Pentru români, cea mai importantă este inclu-

derea în aceasta și a familialilor din țară, pentru care se pot obține contribuții 

de la 700 la 1200 €. 

Toți angajații în regulă, care muncesc în Italia, trebuie să prezinte, în perioada 15 

aprilie – 7 iulie, declarația de venituri la Ministerul Finanțelor. Anul acesta exis-

tă o declarație precompletată cu datele deja existente la Finanțe iar românii tre-

buie să depună, printre alte documente, codul fiscal al persoanelor pe care le au 

în îngrijire (a carico) – pentru soț/soție și/sau fiu/fiică rezidenți în țara de origine 

certificarea ambasadei și/sau consulatului care să ateste apartenența la familie). 


