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7 DUMINICA A 7-A DUPĂ RUSALII (Vindecarea orbilor şi a mutului din 

Capernaum). Cuv Dometie Persul; Sf M Narcis al Ierusalimului 

 ora 09.30: Sf. Spovedanie;  

 ora 10.30: Sf. Liturghie; 

 ora 12.00: Botez: GABRIEL FRANCESCO 

 

14  DUMINICA A 8-A DUPĂ RUSALII (Înmulţirea pâinilor). Sf Pf Miheia; Sf 

Maximilian Kolbe 

21  DUMINICA A 9-A DUPĂ RUSALII (Umblarea şi potolirea furtunii pe ma-

re). Sf Ap Iuda Tadeu; Sf M Vasa şi fiii ei; Sf pp. Pius X 

În aceste două duminici nu se celebrează Sf. Liturghie.  

Slujbele se reiau sâmbătă 27 august. 
 

27 S Cuv Pimen; Sf M Osius de Cordoba; Sf Monica, mama Sf Augustin 

 ora 16.00: Botez: DAVIDE MATTEO 

 

28 DUMINICA A 10-A DUPĂ RUSALII (Vindecarea lunaticului). Cuv Moise 

Etiopianul; Sf Augustin 

 ora 09.30: Sf. Spovedanie;  

 ora 10.30: Sf. Liturghie 

Pentru botezuri, cununii (cu starea civilă gratuită tot la 
Biserică), sfeştanii, molifte etc.,  vă puteţi adresa la Pr 

Raimondo: Tel fix: 0444.149.60.55;  
Cel. Wind: 393.482.9000 sau în fiecare duminică la Biserică  

(înainte sau după Sf. Liturghie). 



AGHIASMA ȘI ANAFORA 

 

Cum se ia agheasma şi anafora? 

Cuvântul „agheasmă” provine din grecescul” toaghiasmo” şi însemnă sfinţire”. 

În popor, prin agheasmă se înţelege atât apa sfinţită, cât şi slujba propriu zisă 

de sfinţire a acesteia. Binecuvântarea lui Dumnezeu, prin darul şi puterea dum-

nezeiască a Sfântului Duh, se coboară asupra apei, care este apoi dăruită oame-

nilor pentru vindecarea de boli, tămăduirea de răni, apărarea de rele, de primej-

dii de la vrăjitori şi de la demoni. 

 

Felurile aghiasmei 

Agheasma este de două feluri: mare şi mică. 

● Agheasma cea Mare se săvârşeşte de către arhiereu sau preot numai de Bobo-

tează sau în Ajunul ei. Agheasma Mare este tămăduitoare şi are putere sfinţitoa-

re foarte mare, pentru că este sfinţită în chiar ziua în care Mântuitorul a sfinţit 

apele, botezându-Se în Iordan. În cursul rugăciunii de sfinţire a Agheasmei Mari 

se face o întreită chemare a Sfântului 

Duh. 

● Aghiasma cea Mică se săvârşeşte de către preot în tot cursul anului, şi mai 

ales la începutul fiecărei luni, cu scopul sfinţirii oamenilor, caselor, ţarinilor şi a 

toată zidirea. Slujba de sfinţire a Aghiasmei Mici se mai numeşte Sfeştanie şi se 

poate săvârşi şi în casele oamenilor. 

 



Întrebuinţarea Aghiasmei celei Mari 

Aghiasma Mare se ia înaintea Anaforei în 

perioada 6-14 ianuarie, cu prilejul marelui 

praznic al Botezului Domnului și în restul 

anului, cei opriţi de la Sfânta Împărtăşanie, 

ca mângâiere şi nădejde a mântuirii lor. 

Aghiasma Mare poate fi luată şi imediat 

după Sfânta Împărtăşanie. Ea se mai folo-

seşte la sfinţirea bisericilor, a antimiselor, a 

Sfântului şi Marelui Mir, precum şi la case-

le tulburate de demoni. În data de 7 ianuarie se stropesc cu Agheasmă Mare toa-

te casele, ogoarele, viile, livezile şi animalele, pentru a le feri de toată reaua în-

tâmplare. Unii credincioşi obişnuiesc să păstreze Aghiasma Mare în vase curate, 

ca pe o binecuvântare, ani în şir, aceasta rămânând curată şi plăcută la gust. 

 

Întrebuinţarea Aghiasmei celei Mici 

Aghiasma Mică se ia după Sfânta Anaforă, în tot cursul anului. Prin stropirea cu 

apa sfinţită duhurile cele viclene se gonesc din tot locul, oamenii se acoperă şi se 

păzesc de tot lucrul rău, se aduce îndestulare gospodăriilor, se tămăduiesc bolile 

şi se dăruieşte iertare de păcatele mici; mintea se curăță de lucrurile cele spurca-

te si e îndreptata spre rugăciune; aduce dar paza; da sănătate trupeasca și sufle-

teasca. Agheasma Mică se foloseşte de către preot la săvârşirea ierurgiilor 

(slujbe mici): sfinţirea fântânilor, a icoanelor, a bisericii care a suferit o reparaţie 

de mică anvergură, a veşmintelor şi obiectelor de cult. Se mai foloseşte şi la alte 

slujbe precum: binecuvântarea începerii semănatului, sfinţirea vaselor, izbăvirea 

viilor şi grădinilor bântuite de lăcuste şi gândaci. 

 

Care sunt roadele si folosul acestei slujbe? 

Știut să fie că prea bun obicei este și folositor de suflet sa se facă în biserici, în mănăstiri 

și în case, Sfințirea apei la toate zilele dintâi ale lunii si a stropi pe oameni in mănăstiri 

și în chilii, așijderea și în casele mirenilor și toate ale lor. 

Această apă sfințită pe care Duhul Sfânt prin rugăciunile preoților o sfințește, multe fe-

luri de lucrări are, precum însăși ectenia Sfințirii și rugăciunea mărturisesc. 

Toți cei ce o primesc cu credința iau sfințenie si binecuvântare. (Molitfelnicul, Povățu-

irea din fruntea slujbei Aghiazmei mici, ed. 1984, p. 167). 

 

Anafora 

Anafora este pâinea rămasă de la prescura din care s-a scos Sf. Agneț, numitaă-



“atidoron”, pentru că “dă darul hă-

răzirii lui Dumnezeu”. După ce 

preotul o binecuvântează la Axion, 

se dă spre sfințire la sfârșitul sluj-

bei.  Ea simbolizează trupul Maicii 

Domnului. 

 

Care este ordinea luării celor sfinte? 

E bine să ştie creştinul că mai întâi 

decât toate se ia Sfânta Împărtăşanie, cu cuvenita 

pregătire (spovedanie, rugăciune), apoi se ia Agheasma Mare, de asemenea pe 

nemâncate şi cu binecuvântarea preotului. 

Anafora şi agheasma mică se pot lua de creştin în fiecare dimineaţă pe ne-

mâncate după rugăciunile dimineţii, pentru folos duhovnicesc şi binecuvân-

tare. 

 

CELE 10 PORUNCI DUMNEZEIESTI 
1. Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău; să nu ai alți dumnezei afara de Mine. 

2. Sa nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici sa te închini lor. 

3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 

4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește pe ea. 

5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe 

pământ. 

6. Să nu ucizi. 

7. Să nu fii desfrânat. 

8. Să nu furi. 

9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 

10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău. 

FAPTELE MILOSTENIEI 

TRUPESTI 

1. A sătura pe cel flămând 

2. A da de băut celui însetat 

3. A îmbrăca pe cel gol 

4. A primi în casă pe cel străin 

5. A cerceta pe cel bolnav 

6. A cerceta pe cel din temniță 

7. A îngropa pe cel mort 

FAPTELE MILOSTENIEI 

SUFLETESTI 

1. A îndrepta pe cel ce greșește 

2. A învăța pe cel neștiutor 

3. A da sfat bun celui ce stă la îndoială 

4. A ne ruga pentru aproapele 

5. A mângâia pe cei întristați 

6. A suferi cu răbdare asuprirea și a întării 

pe alții la răbdare când sunt asupriți 

7. A ierta pe cei ce ne-au greșit. 



PRAZNICUL SCHIMBĂRII LA FAŢĂ A DOMNULUI NOSTRU 

ISUS HRISTOS 
Pe 6 august, prăznuim 

Schimbarea la Faţă a lui 

Isus Hristos, care are ca 

semnificaţie momentul în 

care apostolii Mântuitoru-

lui, aflaţi pe muntele Tabor, 

s-au convins că acesta nu 

este doar un prooroc al lui 

Dumnezeu, ci Fiul Său. 

 

Pe muntele Tabor, pe când 

Isus se ruga, apostolii, tresar deodată la o privelişte nemaivăzută: chipul Mântu-

itorului s-a făcut altul, faţa Lui strălucea ca soarele, iar hainele Lui se făcuseră 

albe că zăpada. Dar, imediat, au parte de un lucru şi mai neobişnuit: în această 

lumină, doi bărbaţi stau de vorba cu Iisus despre patima şi moartea Sa în Ierusa-

lim. Este vorba despre marii prooroci ai Vechiului Testament, Moise şi Ilie. Sem-

nificaţia tainică a acestei sărbători este vederea lui Dumnezeu şi transfigurarea 

omului, posibilitatea lui de a se îndumnezei încă din viaţa aceasta. 

Schimbarea la Faţă mai este numită şi Obrejenia, denumire ce vine din slavonă 

şi înseamnă transformare, schimbare. Denumirea în limbă greacă a sărbătorii es-

te Metamorphosis (transfigurarea). Sfântul Antim Ivireanul o numeşte sugestiv 

Dumnezeiasca Înfrumuseţare a lui Hristos. 

 

DESPRE POSTUL ADORMIRII MAICII DOMNULUI 
Între 1 și 14 august se află în Postul Adormirii Maicii Domnului. Acest post pre-

cede praznicul Adormirii Maicii Domnului si a fost rânduit de Biserică spre a 

aduce aminte de virtuţile alese ale Fecioarei Maria si de postul cu care ea însăși, 

după Tradiţie, s-a pregătit pentru trecerea la cele veșnice. Acest post a fost prac-

ticat cu severitate, în cinstea Schimbării la Faţă a Domnului și a Adormirii Mai-

cii Domnului, de către monahii aghioriţi, deoarece Maica Domnului este ocroti-

toarea Sfântului Munte Athos. 

Ca vechime, este cel mai nou dintre cele patru posturi. Originea lui trebuie 

căutată probabil prin secolul al V-lea, când cultul Maicii Domnului se dezvol-

tă, creștinii postind înainte de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Data 

si durata postului au fost uniformizate în anul 1166, la Sinodul local de la 



Întru naştere fecioria ai păzit-o, în adormire lumea nu o ai părăsit, Născătoare de 

Dumnezeu. Mutatu-te-ai la viaţă, fiind Maica vieţii şi, cu rugăciunile tale,  
mântuieşti din moarte sufletele noastre. 

 

(Tropar la Praznicul Adormirii Maicii Domnului) 

Constantinopol convocat de patri-

a r h u l  e c u m e n i c  L o u k a s 

Chrysovergis, stabilindu-se cele 

două săptămâni. „Tipicul cel Ma-

re“ si „Învăţătura pentru posturi“ 

din Ceaslovul mare rânduiesc un 

Post aspru, cu ajunare lunea, mier-

curea si vinerea, până la Ceasul al 

IX-lea, când se consumă mâncare 

uscată, marţea si joia se consumă 

legume fierte, fără untdelemn, iar 

sâmbăta si duminica se dezleagă la untdelemn si vin. Singura dezlegare la 

pește este la 6 august, praznicul Schimbării la Faţă a Domnului. 

Rânduiala specială a acestui Post constă în citirea, zilnic, alternativ, a celor do-

uă Paraclise ale Născătoarei de Dumnezeu. În această slujbă cerem ajutorul și 

ocrotirea Maicii Domnului în toate necazurile și neputințele vieții noastre. O 

numim ”folositoare și acoperământ, comoară de tămăduiri, rugătoare caldă și 

zid nebiruit, păzitoare a creștinilor”. Afirmăm credința în rugăciunea ei folo-

sitoare către Fiul ei, rugăciune care să ne ajute tuturor celor ce ne aflăm în ne-

caz. Și ne punem nădejdea în ocrotirea ei de Mamă a tuturor creștinilor, mai 

ales a celor năpăstuiți. 

Postul Adormirii Maicii Domnului este perioada potrivită să citim Paraclisul 

Maicii Domnului și să cerem fierbinte ajutorul și ocrotirea ei. Lumea noastră 

este tulburată de război și mulți creștini sunt persecutați. Conflictul din Siria 

a produs distrugerea multor biserici și mânăstiri și uciderea multor creștini. 

În Irak creștinii sunt persecutați și alungați până la punctul la care în orașul 

Mosul întreaga populație creștină a dispărut. Conflictul din Țara Sfântă a re-

început și primele care au de suferit sunt comunitățile creștine. 

Îndemnul părintesc este să folosim această perioadă a Postului pentru rugă-

ciune către Maica Domnului cerând pace în lume, înțelegere între diferitele 

comunități religioase, gândul cel bun pentru rezolvarea problemelor pentru 

toți cei responsabili, cârmuitori ai lumii. În dragostea ei de Mamă și în multa 

ei milostivire ne va ajuta și ocroti. 



TĂIEREA CAPULUI SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL 

 

Sărbătorirea are o origine veche (în Franţa din sec. al V-lea şi la Roma din sec. al 

VI-lea), este legată de sfinţirea bisericii construite la Sebaste, în Samaria, pe mor-

mântul presupus al Înainte-mergătorului lui Hristos. Cu numele de „Patima” 

sau de „Tăierea capului”, sărbătoarea apare la data de 29 august în 

Sacramentarium romanum şi, după Martirologiul Roman, această dată corespunde 

unei a doua regăsiri a capului Sfântului Ioan, transportat atunci în Biserica „Sf. 

Silvestru” din Roma. În afară de aceste date istorice, despre Ioan Botezătorul 

avem relatările evangheliştilor, cu deosebirea că Sfântul Luca ne vorbeşte despre 

naşterea, viaţa în pustiu şi despre predica lui, iar Sfântul Marcu se referă la 

moartea lui. 

Din Evanghelie şi din tradiţie putem reconstitui viaţa Înainte-mergătorului, al 

cărui cuvânt aprins părea într-adevăr pătruns de spiritul proorocului Ilie. În 

anul al 15-lea al împăratului Tiberiu (27-28 d. Hristos), Botezătorul, care ducea o 

viaţă aspră, urmând legile naziratului, şi-a început misiunea invitând poporul 

să înceapă pregătirea căilor Domnului, deoarece pentru a-l primi era necesară o 

sinceră conversiune, adică o schimbare radicală a dispoziţiilor sufleteşti. 

Adresându-se tuturor claselor sociale, a trezit un entuziasm puternic în popor, 

dar şi nemulţumiri între farisei, aşa-numita aristocraţie a spiritului, a cărei ipo-

crizie o condamna în mod deschis. 

Ajuns de acum un personaj popular, a tăgăduit cu hotărâre că ar fi Mesia cel aş-

teptat, recunoscând superioritatea lui Isus, pe care l-a arătat ucenicilor săi cu 

prilejul botezului în apele Iordanului. S-ar părea că, afirmând prezenţa „celui 

mai puternic”, el ar fi urmat să se retragă. Cu toate acestea, „cel mai mare dintre 

profeţi” nu a încetat să-şi facă auzită vocea acolo unde a fost necesar de a în-

drepta „căile strâmbe” ale răului. A dojenit în public purtarea scandaloasă a lui 

Irod Antipa şi a cumnatei sale, Irodiada; mânia lor, pe care el a prevăzut-o, l-a 

aruncat în temniţa grea de la Macheronte, pe malul de Răsărit al Mării Moarte. 

Sfârşitul acestui incident este cunoscut. Cu prilejul unui banchet organizat la 

Macheronte, fiica Irodiadei, Salome, dovedind excelente calităţi de dansatoare, l

-a entuziasmat pe Irod; drept răsplată, la sfatul mamei sale, a cerut şi a obţinut 

de la Irod capul lui Ioan Botezătorul. Astfel, a încetat să mai vorbească deschiză-

torul de drum al lui Mesia, glasul cel mai puternic dintre vestitorii apropiatului 

mesaj evanghelic. Ioan Botezătorul este ultimul profet şi primul apostol; el şi-a 

dat viaţa în împlinirea misiunii sale; pentru acest motiv, Biserica îl așează în rân-

dul Sfinţilor Martiri. 



PELERINAJUL LA SANCTUARUL  

MADONNA DELLA CORONA 
„O zi minunată cu oameni minunați”, a fost titlul albumului fotografic publicat 

pe internet de părintele nostru paroh Raimondo Salanschi, cu ocazia Pelerina-

jului comunității din Vicenza la Sanctuarul Madonna della Corona (VR).  

Ziua de duminică, 3 iulie, a fost o zi de neuitat pentru toți participanții la Pele-

rinaj… A fost, probabil, între cele mai reușite pelerinaje organizate de parohie 

de-a lungul anilor. 

De dimineață cu mic cu mare ne-am adunat în Sfânta Biserică pentru a partici-

pa la slujbă, celebrată în Biserica noastră pentru a nu lăsa credincioșii rămași 

acasă fără Dumnezeiasca Liturghie duminicală. După ceremonie, pe tonul fru-

moaselor noastre cântece mariane, am pornit într-un numeros grup cu autoca-

rul către Monte Baldo (VR), pe al cărui perete vertical, între stânci, se află Sanc-

tuarul Madonna della Corona, și unde se poate venera Fecioara Maria repre-

zentată pe o statuie de piatră regăsită în mod miraculos în 1522.  

La început, locul a fost un așezământ monastic legat de Mănăstirea Sf. Zeno 

din Verona. În anul 1437 schitul a trecut sub Ordinea Cavalerilor de Malta. Mai 

târziu, între 1480-1522 pe acel loc a fost construită o biserică. Din 1625 sanctua-

rul a suferit mai multe modificări și restaurări, iar între 1975-1978 au loc alte re-

structurări funcționale pentru ca locul să fie mai accesibil pelerinilor. După fi-

nalizarea lucrărilor, la 4 iunie 1978, mănăstirea a fost sfințită de către papa Ioan 

Paul al II-lea. 



La sosire, am fost întâmpinați de Pr. Dumitru Petrovan, parohul comunității 

din Villafranca de Verona și de un grup de enoriași, cu care am luat prânzul.  

După masă, împreună cu grupul de la Villfranca, am parcurs „Calea Crucii”, 

drumul parcurs de Mântuitorul nostru Isus Hristos înaintea morții Sale, care s-

a încheiat chiar la intrarea în Sanctuar. 

La intrare, după o scurtă pauză de odihnă, ne-a întâmpinat ghidul Sanctuaru-

lui, părintele Pietro, care ne-a prezentat minuțios istoria Sanctuarului. 

După trecerea Porții Sfinte, pelerinii au avut ocazia să viziteze amănunțit între-

gul complex bisericesc: biserica mare, capela mărturisirilor, muzeul, subsolul 

mănăstirii cu importante vestigii istorice, etc. 

A fost, într-adevăr, o zi de neuitat. La final, nu ne rămâne decât să mulțumim 

Bunului Dumnezeu și organizatorilor acestui pelerinaj minunat! 

Diana Țicău 

 

TRADIŢIONALA IEŞIRE LA SFÂRŞIT DE AN PASTORAL 
 

Zile intense cele de sâmbătă 16 şi du-

minică 17 iulie în Parohia din Vicenza. 

Astfel, sâmbătă după-amiază în bise-

rica comunităţii Araceli Vecchia a fost 

celebrată cununia religioasă şi civilă a 

tinerilor Bogdan Andrei şi Dutca Vic-

toria. La slujbă au fost prezenţi în nu-

măr mare invitaţi atât din ţară cât şi 

din Italia.  

 

Duminică dimineaţa am celebrat Sfânta Liturghie împreună cu părintele paroh 

Raimondo Salanschi şi comunitatea adunată în jurul său.  



După celebrarea Liturghiei 

am mers cu toţii la Abaţia 

„Sant’Agostino” cu ocazia 

tradiţionalei ieşiri organizată 

la sfârşitul anului pastoral, 

înainte de plecarea în vacan-

ţă şi a prânzului de mulţu-

mire pentru toate binefaceri-

le primite. 

 

Mulţumim din nou tinerilor inimoşi din comunitate pentru implicarea activă în 

pregătirea şi buna desfăşurare a acestui eveniment, devenit deja tradiţie la Vi-

cenza. În timpul prânzului a fost proiectat un power-point cu fotografii de la ac-

tivităţile parohiei organizate de-a lungul anului 2015. Materialul a fost pregătit 

cu mare grijă de părintele Raimondo şi a durat aproape o oră, ceea ce reflectă 

bogata activitate a acestei parohii româneşti pentru cei aflaţi departe de ţară. Po-

zele au stârnit aplauze şi o serie de comentarii în rândul privitorilor, ei fiind per-

sonajele principale ale slide-urilor. 

Doresc să mulţumesc şi cu această ocazie comunităţii din Vicenza şi inimosului 

părinte Raimondo pentru invitaţia făcută de a sărbători împreună. De când mă 

aflu în Italia, părintele şi comunitatea mi-au fost întotdeauna alături şi m-au pri-

mit mereu în mijlocul lor cu mare căldură. 

Ipod. Marius Păcală 

 

 

 



ANUNȚURI 
INVITAȚIE LA HRAMUL BISERICII „NAȘTEREA MAICII 

DOMNULUI” (ARACELI) DIN VICENZA 

 

Parohia din Vicenza invită credincioșii să ia parte la Hramul Bise-

ricii „NAȘTEREA MAICII DOMNULUI” ce va avea loc joi, 8 sep-

tembrie 2016. 

Sfânta Liturghie va începe la ora 10.30 și va fi oficiată de un so-

bor de preoți. 
  

*** 
 

După slujba de hram 

va urma agapa frățeas-

că în curtea Oratoriului 

iar seara vor intra pe 

scenă câteva formații și 

cântăreți de muzică po-

pulară. 

 

Pr. Raimondo Salanschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PELERINAJ MEDJUGORJE 
 

Parohiile din Villafranca de Verona, Vicenza și Udine organizează în peri-

oada 30 septembrie - 2 octombrie PELERINAJUL LA MEDJUGORJE. 

Cei interesați sunt rugați să sune la numărul de telefon: 393 482 9000 

Celor care pleacă în concediu în luna august  
Consiliul Pastoral Parohial şi Pr. Raimondo  

 

INFORMAȚII ȘI ADRESE UTILE: 
CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI  la Trieste 

Adresă: Via Udine, nr.11,34132 Trieste 
Telefon: +39 040 412536 (La acest număr NU se furnizează informații consulare). 
Telefon call-center (informații consulare pentru cetățeni români): +39 040 411 652; +39 
040 452 8136; +39 040 416 350 - aceste numere sunt conectate direct la call-center-ul con-
sular care funcționează la București în cadrul Ministerului Afacerilor Externe 
Telefon de urgență: +39 340 8821688 
Exclusiv pentru cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter 
de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu carac-
ter extraordinar). La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare. 
Fax: +39 040 44938; E-mail: trieste@mae.ro 

https://www.google.it/maps/place/Via+Udine,+11,+34132+Trieste/data=!4m2!3m1!1s0x477b6b695800ffa3:0xbe281503cc36381d?sa=X&ei=DPXBVNaRF8OKaKeYgNAE&ved=0CCQQ8gEwAA
mailto:trieste@mae.ro

