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4 DUMINICA A 27-A DUPĂ RUSALII (Vindecarea femeii gârbove). Sf M Varvara; Cuv Ioan 

Damaschinul 

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

 

10  S Sf M Mina, Ermoghen şi Eugraf; Fer Anton Durcovici 

 ora 16.30 Botezuri  
 

11 DUMINICA A 28-A DUPĂ RUSALII (a Sf Strămoşi; Pilda celor poftiţi la cină). Cuv Daniel 

Stâlpnicu 

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

 

18 DUMINICA DINAINTEA NAŞTERII DOMNULUI (Cartea Neamului). Sf M Sebastian şi Zoe  

 ora 09.30 Sf. Spovedanie; ora 10.30 Sf. Liturghie 

 

24 S Sf Cuv M Eugenia. (Sâmbăta dinaintea Naşterii Domnului). (Ajunul Crăciunului). Seara de colinde.  

Părintele paroh și familia vă așteaptă la colinde la casa parohială pe Viale Sant’Agostino, 573 

 (În Salonul Oratoriului, parter). 
 

25  D  NAŞTEREA DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS (CRĂCIUNUL) 

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

 ora 12.00 SPECTACOL DE COLINDE 
 

26  L SERBAREA MAICII DOMNULUI. (Fuga în Egipt; Sf Iosif, Logodnicul Mariei, David 

Împăratul şi Sf Ap Iacob, rudenia Domnului. Sf M Eftimie 

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

 

27 D DUMINICA DUPĂ NAŞTEREA DOMNULUI (Fuga în Egipt; Sf. Iosif, Logodnicul Mariei, 

David Împăratul și Sf. Ap. Iacob, rudenia Domnului; SF. ARHIDIACON ȘTEFAN, PRIMUL MAR-

TIR; Cuv. Teodor Mărturisitorul 

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

În fiecare zi de vineri, începând cu orele 20.00, au loc Repetițiile de colinde cu copiii și adulții. 

Toate întâlnirile au loc la Biserica Sant’Agostino, situată în Vicenza, Viale Sant’Agostino, 573. Pen-

tru informații vă rugăm să sunați la Pr. Raimondo Salanschi, nr. de telefon: 393 482 9000. 



Postul Naşterii Domnului  
 

La 15 noiembrie am intrat în perioada de post a Crăciunului.  
Din punct de vedere al alimentaţiei, este un post mult mai uşor faţă de cel al Paştelui, fiind 
mult mai multe zile în care poate fi consumat peşte. După aceste 40 de zile de post şi rugă-
ciune noi creştinii ne putem bucura pe deplin de Naşterea Domnului. 
 

Vechimea Postului Crăciunu-
lui 
Ca vechime, cele dintâi menţi-
uni despre practicarea acestui 
post provin din secolele IV-V, 
de la Sfântul Augustin şi papa 
Leon cel Mare al Romei, care a 
rostit nouă cuvântări despre 
acest post. Dar la început, 
creştinii nu posteau toţi în ace-
laşi fel şi acelaşi număr de zile. 
Aşa, de exemplu, unii posteau 
numai şapte zile, alţii şase săp-
tămâni; unii ţineau un post mai 
aspru, alţii unul mai uşor. Sino-

dul local din Constantinopol ţinut la anul 1166 (sub patriarhul Luca Chrysoverghi) a unifor-
mizat durata postului Naşterii Domnului, hotărând ca toţi credincioşii să postească timp de 
40 de zile, începând de la 15 noiembrie. 
 
 Postul Crăciunului - Dezlegări 
Din punct de vedere al alimentaţiei este un post mai uşor faţă de cel al Paştelui, având mul-
te dezlegări la peşte, ulei şi vin. Astfel, pot fi mâncate peşte şi preparate din peşte în toate 
zilele de sâmbătă şi duminică cuprinse între 21 noiembrie şi 20 decembrie inclusiv, pe 21 
noiembrie, de sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, în zilele de prăznuire a 
unor sfinţi cu cinstire mai largă, precum 30 noiembrie (Sf. Ap. Andrei), 4 decembrie (Sf. Var-
vara), 5 decembrie (Sf. Sava), 6 decembrie (Sf. Nicolae), 9 decembrie (Zămislirea Sfintei 
Fecioare Maria), 18 decembrie (Sf. Cuvios Daniil Sihastrul), 20 decembrie (Sf. Ignaţie 
Teoforul). 
 
Postul Crăciunului este mai uşor şi datorită faptului că sunt accesibile mai multe alimente, 
având în vedere că abia a trecut toamna şi cele mai multe gospodine au umplut cămările cu 
zacuscă sau alte alimente de acest gen. Afară de dezlegare la peşte şi produse din peşte, 
în zilele menţionate mai sus poate fi consumat şi vin şi ulei. 



 Nu bogăția te bagă în iad, nu mâncarea, nu băutura, nu luxul… ci nesimțirea ta perso-
nală, față de Dumnezeu care ți le-a dat pe toate și nu știi să-i mulțumești… 

 
Când lumina din noi devine întuneric este tocmai lipsa de cunoaștere a bunătății creatorului 
și a înțelepciunii față de darurile primite și dorința că noi putem face mai mult decât Dumne-
zeu! Și avem aceste modificări genetice și acești mutanți genetici de care se tot vorbește în 
revistele de știință. 
 
Aceste războaie biologice duse în laboratoare. Și vedem că cele mai sofisticate descoperiri, 
sunt nimic în fata genei puse de Dumnezeu din poruncă, cum această genă de 7000 de ani 
îndeplinește aceeași misiune. Același lucru îl vrea Dumnezeu de la om. Când spune: 
„Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, 
sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui!” Iar aici veți spune: Pai cum părinte, nu 
vedeți ce este in jur? Cum poți să fii numai cu Dumnezeu? Simplu! Tot Mântuitorul a spus: 
„Şi Eu zic vouă: Faceţi-vă prieteni cu bogăţia nedreaptă, ca atunci, când veţi părăsi viaţa, 
să vă primească ei în corturile cele veşnice.” Ce înseamnă asta? 
 
Noi am tâlcuit, bancul popular și l-am adaptat după Scriptură: „Fă-te prieten cu dracul până 
ce treci puntea!” Dar nu are nici o legătură! Aici trebuie să-ți aduci aminte de Iov care era 
putred de bogat și care a spus: „Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoar-
ce în sânul pământului”. Și „Domnul a dat, Domnul a luat, precum I s-a părut Domnului așa 
a făcut ! Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac !” Și toate intră în 
aceste cuvinte: „Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine risipeş-
te.” De aici ne dăm seama că tot ce este în jurul nostru ne este folositor atunci când îndum-
nezeim. De aceea se sfințește casa, fântâna, încrucișarea de drumuri printr-o troița (pentru 
că se spune de dracul din răspântii care fuge de cruce) de aceea se pune cruce în stână, 
pe casă, la gât.. și aceea e casa sufletului. Și făcând toate lucrurile acestea, ești plăcut lui 
Dumnezeu și nu mai ești robit pământului. 
 
Grija vieții m-a scos din rai! Spun Sfinții Părinți, este o înșelăciune această lume care umblă 
în întuneric. Despre marele înțelept Diogene din Sinope, se spunea povestioare care circu-
lau pe seama lui. „Într-una din zile, putea fi văzut umblând prin Atena cu un felinar aprins în 
mână, strigând: „Caut un Om”. Omul, în sensul Ideilor platoniciene, nu poate fi găsit, există 
doar diverși oameni concreți. în perioada postsocratică („Micii socratici”) „Nu! Eu umblu în 
întuneric!” Deci vă dați seama? Deci noi trebuie să realizăm această întunecare a lăuntrului 
nostru, și ce frumos se cântă în Postul cel mare. „Cămara Ta, Mântuitorul meu, O văd îm-
podobită, Și îmbrăcăminte nu am Ca să intru într-însa. Luminează-mi haina sufletului meu, 
Dătătorule de Lumina, Și mă mântuiește!” Aceasta este Mamona care nu trebuie sa ne stă-
pânească și pe care noi trebuie să-l folosim. Și să știți.. să vă iasă din mentalitate: Nu bogă-
ția te bagă în iad, nu mâncarea, nu băutura, nu luxul.. ci nesimțirea ta personală, față de 
Dumnezeu care ți le-a dat pe toate și nu știi să-i mulțumești… 

Părintele Calistrat Chifan 



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). 

Ca în fiecare an, tinerii parohiei organizează „Revelionul în comunitate”. Evenimentul va 
avea loc „la noi acasă”, în Sala Festivă a Parohiei.  
Înscrierile au început! Cei care doresc să participe sunt rugați să apeleze cât mai repede la: 
Pr. Raimondo Salanschi: cel. 393 482 9000 
Diana Țicău: cel. 380 266 9620 

Cu deosebită plăcere Vă invităm la  

Concertul de Colinde  
susţinut de corul de copii și cel de 

adulţi, duminică, 25 decembrie, la ora 12.00.  

Vă așteptăm cu drag! 


