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1 DUMINICA DINAINTEA BOTEZULUI DOMNULUI (Botezul lui Ioan); TĂIEREA ÎMPRE-

JUR A DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS. SF VASILE CEL MARE. ANUL NOU CIVIL  
 ora 09.30 Sf. Spovedanie;  
 ora 10.30 Sf. Liturghie 
 

6  V  BOTEZUL DOMNULUI IN IORDAN (Boboteaza). Sfinţirea cea mare a apei 

 ora 09.30 Sf. Spovedanie;  
 ora 10.30 Sf. Liturghie 
 ora 12.00 Sfințirea cea mare a Apei 

 

8 DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI (Începutul propovăduirii Domnului) 

 ora 09.30 Sf. Spovedanie;  
 ora 10.30 Sf. Liturghie 

 

15 DUMINICA A 29-A DUPĂ RUSALII (a celor zece leproşi). Cuv Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul 

  ora 09.30 Sf. Spovedanie;  
  ora 10.30 Sf. Liturghie 

 

22  DUMINICA A 32-A DUPĂ RUSALII (a lui Zaheu). Sf Ap Timotei; Cuv M Anastasie Persul 

 ora 09.30 Sf. Spovedanie;  
 ora 10.30 Sf. Liturghie 

 

29 DUMINICA A 17-A DUPĂ RUSALII (a Cananeencii). Aducerea moaştelor Sf M Ignaţiu Teoforul 

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

Pentru botezuri (lumânări de botez), cununii, sfeştanii, molifte, etc., vă puteţi adresa la 

Pr Raimondo: tel. 0444.149.60.55; cel. 393.482.9000 sau în fiecare duminică la  Biserică  

(înainte sau după Sf. Liturghie). 

SFINŢIREA CASELOR 
 

Din data de 2 ianuarie 2017 părintele paroh începe sfinţirea caselor. Cei interesaţi 
sunt rugaţi să  sune la numărul de telefon 393 482 9000 pentru programare. 



Sfințirea caselor de Bobotează 
 

Începând cu primele zile ale anu-

lui civil, slujitorii sfintelor altare 

merg și sfințesc casele oamenilor 

prin stropire cu apă sfințită și ves-

tesc Botezul lui Hristos. 

  

Sfințirea caselor credincioșilor se 

face prin stropirea cu agheasma 

mare în ajunul Bobotezei. 

Omul este solidar cu tot ceea ce îl 

înconjoară. Păcatele, fărădelegile 

omului întinează spațiul în care 

acesta le săvârșește. Dimpotrivă, 

curățenia vieții lui sfințește mediul 

care-l înconjoară. Nu este întâm-

plător faptul ca în popor s-a păs-

trat zicala: „Omul sfințește locul".  

  

Apa sfințită de preot poartă în ea puterea curățitoare și sfințitoare a harului dum-

nezeiesc. 

  

Când face sfințirea apei, preotul se roagă ca: „apa aceasta să se sfințească cu puterea, cu 

lucrarea și cu pogorârea Sfântului Duh”, „pentru ca să se pogoare peste ea lucrarea cea 

curățitoare a Treimii celei mai presus de fire”, „pentru ca să fie tămăduitoare sufletelor 

și trupurilor și izgonitoare a toată puterea cea potrivnică” și pentru ca „prin gustarea și 

stropirea cu apa sfințită să ne trimită Dumnezeu binecuvântarea Sa, care spală 

întinăciunea patimilor". 

  

Sfințirea caselor de Bobotează se face cu agheasma mare, apa sfințită, obținută printr-o 

slujbă specială. Această apă este aceeași apă ca și cea din ziua Botezului Domnului. Din 

acest motiv, sfințirea caselor în această perioada aduce o binecuvântare deosebită. 

 

Termenul „agheasmă” vine de cuvântul grecesc „aghiasmos”, care își are originea în cu-

vântul "aghios" (sfânt). „Aghiasmos” se poate traduce și ca slujba de sfințire, dar și ca 

apă sfințită. Astfel, atunci când spunem „voi face o aghiasmă”, înțelegem slujba, iar 

când spunem "voi bea un pic de aghiasma", ne referim la apa sfințită. 

 

Există și o altă explicație in legătura cu originea cuvântului „aghiasma”. S-a spus că el 

vine de la "iazma". În DEX, cuvântul iazma, iezme, cu sensul de „arătare urata și rea, 

năluca, vedenie", este indicat ca și în DLR, cu etimologie ne-cunoscută. 

  

Se cere o explicație in legătură cu sensul cuvântului iasma-iazma, de „arătare urată și 

http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/botezul-domnului-boboteaza/


rea, nălucă, vedenie", contrar sensului originar de "apă sfințită". Explicația este următoa-

rea: atunci când preotul sfințește apa, la sfârșit, cântă troparul: "Mântuiește, Doamne, 

poporul Tău, și binecuvântează moștenirea Ta, biruința binecredincioșilor creștini asupra 

celui potrivnic dăruiește, și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău". Când se cântă tropa-

rul, preotul stropește pe credincioși în cele patru puncte cardinale cu apă sfințită, spre 

alungarea „celui potrivnic”, adică a celui rău, a celui urât, care este năluca, vedenie rea, 

satana. De la acțiunea stropirii cu apă sfințită și rostirea cântării ei, s-a reținut în popor 

scopul urmărit prin aiasma - aiazma - iazma, de a alunga „arătarea urâtă și rea”, adică 

duhul cel rău, satana. 

  

E bine să știm că harul lui Dumnezeu vine acolo unde este chemat. Așa ca nu putem 

pune un semn de egalitate intre apa nesfințită și agheasma. Nici în cadrul Sfintei 

Liturghii, harul lui Dumnezeu nu se pogoară peste toată pâinea care este în biseri-

ca, pentru a o preface in Trupul Domnului, ci doar asupra darurilor pregătite spe-

cial pentru aceasta. Harul lui Dumnezeu se pogoară în timpul slujbei de sfințire a 

apei doar peste apa pregătită din timp pentru acest lucru și nu peste toată apa care 

există în alte locuri. Iată de ce e bine ca omul să-și deschidă casa atunci când preo-

tul vine să le sfințească, pentru ca sfințirea casei vecinului nu înseamnă si sfințirea 

propriei case. 
 Adrian Cocoșilă 

 

 

Sfântul Ioan Botezătorul cel mai mare între cei 
născuţi şi cel mai mic în împărăţia cerurilor 

 
Una dintre cele mai mari sărbători creş-
tine este prăznuirea Soborului Sfântului 
Ioan Botezătorul care are loc în fiecare 
an, în data de 7 ianuarie. Cel care L-a 
botezat pe Iisus Hristos este considerat 
omul născut din femeie care a avut cele 
mai puţine păcate. Naşterea, moartea şi 
modul în care a trăit Sfântul Ioan Bote-
zătorul reprezintă un exemplu de urmat 
pentru toţi credincioşii. 
 

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuita 

pe 24 iunie. Aceasta sărbătoare este cunoscuta în 

popor si sub denumirea de Sânziene sau Drăgaica. 

 

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, 

în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, 

era descendentă a seminţiei lui Aaron. Naşterea 

prorocului Ioan s-a petrecut cu şase luni înaintea 



naşterii lui Iisus. Naşterea sa a fost vestită de către îngerul Gavriil lui Zaharia, în timp ce 

acesta slujea la templu. Pentru că nu va da crezare celor vestite de îngerul Gavriil, Zaha-

ria va rămâne mut pana la punerea numelui fiului său. 

Exista o lunga perioada din viaţa Sfântului Ioan Botezătorul despre care nu se cunosc 

informaţii. Se ştie că s-a retras în pustiu, unde a dus o viaţă de aspre nevoinţe, până în 

momentul în care a primit porunca să înceapă să predice. Rolul lui Ioan nu a fost numai 

acela de a pregăti poporul pentru venirea lui Hristos, ci si acela de a-L descoperi lumii 

ca Mesia şi Fiul lui Dumnezeu. 

Ioan este nume iudaic – „Iohanan” prescurtare din Iehohanan şi înseamnă „Dumnezeu s-

a milostivit”. 

 

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul – data sărbătorii 
Data de 24 iunie nu a fost fixata într-un mod întâmplător ca zi a naşterii Sfântului Ioan 

Botezătorul. Potrivit Sfintei Scripturi, zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul a avut loc 

după ce Zaharia, tatăl său, a tămâiat în sfântul altar – loc in care numai arhiereul intra o 

singura dată pe an, în luna a şaptea, ziua a 10 a (cf. Levitic 16, 29). Aceasta luna din ca-

lendarul iudaic cuprindea o parte din septembrie şi alta din octombrie. Având în vedere 

cele descoperite în Sfânta Scriptură, Sfinţii Părinţi au rânduit ca ziua zămislirii Sfântului 

Ioan să fie pe 23 septembrie, iar ziua de 24 iunie ca zi de naştere. 

 

Ioan Botezătorul – „cel mai mare între cei născuţi, cel mai mic în îm-
părăţia cerurilor” 
Textul din evanghelia de la Matei 11,11: „Adevărat zic vouă: nu s-a ridicat între cei năs-

cuţi din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul; totuşi, cel mai mic în împărăţia ce-

rurilor este mai mare decât el” (Matei 11,11), este mărturisirea lui Hristos despre Ioan. 

Nu există contradicţie în cele afirmate de Hristos. Ca să înţelegem ca Ioan Botezătorul 

este „cel mai mare între cei născuţi din femei”, ne este de ajuns să ştim ca a săltat în 

pântecele maicii sale, în momentul în care Elisabeta se întâlneşte cu Fecioara Maria 

atunci când aceasta Îl purta în pântece pe Domnul, că a vieţuit în pustie precum un înger, 

că L-a botezat pe Hristos la râul Iordan, etc. Iar să înţelegem ce înseamnă cuvintele „cel 

mai mic în împărăţia cerurilor este mai mare decât el”, ne vom opri asupra tâlcuirii pe 

care o dau Sfinţii Părinţi. 

Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că „teologul cel mai înalt e mai mic decât cel de pe 

urmă dintre îngeri”. El face această afirmaţie pentru că rezuma „împărăţia cerurilor” la 

lumea îngerilor, căci Împărăţia cerurilor nu era încă deschisa oamenilor în vremea lui 

Ioan. Astfel, Sfântul Ioan este mai mic decât orice înger. 

 

Înţelesul duhovnicesc al îmbrăcămintei şi hranei Sfântului Ioan Bo-
tezătorul 
Din Evanghelia după Marcu, aflăm că Sfântul Ioan Botezătorul era îmbrăcat în haina din 

păr de cămilă, încins cu o curea de piele şi că se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică. 

Camila poate simboliza atât curăţia, cât si necurăţia. Dacă în Vechiul Testament ea putea 

fi privită ca un animal curat pentru că era rumegător, ea putea fi văzută şi ca necurată, 

dacă ţinem seama că avea copita despicată. Dacă rămânem la prima semnificaţie, cea de 

animal curat, cămila simbolizează poporul ales, în timp ce necurăţia prefigura neamurile 



păgâne. 

Faptul că Ioan purta o haină din păr de cămila, simbolizează chemarea evreilor şi a pă-

gânilor la Hristos. 

Cureaua, provenită de la un animal mort, semnifica prin încingerea cu ea, omorârea pati-

milor. 

Cât priveşte hrana sa, trebuie să ştim că albinele şi lăcustele erau considerate a fi curate 

în Vechiul Testament, semn că Ioan se hrănea doar cu cele plăcute Domnului. 

 

Moartea Sfântului Ioan Botezătorul 
Din Evanghelie cunoaştem că Irod, la un ospăţ prilejuit de sărbătorirea zilei de naştere, a 

tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, la cererea Irodiadei. În acea vreme, Sfântul Ioan 

era întemniţat în castelul lui Irod de la Maherus. Ioan îl mustrase pe Irod pentru traiul lui 

nelegiuit cu Irodiada, care era soţia fratelui său. În ura ei de moarte, Irodiada a sfătuit-o 

pe Salomeea, fiica ei, care dansase şi plăcuse oaspeţilor şi îndeosebi lui Irod, să ceara de 

la acesta capul Botezătorului ca răsplata. 

 

Sărbătorile închinate Sfântului Ioan Botezătorul 
Biserica a închinat lui Ioan şase sărbători: zămislirea lui (23 septembrie), naşterea (24 

iunie), soborul lui (7 ianuarie), tăierea capului (29 august), prima si a doua aflare a capu-

lui lui (24 februarie) si a treia aflare a capului sau (25 mai). 
Sursa: crestinortodox.ro 

 

 

Sărbătorile de iarnă în Parohia noastră 

 
În contextul contemporan asistăm, din păcate, la pierderea tradiţiilor legate de sfinţii şi 

de sărbătorile din această perioadă a anului dar şi la simplificarea obiceiurilor. Pentru a 

promova frumoasele tradiţii româneşti specifice sărbătorilor de iarnă, în fiecare an, cu 

ocazia Praznicului Naşterii Domnului, Parohia din Vicenza, organizează o serie de acti-

vităţi cu copiii şi părinţii acestora. 

Astfel, anul acesta, pe toată perioada Postului Crăciunului, în fiecare seară de vineri, co-

piii împreună cu părinţii lor au 

participat la întrunirile pentru 

deprinderea colindului tradiţi-

onal românesc ţinute, pentru 

prunci, de animatoarea Diana 

Ţicău şi de doamna preoteasă 

Monica Salanschi, iar pentru 

adulţi de pr. paroh Raimondo 

Salanschi. De asemenea, tot 

pentru copii a fost organizată 

Şcoala Duminicală. Lecţiile au 

fost prezentate de aceeaşi 

doamnă preoteasă ajutată de 

Claudia Calestru. 



În apropierea Crăciunului, duminică 18 decembrie, animatoarele, alături de prunci, au 

împodobit în sfântul lăcaş un frumos brad de Crăciun. 

Toate activităţile au culminat în ziua de Crăciun când, după Sfânta Liturghie, au fost 

prezentate exponatele realizate de copii în perioada când aceştia au participat la Şcoala 

Duminicală şi s-a susţinut extraordinarul Concert de Crăciun de către două coruri, cel de 

copii şi cel de adulţi. 

În prima parte a concertului, Corul de copii a susţinut  o serie de colinde tradiţionale. În 

repertoriul coralei s-au regăsit colinde precum: „Astăzi s-a născut Hristos”, „Deschide 

uşa creştine”, „Săniuţa fuge”, „Moş Crăciun”,  „O brad frumos”, „O ce veste minunată” 

etc.. 

În a doua parte a concertului, Corul de părinţi, dirijat de părintele Raimondo Salanschi, a 

interpretat colindele: „Iată vin colindători”, „Aseară pe-nserate”, „Cerul şi Pământul”, 

„Trei păstori”, „Sus la poarta raiului”. 

La final, părintele Raimondo Salanschi a ţinut un cuvânt de mulţumire adresat părinţilor 

pentru faptul că şi-au dedicat timp pentru ca să-şi aducă copiii la repetiţiile de colinde, şi 

de felicitare copiilor care s-au ostenit la realizarea serbării.  

Un moment foarte apreciat de copii a fost prezenţa lui Moş Crăciun, care, la terminarea 

programului, i-a răsplătit cu daruri, atât pe copiii care au făcut parte din cor, cât şi pe 

ceilalţi copii prezenţi în biserică. 
           

Sursa: http://parohiavicenza.it/craciun2016.php 
 

 

http://parohiavicenza.it/craciun2016.php


Despre rolul naşilor în cadrul slujbei Tainei Sfântului Botez 
 

Despre rolul naşilor în cadrul slujbei Tainei Sfântului Botez au scris Sfinţi Părinţi şi scri-

itori bisericeşti. Astfel, Sfântul Ioan Gură de Aur († 407) preciza că „obişnuim să-i nu-

mim pe unii ca aceştia (naşii) părinţi duhovniceşti, ca ei să afle din însăşi realitatea fap-

telor de câtă dragoste părintească trebuie să dea dovadă în învăţătura duhovnicească ce o 

dau (fiilor duhovniceşti, adică finilor lor). Căci, dacă este bine să îndrumăm spre râvni-

rea virtuţii pe cei care nu ne-au fost încredinţaţi, cu atât mai mult datori suntem să ne 

împlinim sarcina faţă de cel pe care l-am primit ca fiu duhovnicesc. Învăţaţi şi voi, naşi-

lor, că dacă veţi fi delăsători, nu mică va fi primejdia“ (Cateheze baptismale, Sibiu, 

2003, p. 51). 

 

Care sunt îndatoririle nasilor faţă de fiii lor duhovniceşti? Dar ale finilor faţă de naşi? 

După ce este scos din baia Sfântului Botez, pruncul este dat naşului, iar părintele slujitor 

îl binecuvântează, zicând: „Îmbracă-se robul lui Dumnezeu (N) în haina dreptăţii…“. 

Naşul îl primeşte în pânza albă, nouă, simbolizând haina cea nouă, îmbrăcămintea 

harului şi a dreptăţii. Preotul binecuvântează lumânarea, care este simbolul vieţii de 

lumină şi al vieţii noi, harice, în Hristos, pe care o începe finul. Lumânarea este dăruită 

naşului, în timp ce se cântă de trei ori: „Dă-mi mie haină luminoasă, Cel ce Te îmbraci 

cu lumina ca şi cu o haină, mult milostive Hristoase, Dumnezeul nostru!”. Aşadar, prin 

rolul lor activ în ceremonialul Botezului, naşii devin părinţi spirituali ai pruncului, 

născându-l pentru viaţa în Hristos, tot astfel cum părinţii cei după fire, trupeşti, l-

au născut pentru viaţă biologică, trupească. Pe mai departe, naşul trebuie să aibă 

grijă de educaţia moral-religioasă a finului şi să-l înveţe la vremea cuvenită adevă-

rurile credinţei creştine. Naşul trebuie să fie un îndrumător pedagogic creştin pen-

tru finul lui, să facă din el un bun credincios.  

 

Cum trebuie aleşi naşii de botez? 

Naşii trebuie aleşi pentru credinţa şi viaţa lor morală. Nu poate fi naş cel care tră-

ieşte necununat, cel care este de altă credinţă sau este ateu, cel care încalcă porun-

cile Decalogului şi nu preţuieşte Fericirile. Aşadar, în privinţa alegerii naşului, trebuie 

multă atenţie şi chibzuire din partea părinţilor copiilor. 

 

Contează vârsta, starea materială, profesia? Ce aspect trebuie să primeze? 

Sfinţii Părinţi afirmă că este mai importantă decât toate credinţa şi viaţa morală a 

naşilor. Primează exemplul pe care îl vor da finilor lor, în Duhul şi Adevărul Evangheli-

ei Mântuitorului Hristos. Aspectul financiar nu ar trebui să fie relevant.  

„La Sfântul Botez destul este un naş, de va fi de parte bărbătească cel ce se botea-

ză“ 

 

Pot fi mai mulţi naşi pentru un singur benefiar? 

Pr. prof. dr. Ene Branişte precizează că, de regulă, pentru fiecare candidat la Botez se 

cere un singur naş. Nu este canonic să fie mai mulţi naşi de Botez (sau de Cununie). 

Copiii lor nu au voie să se căsătorească unii cu alţii, deoarece prin Sfintele Taine ei se 

înrudesc unii cu alţii.                Nicoleta Olaru 



 

 

În Biserică sunt disponibile Cărți de rugăciune, Biblii pentru adulţi şi copii, obiecte 
bisericești, etc.) și Calendare pe Anul Domnului 2017. 

 

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. 


