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Parohia „Vovidenia“ 
Galaţi 

- buletin duhovnicesc bilunar–  
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Anul XI, Nr. 263 
7 ianuarie 2018 

Duminica după Botezul Domnului 
-Începutul propovăduirii Domnului - 

    „Fraţilor, 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 oamenilor». 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 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“.           (Efeseni, IV, 7-13) 
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 - oferirea unei mese, săptămânal, la 30 de enoriași, până la 
jumătatea anului; 
- Duminică, 15 Ianuarie: Ziua Culturii Române: Moment cultural 
în cinstea poetului național Mihai Eminescu; 
- Marți, 24 ianuarie: moment cultural artistic şi religios, cu 
participarea Înaltpreasfințitului Dr. Casian Crăciun și a 
oficialităților; 
- Duminică 19 februarie: activități de binefacere și cercetare a 
credincioșilor internați în Spitalul Căi Ferate; 
- Duminică, 5 martie: duminica I din Post (a Ortodoxiei): 
expoziție de icoane și concert ale elevilor Liceului de Arte și a 
Școlii Gimnaziale nr. 25;  
- Joi, 9 martie: acțiune filantropică la Spitalul Căi Ferate: 200 de 
mucenici bolnavilor, precum și cadrelor medicale și auxiliare; 
- Sâmbătă, 25 martie: Bunavestire: Rugăciune de mulțumire a 
doamnelor de la SNFOR filiala Galați, oferirea unei mese calde 
la cantina parohială la 30 de copii de la Centrul de Plasament 
Ion Creangă; 6 familii au primit ajutoare materiale; Marșul 
pentru viață, organizat de Ortodoxia Tinerilor și ASCOR Galați;   
- 4 aprilie, 10 august și 17 noiembrie: Taina Sfântului Maslu cu 
preoții Cercului Misionar nr. 4; 
- Sâmbătă, 9 aprilie: Pelerinajul de Florii, de la Biserica 
Vovidenia la Catedrala arhiepiscopală;  
- Postul Mare: 25 de familii au fost ajutate cu alimente și 
îmbrăcăminte; 
- Duminică, 14 mai: ziua naţională a familiei; 
- joi, 25 mai, elevii Liceului de Arte Dimitrie Cuclin și cei de la 
Școala Gimnazială nr. 25 au susținut un program cultural 
artistic, la statuia eroului de la Autogară, recitând poezii 
patriotice și intonând imne, iar preoții au săvârșit slujba de 
pomenire a eroilor; 
- duminică, 4 iunie: duminica părinţilor şi a copiilor: participarea, 
împărtășirea și dăruirea a 50 de cărți copiilor prezenți; 
- Luni, 5 iunie: pr. Gabriel Ioan Pelin susține un atelier de dialog 
la întâlnirea anuală a tinerilor la hramul Mănăstirii Buciumeni; 
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- Joi, 15 iunie: Moment cultural Mihai Eminescu, cu membrele 
SNFOR, moderator: prof. Ramona Mihăilescu -Liceul de Arte;  
- Sâmbătă, 24 iunie: ziua iei românești; 
- Miercuri 18 iulie: vizitarea Muzeului Istoriei, Culturii și 
Spiritualității creștine la Dunărea de Jos, de către copiii 
participanți la proiectul Hristos împărtășit copiilor!; 
- Duminică, 6 august: primirea icoanei Maicii Domnului de la 
Mănăstirea Adam; 
- Duminică, 20 august: duminica românilor migranţi; 
- Vineri, 1 septembrie: începutul anului bisericesc; 
- Luni, 11 septembrie: dechiderea anului școlar la Liceul de Arte 
Dimitrie Cuclin, Școala Gimnazială nr. 25 și Grădinița Elena 
Doamna; oferirea de rechizite elevilor cu venituri modeste;  
- Duminică, 1 octombrie: hramul cantinei parohiale 
Acoperământul Maicii Domnului, oferirea unei mese calde la 30 
de enoriași; 
- Vineri, 27 octombrie: hramul Liceului de Artă Dimitrie Cuclin; 
- Prin grija părintelui Octavian Pelin, și bunăvoința domnului ing. 
Petre Grigore, un număr de 50 de familii au primit în dar: cartofi, 
ceapă, rădăcinoase, etc. Valoarea ajutorului o estimăm la 8.750 
lei; 
- Luni, 13 noiembrie: ziua internațională a Bibliei; 
- Marți, 21 noiembrie: hramul bisericii Intrarea în Biserică a 
Maicii Domnului, slujirea Sfintei Liturghii de către IPS Casian 
Crăciun, care rostește și cuvântul de învățătură; 
-Sâmbătă, 25 noiembrie: acțiune filantropică la Spitalul Căi 
Ferate- 120 de bolnavi sunt miluiți; 
-Luni, 27 noiembrie: primirea moaștelor Sfântului Grigorie 
Decapolitul de la mănâstirea Bistrița Vâlcii, la sărbătoarea 
ocrotitorului spiritual al Galațiului, Sfântul Apostol Andrei;  
- Joi, 30 noiembrie: acțiunea filantropică a parohiei la pelerinii 
de la Catedrală;  acțiune filantropică la Spitalul Căi Ferate;  
- Duminică 10 decembrie, concert de colinde: Liceul de Artă 
Dimitrie Cuclin, dirijor, prof. Luiza Dobrea;  
- Luni, 25 decembrie: concert de colinde susținut de copii din 
parohie, dirijor- domnul Răzvan Lăpușneanu, cântărețul bisericii 
noastre; 
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- toți credincioșii prezenți au primit câte o portocală și 
bomboane, prin purtarea de grijă a familiei Roman Niță, Viorica, 
Adrian și Nicoleta. Cei mai mici au fost răsfățați de familia 
Epure Liviu și Alina, oferindu-le o sacoșă cu dulciuri și sucuri.  
- Programul catehetic cu grupe de tineri, la care participă până 
la 10 tineri. Se discută  diverse teme, propuse  fie de pr. Gabriel 
Ioan Pelin, fie de cei prezenţi, sau se săvârșesc activități 
practice în biserică; 
- buletinul duhovnicesc (nr. 237-262) (Pr. Gabriel Ioan Pelin); 
- programul catehetic Hristos împărtășit copiilor; 
- întocmirea Dării de seamă a parohiei, la jumătatea și sfârșitul 
anului calendaristic; 
- lucrări de inventariere a cărților din biblioteca parohială; 
- intabularea bisericii, a caselor parohiale și terenurilor 
adiacente; 
- întocmirea dosarului de prevenire a incendiilor pentru biserica 
parohială; 
- aniversarea credincioșilor care au împlinit o onorabilă vârstă; 
- expoziția de icoane organizată de elevii clasei a V-a B a 
Liceului de Arte Dimitrie Cuclin, coordonați de prof. Laura 
Popov, care a susținut atelierul de pictură/ desen al parohiei, în 
cadrul programului Hristos împărtășit copiilor!. 

         Membrii Consiliului şi Comitetului 
Parohial,  împreună cu slujitorii bisericii 
istorice Vovidenia, preot Octavian Pelin şi 
preot Gabriel Ioan Pelin, urează tuturor 
credincioşilor parohiei: LA MULȚI ANI 
BINECUVÂNTAȚI DE BUNUL DUMNEZEU! 

 

 
 
 

 

Biserica: Galaţi, str. Logofăt Tăutu, nr. 24, jud. Galaţi; 
Capela mortuară: Galaţi, str. Logofăt Tăutu, nr. 24, jud. Galaţi; 

Cantina parohială: Galaţi, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 31, jud. Galaţi; 

     Pr. Octavian Pelin:              0 7 4 0 5 4 3 5 2 4 
              Pr. Gabriel-Ioan Pelin:         0 7 5 2 7 2 3 4 5 2 

e-mail : pelin_gabriel@yahoo.com; vovidenia@gmail.com 
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