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Anul XI, Nr. 274 

10 iunie 2018 
Duminica a II-a după Cincizecime 

- Chemarea primilor apostoli - 

    „Fraţilor, mărire, cinste şi pace oricui face binele: iudeului mai 

întâi, şi elinului. Căci nu este părtinire la Dumnezeu! Câţi, deci, fără 

lege au păcătuit, fără lege vor şi pieri; iar câţi au păcătuit în lege, 

prin lege vor fi judecaţi. Fiindcă nu cei ce aud legea sunt drepţi la 

Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea vor fi îndreptaţi. Pentru că, 

atunci când păgânii, care nu au lege, din fire fac ale legii, aceştia, 

neavând lege, îşi sunt lor înșişi lege; ceea ce arată fapta legii scrisă în 

inimile lor, prin mărturia conştiinţei lor şi prin judecăţile lor, care îi 

învinovăţesc, sau îi şi apără, în ziua în care Dumnezeu va judeca, 

prin Iisus Hristos, după Evanghelia mea, cele ascunse ale 

oamenilor“.        (Romani, II, 10-16) 
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Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel 
„Biserica Ortodoxă sărbătorește în ziua 29 iunie pe Sfinții Apostoli 

Petru și Pavel. Pentru rolul major pe care l-au avut acești Sfinți 

Apostoli ai Mântuitorului în răspândirea creștinismului, Biserica a 

rânduit ca prăznuirea lor să fie pregătită printr-o perioadă de post. 

Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel amintește de pregătirea 

Sfinților Apostoli pentru primirea Sfântului Duh la Cincizecime, dar 

și de râvna cu care ei au slujit Biserica, ducând cuvântul Evangheliei 

până la marginile lumii. 

Acest post este o practică veche a Bisericii, care datează din epoca 

primară. Despre el au vorbit Sfinții Atanasie cel Mare, Ambrozie al 

Milanului și Leon cel Mare. 

Prin ținerea acestui post se cinstesc și darurile Sfântului Duh, care 

s-au pogorât peste Sfinții Apostoli la Cincizecime, de aceea în 

vechime acest post se mai numea Postul Cincizecimii. 

Postului Sfinților Apostoli începe întotdeauna luni după Duminica 

Tuturor Sfinților şi este un post ușor. În fiecare sâmbătă și duminică 

a acestui post este dezlegare la pește, vin și ulei. 

Învățătura ptr posturi din Ceaslovul Mare arată că luni, miercuri și 

vineri se mănâncă legume fără ulei, marți și joi aceleași cu untdelemn 

și vin. Dezlegarea la pește există și luni, marți și joi dacă atunci cade 

sărbătoarea vreunui sfânt cu doxologie mare și cu cruce neagră în 

calendar, iar când o astfel de sărbătoare cade miercuri sau vineri se 

dezleagă la untdelemn și vin. Și în caz de hramul bisericii se oferă 

dezlegare la pește. Dacă însuși praznicul Sfinților Apostoli Petru și 

Pavel cade miercuri sau vineri, se face dezlegare la pește, vin și ulei. 

Conform Pascaliei Bisericii Ortodoxe Române, Postul Sfinţilor 

Apostoli poate varia între 28 de zile, atunci când Paştele cade pe 4 

aprilie, până în situaţia în care poate fi desfiinţat, atunci când Paştele 

este prăznuit după data de 1 mai. În aceste situații, s-a hotărât ca 

postul să se ţină două sau trei zile înainte de sărbătoarea Sfinților 

Apostoli Petru şi Pavel. Anul acesta avem post pentru sărbătoarea 

Sfinţilor Apostoli în perioada 4-28 iunie“. 
          (Pr. Ciprian Florin Apetrei, 04 Iunie 2018, Ziarul Lumina) 

http://ziarullumina.ro/autor/pr-ciprian-florin-apetrei-3088/
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Postul în familie aduce mari realizări 
„Pentru a trăi viaţa în mod normal, fără abuzuri, fără ignorarea 

şi încălcarea drepturilor membrilor societăţii, omenirii i s-au impus 

tot timpul anumite legi morale, religioase, pentru disciplinare. În 

creştinism, pentru disciplinarea noastră sufletească şi trupească, 

avem lăsat de către Sfinţii Părinţi legea postului trupesc şi sufletesc. 

Există cele patru posturi mari de peste an, cât şi zilele de miercuri şi 

de vineri. În aceste zile nu trebuie să mâncăm lapte, brânză, carne, 

ouă, pentru terapia trupească, ce la rândul ei produce terapia 

sufletească, adică înfrânarea de la toate poftele păcătoase ce le 

putem face cu cele cinci simţuri ale noastre. 

Postul mai are şi un caracter de jertfă pe care noi oamenii o 

aducem lui Dumnezeu. Adică în momentul în care ne înfrânăm 

depunem un efort conştient prin care noi Îi oferim lui 

Dumnezeu fiinţa noastră întreagă, trupul şi sufletul. 

Când nu ne înfrânăm şi nu păstrăm aceste reguli minime, cădem 

în stadiul animalităţii iraţionale. Acei oameni care nu postesc nici 

măcar miercurea şi vinerea niciodată nu pot simţi prezenţa lui 

Dumnezeu, nu pot să aibă bucurii duhovniceşti în viaţă, nu pot să 

aibă ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne ajută în viaţă când Îi 

cerem ajutorul, dar numai dacă reuşim să facem cât de cât un efort, 

pe măsura puterilor noastre omeneşti. 

Postul în familie aduce cele mai mari realizări: alungă ispitele, 

dă înţelegere şi dragoste între soţi, izbăveşte de duşmani, dă 

înţelepciune şi luminare de minte celor care studiază, îndepărtează 

vrăjitoriile şi toate duhurile satanei necurate din casă, izbăveşte de 

patimi şi boli, curăţă păcatele şi ne dă mântuire. A ţine miercurea şi 

vinerea post în casă este o regulă minimă creştină. Dacă nu o ţinem 

pe aceasta, niciodată nu putem ajunge la lucruri mari duhovniceşti 

sau la o simţire creştină matură“. 
 

(Arhimandrit Ioachim Pârvulescu, Sfânta Taină a Spovedaniei pe 

înţelesul tuturor, Mănăstirea Lainici, Gorj, 1998, Editura Albedo, pp. 

64-65) 
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EVENIMENTE PAROHIALE 

 
*Duminică, 3 iunie 2018, în Biserica Ortodoxă Română, am 

omagiat copiii și pe părinții acestora, care au participat la Sfânta 

Liturghie unde au primit Sfânta Împărtășanie, iar apoi la slujba de 

mulțumire.  

Ca în fiecare an, preotul Octavian Pelin și doamna preoteasă 

Tudorița Pelin, au oferit celor mici tradiționalele străchini și căni de 

lut și linguri de lemn, frumos împodobite cu cireșe și trandafiri. 

Prin bunăvoința doamnei Stegaru Cremona Cristina, coordonator 

al Centrului Educațional VERDE, copiii au primit daruri, care au 

adus multe zâmbete pe chipurile lor: 70 mingi de fotbal, 70 slime-uri 

și 70 de bubble stick. 

Mulțumim credincioșilor inimoși care ne-au ajutat în organizarea 

evenimentului cu bucate alese, din care s-au înfruptat micii 

sărbătoriți: familia Sbîrnea Alexandru și Iuliana, familia Hmlenițchi 

Costel și Aurelia, doamna preoteasă Ana- Larisa Pelin.  

La mulți ani, copilărie! 

*În perioada 23-30 mai 2018, S.C. Larival Logistic S.R.L., Galați, 

reprezentată prin domnul Laurențiu Budur, a efectuat lucrări de 

igienizare la capela parohială, după cum urmează: ras și reparat 

pereții interiori, montat plintă în Sfântul Altar, spart pavele din fața 

capelei, transportul acestora, montarea altor pavele și a 

policarbonatului pe porți.  

*Totodată, electricianul Vlad Octăvel a executat înlocuirea 

instalației electrice la biserica parohială, a tabloului de siguranțe, a 

ledurilor de la catapeteasmă și a becurilor de la policandre.  

 

 

 

 

 

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

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

Cantina parohială: pentru programări şi donaţii, vă rugăm să vă adresaţi: 

     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 

 


