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Anul XI, Nr. 284 

28 octombrie 2018 
Duminica a XXIV - a după Rusalii 

- Învierea fiicei lui Iair- 

    „Fraţilor, Hristos este pacea noastră, El care a făcut din cele două -

una, surpând peretele din mijloc al despărţiturii, desfiinţând vrăjmăşia 

în trupul Său, legea poruncilor şi învăţăturile ei, ca, întru Sine, pe cei 

doi să-i zidească într-un singur om nou şi să întemeieze pacea, şi să-i 

împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniţi într-un trup, prin cruce, 

omorând prin ea vrăjmăşia. Şi, venind, a binevestit pace, vouă celor de 

departe, şi pace celor de aproape; că prin El avem şi unii şi alţii 

apropierea către Tatăl, într-un Duh. Deci, dar, nu mai sunteţi străini şi 

locuitori vremelnici, ci sunteţi împreună-cetăţeni cu sfinţii şi casnici ai 

lui Dumnezeu, zidiţi fiind pe temelia apostolilor şi a prorocilor, piatra 

cea din capul unghiului fiind Însuşi Iisus Hristos. Întru El orice zidire 

bine alcătuită creşte ca să ajungă un locaş sfânt în Domnul, în Care voi 

împreună sunteţi zidiţi, spre a fi locaş al lui Dumnezeu în Duh“.  
           (Efeseni II, 14-22) 
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Un exercițiu de sinceritate despre unitate 
„Pagini de istorie se deschid anul acesta spre rememorarea Marii Uniri 

și comemorare pioasă a făuritorilor reîntregirii neamului acum un veac. 

Cuvântul de referință este unitate. Acum, ca și atunci. Societatea, însă, este 

schimbată radical. Dacă la vremea aceea se trăia intens izbânda unirii și se 

credea cu tărie în idealul național al unității, astăzi se pune problema 

păstrării acestuia, dacă nu chiar a apărării lui, când crezul social se impune 

a fi mai degrabă cel al diversității. 

„Unitate în diversitate” este deviza europeană regăsită în Tratatul de 

instituire a unei Constituții pentru Europa din 2004. Ca slogan, sună 

interesant. Sunt alăturate două noțiuni ce se contrapun, iar rezultatul se 

vrea unul de succes. Filosofic, unitate semnifică unul, pe când termenul 

diversitate se explică prin pluralitate, opusă identității, unității, unicității. 

Diversitatea cu sens de variație are și sinonimul alterație, adică prefacere 

din bine în rău, stricare. Văzând la nivel larg european cum se chinuie 

diversitatea (culturile diferite ale statelor membre) să se integreze în 

unitate, totul pare un experiment sortit eșecului. Cu toate acestea, 

mașinăria este pusă în mișcare și penetrează ideologic la nivel micro 

conștiințele pentru ștergerea valorilor conservatoare, tradiționale (credință, 

unitate, iubire de țară) și imprimarea filosofiei „eu și restul lumii”. „Eu” 

reprezintă diversitatea care șubrezește, încet, dar sigur, unitatea. Pentru că 

diversitatea lumii de astăzi nu mai aduce cu sine armonie, ci 

antagonizează. 

Războiul nu este unul corp la corp, ca la 1918, ci unul al minții, la 

nivelul ideilor. Aici trebuie săpate tranșeele și toată apărarea. În eul 

fiecăruia se decide apartenența la diversitatea care separă, sau la unitate. 

„Unitatea națională fă-o în inimi, și de la sine se va scrie pe steag!”, 

îndemna Nicolae Iorga. E nevoie de un simplu exercițiu de sinceritate. Ce 

înseamnă pentru mine unitatea? Definiția nu se găsește în dicționar, ci în 

sufletul (mintea) fiecăruia, cum ar zice tot Iorga. Am căutat-o acolo și am 

formulat-o punându-mă în trei situații ipotetice: dacă mi s-ar cere să 

asociez termenului unitate un sunet, un sentiment și un gând. Am ales 

sunetul clopotului, pentru că el cheamă la comuniune, unește cerul cu 

pământul, pe cei de aici cu cei de dincolo; am ales iubirea, pentru că 

îmblânzește firea și nu caută ale ei, ci ale celorlalți spre liniștită viețuire 

împreună; jertfa a fost gândul ce mi-a venit brusc în minte, pentru că 

unitatea trebuie apărată la nevoie cu sacrificiile cu care a fost dobândită. 

Definiția mea are doar trei cuvinte. Unitatea este comuniune, dragoste, 
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jertfă. Pe toate trei le-am găsit la înaintașii noștri, acum o sută de ani, în 

armonie firească cu poporul credincios, rugător la Dumnezeu Să-i dea 

unitate, nu doar demnitatea de a aspira la ea. Și, I-a dat-o, ca o cunună a 

cererii bine plăcute Lui. Astăzi, le suntem recunoscători pentru aceasta și 

suntem datori nu doar să ne amintim de ei în comemorări demne de jertfa 

făcută, ci să le continuăm rugăciunea pentru ca Dumnezeu să ne dea tăria 

de a nu ne pierde în tentațiile diversității și a dizolva idealurile naționale în 

cele personale ca fundament al societății“. 
          (Elena Gabriela Zamora, Ziarul Lumina, 21 Octombrie 2018) 

 

 
 

Pelerinajul 
 „Pelerinajul religios este o constantă a umanității. El are motivații 

multiple și semnificații spirituale profunde când este trăit intens și înțeles 

corect. Pelerinii sunt oameni care doresc să viziteze și să venereze locurile 

sfinte biblice, mormintele martirilor, moaștele sfinților, icoane făcătoare de 

minuni sau locuri unde trăiesc duhovnici smeriți” (Preafericitul Părinte 

Daniel, Patriarhul României, Călătorind cu Dumnezeu – înțelesul și folosul 

pelerinajului). 

Pentru un creştin ortodox, întotdeauna pelerinajele sunt prilej de bucurie 

duhovnicească, întărire în credinţă şi îmbogăţire duhovnicească. 

Pelerinajul este o călătorie sau căutare cu o mare încărcătură morală pentru 

credința și convingerile ortodoxe. O persoană care face o astfel de călătorie 

se numește pelerin. 

Experienţa pelerinajului este pentru pelerin un prilej de împrospătare a 

vieţii spirituale şi de întărire a credinţei.  

Pelerin poate deveni orice persoană, pentru că toţi sunt chemaţi la „o 

căutare în lumea aceasta a ceea ce nu este din lumea aceasta - Împărăţia lui 

Dumnezeu”, după cum spunea Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul 

României.  

Pelerinajul este răspunsul la problemele cele mai profunde ale ființei 

omenești. Pelerinajul este un răspuns spiritual la o problemă spirituală. 

Oamenii nu găsesc răspuns la frământările sufletești decât în interiorul 

Bisericii, iar pelerinajul este locul în care te poți întâlni cu sfinții, care sunt 

prietenii şi casnicii lui Dumnezeu. Pelerinajele sunt o mărturie că sfinții 

sunt lucrători în lume, pelerinajul fiind şi un răspuns la chemarea sfinților. 

Numărul mare de pelerini care participă anual la pelerinajul prilejuit de 

sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, din 27 octombrie, arată 

partea cea nevăzută din viața omului, partea care ține de adâncimea și în 

același timp de înălțarea lui sufletească. 

http://ziarullumina.ro/autor/pr-ciprian-florin-apetrei-3088/
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În aceste zile de octombrie, când suntem pelerini la sărbătoarea Sfântului 

Cuvios Dimitrie cel Nou, să-l rugăm să ne fie ocrotitor în necazuri, 

izbăvitor de suferinţe, mângâietor în întristare şi mijlocitor al nostru către 

Hristos Domnul“.              (Pr. Ciprian Florin Apetrei, Ziarul Lumina, 25 Octombrie 2018)       

EVENIMENTE PAROHIALE 
⁎ Miercuri, 17 octombrie, s-au împlinit 22 de ani de la aducerea 

Moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Galați. Preotul Pelin Gabriel Ioan 

participă la slujba oficiată de către un sobor de preoți și diaconi împreună 

cu ÎPS Casian, la Catedrala Arhiepiscopală, alături de preotul Eugen 

Buruină, Protoiereu de Galați, și ceilalți 5 misionari ai Protoieriei Galați. 

⁎ Luni, 22 octombrie, la Teatrul Muzical Nae Leonard a avut loc 

spectacolul Mari ziditori ai Unirii, susținut de Teatrul Civic Art din 

București. Din partea parohiei noastre au participat 10 credincioși. 

⁎ Joi, 25 octombrie, la sediul Protoieriei Galați a avut loc conferința 

lunară preoțească. Sfânta Liturghie a fost oficiată în biserica Sfântul Ierarh 

Nicolae, Cercul Misionar nr. 4 (din care face parte și parohia noastră) fiind 

organizator. 

Preotul Panait Ionel Ovidiu de la Parohia Schimbarea la Față a 

susținut referatul conferinței, cu tema: Unitatea bisericească după Marea 

Unire din 1918. Ecouri de la Referendumul din 6-7 octombrie 2018.    

⁎ Vineri, 26 octombrie, la Liceul de Arte Dimitrie Cuclin, preotul 

Pelin Octavian a săvârșit slujba de pomenire a elevilor, profesorilor și 

ostenitorilor acestei prestigioase instituții de învățământ gălățean, precum 

și slujba de mulțumire adusă înaintea lui Dumnezeu, pentru ziua de 

prăznuire a ocrotitorului spiritual al liceului, Sfântul Cuvios Dimitrie cel 

Nou din Basarabi, a căror Sfinte Moaște se află într-o raclă în Catedrala 

Patriarhală din București. Mulți ani rodnici și binecuvântați! 

⁎ În perioada 19 - 26 februarie 2019 parohia noastră organizează un 

pelerinaj la Locurile Sfinte, în Israel. Cei interesați pot solicita informații 

suplimentare preotului Pelin Gabriel Ioan.   (Pr. Pelin Gabriel Ioan) 
                            

 

 

 

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 
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