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Parohia „Vovidenia“ 
Galaţi 

- buletin duhovnicesc bilunar-  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

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! 

Anul XII, Nr. 288 
23 decembrie 2018 

Duminica dinaintea Nașterii Domnului 

-Genealogia Mântuitorului - 

    „Fraţilor, când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul 
Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege 
să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea. Şi, pentru că sunteţi 
fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile noastre, care 
strigă: Avva, Părinte! Astfel, dar, nu mai eşti rob, ci fiu; iar de eşti 
fiu, eşti şi moştenitor al lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos“. (Galateni IV, 4-7) 
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-  oferirea unei mese, săptămânal, la 30 de enoriași; 
- Luni, 15 Ianuarie: Ziua Culturii Române: Moment cultural în cinstea poetului 

național Mihai Eminescu; 
- Miercuri, 24 ianuarie: moment cultural artistic şi religios, cu participarea 

Înaltpreasfințitului Dr. Casian Crăciun și a oficialităților; 
- Duminică, 11 februarie: activități de binefacere și cercetare a credincioșilor 

internați în Spitalul Căi Ferate; 
- Duminică, 25 februarie: duminica I din Post: expoziție de icoane și concert ale 

elevilor Liceului de Arte și a Școlii Gimnaziale nr. 25; 
- Duminică, 4 martie: de ziua femeii: o floare oferită doamnelor; 
- Vineri, 9 martie: acțiune filantropică la Spitalul Căi Ferate: 200 de mucenici 

bolnavilor, precum și cadrelor medicale și auxiliare; 
- Sâmbătă, 24 martie: Marșul pentru viață;   
-Miercuri, 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;  
- 29 martie, 9 august și 15 noiembrie: Taina Sfântului Maslu cu preoții Cercului 

Misionar nr. 4; 
- Sâmbătă, 31 martie: Pelerinajul de Florii, de la Biserica Vovidenia la Catedrala 

arhiepiscopală;  
- Postul Mare: 25 de familii au fost ajutate cu alimente și îmbrăcăminte; 
- Duminică, 13 mai: ziua naţională a familiei; 
- joi, 17 mai, elevii Liceului de Arte 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; 
- Luni, 28 mai: pr. Gabriel Pelin susține un atelier de dialog la întâlnirea anuală a 

tinerilor la hramul Mănăstirii Buciumeni; 
 - duminică, 3 iunie: duminica părinţilor şi copiilor: participarea, împărtășirea și 

dăruirea a 50 de cărți copiilor prezenți; 
- Vineri, 15 iunie: Moment cultural Mihai Eminescu, cu membrele SNFOR, 

moderator: Ramona Cacenschi, profesor la Liceul de Arte;  
- Duminică, 24 iunie: ziua iei românești; 
- Joi, 26 iulie: vizitarea Muzeului Istoriei, Culturii și Spiritualității creștine la 

Dunărea de Jos, de către copiii participanți la proiectul Hristos împărtășit copiilor!; 
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- Luni, 6 august: primirea icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam; 
- Duminică, 19 august: duminica românilor migranţi; 
- Sâmbătă, 1 septembrie: începutul anului bisericesc; 
- Luni, 10 septembrie: dechiderea anului școlar la Liceul de Arte Dimitrie Cuclin, 

Școala Gimnazială nr. 25 și Grădinița Elena Doamna; oferirea de rechizite 
elevilor modești;  
- Luni, 1 octombrie: hramul cantinei parohiale „Acoperământul Maicii Domnului“, 

oferirea unei mese calde la 30 de enoriași; 
- Sâmbătă, 27 octombrie: hramul Liceului de Artă „Dimitrie Cuclin“ Galați; 
- 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; 
- Duminică, 13 noiembrie: ziua internațională a Bibliei; 
- Miercuri, 21 noiembrie: hramul bisericii „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului“, 

cu slujirea Sfintei Liturghii de către arhiepiscopul locului; 
-Duminică, 25 noiembrie: acțiune filantropică la Spitalul Căi Ferate; 
-Miercuri, 28 noiembrie: primirea moaștelor Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, la 

sărbătoarea spirituală a Galațiului, Sfântul Apostol Andrei;  
- Vineri, 30 noiembrie: acțiunea filantropică a parohiei la pelerinii de la 

Catedrală;  acțiune filantropică la Spitalul Căi Ferate;  
-Duminică 16 decembrie, concert de colinde: Liceul de Artă Dimitrie Cuclin 

dirijor, prof. Bogdan Baicu;  
- Duminică, 25 decembrie: concert de colinde susținut de copii din parohie, 

dirijor, doamna profesor Doina Teodorescu; 
-toți credincioșii prezenți au primit câte o portocală, prin purtarea de grijă a 

familiei Roman Niță, Viorica, Adrian și Nicoleta. Cei mai mici au fost răsfățați de 
familia doamnei Cremona Stegaru (fiica pr. Pelin Octavian), 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. 
- editarea buletinului duhovnicesc (nr.263-288) (preot Gabriel Ioan Pelin); 
- continuarea programului catehetic Hristos împărtășit copiilor; 
- întocmirea Dării de seamă a parohiei, la jumătatea și sfârșitul anului 
calendaristic; 
- continuarea lucrărilor de inventariere a cărților din biblioteca parohială. 
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DĂRUIND VEI DOBÂNDI! 
În perioada premergătoare marelui Praznic împărătesc al Nașterii 

Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe pământ, când fiecare creștin se 
străduiește să se roage și să mediteze mai mult, să își curețe sufletul prin baia 
Tainei Sfintei Spovedanii, mai multe familii din parohia noastră,  s-au gândit și 
la cei care o duc mai greu, și le-au întins o mână de ajutor. 

Astfel, familia Vârlănuță Liviu și Florina a oferit unei familii cu 4 copii, greu 
încercată (un copil decedat, un copil vindecat de leucemie, mama cu cancer și 
tata cu diabet): un but de porc, cârnați, iaurt, semipreparate, fructe, 
îmbrăcăminte și o sumă de bani. Aceleași lucruri le-a dăruit și altei familii, 
monoparenale, cu doi copii, foarte inteligenți și cuminți, care a mai primit o altă 
sumă de bani de la familia Cristea. 

Familia Roman (Niță, Viorica, Adrian și Nicoleta), ca în fiecare an, a oferit 
portocale și bomboane pentru fiecare credincios prezent la slujba din marși, 25 
decembrie, sărbătoarea Nașterii Domnului. 

Familia Domnițeanu Constantin a donat jucării pentru toți copiii din biserică. 
Familia Stegaru Claudiu Aurelian și Cremona Cristina cu fiul Robert Ștefan, 

au oferit daruri pentru 35 de copii: suc, ciocolată, biscuiți, banană, portocală, 
etc. 

Pr. Pelin Octavian a cercetat bolnavii din spitale.  
Familia Caliap Nicolae și Georgiana cu fiul Alexandru au donat mai multe 

daruri la 3 familii din parohia noastră. 
Bolnavii din Spitalul Căi Ferate nu au fost uitați, primind ajutor diverse 

efecte, precum și susținere financiară. 
Sunt doar câteva exemple despre cum înțeleg creștinii din parohia noastră 

să-și manifeste dragostea față de aproapele.   
Dumnezeu știe pe fiecare cu ceea ce facem bine pentru cel aflat în suferință 

și nevoi și ne răsplătește cu mai multă dragoste!  

 
                                                                                                                                                         (Pr. Gabriel Ioan Pelin) 

 
 
 

 

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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