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Parohia „Vovidenia“ 
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- buletin duhovnicesc bilunar- 
 

    

 

 

 

Anul XII, Nr. 301 
23 iunie 2019 

    Duminica I după Cincizecime 
-a Tuturor Sfinților - 

 

 „Fraţilor, sfinții toți, prin credinţă, au biruit împărăţii, au făcut 
dreptate, au dobândit făgăduinţele, au astupat gurile leilor, au 
stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au 
împuternicit, din slabi ce erau s-au făcut tari în război, au întors 
taberele vrăjmaşilor pe fugă; unele femei şi-au luat pe morţii lor 
înviaţi, iar alţii au fost chinuiţi, neprimind izbăvirea, ca să 
dobândească mai bună înviere; alţii au suferit batjocură şi bici, ba 
chiar lanţuri şi închisoare; au fost ucişi cu pietre, au fost puşi la 
cazne, au fost tăiaţi cu fierăstrăul, au murit ucişi cu sabia, au 
pribegit în piei de oaie şi în piei de capră, lipsiţi, strâmtoraţi, rău 
primiţi, ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii, şi în 
munţi, şi în peşteri, şi în crăpăturile pământului. Şi toţi aceştia, 
mărturisiţi fiind prin credinţă, n-au primit făgăduinţa, pentru că 
Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără 
noi desăvârşirea. De aceea, şi noi, având împrejurul nostru atâta 
nor de mărturii, să lepădăm orice povară şi păcatul ce grabnic ne 
împresoară şi să alergăm cu stăruinţă în lupta care ne stă înainte, 
cu ochii aţintiţi asupra lui Iisus, începătorul şi plinitorul credinţei“.
                                        (Evrei, XI, 33-40, XII, 1-2) 
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„Sentimentul pe care-l încearcă cineva observând civilizația 
actuală din marile orașe e unul aproape terifiant, cel puțin pentru un 
om care a cunoscut și alte vremuri, mai așezate, mai cuminți, mai 
firești. Ai impresia că realmente pășești într-o omenire hipnotizată, 
animată de gesturi instinctuale și de reacții tribalizate. 

Încă din anii '60 ai secolului trecut, în plin avânt al televiziunii, 
faimosul cercetător canadian Marshall McLuhan făcea o afirmație cel 
puțin ciudată: „Televiziunea este un mediu care își tatuează mesajul 
direct pe pielea privitorilor”. Această aserțiune ar putea părea 
neobișnuită, întrucât atribuie efecte tactile unui mediu ce se 
adresează aparent văzului, dar al cărui profetism îl vedem ițindu-se 
astăzi, odată cu recenta dezgolire a trupurilor. 

O altă idee, la fel de stranie, care se regăsește frecvent în 
discursul lui McLuhan e aceea potrivit căreia noile medii se 
adresează în principal subconștientului, fapt ce generează o serie de 
comportamente vădit iraționale. Din această pricină, viitoarea 
societate, în care va precumpăni influența mediilor, va inaugura o 
lume ce va constitui expresia văzută „a propriilor noastre vieți 
subconștiente”. Iar procesul definitoriu pentru o astfel de lume, folosit 
de analistul canadian, este retribalizarea. Având în vedere aceste 
date, devine important de știut cine și ce revarsă în subconștientul 
colectiv.  

Mediile digitale actuale, însă, și în special internetul, au amplificat 
exponențial efectele precursoare ale celor electrice. Un astfel de 
efect, minor poate pentru unii, e și fenomenul de evanescență al 
intimității, vădit în practica unei necontenite expuneri publice, mai 
întâi în mediul virtual și apoi în cel social. Poate de aceea și asistăm 
astăzi la practica tatuării corpului uman, extrem de semnificativă prin 
amplitudinea și formele de-a dreptul delirante căpătate. Vedem aici o 
tendință de reducere a persoanei la trup, iar trupul, la o simplă 
materie amorfă. Iar în această anulare a tainei trupului, în acest 
refuz al acceptării unui sens superior în relația cu trupul uman, 
intuițiile lui McLuhan, după care noile medii acționează asupra 
subconștientului și epidermei, devin dangăte de clopot.  

Întrucât, conținuturile subconștiente dictează comportamentele și 
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alegerile, începând de la vestimentație, tatuaje și până la opțiunile 
politice și chiar religioase – vezi și supermediatizata vizită a papei 
Francisc în România. 

Însă pierderea intimității e sensibil legată și de domnia 
superficialității. Spre pildă, într-un astfel de spațiu, creația artistică 
dispare. Decadența până la obscenitate a artei contemporane se 
află în strânsă legătură cu pierderea intimității. Elaborarea actului 
creator autentic ține atât de relația cu ceilalți, de observarea naturii, 
cât și de intimitate. Momentul aprofundării și al finisării unui proces 
artistic nu se poate întâmpla decât în intimitate. E adevărat că se fac 
lucrări remarcabile și în public, dar acestea sunt de obicei acte 
mecanice, care în chip necesar au fost bine „rumegate” mai înainte, 
în intimitate. 

Nu în ultimul rând, intimitatea ține de cel mai profund gest al 
existenței umane, de rugăciune. Retragerea în intimitatea cămării 
devine esențială în strădania de a convorbi cu Dumnezeu: „Iar când 
vă rugaţi, nu fiţi ca făţarnicii cărora le place, prin sinagogi şi prin 
colţurile uliţelor, stând în picioare, să se roage, ca să se arate 
oamenilor… Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta şi, închizând 
uşa, roagă-te Tatălui tău, Care este în ascuns” (Matei 6, 5-6). 

În final, ar mai trebui adăugat un detaliu, anume că dispariția 
intimității reprezintă în același timp un chin sufletesc și o teribilă 
metodă de reeducare. Supraviețuitorii închisorilor comuniste 
mărturisesc fără excepție că lucrul cel mai greu de suportat nu a fost 
bătaia sau vreun alt chin fizic, ci continua privare de intimitate, lipsa 
unui moment în care să fii singur cu gândurile tale și să te rogi. Iar 
metoda sufocării intimității viza distrugerea sistematică a 
personalității și abdicarea omului de la crezul și de la aspirațiile sale. 
Dar oare nu pe același calapod se înscrie și propaganda LGBT de 
astăzi, care, prin afișare publică și mediatizare comandată, lucrează 
la reeducarea subconștientă a percepțiilor firești ale sexualității 
umane? 

De aceea, având în vedere experiența experimentelor din lagărele 
comuniste, nu se cade ca fără discernământ să dăm curs invitației 
de a renunța de bunăvoie la darul intimității, chiar dacă, prin pârghia 
mediilor digitale, ni se forțează ușa subconștientului spre a ni se 
smulge acordul“.                               (Nicușor Deciu, 18 iunie 2019, Ziarul Lumina) 
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    • Duminică, 9 iunie, am oferit câte o diplomă de recunoștință alături de 

mulțumirile noastre, tuturor celor care ne-au ajutat la buna organizare a 
evenimentelor din Duminica Părinților și Copiilor, oferind jucării, diplome și 
preparate tradiționale și prăjituri de casă, unui număr de 75 de copii. 
• Joi, 13 iunie, Biserica Vovidenia a fost gazda evenimentului organizat de 
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, filiala Galați (reprezentată de 
doamna Maria Stanciu) în colaborare cu parohia noastră și Societatea 
Națională a Femeilor Ortodoxe din România, filiala Galați, (reprezentată de 
doamna Lucia Balint)  care  a marcat: - pomenirea poetului Mihai Eminescu; 
- moment recitativ susținut de elevii Școlii nr. 24 (profesor Antoanela Mosescu), 
ai Colegiului Național Costache Negri (profesor Elvira Alexandrescu) precum și 
cei ai Liceului de Arte Dimitrie Cuclin (profesor Ana Larisa Pelin); 
- premierea elevilor participanți la concursul de creație literară cu tema: 
Portretul soldatului / țăranului român în creația eminesciană; 
- celebrarea unui an de la începerea atelierului de cusut în punct românesc. 
Mai multe detalii și fotografii găsiți pe site-ul: www.bisericavovidenia.ro. 
• La sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt s-au adunat mulţi credincioşi la Sfânta 
Liturghie, însoțiți, așa cum este firesc, și de către cei mici. Ne-am bucurat să 
vedem că mulți dintre enoriașii noștri au îmbrăcat în această sfântă zi, costume 
populare românești. Ca în fiecare an, conform tradiției creștine legată de Moșii 
de vară, cu sprijinul membrilor Consiliului și Comitetului parohial, s-au pregătit 
și s-au împărțit celor mici tradiționalele străchini, căni de lut și linguri de lemn, 
frumos împodobite cu cireșe și trandafiri.  
• Luni, 17 iunie la Praznicul Preasfintei Treimi, în Arhiepiscopia Dunării de Jos 
a avut loc tradiţionalul  pelerinaj al tinerilor liceeni la hramul mănăstirii 
Buciumeni, din județul Galați. Pelerinajul a ajuns anul acesta a ajuns la cea de 
a 24-a ediţie, iar tema generală a manifestării a fost dedicată satului românesc.  
Preotul Gabriel Pelin alături de doamna Loredana Vasiloancă, profesor de 
Religie, au susținut atelierul nr. 5 cu tema: ,Satul românesc - model de 
conviețuire într-un spațiu european“. Au participat elevii liceelor: Paul Bujor din 
Berești, Eremia Grigorescu din Târgu Bujor și cei ai Liceului de Arte Haricleea 
Darcle din Brăila, care au susținut și un emoționant concert înaintea celor 
prezenți.                                                                                (Preot 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. Gabriel-Ioan Pelin:                 0 7 5 2 7 2 3 4 5 2 
     Pr. Octavian Pelin:                   0 7 4 0 5 4 3 5 2 4 
e-mail : pelin_gabriel@yahoo.com; vovidenia@gmail.com 

                              www.bisericavovidenia.ro 
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