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Parohia „Vovidenia“ 
Galaţi 

-buletin duhovnicesc bilunar-  
 

 
 

 

 APOSTOLUL DUMINICII A XXV-A DUPĂ CINCIZECIME

Anul XII, Nr. 311 
10 noiembrie 2019 

 

    Duminica a XXV-a după Cincizecime 
 

- Pilda Samarineanului milostiv- 

 

     „Fraţilor, vă îndemn, eu cel întemniţat pentru Domnul, să 
umblaţi cu vrednicie, după chemarea cu care aţi fost chemaţi, cu 
toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă 
unii pe alţii în iubire, silindu-vă să păziţi unitatea Duhului, întru 
legătura păcii. Este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la 
o singură nădejde a chemării voastre; este un Domn, o credinţă, un 
botez, un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, Care este peste toate şi prin 
toate şi întru toate. Iar fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după 
măsura darului lui Hristos“.                                        (Efeseni, IV, 1-7)                        
                   

     
              
     

 

 

 

 

 

 

 

    Joi, 21 noiembrie 2019: sărbătoarea 
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, 

HRAMUL BISERICII NOASTRE! 
   Miercuri ora 17,00: Vecernie, Litie și Acatistul Maicii Domnului; 
   Joi, ora 08,00: Utrenia și Sfânta Liturghie; 
   Vineri, ora 08,00: Sfânta Liturghie și Pomenirea ctitorilor 

Vă așteptăm la rugăciune! 

 



 2 

„Momentul rostirii simbolului de credință sau Crezul este dat de 
sfârșitul lepădărilor sau al dezicerii totale de diavol, urmat de unirea 
cu Hristos. Candidatul sau nașul proclamă unirea cu Hristos, stând cu 
fața spre răsărit, pentru că în acea direcție era așezat Raiul (Facere 2, 
8), din care au fost izgoniți primii oameni în urma păcatului și pe care 
ni-l deschide iarăși botezul; tot de acolo ne răsare nu numai soarele, 
izvorul luminii naturale, ci ne-a venit și Lumina cea adevărată a 
sufletelor, Hristos, Care a spus despre Sine că El este „Lumina lumii” și 
Care este numit adesea „Lumină lină”, „Soarele dreptății” și „Răsăritul 
cel de Sus”, după cum Îl numim în troparul Nașterii Domnului. 

Unirea cu Hristos se pecetluiește prin mărturisirea solemnă a 
credinței, făcută sub forma recitării Simbolului niceo-
constantinopolitan, intrat în generală întrebuințare în practica 
Botezului din toate riturile liturgice răsăritene, imediat după Sinodul 
al II-lea Ecumenic (anul 381). 

Crezul se va rosti de trei ori, pentru că de trei ori l-a îndepărtat și 
Domnul Hristos pe satana, la ispitirea de pe muntele Carantaniei. 
Repetarea de trei ori a Crezului mai este datorată atât pentru a arăta 
tăria legăturii cu Hristos, cât și pentru  a simboliza pe de o parte cele 
trei Persoane ale Sfintei Treimi, iar pe de altă anularea întreitei 
lepădări de Domnul a lui Petru. 

Simbolul de credință ne arată, totodată, supunerea față de 
Împăratul și Dumnezeul nostru. Acest aspect este arătat mai ales 
înainte de rostirea Crezului, în formula „Cred Lui, ca unui Împărat și 
Dumnezeu”, de unde înțelegem că recunoașterea Lui ca Împărat este 
tot una cu legământul de a-I împlini poruncile, de a-L urma în 
toate,  de a-L privi ca pe Împăratul norodului celui duhovnicesc, din 
care face de acum parte și de a-L sluji, punându-L pe El mai presus de 
orice stăpânire, iar ascultarea de legile Lui ‒ înaintea cinstirii legilor 
lumii‟. 
            (Părintele Ene Braniște, Liturgica specială, EIBMBOR, p. 413) 
 

 

http://www.doxologia.ro/ceaslov/acatiste/acatistul-nasterii-domnului
https://doxologia.ro/locuri-sfinte/pelerin-pe-muntele-carantania-locul-ispitirii-mantuitorului-galerie-foto


 3 

„Cred că, în primul rând, credința în Dumnezeu. Credința te apropie 
și de Dumnezeu, și de lucrurile Lui, iar dacă n-ai credință în Dumnezeu, 
nu te poate apropia nimic de El. 

Eu, de exemplu, atunci când mai spovedesc tineri, mai întreb: 
– Crezi în Dumnezeu? Și îmi răspunde omul: „Da, părinte!”, 

oarecum mirat că-i pui o astfel de întrebare. Și-l mai întreb: „Ce faci tu, 
ca un credincios?”. Iar el răspunde: „Mă silesc a fi cumsecade”. 

„Dar eu cunosc oameni cumsecade și dintre cei necredincioși, care-s 
corecți în viață, care-și fac datoria în societate”, îi spun iarăși: „Ce faci 
tu, ca om credincios – îl întreb – și nu fac cei necredincioși? La biserică 
mergi?”. Iar el zice: „Nu prea merg”. Eu îi spun: „Nici necredincioșii nu 
merg. Te rogi dimineața și seara?”. – Nu. – Nici necredincioșii nu se 
roagă.  – Postești?  – Nu prea. – Nici necredincioșii n-o fac. Înjuri? 

Zice el: „Mă mai scapă gura”. 
Iar eu îi spun hotărât: „Zi-mi acuma, ce ești: credincios sau 

necredincios?”. 
Iar omul recunoaște: „Părinte, sunt mai mult necredincios decât 

credincios”. (Arhimandritul Teofil Părăian, Iubirea de aproapele – ajutor pentru bucuria 

vieții, Editura Doxologia, Iași, 2014, pp. 66-67) 

• Miercuri, 30 octombrie, la Monumentul Eroilor din fața Prefecturii, 
credincioșii gălățeni printre care și enoriași ai parohiei noastre, ne-am 
unit în rugăciune, la ceas de vecernie, rugându-ne pentru sufletul 
Valentinei Florea (28 ani), trecută la cele veșnice în urmă cu 4 ani, în 
incendiul ce a cuprins Clubul Colectiv din București. 
   Slujba a fost oficiată de un sobor de 3 preoți: pr. Gabriel Ioan Pelin 
(Parohia Vovidenia), pr. Cătălin Buia (Parohia Sfânta Filofteia) și pr. Ioan 
Alexandru Budeșteanu (Parohia Sfântul Nicolae), având în mijloc 
prezența Părintelui Arhiepiscop Casian Crăciun, care a rostit cuvânt de 
învățătură pentru cei prezenți și de mângâiere pentru familia 
îndurerată.    
   Dumnezeu să o ierte pe Valentina! 

https://edituradoxologia.ro/iubirea-de-aproapele-ajutor-pentru-bucuria-vietii
https://edituradoxologia.ro/iubirea-de-aproapele-ajutor-pentru-bucuria-vietii
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•Duminică, 3 noiembrie, la sfârșitul Liturghiei, după slujba de 
mulțumire adusă lui Dumnezeu, l-am sărbătorit împreună, preoți și 
enoriași, pe Părintele Octavian Pelin, care a împlinit frumoasa vârstă de 
66 de ani, ocazie cu care credincioșii parohiei i-au oferit un buchet de 
crizanteme și i-au mulțumit pentru întreaga activitate pusă în slujba 
parohiei, pentru blândețea cu care ne păstorește an de an și pentru 
răbdarea cu care ne ascultă și ne este mereu alături. 
   Îi dorim Părintelui Octavian multă sănătate, zile îndelungate, pace și 
mântuire. Mulți ani rodnici și binecuvântați de Bunul Dumnezeu! 
 •  Marți, 5 noiembrie, Cantina parohială  fost gazda întâlnirii lunare a 
Adunării Societății Naționale a Femeilor Ortodoxe din 
România (SNFOR), filiala Galați. 
   Tema de discuție a întâlnirii a fost fenomenul din ce în ce mai 
îngrijorător al traficul de persoane. Dată fiind tema de discuție, ne-am 
bucurat că i-am avut alături de noi, în număr mare, și pe 
elevii Seminarului Teologic “Sfântul Apostol Andrei” din Galați. 
Rugăciunile începătoare și introducerea în tema întâlnirii au fost făcute 
de Pr. Cătălin Buia de la Biserica Sfânta Filofteea și Pr. Gabriel Ioan 
Pelin. 
    Invitat la întâlnire a fost domnul comisar Ionel Mereuță de la Agenția 
Națională Împotriva Traficului de Persoane-Centrul Regional 
Galați care ne-a oferit informații cu privire la manifestarea fenomenului 
traficului de persoane, informarea grupului țintă asupra riscurilor 
asociate și prevenirea formelor de exploatare a tinerilor. 
   În acest scop, a fost prezentat și un material video cu caracter 
informativ și preventiv.                                                   (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: 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 

https://bisericavovidenia.ro/cantina-parohiala/
http://www.seminarulsfandrei.ro/
mailto:pelin_gabriel@yahoo.com
mailto:vovidenia@gmail.com
http://www.bisericavovidenia.ro/

