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Anul XIII, Nr. 313 

8 decembrie 2019 
Duminica a XXVII a după Rusalii 

-Tămăduirea femeii gârbove- 

    „În vremea aceea Iisus învăţa într-una din sinagogi sâmbăta. Şi, 

iată, era acolo o femeie care avea de optsprezece ani un duh de 

neputinţă şi care era gârbovă, încât nu putea să se ridice nicidecum. Iar 

Iisus, văzând-o, a chemat-o şi i-a zis: Femeie, eşti dezlegată de 

neputinţa ta! Şi Şi-a pus mâinile asupra ei, iar ea îndată s-a îndreptat şi 

slăvea pe Dumnezeu. Atunci mai-marele sinagogii, mâniindu-se că 

Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând, zicea mulţimii: Şase zile sunt 

în care trebuie să se lucreze; deci veniţi în aceste zile şi vă vindecaţi, 

iar nu în ziua sâmbetei! Domnul însă i-a răspuns şi a zis: Făţarnicilor! 

Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul sau asinul său de la 

iesle şi nu îl duce să-l adape? Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe 

care a legat-o Satana, iată, de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să 

fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sâmbetei? Şi, zicând El 

acestea, s-au ruşinat toţi cei ce erau împotriva Lui, iar poporul întreg 

se bucura de toate faptele cele slăvite, săvârşite de Dânsul“.  

                  (Luca, XIII, 10-17) 
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Catedrala Națională în cifre, la 1 an de la sfințire 
 „La 1 an de la sfințire, vă prezentăm o perspectivă sumară, în 

cifre, a ceea ce a însemnat până în prezent acest proiect național. 

110 milioane euro 

Pentru că numărul materialelor din presă a crescut odată cu catedrala, 

dar de cele mai multe ori se pierde semnificația profundă a acestui proiect 

național, sumele cheltuite cu Catedrala Națională au fost intens 

vehiculate. 

110 milioane de euro a fost suma totală cheltuită până la sfințirea 

catedralei „la roșu”. Însă eforturile Bisericii nu s-au concentrat exclusiv în 

această zonă. În ultimul deceniu au fost investite mai mult de 150 de 

milioane de euro în domeniul filantropic, în cele peste 700 de instituții 

sociale ale sale. 

134 de ani de așteptare 

Necesitatea construirii unei Catedrale Naționale în Bucureşti s-a 

resimțit mai ales după Războiul de Independență din 1877-1878. 

După proclamarea României ca Regat, în anul 1881, Regele Carol I al 

României a înaintat Camerei Legislative, în anul 1884, un proiect de lege 

privind construirea unei Catedrale creştin-ortodoxe în București. 

Deși avea să fie amintit și reluat de mai multe ori, proiectul avea să 

devină realitate abia la 134 de ani distanță. 

10 ani de lucrări 

Imediat după întronizare (30 septembrie 2007), Patriarhul Daniel și-a 

asumat mandatul înaintașilor și a reluat cu prioritate proiectul Catedralei 

Mântuirii Neamului. 

Slujba de punere a pietrei de temelie pe amplasamentul din Dealul 

Arsenalului, a fost oficiată pe 29 noiembrie 2007, în ajunul sărbătorii 

Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României. 

După numeroase demersuri pregătitoare, Patriarhia Română a demarat 

lucrările de construcție la sfârșitul anului 2010. În prezent, lăcașul de cult 

nu este deschis publicului larg și va mai fi în lucrări pentru trei sau patru 

ani. 

150.000 de vizitatori 

Deși Catedrala a fost sfințită în Anul Centenar în stadiul „la roșu”, 

peste 150.000 de români au venit să o viziteze și să se închine în Altarul 

ei în perioada 25 noiembrie – 2 decembrie. 

https://basilica.ro/prof-mihai-coman-semnificatia-profunda-a-catedralei-mantuirii-neamului-nu-razbate-in-presa-autohtona/
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Papa Francisc a fost și el pelerin în Catedrala Națională, în timpul 

vizitei întreprinse în țara noastră la finalul lunii mai. 

350.000 de eroi 

Catedrala este dedicată tuturor martirilor care și-au jertfit viața pentru 

unitatea noastră de credință și de neam. 

O listă cu 350.000 nume ale eroilor români cunoscuți din toate 

timpurile a fost depusă în piciorul Sfintei Mese, într-un gest cu valoare de 

simbol liturgic şi patriotic făcut de Patriarhul României înainte de sfințire. 

28 de uși „străjuite” de sfinți 

Catedrala Națională are 28 de uși de bronz cu reprezentări 

iconografice. Acestea vor fi coordonate de un sistem computerizat care va 

comanda deschiderea automată a ușilor în caz de alarmă. De asemenea, 

Catedrala are un total de 392 de ferestre. 

Catedrala înaltă de 120 de metri va fi dotată cu 8 lifturi. 

8 tone de mozaic 

Catapeteasma Catedralei Mântuirii Neamului, realizată în întregime în 

tehnica mozaic, este unică în toată lumea ortodoxă prin dimensiunile ei 

impresionante: 23m lățime si 18m înălțime. Pe suprafața totală de 408 mp 

s-au folosit 8 tone de mozaic. 

Întreg lăcașul de cult va fi decorat la interior cu pictură în tehnica mozaic. 

25 de tone – cel mai mare clopot cu balans liber din lume 

Toate cele 6 clopote ale Catedralei Naționale adună 33 tone și sunt 

montate la o înălțime de 60 de metri. 

Clopotul mare are o greutate de 25 de tone, înălțime și diametru de 

cca. 3 metri și este cel mai mare clopot cu balans liber din lume. Este 

dedicat eroilor neamului și va putea fi auzit numai la evenimentele și 

sărbătorile importante. 

Clopotele Catedralei Mântuirii Neamului au fost realizate la fabrica 

Grassmayr din Innsbruck – Austria, au o garanție de 15 ani și o viață 

apreciată la peste 400 ani. 

5 biserici „răstignite” 

Amplasamentul Catedralei Naționale simbolizează o reparaţie morală 

sau „o lumină de Înviere” pentru cele cinci biserici „răstignite”, dintre 

care trei – Alba Postăvari, Spira Veche şi Izvorul Tămăduirii au fost 

demolate, iar două – Schitul Maicilor şi Mihai Vodă au fost translate de 

către regimul comunist spre a construi pe locul lor Casa Poporului‟. 
                                                   (Sorin Ionițe, Ziarul Lumina, 25 noiembrie 2019) 

https://basilica.ro/care-sunt-sfintii-strajeri-ai-catedralei-mantuirii-neamului/
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EVENIMENTE PAROHIALE 
* Joi, 28 noiembrie 2019, ora 16,00, în fața bisericii noastre Vovidenia, 

am primit cu multă credință moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, 

mitropolitul Țării Românești, pornind în procesiunea „Călători pe 

cărările sfinţilor“, către Catedrala arhiepiscopală. A participat mulțime 

de  credincioși, fiind de față și Părintele Arhiepiscop Dr. Casian Crăciun. 

 Moaștele Sfântului Grigorie au rămas la închinare pe baldachinul din 

fața Catedralei, până în ajunul sărbătorii naționale de 1 decembrie. 

* Vineri, 6 decembrie, la prăznuirea Sfântului Ierarh Nicolae, am fost 

gazde pentru 24 de elevi ai Școlii Gimnaziale nr 25. Aceștia au venit 

împreună cu doamna Luminița Cornea, învățătoarea lor precum și cu 

doamna Rodica Sandu, profesoara de Religie, și ne-au colindat. 

   Drept răsplată, doamnele Comitetului Parohial, coordonate de doamna 

Iuliana Sbîrnea au oferit daruri, iar preoții au oferit iconițe ale sfântului. 
 (Preot Gabriel Ioan Pelin) 

        Care sunt virtuțile mântuitoare? 
„Eu aşa le spun la cei care vin la mine: smerenia vameşului, răbdarea 

lui Iov, blândeţea lui David, că David o fost blând, dragostea care niciodată 

nu cade, tăcerea, nemânierea. Să nu judeci pe nimeni, judecă numai lucrurile 

tale, faptele tale, dar pe celelalte nu le judeca, lasă-le lui Hristos. El să-l 

judece, că El Îi dat de la Tatăl să facă judecată pe pământ, El s-o facă. 

Dar  noi suntem păcătoşi. Cum să fii tu cu păcate şi să judeci pe fratele 

tău? Uită-te întâi la bârna ta şi pe urmă judecă pe fratele tău! Judecă pe-ale 

tale întâi şi nu trebuie să judeci tu păcate străine. Iartă-i, Doamne, că nu știu 

ce fac, dă-le înţelepciune, Doamne, iartă-i Doamne, că eu mai rău fac decât 

dânşii. Să nu te gândeşti că tu faci mai bun decât celălalt, să zici că el îi 

păcătos, dar tu ești mai bun. Nu. Doamne, eu mai rău fac decât dânsul. Iartă, 

Doamne, şi ajută să pun început să nu le mai fac‟.  
(Părintele Selafiil cel orb de la Noul Neamț, Dragostea care nu cade niciodată, Editura Marineasa, 

Timișoara, 2001, p. 22) 

 

 

 
 

 

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 

www.bisericavovidenia.ro 
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