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Parohia „Vovidenia“ 
Galaţi 

- buletin duhovnicesc bilunar - 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Membrii Consiliului şi Comitetului Parohial, împreună cu slujitorii 
bisericii istorice „Vovidenia“: preot Gabriel Ioan Pelin, preot Octavian 
Pelin și preot pensionar Ioniță Lupoae urează tuturor credincioşilor 
parohiei: LA MULȚI ANI BINECUVÂNTAȚI DE BUNUL DUMNEZEU! 

    „Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac; 
Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi pe fraţii lui; Iuda a născut pe Fares şi pe 
Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram; Aram a născut pe 
Aminadav; Aminadav a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon; Salmon a născut pe 
Booz, din Rahav; Booz a născut pe Iobed, din Rut; Iobed a născut pe lesei; lesei a născut pe 
regele David; David a născut pe Solomon, din femeia lui Urie; Solomon a născut pe Roboam; 
Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa; Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe 
Ioram; Ioram a născut pe Ozia; Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a 
născut pe Iezechia; Iezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amos; Amos a născut 
pe losia; losia a născut pe lehonia şi pe fraţii lui, la strămutarea în Babilon; După strămutarea 
în Babilon, lehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel; Zorobabel a născut pe 
Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor; Azor a născut pe Sadoc; Sadoc 
a născut pe Ahim; Ahim a născut pe Eliud; Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe 
Matan; Matan a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Măriei, din care S-a născut 
Iisus, Care Se cheamă Hristos. Aşadar, toate neamurile de la Avraam până la David sunt 
paisprezece; şi de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece; şi de la 
strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri. Iar naşterea lui Iisus Hristos 
aşa a fost: Maria, Mama Sa, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat 
având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a 
voit s-o lase, în ascuns. Şi, cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, 
grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, căci Cel zămislit într-însa 
este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui Iisus, căci El va mântui pe 
poporul Său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a spus 
de Domnul prin prorocul, care zice; «lată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor 
chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu». Şi, deşteptându-se 
din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa. 
Şi, fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus 
numele Iisus“.                                                                                                            (Galateni IV, 4-7) 

 

  
 

Anul XIII, Nr. 314 
22 decembrie 2019 

Duminica dinaintea Nașterii Domnului 

-Genealogia Mântuitorului - 

http://www.credinta-ortodoxa.ro/spip.php?article65
http://www.credinta-ortodoxa.ro/spip.php?article65
http://www.credinta-ortodoxa.ro/spip.php?article65
http://www.credinta-ortodoxa.ro/spip.php?article65


 2 

 
- Marți, 15 Ianuarie: Ziua Culturii Române: Moment cultural artistic şi religios în 

cinstea poetului național Mihai Eminescu, în colaborare cu SNFOR- filiala Galați; 
- Joi, 24 ianuarie: moment cultural artistic şi religios, cu participarea 

Înaltpreasfințitului Casian Crăciun și a oficialităților locale, județene și centrale; 
- 28 ianuarie - 3 februarie, 22 credincioși însoțiți de pr. Pelin Gabriel s-au aflat în 

Pelerinaj în Țara Sfântă;  
- Duminică, 24 februarie: doamna Elena Gheorghiță, enoriașă, a donat parohiei 

un rând de veșminte preoțești, de culoare albă; 
- Duminică, 3 martie: ziua femeii: mărțișor comestibil și floare oferită doamnelor; 
activități de binefacere și cercetare a bolnavilor internați în Spitalul Căi Ferate; 
- Marți, 5 martie, 25 familii au primit în dar 150 kg roșii și 50 kg dovlecei, prin 

grija familiei Sefer Ionuț și Loredana. 
- Sâmbătă, 9 martie: acțiune filantropică la Spitalul Căi Ferate: 200 de mucenici 

bolnavilor, precum și cadrelor medicale și auxiliare; 
- Duminică, 17 martie: duminica Ortodoxiei: expoziție de icoane și concert ale 
elevilor Liceului de Arte Dimitrie Cuclin și a Școlii Gimnaziale nr. 25; 
- Sâmbătă, 23 martie: Marșul pentru viață de la biserica Sfântul Mina la biserica 

Pogorârea Sfântului Duh, cu participarea ÎPS Casian Crăciun și mulțime de tineri;   
- Luni, 25 martie: Bunavestire: Rugăciune de mulțumire a doamnelor de la 

SNFOR filiala Galați, oferirea unei mese calde la cantina parohială la 30 de copii;  
- Joi, 18 aprilie, Luni, 12 august și Vineri, 15 noiembrie: Taina Sfântului Maslu cu 

preoții Cercului Misionar nr. 4; 
- Sâmbătă, 21 aprilie: Pelerinajul de Florii, de la Biserica Vovidenia la Catedrala 

arhiepiscopală, fiind întîmpinați de arhipăstorul nostru;  
- Postul Mare: 25 de familii au fost ajutate cu alimente și îmbrăcăminte; 
- Duminică, 12 mai: ziua naţională a familiei; 
- duminică, 2 iunie: duminica părinţilor şi a copiilor: participarea și împărtășirea a 

70 de copii prezenți;oferirea unei mese și jocuri pentru vârsta lor; 
- joi, 6 iunie: moment de rugăciune și program cultural artistic, la statuia eroului 

de la Autogară, cu elevii Liceului de Arte și ai Școlii Gimnaziale, nr. 25; 
- Joi, 13 iunie: Moment cultural Mihai Eminescu, cu membrele SNFOR și UZPR; 
- Luni, 17 iunie: pr. Gabriel Pelin alături de prof. Loredana Vasiloancă susține un 

atelier la întâlnirea anuală a tinerilor la hramul Mănăstirii Buciumeni: „Satul 
românesc - model de conviețuire într-un spațiu european“; 
- Luni, 24 iunie: ziua iei românești; 
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- Marți, 6 august: primirea icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam; 
- Duminică, 18 august: duminica românilor migranţi; 
- Duminică, 1 septembrie: începutul anului bisericesc; 
- Luni, 9 septembrie: dechiderea anului școlar la Liceul de Arte Dimitrie Cuclin, 

Școala Gimnazială nr. 25 și Grădinița Elena Doamna;  
- Joi, 28 septembrie: întâlnirea tinerilor din Cercul Misionar nr. 4 cu cei de la Liga 

Tineretului Creștin Ortodox din România; 
- Marți, 1 octombrie: hramul cantinei parohiale „Acoperământul Maicii Domnului“, 

oferirea unei mese calde la 30 de enoriași; 
- Duminică, 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; 
- Miercuri, 13 noiembrie: ziua internațională a Bibliei; 
- Joi, 21 noiembrie: hramul bisericii: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, cu 

slujirea Sfintei Liturghii de către arhiepiscopul locului, hirotonie în diacon; 
- Luni, 25 noiembrie: acțiune filantropică la Spitalul Căi Ferate; 
- Joi, 28 noiembrie: primirea moaștelor Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, 

mitropolitul Țării Românești la sărbătoarea Galațiului, Sfântul Apostol Andrei;  
- Sâmbătă, 30 noiembrie: acțiunea filantropică a parohiei la pelerinii de la 

Catedrală; acțiune filantropică la Spitalul Căi Ferate; 
- Duminică, 15 decembrie, concert de colinde: Liceul de Artă Dimitrie Cuclin 

dirijor, prof. Bogdan Baicu; 35 de elevi și 25 prezenți primesc daruri; 
- Miercuri, 25 decembrie: concert de colinde susținut de copiii din parohie, 

familia Roșu Mihai și Octavia Mihaela cu fiii precum și prof. Mădălina Mihai; 
- toți credincioșii prezenți au primit câte o portocală din partea familiei Rusu 

Alberto și Camelia, fondante prin purtarea de grijă a familiei Roman Niță și 
Viorica. 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. 289-314) (preot Gabriel Ioan Pelin); 
- continuarea programului catehetic Hristos împărtășit copiilor; 
- întocmirea Dării de seamă a parohiei pe anul 2019; 
- continuarea lucrărilor de inventariere a cărților din biblioteca parohială. 

                           Preot Pelin Gabriel Ioan  
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EVENIMENTE PAROHIALE 
•Din anul 1990, elevii Liceului de Arte Dimitrie Cuclin, îndrumați de profesori, 

vin la Biserica Vovidenia pentru a ne aduce vestea Nașterii Domnului prin 
glasurile lor, tradiție ce a apărut în urma viziunii doamnei preotese Tudorița Pelin 
și a profesorului de veșnică amintire Bejan, a cărui fiică, Gabriela, a fost prezentă 
anul acesta. De atunci și până azi, colindele răsună în biserica noastră în fiecare 
an, spre bucuria celor din Ceruri și a credincioșilor prezenți. 

În 15 decembrie 2019, la ediția a XXIX-a, 35 de elevi sub bagheta dirijorului 
Bogdan Baicu ne-au încântat cu un concert de colinde, îndelung aplaudat și 
difuzat pe rețelele de socializare. În urma concertului, au fost solicitați de mai 
multe parohii din munucipiu să colinde. 

Familia profesorului Doca Trincu Constantin și Silvia au oferit darurile de 
care colindătorii s-au bucurat.  

•În săptămâna dinaintea Nașterii Domnului, elevii și părinții clasei a III-a de 
la Liceul de Arte Dimitrie Cuclin (învățător Manole Marinela Monica) au bucurat o 
familie greu încercată din parohia noastră (un copil și mama decedați, un copil 
vindecat de leucemie, tata cu diabet, fiică, cu 4 copii, rămasă văduvă la 28 ani). 
Acțiunea filantropică a avut ca scop împărtășirea dragostei cu care Dumnezeu ne 
binecuvintează precum și mângâierea celor aflați în nevoi.  

•Credincioșii parohiei noastre nu au rămas indiferenți față de grijile unei 
familii cu doi copii, monoparentală, cărora le-au oferit daruri, pentru a se bucura 
de venirea pe pământ a Mântuitorului.  

•Miercuri, 25 decembrie, la sfârșitul Sfintei Liturghii, vom fi colindați de către 
Alexandra Cârcei, fam. Roșu Mihăiță și Octavia Mihaela și de prof. Mădălina 
Mihai, de la Liceul de Arte Dimitrie Cuclin.   

• Familiile: Rusu Alberto și Camelia cu fiica Andreea Maria, Roman Niță și 
Viorica cu fiii Adrian și Nicoleta, Stegaru Aurelian Claudiu și Cremona Cristina cu 
fiul Ștefan Robert, se vor îngriji ca cei prezenți la sărbătoarea Nașterii Domnului, 
să simtă dragostea lui Dumnezeu.                                                      (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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