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Anul XII, Nr. 315 
5 ianuarie 2020 

Duminica dinaintea Botezului Domnului 
 Ajunul Botezului Domnului - Post 

    „Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 
precum este scris de proroci: «Iată, Eu trimit pe îngerul Meu 
înaintea feţei Tale, care va pregăti calea Ta. Glasul celui ce 
strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările 
Lui». loan boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei 
spre iertarea păcatelor. Şi ieşeau la el tot ţinutul Iudeei şi toţi 
cei din Ierusalim şi se botezau de către el în râul Iordan, 
mărturisindu-şi păcatele. Iar loan era îmbrăcat în haină de păr 
de cămilă, avea cingătoare de piele împrejurul mijlocului şi 
mânca lăcuste şi miere sălbatică. Şi propovăduia, zicând: Vine 
în urma mea Cel ce este mai puternic decât mine, Căruia nu 
sunt vrednic, plecându-mă, să-I dezleg cureaua încălţămintelor. 
Eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă va boteza cu Duh 
Sfânt“.                                                                        (Marcu, I, 1-8) 

 

2020: Anul omagial al pastorației 
părinților și copiilor și Anul comemorativ 

al filantropilor ortodocși români

  

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://ganduridinortodoxie.files.wordpress.com/2017/01/1108.jpg?w=776&imgrefurl=https://ganduridinortodoxie.wordpress.com/2017/01/06/icoana-botezul-domnului/&docid=_vpl2nTGiX9nmM&tbnid=S7Ne8d7gp7xtHM:&vet=10ahUKEwjl0c3Rp-nmAhUMblAKHZTBB1IQMwi1AShjMGM..i&w=600&h=450&bih=907&biw=1280&q=duminica dinaintea botezului domnului&ved=0ahUKEwjl0c3Rp-nmAhUMblAKHZTBB1IQMwi1AShjMGM&iact=mrc&uact=8
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Proclamarea anului 2020 în Patriarhia 
Română ca Anul omagial al pastorației 
părinților și copiilor și Anul comemorativ al 
filantropilor ortodocși români 
      „(Cuvânt rostit de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar 

patriarhal, în Catedrala Patriarhală, miercuri, 1 ianuarie 2020) 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru 
din 25 octombrie 2018, a hotărât declararea anului 2020, în Patriarhia 
Română, ca Anul omagial al pastorației părinților și copiilor și Anul 
comemorativ al filantropilor ortodocși români. Totodată, Sfântul Sinod a 
aprobat și programul-cadru (teologic-educațional, cultural și mediatic), 
intitulat „2020 – Anul omagial al pastorației părinților și copiilor și Anul 
comemorativ al filantropilor ortodocși români”. 

În ședința din 30 septembrie 2019, Sfântul Sinod a hotărât 
„completarea programului-cadru (teologic-educațional, cultural și 
mediatic) intitulat «2020 – Anul omagial al pastorației părinților și copiilor 
și Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români» cu reperele 
tematice și planurile de acțiuni enunțate în referat”. 

După aceasta, la Cancelaria Sfântului Sinod, programul-cadru 
aprobat prin Hotărârea sinodală nr. 10.709/2018 a fost completat cu 
reperele tematice și planurile de acțiuni aprobate prin Hotărârea 
sinodală nr. 9706/2019. A rezultat, astfel, un text unitar, care prezintă 
complet hotărârile sinodale referitoare la programul-cadru (teologic-edu-
cațional, cultural și mediatic) intitulat „2020 – Anul omagial al pastorației 
părinților și copiilor și Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români”. 

Ca parte a programului-cadru, la Conferința pastoral-misionară 
semestrială din primăvara anului 2020 se va trata tema „2020 – Anul 
omagial al pastorației părinților și copiilor”, iar la Conferința pastoral-
misionară semestrială din toamna anului 2020 se va trata tema „2020 – 
Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români” în Patriarhia 
Română, cu posibilitatea aprofundării acestora și la conferințele preo-
țești administrative lunare, pe care le va stabili fiecare eparhie, precum 
și în cadrul cercurilor pastorale. 

În luna octombrie din anul 2020, la Palatul Patriarhiei, va fi 
organizată o ședință solemnă a Sfântului Sinod cu tema „2020 – Anul 
omagial al pastorației părinților și copiilor și Anul comemorativ al 
filantropilor ortodocși români” în Patriarhia Română“. 
Preşedintele Sfântului Sinod, † Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 
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Agheasma 
„Cuvântul „agheasmă” în limba greacă înseamnă „apă sfințită”. 

Această apă, sfinţită cu puterea Sfântului Duh la diferite ocazii din 
cursul anului bisericesc, se numeşte agheasmă. După importanţa şi 
modul ei de întrebuinţare, agheasma este de două feluri: Agheasmă 
Mare şi Agheasmă Mică. 

În Biserica Ortodoxă, în ajunul şi în ziua sărbătorii Botezului 
Domnului (5 şi 6 ianuarie), se oficiază Sfinţirea cea mare a apei, 
numită şi Agheasma Mare. Această slujbă se săvârşeşte numai în 
aceste zile ale Bobotezei. Se numeşte Sfinţirea cea mare a apei 
deoarece apa sfinţită de sărbătoarea Botezului Domnului, conform 
„Învățăturii de credință creștină ortodoxă”, are o putere deosebită, 
fiind sfinţită printr-o îndoită chemare a Sfântului Duh în cursul 
rugăciunii de sfinţire, iar sfinţirea are loc în ziua în care Mântuitorul a 
sfinţit apele, botezându-Se în Iordan. 

La slujba Aghesmei Mari cerem, prin rugăciunile întocmite de 
Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, care a trăit în secolul 7, ca 
apa aceasta să fie „izvor de nestricăciune, dar de sfinţenie, dezlegare 
de păcate, vindecare de boli, diavolilor pieire, îndepărtarea puterilor 
celor potrivnice, plină de putere îngerească”. Ne rugăm, de 
asemenea, ca ea să fie, pentru cei care vor fi stropiţi sau vor gusta 
din ea, „spre curăţirea sufletelor şi a trupurilor, spre vindecarea 
patimilor, spre sfinţirea caselor şi spre tot folosul de trebuinţă”. 

Apa sfinţită de Bobotează, numită Agheasmă Mare, se ia 
dimineaţa, pe nemâncate, până la Odovania praznicului Botezului 
Domnului din data de 14 ianuarie, iar în restul anului bisericesc nu se 
ia decât cu acordul preotului duhovnic. Cu Agheasmă Mare sfinţesc 
preoţii casele credincioşilor la praznicul Bobotezei, care are o 
perioadă de preserbare din data de 2 ianuarie şi de serbare din data 
de 6 ianuarie până la 14 ianuarie. 

Agheasma Mică se poate sfinţi oricând au nevoie credincioşii. Ea 
se foloseşte la binecuvântarea caselor (a casei nou-construite sau 
renovate), când se săvârşeşte slujba „Sfeştaniei”; la sfinţirea 
fântânilor, a izvoarelor, a icoanelor şi a unor locuri de trebuinţă din 
viaţa omului. Prin această apă sfinţită se izgonesc nălucirile diavoleşti 
şi gândurile cele întunecate; mintea se curăţeşte şi bolile sunt 
izgonite. Agheasma Mică se poate lua în orice zi, în special în zilele 
de post, pe nemâncate“.      (Ziarul Lumina, Pr. Ciprian Florin Apetrei - 6 Ianuarie 2020) 

https://ziarullumina.ro/autor/pr--ciprian-florin-apetrei.html
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-înființarea unui centru social, în care tinerii parohiei să poată 
desfășura activități educative și recreative;  
- achiziționarea unui set de Sfinte Vase, acoperăminte, veșminte 
preoțești și , la capelă; 
- tablou cu preoții slujitori, cântăreții bisericești, paraclisierii și 
femeia de serviciu, cu membrii Consiliului și Comitetului Parohial; 
- oferirea unei mese, săptămânal, la 30 de credincioși ai parohiei; 
- moment cultural, miercuri, 15 ianuarie- Ziua Culturii Naționale; 
- moment cultural artistic şi religios, vineri, 24 ianuarie: Ziua Unirii 
Principatelor Române; 
- duminica I din Post, expoziție de icoane și concert (8 martie); 
- ziua naţională a familiei (duminică,17 mai); 
- duminica părinţilor şi a copiilor (7 iunie); 
- duminica românilor migranţi (16 august); 
- începutul anului bisericesc (marți, 1 septembrie); 
- hramul cantinei parohiale „Acoperământul Maicii Domnului“ (joi, 
1 octombrie); 
- hramul Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin“ (marți, 27 octombrie); 
- ziua internațională a Bibliei (vineri, 13 noiembrie); 
- hramul bisericii „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului“ 
(sâmbătă, 21 noiembrie); 
- concert de colinde: Liceu  Arte „Dimitrie Cuclin“-13 decembrie;  
- continuarea conferințelor din cadrul Serilor Duhovnicești; 
- editarea buletinului duhovnicesc; 
- pelerinaje la Sfintele Moaște din țară; 
- organizarea unui pelerinaj; lui Cuza 
- continuarea programului catehetic Hristos împărtășit copiilor; 

- şi câte ne va mai ajuta Bunul Dumnezeu!       (Pr.  Pelin Gabriel Ioan)   
                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 

 

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 


