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Anul XIII, Nr. 323 
26 aprilie 2020 

-a Sfântului Apostol Toma- 

 

      Parohia Vovidenia, 
                Galaţi 
  – buletin duhovnicesc bilunar – 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2020 - „Anul omagial al 
pastorației părinților și 

copiilor“ 
și „Anul comemorativ al 

filantropilor ortodocși români“ 

     „În ziua cea dintâi a săptămânii, fiind seară şi uşile fiind încuiate, 
acolo unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat 
în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă! Şi, zicând acestea, le-a arătat 
mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii văzându-L pe Domnul. 
Atunci Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine 
Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Şi, spunând acestea, a suflat asupra lor şi 
le-a zis: Luaţi Duh Sfânt! Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate, şi 
cărora le veţi ţine, ţinute vor fi. Însă Toma, unul din cei doisprezece, 
cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit lisus. Deci i-au spus lui 
ceilalţi ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi 
vedea în mâinile Lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu 
în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi 
crede. Şi, după opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, şi Toma era 
împreună cu ei. Şi a venit lisus, uşile fiind încuiate, şi a stat în mijlocul 
lor şi a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace şi 
vezi mâinile Mele, şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea, şi nu fi 
necredincios, ci credincios! A răspuns Toma şi I-a zis: Domnul meu şi 
Dumnezeul meu! lisus i-a zis: Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiţi 
cei ce n-au văzut şi au crezut! lisus a făcut înaintea ucenicilor Săi şi 
alte multe minuni, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea   
s-au scris ca să credeţi că lisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi, 
crezând, viaţă să aveţi în numele Lui“.                            (Ioan, XX, 19-31) 
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Primirea Sfintei Lumini în Parohia Vovidenia 
Anul acesta, Dumnezeu a rânduit o distanțare socială 

începând din duminica Crucii (a treia din Postul Mare), având în 
vedere Pandemia cu Covid 19. În consecință, orele de curs în școli au 
fost suspendate, restaurantele, mall-urile, hotelurile au fost închise. 
De asemenea, preoții nu am mai avut posibilitatea de a sluji alături 
de credincioși, ci de unii singuri, în biserică. Toată săptămâna 
Pătimirilor Mântuitorului Hristos ne-am rugat, săvârșind slujbele 
după Tipicul bisericesc. În noaptea de Înviere, preotul paroh a fost 
prezent la Catedrala Arhiepiscopală, primind Sfânta Lumină din 
mâinile Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Casian Crăciun. De față la 
acest moment istoric a fost și presa locală și centrală, care a mers la 
câteva familii pentru a lua imagini și interviu despre primirea Sfintei 
Lumini, altfel decât era în mod obișnuit. Credincioșii noștri s-au 
bucurat și au mulțumit lui Dumnezeu. 

Personal aduc mulțumire fiecărui voluntar care s-a implicat în 
distribuirea Sfintei Lumini, după cum urmează: Bloc Plombă (Mihai 
Marcu); bloc 1,2,3,4 (Tănase Sorin); bloc 30 APT (Sbîrnea Alexandru); 
bloc 20 APT (Teodor Ioniță); Bloc 24 APT (pr. pensionar Dobre Ioan); 
bloc Ialomița (Trifan Elena); bloc I1,I2 (Borcea Lili); Bloc A,B,C (Gaiu 
Gheorghe); str. V. Alecsandri și str. Științei (Drosu Elena); bloc 
Basarabiei și Comisariat (Mioara Popescu); bloc CFR (Rusu Marius); 
str. Aleea Mică (Dobrea Rodica); str. Aleea Crivățului (Burgaza 
Cristian), str. Gării (Secobeanu Cezar); Bloc CF1, CF2 (Alexiu Camelia); 
Bloc CF2, CF3 (Ferdinand Silviu), Bloc CF4 (Cacenschi Iulian); Bloc 
CD1, CD2 (Stratulat Aurel) Bloc CD (Constantin Balan),  Bloc CD3 
(Nicu Ichim), Bloc CD4 (Bocăneală Tudorel); Bloc C 14, 7, 5 și ONT 
(Ambrose Adrian), Garsoniere (Simion Andreea); Bloc Miorița 
(Chirnoagă Tudorel); str. Gării (Traian  Avram); str. Dogăriei (Cuculă 
Daniel); str. Vadu Cărăbuș (Munteanu Virgil); str. Răsăritului și Al. 
Moruzzi (Dobrea Liviu Ionel); str. Tăuni (Mihai Jarcă); str. Cezar Boliac 
(Roman Adrian); str. Vasile Lupu (Dănuț Gârleanu), str. Apolon 
(Ghemuș Mioara), str. Universității (pr. Pensionar Ioniță Lupoae); 
bloc 5U1 (Tepșan George); bloc 5U2 (Dănăilă Marcel).   Pr. Gabriel Ioan Pelin 
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„Duminica a doua după Paști este numită a Sfântului Apostol 
Toma. Evanghelia care s-a citit în această duminică ne aduce o dovadă 
minunată a Învierii lui Hristos, o mărturie întărită prin 
credința Apostolului Toma și, împreună cu credința lui, credința 
mulțimii creștinilor de la începutul istoriei mântuirii până în zilele 
noastre. 

La prima arătare a Domnului după Înviere Apostolilor Săi, aflăm de la 
Sfântul Evanghelist Ioan că „Toma, unul din cei doisprezece, cel numit 
Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus” (Ioan 20, 24). Întrebarea 
legitimă care se ridică este: unde era Toma? Un răspuns pertinent îl 
oferă Sinaxarul Bisericii Iacobite Siriene din Malabar - India, care arată că 
din Vinerea Sfintelor Pătimiri Apostolii nu mai știau nimic despre ce se 
întâmplase cu Domnul nostru Iisus Hristos, rămânând ascunşi de frica 
iudeilor. În noaptea de sâmbătă spre duminică, Toma a ieşit de unde 
erau ascunşi Apostolii şi a mers la mormântul unde era îngropat 
trupul Domnului Iisus Hristos, dar văzând paza militari lor romani, nu      
s-a apropiat, mergând mai departe să caute mâncare pe care să o 
ducă fraţilor săi întru apostolie. Când  s-a întors, a aflat de la ceilalţi 
Apostoli că Domnul a înviat şi ei L-au văzut. Dovada Învierii cu Trupul 
a Domnului o constată Sfântul Apostol Toma la opt zile după Înviere. Iată 
ce spune Sfântul Evanghelist Ioan despre acest moment: „Și după opt 
zile, ucenicii Lui erau iarăși înăuntru și Toma împreună cu ei. Și a 
venit Iisus, ușile fiind încuiate, și a stat în mijloc și a zis: Pace vouă! Apoi a 
zis lui Toma: Adu degetul tău încoace și vezi mâinile Mele și adu mâna ta 
și o pune în coasta Mea și nu fi necredincios, ci credincios” (Ioan 20, 26-
27). Toma a atins Trupul Mântuitorului și a spus: „Domnul meu și 
Dumnezeul meu!”, iar Iisus i-a spus: „Pentru că M-ai văzut, ai crezut. 
Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut” (Ioan 20, 28-29).  

Prin arătarea la opt zile după Înviere, Domnul a vrut să 
confirme marele eveniment al Învierii Sale, ferindu-l de orice atac și de 
orice formă de contestare, astfel încât să dăinuiască drept o certitudine 
și realitate pentru cei care însetează după adevăr“. 

 
(Pr. Ciprian Florin Apetrei, Ziarul Lumina, 25 Aprilie 2020) 

https://ziarullumina.ro/autor/pr--ciprian-florin-apetrei.html
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Evenimente parohiale 
• Joi, 16 aprilie, consilierii parohiali Traian Avram și Aurel Stratulat au 

tăiat 100 prescuri, făcute de Constanța Axente și Petruța Țocu, pe care 
preoții le-au binecuvântat și sfințit la Sfânta Liturghie. Au fost făcute 300 
punguțe, care s-au terminat până seara, în condițiile în care în mod ormal 
făceam doar 150 punguțe. Totodată, are loc o activitate filantropică: 10 
familii primesc pulpe de pui. Valoare: 300 lei. (Donație Burgaza Maria). 

• Vineri, 17 aprilie: activitate filantropică: 20 familii au primit o sacoșă 
cuprinzând: cozonac, față de masă, sticlă de vin, bere, șuncă presată, piept 
de pui, cașcaval, conservă de cane, pâine și icre. Valoare estimată: 750 lei. 
(Donație Manolescu Adi Liliana) 

• Sâmbătă, 18 aprilie: Constanța Axente și Petruța Țocu mai fac 100 prescuri, fiind 
sfințită anafora (pasca). Celor 2 consilieri de Joi li s-au alăturat Mihai Jarcă și Vasile Daniel 
Bîzgan. Au fost făcute alte 400 punguțe, împărțite odată cu Sfânta Lumină. 

 

  
 

Următorii creștini au donat pentru anafora din anul acesta: Alexiu Jan și 
Elena; Anatoschi Zoița; Axente Constanța; Bernea Jenica; Bucur Culița; 
Buturugă Valentin și Gicuța; Camelia; Capriș Vasile și Maria; Chirilă Ionica; 
Dănăilă Marcel și Florica; Dobrea Neculai Dumitru și Petria; Dobrea 
Valentin și Rodica Elena; Dragoș Laurențiu și Cleopatra; Dumitru Costel și 
Ionela; Florea Tase și Doina; Ghelase Maria; Ghinea Emilia; Hmelnischi 
Constantin și Aurelia; Ionescu Costel și Eugenia; Isprăvnicelu Aurel; Malaxa 
Nicolae; Maria; Marola Daniel Gabriel; Matei Stănica; Munteanu Rădița; 
Pavel Maria; Pr. Pelin Gabriel Ioan; Pr. Pelin Octavian; Popaadăscăliței 
Nicolae; Popescu Ion și Ileana; Preda Ecaterina; Răbdan Maria; Secăreș 
Vasile și Mitrița; Serea Gheorghe și Veronica Viorica; Solonca Nastasia; 
Stratulat Aurel; Stroia Tincuța; Zaharia Ana Liliana.  

Mulţumim tuturor, rugând pe Dumnezeu să răsplătească fiecăruia jertfa 
cu daruri cereşti! 

 
 
 

 

 

Parohia Vovidenia 
Biserica: Galaţi, str. Logofăt Tăutu, nr. 24, cod poştal 800009, jud. Galaţi; 

   Capela Parohială: Galaţi, str. Logofăt Tăutu, nr. 24, cod poştal 800009, jud. Galaţi; 
   Cantina parohială: Galaţi, str. Al. I. Cuza, nr. 31, cod poştal 800010, jud. Galați;  

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 

www.bisericavovidenia.ro; vovidenia@gmail.com 
  

 

 tel. 0236.329.330. 

Slujitori: Pr. Paroh Costel Bălan: tel. 0740 46 92 93; Pr. Eugen Drăgoi: 

0722.65.75.39; 0749 182 855; Pr. Florin Drăgoi: 0749.10 66 29; 0745.529.656. 

http://www.bisericavovidenia.ro/
mailto:vovidenia@gmail.com

