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Anul XIII, Nr. 331 
16 august 2020 

Duminica a X-a după Rusalii  
- Vindecarea lunaticului - 

     „În vremea aceea s-a apropiat de Iisus un om, îngenunchind 
înaintea Lui şi zicându-I: Doamne, miluieşte pe fiul meu, că este 
lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea în apă. Şi    
l-am adus la ucenicii Tăi, însă ei n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, 
răspunzând, a zis: O, neam necredincios şi îndărătnic, până când voi 
fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceţi-l aici la Mine! Şi 
Iisus l-a certat şi demonul a ieşit din el şi copilul s-a vindecat din 
ceasul acela. Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, I-au zis de o 
parte: De ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns: 
Pentru puțina voastră credință. Căci adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi 
avea credinţă cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: 
Mută-te de aici dincolo şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu 
neputinţă. Dar acest neam de diavoli nu iese decât numai cu 
rugăciune şi cu post. Pe când străbăteau Galileea, Iisus le-a spus: Fiul 
Omului va fi dat în mâinile oamenilor şi-L vor omorî, dar a treia zi va 
învia“.                                                                    (Matei 17, 14-23) 
                                                                               

          

     

“. 

       

 

2020 – „Anul omagial al pastorației 
părinților și copiilor“ și „Anul comemorativ al 

filantropilor ortodocși români“ 
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Responsabilitate, speranţă şi solidaritate 
 în vreme de pandemie 

„Anul 2020 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române drept Anul omagial al pastorației părinților și copiilor și Anul 
comemorativ al filantropilor ortodocși români pe tot cuprinsul Patriarhiei 
Române. Aceste două teme, una omagială și cealaltă comemorativă, 
evidențiază două coordonate cu o importanță majoră în viața și activitatea 
bisericească. 

Declararea anului 2020 ca Anul omagial al pastorației părinților și 
copiilor urmărește promovarea reperelor biblice și patristice privitoare la 
pastorația părinților și copiilor și la modelul creștin de familie, precum și 
sublinierea rolului pedagogiei creștine în societatea contemporană, 
accentuând că, în contextul multiplelor provocări de ordin pastoral, 
Biserica are responsabilitatea de a identifica și de a aplica soluțiile care pot 
ajuta familia creștină în general. 

Familia creștină a ocupat întotdeauna un loc central în învățătura 
noastră ortodoxă, reprezentând cadrul intim cel mai de preț pentru 
cultivarea iubirii conjugale, părintești, filiale și frățești. Ea este 
binecuvântare și icoană a iubirii lui Dumnezeu pentru umanitate, un spațiu 
sacru al lucrării harului Preasfintei Treimi orientat spre viață și iubire 
eternă. În familie, relația copii‑părinți se înțelege mai ales din perspectiva 
relației omului cu Dumnezeu. Copiii nu se nasc doar pentru o viață 
terestră, ci se nasc și ca să poată deveni, prin Botez, fii ai lui Dumnezeu 
după har (cf. Ioan 1, 12‑13) și să dobândească viața veșnică din Împărăția 
iubirii Preasfintei Treimi. 

Creșterea spirituală a copiilor și tinerilor, prin cultivarea simultană a 
libertății și a responsabilității, este esențială în societatea umană. Sfânta 
Evanghelie și Tradiția Bisericii subliniază importanța legăturii dintre viața 
spirituală și activitatea socială a omului, dintre rugăciune și acțiune, dintre 
evlavie și dărnicie, dintre Liturghie și Filantropie. 

Trăim astăzi într‑o lume în care individualismul materialist își face 
simțită tot mai mult prezența, iar oamenii caută mai mult bogăția 
materială trecătoare decât bogăția spirituală a credinței și a generozității 
sau a dărniciei. 

Totodată, traversăm o perioadă extrem de dificilă privind sănătatea și 
valoarea vieții, în care o mulțime de oameni sunt încercați de noua 
epidemie, care s‑a extins la nivel global, perioadă în care este mare nevoie 
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de rugăciune și de ajutorare frățească, de apropiere de Dumnezeu şi de 
solidaritate practică. Această perioadă ne arată cât de fragilă este viața 
omului pe pământ şi, prin urmare, cât de mare nevoie este de a păstra 
permanent legătura cu Dumnezeu, Izvorul vieții pământești și al vieții 
veșnice cerești. De aceea, este necesar să transformăm această perioadă de 
criză medicală într‑o perioadă de întărire în credință prin rugăciune și de 
sporire a dragostei noastre față de semeni, prin fapte bune. Să ne luminăm 
viața prin rugăciune, prin citirea scrierilor sfinte, prin spovedanie și prin 
împărtășire mai deasă, dar și prin toată fapta cea bună, de ajutorare a 
bolnavilor, bătrânilor și săracilor. 

Astăzi, Biserica Ortodoxă Română contribuie în mod sistematic și 
substanțial la alinarea suferințelor oamenilor, atât prin lucrarea liturgică, 
duhovnicească și pastorală, cât și prin lucrarea de asistență socială și 
filantropică. Numeroase categorii de persoane defavorizate - oameni 
bolnavi, copii proveniți din familii sărace și fără posibilități de întreținere 
sau cu părinții aflați la muncă în alte țări, bătrâni singuri abandonați de 
familiile lor, femei victime ale traficului de persoane sau victime ale 
violenței familiale, persoane cu dizabilități, consumatori de droguri sau alte 
tipuri de dependențe, șomeri, săraci şi alte persoane - sunt sprijinite prin 
intermediul multor programe și proiecte sociale desfășurate la nivelul 
Patriarhiei Române. La acestea se adaugă atât asistența religioasă 
desfăşurată prin preoţii de caritate în unitățile militare, penitenciare, 
spitale și așezăminte sociale, cât şi activitatea social‑filantropică a 
voluntarilor din parohii. 

Cu prilejul Duminicii migranţilor români, îi felicităm pe toţi ierarhii 
şi slujitorii Sfintelor Altare ortodoxe româneşti din străinătate pentru 
lucrarea lor pastorală şi misionară, de păstrare şi cultivare a credinţei 
creştine ortodoxe, a spiritualităţii şi identităţii româneşti, ca predicatori ai 
filantropiei în comunitate și părinţi milostivi ai celor aflați în nevoie. 
Exprimăm recunoștință și prețuire față de toți cei care sprijină activitățile 
pastorale, educaționale și social‑filantropice ale Bisericii Ortodoxe Române, 
precum și faţă de toţi ortodocşii români milostivi sau darnici. Îi îndemnăm 
să continue cu multă râvnă și bucurie lucrarea lor generoasă şi folositoare, 
spre slava Preasfintei Treimi și spre binele poporului român“. 

Cu multă preţuire şi părintească binecuvântare, 
 † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române  

Mesaj adresat cu prilejul Duminicii migranţilor români (16 august 2020)”. 
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Ce sunt creștinii? 
Ce sunt creștinii? Sau, mai bine spus, cum erau creștinii 

altădată? Un răspuns formidabil îl găsim în textul de mai jos din 
Epistola către Diognet - perioada părinților apostolici: 

„Creștinii nu trăiesc deosebiți de ceilalți oameni nici prin 
pământul pe care trăiesc, nici prin limbă, nici prin 
îmbrăcăminte. Nu locuiesc în orașe ale lor, nici nu se folosesc 
de o limbă deosebită, nici nu duc o viață străină. Învățătura lor 
nu e descoperită de gândirea și cugetarea unor oameni, care 
cercetează cu nesocotință; nici nu o arată, ca unii, ca pe o 
învățătură omenească. Locuiesc în orașe grecești și barbare, 
cum le-a venit soarta fiecăruia; urmează obiceiurile băștinașilor 
și în îmbrăcăminte și în hrană și în celălalt fel de viață, dar arată 
o viețuire minunată și recunoscută de toți ca nemaivăzută. 
Locuiesc în țările în care s-au născut, dar ca străinii; iau parte la 
toate ca cetățeni, dar pe toate le rabdă ca străini; orice țară 
străină le e patrie, și orice patrie le e țară străină. Se căsătoresc 
ca toți oamenii și nasc copii, dar nu aruncă pe cei născuți. 
Întind masă comună, dar nu și patul. Sunt în trup, dar nu 
trăiesc după trup. Locuiesc pe pământ, dar sunt cetățeni ai 
cerului. Se supun legilor rânduite de stat, dar, prin felul lor de 
viață, biruiesc legile“. — Epistola către Diognet, V.1-10 (trad. 
rom.: Dumitru Fecioru) 

                                            (Răzvan Săraru 30 iulie 2020, Facebook) 

 

 
 
 
    
 

Parohia Vovidenia  
Biserica: Galaţi, str. Logofăt Tăutu, nr. 24, cod poştal: 800009;  
Capela mortuară: Galaţi, str. Logofăt Tăutu, nr. 24; cod poştal: 800009; 
Cantina parohială Galaţi, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 31, cod poștal: 

800010; 
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 : vovidenia@gmail.com; pelin_gabriel@yahoo.com 
www.bisericavovidenia.ro 

 

mailto:vovidenia@gmail.com
mailto:pelin_gabriel@yahoo.com

