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Parohia Vovidenia 

Galaţi 
- buletin duhovnicesc bilunar- 

 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

- Miercuri, 15 Ianuarie: Ziua Culturii Române: Moment cultural artistic 

şi religios în cinstea poetului național Mihai Eminescu, în colaborare cu 

SNFOR- filiala Galați; 

- Vineri, 24 ianuarie: moment cultural artistic şi religios, cu participarea 

Înaltpreasfințitului Casian Crăciun și a oficialităților locale, județene și 

centrale; 

- 28 ianuarie - 3 februarie, colectă pentru Ionuț Tudorie (17 ani), bolnav 

de cancer (350 lei);  

Anul XIV, Nr. 340 
20 decembrie 2020 

Duminica dinaintea Nașterii Domnului  
- Genealogia Mântuitorului - 

     „Fraţilor, aduceţi-vă, dar, aminte mai întâi de zilele în care, după ce 

aţi fost luminaţi, aţi răbdat luptă grea de suferinţe, uneori fiind 

defăimaţi cu ocările şi cu necazurile îndurate, alteori suferind împreună 

cu cei ce treceau prin unele ca acestea, fiindcă aţi avut milă de cei 

închişi, iar răpirea averilor voastre aţi primit-o cu bucurie, bine ştiind că 

voi aveţi o mai bună şi statornică avere. Nu lepădaţi, dar, încrederea 

voastră, care are mare răsplată. Voi aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce 

aţi făcut voia lui Dumnezeu, să dobândiţi făgăduinţa. Pentru că mai este 

puţin timp, prea puţin, şi Cel ce are să vină va veni şi nu va întârzia; iar 

dreptul din credinţă va fi viu“.          (Evrei X, 32-38) 

                                                                               
          

     

“. 

       

 

 

 

 

 

  2020 – „Anul omagial 

al pastorației părinților 

și copiilor“ și  „Anul 

comemorativ al 

filantropilor ortodocși 

români“ 
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- 31 ianuarie: donație fam. Sbîrnea Alexandru și Iuliana a unei mese cu 

jucării și scăunele pentru copii; 

14 februarie: trecerea la cele veșnice a Alexandrei Boran (93 ani), mare 

filantropă; 

16 februarie: Donația doamnei Cocu Carmen Liliana aunui set sfinte vase 

CH 11 cupă argint (3.500 lei); 

- 23 februarie: duminica Înfricoșatei judecăți: activitate filantropică 

Spital Căi Ferate (800 lei); 

- Duminică, 1 martie: ziua femeii: mărțișor comestibil și floare oferită 

doamnelor (650 lei); 

- 8 martie: Duminica Ortodoxiei: expoziție de icoane și concert. elevii 

Liceului de Arte Dimitrie Cuclin și a Școlii Gimnaziale nr. 25: (250 lei) 

- Luni, 9 martie: acțiune filantropică la Spitalul Căi Ferate: 200 de 

mucenici bolnavilor, precum și cadrelor medicale și auxiliare; activități de 

binefacere și cercetare a bolnavilor internați în Spitalul Căi Ferate; 

- Vineri, 20 martie: 200 ani de la nașterea domnitorului Alex. I. Cuza. 

Moment de rugăciune la mormântul Sultanei Cuza, cu prezența ÎPS 

Casian și toate autoritățile județene și locale; 

- Vineri, 27 martie: trecerea la cele veșnice a ing. Gheorghe Popa (87 ani), 

mare filantrop al parohiei; 

- Vineri, 3 aprilie: 25 familii au primit în dar 150 kg roșii și 50 kg 

dovlecei, drojdie, praz, prin grija familiei Sefer Ionuț și Loredana; 

- Joi, 16 aprilie: activitate filantropică: 10 familii 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) 
- 1-10 mai: 10 kg făină, 10 litri ulei, 10 conserve de pește și 10 kg orez au 

ajuns la 10 familii încercate în timpul Pandemiei cu Coronavirus. 

- Doamna Cristea Aurora a donat două sacoșe cuprinzând: 1 litru ulei, 1 

kg. făină, 1 kg. Orez, 1 kg. zahăr, 1 pungă de paste și un pui. Sacoșele au 

fost dăruite la două familii cu 5 copii. 

- Doamna Camelia Ghinoiu a donat 500 lei pentru achiziționarea unei 

tablete, unei familii cu 4 copii. 

- Credinciosul nostru Mihail Munteanu (50 ani) are de făcut o operație la 

picior. A avut nevoie de 21.170 lei. Credincioșii noștri au completat suma 
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de care mai era nevoie: 2.500 lei, după cum urmează: 500 lei: Contoman 

Titi Adrian și Maria; 500 lei: Tudorache Elena; 500 lei: Domnițeanu 

Constantin; 500 lei: Pr. Octavian Pelin; 500 lei: Pr. Gabriel Ioan Pelin. 

- Familia Andrei Nicoară a donat alimente pentru 3 familii în valoare de 

300 lei.  

- Personal am donat două calculatoare și două telefoane la 4 familii care 

aveau nevoie pentru copii, având în vedere că școala se desfășoară cu 

ajutorul internetului. Bogdan Angelica, persoană cu dizabilități, a donat 

unei familii cu 5 copii o tabletă. 

- Câteva familii s-au îngrijit și de cei cu mai puține posibilități, oferindu-

le la Paștile Blajinilor: un pachet (apă minerală, pâine, pulpă de pui cu 

pilaf, pate, măr, prăjitură): familiile Bunulescu și Berbeci; făină, orez și 

ulei (fam. Secăreș), o masă caldă (Caragea Sanda și Gina). Au fost 

bucurate mai mult de 20 familii. 

- 5 iunie: Ionaș Ovidiu și Magdalena, Dr. Sofiniuc Gabriela și Ionescu 

Costel și Eugenia au donat bisericii 6 mese pliante;  

- Duminică, 17 mai: ziua naţională a familiei; 

- Luni, 15 iunie: Moment cultural Mihai Eminescu, cu membrele SNFOR 

și UZPR; 

- 20 iunie: încep lucrările la Altarul de vară. Conceptul aparține ing. 

Valentin Dobrea. Manopera: Gheorghiță Ciobanu și Nicu Burlacu; 

- Miercuri, 24 iunie: ziua iei românești; 

- Duminică, 16 august: duminica românilor migranţi; 

- 25 august: montare șiță pe altarul de vară. Donație Cosmin Păun, fost 

prefect de Galați (8.000 lei); 

- Duminică, 30 august: doamna Aurora Cristea, enoriașă, a donat Pr. 

Gabriel un rând de veșminte preoțești, de culoare albă (3.500 lei).  

Alți 5 copii primesc calculatoare; 

- Marți, 1 septembrie: începutul anului bisericesc; 

-Marți, 8 septembrie: sfințirea icoanei Maicii Domnului la Troița de la 

Gară. Donație fam. Zaharia Ana Liliana și Eftimie și fam. Dragoș 

Cleopatra și Laurențiu;  

- Joi, 1 octombrie: hramul cantinei parohiale Acoperământul Maicii 

Domnului, oferirea de pachete la 30 de enoriași; Icoana Acoperământul 

Maicii Domnului este donată de: fam. Zaharia Ana Liliana și Eftimie și 

fam. Dragoș Cleopatra și Laurențiu; 
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- Marți, 27 octombrie: hramul Liceului de Artă Dimitrie Cuclin Galați; 

- Vineri, 13 noiembrie: ziua internațională a Bibliei; 

- Sâmbătă, 21 noiembrie: hramul bisericii: Intrarea în Biserică a Maicii 

Domnului, cu slujirea Sfintei Liturghii de către arhiepiscopul locului;  

•Parohia oferă contravaloarea mesei din ziua de 21 și 30 noiembrie a.c., 

Spitalului Căi Ferate Galați (spital suport Covid), precum și Căminului 

pentru persoane vârstnice Sfântul Ștefan cel Mare, în valoare de 3.000 lei.  

•10 familii au fost ajutate cu alimente, produse de igienă, îmbrăcăminte, 

etc, în valoare de 1.500 lei. 

• 5 elevi ai Seminarului Teologic Sfântul Apostol Andrei au primit 

contravaloarea cartelei de telefon, pentru o lună de zile, în valoare de 350 

lei (Călugăreanu Adrian, Cebanu Andreea, Tudosă Daniel, Radu Nicolae 

și Stoian Laurențiu). 

•Liceul de Arte Dimitrie Cuclin a primit  un videoproiector, în valoare de 

1.000 lei. 

- Miercuri, 25 nov: acțiune filantropică la Spitalul Căi Ferate (250 lei); 

- Luni, 30 noiembrie: acțiune filantropică la Spitalul Căi Ferate (250 lei); 

- Duminică, 6 decembrie: 10 familii: 1.000 lei 

- Vineri, 25 decembrie: concert de colinde susținut de copiii din parohie; 

- toți credincioșii prezenți au primit câte o portocală. Cei mai mici au fost 

răsfățați de familia doamnei Cremona Stegaru (fiica pr. Pelin Octavian), 

oferindu-le o sacoșă cu dulciuri și sucuri.  

- Mai multe familii au oferit din dragostea lor suma de 1.500 lei cu care 

au fost ajutate financiar 3 familii cu copii. 

- editarea buletinului duhovnicesc (nr. 315-340) (pr. Gabriel Ioan Pelin); 

- continuarea programului catehetic Hristos împărtășit copiilor; 

- întocmirea Dării de seamă a parohiei pe anul 2020.       Preot Pelin Gabriel Ioan  
  

 

 

 

 

 
 

Parohia Vovidenia  
IBAN: RO88RNCB0144166173810001 Cod fiscal: 14142722 

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

Capela mortuară: Galaţi, str. Logofăt Tăutu, nr. 24; 

Cantina parohială Galaţi, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 31; 

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

