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Proclamarea anului 2021 în Patriarhia Română ca 
„Anul omagial al pastorației românilor din afara 
României“ şi „Anul comemorativ al celor adormiți în 
Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor“ 
 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru din 
28 octombrie 2019, a examinat referatul Cancelariei Sfântului Sinod 
privind declararea anului 2021 în Patriarhia Română ca Anul omagial al 
pastorației românilor din afara României şi Anul comemorativ al celor 
adormiți în Domnul; valoarea liturgică şi culturală a cimitirelor. 

Anul XIV, Nr. 341 
3 ianuarie 2021 

Duminica dinaintea Botezului Domnului  
- Predica Sfântului Ioan Botezătorul - 

     „Fiule Timotei, fii treaz în toate, suferă răul, fă lucru de evanghelist, 
slujba ta fă-o deplin! Că eu de-acum mă jertfesc şi vremea despărţirii mele 
s-a apropiat. Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa 
am păzit. De acum mi s-a gătit cununa dreptăţii, pe care Domnul îmi va 
da-o în ziua aceea, El, Dreptul Judecător, şi nu numai mie, ci şi tuturor 
celor ce au iubit arătarea Lui“.                        (II Timotei 4, 5-8) 
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 În acest sens, la Cancelaria Sfântului Sinod a fost redactat un program-
cadru (liturgic, cultural și mediatic) intitulat „2021 - Anul omagial al 
pastorației românilor din afara României și Anul comemorativ al celor 
adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor”. 
 În primul semestru al anului 2021 va fi tratată tema: „Anul omagial al 
pastoraţiei românilor din afara României”, care va fi prezentată astfel: 
- comunitățile de credincioși ortodocși români din vecinătatea granițelor 

țării. Istorie, activitate misionară, organizare canonică și pastorală. 
- comunitățile de credincioși ortodocși români aflate în diasporă. Istorie, 

evoluție, activitate misionară, organizare canonică și pastorală. 
 În al doilea semestru al anului 2021 va fi tratată tema: „Anul 
comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a 
cimitirelor”, care va fi prezentată astfel: 
 Cinstirea în Biserică a celor adormiți în Domnul: temeiuri scripturistice, 
patristice și liturgice. 
 Valoarea liturgică a cimitirele ortodoxe, expresie a credinței, a 
respectului și a dragostei pe care credincioșii români ortodocși o au față de 
cei trecuți la Domnul. 
 Valoarea culturală a cimitirelor ortodoxe și acțiuni durabile pentru 
protejarea acestora. 
 În urma discuțiilor în plen, la propunerea Comisiei pastorale, monahale 
şi sociale, Sfântul Sinod a hotărât: 
 Aprobă declararea anului 2021, în Patriarhia Română, ca „Anul omagial 
al pastorației românilor din afara României” și „Anul comemorativ al celor 
adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor”. 
 Aprobă programul-cadru (teologic-educațional, cultural și mediatic) 
intitulat „2021 - Anul omagial al pastorației românilor din afara României 
și Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și 
culturală a cimitirelor”. 
 
          Preşedintele Sfântului Sinod, 
             † Daniel, 
     Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române       
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Steaua sus răsare 
„În ziua Crăciunului, după Sfânta Liturghie, colindătorii din anumite zone din 

ţara noastră au mers cu steaua, binecuvântată de preot după slujbă, şi au colindat 
casele creştinilor, rostind cuvintele: „Steaua sus răsare/ Ca o taină mare,/ Steaua 
străluceşte/ Şi lumii vesteşte/ Că astăzi Prea Curata/ Prea Nevinovata/ Fecioara 
Maria/ Naşte pe Mesia...”  

Acesta este modul în care poporul nostru, urmând textul Evanghelic legat de 
Naşterea Domnului, exprimă adevărurile biblice revelate, arătând că pentru ei 
Crăciunul este un timp sacru în care ei trăiesc faptele minunate petrecute în urmă 
cu 2.000 de ani la Betleem. Pentru ei steaua este o taină mare care vesteşte lumii 
Naşterea lui Hristos.  

Acest lucru l-au aflat din Evanghelia care se citeşte la Sfânta Liturghie din ziua 
Crăciunului: „Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeei, în zilele lui Irod regele, 
iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: Unde este regele Iudeilor, 
Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm 
Lui... Atunci, Irod, chemând în ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme 
s-a arătat steaua... şi iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, 
până ce a venit şi a stat deasupra, unde era Pruncul. Şi văzând ei steaua, s-au 
bucurat cu bucurie mare foarte” (Matei 2, 1-2; 7, 9-10). De aici aflăm că steaua este 
cea care le arată magilor locul unde S-a născut Mesia, la care au venit să Îi aducă 
daruri şi să I se închine ca unui rege.  

Despre această stea minunată Sfântul Ioan Gură de Aur arată că „nu este un 
astru oarecare, ci o putere dumnezeiască, un înger care luase forma unui astru 
pentru a se potrivi puterii de înţelegere a magilor, având înfăţişarea a ceea ce le era 
cunoscut şi îi putea apropia de cunoaşterea lui Dumnezeu”.  

Steaua este cea care le arată calea magilor din Orientul Îndepărtat până în Ţara 
Sfântă, fiind asemănată în tradiţia patristică ortodoxă cu stâlpul de foc care 
călăuzea poporul ales după ieşirea sa din robia egipteană în drumul său către ţara 
făgăduinţei. Când ajung la Ierusalim, magii constată că steaua călăuzitoare a 
dispărut şi în căutarea lor, întrebând unde S-a născut noul rege, ajung la Irod, care 
de la cărturari află, conform profeţiilor, că Mesia Se naşte la Betleem. În această 
localitate îi trimite Irod pe magi. Imediat după ieşirea lor din Ierusalim, steaua le 
apare din nou şi-i conduce în Betleem.  

Din tot acest episod biblic înţelegem că rolul stelei minunate a fost să vestească 
locul unde s-a arătat lumii marea taină a Naşterii lui Hristos“. 

(Ziarul Lumina, 28 Decembrie, 2020) 
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-înființarea unui centru social, în care tinerii parohiei să poată desfășura activități 
educative și recreative;  
- achiziționarea unui set de acoperăminte și mochetă pentru Sfântul Altar al 
bisericii, veșminte preoțești și icoane, la capelă și altarul de vară; 
- amenajarea unei toalete, care să respecte standardele actuale; 
- 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, vineri, 15 ianuarie- Ziua Culturii Naționale; 
- moment liturgic și cultural artistic, duminică, 24 ianuarie: Ziua Unirii 
Principatelor Române (162 ani); 
- duminica I din Post, expoziție de icoane și concert (21 martie); 
- ziua naţională a familiei (duminică,16 mai); 
- duminica părinţilor şi a copiilor (6 iunie); 
- duminica românilor migranţi (22 august); 
- începutul anului bisericesc (miercuri, 1 septembrie); 
- hramul cantinei „Acoperământul Maicii Domnului“ (vineri, 1 octombrie); 
- hramul Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin“ (miercuri, 27 octombrie); 
- ziua internațională a Bibliei (sâmbătă, 13 noiembrie); 
- hramul bisericii Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (duminică, 21 noiembrie); 
- concert de colinde: Liceul de  Arte Dimitrie Cuclin -12 decembrie;  
- continuarea conferințelor din cadrul Serilor Duhovnicești; 
- editarea buletinului duhovnicesc; 
- pelerinaje la Sfintele Moaște din țară; 
- organizarea unui pelerinaj: pe urmele lui Cuza; 
- continuarea programului catehetic Hristos împărtășit copiilor; 
- şi câte ne va mai ajuta Bunul Dumnezeu!     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 
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