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2023: „Anul omagial al 

pastorației persoanelor vârstnice“ 

și „Anul comemorativ al 

imnografilor și cântăreților 

bisericești (psalți)“  

 

 

     „Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 

precum este scris de proroci: «Iată, Eu trimit pe îngerul Meu 

înaintea feței Tale, care va pregăti calea Ta. Glasul celui ce strigă în 

pustie: Gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui». loan 

boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea 

păcatelor. Și ieșeau la el tot ținutul Iudeei și toți cei din Ierusalim și 

se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Iar 

loan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă, avea cingătoare de 

piele împrejurul mijlocului și mânca lăcuste și miere sălbatică. Și 

propovăduia, zicând: Vine în urma mea Cel ce este mai puternic 

decât mine, Căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-I dezleg 

cureaua încălțămintelor. Eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă 

va boteza cu Duh Sfânt“.                   (Marcu, I, 1-8)                  

               

 

 

 

 

     „Fiule Timotei, fii treaz în toate, suferă răul, fă lucru de 

evanghelist, slujba ta fă-o deplin! Că eu de-acum mă jertfesc și 

vremea despărțirii mele s-a apropiat. Lupta cea bună m-am luptat, 

călătoria am săvârșit, credința am păzit. De acum mi s-a gătit cununa 

dreptății, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, El, Dreptul 

Judecător, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce au iubit arătarea 

Lui“.                                      (II Timotei, IV, 5-8)                  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

REALIZĂRILE PAROHIEI VOVIDENIA  

ÎN ANUL 2022 
 

 

 

 
 

-Sâmbătă, 15 Ianuarie: Ziua Culturii Române: Moment cultural artistic şi 

religios în cinstea poetului național Mihai Eminescu; 

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

Casian Crăciun și a oficialităților locale, județene și centrale; 

- 6 martie: duminica Înfricoșatei judecăți: activitate filantropică la Spitalul 

Căi Ferate (800 lei); Ziua femeii: mărțișor comestibil și floare, oferite 

doamnelor și domnișoarelor prezente (650 lei); 

- Miercuri, 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; 

- 13 martie: Duminica Ortodoxiei: expoziție de icoane și concert al elevilor 

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

- Sâmbătă, 16 aprilie: 25 familii au primit în dar 150 kg roșii și 50 kg 

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

- Joi, 21 aprilie: Burgaza Maria: pulpe de pui 10 familii. Valoare: 300 lei; 

- Vineri, 22 aprilie: Donație Manolescu Adi Liliana: 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: 750 lei. 

- 10 mai: făină, ulei, conserve de pește și orez au ajuns la 10 familii. 

- 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. 

- Familia Andrei Nicoară a dat alimente la 3 familii în valoare de 300 lei;  

- 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). S-au bucurat de 20 familii. 

- Duminică, 15 mai: ziua naţională a familiei; 

- Duminică, 5  iunie: activități cultural-filantropice cu copiii din parohie. 

1.000 lei. Concert de pricesne susținut de prof. Iustina Lucia Munteanu. 

- Miercuri, 15 iunie: Moment cultural Mihai Eminescu, cu membrele 

SNFOR și elevii Seminarului Teologic Sfântul Apostol Andrei; 

- Vineri, 24 iunie: ziua iei românești. Doamnele au venit la biserică în ie; 

- Sâmbătă, 6 august: primirea icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea 

Adam; 

- Duminică, 21 august: duminica românilor migranţi; 
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- Joi, 1 septembrie: începutul anului bisericesc; 

- Miercuri, 7 sept: parastas pr. Gheorghe Costin, la 160 de ani de la naștere; 

- Sâmbătă, 1 octombrie: hramul cantinei parohiale Acoperământul Maicii 

Domnului, oferirea de pachete la 30 de enoriași; 

- gardul bisericii a fost văruit și vopsit; 

- Joi, 27 octombrie: hramul Liceului de Artă Dimitrie Cuclin; 

- Duminică, 30 octombrie: parastas la 7 ani de la incendiul din clubul 

Colectiv, unde a pierit și Valentina Florea, enoriașa parohiei noastre; 

- Duminică, 13 noiembrie: ziua internațională a Bibliei; 

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

Domnului, cu slujirea Sfintei Liturghii de către un sobor de preoți iar 

cuvântul de învățătură la finalul slujbei rostit de arhiepiscopul locului;  

-Parohia oferă contravaloarea mesei din ziua de 21 și 30 noiembrie 

Spitalului Căi Ferate Galați, precum și Căminului pentru persoane vârstnice 

Sfântul Ștefan cel Mare, în valoare de 3.300 lei.  

-Înfrumusețarea catapetesmei prin aplicarea de foiță de aur de către prof. 

Marian Dolea, de la Seminarul Teologic Sfântul Apostol Andrei; 

- 5 elevi ai Seminarului Teologic Sfântul Apostol Andrei au primit 

contravaloarea mesei la internat. 

- Vineri, 25 noiembrie: acțiune filantropică la Spitalul Căi Ferate (250 lei); 

-Duminică, 27 nov: primirea moaștelor Sf. Paisie de la Neamț; 

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

- Marți, 6 decembrie: 10 familii: 1.000 lei; 

- bradul de Crăciun este oferit de către familia Sefer Ionuț și Loredana; 

- Duminică, 11 decembrie: Concertul anual de colinde a Liceului de Arte, 

dirijor, prof. Diana Andreea Giurea. Ediția a XXXIII-a. Daruri constând în 

dulciuri și bani în valoare de 600 lei, cu sprijinul d-nei prof. Elena 

Tudorache, a fam. Dănăilă Maricel și Florica și a Cătălinei Iulia Rusu. 

- Fam. Pojoga Mihail și Mihaela au ajutat 8 familii, de asemenea d-na 

Mioara Popescu a ajutat o familie cu 300 lei; 

- Duminică, 25 decembrie: concert de colinde susținut de copiii din parohie. 

D-na notar Crina Dascălu a oferit daruri la 50 de copii, în valoare de 1.000 

lei. Mioara Popescu cu fiul Vlad au oferit o portocală celor prezenți (300 lei), 

Colindătorii Fam. Roșu Mihăiță și Mihaela cu fiii au primit de asemenea 

daruri constând în cărți, în valoare de 250 lei; 

- 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. 367-392) (pr. Gabriel-Ioan Pelin); 

- continuarea programului catehetic Hristos împărtășit copiilor!; 

- întocmirea Dării de seamă a parohiei pe anul 2022.         Preot Pelin Gabriel-Ioan   



 4 

 
- înființarea unui centru social, în care tinerii parohiei să poată desfășura 

activități educative și recreative;  

- achiziționarea de veșminte preoțești, candele catapeteasmă și icoane 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, duminică, 15 ianuarie- Ziua Culturii Naționale; 

- moment liturgic și cultural artistic, marți, 24 ianuarie: Ziua Unirii 

Principatelor Române (164 ani); 

- duminica I din Post, expoziție de icoane și concert (5 martie); 

- duminica femeilor creștine (30 martie) 

- hramul Capelei mortuare Învierea lui Lazăr (sâmbătă, 9 aprilie); 

- ziua naţională a familiei (duminică, 14 mai); 

- duminica părinţilor şi a copiilor (4 iunie); 

- duminica românilor migranţi (20 august); 

- începutul anului bisericesc (Vineri, 1 septembrie); 

- hramul cantinei Acoperământul Maicii Domnului (duminică, 1 octombrie); 

- hramul Liceului de Arte Dimitrie Cuclin (vineri, 27 octombrie); 

- ziua internațională a Bibliei (luni, 13 noiembrie); 

- hramul bisericii Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (marții, 21 

noiembrie); 

- concert de colinde, ed. a 34-a: Liceul  Arte Dimitrie Cuclin -10 decembrie;  

- continuarea conferințelor din cadrul Serilor Duhovnicești; 

- editarea buletinului duhovnicesc; 

- pelerinaje la Sfintele Moaște din țară și la Ierusalim (19-26 februarie); 

- 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, jud. Galaţi; 

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

Cantina parohială: Galaţi, str. Al. I. Cuza, nr. 31, cod poştal 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: pelin_gabriel@yahoo.com; vovidenia@gmail.com 

www.bisericavovidenia.ro 

 


