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Dumnezeu ne iubește pe toți,  
   oriunde, oricând, necondiționat.                         
 

         Parohia noastră organizează colaborare cu 
Patriarhia Română pelerinaje în țară și străinătate la 
mănăstirile dorite de credincioși. 

  Programele sunt anunțate la biserică și pe site.  

               

 

Pelerini la Mănăstirea Sf. Ioan Rusul- Giurgiu  

Pentru donații în contul Parohiei: 

  Titular: PAROHIA  ÎNĂLŢAREA DOMNULUI 

                 CIF - 14684235  

  Cont : IBAN- RO84 RNCB 0521 1409 6183 0001 

 

 

 Preoții slujitori: 

Paroh,  Preot  Voineag Florin    
                         Tel. 0721.069.070,   0769.088550                                                                  
                          E-mail:  pr.florin@yahoo.com 
 
               Preot  Gibă Gheorghe - Tel. 021.4602228                                                 
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             Iubiți credincioși, 
 
La început de an bisericesc(1 septembrie), 

tuturor enoriașilor Parohiei Înălțarea Domnului   
transmitem urările noastre de sănătate, bucurie 
și  frumoase împliniri de viață cu puterea și 
ajutorul Bunului Dumnezeu.  

Parohia suntem noi, preoți cu credincioși. 
Împreună ne trăim credința și ne putem schimba 
viața unindu-ne în fapte bineplăcute Domnului. 

Ne dorim ca prin  acest mesaj să vă aducem 
în atenția dumneavoastră prioritățile slujirii la 
parohia noastră pentru a le cunoaște și în măsura 
timpului rămas liber, a posibilităților și bunei 
voințe să conlucrăm și împreună să le dezvoltăm. 

      
      1. Slujirea lui Dumnezeu prin slujbe, cateheze 
și predici  ca să propovăduim prin cânt și cuvânt  
legea noastră creștin ortodoxă.   
  
     Programul liturgic săptămânal este:  
 

Marți și Miercuri seara  
(ora 17-vara, ora 16- în rest)* 

Acatist și               
Spovedanie 

Vineri seara (ora 17-vara, 
ora 16- în restul anului) 

Sf. Maslu, Cateheză 
și Spovedanie 

 

  Sâmbătă (ora 8) Sf. Liturghie și               
Parastas 

 

 Duminică și sărbători (ora 8) 
 

Utrenia, Sf. Liturghie  
 

2. Slujirea lui Dumnezeu prin împlinirea legilor 
noastre de credință și morală ortodoxă. 
  Să lucrăm împreună ca faptele noastre să arate 
trăirea credinței și moralei creștin-ortodoxe. 

---------------------------------------------------------- 

*În rest –În restul anului  -1 mai -1 septembrie 

 
  
3. Slujirea oamenilor:  

       a) Creșterea copiilor în vatra bisericii.           
                 Vă invităm să aduceți copiii la biserică 
și la Sf. Împărtășanie( duminica și sărbătoarea 
între orele 8-9,30 sau 11,30-12).  
      Se vor sfinți și vor crește cu har și sănătate; 
darurile noastre îi așteaptă. 
    b) Educarea tinerei generații în mijlocul 
confuziei de valori, de rost și căi de viețuire. 

 Am inițiat și vom derula  parteneriat cu 
Școala nr. 190. Interesul tuturor este să avem 
copiii bine  educați cu valorile morale creștine.  
Avem colaboratori conducerea școlii, doamnele 
educatoare și învățătoare, profesorii și părinții.  

        Rugăm pe toți părinții și bunicii să lucreze cu 
noi pentru buna creștere a noii gererații supuse 
influențelor negative din prezent.          
        Participați în viața copiilor  cu timpul și 
dragostea voastră și-i educați; abandonarea lor în 
fața calculatorului aduce mult rău.  
      Însoțiți-vă copii la biserică! Ajutați-i să se 
pregătească pentru împărtășire în vreme de Post! 
Mai târziu ne vor mulțumi. 

    c)  Implicarea tinerilor în lucrarea parohiei. 
Tinerii sunt invitați la serile noastre duhovnicești 
(marți-bilunar). Tema, ziua și ora o vom anunța 
pe site sau prin e-mail. Cei interesați pot trimite 
mesaj cu date de contact. 

     d) Ajutorarea celor suferinzi și săraci.  
Prin sprijinul voluntar a doi medici la 

biserică se oferă consiliere și consultații 
medicale gratuite (luni seara-bilunar).  
 Prin donațiile generoase am reușit să ducem 
daruri la bolnavii de la Spitalul Bălăceanca, 
ajutoare pentru sinistrați, haine la sate, icoane în 
școală ș.a.  

 
 

Suntem capabili ca împreună să fim “mâna 
lui Dumnezeu” care mângâie pe cel necăjit.  
  Vă chemăm alături cu sugestii și participare !            

                        *      *     * 
Noi slujitorii Parohiei pentru o mai bună 

cunoaștere a vieții credincioșilor încredințați 
vom face anual  4 vizite pastorale, fiind insoțiți 
de cântăreț și consilier parohial:  

 
1. La începutul anului  
de Botezul Domnului 

3. La început de an bisericesc  
   (1-13 septembrie) 

2. Înainte de hram –  
( Înălțarea Domnului) 

 

4. Înainte de Crăciun 

 
Biserica parohială are nevoie de extindere, 

de reparații și împrejmuire.  
Sunt necesare construcții anexe cu scop 

gospodăresc și social. În acest sens avem pentru 
o parte autorizația de construire.  

Pe această cale facem apel să ne ajutați 
moral și material pentru ca biserica să devină 
mai încăpătoare și cu spații sociale potrivite 
lucrării noastre comune. Pentru  fiecare donație 
directă sau prin virament se emite chitanță.                
    Contribuția anuală e stabilită la 50 lei/ familie. 

 
Cu credința că acest mesaj  va fi apreciat 

pozitiv, cu speranța unei lucrări spornice și 
dragoste față de viața tuturor fiilor duhovniceștii  
în numele Consiliului Parohial vă îndemnăm să 
aveți grijă de sănătatea și familiile 
dumneavoastre!  

Dumnezeu să ne ajute la tot lucrul bun!  

                                                                                      
 
           

  Paroh,   

Preot Voineag Florin 


