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Programul  
manifestărilor  spirituale 

organizate 
de  arhiepiscopia  dunării  de  Jos,

cu  prileJul  sărbătoririi 
sfântului  apostol  andrei,

ocrotitorul  municipiului  Galaţi
– 27‑30 noiembrie 2012 –

Marţι, 27  noieMbrie 2012 
ora 1500 „Călători pe cărările sfinţilor“, procesiune cu 

moaştele Sf. Cuv. Patapie şi Sf. Ierarh Luca, adu-
se din Grecia de o delegaţie condusă de ÎPS Dio-
nisie de Corint, precum şi cu raclele cu părticele 
din moaştele Sf. Ap. Andrei, Sf. Ierarh Nicolae, 
Sf. Ierarh Atanasie şi Sf. Vasile cel Mare – tra-
seul: Universitatea „Dunărea de Jos“ - Catedrala 
Arhiepiscopală, Galaţi.

Miercuri, 28  noieMbrie 2012 
ora 900 Slujbă  de resfinţire,  la biserica „Sf. Trei Ierarhi“ 

din Galaţi – biserica „Sf. Trei Ierarhi“, Galaţi.
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ora 1200  Slujbă de binecuvântare pentru începerea slu-
jirii, la capela „Sf. Doctori fără de arginţi Chir 
şi Ioan“ din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă 
pentru Copii din Galaţi – Spitalul Clinic de Ur-
genţă pentru Copii, Galaţi.

ora 1800 „Sfântul Apostol Andrei – ocrotitorul studenţi-
lor“, program cultural-duhovnicesc organizat de 
A.S.C.O.R. „Sf. Ap. Andrei“ din Galaţi – Capela 
studenţilor din Complexul „Al. I. Cuza“, Galaţi.

Joi, 29  noieMbrie 2012
ora 900 „Tânărul creştin, mărturisitor al puterii de vin-

decare sufletească şi trupească prin Taina Sfân-
tului Maslu“, simpozion ştiinţific cu participarea 
delegaţiilor de la mai multe seminarii teologi-
ce din ţară şi de la mai multe licee din Eparhia 
Dunării de Jos; lansarea volumului „Tradiţia în 
Familie şi Şcoală – Provocările modernismului“, 
realizat de elevi ai seminarului gălăţean  şi ai al-
tor seminarii teologice din ţară – Seminarul Teo-
logic „Sf.  Apostol Andrei“, Galaţi.

ora 1000 „Sfântul Andrei – ocrotitorul siderurgiştilor“, 
program liturgic şi catehetic organizat  pentru  
lucrătorii  platformei  siderurgice ArcelorMittal 
cu prilejul aducerii spre închinare a moaştelor 
Sf. Andrei – Capela „Sf. Andrei“, Platforma side-
rurgică „ArcelorMittal“.

ora 1700 „Toată suflarea să laude pe Domnul!“, concert 
de muzică bisericească  cu participarea corurilor 
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Seminarului Teologic „Sf. Andrei“  din Galaţi şi 
ale altor seminarii teologice din ţară – Teatrul 
Muzical „Nae Leonard“, Galaţi.

ora 1800 Slujbă de priveghere închinată Sf. Apostol An-
drei – Catedrala Arhiepiscopală şi toate bisericile 
din municipiul Galaţi.

ora 1900 „Pelerinajul luminii“, pelerinaj închinat Sfântu-
lui Apostol Andrei, pe traseul Catedrala Arhie-
piscopală – biserica „Sf. Andrei“ a Seminarului 
Teologic din Galaţi – Catedrala Arhiepiscopală, 
Seminarul Teologic „Sf. Apostol Andrei“, Liga 
Studenţilor şi A.S.C.O.R. „Sf.  Apostol Andrei“, 
Galaţi.

Vineri, 30  noieMbrie 2012
ora 900 Sfânta Liturghie închinată Sf. Apostol  Andrei – 

ocrotitorul oraşului Galaţi şi al întregului neam 
românesc – Catedrala Arhiepiscopală şi toate bi-
sericile din municipiul Galaţi.

ora 1200 „Târgul meşterilor populari“ – Esplanada de la 
Potcoava de Aur.

ora 1400 „Sfântul Apostol Andrei – model de apostolat 
pentru studenţi“, program cultural organizat de 
către ASCOR „Sf. Ap. Andrei“, Galaţi,  împreună 
cu reprezentanţi ai filialelor A.S.C.O.R. din ţară – 
Sala „Episcop Chesarie Păunescu“, Centrul Epar-
hial.


