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Programul  
manifestărilor  spirituale 

organizate 
de  arhiepiscopia  dunării  de  Jos,

cu  prileJul  sărbătoririi 
sfântului  apostol  andrei,

ocrotitorul  municipiului  Galaţi
– 26‑30 noiembrie 2014 –

Miercuri, 26 noieMbrie 2014
ora 900 „Lăsaţi copiii să vină la Mine!“, program liturgic, 

cultural şi social-filantropic organizat cu prilejul hra-
mului parohiei „Pogorârea Sfântului Duh şi Sfântul 
Stelian“ – parohia „Pogorârea Sfântului Duh şi Sfân-
tul Stelian“, Galaţi.

ora 1200 „Speranţe pentru vârsta a III-a“, program liturgic şi 
social în cadrul Centrului multifuncţional de servicii 
sociale pentru persoane vârstnice aflate în dificulta-
te din cadrul parohiei „Pogorârea Sfântului Duh şi 
Sfântul Stelian“ – Centrul multifuncţional de servi-
cii sociale de la parohia „Pogorârea Sfântului Duh şi 
Sfântul Stelian“.

ora 1500 „Călători pe cărările sfinţilor“, procesiune cu moaş-
tele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncovea-
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nu, aduse de la Bucureşti de o delegaţie a Patriarhiei 
Române, condusă de Preafericitul Părinte Patriarh 
Daniel – traseul: Universitatea „Dunărea de Jos“ – 
Catedrala Arhiepiscopală, Galaţi.

ora 1530 Slujbă specială pentru primirea moaştelor Sfântului 
Martir Constantin Brâncoveanu – Catedrala Arhie-
piscopală.

ora 1800 Slujba Privegherii în cinstea Sfinţilor Martiri Brân-
coveni – Catedrala Arhiepiscopală.

Joi, 27 noieMbrie 2014
ora 900 Slujba sfinţirii Capelei cu hramul „Întâmpinarea 

Domnului şi Sfinţii Martiri Brâncoveni“ din cadrul 
Palatului Episcopal – Palatul Episcopal, Galaţi.

ora 1000 Binecuvântarea lucrărilor realizate la Palatul Epis-
copal din Galaţi. Sfinţirea şi inaugurarea Muzeului 
Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Du-
nărea de Jos – Palatul Episcopal, Galaţi.

ora 1700 „Şi ei sunt asemenea nouă…“, spectacol religios-
artistic de binefacere, susţinut în limbaj mimico-ges-
tual de persoane hipoacuzice de la Şcoala specială 
„P. P. Neveanu“, Galaţi – Şcoala de Arte şi Meserii 
„P. P. Neveanu“, Galaţi.

27-30 noieMbrie 2014
 Asistenţă socială pentru pelerini, program social-fi-

lantropic care constă în oferirea de sandvişuri şi ceai, 
de către centrele sociale din Galaţi, pelerinilor pre-
zenţi la sfintele moaşte.
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Vineri, 28 noieMbrie 2014
ora 1000 Expoziţie de icoane „Sfinţii Martiri Brâncoveni în 

spiritualitatea ortodoxă“, realizate de elevii secţiei 
Patrimoniu de la Seminarul Teologic din Galaţi şi de 
la alte seminarii teologice din Patriarhia Română – 
Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de 
la Dunărea de Jos, Galaţi – sala pentru expoziţii tem-
porare.

ora 1200 „Sfinţii Brâncoveni, modele de credinţă, cultură şi 
demnitate creştinească şi românească, pentru semi-
naristul de astăzi“, simpozion ştiinţific cu participa-
rea delegaţiilor mai multor seminarii teologice din 
ţară şi de la mai multe licee din Eparhia Dunării de 
Jos; lansarea volumului „Vocaţie şi apostolat în ope-
ra teologică a Părintelui profesor Dumitru Stăni-
loae“. Vernisarea expoziţiei de documente, realizată 
pentru a marca 150 de ani de la întemeierea Eparhiei 
Dunării de Jos – Seminarul Teologic „Sfântul Apos-
tol Andrei“, Galaţi.

ora 1900 „Sfântul Apostol Andrei – model de apostolat pen-
tru tineri“, program duhovnicesc-religios – cape-
la A.S.C.O.R. a Studenţilor din Complexul „Al. I. 
Cuza“, Galaţi.

Sâmbătă, 29  noiembrie 2014
ora 1000 „Sfântul Andrei – ocrotitorul siderurgiştilor“, pro-

gram liturgic şi catehetic organizat  pentru  lucrăto-
rii  platformei  siderurgice ArcelorMittal cu prilejul 
aducerii spre închinare a moaştelor Sfântului Andrei 
– capela „Sfântul Andrei“ – platforma siderurgică 
„ArcelorMittal“.
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ora 1100 „Studenţii creştini – prietenii copiilor“, acţiune so-
cial-filantropică şi culturală – Grădiniţa administra-
tă de A.S.C.O.R. Galaţi, cu program After School 
„Moara de Lumina“, Fileşti (activitate cu cei 35 de 
copii nevoiaşi de care A.S.C.O.R. se ocupă).

ora 1200 „Târgul meşterilor populari“ – Esplanada de la Pot-
coava de Aur.

ora 1400 „Studenţii creştini – «apostoli» ai dreptei-credinţe“, 
program cultural şi filantropic organizat cu prilejul 
sărbătoririi patronului spiritual al A.S.C.O.R. „Sfân-
tul Apostol Andrei“, Galaţi, cu participarea delega-
ţiilor filialelor A.S.C.O.R. din ţară – sala „Episcop 
Chesarie Păunescu“, Centrul Eparhial, Galaţi.

ora 1700 „Toată suflarea să laude pe Domnul!“, concert de 
muzică bisericească  şi laică, cu participarea corului 
Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei“ din Ga-
laţi şi a altor formaţiuni corale: corala „Ortodoxia“ 
a Arhiepiscopiei Dunării de Jos, coralele cântăreţilor 
bisericeşti din Protoieriile Tecuci şi Covurlui. Invitat 
special: corul preoţilor din Eparhia Huşilor – „Aula 
Magna“ a Universităţii „Dunărea de Jos“, Galaţi.

ora 1800 Slujbă de priveghere închinată Sfântului Apostol 
Andrei – Catedrala Arhiepiscopală şi toate bisericile 
din municipiul Galaţi.

ora 1900 „Pelerinajul luminii“, pelerinaj închinat Sfântului 
Apostol Andrei, pe traseul Catedrala Arhiepiscopală 
– biserica „Sfântul Andrei“ a Seminarului Teologic 
din Galaţi – Catedrala Arhiepiscopală, Seminarul Te-
ologic „Sfântul Apostol Andrei“, Liga Studenţilor şi 
AS.C.O.R. „Sfântul Apostol Andrei“, Galaţi.
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Duminică, 30 noiembrie 2014
ora 800 Acatistul Sfântului Apostol Andrei şi cel al Sfinţilor 

Martiri Brâncoveni – Catedrala Arhiepiscopală.

ora 900  Înveşmântarea ierarhilor şi ieşirea în procesiune – 
Aula Magna a Centrului pastoral-social „Sfântul Ioan 
Casian“.

ora 1200 „În căutarea celor trişti şi singuri“, program social-
filantropic de oferire a mesei de prânz în toate spi-
talele municipiului Galaţi, precum şi oferirea de pa-
chete cu alimente sau hrană caldă (acolo unde sunt 
centre sociale) tuturor creştinilor prezenţi la Sfânta 
Liturghie în bisericile parohiale – spitalele din muni-
cipiu şi Protoieria Galaţi.

ora 1300 „Sfântul Apostol Andrei – model de apostolat pen-
tru studenţi“, program cultural organizat de către 
A.S.C.O.R. „Sfântul Apostol Andrei“, Galaţi,  împre-
ună cu reprezentanţi ai filialelor A.S.C.O.R. din ţară 
– sala  „Episcop Chesarie Păunescu“ , Centrul Epar-
hial.

ora 1700 Slujba Acatistului Sfântului Apostol Andrei, urmată 
de o serie de cateheze şi meditaţii duhovniceşti: „Im-
portanţa eclesiastică, istorică şi culturală a inau-
gurării Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii 
creştine de la Dunărea de Jos“ – parohiile şi capelele 
municipiului Galaţi.

ora 1900 „L-am găsit pe Mesia, care se cheamă Hristos!“ – 
capela A.S.C.O.R. a Studenţilor din Complexul „Al. 
I. Cuza“, Galaţi.


