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Programul  
manifestărilor  spirituale 

organizate 
de  arhiepiscopia  dunării  de  Jos,

cu  prileJul  sărbătoririi 
sfântului  apostol  andrei,

ocrotitorul  municipiului  Galaţi
– 24‑30 noiembrie 2015 –

Marţi, 24  noieMbrie 2015
ora 1600 „Sărbătoarea Sf. Andrei în satul tradiţional româ-

nesc“, conferinţă susţinută de dna dr. Angela Pave-
liuc Olariu, coordonator la Departamentul de pro-
movare a valorilor şi tradiţiilor naţionale din cadrul 
Sectorului de Misiune, statistică şi prognoză pastora-
lă al Arhiepiscopiei Iaşilor; lansarea cărţii: „Mihail 
Sadoveanu, vocaţie de etnograf“ – Sala AS011 a Fa-
cultăţii de Mecanică. 

Miercuri, 25  noieMbrie 2015
 „Ajută‑ţi aproapele!“ acţiuni social‑filantropice  ce 

constau în deplasări la penitenciare, centre de copii 
şi azilurile de bătrâni, ocazie cu care se va stropi cu 
agheasmă, se vor împărţit obiecte de colportaj bise-
ricesc şi se vor acorda ajutoare materiale –  parohiile 
municipiului Galaţi, spitale, cămine de copii, aziluri 
de bătrâni, penitenciare
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Joi, 26 noieMbrie 2015
ora 1000  „Personalităţi bisericeşti din eparhie. Importanţa 

lor zonală, naţională şi internaţională“, simpozion 
naţional interseminarial cu participarea delegaţii-
lor mai multor seminarii teologice din ţară şi de la 
mai multe licee din Eparhia Dunării de Jos; lansarea 
volumului „Sfinţii Brâncoveni, modele de credinţă, 
cultură şi demnitate creştinească şi românească, 
pentru seminaristul de astăzi“ – Seminarul Teologic 
„Sfântul Apostol Andrei“, 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 1800 Expoziţie de icoane „Icoana – lumina credinţei“, 
realizate de elevii secţiei Patrimoniu de la Seminarul 
Teologic, Galaţi şi de la alte seminarii teologice din 
Patriarhia Română – Sala Paşilor Pierduţi, Universi-
tatea  „Dunărea de Jos“, Galaţi.

ora 1900 „Cantată închinată Sfântului Apostol Andrei“, con-
cert de muzică cu participarea Corului Catedralei 
Arhiepiscopale, Coralei psaltice „Ortodoxia“ a Arhi-
episcopiei Dunării de Jos, Corului Teatrului Muzical 
„Nae Leonard“, Coralei Facultăţii de Artă, Corului 
Seminarului Teologic „Sf. Andrei“, Corul „Camerata 
Juventus“, Corului Liceului de Artă „D. Cuclin“ şi a 
Formaţiei de muzică veche „Kalofonis“ din Galaţi. 
„Ritmul rugăciunii care se înalţă la cer“. Concurs 
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eparhial de toacă şi de costume populare. Concert 
oferit de corurile parohiale de copii – Sala Paşilor 
Pierduţi, Universitatea  „Dunărea de Jos“, Galaţi.

Vineri, 27 noieMbrie 2015
ora 1500 „Călători pe cărările sfinţilor“, procesiune cu racla 

moaştelor Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou, 
adusă de la Bucureşti de o delegaţie a Patriarhiei 
Române, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel – traseul: Universitatea „Dunărea de 
Jos“ – Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi.

ora 1530 Slujbă specială pentru primirea moaştelor Sfântului 
Cuvios Mucenic Efrem cel Nou, în Catedrala Arhie-
piscopală – Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi.

ora 1700 Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Mu-
cenic Efrem cel Nou, în Catedrala Arhiepiscopală 
– Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi.

ora 1900 „Episcop Parthenie Clinceni“, expoziţie itinerantă – 
Sala de expoziţii temporare a Muzeului Istoriei, Cul-
turii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos.

SâMbătă, 28 noieMbrie 2015
ora 1500 „Sfântul Ioan Gură de Aur şi învăţăturile sale“, 

program duhovnicesc‑religios organizat de Asociaţia 
„Oastea Domnului“, Galaţi – Sala de festivităţi a Li-
ceului „Radu Negru“, Galaţi.

ora 1900 „Sfântul Apostol Andrei – ocrotitorul studenţilor“, 
program duhovnicesc‑religios organizat de A.S.C.O.R. 
„Sfântul Apostol Andrei“, Galaţi – capela A.S.C.O.R. 
a Studenţilor din Complexul „Al. I. Cuza“, Galaţi.
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DuMinică, 29  noieMbrie 2015 
ora 900 Sfânta Liturghie arhierească, program liturgic şi ca-

tehetic organizat pentru elevii şi cadrele didactice ale 
Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei“, Ga-
laţi – Capela „Sfântul Apostol Andrei“ a Seminarului 
Teologic.

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 Apostol 
Andrei – Capela „Sfântul Apostol Andrei“, Platforma 
siderurgică ArcelorMittal.

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 Slujba Acatistului Sfântului Apostol Andrei, urmată 
de o serie de cateheze şi meditaţii duhovniceşti: „Mi-
siunea parohiei în actualitate: activităţi misionare şi 
social‑filantropice ale parohiilor gălăţene din pro-
gramul de cinstire a Sfântului Apostol Andrei, la 
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Dunărea de Jos, în anul 2015“ – parohiile şi capele-
le municipiului 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 Arhiepiscopa-
lă – biserica „Sfântul Apostol Andrei“ a Seminaru-
lui Teologic din Galaţi – Catedrala Arhiepiscopală, 
Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei“, Liga 
Studenţilor şi AS.C.O.R. „Sfântul Apostol Andrei“, 
Galaţi.

Luni, 30 noieMbrie 2015 
ora 800 Acatistul Sfântului Apostol Andrei şi cel al Sfântu-

lui Cuvios Mucenic Efrem cel Nou, în Catedrala Ar-
hiepiscopală.

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

ora 900 Sfânta Liturghie închinată Sfântului Apostol An-
drei – Catedrala Arhiepiscopală şi toate parohiile din 
Eparhia Dunării de Jos.

ora 1200 „Sfântul Apostol Andrei auzit prin glasuri cristaline 
de copii“, program cultural‑educativ închinat Sfân-
tului Apostol Andrei – Seminarul Teologic „Sfântul 
Apostol Andrei“, Galaţi.

ora 1200 „În căutarea celor trişti şi singuri“, program soci-
al‑filantropic de oferire a mesei de prânz în toate spi-
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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 – centrele sociale pa-
rohiale, spitalele din municipiul Galaţi.

ora 1300 „Sfântul Apostol Andrei – model de apostolat pen-
tru studenţi“, program de colinde 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 1600 „Studenţii creştini – apostoli ai dreptei‑credinţe“, 
program cultural organizat cu prilejul sărbătoririi 
patronului spiritual al A.S.C.O.R. „Sfântul Apostol 
Andrei“, Galaţi, cu participarea delegaţiilor filiale-
lor A.S.C.O.R. din ţară – Sediul A.S.C.O.R., Cămin 
L.S.G.

ora 1900 „L‑am găsit pe Mesia, care se cheamă Hristos!“ – 
Capela ASCOR a Studenţilor din Complexul „Al. I. 
Cuza“, Galaţi.


