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Programul manifestărilor spirituale

Manifestările 
spirituale  organizate 

de  arhiepiscopia  dunării  de  Jos
cu  prileJul  sărbătoririi 

sfântului  apostol  andrei,
ocrotitorul  Municipiului  galaţi

– 27-30 noiembrie 2017 –

Luni, 27 noiembrie

Ora 900  „Mărturisitori ai dreptei-credinţe din eparhii în 
perioada comunistă“, simpozion naţional interse-
minarial cu participarea delegaţiilor mai multor 
seminarii teologice din ţară şi de la mai multe licee 
din Eparhia Dunării de Jos; lansarea volumului „Ce 
aşteaptă Biserica de la tineri? Ce aşteaptă tinerii de 
la Biserică? Curajul de a mărturisi Biserica azi“              
– Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine 
de la Dunărea de Jos.

Ora 1500 „Călători pe cărările sfinţilor“, procesiune cu racla 
moaştelor Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul, 
cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh 
Daniel şi cu bunăvoinţa ÎPS Arhiepiscop Varsanufie 
al Râmnicului, de la Mănăstirea Bistriţa Vâlcii – tra-
seul: intersecţia străzilor Domnească cu Basarabiei.
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Sărbătorile Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul municipiului Galaţi

Ora 1530 Slujbă specială pentru primirea moaştelor Sfântu-
lui Cuvios Grigorie Decapolitul – Catedrala Arhie-
piscopală.

Ora 1700 Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Gri-
gorie Decapolitul – Catedrala Arhiepiscopală.

Marţi, 28 noieMbrie

  Zilele porţilor deschise la Seminarul Teologic 
„Sfântul Apostol Andrei“ – Seminarul Teologic 
„Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi.

Ora 17 00 Vernisajul expoziţiei „Artă şi ceremonial la mesele 
regale“ – Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii 
Creştine de la Dunărea de Jos.

Ora 1900 „Sfântul Apostol Andrei – ocrotitorul studenţi-
lor“, program duhovnicesc-religios organizat de 
A.S.C.O.R. „Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi                 
– capela A.S.C.O.R. a Studenţilor din Complexul 
„Al. I. Cuza“ din Galaţi.

miercuri, 29  noiembrie 

Ora 900   Sfânta Liturghie arhierească, program liturgic şi 
catehetic organizat  pentru  elevii şi cadrele didac-
tice ale Seminarului Teologic „Sfântul Apostol An-
drei“ din Galaţi – capela „Sfântul Apostol Andrei“ a 
Seminarului Teologic.

Ora 1100  „Sfântul Apostol Andrei auzit prin glasuri crista-
line de copii“, program cultural-educativ închinat 
Sfântului Apostol Andrei – capela „Sfântul Apostol 
Andrei“ a Seminarului Teologic.



3

Programul manifestărilor spirituale

Ora 1000 „Sfântul Andrei -– ocrotitorul siderurgiştilor“, 
program liturgic şi catehetic organizat  pentru  lu-
crătorii  platformei  siderurgice „ArcelorMittal“, cu 
prilejul aducerii spre închinare a moaştelor Sfân-
tului Andrei – biserica „Sfântul Apostol Andrei“                    
– platforma siderurgică „ArcelorMittal“.

Ora 1400 „Studenţii creştini – «apostoli» ai dreptei-credin-
ţe“, program cultural şi filantropic organizat cu pri-
lejul sărbătoririi patronului spiritual al A.S.C.O.R. 
„Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi, cu participa-
rea delegaţiilor filialelor A.S.C.O.R. din ţară – sala 
„Episcop Chesarie Păunescu“, Centrul Eparhial din 
Galaţi.

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

Ora 1800 „Schitul cel din tei“ – cântă lui Andrei, concert de 
muzică bisericească  şi laică, cu participarea coru-
lui Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei“  
din Galaţi şi a altor formaţiuni corale – Teatrul Mu-
zical „Nae Leonard“.

Ora 2000 „Pelerinajul luminii“, pelerinaj închinat Sfântului 
Apostol Andrei –  pe traseul Catedrala Arhiepiscopală 
– capela „Sfântul Apostol Andrei“ a Seminarului 
Teologic din Galaţi.

Joi, 30 noiembrie 

Ora 800   Acatistul Sfântului Apostol Andrei şi cel al Sfân-
tului Cuvios Grigorie Decapolitul – Catedrala 
Arhiepiscopală.
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Sărbătorile Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul municipiului Galaţi

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

Ora 1200 „În căutarea celor trişti şi singuri“, program so-
cial-filantropic de oferire de ajutoare materiale în 
toate spitalele municipiului Galaţi, precum şi oferi-
rea de pachete cu alimente sau hrană caldă la 20 de 
familii sărace din fiecare parohie – centrele sociale 
parohiale, spitalele din municipiul Galaţi.

Ora 1200 „Cântec românesc“, program cultural organi-
zat de către A.S.C.O.R. „Sfântul Apostol Andrei“ 
din Galaţi, împreună cu reprezentanţi ai filialelor 
A.S.C.O.R. din ţară – sediul ASCOR, Cămin LSG.

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.


