
 
 

 

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ 
PAROHIA „SFÂNTUL IOAN-BOTEZĂTORUL” - GENEVA 

Adresa poştală: C.P. 6553, 1211 GENÈVE-6. Tél. 022 700 49 18 ; Mail : bisericaro@gmail.com; www.biserica.ch 
Adresa bisericii: Église de la Sainte-Trinité, Av. Eugène-Lance 2, 1212 Grand-Lancy/Geneva (staţie tram: Lancy-Mairie) 

Geneva, octombrie 2016 
 

 
PROGRAMUL SLUJBELOR LA BISERICA DIN GENEVA (GRAND-LANCY) 

ÎN PERIOADA OCT. 2016 - IAN. 2017 
 
SLUJBELE DUMINICALE:  
Parohia noastră oficiază la Geneva (încă din 1979) în fiecare prima şi a treia duminică din lună,  
după următorul program:  
- sâmbătă seara: slujba vecerniei, între orele 18:30 și 19:30 (numai în sâmbetele dinaintea slujbelor 
duminicale, 1a şi a 3a din lună), urmată de o cateheză pentru tineri şi adulţi;   
- duminică dimineața: slujba utreniei, între orele 9:30 -10:00; Sf. Liturghie, între orele 10:00 și 12:00.  
Se oficiază în 2 şi 16 oct; în 6 şi 20 nov; în 4, 18 și 25 dec.; în 6, 15 și 29 ian. ... ș.a.m.d. ...  

 

SLUJBA PENTRU POMENIREA MORŢILOR „MOŞII DE TOAMNĂ”: 
duminică 6 nov. orele 9:30–12:30 (Sf. Liturghie între orele 10:00 și 12:00). 

Agapa de după slujbă va fi organizată, ca de obicei, 
din ofrandele aduse de către credincioși pentru pomenirea celor răposați din familie. 

 
SLUJBA NAŞTERII DOMNULUI - CRĂCIUNUL: se oficiază duminică 25 decembrie, ora 11:00.  
 
SLUJBA SFINŢIRII APEI – Aghiasma Mare – se oficiază în ziua de Bobotează, 6 ian. la ora 18:00 ;  
   tot atunci oficiem şi slujba pentru Sf. Prooroc Ioan-Botezătorul, patronul spiritual al parohiei noastre. 

 

În Postul Crăciunului (15 nov. - 24 dec.) sâmbăta și duminica este dezlegare la pește (în afară de 19 și 20 nov.);  
în plus, mai avem dezlegare la pește în zilele de 21 și 30 nov., precum și în zilele de 5, 6, 7, 12 și 13 dec. 

 

TAINA SFÂNTULUI MASLU (pentru vindecarea bolilor sufletești și trupești): Sâmbătă 17 dec. ora 17:00 
 

CONCERTUL DE COLINDE PENTRU CRĂCIUN, 
susținut de Corala ”Ciprian Porumbescu” din Suceava, dirijor pr. prof. Lucian Popescu, va avea loc  

în biserica din Geneva / Grand-Lancy, Sâmbătă 17 dec. ora 18:00 (în continuarea slujbei Sf. Maslu). 
Corala va fi prezentă la slujba Sf.Maslu, și va da răspunsurile la Sf. Liturghie duminică 18 dec. de la ora 10:00. 
 

SERBAREA POMULUI DE CRĂCIUN PENTRU COPII:  
Moş Crăciun va aduce și anul acesta daruri, pentru toți copiii, în biserica din Geneva/Gd-Lancy,  

Duminică 18 dec.2016, ora 11:30 (în continuarea Sf.Liturghii, la care va cânta Corala „Ciprian Porumbescu”).  
Părinţii sunt rugaţi să-şi anunţe urgent copiii la Dna Simona Mazilu: +33.675.892.210 <simona.cozma.mazilu@gmail.com>. 

 

Lecţiile de catehism pentru copii au loc în fiecare 1-a și a 3-a duminică a lunii (cu excepţia vacanţelor), 
între orele 11:30 şi 12:30, după împărtăşirea copiilor. Responsabilă: Mme Charline Maodda, tel. 079.354.26.89. 

 

ÎNTRUNIREA TINERILOR DIN PAROHIILE GENEVA ȘI LAUSANNE are loc : 
Sâmbătă 5 nov., ora 19:00, la biserica de la Gd-Lancy. Detalii: Alexandrina Doubail, tel. 076.796.96.28. 

 

Consiliul parohial convoacă ADUNAREA PAROHIALĂ ANUALĂ: duminica 20 nov. 2016, la 12h, 
în biserica de la Gd-Lancy. Ordinea de zi a Adunării (aceeaşi ca în fiecare an) se va afişa pe uşa bisericii. 

 

Orice alte detalii legate de Parohia noastră din Geneva le găsiți pe site-ul :  www.biserica.ch 

 

Pentru orice serviciu liturgic, pastoral sau duhovnicesc Părintele paroh Adrian Diaconu poate fi contactat la  
tel. 022 700 49 18 (079.689.18.17 doar în caz de urgență) sau pe adresa de mail diaconu.adrian@gmail.com 



RELAȚIILE BISERICII ORTODOXE CU RESTUL LUMII CREȘTINE 
Una dintre temele Sfântului și Marelui Sinod din Creta (iunie 2016) 

 
Scurt istoric al Sfântului și Marelui Sinod  

Ideea convocării unui Sfânt și Mare Sinod al 
Bisericii Ortodoxe a apărut la Congresul Panortodox de 
la Constantinopol, din 1923, ca urmare a schimbărilor 
profunde de la sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX, 
la care se adăuga și apariția unor noi Biserici autocefale 
locale. Ideea convocării Sinodului a stagnat, însă, timp 
de aprox. patru decenii. Abia în 1961, Bisericile 
Ortodoxe autocefale s-au reunit la Rhodos, la inițiativa 
Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol, într-o 
Conferință care a relansat oficial prepaprarea Sfântului 
și Marelui Sinod Panortodox.  

În cele cinci decenii care au urmat, până la 
convocarea propriu-zisă a Sinodului, au avut loc 
numeroase reuniuni și conferințe panortodoxe 
preparatorii. Dintre acestea, cele mai importante au fost 
cele cinci Conferințe Panortodoxe Presinodale, care au 
avut loc la sediul Patriarhiei Ecumenice de la 
Chambésy/Geneva, în nov. 1976, în sept. 1982, în nov. 
1986, în iunie 2009, și în oct. 2015. Acestora li s-au 
adăugat, în ultimii doi ani,  două reuniuni ale Synaxei 
Primaților Bisericilor Ortodoxe autocefale, cea de la 
Fanar (Istambul), din iunie 2014, și cea de la 
Chambésy/Geneva, din ian. 2016. Pe tot parcursul 
acestui îndelungat proces de pregătire au fost redactate 
textele preparatorii care au stat la baza deciziilor 
Sfântului și Marelui Sinod din Creta, ce a avut loc între 
16 și 27 iunie 2016. 

La Sinod au participat delegațiile a zece din 
cele patrusprezece Biserici Ortodoxe autocefale. Deși 
Sinodul și-a propus să fie „o mărturie a unității 
Bisericii Ortodoxe”, patru Biserici Ortodoxe autocefale 
(care reprezintă mai mult de jumătate din credincioșii 
ortodocși din lume) s-au desistat în ultimul moment și 
nu s-au mai prezentat la Sinodul din Creta : Patriarhia 
Moscovei, Patriarhia Antiohiei, Patriarhia Bulgariei și 
Patriarhia Georgiei, justificând absența lor prin faptul că 
Patriarhia Constantinopolului nu a acceptat cererea lor 
de amânare a convocării Sinodului.  

Inițial au fost prevăzute zece teme dintre care, 
la Sinodul din Creta, s-au discutat șase : Misiunea 
Bisericii în lumea contemporană ; Diaspora ortodoxă ; 
Autonomia și modul ei de proclamare ; Sfânta Taină a 
Cununiei și impedimentele la aceasta ; Importanța 
postului și respectarea lui astăzi ; Relațiile Bisericii 
Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine (vezi deciziile 
asupra fiecărei teme pe http://basilica.ro/documentele-
oficiale-ale-sfantului-si-marelui-sinod-in-limba-romana). 

Dintre toate aceste teme, ultima - referitor la 
relațiile Bisericii Ortodoxe cu alți creștini – s-a dovedit 
a fi cea mai sensibilă și cea mai controversată.  
Formularea deciziilor asupra acestei teme a tulburat pe 
unii dintre fiii spirituali ai Bisericilor Ortodoxe 
participante la Sinod. Nici Biserica Ortodoxă Română 
nu a fost ocolită de astfel de reacții protestatare. Acesta 
a fost motivul pentru care Patriarhia Română a publicat 
în 7 sept. un Comunicat de presă, referitor la această 
problemă, pe care vi-l prezentăm în cele ce urmează.              

Să păstrăm pacea şi unitatea Bisericii*  
În ultima perioadă, au avut loc unele 

manifestări publice ale unor persoane, care, în duh 
lumesc şi agresiv, au acuzat şi calomniat pe ierarhii 
Bisericii Ortodoxe Române prezenţi la Sinodul din 
Creta (iunie 2016). Cei care promovează aceste atitudini 
negative sunt, în general, câţiva clerici răzvrătiţi şi 
monahi necanonici, neascultători şi nestatornici, care nu 
locuiesc în mănăstire conform rânduielilor monahale, 
precum şi unii mireni influenţaţi negativ de către 
aceştia. (…) Într-o vreme în care Biserica Ortodoxă este 
atacată de multe forţe exterioare văzute şi nevăzute ale 
fenomenului secularizării, aceşti răzvrătiți din Biserică, 
sub pretextul că apără Ortodoxia, tulbură din interior 
pacea şi unitatea Bisericii, deoarece nu sunt călăuziţi de 
Duhul lui Hristos.  

Totuşi, în marea lor majoritate, clerul, monahii 
şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române păstrează 
pacea şi unitatea Bisericii lui Hristos şi cunosc adevărul 
că Sinodul din Creta nu a formulat dogme noi, ci a 
mărturisit că Biserica Ortodoxă este Biserica Una, 
Sfânta, Sobornicească şi Apostolească a lui Hristos, iar 
bisericile sau confesiunile eterodoxe (neortodoxe) s-au 
despărţit de Ortodoxie pentru că s-au îndepărtat de la 
credinţa ortodoxă care este baza unităţii Bisericii.  

Dar, pentru că Domnul Iisus Hristos S-a rugat 
Tatălui din ceruri ca ucenicii Lui şi toţi cei care cred în 
El să fie una (cf. Ioan 17, 21), adică să păstreze unitatea 
Bisericii pe baza credinţei adevărate, Biserica Ortodoxă 
nu promovează ura confesională sau „războiul religios”, 
ci „credinţa care este lucrătoare prin iubire” (Galateni 
5, 6), mărturisind Ortodoxia cu smerenie şi cu pace în 
suflet. Astfel, adevăraţii creştini ortodocşi pot să-şi 
păstreze dreapta credinţă, chiar dacă se află în dialog 
sau în cooperare de ordin social-filantropic sau cultural 
cu alţi creştini, mai ales în ţări în care creştinii ortodocşi 
sunt minoritari. De pildă, în prezent, există în Europa 
Occidentală peste 700 de parohii ortodoxe româneşti 
dintre care 670, pentru că nu deţin propriile lor biserici, 
se roagă în lăcaşuri de cult închiriate sau împrumutate 
de la creştini catolici, anglicani sau protestanţi, fără ca 
aceşti români să-şi piardă credinţa lor ortodoxă. 

Deci, creştinul ortodox lucid şi realist poate 
rămâne fidel Ortodoxiei şi atunci când se află în dialog 
şi cooperare cu alţi creştini fără a fi fanatic, arogant sau 
agresiv. Însă cei ce tulbură acum pacea şi unitatea 
Bisericii, pentru că nu înţeleg cât de mare este păcatul 
dezbinării şi tulburării păcii şi unităţii Bisericii, declară 
eretici pe toţi cei care nu gândesc ca ei. 

Cuvântul Biserică înseamnă adunare, nu 
dezbinare, adică adunarea creştinilor ortodocşi în 
iubirea Preasfintei Treimi prin mărturisirea şi trăirea 
dreptei credinţe în comuniune frăţească în Hristos şi 
ascultare faţă de părinţii duhovniceşti cărora le-a fost 
încredinţată lucrarea de păstorire a credincioşilor pe 
calea mântuirii (cf. Evrei 13, 17). De aceea, trebuie să 
păstrăm totdeauna pacea şi unitatea Bisericii lui 
Hristos! *Biroul de Presă al Patriarhiei Române, Basilica.ro, 07.09.2016



 


