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

Eglise de la Sainte Trinité: Av. Eugène-Lance 2, Grand-Lancy. Secrétariat : C.P. 6553, 1211 GENÈVE-6. Tél. 022 700 49 18; 
E-mail : bisericaro@gmail.com; www.biserica.ch 

 

Geneva, mai 2017 
 
 

 
 
 

PROGRAMUL SLUJBELOR LA BISERICA DIN GENEVA (GRAND-LANCY) 
ÎN PERIOADA DE VARĂ 2017 

 
 

† SLUJBA POGORÂRII DUHULUI SFÂNT (RUSALIILE) URMATĂ DE  
POMENIREA MORŢILOR – MOŞII DE VARĂ – DUMINICĂ 4 IUN. 2017, ORA 10:00 

 
Ca în fiecare an slujba va fi urmată de o AGAPĂ (pomana pentru cei răposați).  

Parohia va oferi, ca și în anii trecuți, micii la grătar, urmând ca celelate ofrande să fie aduse de către credincioşi.  
 
† SFÂNTA LITURGHIE se oficiază (în principiu) în fiecare prima şi a treia duminică din lună, între 
orele 10:00 – 12:00, precedată de slujba utreniei, între orele 9:30 – 10:00 şi de slujba vecerniei de 
sâmbătă seara (doar în sâmbătele dinaintea duminicilor 1a și a 3a din lună), între orele 18:30 şi 19:30.  
 
În lunile de vacanță, iulie și august, programul slujbelor suferă anumite modificări, după cum urmează: 
 
† În luna iulie se oficiază în 1a și a 3a duminică (2 și 16 iulie). 
 
† În luna august nu se oficiază la biserica din Grand-Lancy / Geneva (vacanță).  
 
† Începând cu ”Duminica Rusaliilor” - 4 iunie și până la ”Nașterea Maicii Domnului” - 8 sept. se 
întrerupe programul vecerniilor de sâmbătă seara.  
 
† În lunile de vacanță, iulie și august, se întrerup și lecţiile de catehism pentru copii (care au loc, de 
obicei, în fiecare 1a și a 3a duminică din lună, în jurul orei 11:30).  
 
† Din luna septembrie: slujbele se reiau conform programului obişnuit (în fiecare 1a și a 3a duminică din 
lună). 
 

CONSILIULUI PAROHIAL mulţumește tuturor enoriaşilor care au contribuit în ultimul timp la 
Chetele cu destinaţie social-filantropică și caritativă din parohia noastră. 

Așa cum s-a publicat în rev. Credința, Sf. Paști 2016 (pp. 15-16) și Sf. Paști 2017 (pp. 6-7),  
în parohiile noastre din Lausanne și Geneva (Gd-Lancy) s-au colectat și s-au donat în ultimii doi ani 

(2015 și 2016), în scop social-filantropic și caritativ, peste CHF 40.000.- (în medie CHF 20.000.- pe an). 
 

Acestor activități pastoral-sociale li se adaugă vizitele regulate ale bătrânilor și bolnavilor din parohie,  
dar și ale deținuților români, care au nevoie - și ei - de o asistență duhovnicească (cf. Matei 25, 31-46). 

 

”Binecuvântează Doamne pe cei ce-și aduc aminte de copiii orfani și de bătrânii bolnavi și părăsiți !” 
 

Pentru orice serviciu liturgic Părintele Adrian Diaconu poate fi contactat la tel. 022 700 49 18,  
în caz de urgență 079.689.18.17; e-mail: diaconu.adrian@gmail.com

 



Pomenirea soldaților români de la Soultzmatt – 100 de ani, 1917 - 2017 
 
 

 

Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la moartea soldaților români luați prizonieri în timpul Primului 
Război Mondial de către germani și aduși pe pământul Franței. Cei două mii de soldați aduși până 
în  regiunea Alsace-Lorraine, în anul 1917, au murit de foame și de boli, și au fost înmormântați în 3 
cimitire din est - Dieuse, Haguenau și Soultzmatt.  
Anul acesta, la Cimitirul românesc din Soultzmatt, se vor pomeni în mod deosebit (vezi programul aici).  
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