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Lausanne, mai 2017

PROGRAMUL SLUJBELOR LA BISERICA DIN LAUSANNE
ÎN PERIOADA DE VARĂ 2017
POMENIREA MORŢILOR – MOŞII DE VARĂ – SÂMBĂTĂ 3 IUN. 2017 (9:30 -12:00).
DUMINICĂ 4 IUN. SLUJBA POGORÂRII DUHULUI SFÂNT (RUSALIILE)
Ca în fiecare an slujba de Sâmbăta morților va fi urmată de o AGAPĂ, din ofrandele aduse de către credincioşi;
aceasta este și agapa pe care parohia o organizează pentru hramul capelei ”Tuturor Sfinților Români” din 18 iun.

† Sfânta Liturghie se oficiază (în principiu) în
fiecare duminică, între orele 10:00 – 12:00,
precedată de slujba utreniei, orele 9:30 – 10:00.
În lunile de vacanță, iulie și august, programul
slujbelor suferă anumite modificări (vezi mai jos).

† În luna iunie: se oficiază în toate cele patru
duminici (4, 11, 18 şi 25).
- Slujba praznicului „Sfintei Treimi” se oficiază
duminică 4 iunie (Duminica Rusaliilor).
- Slujba „Naşterii Sf. Ioan-Botezătorul” se
oficiază duminica 25 iunie;
- Slujba „Sfinților Apostoli Petru şi Pavel” se
oficiază joi 29 iunie (orele 10:00 – 12:00).
Postul Sf. Apostoli : 12 – 29 iunie
(pt. spovedit vineri 16 și 23 iunie, la ora 17:30).

† În luna iulie: se oficiază doar în duminicile
din 2, 9 și 23. Slujba „Sf. Prooroc Ilie
Tesviteanul” se oficiază duminică 23 iulie.
- Fiind lună de vacanță nu se oficiază în
duminicile din 16 și 30 iul. (a 3a și a 5a din lună)

† În luna august: se oficiază în fiecare din cele
patru duminici (6, 13, 20, și 27).
- Slujba „Adormirii Maicii Domnului” se va
oficia duminica 13 aug., iar
- Slujba „Tăierii Capului Sf. Prooroc IoanBotezătorul” se va ofocia duminică 27 aug.
Postul Adormirii Maicii Domnului durează două
săptămâni (1-14 aug.), iar în ziua Schimbării la Față
a Domnului - 6 aug. este dezlegare la pește.
Pentru spovedit și pentru împărtășit: duminică 6
aug. si duminică 13 aug. (înainte și după slujbă).

† Începând cu praznicul Sf.Apostoli – 29 iunie
și până la cel al ”Nașterii Maicii Domnului” 8 sept. se întrerupe slujba vecerniei de vineri
(program de vacanță).
† Din luna septembrie slujbele duminicale se
reiau conform programului obişnuit.
- Slujba ”Nașterii Maicii Domnului” se va oficia
vineri 8 sept. la ora 10:00.

VĂ DORIM TUTUROR O VACANȚĂ DE VARĂ BINECUVÂNTATĂ !
CONSILIULUI PAROHIAL mulţumește 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 paroh Adrian Diaconu poate fi contactat la tel. 021 601 03 30,
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).

