
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETIN PAROHIAL LUNAR AL BISERICII ORTODOXE 

ROMÂNE SF. ANTONIE CEL MARE – VIENA 

 

  

 
 

 

DIN PASTORALA SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE LA ÎNCEPUTUL 
POSTULUI NAŞTERII DOMNULUI, 2016 

 
Preacuviosului cin monahal, Preacucernicului cler şi Preaiubiţilor credincioşi din cuprinsul Patriarhiei Române, 
 
Har, bucurie şi pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, iar de la noi părinteşti binecuvântări! 
 
Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, Iubiţi fraţi şi surori în Domnul, 
 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2016 în Patriarhia Română ca An al omagierii 
Educaţiei religioase a tineretului creștin ortodox și comemorării Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al 
tipografilor bisericeşti. Aceste două teme au o însemnătate deosebită pentru misiunea și lucrarea Bisericii în zilele 
noastre, reflectând două realități importante: mai întâi, este vorba de fenomenul secularizării societății 
contemporane, care prin contrast pune în evidență necesitatea formării spirituale a tinerilor şi orientarea lor 
spre însuşirea valorilor perene, prin intermediul și cooperarea dintre Familie, Biserică şi Şcoală; în al doilea rând, 
în anul 2016, s-au împlinit 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, teolog, tipograf, 
ctitor de lăcașuri de cult, personalitate culturală remarcabilă a literaturii române vechi și înțelept Mitropolit al Țării 
Românești. 
 
Iubiţi fraţi și surori în Domnul, 
Noul Testament dă mărturie despre faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a preţuit mult pe tineri. Cele trei minuni 
ale învierii din morți, pe care El le-a înfăptuit în timpul vieții Sale pământești, au fost săvârșite pentru a reda viață 
unor tineri: fiului văduvei din Nain, fiicei lui Iair și prietenului său Lazăr din Betania, fratele surorilor Marta și Maria. 
Prin aceste învieri, Domnul Iisus Hristos ne arată că tinereţea este simbolul frumuseţii vieţii veşnice, 
descoperită și trăită în Împărăţia cerurilor (cf. Matei 22, 30). 
Totodată, Noul Testament ne spune că mulți dintre ucenicii care L-au urmat pe Hristos au fost tineri. De 
asemenea, și în cazul Sfântului Apostol Pavel, între cei care l-au ascultat și l-au urmat, se aflau numeroși tineri, pe 
care Apostolul Neamurilor îi menționează în epistolele sale: Tihic, Trofim, Terţiu, Tit și Timotei. Ultimii doi au 
devenit episcopi în Creta și în Efes. Pe tânărul episcop Timotei, Sfântul Apostol Pavel îl îndemna: „Nimeni să nu 
disprețuiască tinerețile tale, ci fă-te pildă credincioşilor prin cuvânt, prin purtare, prin dragoste, prin duh, prin 
credință, prin curăție” (1 Timotei 4, 12). În prima sa epistolă, Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, cel mai tânăr 
dintre apostolii Domnului Iisus Hristos, se adresează tinerilor cu aceste sfaturi: „Vă scriu vouă, tinerilor, pentru că 
sunteți tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi şi ați biruit pe cel viclean (…) Şi lumea trece şi pofta ei, dar 
cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac” (1 Ioan 2, 14, 17). 
Și astăzi, Biserica îi consideră pe tineri ca fiind darul lui Dumnezeu pentru familie, Biserică și societate, îi 
îndeamnă să-l descopere pe Hristos și îi sprijină mai ales pe acei tineri credincioşi şi harnici, care participă 
intens la viaţa şi activităţile misionare ale Bisericii, desfășurate în plan spiritual, educaţional, cultural şi social-
filantropic, individual sau prin organizaţiile de tineret. 
Promovarea educației religioase constituie un act de mărturisire a identității spirituale a sufletului familiei românești 
și a tradiției învățământului românesc, educație care a început în școlile înființate de Biserică în apropierea 
lăcașurilor de cult. Educaţia religioasă a tinerilor începe în familie, continuă la școală și la Biserică, acolo unde 
tinerii simt iubirea și binecuvântarea lui Hristos pentru ei. […] 
Astfel, în societatea secularizată şi individualistă de astăzi, un tânăr credincios care cultivă prin rugăciune și fapte 
bune iubirea faţă de Dumnezeu și de aproapele devine exemplu pentru toţi ceilalţi tineri, precum și un curajos 
mărturisitor şi misionar implicat activ în viaţa Bisericii lui Hristos şi a semenilor. […] 
 
Textul integral al Pastoralei : http://basilica.ro/pastorala-craciun-2016/ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                 

                 

                 

(continuare din numărul anterior) 
 
De ce la Sinod au participat doar 10 Biserici din cele 14 Biserici autocefale ortodoxe? 
 
Până cu 2-3 săptămâni înaintea începerii Sinodului era clar că vor participa toate cele 14 Biserici ortodoxe surori. 
De altfel, Întâistătătorii acestora au stabilit împreună, la sfârşitul lunii ianuarie 2016 la Chambésy, data, locul şi 
procedura de organizare a Sinodului. Ezitările apărute cu puţin timp înainte de Sinod au fost de mai multe feluri:  

1. Patriarhia Antiohiei se afla într-o neînţelegere jurisdicţională cu Patriaria Ierusalimului, referitoare la parohia 
ortodoxă din Qatar. Ambele Patriarhii îşi arogă dreptul asupra acestei comunităţi. Dat fiind faptul că, din 
păcate, această neînţelegere nu a putut fi rezolvată până în iuni 2016, Patriarhia Antiohiei a hotărât să nu 
participe la Sinod. Decizia nu privea însă documentele Sinodului sau Sinodul în sine, ci relaţia cu Patriarhia 
Ierusalimului. 

2. Patriarhia Bulgariei şi Georgiei au cerut amânarea Sinodului pentru a se rediscuta anumite documente. 
Patriarhia Constantinopolului a răspuns, conform regulamentului Sinodului semnat inclusiv de Patriarhii 
Bulgariei şi a Georgiei, că orice Biserică ortodoxă poate aduce propuneri de corectare a documentelor în 
cadrul Sinodului. Amânarea Sinodului nu îşi avea rostul, de vreme ce amendamentele şi discuţiile pe text 
urmau a fi purtate cu toţi episcopii prezenţi la Sinod. Totuşi, cele două Biserici au hotărât să îşi anuleze 
zborul spre Creta. 

3. Patriarhia Serbiei a susţinut şi ea, iniţial, amânarea Sinodului, dar, la final, a fost de acord că propunerile de 
îmbunătăţire a documentelor se vor face la Sinod. De altfel, orice Biserică avea dreptul de veto în cadrul 
Sinodului şi astfel, unul sau mai multe documente nu ar mai fi putut fi adoptate.  

4. Patriarhia Moscovei a luat act de neparticiparea Bisericilor Antiohiei, Bulgariei şi Georgiei şi a hotărât că, 
dată fiind absenţa celor trei, caracterul panortodox se pierde şi Sinodul trebuie amânat. De aceea, şi ea şi-a 
anunţat neparticiparea la Sinod.  

Patriarhia Constantinpolului a luat act cu tristeţe de această evoluţie şi a convocat pe toţi Întâistătătorii Bisericilor 
Ortodoxe la o Sinaxă în Creta, în care să se hotărască ce e de făcut. Cei 10 Întâistătători prezenţi au hotărât că, 
date fiind pregările îndelungate, dar şi hotărârea unanimă din ianuarie 2016 a tuturor Bisericilor Ortodoxe, Sinodul 
trebuie să aibă loc aşa cum fusese programat.  
La plecarea spre Creta, Preafericitul Patriarh Daniel a declarat: „Noi, desigur, regretăm faptul că nu toate bisericile 
ortodoxe surori vor fi prezente in Creta, dar vom incerca să lucram ca și când ele sunt prezente, deoarece si-au 
exprimat punctele de vedere, au facut propuneri de imbunatatire pentru textele existente și aceste propuneri vor fi 
luate in seamă, chiar dacă fizic ele nu sunt prezente acolo, astfel incât hotărârile Sfântului și Marelui Sinod din 
Creta sa fie usor acceptate și de catre Bisericile Ortodoxe surori care nu sunt prezente in Creta.” 

Pr . Ioan Moga 
(va urma) 
 
 

 

 

 

DESPRE SINODUL DIN CRETA: INTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI 



 
 

 

    

 

 

 

 

                 

                 

                 

                  

  

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCERT DE VIOARĂ 
 
Pe data de 30 octombrie 2016 a avut loc un 
nou concert oferit de violonistul Tudor Andrei 
si elevii săi, majoritatea dintre ei fiind copii ai 
parohiei noastre. De data aceasta, au avut 
bucuria să concerteze pe o scenă cunoscută 
lumii artistice vieneze, Schwarzberg, 
localizată în centrul Vienei. Mai micii şi mai 
marii muzicieni s-au bucurat de un public 
numeros, care i-a aplaudat cu mare bucurie 
la finalul serii.  
Le dorim multă putere de muncă pe mai 
departe şi succes pentru următorul concert, 
care va avea loc deja pe data de 27 
noiembrie, la ora 16 (Hotel Levante).  
 
Iar pe 18 decembrie îi aşteptăm pentru 
Concertul de Crăciun în biserica noastră! 
 
 

ATELIER DE TEATRU PENTRU COPII 

De la sfârşitul lunii octombrie au începutul 
cursurile de teatru la noi, în sala parohiala. 
Avem 18 copii care participă duminica de 
duminica, dupa Sfanta Liturghie la acest 
atelier condus de preoteasa Patricia, 
licentiata si in arta dramatica si cu studii 
doctorale in acest domeniu. 

Iubirea ei pentru copiii parohiei noastre se 
manifesta neincetat in diverse moduri. De 
data aceasta a vrut sa-i antreneze concret in 
realizarea unui spectacol de teatru in limba 
romana, folosita în cele mai multe cazuri 
doar in cadrul familiei. Limba germană, 
datorită spaţiului de adopţie în care trăiesc, 
are zilnic prioritate în detrimentul limbii 
materne.  

Dar nu doar despre limba materna este 
vorba în cadrul acestor cursuri, ci şi de 
modelarea personalităţii copiilor noştri 
apelând la diferite segmente psihice (atentia, 
memoria, imaginatia, creativitatea, gândirea), 
diminuarea individualismului și stimularea 
spiritului de echipă specific si unei comunitati 
crestine, crearea disponibilităţilor verbale şi 
non-verbale ale comunicarii, dar si 
apropierea de orizontul culturii româneşti.  
 
  
 

DIN VIAŢA COMUNITĂŢII NOASTRE 

 

 



 
 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIN VIAŢA COMUNITĂŢII NOASTRE 

VOCI DE COPII LA SFÂNTA 
LITURGHIE 
 
In a 25-a duminica dupa Rusalii, de 
ziua Sfântului Ioan Gură de Aur, s-a 
format un nou cor de copii condus şi 
îndrumat de doamna Cristina 
Criclevit.  
 
Corul, format la momentul actual din 
fete între 5 şi 13 ani, a dat o parte 
din răspunsurile la Sf. Liturghie. 
Repetiţiile se vor face în sala parohiala, 
in fiecare sâmbătă. Pentru detalii vă 
rugăm să o contactaţi personal pe 
doamna Cristina Criclevit. 
 
Corul copiilor va cânta în fiecare 

duminică şi va fi pandantul corului de 

adulţi condus de domnul Grigore 

Andreica. Se doreşte implicarea activă, 

permanentă a copiiilor noştri dragi, cel 

mai de preţ dar pentru viitorul lumii 

noastre. 

Atelierul de teatru: pregătirea piesei Vifleimul, pentru Crăciun   

 



 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ATELIER DE CREAŢIE ŞI RECREAŢIE 
 
Atelierele de creaţie şi recreaţie au fost iniţiate de preoteasa 
Patricia din dorinţa de a le oferi celor mici si mari un timp 
preţios, acela de a fi împreună şi de a trăi entuziasmul 
descoperirii manualităţii pierdute de societatea noastră în 
favoarea „lucrului de-a gata” cumpărat de pe rafturile 
magazinelor.  
Claca românească de altădată avea în sine un sâmbure de 
adâncă creştinătate. Mâna lucrătoare a omului şi comuniunea 
cu aproapele conferea duhului putere şi frumusete. Atelierele 
de creaţie şi recreaţie vor să redescopere tocmai această 
taină minunată a mâinii lucrătoare care naşte utilul şi 
frumosul, dar şi relatia cu cel de lângă noi, împreună-lucrător 
în via Domnului! 
Până acum au avut loc ateliere în preajma Crăciunului, 
Floriilor, dar şi de sarbatoarea populară a mărţişorului. 
Următoarele ateliere vor avea loc pe 3 decembrie şi 10 
decembrie 2016, urmând ca pe 18 decembrie să fie 
organizat Târgul de Crăciun.  
 
 

 

 

 
 

DIN VIAŢA COMUNITĂŢII NOASTRE  

PROIECT CARITABIL: "CADOUL DIN CUTIA DE 
PANTOFI" (SHOEBOX.RO) - COLECTARE SI ANUL 
ACESTA LA BISERICA SF. ANTONIE 
 
La fel ca anul trecut, şi în acest an îi invităm pe credincioşii 
darnici să pregătească într-o "cutie de pantofi" mai mare sau 
mai mică un cadou pentru un copil defavorizat din 
România.Vă rugăm să puneţi în cutie doar lucruri noi - semn 
al preţuirii noastre pentru copiii care vor primi aceste daruri 
înainte de Crăciun!  
Scrieţi pe cutie şi pentru ce copil s-ar potrivi cadoul 
(fată/băiat, vărsta). 
Responsabil de proiect: Mădălina Cibu.  
Cadourile se colectează duminica, după Sf. Liturghie, la ora 
12.00!  
Data limită: 15 decembrie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERINŢĂ 
Miercuri, 9 noiembrie, în Centrul de studii 
teologice al Arhiepiscopiei romano-catolice din 
Viena (lângă Catedrala Sf. Stefan), pr. Ioan 
Moga, profesor la Universitatea din Viena şi preot 
la Biserica ortodoxă română Sf. Antonie, a 
susţinut o conferinţă despre „Sfântul şi Marele 
Sinod” din Creta. 
La conferinţă au participat peste 35 de austrieci 
doritori sa afle temele discutate la Sinod, precum 
şi relevanţa lor pentru viaţa Bisericii 
Ortodoxe.  Pr. prof. Ioan Moga a accentuat 
dimensiunea pastorală a temelor abordate în 
enciclica sinodului (problema familiei creştine, 
problema educaţiei, provocările lumii moderne, 
actualitatea dimensiunii ascetice a spiritualităţii 
ortodoxe). 

 
 



 
 

 

 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                 

IMPRESIILE UNUI BAIAT DE ALTAR 
 
Eu, Rafael, sunt băiat de altar de când aveam trei ani. 
Mie îmi place să aprind cărbunele pentru cădelnița folosită de preot, să 
pregătesc lumânările de la Sfânta Masă și să mă împărtășesc.  
Când e slujba pentru morți mă gândesc la Dumnezeu și la Iisus Hristos care 
s-a răstignit pentru noi toți. 
Când sunt în altar duminica, la Sfânta Liturghie,  îmi place să cânt cu toți 
oameni din biserică. 
Uneori mă gândesc ce fac îngerii și dacă Dumnezeu e cu noi în Liturghie. 
 
Rafael Moga, 7 ani 
 
 

DESPRE INGERI 
 
Atunci când venim pe lume, Dumnezeu ne dă  îngeri păzitori. Fiecare om are 
câte un înger păzitor până moare. 
Îngerii sunt prietenii noştri care ne ajută în tot ce le cerem. Ei ne ascultă 
cererile şi ne ţin aproape de Dumnezeu. Noi primim ajutor de la îngeri tot 
timpul. Ei ne iartă dacă facem rău sau ne mângâie dacă suntem trişti. Există 
mai multe feluri de îngeri : Serafimii cei cu şase aripi, Heruvimii cei cu ochi 
mulţi, Arhanghelii (Mihael, Gabriel, Rafael).  Îngerul Gabriel i-a spus Fecioarei 
Maria că o să nască pe Mesia. Deci fiecare înger are câte un lucru de făcut. 
Unii îngeri ajută oamenii săraci, alţii pe cei bolnavi şi alţi mulţi îngeri au grijă 
de mulţi copii. Dumnezeu îi păzeşte şi pe îngeri şi pe oameni. Dragi copii, vă 
rog să nu vorbiţi niciodată urât despre îngerii voştri ! 
 
Mălina Jitariuc, 8 ani  

 

PAGINA COPIILOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

SĂ ÎNVĂŢĂM COLINDE... 

Viflaime, Viflaime 

Cum de n-ai primit in tine 

Pe Fecioara Maria 

Sa nasca pe Mesia? 

 

N-ai stiut tu Viflaime 

Cu cata dragoste vine 

Cea mai Sfanta-ntre Fecioare 

A Domnului Nascatoare? 

 

N-ai primit tu Viflaime 

In casele tale bune 

Sa-I dai un pic de salas 

Celui mai Sfant Copilas? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

    

 

 

 

 

                 

                 

                 

                 

  

 

 

 

 

                 

 

 

Gândurile unui trecător prin viaţă, (aflat) pe drumul către Dumnezeu 
 
Mă surprind, pentru a mia oară, încercând să-mi amintesc care este rostul meu aici. Cei cu care am urcat mi-au 
povestit cum am început călătoria (eu nu mai am nicio memorie de atunci) dar, când îi întreb unde mergem şi ce 
căutăm exact, ridică din umeri sau îmi dau răspunsuri ce nu îşi găsesc loc în mine. 
  
El îmi dă gândul cel bun, ca de obicei, însă îmi întorc privirea către peisajul monoton iar vocea Îi rămâne înţepenită la 
marginile conştiinţei mele.  
 
Tresar când zguduitura neaşteptată îmi întrerupe nemilos reveria diurnă, cea a unei lumi construită după dorinţele 
mele, a cărei singură şi deplină stăpânitoare sunt. E doar o staţie, una anonimă între multele trecute şi uitate! 
Buimacă, mă uit cu îngrijorare că nu cumva vreunul dintre “ai mei”, dintre cei de care m-am apropiat în călătoria 
aceasta sau cu care am început-o, să fi coborât fără a-şi lua rămas bun. Ştiţi doar cât de nefiresc apasă o astfel de 
plecare, chiar şi cea a unui om cu care am schimbat câteva impresii, în trecere, despre condiţiile de călătorie sau 
preţul biletelor...  Despre a celor dragi, ce s-au dus, nu povestesc, mai bine mă străduiesc a uita durerea despărţirii.  
El zâmbeşte trist şi poate ne-ar alina suferinţa dacă L-am lăsa, doar ne iubeşte şi îi pare rău de strângerea inimii 
noastre. Dar nu am timp de asta acum, căci cei din jur mă cheamă în afară!  
 
Au urcat călători noi! Cu toţii îi iubim şi ne bucurăm de venirea lor, chiar dacă nu ştiu regulile şi mai fac greşeli, cum ar 
fi să spună ce simt fără a calcula reacţii şi fără să gândească ce credem noi, ceilalţi. Pentru că dacă vrei să câştigi, e 
musai să înţelegi rânduiala jocului: sa fii cât mai puţin tu şi cât mai mult ceea ce se vrea de la tine; nu contează de 
fapt nici cum eşti, nici ceea ce gândeşti sau faci, ci ceea ce spui că ai gândi sau face. Până la urmă ajungi să fii "cum 
trebuie"! Premiul e acceptarea (unii ajung chiar să fie admiraţi de vagoane întregi), iar rolurile jocului sunt predefinite 
de ocupanţii nivelurilor superioare. Cei ce refuză participarea sunt ocoliţi sau, în cazurile grave, complet izolaţi. 
Paradoxal însă, când noii veniţi învaţă rânduiala şi încep a se purta cum se cade, încetăm a-i iubi şi începem a ne 
teme.  
Ne priveşte tăcut în timp ce recităm cu emfază replici învăţate pe de rost. Noi, că de obicei, nu îi dăm atenţie ... Îl vom 
chema să ne ajute când ne pierdem un bagaj, când ne enervează ceilalţi călători sau ne întristăm din alt temei. În rest 
nu e timp, doar am mai spus-o!  
 
Bagajele! Mă uit dupa ale mele, să nu cumva sa fi dispărut. Dar sunt acolo şi privindu-le, mă mâhnesc. Au aşa un aer 
prăfuit, sunt vechi, iar căptuşeală e ruptă pe alocuri. Ale celor de lângă sunt incomparabil mai frumoase, ei au primit 
oricum şi locuri mai bune... Nu înţeleg cu ce greşesc că doar sunt, fără supărare, de mai mult timp aici şi cred că am 
făcut destule pentru a fi răsplătită. Ar fi cazul că El să îmi dăruiască unele noi!  
Mi-ar aminti poate că nici un călător nu a plecat cu ele şi că multe din cele bune ce mi s-au dat zac nefolosite într-un 
ungher sau, mai rău, au ajuns de nerecunoscut după ce le-am târât prin gunoaie. Însă nu vreau să ascult!  
 
Îmi revin gândindu-mă la cei despre care nu prea se vorbeste, cei din compartimentele din spate. Am trecut pe acolo 
de câteva ori. Mă indispune de fiecare dată, însă e bine să fii văzut împărţind, aşa că mă conformez. De obicei îmi fac 
drum la orele mai aglomerate, zvârlesc câteva firimituri şi caut a le evita privirea ce este, în cazul unora, inexplicabil 
de senină. Stau puţin, să nu mă contamineze mirosul de rugină şi atmosfera jilavă, de părăsire! E totuşi bine că îi 
avem, altfel cu cine m-aş compara când am nevoie de puţină încurajare? 
 El nu pleacă niciodată, rămâne acolo şi le şopteşte ceva ce nu aud, căci mă grăbesc să mă întorc la comfortul călduţ 
al locului meu de la fereastră!  
 
Încerc din răsputeri să ignor mersul tot mai rapid al trenului (înainte parcă se mişcă în alt ritm!) şi să evit 
necunoscutele ce mi se amestecă printre gânduri: ce e afară, pentru ce şi cât mai stau aici şi unde sunt cei mulţi ale 
căror locuri le ocupăm? 
  
Ştiu că nu Îl pot ţine la nesfârşit în aşteptare, deşi amân de multă vreme discuţia asta!  
Pentru că mi-e frică! Nu de El, căci nu pedepseşte, ci de punerea faţă în faţă cu mine, de confruntarea incomodă pe 
care prezenţa Lui o generează.  
 
Şi pentru că sunt vinovată! De nepăsare. 

A. B.  
 

 

MĂRTURII, GÂNDURI, ESEURI 



 
 

 

    

 

 

 

 

  

      

 

DE NOTAT – EVENIMENTE IN PERIOADA URMATOARE !!! 
 
27 nov., ora 16.00, Hotel Levante: concert la vioară (copii ai parohiei noastre) 

 

30 nov., ora 9.00: Al doilea hram al Bisericii noastre: Sf. Andrei Şaguna 
 

3 dec., ora 11.00 : Atelier de creaţie şi recreaţie 
 

04 dec., ora 10.00: la Sf. Liturghie va cânta renumitul « Cor bărbătesc de la Finteuşul Mare ». După 
Liturghie, la ora 11.45 va urma un concert de colinde. 

 

10 dec., ora 11 : Atelier de creaţie şi recreaţie 
 

16 dec., ora 19.00 : Concert de colinde. Formaţia « Suflete Senine » (România) 
 

18 dec., ora 12.00: Târgul de Crăciun. Puteţi cumpăra lucruri frumoase confecţionate de copii, mămici 
şi bunici pentru cei dragi ! 

 

18 dec., ora 18.00: Concert de Crăciun (instrumental) 
 

22 dec., ora 18.00: PREMIERĂ : Piesa de teatru « Vifleimul », pe scena de teatru a Parohiei Rudolfsheim 
(Meiselstr. 1), la 300 m de Biserica Sf. Antonie. Interpretează : copiii parohiei noastre (în limba 
română). 

 

ANUNŢURI 

 

 

 

 

Contact: Pr. dr.  Ioan Moga, Email: pr.moga@rumkirche.at, Tel: 0676 7728190 

Pr. Viorel Ghera, Tel: 0681 105 67 853 

 

Cont bancar (pentru donaţii sau contribuţii) 

Bank Austria, IBAN: AT32 1200 0100 0814 2019, BIC: BKAUATWW 

Inhaber: „Rumänisch-Orthodoxe Kirchengemeinde – Antonius-Kirche“ 

 

VĂ MULŢUMIM PENTRU ORICE DONAŢIE sau „DAUERAUFTRAG“ ! 

 

Pentru program şi alte 

informaţii, 

vizitaţi site-ul Bisericii noastre: 

  

www.sfantonie.at 
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