
 

 

Evocarea Părintelui Dumitru Stăniloae- 

teologul Sfintei Treimi 
 

✓ Denumirea activității: Evocarea Părintelui Dumitru Stăniloae- teologul 

Sfintei Treimi. 

 

✓ Responsabil: Cristina GHERGHE- tel. 0769 765 788, e-mail: 

c_gherghe@yahoo.com. 

 

✓ Scop: apropierea studenților din ASCOR de duhul filocalic redescoperit de 

Părintele Profesor Dumitru Stăniloae. 

 

✓ Obiective:  

 Oficierea slujbei de pomenire la mormântul Părintelui Profesor 

Dumitru Stăniloae; 

 Mărturisirea dreptei credințe prin organizarea unei procesiuni de la 

stația de metrou Pantelimon până la Mănăstirea Cernica; 

 Reuniunea filialelor ASCOR din toată țara; 

 Organizarea slujbei de Te-Deum pentru începutul anului 

universitar; 

 Susținerea unei sinaxe pe tema duhului filocalic redescoperit de 

Părintele Dumitru Stăniloae; 

 Închinarea la moaștele Sfântului  Ierarh Calinic, cu ocazia împlinirii 

a 230 de ani de la nașterea sa. 

 

✓ Locații: Mănăstirea Cernica, Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați 

Constantin și Elena”, Palatul Patriarhiei, Paraclisul Universitar „Sfântul 

Nicolae-Ghica”, Protoieria Sector 3 Capitală. 

 

✓ Perioadă: 6-8 octombrie 2017. 

 

 



 
 

✓ Descriere: La eveniment vor fi invitați trei membri din fiecare filială 

ASCOR (3 membri x 20 filiale = 60 participanți). Sosirea participanților 

va avea loc vineri seară începând cu ora 18.00, urmând ca aceștia să fie 

cazați la un liceu din București. 

 Studenții se vor întâlni la ora 07.00 la stația de metrou Pantelimon, 

de unde vor porni spre Mănăstirea Cernica, în cadrul procesiunii „Bucuria 

tinereții”.  Acolo, tinerii vor participa la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie 

și se vor închina la moaștele Sfântului Ierarh Calinic, de la nașterea căruia 

se vor împlini 230 de ani. Apoi, studenții se vor îndrepta spre mormântul 

Părintelui Dumitru Stăniloae, unde vor lua parte la slujba de pomenire 

închinată acestuia. La sfârșitul parastasului, părintele îndrumător al 

ASCOR București, Pc. Pr. Dr. Vasile Gavrilă, va ține un cuvânt despre 

personalitatea „teologului Preasfintei Treimi”, precum și despre impactul 

acestuia asupra spiritualității românești a secolului XX. După aceea, 

participanții vor servi masa de prânz la Centrul Socio-Cultural „Sf. Ierarh 

Calinic”. La ora 13.30 va fi vizitată incinta mănăstirii, precum și muzeul 

acesteia. Începând cu ora 15.00 participanții se vor deplasa spre Catedrala 

Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” pentru slujba Vecerniei. 

La finalul slujbei, ne dorim să luăm Înalta binecuvântare a Preafericitului 

Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Începând 

cu ora 19:00, tinerii vor participa la conferința intitulată „Trăirea duhului 

filocalic redescoperit de părintele Dumitru Stăniloae în contextul actual”, 

organizată la Palatul Patriarhiei, susținută de Pc. Pr. Prof. Univ. Dr. 

Gheorghe Holbea. 

Duminică, 8 octombrie, ziua va începe la Paraclisul Universitar „Sf. 

Nicolae-Ghica”  unde se va săvârși Sfânta Liturghie, precum și slujba de 

Te-Deum pentru începerea noului an universitar. La final, va fi susținut un 

cuvânt de încheiere, precum și o agapă frățească, la sala de conferințe a 

Protoieriei Sector 3 – Capitală.  

 

✓ Logistică:  

➢ Candele „Ajutorul tău pentru Catedrala Mântuirii Neamului” (100 

buc) – vor fi solicitate Arhiepiscopiei Bucureștilor; 

➢ Colivă (3 kg) – va fi făcută de voluntarii ASCOR; 

➢ Vin (5 l) – de la Paraclisul Universitar „Sfântul Nicolae – Ghica”; 



 
➢ Icoane împărătești – din sediul ASCOR; 

➢ Coroană de flori (1 bucată) – va fi confecționată de voluntarii 

ASCOR; 

➢ Partituri cu cântări religioase (50 de bucăți) – din sediul ASCOR; 

➢ Saci menajeri (2 bucăți) – din sediul ASCOR; 

➢ Ecusoane (60 bucăți) – vor fi achiziționate; 

➢ Ceaslov (2 bucăți) – din sediul ASCOR; 

➢ Apă 0.5 l (6 bucăți) – se va achiziționa; 

➢ Apă 5 l (20 bucăți) – se va achiziționa; 

➢ Cameră de filmat (2 bucăți)  - din sediul ASCOR; 

➢ Reportofon (1 bucată) – din sediul ASCOR; 

➢ Dozatoare ceai (2 bucăți) – de la Paraclisul Universitar „Sfântul 

Nicolae – Ghica”; 

➢ Ceai (300 pliculețe) – obținute din sponsorizări; 

➢ Zahăr (300 pliculețe) – obținute din sponsorizări; 

➢ Prelungitor (1 bucată) – din sediul ASCOR. 

 

✓ Buget aproximativ:  

o Masă: 

▪ Vineri seara: 5 RON/participant x 60 buc. = 300 RON; 

▪ Sâmbătă la prânz (la Centrul Social „Sfântul Calinic” – 

Cernica): 30 RON/participant x 60 buc. = 1800 RON; 

▪ Sâmbătă seara: 5 RON/participant x 60 buc. = 300 RON; 

▪ Duminică la prânz: 10 RON/participant x 60 buc. = 600 RON; 

o Flori pentru coroană: 150 RON; 

o Ecusoane: 60 RON; 

o Apă 0.5 l: 12 RON; 

o Apă 5l: 100 RON. 

Buget total: 3322 RON 

  


