
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale
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Înalt Prea Sfinţitul Părintele 
nostru Mitropolit Iosif 

 

Slujeşte dumnezeiasca Liturghie şi 
parastasul pentru eroii români, la 
cimitirul de la Soultzmatt, alături de 
ierarhii (Î.P.S. Serafim, P.S. Sofian - 
Germania), clericii şi credincioşii din 
Franţa, Germania, Elveţia etc. care 
vor fi prezenţi ca în fiecare an, în 
duminica după Înălţare, la această 
slujbă (cf. FSJC 164, pagina 3). 

 

DUMINICA RUSALIILOR 
POGORÂREA DUHULUI SFÂNT 

SFÂNTA TREIME 
Slujeşte hramul parohiei Sfânta 

Treime de la Logroño, Spania (paroh: 
Pr. Vasile Magnet); de confirmat! 

B  U  L  E  T  I  N    S  Ă  P  T  Ă  M  Â  N  A  L    D  E    I  N  F  O  R  M  A  Ţ  I  I

D U M I N I C A
Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I 

Ecumenic (Niceea, 325) 
A şaptea după Înviere
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10-17 MAI 2004, SFÂNTUL MUNTE ATHOS, GRECIA 
ÎN PELERINAJ CU PREA SFINŢITUL SILUAN 

Săptămâna trecută, Prea Sfinţitul Episcop vicar Siluan s-a aflat în 
pelerinaj la Muntele Athos, însoţit de un grup de 5 clerici şi 7 laici din 
Mitropolia noastră. Întâlnirea cu Sfântul Munte al monahismului 
ortodox a fost, ca întotdeauna, plină de har şi de minunile trăirii în 
proximitatea lui Dumnezeu. În mod deosebit, de această dată, 
Dumnezeu a făcut ca Prea Sfinţitul Siluan să fie cel care să-l petreacă 
pe calea veşniciei pe marele duhovnic român, Părintele Dionisie de la 
Schitul românesc „Sf. M. Mc. Gheorge” Colciu. Într-adevăr, după ce 
au petrecut primele zile (luni-marţi) la Schitul românesc Prodromu şi 
la Mănăstirea Xenofont, aflând marţi (11.05) de starea finală avansată 
în care se afla Părintele Dionisie, Prea Sfinţitul Siluan s-a grăbit spre 
Chilia părintelui, acolo unde în urmă cu trei ani Părintele Dionisie îi 
cânta imnul Braţele părinteşti la tunderea în monahism. Monahii 
soseau rând pe rând şi fiecare lua ultima binecuvântare şi iertare de 
la Părintele Dionisie, în timp ce Prea Sfinţitul Siluan a început 
săvârşirea Tainei Maslului; la cântarea a 8-a de la canon, simţindu-se 
sfârşitul părintelui, s-a întrerupt slujba şi Prea Sfinţitul Siluan a citit 
rugăciunile de ieşire a sufletului din trup; îndată după acestea, 
părintele Dionisie a adormit întru Domnul în pacea şi liniştea 
monahală, aşa cum rar este dat cuiva să vadă. După tradiţia atonită, 
înmormântarea a avut loc a doua zi, seara la ora 18h00, într-o 
atmosferă emoţionantă. Alături de Prea Sfinţitul Episcop Siluan au 
slujit peste 30 de clerici monahi şi au participat aproape 200 de 
monahi şi credincioşi aflaţi în acele zile în Sfântul Munte, printre care 
şi prinţul Charles al Marii Britanii, pelerin cunoscut al Athosului, 
inclusiv al Schitului Colciu. 

Joi, Prea Sfinţitul Siluan a slujit dumnezeiasca Liturghie la Schitul 
românesc „Sf. M. Mc. Dimitrie” Lacu şi s-au vizitat alte mănăstiri. 
Sâmbătă şi duminică, pelerinii au fost oaspeţii mănăstirii Vatopedi, ai 
stareţului Efrem şi ai bătrânului Iosif. Duminică, au slujit Liturghia în 
biserica mare a mănăstirii.   

Părintele Dionisie (Ignat) s-a născut în anul 1909, în comuna Vorniceni 
(judeţul Botoşani), într-o familie de agricultori cu opt copii, al căror tată, 
Ioan, om foarte credincios, a murit de tânăr. La 6 septembrie 1926 a intrat în 
Sfântul Munte, la vârsta de 17 ani. După un scurt pelerinaj împreună cu 
fratele său, părintele Ghimnazie, şi cu încă 2 mireni, au încercat să se 
stabilească la schitul românesc Prodromul, dar nu au fost primiţi. În 1927 
au cumpărat, împreună cu un călugăr român, schimonahul Sebastian, chilia 
Bunavestire de lângă mânăstirea Pantocrator. În acelaşi an a fost tuns în  

continuare în pagina 2
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monahism primind numele Dionisie în locul celui de 
Dumitru, iar fratele său Ghimnazie a fost hirotonit preot. În 
1933 a trecut la cele veşnice stareţul Sebastian, iar cei doi 
fraţi au mers la chilia "Sf. Tihon de Zadonsk" din Capsala, 
la Stareţul Ghedeon. În 1937 s-au stabilit la chilia "Sf. 
Mare Mucenic Gheorghe" din Colciu, iar părintele Dionisie 
a fost hirotonit întru preot şi mai apoi rânduit duhovnic 
(1945); în ultima parte a vieţii şi-a pierdut vederea. A fost 
cel mai credincios şi îndelungat vieţuitor al Sfântului 
Munte în epoca noastră, nepărăsind Athosul timp de 78 de 
ani (1926-2004). A avut duhovnici iscusiţi pe părinţi 
precum ieromonahul Antipa Dinescu, Elisei Cilipiu, 
Dometie Trihenea ş.a., ajungând el însuşi un mare 
duhovnic, unul dintre cei mai căutaţi îndrumători 
duhovniceşti din Athos. Mulţi stareţi, ieromonahi, pustnici 
şi monahi din Sfântul Munte l-au avut duhovnic. 
 
11-15 MAI 2004 ITINERAR PASTORAL 
DUPĂ SĂRBĂTOAREA DE LA GENEVA 
şi Neuchâtel, Părintele nostru Mitropolit Iosif a 

rămas câteva zile în Elveţia: marţi (11.05, 9-18h00) a 
participat alături de Pr. Adrian Diaconu, Protoiereul 
Elveţiei, la ZIUA DE RETRAGERE 
DUHOVNICEASCĂ a Consiliului Bisericilor Creştine 
din Cantonul de Vaud, Elveţia, organizată la La Pelouse 
près de Bex; întâlnirea a reunit pe întâistătătorii 
Bisericilor creştine din Canton şi pe delegaţii 
permanenţi ai acestora şi a constat din momente de 
rugăciune urmate de agapă şi din discuţii pe marginea 
problemelor concrete existente în fiecare comunitate şi 
a temelor de actualitate ecumenică. În drum spre 
Bruxelles, unde a cercetat vineri (14.05) starea Bisericii 
noastre în capitala Belgiei, a fost oaspetele D-nei Lidia 
Stăniloae (Germania), fiica Părintelui Dumitru 
Stăniloae. 

  
14 MAI 2004, TORINO 
ÎNTÂLNIREA TINERILOR 

Vineri, 14 mai, în Parohia Sfânta Cruce din Torino a 
avut loc întâlnirea tinerilor organizată de Asociatia 
tinerilor ortodocşi NEPSIS. Invitatul serii a fost Luigi 
Cervellini, preot romano-catolic în localitatea 
Grugliasco (provincia Torino), psiholog şi mediator 
familial la Cooperativa "Terra mia", o asociaţie pentru 
toxico-dependenţi. 

Subiectul întâlnirii a fost "Comunicarea în familia 
creştină". Preotul Cervellini a enunţat un decalog al 
comunicării în familie, indicând răbdarea şi ascultarea 
drept fundamentale pentru un dialog în armonie. 
Întâlnirea a fost interactivă, participanţii fiind invitaţi 
să experimenteze chiar în acel moment sfaturile 
preotului. Li s-a propus tuturor să îşi asculte vecinul 
timp de trei minute şi apoi li s-a cerut să redea ceea ce 
au ascultat ca o probă a capacităţii de dăruire prin 
răbdare. 

(pentru FSJC, Laura Gabriela Calotescu, Torino) 
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16 MAI 2004, LOUVECIENNES  
HRAMUL PAROHIEI 

Parohia Sfântul Gherman şi Sfântul Cloud de la 
Louveciennes şi-a prăznuit hramul în prezenţa 
Părintelui Mitropolit Iosif, a clericilor (şase preoţi şi un 
diacon) şi credincioşilor care au ţinut să participe la 
dumnezeiasca Liturghie, la agapa, conferinţa şi 
discuţiile care s-au prelungit până seara. La momentul 
respectiv al slujbei, Părintele Mitropolit a acordat 
rangul de protoiereu şi crucea cuvenită Părintelui Marc-
Antoine Costa de Beauregard, parohul parohiei, aflat 
deja de mai mulţi ani în funcţia administrativă de 
protopop (protoiereu) al Franţei. 
 
MAI 2004, YORKSHIRE, ANGLIA  
PREOT PENTRU ROMÂNI 

Prin gramata mitropolitană nr. 166/1.05.2004, 
Părintele Mitropolit Iosif a acordat binecuvântarea de a 
sluji sfintele slujbe necesare pentru românii aflaţi în 
regiunea Yorkshire din Anglia Ieromonahului Macarie 
(Drăgoi) de la mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul Alba 
Iulia, aflat la studii pe o perioadă mai îndelungată în 
Anglia, la Colegiul anglican al Învierii de la Mirfield, în 
apropierea oraşului Leeds.  
Contact: Ieromonah Macarie  
0044 1924 483 340             House of the Resurrection
mdandragoi@yahoo.com            Mirfield WY WF14 OBN

www.mirfield.org.uk
 
19-31 MAI 2004, PARIS 
EXPOZIŢIE DE ICOANE PE STICLĂ  

Între 19 şi 31 mai, la Centrul Cultural Român din Paris 
(1, rue de l’Exposition, 75015 Paris) are loc o expoziţie de 
icoane pe sticlă (cca. 50 
exponate, cu vânzare) 
provenind de la Mănăstirea 
Brâncoveanu Sâmbăta de Sus 
(judeţul Braşov). Expoziţia a 
fost inaugurată miercuri 
seara (19.05), în prezenţa 
Părintelui Mitropolit Iosif, a 
a Ambasadorului Oliviu 
Gherman şi fireşte a 
grupului de monahi de la 
mănăstirea respectivă, în 
frunte cu Părintele Calinic, 
renumitul pictor de icoane 
pe sticlă. Cu această ocazie,  
s-a lansat şi un impresionant CD-multimedia (foto) cu 
materiale audio şi video referitoare la toate aspectele 
istoriei şi existenţei actuale a Mănăstirii (prezentate în
mare parte şi pe site-ul internet al mănăstirii: 
www.manastireabrancoveanu.ro). De joi până sâmbătă 
(20-22.05), între orele 16-19h00, Părintele Calinic oferă 
tuturor vizitatorilor o demonstraţie de felul în care se 
pictează pe sticlă. Expoziţia rămâne deschisă până la 31
mai. 



  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Ioannichié Balan 
Le Père Cléopas 
 
Tradusă din româneşte de Ieromonahul Marc 

Astăzi paroh al parohiei noastre Sfântul Iosif de la Bordeaux, ieromonahul 
francez Marc (Alric) a vieţuit mai mulţi ani în obştea Mănăstirii Sihăstria în 
perioada 1991-1996, bucurându-se de prezenţa harismatică a Părintelui Cleopa 
şi învăţând limba română ; la Sihăstria a fost primit în rândurile monahilor, iar 
mai apoi Î.P.S. Daniel, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi 
Bucovinei, l-a hirotonit diacon şi preot. Între anii 1996-2003, s-a aflat la 
Mănăstirea Sfântul Siluan din Franţa  (Saint Mars de Locquenay). 
   
Introducere de Jean-Claude Larchet 
 

Editura L’Age d’Homme         Chrétienté - orthodoxie — Vie 
NOUVEAUTÉS DU PREMIER SEMESTRE 2004    Apariţie prevăzuta în aprilie 2004 

Colecţia Mariduhovnici ortodocşi din secolul XX   Format 15,5x22,5 
Genul : Biografie     Pagini 208 
ISBN 2-8251-1858-3      Preţ EUR 18 

 
« Părintele Cleopa Ilie (10.04.1912-2.12.1998) este unul dintre cei mai mari 

duhovnici ortodocşi ai secolului XX. 
A fost nu numai un mare înnoitor al vieţii monahale în România, ci şi un 

duhovnic care a atras, prin harismele sale, zeci de mii de pelerini veniţi din 
întreaga Europă pentru a-l vedea şi a-l auzi. 

Toţi cei care au intrat în legătură cu Părintele Cleopa au simţit harul pe care îl  
simţim în prezenţa sfinţilor. 

La despărţirea de el, sufletul fiecăruia era uşurat, împăcat şi plin de viaţă. 
Acest fost păstor de oi, transfigurat de har în urma unei îndelungate asceze, 

avea darul discernământului, al străvederii, al profeţiei şi al vindecării. 
Simplitatea sa, moştenită de la originile sale ţărăneşti, unită cu o profundă 
smerenie, îi permiteau un contact imediat cu oamenii de condiţie modestă şi cu 
copiii, ca şi cu cei mari ai acestei lumi.  

Caracterul adesea pitoresc al cuvintelor sale şi tenta de umor pe care o stârnea 
cu bună-ştiinţă făceau ca personalitatea lui să fie în mod special foarte apropiată 
de fiecare. Strălucirea lui a fost imensă în lumea ortodoxă şi chiar cu mult 
dincolo de aceasta. 

Cartea de faţă, scrisă de un ucenic al Părintelui Cleopa, care a trăit mulţi ani 
alături de el, a fost deja publicată în mai multe limbi şi constituie cea mai bună 
introducere actuală în viaţa şi învăţătura sa. » 
 

L’Age d’Homme — Rue de Genève 10, CP 32 — CH-1000 Lausanne 9 ; Tel. 021 312 00 95 — Fax 021 320 84 40 
L’Age d’Homme France — 5, rue Férou — 75006 Paris ; Tel. 01 55 42 79 79 — Fax 01 40 51 71 02 

www.agedhomme.com — info@agedhomme.com 

 
 

 

 
 
 
 

No. 165         Foaia Sfântul Ioan Casian         Pag. 3 

 

EDIŢIA ROMÂNEASCĂ  
ORIGINALĂ 

Iaşi, 1999 
TRINITAS – Editura 

Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei 

A   A P A R U T  I N   L I M B A  F R A N C E Z A

PELERINAJ ÎN ROMÂNIA

M A R A M U R E S   S I   B U C O V I N A 
•  Zbor Paris-Bucureşti-Cluj-Paris 
•  Cazare şi masă în condiţii optime 
•  Ghid (preot) permanent 

2-10 septembrie 2004 

980€ ! 

INFORMAŢII & ÎNSCRIERI: GUSTAV ALSTADT TEL: 05 59 41 00 70



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
•  Duminică, 16 mai – aşa cum aflăm din săptămânalul 
Viaţa Cultelor (ed. Tradiţie, Bucureşti) - episcopii 
greco-catolici din România în frunte cu Î.P.S. 
Mitropolit Lucian, aflaţi în trecere la Paris la invitaţia 
Arhiepiscopului Parisului, Cardinalul Jean-Marie 
Lustiger, au slujit dumnezeiasca Liturghie în limba 
română în catedrala Notre-Dame.  

O asemenea slujbă a mai fost săvârşită la 12.05.1996 
tot de Î.P.S. Lucian, la împlinirea unei jumătăţi de 
veac de la fondarea Misiunii Greco-Catolice Române 
din Franţa prin înfiinţarea în 1946 a parohiei Sfântul 
Gheorghe din Paris (38, Ribéra - 75016 Paris) de către 
Mons. George Surdu (+23.04.2001). 
•  Sâmbătă, 22 mai, prinţul Felipe, moştenitorul 
tronului spaniol, se va căsători cu aleasa inimii sale, 
cunoscuta jurnalistă spaniolă Letizia Ortiz 
Rocasolano.  

În vârstă de 36 de ani (*30.01.1968), prinţul Felipe 
este singurul băiat şi ultimul dintre cei trei copii ai 
Majestăţilor lor, regele Juan Carlos şi regina Sofía ai 
Spaniei, după Alteţele regale Elena (*1963) şi Cristina 
(*1965). La ceremonia care a marcat deja întreaga 
Spanie, şi nu numai, participă peste 30 de şefi de stat 
şi reprezentanţi ai caselor regale, printre care şi regele 
Mihai al României cu regina Ana. Cununia va avea 
loc la ora 11h30 în catedrala Madridului, Almudena, 
după care mirii vor face turul tradiţional al oraşului, 
împodobit în ultimele zile pe măsura evenimentului.  
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Prea Sfinţitul Episcop vicar Siluan 
 

•  Duminică 23.05.2004, NISA 
Slujeşte dumnezeiasca Liturghie în parohia Sf. Constantin şi Elena de la Nisa 
(paroh: Pr. Patriciu Vlaicu) 
 

•  Duminica Rusaliilor, 30.05.2004, BRESCIA 
Slujeşte dumnezeiasca Liturghie a praznicului Pogorârii Duhului Sfânt în parohia 
Sfântul Constantin cel Mare de la Brescia (paroh: Pr. Gheorghe Timiş); de 
confirmat! 

•  Patriarhul ecumenic de Constantinopol, S.S. 
Bartolomeu, va vizita la Vatican pe papa Ioan 
Paul al II-lea, cu ocazia sărbătorii Sfinţilor 
apostoli Petru şi Pavel – 29 iunie.  

În ultimii ani a devenit tradiţie ca o delegaţie a 
Patriarhiei de Constantinopol să participe la acest 
praznic al Romei creştine, iar o delegaţie a papei să fie 
prezentă la pomenirea Sfântului apostol Andrei, 
propovăduitorul şi patronul Constantinopolului (30 
noiembrie). Anul acesta, însuşi patriarhul ecumenic 
va fi prezent la Roma, unde se va săvârşi o slujbă 
liturgică ecumenică.   
•  La 56 de ani de la crearea Statului în 1948, 
Israelul are astăzi 6,78 milioane de locuitori, din 
care 500.000 sunt originari din Maroc, alţi 245.000 
din Irak, 240.000 din România şi 220.000 din 
Polonia.  
•  Cuvântul “duminică” provine de la 
substantivul latin « dominus=domn, stăpân » 
prin intermediul adjectivului « dominicus, a, 
um » folosit în expresia « dies dominica = ziua 
domnească sau ziua Domnului ».  

Prăznuind duminica, creştinii mărturisesc ziua 
domnească în care Domnul Hristos a înviat din 
morţi şi în care Duhul Sfânt, Domnul, de viaţă 
făcătorul, S-a pogorât la apostoli şi prin ei şi 
asupra noastră. Şi în limba greacă, cuvântul 
duminică are acelaşi înţeles: kyriakí=duminică 
(himéra kyriakí=ziua domnească) provine de la 
kýrios=domn întâlnit în cunoscuta rugăciune: 
Kýrie eleison! Doamne miluieşte!    

 

 

Ştiaţi că ?... 

        FRANŢA            ELVEŢIA             SPANIA           PORTUGALIA             ITALIA                OLANDA              BELGIA            REGATUL UNIT                IRLANDA 

                                 
Imagini preluate de pe site-ul : http://flagspot.net



 

 
 

 
MAREA ÎNTÂLNIRE A TINERILOR 

Sâmbătă, 5 iunie 2004, la Limours  
în prezenţa Părintelui nostru Mitropolit Iosif 

 
În  program : 

10h30  Dumnezeiasca Liturghie  
13h00   Prânzul  
14h00 Campionat de tenis de masă (ping pong) 

La finalul Campionatului, se va organiza un foc de tabără în jurul căruia vom putea cânta, dansa… 
Nu uitaţi să vă aduceţi partiturile şi instrumentele muzicale.  
 

După-amiaza este strict rezervată tinerilor ! 
 

Participare la cheltuieli : 5 euro (după posibilităţile fiecăruia).  
Înscrieri : Christian Cădere, chriscadere@hotmail.com, 06.22.34.51.49   

 
 
 

MAREA ÎNTÂLNIRE A COPIILOR 
Duminică, 13 iunie 2004, la Limours  

 
În  program : 

10h30  Dumnezeiasca Liturghie  
 

După prânz, pentru copii :     pentru părinţi :  
Catezehă     Şedinţă video 
Piesă de teatru     Plimbare organizată 
Modelaj 
Jocuri... 

 
18h00 Închidere 

 
După-amiaza este strict rezervată copiilor între 3 şi 13 ani  

provenind din parohiile pariziene şi părinţilor lor ! 
 
 
Participare liberă la cheltuielile de masă şi organizare. 

Înscrieri : Anca SAV, sav_ancamaria@yahoo.co.uk , 02.32.24.12.97 (secretariat Nepsis) 
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ASOCIATIA  DE TINERET  A MITROPOLIEI NOASTRE

SUPLIMENT 
FSJC nr. 165/23-29.05.2004 

 
 
 
 



 
Program previzional 

NEPSIS 2004 
 
 

•  Sâmbătă, 5 iunie 2004, la Limours : Marea întâlnire a tinerilor : Dumnezeiasca Liturghie, campionat de 
tenis de masă, foc de tabără, cântări şi cântece (nu uitaţi instrumentele !) în prezenţa Părintelui 
Mitropolit Iosif. Înscrieri : Christian Cădere, chriscadere@hotmail.com, 06.22.34.51.49   

 
•  Duminică, 13 iunie 2004, la Limours : Marea întâlnire a copiilor : copiii între 3 şi 13 ani provenind din 

parohiile pariziene ; dumnezeiasca Liturghie, piesă de teatru (de confirmat), modelaj, jocuri… Pentru 
părinţi : şedinţă video, plimbare organizată. Înscrieri : Anca SAV, sav_ancamaria@yahoo.co.uk , 
02.32.24.12.97 (secretariat Nepsis) 

 
•  10-13 iunie 2004 : week-end al tinerilor la Bordeaux organizat de parohia Sfântul Iosif de la Bordeaux 

în colaborare cu alte parohii greceşti, româneşti… de la Paris şi Bordeaux. Contact : Monica Ghelase, 
reprezentantă Nepsis la Bordeaux mghelase@nomade.fr,  06.20.54.35.70 

 
•  2-4 iulie 2004 : Pelerinaj la mănăstirea Putna, în România, cu ocazia comemorării a 500 de ani de la 

moartea sfântului voievod român Ştefan cel Mare. Un program special de o săptămână (după 
eveniment) poate fi organizat pentru participanţii din străinătate. Contact : 
association_nepsis@yahoo.com, 02.32.24.12.97  

 
•  1-10 iulie 2004: o tabără de tineri (din România şi din Franţa) între 15 şi 20 ani la Malvialle, în prezenţa 

Prea Sfinţitului Episcop Siluan. Înscrieri : Ioana Căpităneanu, ioana_capitaneanu@yahoo.fr, 
02.32.71.21.56, 06.60.29.67.67 (15 locuri maxim) 

 
•  15-31 iulie 2004 : pelerinaj în România (Oltenia), în prezenţa Părintelui Mitropolit Iosif. Înscrieri : 

Christian Cădere, chriscadere@hotmail.com, 06.22.34.51.49 (30 locuri maxim + 10 tineri din România) 
 

•  septembrie 2004 : week-end în Italia, la Torino. Contact : Delia TIMIS, consilier  « Nepsis » pentru Italia, 
deliatimis@yahoo.com  

 
•  10-12 novembrie 2004 : pelerinaj la mănăstirea Născătoarei de Dumnezeu şi a Sfântului Martin 

(Cantauque), pentru hramul mănăstirii – Sf. Martin. Contact : association_nepsis@yahoo.com   
 
 

1. în prima zi de marţi a fiecărei luni, întâlniri ale tinerilor au loc în parohia română Sfânta Cruce 
de la Torino (Chiesa Santa Croce, Accademia Albertina 11, Torino). Contact : Delia TIMIS, 
deliatimis@yahoo.com 

 
2. colaborare cu asociaţia « Sfântul Nicolae », în special pentru a veni în ajutorul românilor care 

se află în dificultate. Contact : association_nepsis@yahoo.com    
 

3. colaborare cu asociaţia « Acoperământul » de la Isaccea-România vizând un proiect de 
ajutorare a copiilor şi persoanelor în vârstă. Toţi cei care doresc să se implice pentru strângerea 
de daruri materiale sunt rugaţi să ia legăura cu Ştefan Căpităneanu, scapitan@yahoo.com, 
02.32.71.21.56   

 
4. week-end-uri prevăzute în Franţa : la St. Mars de Locquenay-Sarthe, Mănăstirea Sfântul Siluan 

(responsabili : Christian Cădere şi Alice Colin, acolinz@yahoo.fr ).   
 

5. vederi pentru Paşti şi Crăciun sunt editate pentru a ajuta asociaţia « Acoperământul » de la 
Isaccea (România). Cereri la: Ioana Căpităneanu, ioana_capitaneanu@yahoo.fr, 02.32.71.21.56, 
06.60.29.67.67.  

 
Nu uitaţi că orice tânăr binevoitor poate ajuta asociaţia înscriindu-se la secretariatul Nepsis 
(association_nepsis@yahoo.com sau Ioana Căpităneanu, ioana_capitaneanu@yahoo.fr, 02.32.71.21.56, 
06.60.29.67.67). Cotizaţia este redusă la 10 euro/an pentru studenţi şi la 20 euro/an pentru ceilalţi. La cerere 
se acordă şi dispense. 

 


