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Credincioși ai Parohiei Ortodoxe Române din Viena în pelerinaj în Țara Sfântă 
Centrul religios-cultural Dumitru Stăniloae din Viena, în colaborare cu Agenția de pelerinaj Basilica 
Travel a Patriarhiei Române, a organizat în perioada 4-12 februarie un pelerinaj în Ierusalim și 
Iordania pentru credincioșii parohiei ortodoxe române din Viena.  

După o temeinică pregătire duhovnicească, prin întâlniri și discuții despre locurile cele mai importante 
pentru istoria mântuirii noastre, prin taina sfintei spovedanii, prin post, prin citirea de Acatiste și 
Paraclise închinate Mântuitorului Iisus Hristos, Maicii Domnului și Sfinților pe care urmau să-i 
întâlnească în mod deosebit, un grup de credinciosi ai parohiei ortodoxe române din Viena, însoțit de 
Părintele Emanuel Nuțu, slujitor al acestei parohii, au fost învredniciți a-și împlini visul oricărui 
creștin, acela de a merge pe acolo pe unde Dumnezeu-Omul a călcat în timpul activității Sale 
pământești. Cu multe gânduri, cu multe năzuințe, cu dorința de mulțumire pentru toate binefacerile 
primate și încărcați de emoții, pelerinii au vizitat și s-au închinat la  toate locurile importante pentru 
noi creștinii, pelerinajul culminând cu participarea la Sfânta Liturghie din Biserica Învierii sau a 
Sfântului Mormânt, în noaptea de 5 spre 6 februarie, când au primit Sfânta Împărtășanie. Ochii mereu 
înlăcrimați și vocea tremurândă cu care se cântau pricesne trădau emoția și bucuria pelerinilor, bucurie 
care, după cum ei spuneau, nu poate fi spusă sau descrisă, ci doar trăită de cel care este învrednicit să 
ajungă în acele locuri. Ne-am întors acasă cu multă mulțumire sufletească și cu dorința de reîntoarcere 
în locurile care îți oferă atâta pace, liniște și bucurie. Toți credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie de 
duminică au primit din partea pelerinilor iconițe și cruciulițe atinse în toate locurile sfinte, precum și 
câte o lumânare care a fost aprinsă la Sf. Mormânt, acestea ca o binecuvântare din Țara Sfântă. 

Acesta este al doilea pelerinaj organizat de Centrul religios-cultural Dumitru Stăniloae din Viena, iar 
pentru că tot mai mulți credincioși doresc să trăiască bucuria de a fi pelerin în Țara Sfântă, în 
colaborare cu Agenția de pelerinaj Basilica Travel a Patriarhiei Române vor fi organizate pelerinaje, 
pentru ca toți cei doritori să aibă această șansă. 

 
 



Spiritualitate și cultură românească la Viena 
 

Duminica, 11 decembrie 2011 
Centrul religios-cultural 
Dumitru Stăniloae de la Viena 
a organizat împreună cu Liga 
Culturală pentru Unitatea 
Românilor de Pretutindeni cu 
sprijinul UNESCO România 
aşezarea unei plăci 
comemorative la împlinirea a 
50 de ani de la „marea 
trecere” întru Fiinţă a 
filosofului, poetului şi 
diplomatului Lucian Blaga. 
Astfel, după Sf. Liturghie a 
avut loc, la Biserica Ortodoxă 
Română din Viena, dezvelirea 
și sfințirea plăcii comemo-

rative, așezată pe un perete exterior al Bisericii.  

Rugăciunea şi binecuvântarea au fost rostite de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin Hodea Sigheteanul 
de la Baia Mare. Au fost rostite versuri ale marelui poet Lucian Blaga şi au fost ţinute alocuțiuni de 
către: Acad. Eugen Simion, Prof. Dr. Victor Crăciun, Preşedinte al Ligii Culturale pentru Unitatea 
Românilor de Pretutindeni, Mugurel Sârbu , primarul Sebeșului şi părinții coordonatori ai Centrului 
religios-cultural Dumitru Stăniloae din Viena, Pr. Dr. Nicolae Dura și Pr. Emanuel Nuțu. Prin 
cuvintele rostite s-a motivat evenimentul cultural Lucian Blaga de la Viena și s-au arătat legăturile 
marelui om de cultură și filosof cu acest oraș capitală, unde Blaga după studiul Teologiei de la Sibiu, a 
studiat filosofia la Viena (1916-1920) prin susţinerea înaltului titlu academic de doctor prin lucrarea 
Kultur und Erkenntnis (Cultură şi cunoaştere. Contribuţii la teoria cunoaşterii) şi a activat ca dilomat 
român, ataşat de presă la Viena între anii 1932 şi 1937.  

La evenimentul cultural deosebit au participat și 
reprezentanți ai Ambasadei și Consulatului României 
de la Viena, Radu Totoianu, directorul Centrului 
Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș, reprezentanţi ai 
Consiliului Judeţean Alba şi numeroşi enoriaşi şi 
prieteni ai Parohiei. După dezvelirea plăcii 
comemorative, , a avut loc înmânarea de medalii, 
diplome și cărți. Prin acest eveniment cultural 
desfășurat în cadrul Bisericii și după Sf. Liturghie s-a 
arătat încă o dată legătura atât de strânsă între cult și 
cultură, legătură care, de-a lungul istoriei noastre a 
adus poporului român lumină, speranță și statornicie 
în credință și dragoste față de neam și țară. Corul 
Doxologia din Baia Mare a înfrumuseţăt evenimentul 
prin intonarea frumoaselor noastre colinde şi cântece 
româneşti de acasă. 

 

 

 

 

 



Comemorarea Sf. Andrei Şaguna la Centrul religios-cultural Dumitru Stăniloae din Viena 
Centrul religios-cultural Dumitru Stăniloae din Viena a organizat sâmbătă, 3 decembrie, o conferinţă 
dedicată Sfântului  Mitropolit Andrei  Şaguna. Dupa ce în ziua pomenirii s-a citit în mod solemn prima 
dată Acatistul închinat marelui mitropolit transilvanean şi s-au amintit anumite repere din viaţa sa, a 
urmat partea a doua a momentelor dedicate lui, sâmbătă, când pe suport de imagini, în faţa a numeroşi 
credincioşi dornici să afle cât mai multe despre acest mare ierarh şi om de cultură, Pr. Dr. Nicolae 
Dura, parohul Bisericii ortodoxe Române din Viena, a prezentat Conferinţa  Sfântul Mitropolit Andrei 
Şaguna.  

Această Conferinţă  a cuprins relatări despre momentele cele mai importante din viaţa Sf. Andrei 
Şaguna şi realizările lui cele mai de seama în plan pastoral, misionar şi administrativ,  legăturile pe 
care le-a avut cu Viena, capitala de odinioară a Imperiului  Austriac  şi momentul canonizarii lui.  
Bucuria a fost deplină, pentru că această Conferinţă  a fost precedata de un concert de colinde 
româneşti susţinut de corul  Medieşana din Medieşu Aurit, care a umplut de bucurie sufletele celor 
prezenţi ce trăiesc departe de casă, dar care poartă în suflet dorul de ceea ce înseamnă tradiţie si 
frumuseţe românească. 

 


