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Lăudat fie Isus Cristos!
Iubiți Credincioși!
Cu ocazia Hramului Bisericii noastre: Coborârea Sf. Spirit se va celebra Duminică,
10 iunie 2018, ora 11:30, în Biserica Parohială Sf. Iacob (St. Jakob Pfarrkirche),
Einwanggasse 30A, 1140 Wien, Sfânta Liturghie arhierească de către Prea Sfințitul
Părinte Episcop Virgil, Dr. Bercea, Episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Oradea și
Excelența Sa Dr. Peter Stephan Zurbriggen, Nunțiul Apostolic în Austria.
După serviciul religios are loc o agapă tradițională românească în curtea Centrului
Parohial Sf. Iacob (Pfarrzentrum), Karlingergasse 5 / Cumberlandstr. 46a 1140
Wien (la 100 m de Biserica Sf. Iacob unde are loc Sf. Liturghie).
Sărbătoarea Hramului ne va da prilejul să fim împreună, să ne împărtășim gândurile,
preocupările și speranțele noastre, să ne bucurăm pur si simplu de bucatele și băuturile
noastre tradiționale. Reuniunea este deschisă tuturor indiferent de confesiune,
naționalitate sau stare socială. Sunteți bineveniți cu familia, prieteni, cunoștințe,
însoțitori. Scopul acestei reuniuni este de largă și activă participare, de a comunica, de a
ne destinde pentru câteva ore și de a ne cunoaște și aprecia mai bine. Explicit precizăm ca
Parohia este cadrul de intenție spirituală și organizatorică, nefiind interesată direct
material, politic, confesional sau oportunist în această acțiune.
Ca și în anii trecuți, unii membri ai comunității au contribuit prin donații în bani, în
natură sau prin muncă voluntară. Le mulțumim și pe această cale pentru jertfa adusă.
Vă rugăm ca și în acest an să vă aduceți contribuția bănească după apreciere și
posibilități la colecta care se va organiza la fața locului sau în contul parohiei:
AT09 2011 1000 0393 1994. Desigur donația bănească se poate face și înainte de hram
pentru procurarea celor necesare, așa cum de altfel unii au făcut-o și in anii precedenți.
Dumnezeu să primească ofranda. Sânt binevenite și specialități culinare din bucătăria
proprie.
Acces și Parcare:
• Pietonal: acces prin intrarea principală din Karlingergasse 5 sau prin curte
Cumberlandstr. 46a
• Transport public, linia 51A, de la stația Hietzing (U4), în sensul Ottakringer
Bad, Stația Cumberlandstrasse (vezi harta pe verso) sau Metrou (U-Bahn) U4
Stațiile: Hietzing sau Braunschweiggasse, Tramvai (10, 60), S45 Penzing
• Parcarea: pe Cumberlandstr, Karlingergasse, Ameisgasse. Atenție: curtea
centrului parohial nu este prevăzută pentru parcare, deci vă rugăm să parcați
automobilele pe străzile susnumite.
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Copiii sunt bineveniți, ei fiind în siguranță în curtea spațioasă, separată de pericolele
străzii. De supraveghere răspund tutorii legali ai fiecărui minor.
Reuniunea se va desfășura și în caz de timp nefavorabil, întrucât avem rezervat și
spațiu acoperit.
Pentru întrebări și sugestii sunteți bineveniți la datele de contact indicate ale grupului de
inițiativă.
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