
CENTRUL DE PELERINAJE AL EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE A ITALIEI    

S F I N Ț I I   A P O S T O L I   P E T R U   Ș I   P A V E L 

Pelerinaj la Bari 
la moaștele Sfântului  

Ierarh Nicolae 

Iubiți pelerini, 

Cu ajutorul lui Dumnezeu, Centrul nostru de 

Pelerinaje organizează un pelerinaj la Bari, la moaște-

le sfântului ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei, pe care 

Biserica Ortodoxă îl prăznuiește la data de 6 decem-

brie, moaște care în secolul al XI-lea (9 mai 1089), 

când Asia Mică era sub ocupație turcească, au fost 

aduse de un grup de 62 de marinari italieni de la Mira 

Lichiei la Bari. Papa Urban al II-lea a așezat sfintele 

moaște sub altarul din cripta bisericii ce fusese deja 

ridicată în cinstea sfântului Nicolae și unde pot fi 

cinstite și astăzi. 

PROGRAM: 

Duminică 10 aprilie: 
 00.30 (sâmbătă spre duminică): plecarea cu autocarul 

către Bari de la Roma Anagnina;  

 09.00: Sfânta Liturghie la parohia ortodoxă română 
Sfânta Treime din Bari; 

 12.00-14.00: închinarea la moaștele Sfântului Nicolae, 
aflate în catedrala San Nicola din Bari; 

 14.00: întoarcere la Roma. 

Costul pelerinajului include transportul 

dus-întors cu autocarul și parcarea la 

Bari 
 

Înscrierile se fac la tel. 328 91 85 209 (d.na Lăcrămioara Palaghianu) 

Alte informații la Centrul de Pelerinaje  

email: pelerinaje.episcopia.italiei@mitropolia.eu 

CATEDRALA SAN NICOLA DIN BARI 

Rezervarea locului necesită achitarea a 50 % din cost, 
la părintele de la parohia dvs 

Altarul cu moaștele sfântului ierarh Nicolae 

Retragerea rezervării se poate face numai cu cel mai 
târziu 10 zile înainte de plecare 

SFÂNTUL IERARH NICOLAE AL MIRELOR LICHIEI 

Aducerea acestor sfinte moaște la Bari s-a făcut într-acest fel:  

Unui preot care locuia în cetatea Bari, om drept, cinstit și cucernic, 

i s-a arătat înainte Sfântul Nicolae, zicându-i: "Mergi și spune po-

porului acestuia și la tot soborul bisericesc ca, ducându-se în Mi-

ra, cetatea Lichiei, să ia de acolo moaștele mele și, aducându-le 

aici, să le pună în această cetate, pentru că nu pot sa fiu în acel 

loc pustiu; așa voind Domnul Dumnezeul meu".  

Atunci, preotul vorbind cu mai marii cetății s-au sfătuit și s-au 

îngrijit împreună de aducerea moaștelor sfântului ierarh Nicolae 

din Mira Lichiei la Bari. 

După aceasta, Sfântul Nicolae, arătându-se în vedenie unui oareca-

re monah placut lui Dumnezeu, i-a zis: "Am venit cu bunăvoia lui 

Dumnezeu în această cetate, într-o Duminică, în ceasul al noulea 

din zi și, într-același ceas, am dat din darul lui Dumnezeu, tămă-

duire la unsprezece oameni". Această arătare a sfântului, monahul 

acela a spus-o la toți, spre mărirea plăcutului său. După aceea, în 

toate zilele, sfintele lui moaște n-au încetat a da cu minune tămă-

duire și se dau până acum, celor ce aleargă la dânsul cu credință. 

(Sinaxarul zilei de 9 mai: Mutarea moaștelor Sf. Ier. Nicolae la 

Bari) 

10 aprilie 2016 

“Mana” care se  

a d u n ă  d i n 

m o a ș t e l e 

s f â n t u l u i 


