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Programul 
manifestărilor  spirituale 

 organizate  
de  arhiepiscopia  dunării  de  Jos,

cu  prileJul  sărbătoririi 
sfÂntului  ierarh  nicolae, 

ocrotitorul  municipiului  brăila
– 3-6 decembrie 2019 –

Marţi, 3 deceMbrie 2019

Ora 1000 „Daruri de Moş Nicolae!“,  program liturgic şi so-
cial-filantropic în cadrul Grădiniţei „Familia“, pa-
rohia „Adormirea Maicii Domnului“ din municipiul 
Brăila.

Ora 1130 Binecuvântarea spaţiului de recreere pentru copiii 
internaţi la secţia de chirurgie pediatrică a Spitalu-
lui Judeţean Corp B – Spitalul Judeţean de Urgenţă, 
Corp B.

Miercuri, 4  deceMbrie

Ora 1400 „În vizită la fraţii noştri mai mici“, program 
social-fi lantropic în cadrul �entrului de detenţie pen--filantropic în cadrul �entrului de detenţie pen-
tru minori – Centrul de detenţie pentru minori din  
Tichilești.
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Ora 1400 „Bucură-te Sfinte Ierarhe Nicolae“, aducerea moaş-
telor Sfântului Ierarh Nicolae la Penitenciarul Brăi-
la, unde va avea loc acatistul Sfântului Ierarh Nico-
lae şi oferirea de daruri tuturor persoanelor private 
de libertate – Penitenciarul Brăila. 

Ora 1630 „Călători pe cărările sfinţilor“, procesiune cu moaş-
tele Sfântului Ierarh Nicolae şi ale Sfântului Ierarh 
Nectarie, pe traseul biserica „Sfinţii Arhangheli Mi-
hail şi Ga vriil“ – biserica „Sfântul Ierarh Nicolae“ 
din Brăila. Sfintele moaşte vor fi aşezate spre închi-
nare într-un baldachin special amenajat pe esplanada 
bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae“, unde vor rămâne 
până în ziua de cinstire a ocrotitorului municipiului 
Brăila.

Joi, 5 deceMbrie

Ora 1000 Dezvelirea plăcii dedicate împlinirii a 200 de ani de 
la naşterea lui Nicolae Bălcescu – Colegiul Național 
„Nicolae Bălcescu“ din Brăila.

Ora 1130 Festivitatea de premiere a elevilor olimpici ai Cole-
giului Naţional „Nicolae Bălcescu“ – Teatrul „Ma-
ria Filotti“ din Brăila.

Ora 1500 „Sfântul Nicolae – ocrotitorul celor bolnavi“, pro-
gram social-filantropic prin care se oferiră daruri 
persoanelor internate în spitalele municipiului Bră-
ila – Spitalul Judeţean de Urgenţă, Corpurile A şi B.

Ora 1700 Slujba Privegherii închinată Sfântului Ierarh Nico-
lae – toate bisericile din Eparhia Dunării de Jos.
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Vineri, 6 deceMbrie

Ora 800 Vizită la Spitalul „Sf. Nectarie“ – Veneţia Medical 
din municipiul Brăila – Spitalul „Sf. Nectarie“ – 
Veneția Medical din Brăila.

Ora 900 Sfânta Liturghie închinată Sfântului Ierarh Nico-
lae, ocrotitorul oraşului Brăila – biserica „Sfântul 
Nicolae“ din Brăila şi în toate bisericile din cadrul 
Eparhiei Dunării de Jos. 

Orele 1030-1200   Serbarea Liceului „Nicolae Iorga“ – Muzeul 
Brăilei „Carol I“.


