
P R O G R A M 
Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor 

București, 18-25 ianuarie 2019 
 
1. Vineri, 18 ianuarie, ora 17,00 
Biserica Ortodoxă „Sf. Anton Curtea Veche” – Str. Franceză nr. 33.  
Cuvânt învățătură – reprezentant Biserica Romano-Catolică. 
 
2. Sâmbătă, 19 ianuarie, ora 17,00 

Biserica Evanghelică Lutherană Germană C.A. - Str. Lutherană nr. 2. 
Cuvânt învățătură – reprezentant Biserica Greco-Catolică. 
 
Duminică, 20 ianuarie. - Rugaciuni în toate Bisericile 
Fiecare participă la Sfânta Liturghie în Biserica confesiunii căreia îi 
aparține. 
 
3. Luni, 21 ianuarie, ora 17,00 
Catedrala Episcopală Greco-Catolică „Sf. Vasile cel Mare” – Str. 

Polonă nr. 50. 
Cuvânt învățătură – reprezentant Biserica Ortodoxă Română. 
 
4. Marți, 22 ianuarie, ora 17,00 
Catedrala Episcopală Armeană – Blvd. Carol I nr. 43. 
Cuvânt învățătură – reprezentant Biserica Evanghelică Lutherană 
C.A. 
 
5. Miercuri, 23 ianuarie, ora 17,00 
Biserica Anglicană – Str. Xenopol nr. 2. 
Cuvânt învățătură – reprezentant Biserica Armeană. 
 
6. Joi, 24 ianuarie, ora 17,00 
Biserica Reformată Calvineum – Str. Lutherană nr. 13 bis. 
Cuvânt învățătură – reprezentant Biserica Anglicană. 
 
7. Vineri, 25 ianuarie, ora 17,00 
Catedrala Romano-Catolică „Sf. Iosif” – str. G-ral Berthelot nr. 17. 
Cuvânt învățătură – reprezentant Biserica Reformată Calvineum. 
 
 
 
 



Instrucțiuni: 
 a) Cavalerii și Doamnele OSMTH vor avea o ținută decentă și 
vor purta crucea cu colan la gât și insigna Ordinului la rever. 
 b) Se va ajunge la Biserica cu cel puțin 15 min. înainte de ora 
începerii slujbei și se vor ocupa, în liniște, locurile (de preferință 
grupat) fără a deranja alți enoriași. Manifestările de dragoste 
fraternă vor avea loc în afara lăcașului de cult! 
 c) Telefoanele vor fi oprite pe parcursul slujbei și nu se vor 
purta conversații între participanți. Atenția trebuie acordată în 

principal ceremoniei religioase.  
 d) Toți participanții din partea OSMTH se vor implica, conform 
cu tradiția fiecărei confesiuni, în slujba care va avea loc (rugăciuni, 
răspunsuri, cântece liturghice), în măsura în care le cunosc, sau se 
vor reculege în tăcere. 
 e) Se vor respecta, cu sfințenie, regulile și obiceiurile specifice 
fiecărei confesiuni în parte. În cazul apariției unor persoane 
răuvoitoare, cu inteția vădită de a perturba slujba, membrii OSMTH 
se vor implica, numai dacă situația o cere, cu discreție, cu eleganță 

și noblețe, în îndepărtarea acestora din incinta lăcașului de cult după 
care vor reveni și vor rămâne vigilenți, aproape de intrare, până la 
încheierea slujbei.  
 f) Nu se admite părăsirea incintei lăcașului de cult, altfel decât 
din motive extrem de bine întemeiate, până la terminarea slujbei.  
  


