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Na[terea lui Hristos –
sensul vie]ii noastre
Iubi]ilor preo]i din parohii,
cu vio[ilor vie]uitori ai sfintelor
m\n\stiri [i drept-credinciosului
popor al lui Dumnezeu din Arhie piscopia Ia[ilor: har, bucurie,
iertare [i ajutor de la Dumnezeu
Cel `n Treime preasl\vit – Tat\l,
Fiul [i Duhul Sf=nt
Iubi]i fra]i preo]i,
Cinstit cin monahal,
Drept-m\ritori cre[tini,

C

u mult\ bucurie duhovniceasc\ [i cu n\dejde
`n mila [i ajutorul lui
Dumnezeu, m\ adresez vou\ `n
aceast\ sf=nt\ zi de s\rb\toare.
Este praznicul cel mare al Na[terii lui Hristos. Cu fric\ [i cu cutremur, cu credin]\ [i cu dragoste, ne a[ez\m `n fa]a tainei celei
ad=nci [i `n\l]\toare a ~ntrup\rii
Fiului lui Dumnezeu. Suntem
ajuta]i `n demersul nostru de cuvintele Dumnezeie[tii Scripturi,
ale Sfin]ilor P\rin]i [i de c=nt\rile
Bisericii `n\l]ate c\tre Cer [i
c\tre inima noastr\ `n aceste
zile. Colindele [i atmosfera de
s\rb\toare creeaz\ starea l\untric\ adecvat\ apropierii de Dumnezeu. Suntem `n aceste zile de
s\r b\toare mai deschi[i spre
cugetare asupra sensului vie]ii
noastre [i al celor apropia]i nou\, asupra rostului Bisericii [i al
lumii.
Constat\m `n noi [i `n via]a
semenilor no[tri o sete de iubire
[i iertare, o foame mare dup\
ade v\r [i dreptate. ~n unii oa meni, aceast\ stare de sete [i de
foame este tr\it\ ad=nc [i dureros. Al]ii o con[tientizeaz\ mai
pu]in. To]i `ns\ caut\ r\spuns,
chiar dac\ `n forme [i cu intensit\]i diferite.
~n fa]a oamenilor `nseta]i [i
`nfometa]i dup\ o via]\ adev\rat\, vine Hristos [i gl\su ie[ te: „Eu sunt P=inea vie]ii; cel ce

vine la Mine nu va fl\m=nzi [i cel
ce crede `n Mine nu va `nseta
niciodat\”[1]. Pe oamenii `mpov\ra]i de `ngrijor\ri, de lipsuri [i
osteni]i de greutatea vie]ii, Hristos `i cheam\ la Sine: „Veni]i la
Mine, to]i cei osteni]i [i `mpov\ra]i, [i Eu v\ voi odihni pe voi.
Lua]i jugul Meu asupra voastr\ [i
`nv\]a]i-v\ de la Mine, c\ sunt
bl=nd [i smerit cu inima, [i ve]i
g\si odihn\ sufletelor voastre”[2].
Pentru cei care se afl\ `n stare de
confuzie [i haos, `n r\t\cire [i
nedumeriri de tot felul, Hristos
are cuv=nt l\muritor: „Eu sunt
Calea, Adev\rul [i Via]a”[3]. „Eu
sunt Lumina lumii”[4], spune
Hristos celor cuprin[i de diferitele forme ale `ntunericului: necredin]a, p\catele grele, `ndrept\]irea de sine, preten]ia de superioritate etc. Puterea izb\vitoare
[i eliberatoare a lui Hristos dezleag\ [i lan]urile robiei [i dependen]elor de tot felul: „Dac\ ve]i
r\m=ne `n cuv=ntul Meu, [...] ve]i
cunoa[te adev\rul, iar adev\rul
v\ va face liberi”[5]. Iar „dac\ Fiul
v\ va face liberi, liberi ve]i fi `ntradev\r”[6].
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Iubi]i credincio[i,

P

entru orice om, `n orice
`mprejurare, `ntotdeauna
[i `n tot locul, Hristos este totul. El este m\sura tuturor lucrurilor, temeiul necl\tinat a tot
ce exist\, criteriul des\v=r[it `n
toate. De ce aceasta? Pentru c\
Hristos este nu numai Fiul Fecioarei Maria, n\scut, ca om, `n Betleem, ci este [i Fiul lui Dumnezeu, „Dumnezeu adev\rat din
Dumnezeu adev\rat”[7].
Cuvintele lui Hristos, via]a [i
faptele Sale nu sunt ale unui
simplu om, fie el [i cel mai mare
dintre to]i oamenii care au tr\it
pe p\m=nt. Sunt cuvintele [i
faptele lui Dumnezeu Care S-a
f\cut om. ~n acest sens, lucrarea
[i cuv=ntul lui Hristos constituie
singurul izvor de adev\r `ntr-o
lume care propag\ minciuna `n
diferite forme, singura putere de
via]\ `ntr-o lume cuprins\ de
cultura mor]ii, singura cale
ner\t\cit\ `ntre at=tea `ncruci[\ri
de drumuri care nu duc niciunde.
La marea s\rb\toare a Cr\ciunului se cuvine s\ m\rturisim c\
Hristos, Cel n\scut `n Betleem,
este Om adev\rat [i Dumnezeu

ð
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ð adev\rat. Din iubire, din compasiune [i iertare pentru oameni,
Dumnezeu-Tat\l L-a trimis pe
Fiul S\u `n lume pentru ca lumea
s\ afle din nou calea c\tre via]a
cea adev\rat\. „Dumnezeu a[a a
iubit lumea, `nc=t pe Fiul S\u Cel
Unul-N\scut L-a dat, ca oricine
crede `n El s\ nu piar\, ci s\ aib\
via]\ ve[nic\.”[8] Dumnezeu a
luat chip de om, S-a f\cut om
pentru ca pe oameni s\-i cerceteze, s\-i caute, s\-i cheme la Sine, s\ le arate calea, s\-i t\m\duiasc\, s\-i izb\veasc\ de frica
mor]ii. „Cercetatu-ne-a pe noi de
sus M=ntuitorul nostru, R\s\ritul
r\s\riturilor”, exclam\ c=ntarea
Bisericii, „[i cei din `ntuneric [i
cei din umbr\ am aflat adev\rul:
c\ din Fecioar\ S-a n\scut Domnul”[9].
Iubi]i fii [i fiice ai Bisericii lui
Hristos,

A

u trecut dou\ mii de
ani de la evenimentul
istoric al Na[terii M=ntuitorului Hristos, de la R\stignirea, Moartea [i ~nvierea Sa.
Apropiindu-ne peste c=teva zile
de finalul anului 2018, se cuvine
a ne `ntreba c=t am vie]uit de-a
lungul acestui an `n leg\tur\ cu
Hristos [i c=t am fost departe de
El. Pentru tot ce a fost bine, frumos [i ajutor de Sus, s\ rostim
din toat\ inima: „Slav\ }ie,
Doamne Iisuse Hristoase, pentru
toate binefacerile Tale, rev\rsate
peste noi [i peste lume!”. S\-I
mul]umim, de asemenea, [i pentru tot ajutorul d\ruit poporului
rom=n acum 100 de ani, c=nd
rom=nii [i ]inuturile rom=ne[ti
`nstr\inate s-au `ntors acas\. Cu
smerenie, s\-I cerem iertare lui
Hristos-Dumnezeu pentru toat\
negrija, lipsa rug\ciunii [i a iert\rii, pentru neiubirea [i alte
forme ale r\ut\]ii [i ale p\catului
care ne-au `ntunecat via]a `n
cursul anului care se `ncheie.
~n duh de n\dejde, ne apropiem de Noul An, 2019. Se `mplinesc anul viitor trei decenii de la
marile schimb\ri din decembrie
1989. Sper\m s\ avem puterea

de a vedea ce a fost bine [i ce a
fost r\u `n aceast\ perioad\ [i de
a lua aminte pentru ceea ce urmeaz\. De fapt, aceast\ perioad\, ca oricare alta, se m\soar\
prin prisma apropierii sau dep\rt\rii noastre de Dumnezeu, prin
tr\irea sau nu a valorilor Evangheliei Domnului Hristos.
Acum, la s\rb\toarea Na[terii
Domnului [i la cump\na dintre
ani, ~l rog pe Dumnezeu s\ v\
aib\ pe to]i sub ocrotirea Sa cea
milostiv\. Prelu=nd cuvintele
Sf=ntului Apostol Pavel, v\ `n demn [i eu: „S\ fi]i puternic `nt\ri]i, prin Duhul Sf=nt, `n omul
dinl\untru; Hristos s\ Se s\l\[luias c\, prin credin]\, `n inimile
voastre, `nr\d\cina]i [i `ntemeia]i
fiind `n iubire, [...] s\ cunoa[te]i
iubirea lui Hristos, cea mai presus de cuno[tin]\”[10], „s\ v\
umple]i de cunoa[terea voii Lui
(Dumnezeu), `ntru toat\ `n]elepciunea [i priceperea duhovni ceas c\, ca voi s\ umbla]i cu
vrednicie `ntru Domnul, pl\cu]i
Lui `n toate, aduc=nd road\ `n
orice lucru bun [i sporind `n
cunoa[terea lui Dumnezeu”[11].
Mai presus de toate, „r\m=ne]i
`ntemeia]i `n credin]\, `nt\ri]i [i
ne clinti]i de la n\dejdea Evan gheliei”[12] Domnului Hristos.

Din toat\ inima, urez fiec\ruia `n parte [i tuturor laolalt\:
S\rb\toare frumoas\ [i sf=nt\ de
Na[terea lui Hristos!
Al vostru frate [i p\rinte `ntru
slujirea Bisericii,
† Teofan
Prin harul lui Dumnezeu
Arhiepiscop al Ia[ilor [i
Mitropolit al Moldovei [i
Bucovinei
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„Lumin=nda” Utreniei Na[terii Domnului, `n Mineiul pe
luna decembrie, Editura Institutului Biblic [i de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, Bucure[ti, 2005, p. 446.
10. Efeseni 3, 16-17, 19.
11. Coloseni 1, 9-10.
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Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit Teofan `n
parohii [i m\n\stiri

~

n perioada 1 noiembrie – 31 decembrie,
~naltpreasfin]itul P\rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a vizitat parohiile: Biserica „Sf=ntul Nicolae Domnesc” – Ia[i;
„Sfin]ii 40 de Mucenici” – Copou, Ia[i; „Sf=ntul
Haralambie” – Ia[i; „Vovidenia” – Ia[i (Protopopiatul Ia[i I); „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena”
– Sec\re[ti, com. Cucuteni, jud. Ia[i (Protopopiatul Pa[cani); „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i
Gavriil” – Rot\ria, com. Ciorte[ti, jud. Ia[i; „Sf=ntul Cuvios Dimitrie Basarabov” – Bucium 2, Ia[i
(Protopopiatul Ia[i II); Capela cu hramul „Sf=ntul

Ierarh Nicolae” din cadrul Liceului Tehnologic
Special din com. {tefan cel Mare, jud. Neam]
(Protopopiatul Piatra Neam]).
~n aceea[i perioad\, P\rintele Mitropolit Teofan a vizitat m\n\stirile: M\n\stirea Neam], Schitul Vovidenia, M\n\stirea Sih\stria, M\n\stirea
Agapia, M\n\stirea V\ratec, M\n\stirea Tarc\u,
M\n\stirea T\rcu]a (jud. Neam]); M\n\stirea Cet\]uia, M\n\stirea Bucium (jud. Ia[i); M\n\stirea
Zosin, M\n\stirea Pop\u]i (jud. Boto[ani).

Sfin]irea Catedralei Na]ionale

S

imbolurile na]ionale, `n
general, r\m=n constante
`n timp, de multe ori
pentru secole `ntregi. Acest adev\r se aplic\ [i Catedralei M=ntu irii Neamului sau Catedrala
Na]ional\, proiect cu o vechime
de aproape 140 de ani, care p\streaz\ `n `nsu[i numele lui puterea simbolului. Construirea Catedralei M=ntuirii Neamului a fost
`nchinat\ dintru `nceput Eroilor
rom=ni, mai `nt=i a celor care s-au
jertfit `n R\zboiul de Inde pen den]\ din anii 1877-1878. Dup\
acest r\zboi, Mihai Eminescu [i

Ioan Slavici, privind `ntoarcerea
trupelor doroban]ilor rom=ni din
luptele de la Plevna, de la Vidin,
de la Rahova [i Sm=rdan, `n urma c\rora Rom=nia `[i c=[tigase
independen]a, [i cunosc=nd num\ rul mare de solda]i rom=ni
mor]i `n aceste lupte, au propus
`n paginile ziarului Timpul, cotidianul cu cel mai mare tiraj al
vremii, construirea unei Catedrale Na]ionale, ca simbol al m=ntuirii, adic\ al eliber\rii neamului rom=nesc de sub st\p=nire
str\in\. Dup\ R\zboiul pentru
~ntregirea Neamului Rom=nesc
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(1916-1918) [i, mai ales, dup\
Unirea cea Mare din 1918, acest
proiect, precum [i numele de
Catedrala M=ntuirii Neamului, a
c\p\tat noi valen]e, ad\ug=nd
mul]umirea adus\ lui Dumnezeu
„pentru `ntregirea ]\rii `n hotarele sale fire[ti”. Chiar [i dup\ 45
de ani de comunism, proiectul
construirii Catedralei Na]ionale a
prins din nou via]\. Astfel, dup\
Revolu]ia din ‘89, c=nd rom=nii
s-au ridicat pentru ap\rarea libert\]ii [i a demnit\]ii lor grav
`n c\lcate, c=nd pe str\zile din
ora[ele ]\rii r\suna „Cu noi este
Dumnezeu” [i imnul „De[teapt\-te,
rom=ne”, pun=nd la locul me ritat credin]a [i Biserica, dispre]uite de comuni[tii atei, proiectul-simbol al Catedralei M=ntuirii
Neamului a fost din nou adus `n
actualitate, ceea ce `nseamn\ c\
el exprim\ `nc\ ide a lurile
poporului rom=n, `n ciuda
tuturor opreli[tilor [i a tuturor
campaniilor agresive de denigrare. O asemenea credin]\ transcende istoria!
Catedrala Na]ional\ reprezint\ istoria poporului rom=n scris\
de Eroii neamului din timpuri [i
locuri diferite, [i cuprinde ea `ns\[i o `ntreag\ istorie, cu semnifica]ii mereu `mbog\]ite.
La 100 ani dup\ Marea Unire,

ð
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pe 25 noiembrie, Sanctitatea Sa
Bartolomeu, Patriarhul Ecu me nic, `mpreun\ cu Preafericitul
P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom=ne, [i cu soborul slujitor, din care au f\cut
parte ierarhi str\ini [i rom=ni, au
s\v=r[it slujba de sfin]ire a l\ca[ului de cult. Dup\ `nve[m=ntarea `n har a Catedralei Na]ionale, la Sf=nta Mas\ a Altarului a
fost s\v=r[it\ [i prima Sf=nt\ Liturghie. Al\turi de cei doi patriarhi, din soborul de ierarhi au
f\cut parte IPS P\rinte Hrisos tom, Mitropolit de Patra, IPS P\rinte Emanuel, Mitropolitul grec
ortodox al Fran]ei, [i IPS P\rinte
Elpidofor, Mitropolit de Prousa
(Patriarhia Ecumenic\); PS P\rinte Qais, Episcop de Erzurum (Patriarhia Antiohiei [i a ~ntregului
Orient); PS P\rinte Luchian al
Episcopiei Ortodoxe S=rbe din
Ungaria [i administratorul Episcopiei Ortodoxe S=rbe din Ti mi[oara, precum [i ierarhi ro m=ni. Al\turi de ierarhi s-au rugat la slujb\ arhimandri]i, stare]i
ai mai multor m\n\stiri din `ntrea ga ]ar\, preo]i profesori de
teologie, diaconi. R\spunsurile
liturgice au fost oferite de Grupul
psaltic „Tronos” al Catedralei
Patriarhale [i Corala „Nicolae
Lungu” a Patriarhiei Rom=ne.
Catedrala Na]ional\, a spus
Sanctitatea Sa Bartolomeu, `n cuv=ntul de `nv\]\tur\ dup\ rostirea Sfintei Evanghelii, reprezint\
nu numai visul de peste un veac
al tuturor `nt=ist\t\torilor Bisericii Ortodoxe Rom=ne, ci „`nalta
aspira]ie pe care a nutrit-o `ndeob[te `ntregul popor rom=n binecredincios [i arz\toarea n\zuin]\
a regilor de odinioar\, Carol I [i
Ferdinand”, [i mai ales `mplinirea
`n fapt\ a cuvintelor M=ntuitorului Iisus Hristos, men]ionate `n
Evanghelia duminicii, [i anume
„cele ce sunt cu neputin]\ la oameni, sunt cu putin]\ la Dumnezeu” (Luca 18, 27). De asemenea, Sanctitatea Sa a explicat c\
un astfel de obiectiv are menirea
de a-i aduce `mpreun\, de a-i
uni, pe fiii unui popor. „Ast\zi,
v\ ve dem cu ochii cugetului,
cler [i popor, ierarhia [i statul
rom=n, cet\]eni `n func]ii de

conducere [i cet\]eni de r=nd, v\
vedem pe to]i, cu mic, cu mare,
copii [i v=rstnici, oameni de seam\ [i oameni mai pu]ini cunoscu]i `n lume, me[te[ugari [i oameni de [tiin]\, muncitori [i
arti[ti, rom=ni din Bucure[ti, din
cele mai `ndep\rtate col]uri ale
]\rii [i din diaspora rom=neasc\
din toat\ lumea; v\ vedem cum
veni]i s\ v\ aduce]i contribu]ia
cu mul]umire, nu cu m=na tremu r=nd\, ci cu bucurie [i p\ trun[i la inim\, fiecare dup\
posibilit\]i [i cu voie bun\. Pe
to]i v\ vedem `n cuget cum da]i
o m=n\ de ajutor ca s\ se `m plineasc\, cu lucrarea lui Dumnezeu, f\g\duin]a-leg\m=nt f\cut\ de neamul rom=nesc [i s\
se `ncheie, s\ se `nzestreze [i s\
se `mpodobeasc\ c=t mai frumos
Catedrala de frunte a pa triei
dum neavoastr\, astfel `n c=t
aceasta s\ fie pe m\sura valorilor
spirituale m\re]e ale Ortodoxiei
[i ale tradi]iei istorice na]ionale a
rom=nilor”.
La finalul slujbei, Patriarhul
Ecumenic a mul]umit Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel pentru

invita]ia de a fi p\rta[ la aceast\
mare bucurie a bine cre din cio [ilor ortodoc[i rom=ni [i a m\rturisit c\ to]i membrii Bisericii [i
`ntregul popor rom=n au un loc
special `n inima Sanctit\]ii Sale.
De asemenea, Patriarhul
Rom=niei le-a mul]umit tuturor
celor care au participat la slujba
de sfin]ire a Catedralei Na]ionale
[i la Sf=nta Liturghie, `naltelor
autorit\]i de stat, centrale [i locale, ierarhilor str\ini [i ierarhilor
membri ai Sf=ntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, tuturor
invita]ilor din cadrul diferitelor
institu]ii ale statului rom=n, precum [i mul]imii preo]ilor [i credincio[ilor prezen]i. Preafericirea
Sa i-a felicitat pe credincio[ii [i
cre dincioasele care poart\ nu mele Sfintei Mari Muceni]e Ecaterina [i al Sf=ntului Mare Mucenic Mercurie, pr\znui]i `n Biserica Ortodox\ pe 25 noiembrie.
Conform tradi]iei, to]i credincio[ii, b\rba]i [i femei, s-au putut
`nchina `n Sf=ntul Altar nou sfin]it al Catedralei Na]ionale p=n\
pe 29 noiembrie.
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Liturghie arhiereasc\ [i sfin]ire de cas\ social\ la
Parohia Rot\rie

Z

iua de 18 noiembrie a
fost una istoric\ pentru
co munitatea Parohiei
„Sfin]ii Arhangheli Mihail [i

Gavriil” – Rot\rie, comuna
Ciorte[ti, Protopopiatul Ia[i II.
Slujba Sfintei Liturghii, urmat\
de slujba de sfin]ire a casei

sociale [i a [colii din localitate, a
fost s\v=r[it\ de IPS P\rinte
Mitropolit Teofan. Ca urmare
a implic\rii sale `n realizarea lucr\rilor de construc]ie [i de `nfrumuse]are a casei sociale, p\rintele Mihail Petrea a fost hirotesit
iconom. De asemenea, pentru
implicarea de care a dat dovad\
`n activitatea misionar-administrativ\ c=t timp a fost suplinitor
`n Parohia Rot\rie, IPS P\rinte
Mitropolit Teofan i-a acordat p\rintelui Marian-Viorel Nimerincu,
inspector eparhial `n cadrul Departamentului cimitire al Sectorului administrativ-bisericesc al
Arhiepiscopiei Ia[ilor, distinc]ia
„Crucea Sf=ntul Ierarh Dosoftei”.
Diplome de vrednicie au primit
[i ctitorii [i enoria[ii binef\c\tori.

Sfin]ire de loc de biseric\ `n Bucium-Ia[i

P

e 18 noiembrie, IPS P\ rinte Mitropolit
Teofan a s\v=r[it slujba punerii pietrei de
temelie pentru viitoa rea biseric\ cu
hramul „Sf=ntul Cuvios Dimitrie Basarabov”, care
va fi construit\ `n cartierul Bucium al Municipiului
Ia[i. Locul viitoarei biserici a Parohiei Bucium II
este situat l=ng\ pavilioanele C\minului de b\tr=ni
din Bucium. Comunitatea de aici este p\storit\ de
preotul Teofil Pan]`ru, iar terenul pentru l\ca[ul de
cult a fost donat de Iulian Dasc\lu.
La final, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a
adresat un cuv=nt preo]ilor [i credincio[ilor prezen]i: „Omul, dac\ ar fi `n stare s\ aib\ o via]\ de
sf=nt, s\ vad\ cupola v\zduhului ca pe o biseric\,
iar tot ceea ce vede `n jur s\ le considere ca fiind
zidurile unei imense catedrale care acoper\ tot
p\m=ntul, dac\ omul ar avea aceast\ con[tiin]\ c\
tot `n jurul lui este o prezen]\ a lui Dumnezeu, n-ar
mai avea nevoie de biserici de zid. ~n acest caz,
toat\ via]a lui ar fi o liturghie... Noi, oamenii, `ns\,
neav=nd aceast\ con[tiin]\ a faptului c\ `ntrega
lume ar trebui s\ fie ~mp\r\]ia lui Dumnezeu pe
p\m=nt tr\it\ ca o pregustare a ~mp\r\]iei
Cerurilor, avem nevoie de biserici de zid, care s\
ne aduc\ aminte de suflet [i de faptul c\ avem `n
fa]\ o ve[nicie”.
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Sfin]ire de capel\ la Liceul Tehnologic Special
din comuna {tefan cel Mare

~

n dup\-amiaza zilei de 21
noiembrie, IPS P\rinte Mitro polit Teofan a s\v=r[it
slujba de sfin]ire a capelei Liceului Tehnologic Special din comuna {tefan cel Mare, Protopopia-

tul Piatra Neam]. Capela `l are ca
ocrotitor pe Sf=ntul Ierarh Nicolae [i a fost amenajat\ la ini]iativa p\rintelui Nicolae V\ideanu,
actualmente slujitor la Parohia
M\ic\neasa din Bucure[ti, a

doamnei director Liliana Apachi]ei, cu sprijinul Consiliului Jude]ean Neam] [i a autorit\]ilor locale. Munca p\rintelui Nicolae
V\ideanu a fost [i este continuat\ de preotul misionar Alexandru
G\in\, care, odat\ cu renovarea
institu]iei de `nv\]\m=nt, a re`nnoit, reamenajat [i repictat l\ca[ul de cult.
La final, to]i cei care au ajutat
la ridicarea l\ca[ului au primit
diplome [i distinc]ii de vrednicie. Drept r\splat\ pentru implicarea de care a dat dovad\ `n
reamenajarea [i repictarea capelei, preotul misionar Alexandru
G\in\ a fost hirotesit iconom.
Capela Liceului Tehnologic Special din comuna {tefan cel Mare
va servi ca spa]iu unde elevii vor
putea face orele de religie, precum [i loc de reculegere pentru
elevi [i cadrele didactice.

Slujba Parastasului pentru f\uritorii Unirii
Bucovinei cu Regatul Rom=niei

~

n contextul celebr\rii `mplinirii a 100 de ani de la
momentul Unirii Bucovinei
cu Regatul Rom=niei (28 noiembrie 1918), IPS P\rinte Mitropolit
Teofan a s\v=r[it, pe 28 noiembrie, la Catedrala Mitropolitan\
din Ia[i, o slujb\ de pomenire
pentru to]i cei care au contribuit
la des\v=r[irea acestui deziderat
na]ional. La sf=r[itul slujbei, la
ora 12:00, at=t la Catedrala Mitropolitan\, c=t [i `n toate l\ca[urile de cult de pe cuprinsul Arhie piscopiei Ia[ilor au fost trase
clopotele, ca prinos de recuno[tin]\ pentru f\uritorii Marii Uniri.
La evenimentul comemorativ au
fost prezen]i reprezentan]i ai
Centrului Eparhial Ia[i, autorit\]i
locale [i jude]ene, reprezentan]i
ai Armatei [i reprezentan]i ai
universit\]ilor ie[ene. Profesorul
universitar doctor Gheorghe

Iacob, de la Facultatea de Istorie
a Universit\]ii „Alexandru Ioan
Cuza din Ia[i”, a rostit o alocu]iune despre contextul [i impor-

tan]a evenimentului istoric.
Domnia sa a precizat c\ „Biserica a avut un rol esen]ial `n `nde- ð
pli nirea Marii Uniri. ~n primul
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ð r=nd, Biserica a contribuit la
consolidarea statului lui Cuza [i
[i-a afirmat independen]a `na intea independen]ei politice,
prin organizarea Sinodului, `n
1872, care a dus la Autocefalia
din 1885. Biserica a `nsemnat
ap\rarea identit\]ii na]ionale `n
Basarabia, `n Bucovina [i `n
Transilvania. [...] La Cer n\ u]i,
Unirea a fost votat\ `n Pa la tul
Sinodal, deci chiar `n curtea

bisericii unde acum func]ioneaz\ universitatea”. De asemenea,
IPS P\rinte Teofan a adresat un
cuv=nt de `nv\]\tur\ cu prilejul
acestui eveniment ce se `nscrie
`n s\rb\toarea Centenarului Marii Uniri de la 1918: „Cu g=nduri
de bucurie, [i n\dejde `n acela[i
timp, ne `ndrept\m spre Alba
Iulia. Cu n\dejde, ~l rug\m pe
Dumnezeu s\ s\deasc\ `n noi
duhul unit\]ii, care s\ se arate

cum [tie El mai bine. {i `ndr\znim [i noi s\-L rug\m ca s\ se
manifeste acest duh al unit\]ii,
astfel `nc=t rom=nii s\ se `n]eleag\ mai bine, s\ se ajute mai
mult, s\ se ierte mai statornic
unii pe al]ii. S\ se arate duhul
uni t\]ii [i `n revenirea acas\ a
teritoriilor `nc\ `nstr\inate, care
s=n gereaz\ at=t de ad=nc, pe
trupul real al ]\rii”.

Slujb\ de binecuv=ntare a Centrului reziden]ial pentru
v=rstnici „Cuvioasa Nazaria” – V\ratec

P

e 14 decembrie, a fost
inaugurat C\minul pentru persoane v=rstice
„Cuvioasa Nazaria” de la V\ratec. La eveniment au participat
reprezentan]i ai Centrului Eparhial Ia[i, precum [i oficialit\]i
centrale [i locale care au contribuit la realizarea acestui a[ez\m=nt. Slujba de binecuv=ntare a
c\minului a fost s\v=r[it\ de IPS
P\rinte Mitropolit Teofan. La final, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a adresat un scurt cuv=nt
de `nv\]\tur\ celor prezen]i: „O
]ar\ normal\ [i o societate norma l\ pot fi definite prin multe
lucruri – s\ ai str\zi, s\ ai [coli,
s\ ai biserici, s\ dai salarii la oa-

meni, s\ dai pensiile cuvenite, s\
ai organe de siguran]\ pentru
toate cele care sunt legate de
normalitate –, dar o societate
care nu se `ngrije[te de copiii ei,
de persoanele cu dizabilit\]i, de
bolnavii din spitale [i de b\tr=ni
nu este o societate normal\. De
aceea, m\ bucur de existen]a
acestui a[ez\m=nt, c\ spre aceast\ normalitate, pe care o avem
dob=ndit\ `n parte [i d\m slav\
lui Dumnezeu pentru toate cele
care se `nt=mpl\ `n aceast\ ]ar\
bine [i frumos, trebuie s\ tin dem. Pentru copii, pentru b\ tr=ni, pentru bolnavii no[tri, mai
sunt `ns\ multe lucruri de f\cut”.
Execu]ia cl\dirii C\minului
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de B\tr=ni de la V\ratec a `nceput `n anul 1997, din fondurile
m\ n\stirii. ~ncep=nd cu anul
2000, `n urma unui protocol
`ncheiat `ntre Arhiepiscopia
Ia[ilor, M\n\stirea V\ratec [i
Consiliul Local Agapia, aceast\
din urm\ institu]ie devine beneficiarul oficial al obiectivului,
prelu=nd lucr\rile existente [i
ocup=ndu-se `n continuare de
fondurile necesare. C\minul are
o capacitate de 75 de locuri iar
serviciile oferite sunt cele de asigurare a protec]iei de tip rezi den]ial pentru v=rstnicii afla]i `n
dificultate de a se `ntre]ine singuri par]ial sau total.

Slujiri arhiere[ti |

Slujb\ de pomenire pentru eroii Revolu]iei din 1989

P

e 22 decembrie, la Monumentul „Crucea
Eroilor Neamului” din fa]a Palatului Culturii din Ia[i a fost s\v=r[it\ o slujb\ de pomenire pentru eroii c\zu]i `n timpul Revolu]iei din
1989. Slujba a fost s\v=r[it\ de IPS P\rinte Mitropolit Teofan, al\turi de un sobor de preo]i [i diaconi. Dup\ s\v=r[irea slujbei religioase au rostit
alocu]iuni reprezentan]i ai autorit\]ilor publice, au
fost depuse coroane de flori din partea reprezentan]ilor asocia]iilor de revolu]ionari, din partea administra]iei publice [i a Armatei Rom=ne. La finalul
evenimentului a avut loc defilarea G\rzii de onoare. Conform rezultatelor cercet\rilor Institutului Revolu]iei Rom=ne din Decembrie 1989 (IRRD), `n
evenimentele din decembrie 1989 au murit 1.166
de persoane.

S\rb\toarea Na[terii Domnului
la Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i

S

\rb\toarea Na[terii
Domnului a fost prilej
de mare bucurie [i `n
capitala Moldovei. La Ia[i, sute
de credincio[i au participat la
Sf=nta Liturghie s\v=r[it\ la Catedrala Mitropolitan\ de IPS
P\rinte Mitro po lit Teofan.
Dup\ citirea Sfintei Evanghelii,
arhim. Dosoftei {cheul, Mare

eclesiarh al Ca te dralei
Mitropolitane din Ia[i, a citit,
din `ncredin]area IPS P\ rin te
Teofan, Pastorala la s\rb\ toarea Na[terii Domnului
transmis\ de Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei.
La finalul slujbei, P\rintele
Mitropolit Teofan le-a adresat
c=teva cuvinte credincio[ilor

prezen]i: „~l rug\m pe Dumnezeu s\ ne ajute s\ tr\im aceste
zile binecuv=ntate de Cr\ciun,
de Anul Nou [i de Boboteaz\
`ntru lumina cea ne`nserat\ a
~mp\r\]iei Sale. S\ ne bucur\m
[i de bun\t\]ile p\m=ntului, s\
nu uit\m de binecuv=nt\rile
Cerului. {i a[a, n\d\jduind,
vom p\trunde, cu ajutorul lui
Dumnezeu [i `nt\ri]i de mila,
iertarea, binecuv=ntarea [i
iubirea Lui, `n Noul An care va
veni, cu greut\]ile [i cu bucuriile sale. Cel care are credin]\
`n Dumnezeu `ns\, atunci
c=nd totul este bine nu se
m=ndre[te, iar c=nd apar necazuri [i sup\r\ri n\d\jduie[te
`n Domnul, nu dezn\d\jduie[te de starea cea trist\ prin care
trece. Slav\ lui Dumnezeu
pentru toate, [i mul]umim fra]ilor preo]i pentru `mpreunaslujire [i dumneavoastr\, credincio[ilor, care, cei mai mul]i,
v-a]i `mp\rt\[it cu Sfintele
Taine, iar ceilal]i v-a]i `mp\rt\[it cu cuv=ntul Domnului, al
C\rui nume s\ fie binecuv=ntat
de acum [i p=n\-n veac.
Amin!”.

www.mmb.ro | 9

| Misiune [i dreapt\ credin]\

Moment festiv la Inspectoratul de Jandarmi
Jude]ean Ia[i

S

fin]ii Arhangheli Mihail
[i Gavriil, ocrotitorii
Jandarmeriei Rom=ne, au
fost serba]i pe 8 noiembrie 2018,
în mod festiv, la Ia[i. ~n capela

din incinta Inspectoratului de
Jandarmi Jude]ean Ia[i, ocrotit\
de Sfin]ii Arhangheli, a fost s\v=r[it\, la orele dimine]ii, Sf=nta Liturghie de c\tre preotul misionar

voluntar Gabriel Alexa. ~n jurul
pr=n zu lui, a avut loc un cere monial militar [i religios dedicat
s\rb\torii Sfin]ilor Arhangheli [i
domnitorului Grigore Alexandru
Ghica, întemeietorul Jandarmeriei Rom=ne. Arhimandritul Nicodim Petre, consilierul Sectorului de misiune, statistic\ [i prognoz\ pastoral\ al Arhiepiscopiei
Ia[ilor, delegatul IPS P\rinte Mitro polit Teofan, al\turi de un
sobor de preo]i, a s\v=r[it slujba
Parastasului. Programul a continuat cu dezvelirea bustului domnitorului Grigore Alexandru Ghica [i cu depunerea de coroane.
Programul s-a încheiat cu acordarea unor diplome de mul]u mire celor care au contribuit la
ridicarea monumentului din incinta Inspectoratului de Jandarmi
Jude]ean Ia[i.

Pe urmele M=ntuitorului Hristos

~

n perioada 2-9 noiembrie,
IPS P\rinte Mitropolit Teofan, înso]it de un grup format din 200 de pelerini – dintre
care 72 de preo]i, al\turi de
doamnele preotese – a fost în pelerinaj la Locurile Sfinte. Pe 4
noiembrie, P\rintele Mitropolit
Teofan a slujit Sf=nta [i Dumnezeaisca Liturghie, al\turi de un
sobor de 50 de preo]i rom=ni, la
Biserica Sf=ntului Morm=nt. Pe 5
noiembrie, ierarhul a slujit al\turi de Superiorul A[ez\mintelor
Rom=ne[ti din }ara Sf=nt\ – p\rintele arhimandrit Teofil An\st\soaie – [i împreun\ cu 20 de
preo]i rom=ni la Biserica A[ez\m=ntului Rom=nesc de la Ieri hon. Pe 7 noiembrie, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a slujit
împreun\ cu IPS P\rinte Mitropolit Do rotei la Biserica de la
Morm=ntul Maicii Domnului din
Ghetsi mani, al\turi de 20 de

preo]i rom=ni. Tot pe 7 noiembrie, IPS P\rinte Teofan [i delega]ia rom=n\ au avut o înt=lnire
la re[edin]a Patriarhiei Ierusalimului cu Preafericitul P\rinte Patriarh Teofil al III-lea al Ierusalimului [i al întregii Palestine. Pe
8 noiem brie, a fost s\v=r[it\
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Sf=nta Liturghie la A[ez\m=ntul
Rom=nesc de la Ierusalim, P\ rintele Mitropolit Teofan slujind
al\turi de p\rintele arhimandrit
Teofil An\st\soaie, de p\rintele
arhimandrit Ioan Meiu [i de un
sobor format din 50 de preo]i
rom=ni.

Misiune [i dreapt\ credin]\ |

Adunarea General\ a S.O.F.R. Ia[i a ales un nou
pre[edinte

P

e 17 noiembrie, în Sala
„Ius tin Moisescu” a
Centrului Eparhial Ia[i,
a avut loc [edin]a Adun\rii Generale a Societ\]ii Ortodoxe a
Femeilor Rom=ne, filiala Ia[i.
La aceast\ [edin]\ a participat
[i IPS P\rinte Mitropolit Teofan,
care sus]ine [i binecuv=nteaz\
activitatea acestei societ\]i. Ierarhul a apreciat activitatea societ\]ii, a membrelor fondatoare, remarc=nd [i înscrierea în
ul timul timp a multor tinere
dornice s\ participe la ac]iunile
acesteia. Totodat\, a recomandat doamnelor din societate ca
în lucrarea lor s\ aib\ în vedere
parohia, iar în ceea ce prive[te
via]a personal\ s\ încerce fiecare în parte s\ intensifice lectura [i rug\ciunea. Aceast\ [e-

din]\ a avut ca tem\ principal\
alegerea noii conduceri pentru
urm\torii patru ani, conform
prevederilor Statutului de Organizare [i Func]ionare al S.O.F.R.
– Ia[i. Astfel, IPS P\rinte Mitropolit Teofan a desemnat-o pe
dna ec. Daniela N\clad pentru
func]ia de pre[edinte al Consiliului director al S.O.F.R.,
aceasta fiind votat\ cu o majoritate cov=r[itoare de voturi de
membrele Adun\rii Generale

pentru un mandat de 4 ani.
Adu narea General\ a validat,
apoi, noul Consiliu director al
S.O.F.R. – Ia[i pentru un mandat de 4 ani, vot=ndu-se urm\toarea componen]\: dna ec.
Rodica {oronescu, dna ing. Elisabeta Luncanu, dna dr. Niculina Alexandru [i dra ec. Ga briela Pipirig. Pentru func]ia de
cenzor a fost votat\ dna ec. Gabriela Mangirov.

Slujb\ de sfin]ire a monumentului de la Tarc\u dedicat
Reginei Maria

C

u ocazia s\rb\torii
Sf=n tului Apostol An drei, ocrotitorul Rom=ni ei, a avut loc în comuna
Tarc\u din jude]ul Neam] fes tivitatea de dezvelire [i slujba de
sfin]ire a monumentului ridicat
în Anul Centenar pentru comemorarea Reginei Maria. Monumen tul, în form\ de cruce bi zantin\, a fost ridicat la ini]iativa
Complexului Muzeal Jude]ean
Neam] [i a Protopopiatului PiatraNeam], prin contribu]ia credincio[ilor [i preo]ilor de la parohiile din comun\: Parohia Tarc\u
(preot paroh Pintilie Anton),
Parohia Cazaci (preot paroh Butescu Ionu]), Parohia Brate[ (preot paroh C\ruceriu Emilian), Parohia Straja (preot paroh Sofrone
Ciprian), Parohia Crivaia (preot
paroh Diaconu Ioan), Parohia
Lunca Str=mbului (preot paroh
Dia conu Nicolae). Terenul pe
care a fost amplasat a fost pus la
dispozi]ie de Prim\ria Comunei

Tarc\u, care a sus]inut realizarea
lui, fiind situat în apropiere de
Poiana Crivaia, loc pe care Regina Maria [i-ar fi dorit s\ ctitoreasc\ o biseric\. Evenimentul s-a
desf\[urat în prezen]a p\rintelui
Valentin Tofan, protopop de
Piatra Neam], a preo]ilor din comun\ [i din localit\]ile vecine, a

autorit\]ilor jude]ene [i locale
precum [i a unui num\r mare de
credincio[i. Troi]a a fost sculptat\ în piatr\ din cariera de la
Cos\u]i-Soroca (Republica Moldo va) de me[terul popular Ion
Lozan [i are o în\l]ime de 4 m,
fiind amplasat\ pe un soclu cu
în\l]imea de 1,90 m.
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Centenarul la Ia[i

M

ii de oameni s-au
adunat pe 1 decembrie în centrul Municipiului Ia[i s\ asiste la manifest\rile dedicate s\rb\torii Centenarului Marii Uniri. Programul
zi lei a debutat în pia]eta Pala tului Culturii, cu o slujb\ de Te
Deum s\v=r[it\ de pr. Marian Timofte, vicarul administrativ al
Arhiepiscopiei Ia[ilor, împreun\
cu un sobor de preo]i. Cu aceast\ ocazie, IPS P\rinte Mitropolit
Teofan a transmis un mesaj care
a fost citit de p\rintele Marian Timofte: „Marea Unire a fost posibil\ pentru c\ str\bunicii no[tri
de acum 100 de ani s-au orientat
dup\ trei mari virtu]i: au avut
credin]\ în Dumnezeu, au fost
uni]i [i au avut încredere sau
îndr\zneal\ [i curaj s\ lupte
pentru integritatea teritorial\. De
asemenea, Marea Unire a fost fireasc\ [i a fost cel mai vechi
ideal, a[a cum frumos spune cunoscutul c=ntec «Trece]i, batalioane rom=ne, Carpa]ii». Aceast\
sut\ de ani a cuprins [i a cunoscut manifest\ri de bucurie sau de
demnitate na]ional\, f\c=nd posibil\ afirmarea unor personalit\]i pe care le evoc\m cu bucurie [i care ne fac s\ nu ne fie ru-

[ine c\ suntem rom=ni. R\m=ne
de v\zut ce vom reu[i s\ aducem în prim-planul perioadei
spre care ne îndrept\m. Cu siguran]\, dac\ dorim s\ asigur\m
un climat în care s\ fie posibile
[i pe mai departe realiz\ri mari
[i oameni care s\ le genereze,
avem nevoie, ca [i acum 100 de
ani, de acelea[i virtu]i: credin]\
în Dumnezeu, unitate [i încredere sau curaj c\ putem realiza
lucruri mari”.
Alocu]iunile au fost urmate
de depunerea, din partea oficialit\]ilor prezente, a unei coroane

de flori la statuia Binecredinciosului Voievod {tefan cel Mare [i
Sf=nt, dup\ care s-a desf\[urat o
impresionant\ parad\ militar\.
Ie[enii s-au bucurat de asemenea
de un concert de muzic\ popular\ sus]inut de arti[ti din zona
Moldovei. Tot în cadrul manifest\rilor de la Ia[i dedicate Centenarului, au fost s\v=r[ite la Catedrala Mitropolitan\ o slujb\ de
Te Deum [i o slujb\ de pomenire pentru f\uritorii Marii Uniri.
~n dup\-amiaza zilei, a fost
aprins [i iluminatul de s\rb\tori
[i a avut loc retragerea cu tor]e a
mi litarilor pe traseul Muzeul
Unirii – Pietonalul {tefan cel
Mare [i Sf=nt – Palatul Culturii.

Doi noi arhimandri]i `n Arhiepiscopia Ia[ilor

A

rhiepiscopia Ia[ilor are,
din luna noiembrie, doi
noi arhimandri]i – p\rintele Calinic Proca, egumenul
Schitului Icoana Nou\ (M\n\stirea Neam]) [i p\rintele Arsenie
Hanganu, stare]ul M\n\stirii Cet\]uia. Hirotesia p\rintelui Calinic Proca a avut loc, pe 15 noiembrie, la finalul Sfintei Liturghii
s\v=r[ite la M\n\stirea Neam] `n
cinstea Sf=ntului Cuvios Paisie
Velicicovschi, de IPS P\rinte Mitropolit Teofan, ca urmare a aprob\rii, de c\tre Sf=ntul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Rom=ne, a ridi-

c\rii preacuvio[iei sale la aceast\
treapt\ de slujire `n Biseric\.
Preacuviosul p\rinte arhi mandrit Calinic Proca s-a n\scut
`n anul 1976, `n Ia[i, jude]ul Ia[i,
primind la botez numele Cristinel.
A urmat cursurile Seminarului
Teologic „Veniamin Costachi” de
la M\n\stirea Neam] `n perioada 1994-1999. ~n timpul studiilor liceale a `mbr\]i[at via]a mona hal\, intr=nd ca monah la
Schitul Icoana Nou\ (M\n\stirea
Neam]), pe 19 decembrie 1995,
primind numele Calinic. ~n anul
1997, la hramul M\n\stirii
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Neam], a fost hirotonit ierodiacon, iar pe 5 august 1999, la
hra mul Seminarului Teologic
„Veniamin Costachi” de la M\n\stirea Neam] a fost hirotonit
ieromonah. ~ntre anii 2000-2005
a frecventat [i absolvit cursurile
Facult\]ii de Teologie Ortodox\
„Dumitru St\niloae” din Ia[i, iar
`n perioada 2012-2014 a urmat
cursurile de Master din cadrul
Facult\]ii de Teologie Ortodox\
„Dumitru St\niloae” din Ia[i. Din
anul 1994 [i p=n\ `n 2006 a avut
ascultarea de econom al Schitului Icoana Nou\. ~n anul 2006 a ð
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fost hirotesit protosinghel de
c\tre Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei. ~ncep=nd cu luna decembrie a anului
2006, a fost numit `n ascultarea
de egumen al Schitului Icoana
Nou\. De atunci [i p=n\ `n prezent a desf\[urat o bogat\ activitate pastoral-misionar\ [i administrativ-gospod\reasc\.
Hirotesia p\rintelui Arsenie
Hanganu a avut loc, pe 29 noiembrie, la finalul Sfintei Liturghii s\v=r[ite la M\n\stirea Cet\]uia de IPS P\rinte Mitropolit Teofan, ca urmare a aprob\rii, de
c\ tre Sf=ntul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Rom=ne, a ridic\rii
prea cuvio[iei sale la aceast\

treapt\ de slujire `n Biseric\.
Preacuviosul p\rinte arhimandrit Arsenie Hanganu s-a n\scut
`n anul 1974, `n comuna Beceni
din jude]ul Buz\u, primind numele de botez Adrian Constantin. A urmat cursurile Liceului de
Chimie `n perioada 1989-1993.
Dup\ terminarea studiilor liceale
a `mbr\]i[at via]a mona ha l\,
intr=nd ca frate `n M\ n\s ti rea
Horai]a din jude]ul Neam], pe
25 august 1993. Pe 20 martie
1994, a fost tuns `n monahism,
primind numele Arsenie. ~n luna
august 1995, a fost transferat `n
ob[tea M\n\stirii Cet\]uia,
jude]ul Ia[i, unde a `ndeplinit
ascult\rile de secretar [i de econom al m\n\stirii. ~n luna oc tom brie 1997, a fost hirotonit
ierodiacon [i apoi ieromonah, pe
seama aceleia[i m\n\stiri. ~n anul 2008 a fost hirotesit protosinghel. ~ntre anii 1995-2000 a frecven tat [i absolvit cursurile
Facult\]ii de Teologie Ortodox\
„Dumitru St\niloae” din Ia[i, iar
`ntre 2000-2005 pe cele ale Facult\]ii de Litere din cadrul Universit\]ii „Al. I. Cuza” din Ia[i. ~n
perioada 2006-2008 a urmat

cursurile de Master din cadrul
Facult\]ii de Teologie Ortodox\
„Dumitru St\niloae” din Ia[i,
sec]ia Istoric\-Practic\. Din anul
2016 este doctorand al Facult\]ii
de Teologie Ortodox\ din Ia[i, `n
domeniul Teologie Liturgic\. ~ncep=nd cu luna ianuarie a anului
2006, a fost numit `n ascultarea
de egumen al M\n\stirii Cet\]uia
din Ia[i. Din luna august a anului
2008, `ndepline[te ascultarea de
secretar al Sectorului exarhat din
cadrul Arhiepiscopiei Ia[ilor. Pe
25 ianuarie 2016, p\rintele Arsenie Hanganu a fost hirotesit stare]
al M\n\stirii Cet\]uia de ~naltpreasfin]itul P\rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei.

P\rintele Nicodim Petre, noul stare]
al M\n\stirii Bucium din Ia[i

M

\n\stirea „Tuturor
Sfin ]ilor” – Bucium
din Ia[i are, încep=nd
din 23 decembrie, un nou stare].
~n aceast\ demnitate a fost numit
p\rintele arhimandrit Nicodim
Petre, consilierul Sectorului de
mi siune, statistic\ [i prognoz\
pastoral\ al Arhiepiscopiei Ia [ilor. Slujba de hirotesie a noului
stare] al M\n\stirii Bucium a fost
s\v=r[it\ de IPS P\rinte Mitropolit Teofan, în prezen]a ob[tii monahale, a fostului stare] – p\rintele Irineu B\lan – [i a p\rintelui
arhimandrit Nichifor Horia, stare]ul M\n\stirii „Sfin]ii Trei Ierarhi“ din Ia[i [i exarhul administrativ al Arhiepiscopiei Ia[ilor. Cu
acest prilej, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a ]inut un scurt
cuv=nt, în care i-a mul]umit p\rintelui Irineu B\lan pentru sluji-

rea ca stare] [i i-a urat p\rintelui
Nicodim Petre s\ conduc\ m\n\s tirea cu binecuv=ntarea [i
prin grija Preasfintei N\sc\toare
de Dumnezeu Prodromi]a. La
final, conform r=nduielii, ob[tea
m\ n\s tirii a f\cut metanie [i a
luat bi necuv=ntare de la noul
stare]. Schitul Bucium, întemeiat
la anul 1863 ca metoc al Schitului rom=nesc Prodromul de la
Muntele Athos de c\tre ieromonahii Nifon [i Nectarie, a fost ridicat la rang de m\n\stire în
anul 1991 de c\tre Preafericitul
P\rinte Patriarh Daniel. Cei 10
vie]uitori ai m\n\stirii activeaz\
în cadrul unor ateliere de t=mpl\rie [i de pictur\ amenajate în
jurul a[e z\m=ntului monahal.
Ast\zi, complexul monahal Bucium cuprinde: Biserica „Duminica Tuturor Sfin]ilor”, Casa de

oaspe]i „Sfin]ii Antipa de la Calapode[ti” (re[edin]a mitropolitan\),
Casa trapezar (care înglobeaz\:
ate lie rul de pictur\ bizantin\
„Sf=ntul Ioan Damaschin”, din
anul 2005, chiliile c\lug\rilor [i
st\re]ia), „Ca sa Roznovanu II”
(chiliile c\ lug\rilor), depozitul
de vinuri [i atelierul de t=mpl\rie, acestea dou\ din urm\ fiind
co ordonate în mod direct de
Centrul Eparhial Ia[i al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei.

www.mmb.ro | 13

| Documente

Noi hot\r=ri ale Sf=ntului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Rom=ne
METODOLOGIA PENTRU OB}INEREA GRADELOR
PROFESIONALE DE C|TRE PERSONALUL CLERICAL
Anexa la Hot\r=rea 10.079/2018
Pe 25 octombrie, Sf=ntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne a aprobat actualizarea [i
completarea Metodologiei pentru ob]inerea gradelor profesionale de c\tre personalul clerical.
DEBUTANT – studii medii1
1. Personalul clerical `[i `ncepe activitatea prin titularizarea
pe post, care devine efectiv\ la
data hirotoniei.
2. Pentru candida]ii care doresc numirea `ntr-un post clerical, titularizarea pe posturile
scoa se la concurs de Centrul
Eparhial este obligatorie [i se face `n baza examenului de capacitate preo]easc\ prev\zut de Regulamentul de numiri [i transfer\ri. ~n acest scop, eparhiile au
obliga]ia s\ publice posturile
vacante `n vederea organiz\rii
examenului de titularizare (capacitate preo]easc\).
3. Numirea pe post ca titular
`n vederea hirotoniei se face `n
limita posturilor publicate [i `n
ordinea mediilor generale de titu larizare, ]in=nd cont [i de
activitatea fiecarui candidat.
4. ~nscrierea pentru titularizare se face la Centrul Eparhial
prin depunerea unui dosar care
va cuprinde:
– cerere c\tre Chiriarh;
– copie dup\ diploma de absolvire a seminarului sau copie
dup\ diploma de bacalaureat [i
copie dup\ certificatul de atestare a competen]elor profesionale;
– Curriculum Vitae;
– dovad\ c\ nu exist\ impedi mente canonice la hirotonie
(cercetare canonic\ de c\tre mare le eclesiarh, recomandarea
preotului duhovnic [i a preotului
paroh).
5. Examenul de capacitate
pre o]easc\ se ]ine `n cel pu]in
dou\ sesiuni (septembrie [i martie) sau `n at=tea c=te sunt ne-

cesare Centrului Eparhial [i este
valabil timp de un an de zile, iar
pentru candida]ii care ob]in
media peste 9.00 (nou\) este
valabil doi ani.
6. Media general\ de titularizare rezult\ din: media de absolvire a seminarului (media anilor
de studiu), media de ba calau reat, media de atestare a competen]elor profesionale [i media
examenului de capacitate pre o]easc\, adunate [i `mp\r]ite la
patru2.
7. Candida]ii care nu au promovat examenul de capacitate
preo]easc\ se pot prezenta la un
nou examen `n sesiunea urm\toare, `n acelea[i condi]ii amintite mai sus. Media de promovare
a examenului de capacitate este
minimum 7.00 ([apte), cu nicio
notare par]ial\ sub 6.00 ([ase).
8. ~n r\stimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preo]easc\, numirea `n posturile vacante (titularizarea) se face, la
cerere, `n ordinea mediilor, dintre candida]ii care au certificatul
de capacitate valabil.
9. Comisia examenului de capa citate se propune aprob\rii
Chi riarhului de c\tre Sectorul
administrativ-bisericesc/ Sectorul
`nv\]\m=nt [i activit\]i cu tineretul. Ea este alc\tuit\ din profesori
de la facult\]ile de teologie sau
de la seminariile teologice, sub
pre[edin]ia Chiriarhului, la care
se pot ad\uga consilieri din cadrul Centrului Eparhial sau preo]i
cu preg\tire teologic\ superioar\
(doctori `n teologie, absolven]i
de masterat sau gradul I `n preo]ie) av=nd activitate pastoral-misionar\ [i administrativ\ foarte
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bun\ sau excep]ional\.
10. Programa pentru examenul de capacitate va fi axat\ pe
probleme actuale: pastoral-liturgice, cultural-misionare, socialfilantropice, educative [i alte
prob leme specifice eparhiilor.
Examenul va consta dintr-o prob\ scris\ [i una oral\, [i va fi
pre cedat de o testare psiho lo gic\.
11. Condi]iile men]ionate
amendeaz\ [i `ntregesc Regulamentul de numire [i transferare a
clerului.
12. Centrul Eparhial elibereaz\, la cerere, Certificat de titularizare (capacitate preo]easc\),
`n care se `nscrie rezultatul ob]inut.
DEFINITIV – studii medii
1. Pentru personalul clerical,
definitivarea pe post este obligatorie [i se ob]ine prin cursuri [i
examene speciale de definitivare
la minimum 1 an [i cel mult 5
ani de la titularizarea pe post,
prin hirotonie.
2. ~nscrierea preo]ilor la
cursurile de definitivare se face
la Centrul Eparhial, cu cel pu]in
30 de zile `nainte de `nceperea
cursurilor, prin depunerea unui
dosar care va cuprinde:
– cerere c\tre Chiriarh;
– copie dup\ diploma de absolvire a seminarului sau copie
dup\ diploma de bacalaureat;
– copie dup\ certificatul de
atestare a competen]elor profesionale;
– copie dup\ certificatul de
capacitate preo]easc\;
– adeverin]a care s\ ateste cel

ð
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ð pu]in 1 an de vechime `n preo]ie;
– memoriu de activitate avizat de protopop;
– raportul protopopului `n leg\tur\ cu inspec]iile anuale;
– media not\rilor administrative pentru activitatea desf\ [u rat\, stabilit\ potrivit Regulamentului de numiri [i transfer\ri, av=nd calificativul cel pu]in
„Bine”.
3. Lista cu numele candida]ilor care au primit aprobarea
Chiriarhului pentru `nscrierea la
cursurile de definitivare se comunic\ centrului teritorial de
cursuri, cu cel pu]in 15 zile `nain te de `nceperea cursurilor.
Dosarele se depun prin protopopiat, la Centrul Eparhial [i sunt
analizate de Sectorul administrativ-bisericesc/ Sectorul `nv\]\ m=nt [i activit\]i cu tineretul.
4. Cursurile pentru defini ti vare, cu o durat\ de 2 s\pt\m=ni
[i frecven]\ obligatorie, se organizeaz\ la cele 6 centre mitropolitane `n perioada iulie-septembrie, pe baza tematicii aprobate
de Sinodul mitropolitan, desf\[ur=ndu-se `n cel mai adecvat spa]iu de studiu de pe raza centrului
teritorial.
5. Centrele de perfec]ionare
pentru ob]inerea gradului I sunt
cele aprobate de Sf=ntul Sinod,
la Facult\]ile de Teologie Ortodox\ din: Bucure[ti, Ia[i, Sibiu,
Cra iova, Timi[oara [i Cluj-Na poca.
6. Cursurile se finalizeaz\ cu
examenul de definitivat const=nd
`n dou\ probe: o prob\ scris\ [i
o prob\ oral\ (de cuno[tin]e teologice interdisciplinare [i cuno[tin]e pastoral-misionare), pe baza tematicii aprobate de Sinodul
mitropolitan [i a bibliografiei
recomandate.
7. Media de promovare a
examenului de definitivare este
minimum 7.00 ([apte), cu nicio
notare par]ial\ sub 6.00 ([ase),
calcul=ndu-se ca medie aritmetic\ a celor dou\ probe.
8. Candida]ii care nu au promovat examenul de definitivare
se pot prezenta la un nou examen `n anul urm\tor, `n acelea[i
condi]ii amintite mai sus.
9. Centrul Eparhial, pe baza

cataloagelor comunicate de centrele mitropolitane de cursuri,
`nscrie `n fi[a personal\ a fiec\rui preot rezultatul ob]inut [i elibereaz\, la cerere, Certificat de
acordare a definitiv\rii.
GRADUL II – studii medii
1. ~nscrierea pentru gradul II
se face, la cerere, dup\ cel pu]in
4 ani de la examenul de definitivare. 2. ~nscrierea preo]ilor la
cursurile pentru gradul II se face
la Centrul Eparhial, cu cel pu]in
30 de zile `nainte de `nceperea
cursurilor, prin depunerea unui
dosar care va cuprinde:
– cerere c\tre Chiriarh;
– copie dup\ diploma de absolvire a seminarului sau copie
dup\ diploma de bacalaureat;
– copie dup\ certificatul de
atestare a competen]elor profesionale;
– copie dup\ certificatul de
capacitate preo]easc\;
– copie dup\ certificatul de
acordare a definitiv\rii;
– adeverin]a care s\ ateste cel
pu]in 5 ani de vechime `n preo]ie;
– memoriu de activitate avizat de protopop, av=nd calificativul cel pu]in „Bine”;
– dovad\ cu not\rile administrative de la Centrul Eparhial de
la ob]inerea gradului definitiv
p=n\ `n prezent;
– dovad\ privind elaborarea
sau sus]inerea unei conferin]e
preo]e[ti ori a unei teme `n cadrul cercului pastoral, `n ultimii
4 ani;
3. Pentru `nscriere, precum [i
pentru organizarea cursurilor [i a
examenelor pentru gradul II sunt
valabile acelea[i criterii men]ionate la definitivare.
4. Cursurile se finalizeaz\ cu
examenul de definitivat const=nd
`n dou\ probe: o prob\ scris\ [i
o prob\ oral\ (de cuno[tin]e teologice interdisciplinare [i cuno[tin]e pastoral-misionare), pe baza tematicii aprobate de Sinodul
mitropolitan [i a bibliografiei recomandate.
5. Media de promovare a examenului pentru gradul II este minimum 7.00 ([apte), [i cu nicio
notare par]ial\ sub 6.00 ([ase).

6. Candida]ii care nu au promovat examenul de gradul II se
pot prezenta la un nou examen
`n anul urm\tor, `n acelea[i condi]ii, amintite mai sus.
7. Centrul Eparhial, pe baza
cataloagelor comunicate de centrele mitropolitane de cursuri,
`nscrie `n fi[a personal\ a fiec\rui preot rezultatul ob]inut [i elibereaz\, la cerere, Certificat de
acordare a gradului II.
GRADUL I – studii medii
1. ~nscrierea pentru gradul I
se ob]ine, la cerere, dup\ cel pu]in 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II.
2. Centrele de perfec]ionare
pentru ob]inerea gradului I sunt
cele aprobate de Sf=ntul Sinod [i
men]ionate de prezenta Metodologie la pct. 5, DEFINITIV –
studii medii.
3. Dosarul de `nscriere pentru
ob]inerea gradului I se `ntocme[te `n acelea[i condi]ii ca la gradul II, [i va cuprinde `n plus:
– adeverin]\ care s\ ateste cel
pu]in 9 ani de vechime `n preo]ie;
– dovad\ privind elaborarea
sau sus]inerea unei conferin]e
preo]e[ti ori a unei teme `n cadrul cercului pastoral, `n ultimii
4 ani;
– dovad\ privind publicarea
unor materiale de interes bisericesc (studii, articole, predici, cate heze etc.) [i/sau apari]ii `n
mass-media bisericeasc\.
4. Perioada de depunere [i
aprobare a dosarelor de `nscriere
la gradul I este cea prev\zut\
pentru definitivare [i gradul II.
5. Pentru examenul de gradul I,
centrele de perfec]ionare mitropolitane, `n colaborare cu centre le eparhiale, alc\tuiesc progra ma, `nso]it\ de bibliografia
orienta ti v\, care va cuprinde
teme de interes pentru preo]ime
cu con]inut: teologic, pastoralliturgic, cultural-misionar, socialfilantropic [i administrativ-gospo d\resc, de drept bise ricesc,
administra]ie parohial\ [i legisla]ie. Acestea vor fi `n conformitate
cu Anul omagial [i Anul comemorativ stabili]i de Sf=ntul Sinod.
6. Programa, `nso]it\ de bibli- ð
www.mmb.ro | 15

| Documente
ografia orientativ\, se aprob\ de
Sinoadele mitropolitane [i se
comunic\ la Cancelaria Sf=ntului
Sinod [i la centrele eparhiale
sufragane care au `ndatorirea s\
le publice [i pe baza c\rora se
vor solicita subiecte pentru lucr\rile de grad.
7. Dup\ primirea dosarelor
de `nscriere, Centrul Mitropolitan
stabile[te o dat\ comun\ pentru
sus]inerea colocviului `n vederea
admiterii la grad.
8. ~n vederea alegerii unui subiect pentru lucrarea de grad,
can didatul se va consulta cu
unul dintre profesorii coordonatori, iar titlul lucr\rii, formulat `n
urma acestei consult\ri, va fi
propus spre aprobare `n cadrul
colocviului de admitere.
9. Colocviul de admitere se
sus]ine pe baza programei orientative aprobate, `n fa]a unei comisii prezidat\ de Chiriarh sau
delegatul s\u, alc\tuit\ din cadre
didactice universitare (profesor,
conferen]iar sau lector) [i 1-2
consilieri de la Centrul Eparhial,
cu gradul I sau doctori `n teologie. Rezultatul colocviului de admitere se consemneaz\ prin calificativele „Admis” sau „Respins”.
10. Pentru gradul I, se efectueaz\ o inspec]ie special\ la
parohia `n care activeaz\ can didatul, de c\tre un delegat al
Chiriarhului.
11. Obiectivele inspec]iei
speciale se stabilesc de c\tre
Chiriarh, iar rezultatele acesteia
[i calificativul ob]inut, cel pu]in
„Bine”, se consemneaz\ `ntr-un
proces verbal [i se depun la dosarul candidatului.
12. Lucrarea de grad se depune la Centrul de perfec]ionare
p=n\ la 30 septembrie, `n vederea recenz\rii de c\tre profesorul
coordonator `n cel mult 30 de
zile [i pentru stabilirea datei la
care va avea loc colocviul pentru sus]inerea lucr\rii de grad, `n
trimestrul IV.
13. Colocviul pentru sus]inerea lucr\rii de grad se organizeaz\, pe eparhii, la Centrul Mitropolitan de perfec]ionare la care
s-a `nscris candidatul, `n fa]a
unei comisii prezidate de Chiriarh sau delegatul s\u (profesor,

conferen]iar sau lector), alc\tuit\
din: profesorul coordonator, un
cadru didactic din sec]ia `n care
se `nscrie subiectul lucr\rii de
grad [i delegatul Centrului Eparhial de care apar]ine candidatul.
14. Nota minim\ de admitere
a lucr\rii [i de promovare a colocviului este 8.00 (opt).
15. Candida]ii care nu au
promovat colocviul pentru gradul I se pot prezenta la un nou
examen `n anul urm\tor, `n
acelea[i condi]ii, amintite mai
sus.
16. Centrul Eparhial, pe baza
cataloagelor comunicate de
Centrul de perfec]ionare, `nscrie
`n fi[a personal\ a fiec\rui preot
rezultatul ob]inut [i elibereaz\,
la cerere, Certificat de acordare
a gradului I.
DEBUTANT – studii superioare
1. Personalul clerical `[i `ncepe activitatea prin titularizarea
pe post, care devine efectiv\ la
data hirotoniei.
2. Pentru candida]ii care doresc numirea `ntr-un post clerical, titularizarea pe posturile
scoa se la concurs de Centrul
Epar hial este obligatorie [i se
face `n baza examenului de capacitate preo]easc\ prev\zut de
Regulamentul de numiri [i transfer\ri. ~n acest scop, eparhiile au
obliga]ia s\ publice posturile vacante `n vederea organiz\rii examenului de titularizare (capacitate preo]easc\).
3. Numirea pe post ca titular
`n vederea hirotoniei se face `n
limita posturilor publicate [i `n
ordinea mediilor ob]inute de
candida]i la examenul de capacitate, ]in=nd cont [i de activitatea fiecarui candidat.
4. ~nscrierea pentru titularizare se face la Centrul Eparhial
prin depunerea unui dosar care
va cuprinde:
– cerere c\tre Chiriarh;
– copii dup\ actele de studii:
diploma de licen]\ `n teologie,
master, doctorat [i foile matricole;
– Curriculum Vitae;
– dovad\ c\ nu exist\ impedi mente canonice la hirotonie
(cercetare canonic\ de c\tre ma-
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re le eclesiarh, recomandarea
preotului duhovnic [i a preotului
paroh).
5. Examenul de capacitate
preo]easc\ se ]ine, de regul\, `n
cel pu]in dou\ sesiuni (septembrie [i martie) sau `n at=tea c=t
sunt necesare Centrului Eparhial
[i este valabil timp de un an de
zile, iar pentru candidatii care
ob ]in media peste 9.00 (nou\)
este valabil doi ani.
6. Media general\ de titularizare rezult\ din media examenului de licen]\, media celor patru
ani de studii [i media examenului de capacitate preo]easc\,
`mp\r]ite la trei.
7. Candida]ii care nu au promo vat examenul de capacitate
preo]easc\ se pot prezenta la un
nou examen `n sesiunea urm\toare, `n acelea[i condi]ii, amintite mai sus.
8. ~n r\stimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preo ]easc\, numirea `n posturile
vacante (titularizarea) se face, la
cerere, `n ordinea mediilor, dintre candida]ii care au certificatul
de capacitate valabil.
9. Comisia examenului de
capacitate se propune aprob\rii
Chiriarhului de c\tre Sectorul
administrativ-bisericesc/ Sectorul
`nv\]\m=nt [i activit\]i cu tineretul. Ea este alc\tuit\ din profesori
de la facult\]ile de teologie sau
de la seminariile teologice, sub
pre[edin]ia Chiriarhului, la care
se pot ad\uga consilieri din
cadrul Centrului Eparhial sau
preo]i cu preg\tire teologic\ superioar\ (doctori `n teologie, absolven]i de masterat sau gradul I
`n preo]ie) av=nd activitate pastoral-misionar\ [i administrativ\
foarte bun\ sau excep]ional\.
10. Programa pentru examenul de capacitate va fi axat\ pe
probleme actuale: pastoral-liturgice, cultural-misionare, socialfilantropice, educative [i alte
probleme specifice eparhiilor.
Examenul va consta dintr-o prob\ scris\ [i una oral\ [i va fi precedat de o testare psihologic\.
11. Centrul Eparhial elibereaz\, la cerere, Certificat de titularizare (capacitate preo]easc\), `n
care se `nscrie rezultatul ob]inut.
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12. Condi]iile men]ionate
amendeaz\ [i `ntregesc Regulamentul de numire [i transferare a
clerului.
DEFINITIV – studii superioare
1. Pentru personalul clerical,
definitivarea pe post este obligatorie [i se ob]ine prin cursuri [i
examene speciale de definitivare
la minimum 1 ani [i cel mult 5
ani de la titularizarea pe post,
prin hirotonie.
2. ~nscrierea preo]ilor la
cursurile de definitivare se face
la Centrul Eparhial, cu cel pu]in
30 de zile `nainte de `nceperea
cursurilor, prin depunerea unui
dosar care va cuprinde:
– cerere c\tre Chiriarh;
– copie dup\ actele de studii:
diploma de licen]\ `n teologie,
master, doctorat [i foile matricole;
– adeverin]a care s\ ateste cel
pu]in 1 ani de vechime `n preo]ie;
– memoriu de activitate avizat de protopop;
– raportul protopopului `n leg\tur\ cu inspec]iile anuale;
– media not\rilor administrative pentru activitatea desf\[urat\, stabilit\ potrivit Regulamentului de numire [i transferare a clerului, av=nd calificativul cel pu]in „Bine”.
3. Lista cu numele candida]ilor care au primit aprobarea
Chiriarhului pentru `nscrierea la
cursurile de definitivare se comu nic\ centrului teritorial de
cursuri, cu cel pu]in 15 zile `nainte de `nceperea cursurilor.
4. Cursurile pentru definitivare, cu o durat\ de 2 s\pt\m=ni [i
frecven]\ obligatorie, se organizeaz\ la cele 6 centre teritoriale,
`n perioada iulie-septembrie, pe
baza tematicii aprobate de
Sinodul mitropolitan.
5. Cursurile se finalizeaz\ cu
examenul de definitivat const=nd
`n dou\ probe: o prob\ scris\ [i
o prob\ oral\ (de cuno[tin]e teologice interdisciplinare [i pastoral-misionare), pe baza tematicii
aprobate de Sinodul mitropolitan
[i a bibliografiei recomandate.
6. Media de promovare a
examenului de definitivare este

minimum 7.00 ([apte), cu nicio
notare par]ial\ sub 6.00 ([ase),
calcul=ndu-se ca medie aritmetic\ a celor dou\ probe.
7. Candida]ii care nu au promovat examenul de definitivare
se pot prezenta la un nou examen `n anul urm\tor, `n acelea[i
condi]ii, amintite mai sus.
8. Centrul Eparhial, pe baza
cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cursuri, `nscrie
`n fi[a personal\ a fiec\rui preot
rezultatul ob]inut [i elibereaz\,
la cerere, Certificat de acordare
a definitiv\rii.

5. Media de promovare a
examenului pentru gradul II este
minimum 7.00 ([apte), cu nicio
notare par]ial\ sub 6.00 ([ase).
6. Candida]ii care nu au promovat examenul de gradul II se
pot prezenta la un nou examen
`n anul urm\tor, `n acelea[i
condi]ii, amintite mai sus.
7. Centrul Eparhial, pe baza
cataloagelor comunicate de
centrele teritoriale de cursuri,
`nscrie `n fi[a personal\ a fiec\rui preot rezultatul ob]inut [i
elibereaz\, la cerere, Certificat
de acordare a gradului II.

GRADUL II – studii superioare
1. ~nscrierea pentru gradul II
se ob]ine, la cerere, dup\ cel
pu]in 4 ani de la promovarea
examenului de definitivare.
2. ~nscrierea preo]ilor licen]ia]i `n teologie la cursurile pentru
gradul II se face la Centrul Eparhial, cu cel pu]in 30 de zile `nainte de `nceperea cursurilor, prin
depunerea unui dosar care va
cuprinde:
– cerere c\tre Chiriarh;
– copie dup\ diploma de licen]iat `n teologie;
– adeverin]\ care s\ ateste cel
pu]in 5 ani de vechime `n preo]ie;
– memoriu de activitate avizat de protopop, av=nd calificativul cel pu]in „Bine”;
– dovad\ privind publicarea
unor c\r]i, studii, articole, predici, cateheze, conferin]e, alte
materiale de interes bisericesc [i
apari]ii `n mass-media biseri ceasc\;
– dovad\ privind elaborarea
sau sus]inerea unei conferin]e
preo]e[ti ori a unei teme `n cadrul cercului pastoral, `n ultimii
4 ani;
3. Pentru `nscriere, precum [i
pentru organizarea cursurilor [i a
examenelor pentru gradul II sunt
valabile acelea[i criterii men]ionate la definitivare.
4. Cursurile se finalizeaz\ cu
un examen const=nd `n dou\
probe: o prob\ scris\ [i o prob\
oral\ (de cuno[tin]e teologice interdisciplinare [i cuno[tin]e pastoral-misionare), pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan [i a bibliografiei recomandate.

GRADUL I – studii superioare
1. ~nscrierea la gradul I se
ob]ine, la cerere, dup\ cel pu]in
4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II.
2. Centrele de perfec]ionare
pentru ob]inerea gradului I sunt
cele aprobate de Sf=ntul Sinod [i
men]ionate de prezenta Metodologie la pct. 5, DEFINITIV – studii medii.
3. Dosarul de `nscriere a licen]ia]ilor `n teologie pentru ob]inerea gradului I se `ntocme[te
`n acelea[i condi]ii ca la gradul II
[i va cuprinde `n plus:
– cerere c\tre Chiriarh;
– adeverin]a care s\ ateste cel
pu]in 9 ani de vechime `n
preo]ie;
– dovad\ privind publicarea
unor c\r]i, studii, articole, predici, cateheze, conferin]e, alte
materiale de interes bisericesc;
– particip\ri la emisiuni radio
[i TV, cu binecuv=ntarea Chiriarhului.
– atestarea privind organizarea unei vizite arhiere[ti `n parohie, precum [i a realiz\rilor semnificative pe plan pastoral-liturgic, cultural-misionar, social-filantropic [i administrativ-gospod\resc, `n ultimii 4 ani.
4. Perioada de depunere [i
aprobare a dosarelor de `nscriere
la gradul I este cea prev\zut\
pentru definitivare [i gradul II.
5. Pentru examenul de gradul I,
centrele de perfec]ionare, `n colaborare cu centrele eparhiale,
alc\tuiesc programa, `nso]it\ de
bibliografia orientativ\, care va
cuprinde teme de interes pentru
www.mmb.ro | 17
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preo]ime cu con]inut teologic:
pastoral-liturgic, cultural-misionar, social-filantropic [i administrativ-gospod\resc, de drept bisericesc, administra]ie parohial\
[i legisla]ie.
6. Programa, `nso]it\ de bibliografia orientativ\, se aprob\ de
Sinoadele mitropolitane [i se comunic\ la Cancelaria Sf=ntului
Sinod [i la centrele eparhiale sufragane, care au `ndatorirea s\ le
publice [i pe baza c\reia se vor
solicita subiecte pentru lucr\rile
de grad.
7. ~n vederea alegerii unui
subiect pentru lucrarea de grad,
candidatul se va consulta cu unul dintre profesorii coordonatori, iar titlul lucr\rii, formulat `n
ur ma acestei consult\ri, va fi
propus spre aprobare `n cadrul
colocviului de admitere.
8. Dup\ primirea dosarelor
de `nscriere, Centrul Eparhial
stabile[te o dat\ comun\ pentru
sus]inerea colocviului `n vederea
admiterii la grad.
9. Colocviul de admitere se
sus]ine pe baza programei orientative aprobate, `n fa]a unei comisii prezidat\ de Chiriarh sau
delegatul s\u, alc\tuit\ din cadre
didactice universitare (profesor,
conferen]iar sau lector) [i 1-2
consilieri de la Centrul Eparhial,
cu gradul I sau doctori `n teologie. Rezultatul colocviului de
ad mitere se consemneaz\ prin
calificativele „Admis” sau „Respins”.
10. Pentru `nscrierea la gradul I, se efectueaz\ o inspec]ie
special\ la parohia `n care
activeaz\ candidatul, de c\tre
un delegat al Chiriarhului.
11. Obiectivele inspec]iei
speciale se stabilesc de c\tre
Chiriarh, iar rezultatele acesteia
[i calificativul ob]inut, cel pu]in
„Bine”, se consemneaz\ `ntr-un
proces verbal [i se depun la
dosarul candidatului.
12. Lucrarea de grad se depune la centrul de perfec]ionare
p=n\ la 30 septembrie, `n vederea recenz\rii de c\tre profesorul
coordonator `n cel mult 30 de
zile [i pentru stabilirea datei la
care va avea loc colocviul pentru sus]inerea lucr\rii de grad, `n

trimestrul IV.
13. Colocviul pentru sus]inerea lucr\rii de grad se orga ni zeaz\, pe eparhii, la centrul mitropolitan de perfec]ionare la care s-a `nscris candidatul, `n fa]a
unei comisii prezidate de Chiriarh sau delegatul s\u (profesor,
conferen]iar sau lector), alc\tuit\
din: profesorul coordonator, un
cadru didactic din sec]ia la care
se `nscrie subiectul lucr\rii de
grad [i delegatul Centrului eparhial de care apar]ine candidatul.
14. Nota minim\ de admitere
a lucr\rii [i de promovare a colocviului este 8.00 (opt).
15. Candida]ii care nu au
promovat colocviul pentru gradul I se pot prezenta la un nou
examen `n anul urm\tor, `n acelea[i condi]ii, amintite mai sus.
16. Centrul Eparhial, pe baza
ca taloagelor comunicate de
centrul de perfec]ionare, `nscrie
`n fi[a personal\ a fiec\rui preot
rezultatul ob]inut [i elibereaz\,
la cerere, Certificat de acordare
a gradului I.
PRECIZ|RI ADI}IONALE
(comune pentru personalul
clerical cu studii medii [i cu
studii superioare)
a. Personalului didactic licen]iat la specializarea Teologie Pastoral\ din cadrul facult\]ilor de
teologie ortodox\, care pre d\
discipline de specialitate teologic\ `n `nv\]\m=ntul preuniversitar teologic sau care pred\ disciplina Religie `n `nv\]\m=ntul
de stat, i se echivaleaz\, pe baz\
de acte justificative, gra de le
didactice ob]inute `n `nv\]\m=ntul de stat cu gradele profesionale pentru personalul clerical,
cu obliga]ia sus]inerii examenului de titularizare (capacitate
preo]easc\), `naintea hirotoniei,
[i cu respectarea perioadelor de
echivalare dintre grade. Vechimea asimilat\ va fi luat\ `n calcul la stabilirea claselor de salarizare.
b. Absolven]ii de masterat `n
teologie, dup\ promovarea examenului de titularizare (capacitate preo]easc\), primesc Certificat de acordare a definitiv\rii,
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la cerere, la minimum un an de
la titularizarea pe post, prin hirotonie, `n baza dosarului cu actele justificative prev\zute de Metodologie, trec=ndu-li-se media
de pe actele de echivalare (anul
I + anul II + diserta]ie/3).
c. Studiile teologice de masterat pot fi echivalate o singur\
dat\, la alegere, cu gradul clerical definitiv sau gradul II cle rical.
d. Absolven]ii cursurilor de
doctorat [i cei cu diplom\ de
masterat `n teologie sunt `ncadra]i la gradul II, la cerere, dup\
cel pu]in 4 ani de la promovarea
examenului de definitivare, pe
baza unui dosar cuprinz=nd:
– cerere c\tre Chiriarh;
– copie dup\ actul de absolvire a cursurilor de doctorat sau
dup\ diploma de masterat [i a
foii matricole;
– adeverin]a care s\ ateste cel
pu]in 5 ani de vechime `n preo]ie;
– memoriu de activitate avizat de protopop sau de conduc\torul institu]iei de `nv\]\m=nt teologic;
– dovad\ privind publicarea
unor materiale de interes bisericesc (studii, articole, predici, cateheze etc.) sau apari]ii `n massmedia bisericeasc\;
– adeverin]\ privind titularizarea prin examen de capacitate
preo]easc\ sau numire pe post,
iar `n cazul cadrelor didactice
din `nv\]\m=ntul teologic, adeverin]\ de titularizare sau numire
pe post.
e. Doctorii `n teologie sunt
`ncadra]i la gradul I, la cerere,
dup\ cel pu]in 1 an de la promovarea examenului pentru gradul
II, pe baza unui dosar cuprin z=nd:
– cerere c\tre Chiriarh;
– adeverin]\ care s\ ateste cel
pu]in 6 ani de vechime `n preo]ie;
– copie dup\ diploma de
doctor `n teologie;
– adeverin]\ privind titularizarea prin examen de capacitate
preo]easc\ sau numire pe post;
– memoriu de activitate cuprin z=nd lucr\rile publicate,
avizat de protopop sau de con-
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du c\torul institu]iei de `nv\]\ m=nt teologic.
f. Personalul clerical care a
ob]inut titlul de doctor `n domenii conexe teologiei poate fi `ncadrat la gradul I, la cerere, dac\
teza de doctorat are relevan]\
pentru misiunea Bisericii [i a fost
ob]inut\ la o institu]ie cu prestigiu academic. Pentru clericii care au ob]inut titlul de doctor `n
alte domenii, pentru echivalarea
titlului academic sunt necesare:
binecuv=ntarea Chi riarhului la
momentul `nscrierii la doctorat [i
`ndeplinirea cri te riilor stabilite
de Sf=ntul Sinod privind mediile
de admitere (mi ni mum 8,51).
Pentru echivalare, candida]ii vor
depune un dosar care va cuprinde, pe l=ng\ actele prev\zute de
Metodologie, o copie a tezei de
doctorat.
g. Centrele teritoriale de
cursuri vor constitui o comisie
prezidat\ de Chiriarh sau delegatul acestuia, alc\tuit\ din cadre
didactice universitare (profesor,
conferen]iar sau lector) din cuprinsul mitropoliei [i 1-2 consilieri de la Centrele eparhiale, cu
gradul I sau doctori `n teologie,
care va analiza `ndeplinirea criteriilor [i posibilitatea echival\rii
titlului de doctor cu gradul I clerical.
h. Personalului din administra ]ia bisericeasc\ `ncadrat `n
func]ii de conducere (consilier,
inspector, secretar eparhial) i se
asimileaz\, la cerere, vechimea
`n functia administrativ\ cu vechimea `n cler, `n vederea stabilirii claselor de salarizare.
i. Cu binecuv=ntarea Chiriarhului, personalul clerical monahal poate ob]ine grade profesionale `n acelea[i condi]ii prev\zute pentru clerul de mir. La dosarele de `nscriere se va ]ine cont
de recomandarea exarhului [i a
stare]ului [i nu sunt necesare lista articolelor publicate [i apari]iile `n mass-media.
j. ~n vederea hirotoniei, personalul monahal este `ndatorat
s\ promoveze examenul de titularizare (capacitate preo]easc\).
~n vederea `nscrierii, personalul
mo nahal va prezenta un dosar
de acte cuprinz=nd [i recoman-

darea stare]ului, precum [i binecuv=ntarea Chiriarhului. Pentru
candida]ii monahi, la propunerea Sectorului exarhat, Chiriarhul
va aproba o program\ [i o bibliografie suplimentar\, iar din comisia de examinare va face parte
[i exarhul m\n\stirilor sau clerici
monahi doctori sau doctoranzi
`n teologie.
k. Nu se acord\ dispense
pen tru reducerea vechimii `n
preo]ie [i a stagiilor dintre grade
pentru personalul clerical, cu excep]ia cazurilor `n care preo]ii
ob]in definitivarea [i gradul II cu
media 10 sau au o activitate misionar\ cu totul deosebit\ (construc]ie de biserici, activitate filantropic\, cultural\, educa]ional\), caz `n care se pot prezenta
cu un an mai devreme fa]\ de
perioada prev\zut\.
l. Preo]ii care dep\[esc limita
maxim\ de 5 ani de la titularizare [i nu ob]in gradul definitiv vor
fi men]inu]i pe post, dar nu vor
putea promova p=n\ la ob]inerea
acestui grad.
m. Preo]ilor afla]i sub sanc]iune administrativ\ sau disciplinarbisericeasc\ nu li se aprob\ `nscrierea la definitivare, gradul II
[i gradul I, p=n\ la ridicarea
sanc]iunii.
n. Certificatele de acordare a
gradelor profesionale se aprob\
de Sf=ntul Sinod pe formulare
tipizate.
o. Centrele de perfec]ionare
la care sunt arondate mai multe
eparhii pot organiza, anual, serii
suplimentare de cursuri, potrivit
cu cerin]ele locale.
p. La cursurile preo]esti de
perfec]ionare vor participa profesori examinatori de la toate facult\]ile de teologie din mitropolie, exist=nd [i posibilitatea invit\rii unor profesori de teologie
de la celelalte centre de perfec]ionare mitropolitane din ]ar\, cu
binecuv=ntarea Chiriarhilor de la
centrele mitropolitane `n cauz\.
Arondarea eparhiilor la centrele
de perfec]ionare pentru gradele
profesionale, aprobate de Sf=ntul
Sinod, este urm\toarea:
– Facultatea de Teologie
Ortodox\ “Justinian Patriarhul”
a Universit\]ii din Bucure[ti:

Arhiepiscopia Bucure[tilor, Arhiepiscopia Tomisului, Arhiepiscopia T=rgovi[tei, Episcopia Arge[u lui [i Muscelului, Episcopia
Bu z\ului [i Vrancei, Episcopia
Dun\rii de Jos, Episcopia Sloboziei [i C\l\ra[ilor, Episcopia
Alexandriei [i Teleormanului,
Episcopia Giurgiului [i Episcopia
Tulcii;
– Facultatea de Teologie Orto dox\ “Dumitru St\niloae” a
Universit\]ii din Ia[i: Arhiepiscopia Ia[ilor, Arhiepiscopia Sucevei [i R\d\u]ilor, Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului [i
Episcopia Hu[ilor;
– Facultatea de Teologie Ortodox\ “Andrei {aguna” a Universit\]ii din Sibiu: Arhiepiscopia Sibiului, Arhiepiscopia Alba
Iuliei, Episcopia Ortodox\ Ro m=n\ a Oradiei, Episcopia Covasnei [i Harghitei, Episcopia
Devei [i Hunedoarei;
– Facultatea de Teologie Ortodox\ a Universit\]ii din ClujNapoca: Arhiepiscopia Vadului,
Feleacului [i Clujului, Episcopia
Ortodox\ Rom=n\ a Maramure[ului [i S\tmarului [i Episcopia
S\lajului;
– Facultatea de Teologie Ortodox\ a Universit\]ii din Craiova: Arhiepiscopia Craiovei, Arhiepiscopia R=mnicului, Episcopia Severinului [i Strehaiei, precum [i Episcopia Slatinei [i Romana]ilor;
– Facultatea de Teologie Ortodox\ a Universit\]ii din Timi[oara: Arhiepiscopia Timi[oarei,
Arhiepiscopia Aradului, precum
[i Episcopia Caransebe[ului.
q. Prezenta Metodologie pentru ob]inerea gradelor profesionale [i Preciz\rile adi]ionale (comune pentru personalul clerical
cu studii medii [i cel cu studii
superioare) intr\ `n vigoare dup\
aproba rea lor de c\tre Sf=ntul
Sinod.
r. Tematicile pentru preg\tirea
personalului clerical `n vederea
ob]inerii gradelor profesionale se
aprob\ de c\tre sinoadele mitropolitane pe baza Programei-cadru aprobat\ de Sf=ntul Sinod, la
care se pot ad\uga teme de intewww.mmb.ro | 19
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res local.
Programa-cadru pentru organizarea cursurilor preo]e[ti `n
vederea ob]inerii gradelor profesionale3
1. Analiz\ [i critic\ din perspec tiva Tradi]iei ortodoxe a
consumismului ca ideologie domi nant\ `n contextul societ\]ii
contemporane;
2. Impactul fenomenului seculariz\rii `n via]a Bisericii [i a
lumii contemporane;
3. Rolul religiei `n postmodernitate. Destinul religiilor `ntr-o
lume secularizat\;
4. Promovarea valorilor familiei tradi]ionale `n contextul ideologic actual;
5. Impactul fenomenului migra]iei [i identificarea unor solu]ii misionar-pastorale pentru familiile `mp\r]ite: copii [i tineri
r\ma[i acas\, p\rinte/p\rin]i pleca]i la lucru `n str\in\tate etc.;
6. Valoarea identit\]ii [i demni t\]ii persoanei, precum [i a
vie ]ii personal-comunitare `n
contextul sistemului tehnologic

actual, mai ales televizual [i virtual;
7. Bioinginerii [i biotehnologii. Provoc\ri, riscuri [i manipul\ri;
8. Provoc\ri ale noilor mi[c\ri pseudo-religioase [i pseudospirituale (riscul substituirii duhovnicului cu psihologul sau psiha nalistul, radiestezia, metem psi hoz\, vr\jitorie, ocultism [i
magie, tendin]e gnostice [i New
Age, esoterism [i sincretism etc.)
[i r\spunsuri din perspectiva Tradi]iei ortodoxe;
9. Ateismul actual [i apologia
cre[tin\ contemporan\;
10. Strategii misionare pri vind revitalizarea vie]ii parohiale
`n societatea rom=neasc\ ac tual\;
11. Biserica Ortodox\ Rom=n\: organizare actual\, activitate
social-filantropic\, educa]ional\,
cultural\, edilitar\ [i media;
12. Cunoa[terea legisla]iei
civile actuale, a actelor normative [i a protocoalelor cu inciden]\ `n domeniul libert\]ii religioase [i al regimului general al cul-

telor, a `nv\]\m=ntului religios [i
teologic, a patrimoniului bisericesc, a raportului dintre Biseric\
[i Stat sau diferite institu]ii ale
Statului, a disciplinei financiare.

1

Prezenta Metodologie pentru categoria „studii medii”
se aplic\ în mod excep]ional
doar în situa]ia în care Centrul Eparhial are nevoie de
per sonal clerical cu studii
medii, conform cu prevederile art. 124 alin. (3) din Statutul pentru organizarea [i
func]ionarea Bisericii Ortodoxe Române.
2 ~n cazul în care vor exista
can dida]i care au absolvit
seminarul înainte de 1989,
media se împarte la trei, întrucât nu exist\ atestat.
3 Teme aprobate prin Hot\rârea sinodal\ nr. 7012/2014.

Hot\r=ri ale Permanen]ei Consiliului Eparhial Ia[i
Prezent\m `n aceste pagini deciziile mai importante ale Permanen]ei
Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Ia[ilor

Material lemnos
pentru unit\]i de
cult

P

e 13, 28 noiembrie [i 5 decembrie, Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i a luat `n
discu]ie necesitatea continu\rii unor
lu cr\ri de construc]ie [i repa ra ]ie
pentru c=teva l\ca[uri de cult, precum
[i a furniz\rii lemnului de foc necesar
acelor unit\]i biserice[ti care nu au
resurse financiare suficiente [i nu `[i
pot procura materialul lemnos. Prin
urmare, a fost aprobat\ acordarea, cu
titlu gratuit pentru anul 2019, a unei
cantit\]i de 5080 m.c. lemn de foc
pentru 65 m\n\stiri [i 350 m.c. lemn
de lucru pentru 5 unit\]i de cult.

Sprijin financiar pentru unit\]i
de cult

~

n [edin]ele de Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i
din 13 noiembrie [i 5 decembrie a fost aprobat\
acordarea unui ajutor financiar de 27.000 lei pentru
3 de unit\]i de cult din Arhiepiscopia Ia[ilor, care au
lucr\ri de `ntre]inere, repara]ii sau de construc]ie, dup\
cum urmeaz\:
– Protopopiatul Ia[i II: Parohia „Sf=ntul Apostol [i
Evanghelist Ioan” – Nicolina, Ia[i;
– Protopopiatul H=rl\u: Parohia „Sf=ntul Spiridon” –
One[ti, Plugari;
– Protopopiatul Pa[cani: Parohia „Sf=ntul Nicolae” –
Mogo[e[ti, Siret.
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~nfiin]area Schitului
„Sf=ntul Mare Mucenic
Mina” – Cotnari,
Protopopiatul H=rl\u,
jude]ul Ia[i

~nfiin]area Parohiei
„Sf=ntul Cuvios Mucenic
Efrem cel Nou” – Rediu,
Ia[i, Protopopiatul Ia[i I

~

n {edin]a de Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i din 20 noiembrie, ~naltpreasfin]itul
P\rinte Mitropolit Teofan a aprobat `nfiin]area parohiei cu hramul „Sf=ntul Cuvios Mucenic
Efrem cel Nou ” – Rediu, Ia[i, Protopopiatul Ia[i I,
`ncep=nd cu 20 noiembrie, cu un num\r aproximativ de 450-500 de familii. Perimetrul parohiei
nou-`nfiin]at\ este reprezentat de {oseaua Rediu
(pe ambele p\r]i) de la Rond (f\r\ blocurile din
partea dreapt\ de la {oseaua Varianta Rediu), pe
partea dreapt\ p=n\ la lac; limita cu Parohia Valea
Lupului: Strada Soarelui, Strada Movila P\cure],
Strada Profesor Ioan Petru Culianu, Aleea Profesor
Ioan Petru Culianu, dreapta Parcare Ideo, {oseaua
P\curari.

~

n {edin]a de Permanen]\ a Consiliului
Eparhial Ia[i din 19 decembrie, s-a luat
act de înfiin]area cu data de 1 ianuarie,
prin decizie chiriarhal\, a Schitului „Sfântul
Mare Mucenic Mina ” – Cotnari, Protopopiatul
H=rl\u, ca schit de c\lug\ri, cu sediul în satul
Cotnari, comuna Cotnari, jude]ul Ia[i, precum
[i func]ionarea acestuia `n subordinea
M\n\stirii S=ngeap – Basaraba, jude]ul Ia[i, cu
binecuv=ntarea Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei – Arhiepiscopia Ia[ilor [i a Chiriarhului locului.

~nfiin]area Parohiei
„Sf=ntul Apostol
Andrei – Ocrotitorul
Rom=niei” – Cartier
Moara de V=nt, Ia[i,
Protopopiatul Ia[i II

~

n {edin]a de Permanen]\ a
Consiliului Eparhial Ia[i din 5
decembrie, ~naltpreasfin]itul
P\rinte Mitropolit Teofan a aprobat
`nfiin]area Parohiei „Sf=ntul Apostol
Andrei – Ocrotitorul Rom=niei” –
Cartier Moara de V=nt, Ia[i, Protopopiatul Ia[i II, `ncep=nd cu 5 de cembrie, cu un num\r aproximativ de
350 de familii. Perimetrul parohiei
nou-`nfiin]at\ este: partea dreapt\ a
platoului de pe Stradela Moara de
V=nt cca un km pornind de la
Restaurantul „Little Texas”, un km din
acela[i punct p=n\ la intersec]ia cu
strada care duce spre Lacul Ciric [i
Aeroportul Ia[i.

~nfiin]area Parohiei ,,Sf=ntul
Apostol [i Evanghelist Matei” –
Metalurgiei, Ia[i, Protopopiatul
Ia[i II

~

n {edin]a de Perma nen ]\ a Consiliului
Eparhial Ia[i din 5 decembrie, ~naltpreasfin]itul
P\rinte Mitropolit Teofan a
aprobat `nfiin]area parohiei
cu hramul ,,Sf=ntul Apostol
[i Evanghelist Matei” – Metalurgiei, Ia[i, Protopopiatul
Ia[i II, `ncep=nd cu 5 de cem brie, cu un num\r de
apro ximativ 1280 familii.
Pe rimetrul parohiei nou`nfiin]at\ este: Bulevardul
Chimiei (mal drept), Bule var dul Metalurgiei, Calea
Chi[in\ului, Bulevardul Tudor Vladimirescu, c\minele
CFS de pe Bulevardul Chimiei, blocurile din Complexul River’s Towers, blocurile
E21, E22, E23, A45A, A45B,
blocul E cu sc\rile E11, E12,

E13, E14, E15, E16, blocul
D1 cu sc\rile A, B, C, D, E,
F, blocul D2 cu sc\rile
A,B,C, blocul D3 cu sc\rile
A,B,C, blocul D4 cu sc\rile
A [i B, c\minele CFS, blocurile 10 A, 10 B, 10 C (preluate de la Parohia „Sf=ntul
Arhidiacon {tefan” – T\t\ra[i, Ia[i).
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Reorganizarea Sectoarelor Economic-financiar [i
Produc]ie-distribu]ie

~

n {edin]a de Permanen]\ a
Consiliului Eparhial Ia[i
din 28 noiembrie, s-a aprobat reorganizarea Sectoarelor
Economic-financiar [i Produc]iedistribu]ie, `ncep=nd cu 1 de cembrie, dup\ cum urmeaz\:
1. Sectorul Economic-financiar se redenume[te [i devine
Sectorul Financiar – este condus
de un consilier care are `n subordine urm\toarele structuri, cu
activit\]ile specifice:
A. Contabil {ef; B. Compartimentul Central; C. Casieria Central\; D. Departamentul Activitate Specific\ de Cult, av=nd `n
componen]\ subunit\]ile: Catedrala Mitropolitan\; Centrul administrativ (activitate proprie:

`nv\]\m=nt, audit intern, oficiul
canonic-juridic, administrativ,
patrimoniu, exarhat, cancelarie,
cabinet [i locuin]e Chiriarh [i
Episcop-vicar, C\minul preo]esc
„Sf=ntul Gheorghe”); – Paraclisul
mitropolitan „Metocul Maicilor”;
Paraclisul mitropolitan „Sf=ntul
Nicolae Domnesc”; E. Departamentul rela]ia cu Protopopiatele
[i Unit\]ile de cult; F. Departamentul Achizi]ii.
2. Sectorul Produc]ie-distribu]ie se redenume[te [i devine
Sectorul Economic – este condus
de un consilier care are `n subordine urm\toarele structuri, cu
activit\]ile specifice: A. {ef serviciu coordonator; B. Departamentul Conferin]e [i Evenimente;

~nfiin]area Departamentului
de Valorizare a Tezaurului
Patristic

~

n {edin]a de Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i
din 28 noiembrie, analiz=nd referatul domnului consilier C\t\lin
Jeckel, prin care se subliniaz\ necesitatea `nfi in]\rii cadrului institu ]ional formal `n care s\
se desf\[oare activitatea
de cercetare [i crea]ie,
orga nizat\ pe proiecte
de traducere din limbi
clasice [i moderne, de
investigare a izvoarelor
teologice, de realizare
de studii aplicate [i de
pro movare a scrierilor
Sfin]ilor P\rin]i ai Bisericii, ~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit Teo fan
a r=nduit `nfiin]area Depar tamentului de Va lorizare a Tezaurului Patristic (DVTP) la Centrul
Cultural Misionar Doxo-

Opera]iuni de personal
la nivelul Arhiepiscopiei
Ia[ilor `n lunile
noiembrie-decembrie

~

logia din cadrul Sectorului Cultural [i comunica]ii media al Centrului Eparhial Ia[i, `n ce p=nd cu 1 ianuarie 2019.
De asemenea, s-a aprobat angajarea P.C. Pr.
Drago[ Bahrim `n postul
de [ef departa ment al
Departamentului de Valorizare a Tezaurului Patristic, pe durat\ nedeterminat\, `ncep=nd cu 1
ianuarie 2019.

C. Fabrica de lum=n\ri „Sf=ntul
Mina”; D. Depozitul de obiecte
biserice[ti „Sf=ntul Luca”; E.
Centrul de pelerinaje „Sf=nta
Parascheva”; F. Resurrec tio,
Tabor, CSC Miorcani [i A.T.P.
(eviden]\ contabil\).
De asemenea, s-a hot\r=t ca
P\ rintele Claudiu Gheorghiasa
s\ fie numit `n func]ia de consilier financiar pe un mandat de 4
ani sau p=n\ la revocarea din
func]ie de c\tre Chiriarh, iar P\rintele Mihai Coman s\ fie numit
`n func]ia de consilier economic
pe un mandat de 4 ani sau p=n\
la revocarea din func]ie de c\tre
Chiriarh.

n luna noiembrie, Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a
efectuat 77 opera]iuni de personal, dup\
cum urmeaz\: 27 la Centrul Eparhial Ia[i, 31
`n cadrul protopopiatelor [i 19 la m\n\stiri.
Dintre acestea, 31 au fost `ncadr\ri [i numiri,
17 `ncet\ri ale contractelor de munc\, 3
suspend\ri, 5 reveniri la locul de munc\ dup\
concediul de cre[tere a copilului [i 21
modific\ri ale raporturilor de munc\.
~n luna decembrie, Sectorul administrativbisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat
61 opera]iuni de personal, dup\ cum urmeaz\: 35 la Centrul Eparhial Ia[i, 16 `n cadrul
protopopiatelor [i 10 la m\n\stiri. Dintre
acestea, 16 au fost `ncadr\ri [i numiri, 9 `ncet\ri ale contractelor de munc\, 7 suspend\ri,
1 reveniri la locul de munc\ dup\ concediul
de cre[tere a copilului [i 28 modific\ri ale
raporturilor de munc\.
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Noutăţi editoriale la Editura Doxologia:
– în noiembrie și decembrie –

Noile minuni ale
Sfântului Serghie de la Radonej
Pr. Valeri Duhanin

Agenda creștinului 2019

Arhimandritul Sofronie Saharov
– experienţa unei întâlniri –

Gânduri neastâmpărate. Iscodiri,
deslușiri și temeri care ne privesc
Ovidiu Bârsan

Viaţa Fericitei Xenia din Sankt Petersburg
povestită copiilor
Alexandru Tkacenko

Psalmi de zi(s)
Pr. Sever Negrescu

Învăţătura despre Sfânta Treime a
Împăratul teodosian – patronul universalismului
Sfântului Isidor Pelusiotul și inﬂuenţa sa
roman și al ecumenicităţii Bisericii
asupra Teologiei Sfântului Chiril al Alexandriei
Dragoș Boicu
Eirini Artemi

Smerenia și dragostea,
însușirile trăirii ortodoxe
Pr. Soﬁan Boghiu

Calendar creștin ortodox cu icoane
2019

Trei ore de Crăciun
Cătălina Gheorghian

Unire și simţire românească
Arhim. Mihail Daniliuc
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Colocviul interna]ional „~nt=lnirea cu Duhovnicul
– P\rintele Sofian Boghiu”

M

itropolia Moldovei [i Bucovinei [i
Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae“ din Ia[i au organizat,
`n perioada 13-15 noiembrie, Colocviul Interna]ional „~nt=lnirea cu Duhovnicul”. Edi]ia din acest an
s-a desf\[urat at=t `n capitala Moldovei, c=t [i la
M\n\stirea Neam], [i a fost dedicat\ P\rintelui
Sofian Boghiu (1912-2002). Evenimentul a adus
`mpreun\ ierarhi, preo]i, profesori universitari, teologi, monahi [i credincio[i mireni ucenici ai p\rintelui Sofian Boghiu, at=t din ]ar\, c=t [i din str\in\tate, pentru a da o m\rturie vie [i personal\ cu
privire la lucrarea [i mesajul duhovnicesc al
acestuia. Deschiderea Colocviului a avut loc pe 13
noiembrie, `n Sala „Iustin Moisescu” a Ansamblului Mitropolitan Ia[i, `n prezen]a IPS P\rinte Mitropolit Teofan, a PS P\rinte Qais Sadiq, Episcop de
Erzurum, a pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan, decanul
Facult\]ii de Teologie „Dumitru St\niloae” din Ia[i,
[i `n fa]a unei numeroase asisten]e.
Dup\ un film de prezentare despre P\rintele
Sofian Boghiu, cuv=ntul de deschidere i-a apar]inut
p\rintelui prof. univ. dr. Ion Vicovan, dup\ care a
urmat cuv=ntul de binecuv=ntare al IPS P\rinte
Teofan. ~n continuare, PS P\rinte Qais Sadiq a
sus]inut prezen ta rea „P\rintele Sofian Boghiu,
omul `ngeresc [i `ngerul p\m=ntesc – o m\rturie”,
dup\ care a avut loc o dubl\ lansare de carte –
Arhim. Sofian Boghiu, Smerenia [i dragostea – `nsu[irile tr\irii ortodoxe [i Arhim. Sofian Boghiu, Caut fa]a Domnului, apoi a urmat lansarea unor cuvinte audio-video ale Arhim. Sofian Boghiu: DVD
„~ndemn la rug\ciune” [i CD „Cuvinte pentru via]a
cea ve[ ni c\” – prezen ta t\ de pr. prof. univ. dr.
Constantin Coman [i protos. dr. Teofan Popescu.
Ziua s-a `ncheiat cu vernisajul expozi]iei de sculptur\ „Popas Centenar `n Gr\dina cu ~ngeri” – autor:
Silvia Radu, `n Sala „Sinaxar” a Muzeului Mitropolitan. Vernisajul a fost prezentat de C\t\lin Jeckel,
consilier al Sectorului cultural [i comunica]ii media al Arhiepiscopiei Ia[ilor.
~n cea de-a doua zi a Colocviului au fost sus]inute trei sesiuni de comunic\ri: dou\ `n Sala „Iustin Moisescu” a Ansamblului Mitropolitan din Ia[i
[i una la Seminarul M\n\stirii Neam]. Prima sesiune a cuprins trei comunic\ri. Prima a fost cea a p\rintelui arhim. Melchisedec Velnic, stare]ul M\n\stirii Putna [i exarh al Arhiepiscopiei Sucevei [i R\d\u]ilor. Sfin]ia sa a f\cut referire la „Ad=ncul duhovnicesc – tainica preocupare la P\rintele Sofian
Boghiu”. A urmat prelegerea pr. prof. Constantin
Coman de la Facultatea de Teologie Ortodox\ din
Bucure[ti, intitulat\ „P\rintele Sofian Boghiu – duhovnicul meu”. Un ultim referat a fost cel al lui
Costion Nicolescu, „Dou\ cuvinte tainice ale P\rintelui Sofian”. ~n a doua sesiune, p\rintele Ioan
Sauca, profesor [i director al Institutului Ecumenic

din Bossey, a vorbit celor prezen]i despre „Harisma
discern\m=ntului la P\rintele Sofian Boghiu – experien]\ personal\”. P\rintele Antoine Costa de
Beau regard a sus ]inut prelegerea „Ru g\ ciunea
min]ii `n lumea secu la rizat\, du p\ `nv\]\tura
P\rin te lui So fian”, iar p\rintele Cristinel Te[u,
profesor la Facultatea de Teologie Ortodox\ din
Ia[i, le-a vorbit celor prezen]i pe tema „Duhovnicul – chip des\v=r[it al iubirii [i al d\ruirii. ~nv\]\tu rile [i modelul P\rintelui Sofian”. O ul ti m\
comunicare sus]inut\ `n Sala „Iustin Moisescu” a
fost cea a artistei Silvia Radu, intitulat\ „P\rintele
Sofian – har, lumin\, smerenie”. ~n dup\-amiaza
zilei, cea de-a treia sesiune de comunic\ri s-a desf\[urat la Seminarul Teologic Ortodox de la M\n\stirea Neam]. Programul a cuprins trei prezent\ri: cea a ierom. Ilarion Dan, intitulat\ „P\rintele
Sofian Boghiu – chip de lumin\”, cea a scriitorului
Marius Vasileanu, intitulat\ „P\rintele Sofian Boghiu – un reprezentant emblematic al mi[c\rii Rugului Aprins” [i cea a p\rintelui Gheorghe Holbea,
profesor la Facultatea de Teologie Ortodox\ din
Bucure[ti, prelegere intitulat\ „P\rintele Sofian [i
mi[carea duhovniceasc\ a Rugului Aprins”.
Ultima zi a Colocviului interna]ional „~nt=lnirea
cu duhovnicul” a `nceput cu Sf=nta [i Dumnezeiasca Liturghie `n cinstea Sf=ntului Cuvios Paisie
Velicicovschi, ocrotitorul M\n\stirii Neam]. Sf=nta
Liturghie a fost s\v=r[it\ de doi ierarhi ai Bisericii
noastre: IPS P\rinte Mitropolit Teofan [i IPS P\rinte ð

24 | noiembrie-decembrie | Candela Moldovei | an XXVI, nr. 11-12

Cultural |
ð Ca linic, Arhiepiscopul Arge[ului [i Muscelului.
Ultima sesiune de comunic\ri din cadrul Colocviului s-a desf\[urat la Seminarul Teologic Ortodox de
la M\n\stirea Neam]. S-au adresat publicului prezent protos. Arsenie Muscalu – „Nevoin]a duhovniceasc\ a lini[tirii `n via]a [i `nv\]\turile P\rintelui
Sofian Boghiu”, jurnalistul Cristian Curte – „Calea
P\rintelui Sofian: nejudecarea aproapelui” [i p\rintele Florin Botezan, profesor la Facultatea de
Teologie Orto do x\ din Alba Iulia – „P\rintele
Sofian Boghiu – lucr\tor [i dasc\l al Rug\ciunii lui
Iisus”. ~n final, IPS P\rinte Mitropolit Teofan a prezentat concluziile edi]iei din acest an a Colocviului „~nt=lnirea cu duhovnicul”: „Cuvintele cele mai

des folosite `n leg\tur\ cu P\rintele Sofian au fost
cele legate de «om al iert\rii», «om al bl=nde]ii»,
«om al `ntoarcerii obrazului», «om al nejudec\]ii
aproapelui», «om f\r\ zgomot f\cut `n jurul s\u»,
«om al smereniei, al dragostei, al ascult\rii». Nu se
poate, `n aceste zile, fiind `mpreun\ cu P\rintele
Sofian, s\ nu recunoa[tem, cel pu]in `n taini]a inimii, unde suntem noi [i unde au ajuns ace[ti mari
p\rin]i. St\ruin]a `n aceast\ constatare [i recunoa[terea acestei distan]e dintre locul [i starea `n care
ne g\sim noi [i locul [i starea la care au ajuns ei
poate s\ mai dep\[easc\, m\car cu un mic pas,
distan]a enorm\ `ntre ceea ce suntem noi [i starea
pe care au dob=ndit-o ei”.

Scriitorul Grigore Ilisei a primit „Crucea Moldav\”

P

e 24 noiembrie, `n Sala
„{tefan Procopiu” a Palatului Culturii din Ia[i, a
avut loc evenimentul „Amiaza
c\r]ilor junimiste”, prilejuit de
lan sarea trilogiei „Palimpseste
reg\site” a autorului Grigore Ilisei. Volumele prezentate publicului ie[ean au fost Pasaj de ra]e
s\lbatice, ~ntre linii [i Dincolo [i
dincoace de linii. Invita]i speciali
au fost Mihaela Gr\dinariu, Ioan
Holban, Liviu Suhar, amfitrionul
`nt=lnirii fiind Lucian Vasiliu. ~n
cadrul evenimentului, p\rintele
consilier Constantin Sturzu `mpreun\ cu p\rintele inspector
Dumitru Boboc au conferit maestrului Grigore Ilisei, din partea
P\rintelui Mitropolit Teofan, cea
mai `nalt\ distinc]ie pentru mireni a Mitro po liei Moldovei [i
Bu covinei, „Cru cea Moldav\”.
Maestrul Grigore Ilisei a mul]umit P\rintelui Mitropolit Teofan
pentru onoarea de a primi aceast\ distinc]ie [i [i-a exprimat public recuno[tin]a mai ales pentru
momentele de „taifas duhovnicesc” de care s-a bucurat `n `nt=lnirile cu ~naltpreasfin]ia Sa.
Grigore Ilisei, prozator [i publicist, s-a n\scut pe 20 noiembrie 1943, la V\leni-St=ni[oara,
jude]ul Suceava. A urmat cursurile Liceului „Nicu Gane” din
F\l ticeni (1957-1961), apoi
cursurile Facult\]ii de Filologie,
sec]ia Limba [i literatura rom=n\,
a Universit\]ii „Al. I. Cuza” din
Ia[i, pe care a absolvit-o `n

1966. ~n perioada 1966-1968 a
fost redactor la Studioul de Radio Ia[i, apoi corespondent pentru Radio Bucure[ti (1968-1972)
[i redactor-[ef adjunct la Radio
Ia[i (1972-1983). A fost, de asemenea, redactor la revista Convorbiri literare (1983-1990), director al Studioului de Radio [i
Televiziune Ia[i (1990-1994), director [i realizator de emisiuni la
Studioul de Tele vi ziu ne Ia[i
(1994-1997). Este mem bru al
Uniunii Scriitorilor din Rom=nia,
filiala Ia[i. A debutat publicistic
`n Zori noi din Suceava, `n 1961,
sub pseudonimul Grigore Spiru.
Prima povestire – Singur\tate – i-a
ap\rut `n revista Cronica `n
1970. Editorial a debutat `n anul
1972, la Editura Junimea, cu volumul de povestiri N\vod pentru
scrum bii albastre. De-a lungul
timpului a colaborat la Cronica,
Convorbiri literare, Ateneu, Ro-

m=nia literar\, Tribuna, Contrapunct [.a.
A fost distins cu premiul pentru proz\ al Asocia]iei Scriitorilor
din Ia[i pentru romanul Ceasul
oprit (1980), premiul pentru proz\ al revistei Ateneu pentru roma nul Pasaj de ra]e s\lbatice
(1996), premiul Salonului de
Carte Rom=neasc\, Ia[i, pentru
car tea F\lticeni-mon amour
(1996). A primit premiul de publicistic\ al filialei Ia[i a Uniunii
Scriitorilor din Rom=nia pentru
jurnalul de c\l\torie De la apa
Iordanului la fiordurile norvegiene. A fost decorat cu Ordinul
„Meritul Cultural”, clasa a III-a
(1979), precum [i cu Ordinul
Na]ional „Pentru Merit” `n grad
de Cavaler (2002). ~n 2003,
Preafericitul P\rinte Patriarh Teoctist i-a acordat distinc]ia „Crucea Patriarhal\”.
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Aniversare `n comunitatea Bisericii din T=rgu Neam]:
p\rintele profesor Mihai Vizitiu a `mplinit 80 de ani

P

e 9 noiembrie, p\rintele
lect. univ. dr. Mihai Vizitiu, fost cadru didactic al
Facult\]ii de Teologie din Ia[i, dar
[i al Seminarului Teologic de la
M\ n\stirea Neam], `n prezent
slujitor al Parohiei „Adormirea
Maicii Domnului” din T=rgu
Neam], a `mplinit frumoasa
v=rst\ de 80 de ani. Momentul a
fost `ncununat cu s\v=r[irea Sfintei Liturghii pe 8 noiembrie, la
biserica t=rgnem]ean\. La finalul
Sfintei Liturghii, p\rintele Hrisostom R\d\[anu, consilier educa]ional al Arhiepiscopiei Ia[ilor,
delegatul IPS P\rinte Mitropolit
Teofan, a eviden]iat c=teva tr\s\turi ale p\rintelui profesor, afirm=nd c\ printre credincio[ii
prezen]i se afl\ un mare dar al
lui Dumnezeu: „V\z=ndu-l pe
p\rintele profesor ast\zi, `n mijlocul dumneavoastr\ `n aceast\
sf=nt\ biseric\, auzind cuv=ntul
de `nv\]\tur\, ]in s\ felicit din
toat\ inima pentru c\ ave]i `n
mijlocul dumneavoastr\ un b\tr=n at=t de frumos [i pe din\untru, [i pe dinafar\, trimis de Dumnezeu ca dar, pentru a sluji m=ntuirea sufletelor noastre. S\ nu
nesocoti]i acest dar [i s\ v\ bucura]i de el!”. Totodat\, p\rintele
consilier a dat citire mesajului
transmis de c\tre IPS P\rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei, p\rintelui Mihai Vizitiu: „P\rinte profesor, este un
prilej de aleas\ bucurie care ne
chea m\ s\ privim cu recuno[ tin]\ [i pre]uire lucrarea pe care
a]i f\cut-o p=n\ `n prezent ca os-

tenitor `n via Domnului. A]i fost
`nzestrat de Dumnezeu cu mul]i
talan]i, pe care v-a]i str\duit s\ `i
`nmul]i]i `n toate slujirile care v-au
fost `ncredin]ate de-a lungul
anilor `n Biseric\: ca preot, ca
profesor [i director al Seminarului Teologic «Veniamin Costachi»
de la M\n\stirea Neam], ca profesor la Facultatea de Teologie
«Dumitru St\niloae» din Ia[i, sau
consilier la Sectorul `nv\]\m=nt
al Arhiepiscopiei Ia[ilor. Genera]iile de elevi sau de studen]i c\rora le-a]i inspirat dragostea
pentru Sf=nta Scriptur\ p\streaz\
vie pasiunea, d\ruirea, tactul
pedagogic `n transmiterea cu v=n tului lui Dumnezeu. De
aceea, colegii de la Centrul Eparhial `[i amintesc cu admira]ie de
seriozitatea, meticulozitatea [i
pasiunea care v\ caracterizau `n
abordarea oric\rei probleme pe

care o avea]i de rezolvat. Aflat la
acest moment aniversar, v\
adresez alese ur\ri de s\n\tate [i
zile `ndelungate, rug=ndu-L pe
Dumnezeu, Izvorul a toat\ bun\tatea, s\ v\ d\ruiasc\ ajutorul
S\u cel sf=nt `n lucrarea pe care
o s\v=r[i]i”.
~n continuare, spre dup\amiaz\, la Biserica „Sf=ntul Ioan
Iacob Hozevitul” din cadrul Seminarului Teologic „Veniamin Costachi” de la M\n\stirea Neam], a
fost s\v=r[it\ slujba de mul]umire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile, `n prezen]a PS P\rinte
Episcop-vicar Calinic Boto[\neanul, a preo]ilor profesori [i a elevilor seminari[ti. De asemenea,
la eveniment a participat [i PS
P\rinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, felicit=ndu-l pe
p\rintele Mihai Vizitiu pentru `ndelunga [i rodnica sa activitate.

Proiectul „Valori culturale rom=ne[ti”,
la edi]ie aniversar\

~

n perioada 9-11 noiembrie,
elevi [i profesori de la dou\ [coli de tradi]ie – Seminarul Teologic Liceal Ortodox
„Veniamin Costachi” de la M\n\stirea Neam] [i Colegiul Na-

]ional „Mihai Eminescu” din Ia[i
– s-au reunit `n capitala Moldovei cu prilejul celei de a XX-a
edi]ii a Proiectului educa]ional
in terjude]ean „Valori culturale
rom=ne[ti”. Proiectul s-a desf\-
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[u rat sub egida Ministerului
Educa]iei Na]ionale [i a Inspectoratelor {colare Jude]ene Ia[i [i
Neam] [i este `nscris `n pro gramul manifestarilor na]ionale
organizate `n anul [colar 2018- ð
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2019. Aceasta `nt=lnire de suflet
a reunit peste 250 de elevi [i
cadre didactice din cele dou\
institu]ii partenere, sub semnul
credin]ei, patriotismului [i spiritualit\]ii. Proiectul [i-a propus ca
prin activit\]i [tiin]ifice, artistice
[i sportive s\ dezvolte sentimentul apartenen]ei [i identit\]ii rom=ne[ti, stimul=nd cooperarea [i
intrajutorarea `ntre tineri. Edi]ia a
XX-a a debutat pe 9 noiembrie,
prin participarea elevilor la verni sajul expozi]iei de fotografie
dedicat\ „P\rin]ilor fondatori ai
Rom=niei Mari”, realizat\ de
prof. Sorin Sitea, pe holul central
al Colegiului „Mihai Eminescu”.
Apoi, `n cadrul unor ore deschise consacrate momentului istoric
de la 1 decembrie 1918 [i rolului personalit\]ilor `n realizarea
M\rii Uniri, prof. dr. L\cr\mioara
Iord\chescu a analizat `mpreun\

cu elevii acele lucruri [i atitudini
care `i apropie [i `i separ\ pe rom=ni la un secol de la unire. Pr.
prof. Viorel Laiu, directorul Seminarului „Veniamin Costachi”,
al\turi de prof. Daniela Ple[ca [i
prof. Ani[oara Magdalinis au r\spuns interesului elevilor ie[eni
prin ora sugestiv intitulat\ „~ntreab\ preotul”. Cu acest prilej,
elevii [i profesorii au dialogat
despre speran]ele [i `ntreb\rile
tinerei genera]ii.
Invitatul zilei a fost pr. arhim.
Mihail Daniliuc de la Schitul
Vovidenia al M\n\stirii Neam],
care a sus]inut `n Sala „Iustin
Moisescu” a Ansamblului
Mitropolitan din Ia[i conferin]a
cu tema „Biserica Ortodox\ Rom=n\ [i Marea Unire”. P\rintele
arhimandrit a `ncercat s\ surprind\ sacrificiile [i contribu]ia Bisericii [i a ierarhilor ei la `nf\ptui-

rea actului de unitate na]ional\
din fericitul decembrie 1918.
Pe 10 noiembrie, `n Sala
„Henri Coand\” a Palatului Cultu rii, distinsul istoric C\t\lin
Turliuc a propus participan]ilor o
tem\ de actualitate – „Reflec]ii
asupra unui destin istoric. Rom=nii [i Marea Unire”. Sub semnul
prieteniei, elevii celor dou\ prestigioase institu]ii [colare au concurat apoi `n cadrul Concursului
de istorie [i religie „Oltea Doamna”, `ntr-o edi]ie dedicat\ evenimen tului de la 1 decembrie
1918. Totodat\, la un secol de la
`ntregirea Rom=niei, elevii au
vizitat o parte din locurile simbol
ale Ia[ilor [i au onorat personalit\]ile care au f\cut posibil\
Marea Unire prin depunerea
unei coroane de flori la Monumentul Unirii, situat `n fa]a Universit\]ii de Medicin\ „Grigore T.
Popa”. Ziua s-a `ncheiat cu evenimentul sportiv g\zduit de Liceul cu Program Sportiv Ia[i – „Cupa prieteniei”.
Pe 11 noiembrie, elevii [i
profesorii au participat la Sf=nta
Liturghie dedicat\ eroilor `nf\ptuitori ai Rom=niei Mari, la Biserica Banu, unul dintre cele mai
frumoase a[ez\minte ortodoxe
din ora[. A XX-a edi]ie a Proiectului „Valori Culturale Rom= ne[ti” s-a `ncheiat `n curtea Colegiului Eminescu, unde participan]ii au asistat la dezvelirea
pl\cii aniversare dedicat\ P\rin]ilor fondatori ai Rom=niei Mari
[i unde a fost plantat stejarul
Unirii [i al Valorilor.

Zilele Colegiului „Sf=ntul Nicolae”, la edi]ie aniversar\

~

n perioada 3-7 decembrie
au avut loc, la Ia[i, Zilele
Co legiului „Sf=ntul Nico lae”. Evenimentul a reunit activit\]i cu caracter cultural, filantropic [i liturgic, av=nd `n centru
s\rb\torirea ocrotitorului institu]iei, Sf=ntul Ierarh Nicolae. Zilele
colegiului au debutat, pe 3 decembrie, cu o vizit\ misionar\
efectuat\ de voluntarii Comisiei

misionare a colegiului `n Parohia
Oituz. Aceast\ vizit\ se afl\ la
cea de a II-a edi]ie, scopul ei
fiind men]inerea unei leg\turi c=t
mai str=nse cu copiii din Centrul
„Sfin]ii ~mp\ra]i Con stantin [i
Elena”. Timp de c=teva ore,
membrii colegiului au organizat
cu ace[tia diverse jocuri [i le-au
adus `n dar icoane cu Sf=n tul
Nicolae, c\r]i de pove[ti [i

dulciuri. De asemenea, p\rintele
Bogdan Racu, inspector `n ca drul Sectorului `nv\]\m=nt al
Arhiepiscopiei Ia[ilor, a ]inut un
scurt cuv=nt de `nv\]\tur\ pe tema s\rb\torii Na[terii Domnului
[i a tradi]iilor legate de aceasta.
Seara zilei de 4 decem brie l-a
avut ca invitat `n cadrul proiectului 15 minute pe George Og\raru, fotbalist care a evoluat la
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Amsterdam. Titlul `nt=lnirii a fost
„Centrarea perfect\ la poarta lui
Dumnezeu”. Invitatul le-a vorbit
voluntarilor despre locul pe care
~l ocup\ Dumnezeu `n via]a [i `n
cariera sa, despre proiectele caritabile desf\[urate [i despre colaborarea cu fostul fotbalist Mihai
Ne[u. Publicul a fost extrem de
antrenat `n dialog, George Og\raru primind numeroase `ntreb\ri
din partea celor prezen]i. Pe 5
decembrie, voluntarii au participat la slujba Vecerniei s\v=r[it\
la Biserica „Sf=nta Cuvioas\ Parascheva” din cartierul P\curari,
aflat\ sub p\storirea pr. prof. dr.
Ion Vicovan, decanul Facult\]ii
de Teologie „Dumitru St\niloae”
din Ia[i. Dup\ terminarea slujbei, o parte dintre membrii colegiului au dat o m=n\ de ajutor
lui Mo[ Nicolae [i au mers `n vizit\ la Spitalul „Sf=nta Maria”, la
sec]ia de Oncologie. Ace[tia i-au
colindat pe micu]ii pacien]i [i pe
medicii din cadrul sec]iei, iar la
final au `mp\r]it 50 de juc\rii de
plu[ [i fructe pentru copila[ii afla]i `n spital. Ziua de 6 decembrie a debutat cu participarea la
slujba Sfintei Liturghii la Biserica
„Sf=nta Cuvioas\ Parascheva”.
Slujba a fost s\v=r[it\ de arhim.
Hrisostom R\d\[anu, consilier al
Sectorului `nv\]\m=nt, pr. prof.
dr. Ion Vicovan, pr. Lucian Filip,

directorul Centrului de formare
[i inovare al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, [i pr. dr. lect. Cezar H=rl\oanu. La finalul slujbei,
volun ta rii colegiului au oferit
credincio[ilor prezen]i la slujb\
icoane cu Sf=ntul Nicolae. ~n
cadrul aceleia[i zile, 61 de copii
din Parohia Run cu-}ibana au
primit `nc\l]\minte din piele `n
cadrul proiectului „Cutia cu papucei pentru ei” [i au avut parte
de diverse ac tivit\]i ce le-au
`nfrumuse]at vizita `n ora[ul Ia[i.
Ziua s-a `ncheiat cu evenimentul
„Sear\ la co legiu”, ce a reunit
momente de muzic\ [i teatru [i a
avut ca invita]i Grupul „Aleph”
de la Seminarul Teologic „Venia-

min Costachi” de la M\n\stirea
Neam] [i Corul „Agapis” de la
Liceul Teologic Ortodox „Cuvioasa Parascheva” Agapia.
Zilele Colegiului „Sf=ntul Nicolae” au continuat cu conferin]a intitulat\ „Dou\ palme [i un
br=nci. Despre b\rb\]ia duhovniceasc\ `n ap\rarea Bisericii, plec=nd de la exemplul Sf=ntului
Nicolae”, invitatul acesteia fiind
domnul Radu Preda, pre[edinte
al Institutului de Investigare a
Crimelor Comunismului [i Memo ria Exilului Rom=nesc
(IICCMER) [i conferen]iar universitar la Catedra de Teologie
social\ a Facult\]ii de Teologie
Ortodox\ din Cluj.

C\minul „Buna Vestire” sau noua comunitate #VIE din
mediul teologic ie[ean

~

ncep=nd cu anul universitar 2018-2019, cu binecuv=ntarea IPS P\rinte Mitropolit Teofan, studen]ii teologi din
C\minul „Buna Vestire” beneficiaz\ de un program de tutoriat
care vine `n ajutorul form\rii lor
ca viitori clerici, complet=nd
totodat\ [i activitatea academic\
pe care ace[tia o desf\[oar\ `n
cadrul Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din
Ia[i. O prim\ activitate a avut loc
`n ajunul s\rb\torii Sf=ntului
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str=ngere de fonduri [i au cump\rat aju toa re [i daruri pentru
copiii de la sec]ia Oncologie a
Spitalului „Sf=nta Maria” din Ia[i.
~ncep=nd cu acest an universitar,
`n cadrul c\minului a luat fiin]\
Corul „Buna Vestire”, grup ce s-a
n\scut din dorin]a de implicare a
studen]ilor. Acest frumos grup a
fost `ntemeiat din bucuria implic\rii at=t la strana bisericii, c=t [i
`n cadrul diferitelor evenimente.
Corul reprezint\ pentru membrii
lui o provocare, dar [i o pasiune
pentru cei care doresc s\ `nve]e
muzic\ bisericeasc\, o parte dintre ace[tia nefiind din mediul bisericesc. Prima activitate extern\

a corului nou `nfiin]at a avut loc
pe 12 decembrie, unde s-a dorit
adu cerea ve[tii Na[terii Dom nului la Penitenciarul Ia[i. Aici
membrii corului au `ncercat s\
aduc\ bucurie de]inu]ilor, pu n=nd `n practic\ `ndemnul biblic
al M=ntuitorului Hristos „`n temni]\ am fost [i a]i venit la Mine”
(Matei 25, 36). De asemenea, la
finalul programului, grupul coral
a in ter pretat c=teva colinde [i
pentru angaja]ii din coman da mentul centrului de deten]ie.
Activitatea stu den]ilor a conti nuat [i `n zilele de 14 [i 16 decembrie, Co rul „Buna Vestire”
reunindu-se pentru a-L vesti pe
Pruncul Hristos [i seniorilor de la
C\ mi nul de b\tr=ni „Sfin]ii
~mp\ra]i Constantin [i Elena” din
Bucium – Ia[i, dar [i credincio-

[ilor din Parohia Cilibiu, unde sau rugat `m preun\ la Sf=nta [i
Dumnezeiasca Liturghie.
De[i `nfiin]at de cur=nd, Corul „Buna Vestire” a avut primele
reprezenta]ii publice, r\spun z=nd afirmativ la invita]ia colegilor de la Asocia]ia Studen]ilor
Francofoni din Ia[i (ASFI), lu=nd
parte la evenimentul caritabil
„Arat\ c\-]i pas\ – ACP”, pe 13
decembrie, la Catedrala Mitropo litan\ din Ia[i, [i pe 18 de cembrile la Palatul Culturii. Spre
finalul activit\]ior, tinerii teologi
[i iubitori de muzic\ au `nc=ntat
publicul `n seara de 19 decembrie, la tradi]ionalul eveniment
al Facult\]ii de Teologie, Serbarea de Cr\ciun.

Zilele dedicate Mitropolitului Veniamin Costachi
la Seminarul Teologic de la M\n\stirea Neam]

C

u binecuv=ntarea IPS P\rinte Mitropolit
Teofan, pe 17-18 decembrie, la Seminarul Teologic de la M\n\stirea Neam] s-au
desf\[urat „Zilele dedicate Mitropolitului Veniamin
Costachi”, edi]ia I, manifestare spiritual-[tiin]ific\
dedicat\ `mplinirii a 250 de ani de la na[terea marelui mitropolit moldav. ~n prima zi a festivit\]ii sau organizat, la fiecare clas\, ateliere de lucru cu
tema: „Mitropolitul Veniamin Costachi, ierarh lumi nat [i lumin\tor al Mol dovei”. A doua zi a
debutat cu Dumnezeiasca Liturghie, s\v=r[it\ de
p\rintele arhimandrit Hrisostom R\d\[anu, consilier `n cadrul Sec torului `nv\ ]\ m=nt al Arhie piscopiei Ia[ilor. Dup\ Sf=nta Liturghie a urmat parastasul de pomenire a Mitropolitului Veniamin,
s\v=r[it chiar `n ziua `n care, `n urm\ cu 172 de
ani, la 18 decembrie 1846, la M\n\stirea Slatina,
ierarhul trecea la cele ve[nice. Celebrarea dedicat\
luminatului ierarh moldav a continuat `n sala de
festivit\]i a seminarului, unde s-a desf\[urat simpozionul „Rom=ni, f\uritori ai unit\]ii de neam”. ~n
alocu]iunea sa, p\rintele consilier Hrisostom R\d\[anu a transmis cuv=ntul de binecuv=ntare din
partea Mitropolitului Moldovei [i Bucovinei, iar
apoi a prezentat un succint, dar intens portret, `n
alese cuvinte, al ierarhului Veniamin Costachi [i al
rolului [i locului s\u `n spiritualitatea [i cultura
rom=neasc\. Apoi, p\rintele arhimandrit a adresat
un cald `ndemn seminari[tilor, precum [i celorlal]i
elevi [i profesori invita]i de la seminariile teologice
din jude] [i de la [colile din ora[ul T=rgu Neam]
sau din comuna V=n\tori-Neam]: „V\ `ncurajez s\
fi]i ca Veniamin Costachi: iubitori de Hristos [i

iubitori de carte. Toate celelalte se vor ad\ uga
vou\. Veniamin a fost numit pe bun\ dreptate
lumin\torul Moldovei! De ce? Pentru c\ el `nsu[i a
adunat mult\ lumin\ din cuvintele Sfintelor
Scripturi [i din scrierile Sfin]ilor P\rin]i, iar apoi a
d\ruit-o celor p\stori]i prin cu vinte rostite ori ð
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scrise, prin c\r]i tip\rite ori prin multele sale fapte
de milostenie”.
~n deschiderea lucr\rilor sim po zionului, p\ rintele profesor Mihail Daniliuc a prezentat un amplu material dedicat vie]ii [i activit\]ii Mitropolitului Veniamin Costachi. A urmat recenzia mai
multor referate preg\tite de elevii seminari[ti, dar [i

de cei invita]i, `n care au fost eviden]iate mai multe
personalit\]i istorice care, de-a lungul timpului,
prin cuv=nt sau fapt\, au luptat pentru f\urirea
unit\]ii neamului rom=nesc. La final, au fost vernisate dou\ expozi]ii de carte [i documente privind
via ]a [i acti vi tatea Mitropolitului Veniamin
Costachi.

Concerte de colinde la Ia[i, Boto[ani [i Piatra Neam]

~

n perioada 14-16 decembrie, la ini]iativa Arhiepiscopiei Ia[ilor au fost organizate, conform tradi]iei ultimilor
ani, concerte de coline la Ia[i,
Boto[ani [i Piatra Neam]. Pe 14
decembrie, la Palas Mall – Atrium din Ia[i a avut loc tradi]ionalul Concert de colinde al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei.
Evenimentul a fost organizat de
Mitropolia Moldovei [i Bucovinei, prin Sectorul `nv\]\m=nt,
`mpreun\ cu ASCOR Ia[i, av=nd
ca parteneri Palas Mall, Colegiul
„Sf=ntul Nicolae”, Doxologia,
Radio Trinitas, Ziarul Lumina. La
eveniment a fost prezent [i IPS
P\ rinte Mitropolit Teofan. Au
`nc=ntat auditoriul Corul „Vocile
prim\verii” din Chi[in\u, Corul
„~nvierea” al ASCOR Ia[i, Corul
„Arhanghelii” al ATOR Ia[i,
Corul „Cea ta de Medicini[ti”,
Grupul coral „Mugura[ii” al Parohiei Vl\deni, Boto[ani, Ansamblul „Plai de dor”, V=n\tori –
Neam] [i Ansam blul folcloric
„Fiii Putnei” al Parohiei „Na[terea Maicii Domnului”, Putna –
Suceava. ~n `ncheierea concertului, IPS P\rinte Teofan a adresat
celor prezen]i un scurt cuv=nt de
`nv\]\tur\: „A[a cum persoanele
aflate la cump\r\turi `n mall s-au
oprit pentru o clip\ la vederea
acestor frumo[i copii colind\tori
– s-au oprit [i au mers mai departe –, a[a trebuie s\ fie [i perioada de Cr\ciun. Dup\ un an
`n care am alergat, alergat, alergat, ne oprim pentru o clip\, admir\m ceva frumos, fa cem o
rug\ciune, iar la anul mergem
mai departe, p=n\ c=nd ia r\[i
vom avea clipe precum aceasta,
pentru a ne opri din iure[ul care
ne define[te via]a. Au trecut prin
fa]a noastr\ copii din Bucovina,

copii din Basarabia [i mul]i de
aici, din dreapta Prutului, amintind faptul c\ Moldova, din p\cate, `nc\ este sf=[iat\, este `mp\r]it\ `n mai multe buc\]i [i c\
este nevoie de `n]elepciune la
mai-marii no[tri [i de mult\ rug\ciune din partea noastr\ ca s\
nu treac\ prea mult timp p=n\
c=nd Moldova va fi din nou `ntregit\ [i de data aceasta `n interiorul Rom=niei”.
Pe 15 decembrie a avut loc,
la Casa Sindicatelor din Bo to [ani, Concertul de colinde „Bucu ria Na[terii Domnului”. Pe
scen\ au evoluat Corul „Amvonul” (Protopopiatul S\veni), Grupul vocal al Ansamblului folcloric „Stej\relul” (Protopopiatul
Darabani), Corul c=nt\re]ilor biserice[ti (Protopopiatul Boto [ani), Grupul coral al Parohiei
„Sfin ]ii ~mp\ra]i Constantin [i
Ele na” Dorohoi (Protopopiatul
Dorohoi), Grupul de colind\tori
ai Asocia]iei Tineretul Ortodox
Rom=n (Protopopiatul Boto[ani),
Grupul coral „Mugura[ii” al Parohiei Vl\deni (Protopopiatul Boto[ani). La concert a fost prezent
[i IPS P\rinte Mitropolit Teofan,
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care a adresat celor prezen]i un
cuv=nt de `nv\]\tur\. La final, ierarhul a `mp\r]it daruri colind\torilor.
{i Protopopiatul Piatra Neam]
a organizat, pe 16 decembrie,
Con certul de colinde intitulat
„Na[terea Domnului – bucuria
noastr\”, cu tema „Opai]”. Concer tul, organizat la ini]iativa
Arhiepiscopiei Ia[ilor, a avut loc
`n Sala „Calistrat Hoga[” a Consi liului Jude]ean Neam]. {i la
Piatra Neam], ~naltpreasfin]itul
P\rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a fost prezent
`n mijlocul colind\torilor. Au `nc=ntat auditoriul Corul preoteselor „Camena”, Corul preo]ilor
„Gla sul Bisericii”, Corul „Peo nul” al preo]ilor din Protopopiatul Ceahl\u, Corul „Evanghelismos” de la Parohia M\r\]ei II din
Piatra Neam], Corul „Imperialii”
al Liceului Teologic „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena” din
Piatra Neam] [i Corul „Vl\starele
Ortodoxiei” al ATOR Piatra
Neam]. La final, Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei a `mp\r]it
daruri colind\torilor.

Tinerii Bisericii |

Curs de medicin\ cre[tin\ pentru 200 de participan]i

P

e 3-4 noiembrie, ASCOR
– filiala Ia[i a organizat
un curs de medicin\
cre[tin\ [i o conferin]\ cu prof.
dr. Pavel Chiril\. ~n cele do u\
zile ale cursului au fost apro ximativ 200 de participan]i din
toate domeniile, cu prec\ dere
din domeniul medical, unii
dintre ei venind de departe, de la
Suceava, Bac\u sau Vaslui. De
asemenea, `n cea de a doua zi,
Sala „Iustin Moisescu” din in cinta Ansamblului Mitropolitan a
g\zduit sute de participan]i la
conferin]a cu tema „Cauzele spirituale ale bolilor”, sus]inut\ de
domnul doctor, ca o `ncununare
a cursului de medicin\ cre[tin\.
Termenul de „medicin\ cre[tin\”
`mbin\ armonios dou\ aspecte
esen]iale: s\n\tatea trupului pentru via]a aceasta p\m=nteasc\ [i
s\n\tatea sufletului, o preg\tire
pentru via]a cea ve[nic\. Ambele
sunt la fel de importante [i pentru fiecare dintre ele este bine s\
acord\m o aten]ie sporit\. ~ntre

suflet [i trup exist\ o str=ns\ leg\tur\ [i intercondi]ionare, astfel
`nc=t multe cauze ale bolilor
suflete[ti pot fi descoperite ca
fiind cauze [i ale bolilor trupe[ti.
~n cadrul conferin]ei, domnul
doc tor a prezentat numeroase
cauze [i exemple din Vechiul [i
din Noul Testament. M=ntuitorul
S-a adresat bolnavilor dup\ ce i-a

vindecat: „Iat\ c\ te-ai f\cut s\n\tos. De acum s\ nu mai p\c\tuie[ti, ca s\ nu-]i fie ceva mai
r\u” (Ioan 5, 14). Rug\ciunea,
postul, iubirea [i virtu]ile nu de
pu]ine ori s-au dovedit a fi solu]ii
chiar [i pentru vindecarea tru pului [i, mai ales, pentru prevenirea multor boli [i suferin]e.

Proiectele de voluntariat ale ASCOR – filiala Ia[i [i
ATOR – filiala Ia[i au fost premiate

P

e 6 noiembrie a avut loc
Gala Voluntarului Ie [ean, organizat\ de
c\tre Casa de Cultur\ a Studen]ilor din Ia[i, la care au fost `nscrise peste 100 de proiecte de
tineret. ~n sala mare au fost reprezentan]i [i voluntari ai asocia]iilor studen]e[ti ie[ene. ASCOR
– filiala Ia[i a c=[tigat titlul
„Proiectul anului la categoria
Cultur\” pentru proiectul „Formea z\-te! Be soft. Play hard”.
ATOR – filiala Ia[i a c=[tigat titlul
„Proiectul anului la categoria
Educa]ie” pentru proiectul „Tab\ra din pridvorul satului”.
Pro iectul ASCOR Ia[i „For mea z\-te! Be soft. Play hard”
presupune formarea a peste 200
de tineri pentru dob=ndirea unor
abilit\]i practice care s\ creasc\
posibilitatea de autoexprimare,

argu men tare [i prezentare a
ini]ia ti velor tinerilor `n spa]iul
public. Dintre activit\]ile proiectului men]ion\m: patru ateliere
de dezbatere, concurs de dezbatere, cinci traininguri de dezvol-

tare perso na l\ a voluntarilor
(av=nd temele: autocunoa[tere,
responsabilitate, animator socioeducativ, comunicare [i public
speaking, organizare de eveni men te, lucru `n echip\), gala ð
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voluntarilor [i un team-building
pentru lucr\torii de tineret [i
voluntarii ASCOR Ia[i. Proiectul
este finan]at de Prim\ria Municipiului Ia[i prin programul pentru
acordarea de finan]\ri nerambursabile `n anul 2018 `n Domeniul
Tineret.
Proiectul ATOR Ia[i „Tab\ra
din pridvorul satului” a presupus
organizarea a 46 de tabere `n 46
de parohii din Arhiepiscopia Ia-

[ilor, `n perioada verii. ~n acest
proiect au fost implica]i 135 de
voluntari [i 3.700 de copii [i tineri beneficiari care s-au bucurat
de o var\ frumoas\.
Pe 20 decembrie au fost premiate la Palatul Bragadiru din
Bucure[ti proiectele de voluntariat ale anului 2018 `n cadrul
Ga lei Na]ionale a Voluntarilor
organizat\ de Federa]ia VOLUM.
Acesta este cel mai amplu eveniment de recunoa[tere a meritelor

voluntariatului la nivel na]ional.
Proiectul „Tab\ra din pridvorul
sa tului” implementat de ATOR
Ia[i `n parteneriat cu Departamentul de Misiune pentru Tineret al
Arhiepiscopiei Ia[ilor, a c=[tigat
trei premii `n cadrul Galei, [i
anume: 1. Proiectul de Voluntariat al Anului `n Domeniul Tineret; 2. Echipa de voluntari a anului; 3. Coordonatorul de voluntari
al anului (pr. Mihail Siminciuc).

„T=n\rul ie[ean” [i o dragoste `n era smart (phone)

A

TOR Ia[i a organizat, pe 10 noiembrie,
cea de-a V-a edi]ie a evenimentului
„T=n\rul ie[ean”. Dup\ slujba Sfintei
Liturghii s\v=r[it\ la Biserica „Sf=ntul Nectarie” din
Ia[i, evenimentul a continuat cu o conferin]\
sus]inut\ de scriitorul Mihail Neam]u la Liceul
Teoretic „Miron Costin”. Tema conferin]ei a fost:
„Dragostea `n era Smartphone. Emoticoane sau
epistolar?”. Mihail Neam]u a studiat filosofia [i
teologia `n Marea Britanie, Germania [i Statele
Unite. ~n parcursul s\u academic [i spiritual a avut
parte de `ndrumarea unor mentori precum Ioan
Alexandru, Andrew Louth sau p\rintele Teofil
P\r\ianu. Dup\ conferin]\ au fost organizate
activit\]i interactive, educa]ionale [i de folos
pentru dezvoltarea personal\ [i profesional\ a
participan]ilor. „T=n\rul ie[ean” este un eveniment
anual organizat de ATOR Ia[i, cu binecuv=ntarea
IPS P\rinte Mitropolit Teofan, prin intermediul
c\ruia organizatorii `[i propun s\ `i sus]in\ pe tineri
`n plan personal [i social. Evenimentul face parte

din proiectul „Investe[te `n TINE(ri). #Experien]\.
#COOL(tur\). #Formare” al ATOR Ia[i, proiect
finan]at de Prim\ria Municipiului Ia[i, prin
programul pentru acordarea de finan]\ri
nerambursabile `n anul 2018.

„Calea vie]ii duhovnice[ti – de la
minte la inim\”

~

n perioada Postului Na[terii Domnului, ASCOR
Ia[i a organizat tradi]ionale le conferin]e duhovnice[ti.
Astfel, pe 16 noiembrie a avut
loc conferin]a intitulat\ „Calea
vie]ii duhovnice[ti – de la minte
la inim\”, sus]inut\ de p\rintele
protosinghel Arsenie Muscalu,
duhovnicul M\n\stirii „Sf=ntul
Ioan Evanghelistul [i Sf=nta Cuvioas\ Eufrosina” din localitatea
Cornu, jude]ul Prahova, `n Sala
„Iustin Moisescu” din incinta
Ansamblului Mitropolitan. ~ns\

reperele despre via]a duhovniceasc\ oferite de c\tre p\rintele
Arsenie Muscalu nu vor fi suficiente pentru tineri dac\ ace[tia
nu se vor ar\ta curajo[i [i `ncrez\tori `n virtu]ile [i darurile
da te de Dumnezeu. {i pentru
aceasta este nevoie ca tinerii s\
se asemene eroilor neamului
ro m=nesc, celebra]i de istoria
noastr\ [i de Centenarul Marii
Uniri. Cu g=ndul la ei, dar [i cu
imboldul de a fi `ndr\zne]i `n
via]a noastr\, ASCOR Ia[i o organizat cea de-a doua conferin-
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]\ din Postul Na[terii Domnului, intitulat\ „~ncrederea `n tine
[i curajul cel bun”. Aceast\
con ferin]\ a fost sus]inut\ de
p\rintele arhimandrit Melchisedec Ungureanu, stare]ul M\n\stirii „~n\l]area Sfintei Cruci” din
comuna Lup[a, jude]ul Alba, [i
a avut loc pe 29 noiembrie, `n
Sala „Iustin Moisescu” din cadrul Ansamblului Mitropolitan.
Postul Na[terii Domnului este un prilej de sporire a `ncrederii tinerilor `n capacit\]ile [i `n
darurile oferite de Dumnezeu
ca, plini de curaj, s\ porneasc\
pe calea vie]ii duhovnice[ti, cea
care `nnobileaz\ at=t min]ile,
c=t [i inimile cre[tinilor.

Filantropia Bisericii |

„Centenar pentru Penitenciar” [i „Mo[ Cr\ciun prin spital”

A

SCOR – filiala Ia[i a
desf\[urat `n perioada
1 noiembrie – 15 de cem brie campania „Centenar
pentru Penitenciar”, o campanie
de str=ngere de c\r]i duhov ni ce[ti care au fost apoi oferite capelelor din cadrul penitenciarelor din zona Moldovei.
Tot `n aceast\ perioad\,
ASCOR Ia[i a desf\[urat [i campania „Mo[ Cr\ciun prin spital”,
prin care s-a dorit str=ngerea [i
donarea a 1000 de cadouri pentru 1000 de copii de la Spitalul
de Pediatrie „Sf=nta Maria” din
Ia[i, de la orfelinatele din Ia[i [i
de la A[ez\m=ntul „Sf=ntul Leontie” din R\d\u]i. Campania a
fost realizat\ `n parteneriat cu
Pa rohia „Sf=ntul Nectarie” din
Ia[i, fiind sus]inut\ [i de Parohiile „Sf=ntul Mina”, „Adormirea
Maicii Domnului” Ga lata [i
„Sf=ntul Arhidiacon {tefan”, din

Ia[i. Pe 18 decembrie, voluntarii
ASCOR au mers, `m preun\ cu
Mo[ Cr\ciun, la Spitalul Clinic
de Urgen]e pentru Copii „Sf=nta
Maria” din Ia[i. Colindele au r\sunat pe toate palierele, iar fie-

care copil a primit c=te un ursule] de plu[. Chiar [i pentru p\rin]i a fost o surpriz\, mul]i dintre ei fiind cu lacrimi `n ochi v\z=ndu-[i copiii at=t de bucuro[i.

„Cutia cu papucei pentru ei” continu\ s\-i ajute pe copii
s\ p\[easc\ cu `ncredere

„C

utia cu papucei
pentru ei” reprezint\
una dintre cele mai
importante ac]iuni ale Colegiului
„Sf=ntul Nicolae” din Ia[i. Anual,
prin intermediul acestui proiect,
sute de copii provenind din
familii s\race din cuprin sul
Arhiepiscopiei Ia[ilor primesc
`nc\l]\minte din piele. Prin
activitatea sa, proiectul a ajuns
s\ aduc\ bucurie pe chipurile a
537 de copii. ~n cadrul proiectului, copiii de la Gr\dini]a „Varlaam Mitropolitul” din Ia[i au
oferit, pe 6 decembrie, 61 de
perechi de `nc\l]\minte copiilor
din satul Runcu, comuna }ibana,
jude]ul Ia[i, eveniment desf\[urat cu ocazia Zilelor Colegiului
„Sf=ntul Nicolae” din Ia[i. Pe 15
decembrie, la concertul de colinde „Bucuria Na[terii Domnului” organizat de Protopopiatul
Boto[ani, 64 de copii din Ungu-

roaia-Criste[ti, Tudor Vladimirescu-Albe[ti, Balta Ars\-Corni,
Agafton-Curte[ti, Pancu-Vorona
[i Boto[ani au colindat publicul
prezent [i au fost r\spl\ti]i cu

`nc\l]\minte [i multe alte surprize. Aceste daruri au fost preg\tite de 64 de persoane din cadrul
Continental Automotive Ia[i,
printr-o campanie de filantropie
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ð ce s-a dovedit a fi un real succes
[i `n cadrul c\reia ace[ti oameni
s-au mobilizat exemplar. Pe 16
decembrie, 31 de copii ai {colii
Gimnaziale nr. 1 din Piatra
Neam] au adus cu ei `ndemnul
„Deschide u[a, cre[tine!” la
concertul de colinde „Opai]”,
organizat de Protopopiatul Piatra
Neam]. La finalul concertului,
ace[tia au primit `nc\l]\minte
nou\ [i pachete cu dulciuri. 63
de perechi de `nc\l]\minte de
iarn\ au fost donate de „Saint
Paraskeva Orthodox Charity” din
Chicago, partener principal al
proiectului, care sprijin\ [i
financiar aceste ac]iuni, `n urma
activit\]ilor de fun draising
`ntreprinse pe teritoriul Statelor
Unite. ~nainte de s\r b\toarea
Na[terii Domnului, „Cu tia cu
papucei pentru ei” s-a deschis `n
jude]ul Neam] pentru a doua
oar\ anul acesta. Cutiile cu
ghete noi [i c\lduroase au ajuns
s\ `nc\lzeasc\ 29 de copii din
satul B\lu[e[ti, comuna Dochia,
jude]ul Neam]. Copiii nu au
nicio institu]ie de `nv\]\m=nt `n
sat [i str\bat zilnic 5 kilometri
pentru a ajunge la [coal\, cu
microbuzul [colar sau pe jos. De
asemenea, voluntarii colegiului
au colaborat cu prietenii lor cu

suflet mare de la cafeneaua
Jassyro, din Ia[i. Ace[tia au
ini]iat `mpreun\ mini-campania
„Secret Santa”, iar cei care le-au
trecut pragul s-au bucurat at=t de
savoarea unei cafele, c=t [i de
posibilitatea de a fi Mo[ Cr\ciun
pentru unul dintre cei 27 de copii `nscri[i pe o list\, din satul
Fr\suleni, comuna Victoria, jude]ul Ia[i. La sf=r[itul campaniei,
voluntarii proiectului [i cei ai
Colegiului „Sf=ntul Nicolae” au
mers la casele copiilor din Fr\suleni [i le-au oferit ghetu]ele noi
[i c\lduroase, dar [i alte daruri
adunate.
~n luna decembrie, voluntarii
Colegiului „Sf=ntul Nicolae” din
Ia[i au ini]iat o campanie de
str=ngere de fonduri prin v=nzarea de globuri pictate manual.
Aceste globuri au fost achizi]iona te [i donate de Ford ATI
Motors Holding Ia[i [i de Colegiul „Sf=ntul Nicolae”. De pictarea lor s-au ocupat elevii voluntari ai Seminarului „Sf=ntul Vasile cel Mare” din Ia[i, ai Seminarului „Veniamin Costachi” de la
M\n\stirea Neam], ai Seminarului „Sf=nta Paracheva” de la Agapia [i ai Colegiului Na]ional de
Art\ „Octav B\ncil\” din Ia[i.
Campania de fundraising r\m=ne

deschis\ [i `n luna ia nuarie a
anului 2019, `ntruc=t des f\[urarea ac]iunilor proiectului
„Cutia cu papucei pentru ei”
depinde direct de fondurile de
care acesta dispune.
Momentan, proiectul are
dou\ variante pentru achizi]ionarea perechilor de ghete de iarn\: 1. po]i s\ donezi direct o sum\ de bani [i voluntarii cump\r\
ghe tu]ele; 2. cumperi dintr-un
shop online ghetu]ele [i pui adresa de livrare pentru una din
cele dou\ adrese ale proiectului
din Ia[i [i Neam]. Modalit\]i de
plat\ pentru donatii: cash, pe
mobil prin aplica]iile Revolut –
0745 549 784 sau BT Pay – 0745
549 784, online `n contul bancar
Asocia]iei MIRA (CIF: 33492902)
deschis la BRD – RO07BRDE
240SV62356272400.
Membrii proiectului ]in s\ le
mul]umeasc\ tuturor celor care
s-au implicat p=n\ acum [i se
vor implica `n realizarea acestuia
de acum `ncolo, fie ei parteneri,
sponsori, voluntari, colaboratori,
fiind un `ndemn pentru a d\rui,
deoarece mul]i copii a[teapt\ [i
`[i doresc s\ p\[easc\ cu `ncredere.

Serbare de Cr\ciun la M\n\stirea Had=mbu

M

\n\stirea Had=mbu
din jude]ul Ia[i a venit, `n perioada s\r b\ torii Na[terii Domnului, `n
spri jinul familiilor nevoia[e.
Aproape o mie de copii din satele `nvecinate m\n\stirii au
participat, pe 24 decembrie, la
serbarea de Cr\ciun. Aceasta a
fost organizat\ de M\ n\s tirea
Had=mbu, la ini]iativa arhimandri tului Ni codim Gheorghi]\,
sta re]ul a[e z\rii monahale din
Dealul Mare. ~n cadrul serb\rii
au c=ntat colinde copii din Parohia B=cu-Ipatele, din Parohia
Cucuteni-Le]cani [i din Parohia
Brusture]-Mironeasa, jude]ul Ia[i.
~n timpul serb\rii [i-a f\cut
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ð apari]ia Mo[ Cr\ciun, iar micu]ii
au `nceput s\ c=nte de bucurie [i
emo]ie. Arhimandritul Nicodim
Gheorghi]\ a ]inut un cuv=nt `n
care i-a `n demnat pe copii s\
]in\ dreapta credin]\ [i tradi]iile
sfinte mo[tenite de la `nainta[i.
De aseme nea, i-a `ndemnat s\
participe la sfintele slujbe [i s\ se
roage pentru binef\c\torii care
au contribuit cu fondurile necesare desf\[ur\rii ac]iunii filantropice. La final, au fost oferite da-

rurile mult a[teptate. To]i micu]ii
au primit c=te o saco[\ cu dulciuri, juc\rii [i `mbr\c\minte.
Ser barea de la M\ n\stirea Ha d=m bu a avut scopul de a bu cura inimile copiilor nevoia[i din
satele s\race. Prin purtarea de
grij\ a arhimandritului Nicodim
Gheorghi]\, pelerinii din ]ar\ [i
str\in\tate, dar [i c=]iva fii duhovnice[ti ai stare]ului de la Had=mbu au contribuit cu sumele
necesare cump\r\rii darurilor.

Tot `n perioada s\rb\torii de
Cr\ciun, 100 de familii s\race au
primit pachete cu alimente. ~n
con textul apropierii s\rb\torii
Na[terii Domnului, arhimandritul Nicodim Gheorghi]\ a vizitat
[i a ajutat dou\ familii numeroase din satele Ion Neculce [i Epureni, jude]ul Ia[i. Pentru a `nfrunta mai u[or lipsurile [i pentru a
bucura inimile copiilor, s-au oferit alimente, lenjerie, dulciuri [i
alte bunuri.

Proiectul „D\ruie[te un z=mbet”

U

nul dintre proiectele
care a devenit tradi]ie
pentru comunitatea
Colegiului „Sf=ntul Nicolae” din
Ia[i este [i „D\ruie[te un z=mbet”. S\pt\m=nal, copii din mediile defavorizate sunt adu[i de
preotul paroh la cabinetul medicului stomatolog pentru a beneficia de un control gratuit. „D\ruie[te un z=mbet” are ca obiectiv aducerea copiilor defavoriza]i
din parohiile rurale `n vizit\ la
unul din cabinetele stomatologice partenere, pentru un consult
gratuit. Al\turi de acest obiectiv
principal se adaug\ [i dorin]a de
a implementa o educa]ie cu

privire la ceea ce `nseamn\ s\n\tatea [i igiena stomatologic\,
copiii beneficiind [i de un kit
pentru `ngrijire corporal\. Anul
acesta, proiectul se bucur\ de
sprijinul [i dedicarea a doi
medici stomatologi: dr. Elisabeta
Elena Fr=ncu [i dr. Andrada Costea. Proiectul se desf\[oar\ de
do u\ ori pe s\pt\m=n\, copiii
fiind adu[i de preotul paroh [i
`nso]i]i de voluntarii proiectului
la cabinetele stomatologice. Dup\ fiecare consulta]ie, copiii primesc din partea voluntarilor un
kit de `ngrijire, dulciuri [i fructe.
To]i cei care doresc s\ sprijine misiunea acestuia o pot face

oferind produse de igien\ oral\
la standul amplasat `n recep]ia
Colegiului „Sf=ntul Nicolae”, sau
oferind un consult gratuit (`n
cazul medicilor stomatologi). Cei
care doresc s\ afle mai multe
detalii despre aceast\ ini]iativ\ o
pot face acces=nd pagina de
Facebook – D\ruie[te un z=mbet, sau apel=nd num\rul 0753
597 177 – Ionela Abunei, coordo na tor de proiect. „D\ruie[te
un z=mbet” `nsumeaz\ p=n\ la
acest moment ajutorarea a peste
100 de copii din parohiile s\race
din `mprejurimile ora[ului Ia[i.
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P\rintele Constantin Mosor a trecut
la cele ve[nice

P

\rintele Constantin Mosor a trecut la Domnul
pe 11 noiembrie. Sicriul
cu trupul ne`nsufle]it al acestuia
a fost depus la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din T=rgu Neam], iar slujba de `nmorm=ntare a avut loc pe 13 noiembrie, dup\ s\v=r[irea Sfintei Liturghii.
P\rintele Constantin Mosor s-a
n\scut pe 13 mai 1943 `n localitatea Humulesti – T=rgu Neam],
`ntr-o familie de buni credin cio[i, Vasile [i Ecaterina Mosor.
~n anul 1959, s-a `nscris la Seminarul Teologic de la M\n\stirea
Neam], dup\ absolvirea c\ruia
(1964) a urmat cursurile Fa cult\]ii de Teologie din Bucu re[ti, pe care a absolvit-o `n anul
1968, cu teza de licen]\ „Biserica din Cetatea Neam]ului”. ~ntre
anii 1968-1971, a continuat studi ile teologice superioare la
cursurile de doctorat – specialitatea Drept bisericesc. ~ntre anii
1971-1975, a urmat Facultatea

de Drept din cadrul Universit\]ii
din Bucure[ti, ob]in=nd [i licen]a
`n Drept, cu media 10, fiind repartizat ca notar la Notariatul de
Stat R\d\u]i – Suceava. Dup\ finalizarea studiilor superioare, a
fost numit profesor definitiv la
Seminarul Teologic de la M-rea
Neam], `ncep=nd cu anul [colar
1975-1976, unde a predat timp
de 15 ani. Odat\ cu re`nfiin]area
Facult\]ii de Teologie Ortodox\
din Ia[i, `n anul 1990, a fost numit cadru didactic (lector universitar), unde a predat Istoria Bisericii Universale [i Drept canonic.
Pe 1 octombrie 1993, din motive
personale, s-a retras din acti vitatea didactic\. ~ntre anii 19921995 a predat un curs de Drept
canonic la Universitatea „M. Kog\lniceanu” din Ia[i. S-a c\s\torit `n anul 1976, cu domni[oara
Nona Ionescu, licen]iat\ `n matematic\, iar la 1 aprilie 1976 a
fost numit preot paroh la Parohia
„Sf=ntul Ilie” din T=rgu Neam],
unde a p\storit p=n\ la pen -

sionare (ianuarie 2008). Pentru
activitatea pastoral-misionar\ [i
didactic\ i s-a acordat distinc]ia
bisericeasc\ de iconom stavrofor. Preotul Constantin [i preoteasa Nona au pa tru copii: un
b\iat, licen]iat `n Teologie, [i trei
fete, cea mai mare dintre ele
fiind absolvent\ a Seminarului
Te ologic de la M-rea Agapia.
Du p\ pensionarea sa din anul
2008, p\rintele Constantin a slujit la Biserica „Adormirea Maicii
Domnului” din T=rgu Neam],
p=n\ la adormirea sa `n tru
Domnul.
Dumnezeu s\ `l odihneasc\
`n pace [i cu drep]ii s\ `l nu mere!

P\rintele Dimitrie Isopescu s-a mutat
la Domnul

P

\rintele Dimitrie Isopescu nu a trecut prin via]\
mirosind flori sau pri vind la stele. ~n cei 81 de ani,
sfin ]ia sa a fost martorul unor
eve nimente majore din istoria
neamului, care nu pot fi uitate:
al Doilea R\zboi Mondial, abdicarea regelui, executarea mare[alului Antonescu, instaurarea la
putere a Partidului Comunist, cu
ale lui atrocit\]i, sub domnia lui
Gheorghiu-Dej [i a lui Nicolae
Cea u[escu, na]ionalizarea [i
arest\rile `n lan], cutremurul din
4 martie 1977, Revolu]ia din decembrie 1989, intrarea Rom=niei
`n structurile europene, precum
[i trei decenii de declin economic, social, cultural, educa]ional, moral, spiritual etc., consuma]i sub domnia a patru pre[e-

din]i [i a nenum\rate guverne,
care s-au perindat la c=rma ]\rii.
P\rintele Dimitrie Isopescu, cel
care odinioar\ a b\ut din apa vie
a sufletului ]\ranului s\n\tos la
trup, minte [i suflet din Laura (o
localitate din Vicovu Bucovinei
de poveste) [i-a realizat, pe etape, toat\ devenirea sa, `ncep=nd
cu studiile gimnaziale la [coala
din Vicovu de Sus (1945-1952),
Seminarul Teologic de la M\n\stirea Neam] (1953-1958) – dup\
ce, `n prealabil, timp de un an
(1952-1953), a frecventat cursurile Liceului „Eudoxiu Hurmuzachi” din R\d\u]i – [i Facultatea
de Teologie din Bucure[ti (19581962). Pe parcursul vie]ii sale a
p\storit Parohia Putna din jude]ul Suceava [i Parohia „Sf=ntul
Haralambie” din Ia[i [i a activat
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`n cadrul Centrul Eparhial al Arhi episcopiei Ia[ilor `n func]iile
de casier, apoi de inspector bisericesc [i de consilier economic.
~n ultima parte a vie]ii, P\rintele
Dimitire Isopescu a slujit ca preot `mbisericit la Parohia „Sf=nta
Cuvioas\ Parascheva” – Ia[i,
Protopopiatul Ia[i I. ~n memoria
credincio[ilor din parohiile pe
care le-a p\storit, p\rintele r\m=-

ð
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ð ne un slujitor evlavios, un predicator elocvent [i extrem de
exigent, ancorat `n realit\]ile bi-

serice[ti [i sociale, [i un p\stor [i
duhovnic `n]elept. Slujba `nmorm=nt\rii a avut loc miercuri, 28

no iembrie, la Biserica „Sf=nta
Cuvioas\ Parascheva”. Ve[nic\
s\-i fie pomenirea!

schimonahul Serafim [i modelul
de tr\ire monahal\ pe care cel
mutat la Dom nul l-a avut pe
parcursul vie]ii, unul care ar
trebui s\ fie urmat de oamenii din zilele noastre.

Schimonahul Serafim de la M\n\stirea
Had=mbu, purtat c\tre ceruri

L

a M\n\stirea Had=mbu din jude]ul Ia[i a
fost s\v=r[it\, pe 8 decembrie, de c\tre PS
P\rinte Episcop-vicar Calinic Boto[\neanul, slujba `nmorm=nt\rii schimonahului Serafim
Bo za riu. Mul]i dintre slujitorii sfin telor altare
prezen]i au fost ucenici ai schimonahului Serafim,
fiind ani la r=nd beneficiarii sfaturilor sale pline de
`n]elepciune. L=ng\ sicriul cu trupul ne`nsufle]it al
p\rintelui Serafim s-a aflat arhimandritul Nicodim
Gheorghi]\, stare]ul M\n\stirii Had=mbu, care l-a
pre]uit deosebit de mult pe schimonahul ce a plecat `n lumea ve[niciei. Dup\ slujba `nmorm=nt\rii,
Preasfin]itul P\rinte Calinic Boto[\neanul a rostit
un cuv=nt intitulat „Schimonahul Serafim – f\clia
din Dealu Mare”. Preasfin]ia Sa a reliefat treptele
ur cu[ului duhovnicesc parcurse de c\tre

Slujb\ de pomenire pentru P\rintele Cleopa Ilie,
la 20 de ani de la trecerea sa la Domnul

P

e 8 decembrie, la M\n\stirea Sih\stria din
jude]ul Neam] a fost s\v=r[it\ slujba
parastasului la `mplinirea a 20 de ani de la
trecerea la Domnul a P\rintelui Arhimandrit
Cleopa Ilie. Slujba de pomenire a fost precedat\ de
slujba Sfintei Liturghii, s\v=r[it\ de PS P\rinte
Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, `n Biserica
„Sf=nta Cuvioas\ Teodora de la Sihla” a a[ez\rii
monahale. Clericii `mpreun\ cu credincio[ii
prezen]i au luat parte apoi la `nc\ o slujb\ de
pomenire, s\v=r[it\ `n cimitirul m\n\stirii, `n fa]a
mormintelor p\rin]ilor Cleopa Ilie, Paisie Olaru [i
Ioanichie B\lan.

Preoteasa Aglaia C=rlan s-a n\scut
`n ve[nicie

D

up\ c=teva luni de `ncercare a s\n\t\]ii, `n
ziua de 8 decembrie,
doamna preoteas\ Aglaia C=rlan
a trecut la cele ve[nice, fiind
`nmorm=ntat\ pe 11 decembrie
`n cimitirul Parohiei V\leni, de
l=ng\ Piatra Neam]. Doamna
preoteas\ Aglaia C=rlan, so]ia
p\rintelui Gheorghe C=rlan de la

Parohia V\leni, s-a n\scut `n localitatea }ibucani `ntr-o familie
de oameni vrednici, gospodari [i
buni cre[tini. Au fost nou\ copii
`n casa p\rinteasc\: trei b\ie]i [i
[ase fete, Aglaia fiind penultima
dintre ei. A urmat cursurile [colii
primare din }ibucani, a absolvit
Li ceul „{tefan cel Mare” din
T=rgu Neam] [i Facultatea de Bi-

o logie din cadrul Universit\]ii
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i.
A devenit profesor de biologie,
mi siune exercitat\ de-a lungul
`ntregii vie]i. A fost profesor `n
diferite [coli din jude]ul Neam].
Calitatea actului didactic [i pedagogic [i dragostea a[ezat\ `n
educarea copiilor au fost exprima te [i de prezen]a multora
dintre fo[tii elevi la priveghi [i la
`nmorm=ntare.
Dumnezeu s\ o odihneasc\
`n pace [i cu drep]ii s\ o nu mere!
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P\rintele „Centenar” Pavel Filipescu –
slujitor al altarului ceresc

P

\rintele Pavel Filipescu a plecat la cer pe
18 decembrie, cu n\dejdea m=ntuirii [i cu
dorul doamnei pre otese Emilia. Pe 20
decembrie, `n biserica parohial\ din Ghigoie[ti,
p\rintele Valentin Tofan, protopop al Protopopiatului Piatra Neam], [i p\rintele paroh Codrin Constantin B\lan, al\turi de un sobor de preo]i, au slujit
Sf=nta Liturghie [i au s\v=r[it slujba `nmorm=nt\rii
p\rintelui Pavel Filipescu. P\rintele Pavel a fost
purtat pe umerii colegilor slujitori prezen]i [i a[ezat
`n morm=ntul familiei din cimitirul parohial din satul Ghigoie[ti, comuna {tefan cel Mare, jude]ul
Neam]. P\rintele Pavel s-a n\scut pe 10 aprilie
1916, `n familia gospodarilor Ioan [i Zoi]a Filipescu
din Ghigoie[ti. A urmat Cursul seminarial inferior la
Dorohoi, `ntre 1930 [i 1934, [i Cursul superior la Ia[i,
`ntre anii 1934 [i 1938. ~n anul 1942, a devenit licen]iat al Facult\]ii de Teologie din Cern\u]i. S-a
c\s\torit pe 18 octombrie 1942 cu Emilia, originar\
din St\ni]a, l=ng\ Roman. A fost hirotonit diacon pe
26 octombrie 1942 [i preot o zi mai t=rziu, pe seama Parohiei „{tefan cel Mare”, Protopopiatul Piatra
Neam], de Mitropolitul Irineu Mih\lcescu, sus]in=nd practica liturgic\ la M\n\stirea Bistri]a, sub
obl\duirea p\rintelui Iulian Danielescu, stare] fiind
atunci protosinghelul Ghenadie Carazan. A p\storit
Parohia „{tefan cel Mare” timp de zece ani, p=n\ la
numirea sa `n 1952 `n parohia de acas\, Ghigoie[ti.
A fost concomitent [i suplinitor `n diferite perioade
la Parohiile B=rg\oani, C=rligi [i Doina. Familia Filipescu a fost binecuv=ntat\ cu trei copii: Georgeta

(adormit\ `n 1999), Gheorghe [i Coculeana. Doamna preoteas\ a trecut la cele ve[nice la 6 martie
2014. La resfin]irea bisericii din Ghigoie[ti, `n data
de 20 septembrie 2015, p\rintele Pavel a primit distinc]ia „Crucea Moldav\” pentru prestigioasa slujire
de peste [apte decenii. La `mplinirea v=rstei de 100
de ani, p\rintele Pavel a fost `nconjurat de familie,
de toat\ lumea din sat [i din `mprejurimi, de fo[tii
camarazi din Regimentul 15 R\zboieni – Piatra
Neam], al\turi de care a cutreierat fronturi `n Campania din Est `n cel de-al Doilea R\zboi Mondial,
de reprezentan]ii Garnizoanei din Piatra Neam], ai
Centrului Militar Jude]ean Neam], ai Batalionului
634 Infanterie „Petrodava”, de oficialit\]ile locale [i
jude]ene, de p\rintele protopop Valentin Tofan, de
colegii preo]i. P\rintele a avut gradul de plutonier
major (`n retragere). La 10 aprilie 2017, la `mplinirea a 101 ani, a fost `nconjurat cu aceea[i dragoste
[i apreciere de prieteni [i de to]i cei care au dorit s\
`i aduc\ ur\rile de bine [i s\n\tate.
Ve[nic\ s\-i fie pomenirea!

Artistul plastic Dan Hatmanu a trecut la Domnul

R

enumitul artist plastic
Dan Hatmanu a fost `nmor m=ntat, pe 29 de cembrie, `n Cimitirul Eternitatea
din Ia[i. Slujba de `nhumare a fost
s\v=r[it\ la biserica din incinta
cimitirului de un sobor de preo]i.
La final, p\rintele Dumitru Boboc, inspector eparhial `n cadrul
Arhiepiscopiei Ia[ilor, a dat citire
mesajului transmis de Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, intitulat „Un pictor talentat [i credincios
– Dan Hatmanu (1926-2018)”.
„Am primit cu triste]e vestea
trecerii din lumea aceasta a pictorului [i graficianului Dan Hatmanu, personalitate de referin]\ a Ia[ilor din a doua jum\tate a veacului al XX-lea [i `nceputul mileniului trei. Cunoscut [i recunoscut `n
]ar\ [i `n str\in\tate prin opera sa
artistic\, Dan Hatmanu a p\strat
mereu `n ad=ncul fiin]ei sale frumuse]ea peisajelor din ]inuturile

moldave ale copil\riei, `n]elepciunea [i autoironia `n fa]a schimb\rilor vremelnice din lu mea
noastr\ trec\toare, speran]a [i
curajul c\ut\rilor existen]iale,
prin cultivarea cu delicate]e a spiritualit\]ii tradi]ionale rom=ne[ti
`n dialog cu provoc\rile artei moderne. A pre]uit valorile str\bune
ale credin]ei ortodoxe [i s-a apropiat, prin c\ut\rile sale artistice [i
prin scrierile sale, de universul
bisericesc. Ochii s\i p\trunz\tori
au surprins `n portrete sau `n peisaje chipuri stilizate ale unor slujitori biserice[ti, l\ca[uri de `nchinare [i bucuriile de s\rb\tori de
pe chipurile oamenilor.
Trecerea prin veac a profesorului [i pictorului Dan Hatmanu
va r\m=ne vie `n memoria ucenicilor s\i, a prietenilor [i a tuturor
celor care i-au `n]eles [i admirat
opera artistic\ [i calit\]ile umane.
Ne rug\m lui Dumnezeu s\ a[eze
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sufletul s\u `n lumina ~mp\r\]iei
Cerurilor, unde nu este durere,
nici `ntristare, nici suspin, ci via]\
f\r\ de sf=r[it!
Ve[nica lui pomenire!”
Dan Hatmanu a trecut la cele
ve[nice la v=rsta de 92 de ani, pe
27 decembrie, `n a treia zi de
Cr\ciun. A fost una dintre marile
figuri ale artei vizuale rom=ne[ti,
recunoscut [i apreciat inclusiv `n
afara ]\rii.
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