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Apel la coresponsabilitate și cooperare,
pentru a evita constrângeri excesive
– Mesajul Patriarhului României referitor la interzicerea în acest an
a pelerinajului la Sfânta Cuvioasă Parascheva
pentru credincioșii care nu locuiesc în municipiul Iași –
atriarhia Română își exprimă deplina solidaritate cu
toți credincioșii ortodocși
care în aceste zile doresc să se roage ca pelerini Sﬁntei Cuvioase Parascheva, precum și cu Mitropolia
Moldovei și Bucovinei, gazda profund responsabilă a pelerinajului
anual de la Iași.
Interzicerea în acest an a pelerinajului la Sfânta Cuvioasă Parascheva pentru credincioşii care nu
locuiesc în municipiul Iaşi este o
măsură disproporționată, discriminatorie şi luată fără o consultare prealabilă cu Biserica Ortodoxă
Română.
Arhiepiscopia Iaşilor, în calitatea
sa de organizator al acestui pelerinaj, s-a pregătit intens și foarte temeinic pentru întâmpinarea pelerinilor din acest an, ținând cont de
toate măsurile sanitare aﬂate în
vigoare.
Această pregătire temeinică şi o
strânsă cooperare cu autoritățile locale erau o garanție că pelerinajul
de la Iași sau apropiatul pelerinaj de
la București, prilejuit de sărbătoarea
Sfântului Dimitrie cel Nou, constituie, în acelaşi timp, un exerciţiu de
protejare responsabilă a sănătăţii
şi o manifestare a libertăţii religioase a unui popor eminamente
religios.
Măsurile restrictive ce se impun
ca absolut necesare trebuie să aibă

Preafericitul Părinte Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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un solid temei legal, să ﬁe justiﬁcate
în mod transparent, argumentat şi
nediscriminatoriu.
Înţelegem că, în contextul epidemiologic de azi, regulile stricte
referitoare la igienă, la purtarea
măștii și la păstrarea distanței de
1,5 m între persoane se impun atât
în spațiile liturgice, cât şi în afara
acestora, pentru toţi credincioşii
care participă la pelerinajul organizat oﬁcial.
Ne exprimăm speranța că, pentru cinstirea demnă şi responsabilă
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a Sﬁntei Cuvioase Parascheva, se va
reveni cât mai curând asupra măsurii excesive de interzicere a pelerinajului de la Iași, printr-o înţeleaptă
modalitate de coresponsabilitate
şi colaborare între Stat şi Biserică,
astfel încât toți pelerinii să se
poată ruga Sﬁntei Parascheva în
mod liber în aceste zile, cu respectarea strictă a tuturor măsurilor
sanitare dispuse de autorităţile
competente.
Bucureşti,
vineri, 9 octombrie 2020
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Durere adăugată la durere
– Mesaj în preajma hramului Sﬁntei Cuvioase Parascheva –
oldova trăiește în aceste zile una dintre
cele mai triste perioade din istoria sa. La durerea provocată de faptul că mulți semeni de-ai
noștri sunt atinși de noua epidemie
se mai adaugă și decizia autorităților de a interzice celor care nu au
domiciliul în Iași să pătrundă în spațiul Mitropoliei, unde se aﬂă racla cu
sﬁntele moaște ale Sﬁntei Cuvioase
Parascheva. Interdicția este respectată până-ntr-atât încât s-a ajuns ca
în jurul Mitropoliei să ﬁe mai mulți
reprezentanți ai forțelor de ordine
decât închinători. Este efectul unei
măsuri discriminatorii, care încalcă
numeroase prevederi legale și principii internaționale ce protejează libertatea de manifestare religioasă.

Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

M

Este o situație foarte greu de înțeles și de acceptat. Credincioșii care vin în Iași cu diferite motive – la
spital, la cumpărături, la instanțele
judecătorești sau la locul de muncă
– dacă nu au domiciliul în Iași, nu se
pot închina la Sfânta Parascheva.
Părinții care sunt pentru câteva zile
în vizită la copiii lor nu pot să-și împlinească dorința închinării la sﬁntele moaște, deși au venit la Iași și
pentru aceasta. Nici studenții și elevii aﬂați în Iași care nu au încă viza
de ﬂotant, nu se pot apropia de Catedrala Mitropolitană.

Este pentru prima dată, cred, în
istoria Moldovei, când se întâmplă
așa ceva. Au fost invazii, războaie,
molime de tot felul, regimuri totalitare. Sﬁntele moaște ale Sﬁntei Cuvioase Parascheva au fost dintotdeauna izvor de alinare, de vindecare și de întărire, iar oamenilor li s-a
permis să se apropie de ele. Astăzi,
au ajuns să ﬁe considerate sursă de
contaminare.
De șapte luni, Biserica s-a implicat cu toate forțele sale pentru ocrotirea sănătății oamenilor. Și o va
face în continuare. Credincioșii au
suportat restricții severe privind ð
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ð libertatea de manifestare a convingerilor religioase în numele luptei
împotriva molimei. Totul are, însă, o
limită peste care, dacă se trece, nu
este bine pentru nimeni.
Îi rog pe preoții și credincioșii
Mitropoliei Moldovei și Bucovinei,
precum și pe toți închinătorii care
obișnuiau să vină în această pe-

rioadă la sﬁntele moaște ale Sﬁntei
Cuvioasei Parascheva să mă ierte
pentru neputința de a le facilita accesul la închinare, după rânduiala
Bisericii. Îi rog pe toți să transforme
această durere în vreme de pocăință, de rugăciune și de fapte bune.
Pe preoți îi îndemn să slujească
zilnic Sfânta Liturghie în această
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perioadă. În bisericile de parohie și
mănăstiri să se săvârșească slujba
Paraclisului și Acatistului Sﬁntei Cuvioase Parascheva. Psaltirea, mare
izvor de mângâiere în vreme de încercare, să ﬁe hrană suﬂetească
pentru tot creștinul, mai ales în miez
de noapte. Sărbătoarea Sﬁntei Parascheva să ﬁe precedată și urmată
de câteva zile de post, dacă se poate, ajunare până la apusul soarelui
din partea celor sănătoși, precum și
de multe fapte de milostenie. Totul
pentru ca Dumnezeu să-și întoarcă
privirea spre noi, Sfânta Parascheva
să ne ierte, personalul medical să
ﬁe încurajat și apreciat cum se cuvine, oamenii să împlinească ceea
ce trebuie pentru ocrotirea sănătății
lor și a semenilor, iar autoritățile să
aibă înțelepciunea unor decizii care
să țină cont și de amploarea epidemiei, dar și de faptul că există și numeroase persoane în această țară
care au credință în Dumnezeu și în
puterea tămăduitoare a rugăciunii
sﬁnților.
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De la Paris, în Iașul Cuvioasei Parascheva
– interviu cu Părintele Răzvan Ionescu –

Cătălin Acasandrei: Părinte
Răzvan, ne aﬂăm într-o perioadă
specială, nu doar pentru Iași sau
pentru Moldova, ci pentru întreaga
Biserică Ortodoxă Română, și mă
refer la sărbătoarea Sﬁntei Parascheva, marcată anual de tradiționalul pelerinaj la sﬁntele ei moaște.
Pentru început vă propun să ne lămurim ce este pelerinajul de fapt și
cine este pelerinul?
Pr. Răzvan Ionescu: Lucrurile,
cumva, sunt foarte simple prin viața
Bisericii, și pot să pară foarte criptice din exteriorul ei, în sensul că
cine nu a fost vreodată în vizită la un
sfânt acasă, nu a încercat simțirea
aceasta lăuntrică, absolut personală, de neîmprumutat altuia, pentru că treci tu prin ea și ai nevoie de
ea ca să te formeze, să te structureze. Mi s-a întâmplat să ajung la
Sfânta Parascheva. Am simțit personal binecuvântarea, ajutorul și
ocrotirea ei. Pentru mine personal
pelerinajul înseamnă întâlnirea cu
un sfânt, de ziua lui, așa cum ne
adunăm să ne întâlnim unii cu alții și
să ne bucurăm de ziua cuiva, deși
contextul este foarte complicat în
zilele noastre. Întâlnirea cu un om
de ziua lui rămâne absolut importantă. Și când omul acesta este unul
dintre cei mai frumoși oameni pe
care ni-i oferă Dumnezeu privirii,
pentru performanța duhovnicească, pentru cum a știut el să ﬁe om,
cu atât mai mult întâlnirea aceasta
este importantă. Omul pe măsură
ce crește în ﬁnețea de a-și da seama ce poate să facă real un sfânt
pentru el, cred că de la faza puțin

Prezentăm în acest editorial un dialog despre pelerini, pelerinaj și
sărbătoarea Sﬁntei Cuvioase Parascheva, așa cum este ea organizată
în Paris, unul dintre cele mai mari orașe ale lumii occidentale. Interviul
a fost realizat de portalul doxologia.ro, avându-l invitat pe părintele
Răzvan Ionescu, care este preot paroh al parohiei ortodoxe române
„Sfânta Parascheva – Sfânta Genoveva” (Biserica Saint Sulpice) și responsabil al direcției Teologie și știință în cadrul Centrului de Studii și
Cercetări Dumitru Stăniloae din Paris, moderator ﬁind Cătălin
Acasandrei, redactor-șef al portalului doxologia.ro. Interviul a fost realizat în ziua de 5 octombrie 2020.

mai grosieră cu „dă-mi aia!”, „fă-mi
aia”, negocieri dintre acestea lăuntrice, trece la ceva mai profund, în
sensul că își dă seama că prezența
sfântului este mai ﬁnă, mai delicată,
este mai cuprinzătoare pentru umanitatea lui. Prin această întâlnire eu
pot să sporesc pur și simplu, să ﬁu
în creștere în plan personal din simpla întâlnire cu un om care are
performanța aceasta în Hristos de
a-și ﬁ purtat umanitatea printre noi
la niște cote de care noi nici nu ne
gândim măcar. Deci cred că acesta
este pelerinajul. Efectiv mă deplasez, străbat o distanță, pentru a mă
întâlni cu cineva care îmi devine
foarte drag, care îi este foarte drag
lui Dumnezeu, și în virtutea acestui
drag reciproc există o creștere duhovnicească și în mine.
Cătălin Acasandrei: Părinte,
pentru cei care poate nu stăpânesc
foarte bine conceptele. Ce îl diferențiază fundamental pe pelerin de
turist?
Pr. Răzvan Ionescu: Turistul
poate să se uite și la o ﬂoare și să se
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entuziasmeze și îl felicit dacă face
lucrul acesta. Am senzația că în ziua
de astăzi nu mai știm să ne bucurăm
de tot ceea ce este în jurul nostru.
Există și o atenționare: dacă prin
tehnologie, prin tehnică, omul se înconjoară doar cu produsele pe care
el le face și nu mai sunt produsele
pe care Dumnezeu le-a făcut în jurul lui, sigur că produsele acelea
mărturisesc mai mult despre om
decât despre Dumnezeu. Noi avem
nevoie de natură pentru că prin
aceasta ne putem întâlni cu Dumnezeu. Și prin realizările noastre ne
întâlnim cu El, dacă L-am purta măcar puțin pe Dumnezeu când împlinim aceste realizări. Turismul înseamnă că mă duc în mijlocul a ceea
ce a pus Dumnezeu în lumea
aceasta, dar forma aceasta de vizită
rămâne mai jos decât pelerinajul.
Pelerinul este omul care Îl țintește
explicit pe Dumnezeu la întâlnirea
cu cineva care L-a purtat pe Dumnezeu. Și natura Îl poartă pe
Dumnezeu, în sensul că El este în
toată creația și se lasă simțit prin ð
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ð toate elementele naturii pentru cine
are sensibilitatea aceasta duhovnicească. Este o cale de a-L întâlni pe
Dumnezeu prin elementele naturii.
Suntem atât de infestați de atenția
spre noi înșine sau de lucruri mărunte, încât avem nevoie de gestul
sau de experiența aceasta de a ne
întâlni cu cele mai frumoase „produse” sau creaturi pe care le-a făcut
Dumnezeu, adică omul în starea lui
cea mai apropiată de cum ar ﬁ vrut
Dumnezeu ca oamenii să funcționeze. Acesta este sfântul. Când mă
duc la sfânt ca pelerin, nu înseamnă
că mă duc să mă întâlnesc cu natura în sine, ci cu natura umană
transﬁgurată, o natură care cuprinde energii dumnezeiești care se
exprimă în chip vădit. Sfântul, într-un
fel, întrupează pe Dumnezeu pentru
mine, întrupează prezența Duhului.
Când atingi sﬁntele moaște neputrezite este o evidență foarte clară
că acel corp nu putea rezista așa.
Prin el se transferă către noi ceea ce
Dumnezeu a pus în acel corp. De
aceea îi iubim atât de mult pe sﬁnți,
pentru că sﬁnții întâi de toate ne iubesc foarte tare pe noi și ni s-au oferit cu acest fel de prezență în mijlocul nostru.
Cătălin Acasandrei: Știm foarte
bine că vin la Sfânta Parascheva oameni din toată țara și așteaptă ore în
șir, în condiții foarte grele uneori, să
se închine Sﬁntelor Moaște. Cine le
dă atâta răbdare să reziste?
Pr. Răzvan Ionescu: Cred că
așteptarea aceasta a lor răbdătoare
vine din credința că chiar dacă cel
sărbătorit este vizitat de toată lumea, binecuvântarea sau darurile
sfântului nu se epuizează, indiferent
de câți invitați ar avea. Atitudinea
cea mai bună pe care o putem avea
în a-l simți pe sfânt este să ne pu-

nem la dispoziția lui cu timp și fără
timp. Și dacă sunt și alții care stau la
coadă, stau și eu într-o nevoință
personală, bucuroasă, astfel încât
să împlinesc motivul pentru care
sunt acolo. Îl pot vizita pe sfânt și în
timpul anului. Există atâtea ocazii ca
oamenii să vină la Sfânta Parascheva. Însă acum este ziua ei! Acum
este sărbătoarea Sﬁntei Parascheva
și este extraordinar să trăiești lucrul
acesta în proximitatea sﬁntei și să
vezi ce generează trăirea aceasta.
Cătălin Acasandrei: Știm că
sunteți parohul Bisericii „Sfânta
Parascheva” și „Sfânta Genoveva”

din Paris. De ce ați ales-o pe Sfânta
Parascheva ca ocrotitoare?
Pr. Răzvan Ionescu: Alegerea
aparține parohiei, dinainte de a o
prelua eu. Înaltpreasﬁnțitul Iosif a
oferit această binecuvântare, pentru că cele două sﬁnte sunt reprezentative pentru evlavia populară în
ﬁecare țară în parte. Pelerinajul de
la Sfânta Parascheva este cel mai
mare pelerinaj care se face în țară și
are cea mai mare vizibilitate în România, cel puțin. Sfânta Parascheva
a avut o viață foarte discretă, smerită,
nevăzută în timpul vieții. Câtă lume
putea să-și dea seama de anvergura ð
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ð duhovnicească a sﬁntei și de minunea de om care era ea? Ai avea
tendința să spui unui astfel de om
că este șters, neînsemnat. În
schimb, Sfânta Genoveva este numită într-o carte „fostă primar a Parisului”. Ea, prin funcțiile pe care le
avea la vremea respectivă, moștenind pe tatăl ei care fusese mare
demnitar în armata romană, gestiona Parisul. Astfel, ea este opusă
Sﬁntei Parascheva în sensul că era
foarte bine educată, din înalta societate, foarte bogată, dar și-a folosit
lucrurile acestea pentru Hristos și
le-a pus în slujba Lui. La început
Galia era formată din mai multe popoare, dar ea a știut să se ocupe de

toate acestea, care au devenit un
singur popor, cel francez. Cele două
sﬁnte formează un pod între cele
două țări, prin ce au națiile acestea
mai reprezentativ în relație cu
Hristos, și anume, modul cum au
trăit ﬁecare sﬁnțenia pe un teritoriu
aparte. Prin prisma acestor lucruri,
parohia noastră are vocația de a-i
face să se întâlnească pe români și
pe francezi în sensul trăirii ortodoxe.
Sunt două sﬁnte minunate, care
deși aparțin unor popoare distincte,
prin anvergura lor aparțin nouă
ortodocșilor de pretutindeni, și era
cel mai ﬁresc ca o parohie românească din mediul francez să
poarte mărturia sﬁnțeniei din am-
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bele medii, pentru ca cele două să
se întâlnească în trăirea celor care
frecventează această parohie. Acest
lucru este un ﬁresc pe care noi îl
trăim în parohie prin faptul că o
frecventăm pe Sfânta Genoveva,
mergem la Biserica „Saint Étienne
du Mont”, unde se mai păstrează o
părticică din sﬁntele ei moaște și îi
căutăm ocrotirea aici pe teritoriul
francez. Fiind primar al Parisului are
îndrăznire în fața lui Dumnezeu să
ne ocrotească. În același timp, nu
ne uităm rădăcinile. Sfânta Parascheva reprezintă o sursă pentru noi,
de rugăciune, de prezență, de a ne
da seama de unde suntem, din ce
popor venim și care sunt rădăcinile
noastre. Nu este puțin lucru să vii
dintr-un popor și să te simți ca făcând parte dintr-un popor cu atâta
sete de sﬁnțire cum este cel român.
Cătălin Acasandrei: Anul acesta este unul special, dar cum vă
pregăteați până acum de hram,
cum întâmpinau românii de acolo
această sărbătoare?
Pr. Răzvan Ionescu: Anul acesta
este unul aparte. În general, în
biserică, duminica eram cam 300 de
oameni. Cam atâția intrau în cripta
noastră. Parohia este mai mare și nu
intram toți într-o singură duminică.
Cu noile condiții, având scaunele
distanțate acoperim maxim 90 de
persoane. Suntem mângâiați suﬂetește că în cei 300 de metri de criptă
pe care îi avem încape o parte bună
din comunitatea noastră. De hram
vom avea o slujire arhierească, în
cazul în care nu se complică lucrurile, și vom face Sfânta Liturghie cu
câți oameni încap în biserică. În
plus, de obicei, organizam la fața locului o manifestare artistică, din
care oamenii să se hrănească cultural și duhovnicește. Am constatat ð
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ð că dacă vrei să faci ceva și ai bunăvoință și nu vrei tu să stăpânești totul, Dumnezeu rânduiește lucrurile
mai bine decât le-ai ﬁ făcut tu. Și
anul acesta se veriﬁcă acest adevăr,
pentru că chiar dacă vom sluji de
hram, atât cât ne permit condițiile,
totuși vom avea și o altfel de activitate. Pe data de 15 octombrie, nu
pentru că am gândit-o noi, o să
avem o primă și unică întâlnire a starețului Efrem de la Mănăstirea Vatoped cu credincioșii din parohia
noastră și din zona pariziană. Și
acest lucru îl luăm ca o mângâiere
în contextul sărbătorii Sﬁntei
Parascheva, spre care ne-a îndrumat starețul Efrem să mergem, în
alte video-conferințe. Prin această
activitate rânduită de prăznuirea
Sﬁntei Parascheva îndeplinim cuvântul părintelui Efrem de a merge,
în chip duhovnicește, pentru a ne
hrăni din mângâierea adusă de
Sfânta Parascheva.
Cătălin Acasandrei: Este foarte
interesant faptul că Sfânta Parascheva ajunge să-i unească pe românii aﬂați la mii de kilometri de
casă. Cine și-ar ﬁ imaginat că va ﬁ o
biserică la Paris ocrotită de Sfânta
Parascheva și că emoția pe care o
simțit la Iași va avea reverberații și în
capitala Franței?
Pr. Răzvan Ionescu: Puteți să
extindeți acest lucru. În Canada
există o parohie cu hramul Sﬁntei
Parascheva. La fel și în Viena și în
alte locuri din lume. Suntem, dacă
putem să-i spunem așa, o rețea de
Sfânta Parascheva în diverse locuri
și noi părinții de la aceste parohii ne
aﬂăm sub același stindard. Sfânta
Parascheva nu este o prezență numai în România, ci este o prezență
prin diaspora ortodoxă, acolo unde
sunt români, pretutindeni. Lucrul

acesta este demn de semnalat,
pentru că stând aici ne simțim rădăcinile față de poporul român care a
știut să nască trăire în Hristos prin
mulțimea de sﬁnți pe care îi are.
Cumva sﬁnțenia nu se mai adresează unui areal geograﬁc. Sﬁnțenia
este precum ortodoxia. Ea se adresează oricărui om din lumea aceasta. Și este important pentru noi să-i
facem cunoscuți pe sﬁnți, pentru ca
oamenii care nu-i cunosc pe acești
sﬁnți să capete încredere și să aibă
drag de Dumnezeu, simțind ocrotirea sﬁnților. Cred că Dumnezeu se
bucură, întâi de toate, să poți să
simți medierea cuiva care este ca
tine și care a trăit mai aproape de
Dumnezeu. Sﬁnții, mai contemporani sau mai de demult, ne odihnesc
prin faptul că au vrut să ﬁe dăruiți
concret într-un loc, unui popor. Ni
s-a dat o mângâiere prin faptul că
Dumnezeu a rânduit ca un sfânt să
se facă simțit în mijlocul unui neam,
ﬁind ca un cuvânt precis venit din
partea lui Dumnezeu și adresat acelui neam. Trebuie să știm să proﬁtăm de acest lucru.
Cătălin Acasandrei: Spunea cineva că ce păcat este că românii își
părăsesc țara și pleacă în străinătate, dar ce bine este că ei reușesc
să-și ia cu ei Biserica și sﬁnții cu
dânșii acolo și că acest lucru îi ține
închegați ca într-un nucleu.
Pr. Răzvan Ionescu: În clipa
când oamenii își pun întrebarea
aceasta în privința voii lui Dumnezeu și aﬂă, cumva, înlăuntrul lor, prin
binecuvântarea duhovnicului, prin
taina care îi cuprinde pe ei în viața Bisericii și știu precis de ce sunt într-un
loc și ce vor să facă în locul respectiv, cred că este împlinitor și pentru
ei și pentru cei care au rămas în
țară. Noi manifestăm România și

aici! Prin prezența noastră aici noi
mărturisim România, o extindem,
dar mărturisim și ortodoxia. Nu în
sensul că am venit în Franța pentru
a-i schimba pe francezi sau a le
schimba cultura pentru a deveni români, ci, pur și simplu, să le arătăm
ce minuni a făcut ortodoxia în cultura românească și, de ce nu ar face
minuni ortodoxia și în cultura franțuzească! Nu cred ca aceasta este o
pierdere pentru România, atât timp
cât suntem un pod între două neamuri, ci mai curând un câștig prin
prisma acestei mărturii. Sigur că
România are nevoie de toate energiile necesare pentru ca ea să prospere, dar acest lucru se produce
prin oameni bine intenționați lăuntric, corect orientați duhovnicește și
care odată ajunși în structurile puterii nu uită că sunt creștini. În felul
acesta nu am simți nici o pierdere,
pentru că oriunde am ﬁ, dacă suntem cu Dumnezeu, se face lucrarea
lui Dumnezeu în locul respectiv, iar
lucrurile ies foarte bine. Dacă suferim acum, este pentru că omul
acolo unde se aﬂă, nu face lucrarea
lui Dumnezeu sau se bazează prea
mult pe lucrarea lui omenească și
pe competențele lui. Chiar dacă
reușim aici sau chiar dacă reușim
acolo, reușitele noastre în Hristos
sunt patrimoniu comun al neamului
întreg românesc.
Cătălin Acasandrei: În loc de ﬁnal, vă rog să spuneți un mesaj pentru cei care aleg să învingă ploaia,
vântul, vremea nefavorabilă, acum
și virusul acesta, și se gândesc să
meargă și în acest an la Sfânta
Parascheva.
Pr. Răzvan Ionescu: Primul gând
care mi-a venit în minte este să ﬁm
vii. Viața Bisericii este o viață care ne
îmbunătățește lăuntric și ne face să ð
www.mmb.ro | 9
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ð simțim cu adevărat „viul” așa cum
nimeni nu ni-l poate livra. Faptul că

înfruntăm puțin greutățile traseului
spre sﬁntele moaște și facem puțină
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răbdare, nu sunt decât niște gesturi
minime care Îi arată lui Dumnezeu
disponibilitatea noastră de a primi
darul pe care Dumnezeu vrea să nil facă. Toată greutatea noastră de
creștini nu se exprimă decât prin
faptul că nouă ne este greu să primim ceea ce Dumnezeu a pregătit
pentru noi. Nu avem nici un efort în
a construi noi bogățiile și minunile
pe care Dumnezeu vrea să le reverse asupra noastră. Acestea sunt de
neprețuit și le obținem peste posibilitățile noastre. Singurul efort mic
care ni se cere este să întindem
mâinile spre Dumnezeu și să spunem „Doamne, fără Tine nu pot face
nimic”. Dacă vrem să ﬁm vii trebuie
să primim darul vieții depline și
instrucțiunile despre cum să ne folosim umanitatea care vin din mâna
Celui Care știe cel mai mult să ﬁe
om. Dacă fac lucrul acesta sunt împlinit, oriunde sunt. Și sigur că pelerinajul ne este de foarte mare folos,
pentru că mergem să vizităm un om
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Hramul Sﬁntei Cuvioase Parascheva de la Iași
Grija pentru trup, nu cu
prețul neglijării suﬂetului
n contextul pregătirilor pentru hramul Sﬁntei Cuvioase
Parascheva din 14 octombrie
și al interdicției anunțate de autorități pentru pelerinii din afara
Iașului de a participa la această sărbătoare, Mitropolia Moldovei și
Bucovinei a transmis, printr-un comunicat de presă, în ziua de 6 octombrie, câteva argumente prin care
să scoată în evidență importanța
acestei sărbători pentru ortodoxia
românească: începând cu anul
1641, pelerinajul la moaștele Sﬁntei
Cuvioase Parascheva s-a desfășurat cu participarea credincioșilor
care și-au asumat acest act de credință. Sﬁntele moaște, element esențial de mărturisire a credinței
creștin ortodoxe, reprezintă dovada
concretă că atunci când omul dobândește harul Duhului Sfânt, trupul său primește darul sﬁnțeniei de
care se pot bucura, apoi, cei ce se
închină cu credință. Astăzi, ca întotdeauna, Biserica, prin întreaga sa
implicare în domeniul social și medical, a dovedit că se preocupă de
sănătatea trupească a oamenilor.
Deopotrivă, Biserica este îndatorată
să se îngrijească și de sănătatea suﬂetească a credincioșilor. Participarea la sărbătoarea Sﬁntei Cuvioase
Parascheva constituie pentru mulți
un prilej de întărire în vremurile de
cumpănă prin care trec; de la începutul pandemiei, Biserica a sprijinit
acele eforturi ale autorităților depuse în slujba sănătății oamenilor,

Î

Anul acesta sărbătoarea Sﬁntei Parascheva s-a desfășurat la Iași în
condițiile impuse de pandemie. Astfel, dacă până acum ieșenii le ofereau întâietate pelerinilor veniți de departe să se închine la sﬁntele
moaște ale Sﬁntei Parascheva, anul acesta le-a venit rândul locuitorilor
Iașului să se așeze la rândul din curtea Catedralei Mitropolitane și să se
roage pentru cei de departe care nu au putut să participe la
tradiționalul pelerinaj. Tristețea care ne-a cuprins anul acesta, dar și
lipsa mulțimii de pelerini cu care eram obișnuiți an de an, a fost alinată
de rugăciunea ieșenilor, care au dus în fața Sﬁntei Parascheva gândurile tuturor pelerinilor, de ﬂorile care au împodobit incinta și interiorul
Catedralei și de buna organizare realizată de ostenitorii de la Centrul
Eparhial al Arhiepiscopiei Iașilor, care au împlinit toate condițiile impuse de situația actuală. În aceste rânduri vom prezenta o retrospectivă a evenimentelor și modul cum s-a desfășurat anul acesta hramul
Sﬁntei Cuvioase Parascheva la Iași.

respectând măsurile speciﬁce acestei perioade. Organizarea hramului Sﬁntei Cuvioase Parascheva
întărește această atitudine constantă a Bisericii, pelerinii având de
respectat reguli dintre cele mai
stricte; credincioșii care nu vor putea veni la sărbătoarea din 14 octombrie sunt rugați să folosească

timpul pe care l-ar ﬁ dedicat pelerinajului în timp de rugăciune, să participe la Sfânta Liturghie în parohiile
lor, să convertească în fapte de milostenie pentru cei bolnavi resursele pe care le-ar ﬁ folosit pentru
pelerinaj.
(Biroul de Presă al
Arhiepiscopiei Iașilor) ð
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Îndemnuri ale ierarhilor
Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române
n acest context în care pelerinii din afara Iașului nu au
avut acces să se închine la
sﬁntele moaște ale Sﬁntei Parascheva în ziua ei de prăznuire, ierarhii
Eparhiilor din cuprinsul Mitropoliei
Moldovei și Bucovinei au adresat
cuvinte de încurajare și îndemnuri
la rugăciune credincioșilor care și-ar
ﬁ dorit să participe la această zi de
sărbătoare.
Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a
transmis un cuvânt intitulat „Durere
adăugată la durere”: „Moldova trăiește în aceste zile una dintre cele
mai triste perioade din istoria sa. La
durerea provocată de faptul că
mulți semeni de-ai noștri sunt atinși
de noua epidemie se mai adaugă și
decizia autorităților de a interzice
celor care nu au domiciliul în Iași să
pătrundă în spațiul Mitropoliei, unde
se aﬂă racla cu sﬁntele moaște ale
Sﬁntei Cuvioase Parascheva. Este o
situație foarte greu de înțeles și de
acceptat. Sﬁntele moaște ale Sﬁntei
Cuvioase Parascheva au fost dintotdeauna izvor de alinare, de vindecare și de întărire, iar oamenilor li s-a
permis să se apropie de ele în vremurile mai diﬁcile din istorie. Astăzi,
au ajuns să ﬁe considerate sursă de
contaminare. De șapte luni, Biserica
s-a implicat cu toate forțele sale
pentru ocrotirea sănătății oamenilor. Și o va face în continuare.
Credincioșii au suportat restricții
severe privind libertatea de manifestare a convingerilor religioase în
numele luptei împotriva molimei. Îi
rog pe preoții și credincioșii Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, pre-
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cum și pe toți închinătorii care obișnuiau să vină în această perioadă la
sﬁntele moaște ale Sﬁntei Cuvioasei
Parascheva să mă ierte pentru neputința de a le facilita accesul la
închinare, după rânduiala Bisericii. Îi
rog pe toți să transforme această
durere în vreme de pocăință, de rugăciune și de fapte bune. Sfânta
Parascheva să ne ierte, personalul
medical să ﬁe încurajat și apreciat
cum se cuvine, oamenii să împlinească ceea ce trebuie pentru ocrotirea sănătății lor și a semenilor,
iar autoritățile să aibă înțelepciunea
unor decizii care să țină cont și de
amploarea epidemiei, dar și de faptul că există și numeroase persoane
în această țară care au credință în
Dumnezeu și în puterea tămăduitoare a rugăciunii sﬁnților.”
Înaltpreasﬁnțitul Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a
transmis în data de 9 octombrie un
mesaj de îndemn la rugăciune:
„Înaltpreasﬁnțite Părinte Mitropolit
Teofan, cu frățească dragoste și
ﬁrească tristețe, mă adaug și eu
sentimentului de durere suﬂetească a Înaltpreasﬁnției Voastre, sentiment pe care îl exprimați pelerinilor
care în aceste zile sunt împiedicați
să ajungă să se închine la racla cu
moaștele Sﬁntei Cuvioase Maicii
noastre Parascheva de la Iași. Într-adevăr, imaginea de azi a Catedralei
Mitropolitane, în aceste momente
de pregătire a sărbătorii din 14 octombrie, s-a schimbat total. Pare a ﬁ
mai curând o redută strașnic păzită
de forțe militare, care în orice clipă
pot interveni pentru a îndepărta pe
cei ce ar veni să o cucerească.
Cunosc acest pelerinaj de mai bine
de 40 de ani. Oricât de restrictive
erau normativele conducerii atee a
orașului din timpul comunismului,
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nu s-a întâmplat niciodată așa ceva.
De aceea, atitudinea exprimată în
cuvântul Înaltpreasﬁnției Voastre o
susțin întru totul, iar sfaturile duhovnicești, transmise clerului și credincioșilor pelerini, ni le însușim și noi,
sperând să aducă în inimile și suﬂetele tuturor pacea lui Hristos și
mângâiere duhovnicească”.
De asemenea, Înaltpreasﬁnțitul
Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și
Rădăuților, în data de 10 octombrie,
s-a alăturat, prin cuvântul său, durerii exprimate de ierarhii Moldovei:
„Trăim în aceste zile grele încercări
pentru omenire și, în duh de solidaritate şi frăţietate, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților ia act cu îngrijorare de situația nemaiîntâlnită la
racla Sﬁntei Cuvioase Maicii noastre Parascheva de la Iași şi este
alături de toţi credincioșii din Arhiepiscopia Iașilor și din întreaga Moldovă, care nu își pot cinsti cum se
cuvine, după tradiție, ocrotitoarea.
Este cunoscut faptul că întotdeauna Biserica a fost, este și va ﬁ un
exemplu în societate privind respectarea normelor impuse pentru
sănătatea trupească și suﬂetească
a credincioșilor. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților nu susține ideea
tot mai frecvent răspândită că în
cadrul procesiunilor sau al manifestărilor religioase oamenii se pot infecta mai ușor, întrucât se știe că
pelerinajul este o manifestare ﬁzică
și spirituală, în care participanții au o
conduită morală care este în perfectă armonie cu evenimentele liturgice. Îndemnăm pe toți credincioșii care au evlavie la Sfânta Cuvioasă Maică Parascheva să intensiﬁce, mai mult ca oricând, rugăciunea, alăturându-ne și noi tuturor într-un gând și în același cuget. Asumându-ne respectarea măsurilor ð
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de protecție sanitară, sprijinim eforturile depuse de medici și de personalul medical, pentru care rugăm
pe Preamilostivul Dumnezeu să le
dăruiască sănătate, spor și ajutor”.
piscopia Hușilor a luat act
cu profundă mâhnire de
situația, fără precedent în
istorie, de îngrădire a accesului – cu
respectarea recomandărilor sanitare actuale – pelerinilor din afara
Iașului, la racla Sﬁntei Cuvioase
Parascheva. Preasﬁnțitul Ignatie a
transmis că: „Suntem solidari și

E

împărtășim întru totul mesajul
transmis, în duh părintesc, de
Părintele nostru Mitropolit Teofan,
în preajma hramului Sﬁntei Cuvioase Parascheva, subscriind aﬁrmaţiilor Înaltpreasﬁnţiei Sale. În acelaşi
duh părintesc al Mitropolitului nostru, îndemnăm ca solidaritatea să se
manifeste prin intensiﬁcarea rugăciunii, a curăţirii suﬂetului şi prin înmulţirea faptelor bune. Rugăm pe
toţi preoţii din Episcopia Huşilor să
slujească zilnic Sfânta Liturghie şi
Acatistul Sﬁntei Cuvioase Parascheva, iar acest Acatist să ﬁe intro-

dus şi în programul personal de rugăciune al ﬁecărui creştin. Astfel, întreaga Moldovă va ﬁ în rugăciune.
Reiterăm îndemnul de a trata cu
maximă responsabilitate, fără a lăsa
loc la panică, măsurile de protecţie
sanitară împotriva infectării cu noul
coronavirus, protejându-ne pe noi,
dar și pe cei din jurul nostru. Îl rugăm pe Milostivul Dumnezeu să
aibă grijă de cei bolnavi, de cei sănătoşi, de bătrâni, de tineri, de copii,
precum și de medici, de asistenţii
medicali și de toți cei implicați în înð
grijirea celor aﬂați în suferință”.
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n data de 11 octombrie, Mitropolia Basarabiei, prin vocea Înaltpreasﬁnțitului Petru,
Mitropolitul Basarabiei, și-a exprimat gândul legat de această situație: „Trăim cu toții clipe în care pandemia provocată de noul coronavirus a pus stăpânire pe viețile noastre și nu dă semne de retragere.
Pandemia, încă de la început, a fost
tratată de către Biserică cu maximă
seriozitate, prin punerea în aplicare
a tuturor recomandărilor venite din
partea autorităților Statului, cu măsuri și recomandări concrete pentru combaterea și prevenirea ei. Biserica s-a implicat cu toate resursele ei în ajutorarea celor care au
contactat virusul, a cadrelor medicale, cât și în prevenirea infectării
celor sănătoși. Implicarea responsabilă ne-a privat de momente importante cum ar ﬁ slujbele speciale
din perioada Postului Mare, spovedania și împărtășirea credincioșilor.
Moaștele Sﬁntei Cuvioase Paras-
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cheva – ocrotitoarea Moldovei au
constituit dintotdeauna pentru mulți
izvor necontenit de vindecări și ajutor în diferite primejdii, iar astăzi
Sfânta Moldovei este privată de sărbătoarea tradițională la care ne adunam an de an credincioși din întreaga Țară, cât și din afara ei, pentru a ﬁ împreună în rugăciune și a
cere milă și har de la Dumnezeu.
Cuvioasa este și un izvor de Unitate
Națională, întrucât la moaștele ei au
evlavie și se adună, fără ezitare, românii de pe ambele maluri ale
Prutului, preoți și credincioși deopotrivă. Existența virusului nu poate ﬁ
contestată, dar nici existența lui
Dumnezeu Cel minunat întru Sﬁnții
Săi nu poate ﬁ pusă la îndoială.
Virusul va dispărea însă de mila lui
Dumnezeu și de mijlocirile Sﬁntei
Cuvioase Parascheva și a altor sﬁnți
vom mai avea nevoie cu siguranță.
Și dacă virusul ne poate afecta,
atunci cel care ne poate vindeca
este Dumnezeu, fără îndoială. De
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aceea, îndemnăm în această perioadă pe credincioșii români din
Basarabia, cât și pe cei din Iași și din
întreaga Românie, să se unească în
rugăciune către Sfânta Parascheva
și să demonstreze că spiritul și
credința ortodoxă precum și unitatea națională pot ﬁ manifestate și nu
pot ﬁ întrerupte. Relația noastră cu
sﬁnții poate ﬁ întreruptă ﬁzic și temporar, însă niciodată în duh și adevăr”.
În aceeași zi, un gând de solidaritate a venit și din partea
Preasﬁnțitului Siluan, Episcopul
Eparhiei Ortodoxe Române din
Ungaria: „Chiar dacă vremurile pe
care le trăim cu toții, în prezent, par
cu totul noi, nemaiauzite și nemaiîntâlnite, prin boala molipsitoare care
s-a răspândit peste fața întregului
pământ, prin suferințele grele ale
celor care au fost afectați de ea și
prin temerile care s-au strecurat în
suﬂetele foarte multor oameni,
totuși nimic din toate acestea nu ð
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ð trebuie să îngrădească dreptul și
posibilitatea oamenilor de a-și păstra nădejdea în ajutorul Bunului
Dumnezeu și al Sﬁnților Săi și
credința în suﬂetele lor, în orice
timp, loc, vreme și împrejurare! În
toată această perioadă, a pandemiei
de coronavirus, Biserica noastră
străbună românească a dat dovadă
de multă înțelepciune, jertfelnicie,
spirit de solidaritate și într-ajutorare
a celor bolnavi, a medicilor care
le-au purtat de grijă și a tuturor oamenilor, în general, luând aminte cu
multă chibzuință, atenție și bunăvoință, la toate măsurile propuse de
autorități, în folosul și spre ocrotirea
oamenilor și a sănătății lor. Acesta
este un motiv pentru care toți ﬁii și
ﬁicele Bisericii Străbune Românești,
din țară și de dincolo de hotarele ei,
să ne îndreptăm gândul de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Parascheva, cerându-i cu stăruință ajutorul, în aceste vremuri diﬁcile, de încercări”.

24 de ani de la aducerea
Moaștelor Sfântului Andrei
la Iași
nul acesta se împlinesc
24 de ani de când la Iași
au fost aduse din Patras,
Grecia, moaștele Sfântului Apostol
Andrei. Conform datelor de atunci,
peste un milion de pelerini din întreaga țară și nu numai au venit la
Catedrala Mitropolitană să se închine la cinstitul cap al Sfântului Andrei și la racla Sﬁntei Parascheva.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a hotărât în mai 1997 ca
acest eveniment religios să ﬁe marcat în ﬁecare an, în ajunul sărbătorii
ocrotitoarei Moldovei, la 13 octombrie, iar de atunci, calendarul Bisericii noastre menționează Aducerea
moaștelor Sfântului Andrei la Iași.
Sărbătoarea a început de seara,
cu slujba Privegherii oﬁciată de părintele prof. Ion Vicovan, decanul
Facultății de Teologie Ortodoxă
„Dumitru Stăniloae” din Iași. La
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sfârșit, părintele decan le-a vorbit
celor prezenți despre momentul în
care Sfântul Apostol s-a reîntors în
țara noastră.
În dimineața zilei de 13 octombrie, Înaltpreasﬁnțitul Părinte Arhiepiscop Calinic a săvârșit Sfânta Liturghie pe amplasamentul din fața
Catedralei Mitropolitane, iar credincioșii ieșeni au așteptat la rând pentru a se închina la moaștele Sﬁntei
Cuvioase.

Racla Sﬁntei Parascheva a
fost scoasă spre închinare
n dimineața zilei de 14 octombrie 2020, racla Sﬁntei
Parascheva a fost scoasă
spre închinare. Părinții Catedralei
Mitropolitane, în frunte cu Înaltpreasﬁnțitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, au purtat
în procesiune sﬁntele moaște și au
așezat racla în baldachinul special
pregătit și împodobit. La Catedrala ð
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ð Mitropolitană, în jurul orei 6.30, pelerinii prezenți au participat la
Acatistul Sﬁntei Parascheva,
săvârșit de IPS Arhiepiscop Calinic.
În continuare, preoții au purtat pe
umeri racla Sﬁntei, au mers în procesiune în jurul sfântului lăcaș și au
așezat sﬁntele moaște pe baldachinul amplasat în zona Casei Epivata.

Sfânta Liturghie a hramului
Sﬁntei Cuvioase Parascheva,
săvârșită în condiții
deosebite
fânta Cuvioasă Parascheva a fost sărbătorită în
acest an la Iași în condiții
cu totul speciale. Având în vedere
contextul epidemiologic generat de
pandemia cu noul coronavirus,
Sfânta Liturghie dedicată hramului
Catedralei Mitropolitane ieșene a
fost săvârșită pe un amplasament
special amenajat, de un sobor restrâns de ierarhi, preoți și diaconi.
Astfel, împreună cu Părintele Mitropolit Teofan al Moldovei și Buco-
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vinei au slujit doar doi ierarhi: Înaltpreasﬁnţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor şi
Preasﬁnţitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud.
În zona din fața podiumului au
fost amplasate scaune așezate la
doi metri unul de celălalt pe toate
direcțiile, scaune ce au marcat locurile unde au stat credincioșii. Din
păcate, având în vedere restricția
impusă la nivel național, doar cei care au reședința în municipiul Iași au
putut pătrunde în acest spațiu. Tot
aici, pe aceste scaune din fața podiumului, au stat și cei aproximativ
50 de invitați ai Mitropoliei Moldovei
și Bucovinei, reprezentanți ai unor
instituții sau personalități din diferite
domenii.
În cuvântul rostit la sărbătoarea
Sﬁntei Parascheva de la Iaşi Părintele Mitropolit Teofan a făcut o trecere în revistă a situaţiei actuale şi a
oferit câteva răspunsuri pentru timpurile pe care le trăim. „Nu putem
laolaltă, oameni simpli şi conducători, să nu ne întrebăm de ce se întâmplă toate acestea, nu putem să
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nu ne întrebăm unde am greşit, ce
puteam face şi nu am făcut, ce trebuia să vedem şi nu am văzut, ce
trebuia să înţelegem şi nu am înţeles. Simţim cumva că această taină
a comuniunii dintre noi este diminuată şi nu putem să nu ne întrebăm dacă nu cumva şi noi am contribuit la aceasta. Distanţarea ﬁzică
pe care suntem chemaţi astăzi să o
adoptăm reﬂectă în plan spiritual şi
îndepărtarea de dinainte a unora de
ceilalţi, copii de părinţi, soţi de soţii,
soţii de soţi, dascăli de elevi, politicieni de alegători, preoţi de credincioşi sau arhierei de preoţi. În vreme
de bucurie şi împliniri, credincioşii
au venit la racla Sﬁntei să mulţumească, în vreme de secetă, sﬁntele
moaşte ale Cuvioasei au străbătut
câmpurile aride şi ploaia nu a încetat să apară. În perioadă de ciumă
sau molimă Sfânta i-a primit pe toţi,
i-a întărit şi i-a binecuvântat. Sunt
nenumărate mărturii ale celor care
au găsit lângă sﬁntele ei moaşte tămăduire de boală, linişte în frământare suﬂetească, răspuns în problemele diﬁcile, direcţie clară în întor- ð
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ð tocheatul drum al vieţii. Un om cu
suﬂetul împăcat de mulţumirea suﬂetească pe care o oferă participarea la un act de credinţă devine mai
rezistent în faţa bolii sau, odată cuprins de boală, are mai multă tărie
de a lupta împotriva ei. Creştinul
adevărat ştie că încredinţarea vieţii
unui Dumnezeu iubitor Care a biruit
suferinţa şi boala pentru el, reprezintă un izvor de tărie în faţa încercărilor vieţii. Nădăjduim ca prin rugăciunile Cuvioasei să primim iertare de la Dumnezeu pentru tot ce
am greşit ca neam, ca slujitori ai Bisericii, ca demnitari şi dregători. Rugăciunea noastră se îndreaptă spre
Dumnezeu, în mod special pentru
cei din spitale, bolnavi sau cadre
medicale, acolo unde situaţia este
mai grea pe zi ce trece. Îi putem ajuta cu rugăciunea, cu măsuri de precauţie pentru a nu ajunge acolo, noi
sau cei de lângă noi, pentru a nu îngreuia şi mai mult situaţia”.

Gând de recunoștință și
distincții post-mortem
pentru cei din „linia întâi”
a ﬁnalul Liturghiei, Înaltpreasﬁnțitului Părinte Teofan a decorat post-mortem trei cadre medicale care și-au
piedrut viața în lupta pentru vindecarea celor infectați cu noul coronavirus.
Au primit Crucea Moldavă, cea
mai înaltă distincție a Mitropoliei
Moldovei și Bucovinei, Mariana Andrioaie, medic specialist medicină
internă și fost director al Spitalului
Județean de Urgență „Mavromati”
din Botoșani, Virginica Nistor, asistentă medicală la Direcţia de Asistenţă Socială a Primăriei din Piatra
Neamţ, și Tatiana Costin, inﬁrmieră
la spitalul din municipiul Bacău.
Mariana Andrioaie a absolvit Liceul teoretic „Mihai Eminescu” din

L

Botoșani și a obținut diploma de
licență în cadrul Universității de
Medicină și Farmacie „Grigore T.
Popa” din Iași. S-a căsătorit și a avut
doi copii pe care i-a adus tot pe calea medicinei: o fată, medic specialist primar în pneumoﬁziologie și un
băiat – medic stomatolog. A fost director medical al Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” din
Botoșani timp de patru ani și a ieșit
la pensie în anul 2017, nevoită ﬁind
să rămână în continuare în câmpul
muncii din cauza deﬁcitului de medici. De la începutul pandemiei a
fost în prima linie de triaj, ﬁind primul medic din cadrul spitalului care
a insistat ca o tânără de 27 de ani,
diagnosticată ulterior cu Covid-19,
considerată cazul zero în Moldova,
să ﬁe testată pentru această boală.
După ce a avut contact cu ea, a stat
în izolare două săptămâni. Ieșind
din izolare, a dorit să își ajute colegii ð
și s-a întors la spital, reluându-și
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gărzile, ultima gardă având-o în Vinerea Mare. În ziua de 19 aprilie 2020
a fost internată în secția de boli infecțioase a spitalului din Botoșani, ﬁind testată pozitiv pentru Covid-19,
iar în data de 24 aprilie a fost transferată la Spitalul de Boli Infecțioase din
Iași, starea acesteia agravându-se. A
trecut la Domnul în data de 27 aprilie.
Virginica Nistor, soție și mamă a
două fete, a fost asistentă medicală

la Direcția de Asistență Socială a
Primăriei din Piatra Neamț. A lucrat
la DSP Neamț și ISU Neamț după ce
s-a suspendat activitatea școlilor. S-a
infectat cu Covid-19 după ce a luat
contact cu mai multe persoane testate, apoi, pozitiv. A trecut la Domnul
pe 23 aprilie.
Tatiana Costin a fost inﬁrmieră
în cadrul Secției „Chirurgie Generală” a Spitalului Județean din Bacău.
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A trecut la cele veșnice la vârsta de
51 de ani, starea ei de sănătate agravându-se brusc după infectarea cu
noul coronavirus.
De asemenea, întrucât anul 2020
a fost declarat de către Patriarhia
Română drept An omagial al pastorației părinților și copiilor, pe
scena unde s-a slujit Sfânta Liturghie, Părintele Mitropolit Teofan a
invitat trei familii cu mulți copii: fami- ð

Hram |
așezată înapoi în Catedrala Mitropolitană din Iași. Evenimentul care a
încheiat hramul Sﬁntei Parascheva
a fost oﬁciat de Înaltpreasﬁnțitul
Părinte Mitropolit Teofan. Preoții
Catedralei, luând pe umeri racla cu
cinstitele moaște, au înconjurat
sfântul locaș, au rostit ectenii în timpul procesiunii, iar la sfârșit le-au
așezat în Catedrală. Cei rămași,
dimpreună cu voluntarii Sﬁntei
Parascheva, au format un nou culoar pentru a se închina în continuare la racla ocrotitoarei Moldovei.

Cuvântul IPS Mitropolit
Teofan la sfârșitul hramului
Sﬁntei Cuvioase Parascheva
i anul acesta, deși în
condiții speciale, Sfânta ne-a ajutat să ﬁm
prezenți: unii în duh și adevăr – cei
care nu au putut veni, alții în mod ﬁzic – locuitorii din Iași sau cei care
au putut, pentru scurt timp, să se
apropie de racla cu sﬁntele ei
moaște. Dumnezeu să răsplătească
tuturor celor care ne-au ajutat în
aceste zile și în perspectivă ne vor
ajuta ca sărbătoarea Sﬁntei Parascheva să ﬁe ﬁnalizată cât mai aproape de adevăr și cât poate ﬁ acest
adevăr împlinit în aceste condiții
speciale. Chiar dacă exterior nu le
putem împlini pe toate, lăuntric știe
Dumnezeu că dorit-am să împlinim
această lucrare și că ea s-a împlinit
atât cât a fost dorința Sﬁntei, gândul
Domnului Hristos și slabele noastre
puteri. Slavă lui Dumnezeu pentru
toate și mulțumire tuturor pentru
osteneală!”

„Ș

ð lia medicilor Valeriu și CătălinaEugenia Gavrilovici din Suceava cu
cei șase copii ai lor (trei copii au urcat pe scenă), familia Ionuț și Elena
Crăciun din Iași cu cei patru copii ai
lor, familia preotului Paul Andrei și a
presbiterei Claudia Elena Smeu din
Iași cu cei șapte copii ai lor.
În timpul slujbei și după, pelerinii din municipiul Iași au stat la rând
pentru a se închina la moaștele
Sﬁntei Parascheva.

Sfânta Cuvioasă Parascheva
s-a reîntors în Catedrala
Mitropolitană

n seara zilei de 14 octombrie
2020, în jurul orei 22.00, racla
cu moaștele Sﬁntei Parascheva a fost dusă în procesiune și

Î
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Vizitele pastorale ale Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit
Teofan în parohii și mănăstiri
În perioada 1 septembrie – 31 octombrie, Înaltpreasﬁnţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a vizitat parohiile: „Sﬁnții Voievozi” – Miron Costin,
com. Vlăsinești (Protopopiatul Săveni); „Sﬁnții Arhangheli Mihail și Gavriil” – Albești, com. Albești (Protopopiatul Botoșani); „Sfântul Lazăr” – Cordun, oraș Flămânzi (Protopopiatul Hârlău); „Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe” – Vorovești, com. Miroslava (Protopopiatul
Iași I); „Acoperământul Maicii Domnului” – Vișani II (Protopopiatul Iași II); „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” –
Heci, com. Lespezi (Protopopiatul Pașcani); „Sfântul
Mare Mucenic Dimitrie”- Stănești, com. Lunca (Protopopiatul Botoșani); „Nașterea Maicii Domnului” –
Avântu, com. Românești (Protopopiatul Hârlău); „Sfânta
Cuvioasă Parascheva” – Ursoaia, com. Românești (Protopopiatul Hârlău); „Pogorârea Sfântului Duh” – Buhăieni, com. Andrieșeni (Protopopiatul Iași I); „Sfântul Ioan
Botezătorul” – Bucecea, com. Bucecea (Protopopiatul
Dorohoi); „Nașterea Maicii Domnului” – Busuioceni,
com. Brăiești (Protopopiatul Dorohoi); „Nașterea Maicii

Domnului” – Păun, com. Mihălășeni (Protopopiatul Săveni); Pleșani, com. Călărași (Protopopiatul Iași I); „Adormirea Maicii Domnului” – Bețești, com. Rediu (Protopopiatul Roznov); „Sﬁnții Împărați Constantin și Elena” –
Văleni, com. Belcești (Protopopiatul Hârlău); „Sfânta
Vineri” – Dorohoi (Protopopiatul Dorohoi); „Adormirea
Maicii Domnului” – Humosu, com. Sirițel (Protopopiatul
Pașcani); „Adormirea Maicii Domnului” – Todirești I,
com. Todirești (Protopopiatul Pașcani); „Sfântul Sﬁnțit
Mucenic Haralambie” – Cârniceni, com. Țigănași (Protopopiatul Iași I); „Sfânta Mare Muceniță Varvara” – Dragalina, com. Hlipiceni (Protopopiatul Botoșani); „Sfânta
Mare Muceniță Varvara” – Șoldănești, com. Blândești
(Protopopiatul Botoșani); „Sfântul Ioan Botezătorul” –
Botoșani (Protopopiatul Botoșani).
În aceeaşi perioadă, Părintele Mitropolit Teofan a vizitat mănăstirile: Zosin (judeţul Botoșani); Vorona (judeţul Botoșani); „Sfântul Siluan Athonitul” – Talpalari (judeţul Iași); Bistrița (județul Neamț); Popăuți (județul
Botoșani); Pângărați (județul Neamț).

Slujbe arhierești la parohiile Miron Costin și Albești
n ziua de 5 septembrie 2020,
credincioșii satului Miron
Costin, comuna Vlăsinești,
județul Botoșani, l-au avut în mijlocul lor pe Înaltpreasﬁnțitul Părinte
Teofan, Mitropolitul Moldovei și
Bucovinei, care a săvârșit Sfânta Liturghie și a binecuvântat noul ansamblu social din cadrul parohiei,
altarul de vară, muzeul, biblioteca,
clopotnița și camera mortuară.
Din soborul de preoți au mai făcut parte părintele Constantin Macuc, protopop de Săveni, părintele
Teodor Zugravu, parohul comunității din Miron Costin, și câțiva slujitori din parohiile vecine.
În cadrul cuvântului de învățătură, Părintele Mitropolit a aﬁrmat că
familia este ancora cea neclintită și
tare, conform cuvântului Sfântului

Î

Apostol Pavel către Evrei: „În calendarul Bisericii noastre se aﬂă mai
multe familii, soț, soție și pruncii lor.
De ce Biserica cinstește atât de
mult taina familiei? În primul rând,
pentru că Dumnezeu nu l-a creat pe
om să ﬁe singur, iar în al doilea rând,

20 | septembrie-octombrie | Candela Moldovei | an XXVIII, nr. 9-10

Biserica cinstește familia pentru că
ea este binecuvântată de Dumnezeu prin Taina Cununiei pe care
preotul o săvârșește în Sfânta Biserică. În al treilea rând, pentru că
omul nu are în viață decât sprijinul
pe care îl oferă membrii familiei ð

Slujiri arhiere[ti |
ð sale, bineînțeles după sprijinul oferit de Dumnezeu. O familie adevărată este chemată să împlinească trei
lucruri: în primul rând să aibă frică și
credință în Dumnezeu, arătată prin
post, rugăciune, prin participarea la
Sfânta Liturghie, prin spovedanie și
prin Sfânta Împărtășanie. În al doilea rând, ca familia să ﬁe binecuvântată și dacă este voia lui Dumnezeu,
să se nască prunci în familie, pruncii
pe care îi dă Dumnezeu. În al treilea
rând, familia trebuie să respecte ﬁdelitatea, credincioșia între soți”.
La ﬁnal, părintele protopop
Constantin Macuc și părintele Teodor Zugravu au rostit un cuvânt de
mulțumire pentru toată binecuvântarea revărsată de Dumnezeu asupra comunității parohiale din Miron
Costin. Totodată, ierarhul le-a oferit

preoților Teodor Zugravu și Gheorghiță Anisiea, suplinitorul parohiei
între anii 2015-2016, rangul de iconom, iar sprijinitorilor parohiei le-a
oferit distincții de vrednicie.
Tot în această zi, chiriarhul a
sﬁnțit casa socială a Parohiei „Sﬁnții
Voievozi” din localitatea Albești.
Așezământul a fost binecuvântat de
IPS Teofan, iar, la ﬁnal, clericii au
înălțat rugăciuni și pentru suﬂetele
ctitorilor și binefăcătorilor trecuți la
cele veșnice.
„Cel mai mare lucru în viața
noastră este prezența lui Dumnezeu. Am aﬂat din Sfânta Evanghelie
cât de mult s-a bucurat un om
păcătos, cum suntem și noi, când
Domnul Hristos a pășit în casa lui.
Acum nu mai este nevoie, ca pe vremuri, să intre Domnul Dumnezeu în

casa lui Zaheu, pentru că Dumnezeu ﬁind pretutindeni, El este prezent în casa ﬁecărui om care se deschide spre prezența lui Dumnezeu.
De aceea avem sﬁntele icoane în
casă, de aceea se cuvine să avem
candela aprinsă, de aceea se cuvine să avem o carte de rugăciuni.
Toate ne amintesc nu de faptul că
Dumnezeu va veni la noi, ci că
Dumnezeu este la noi și orice lucru
care amintește de Dumnezeu este
un lucru binecuvântat”, a menționat
la ﬁnal Înaltpreasﬁnția Sa.
Pentru jertfa adusă la ridicarea
casei sociale, părintele Fredolin
Drobotă a fost hirotesit întru iconom
stavrofor, iar credincioșii care au
contribuit la zidirea așezământului
au fost răsplătiți cu distincții de
vrednicie.

Resﬁnțire de biserică și binecuvântări arhierești în
parohiile din județele Botoșani și Iași
n Duminica a XIII-a după
Rusalii, 6 septembrie 2020,
Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a resﬁnțit biserica Parohiei
„Sfântul Lazăr” Cordun din orașul
Flămânzi.
După ungerea cu Sfântul Mir și
stropirea cu apă sﬁnțită, IPS Părinte
Teofan a pecetluit Sfânta Masă, iar
credincioșii au așteptat la rând,
conform tradiției, pentru a se închina în Sfântul Altar.
După citirea textului evanghelic
rânduit de Biserică, Înaltpreasﬁnția
Sa a aﬁrmat că viața omului, asemănătoare cu o țarină, trebuie lucrată
pentru a aduce roade binecuvântate: „ Ce este viața noastră? Cu ce o
putem asemăna? Viața noastră o
putem asemăna cu o țarină pe care
ne-a dat-o Dumnezeu, pentru că

Î

viața de la Dumnezeu am primit-o.
Țarina vieții noastre se cuvine a ﬁ
bine lucrată. Ca oameni ai pământului, știm că o țarină bine lucrată
aduce rod, iar o bucată de pământ
nelucrată nu aduce. Viața lucrată

bine aduce rod care se arată în claritatea direcției pe care o avem în timpul petrecerii noastre pe acest
pământ. O viață nelucrată bine este o
viață cu multă confuzie, în care omul
nu știe încotro se îndreaptă. Dacă nu
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ð ai o temelie bună, chiar dacă toate
celelalte le-ai făcut bine, clădirea
este pusă în primejdie la un anumit
moment. Viața omului are o temelie,
are o piatră, piatra cea din capul
unghiului, cum mărturisește Evanghelia de astăzi, iar piatra cea din capul unghiului, stâlpul de rezistență al
vieții noastre este credința noastră în
Hristos Dumnezeu”.
După cuvintele de mulțumire de
la ﬁnalul slujbei, ierarhul i-a oferit
părintelui paroh Pavel Cornaci rangul de iconom stavrofor, iar binefăcătorii parohiei au primit distincții
de vrednicie.

În aceeași zi, IPS Părinte Teofan
a binecuvântat altarul de vară al Parohiei „Sfântul Gheorghe” Vorovești
ridicat în curtea bisericii și pus sub
ocrotirea Sfântului Ierarh Spiridon,
Episcopul Trimitundei. În cadrul cuvântului de învățătură, ierarhul a felicitat comunitatea parohială pentru
ridicarea noului altar și i-a îndemnat
pe cei prezenți să participe la slujbele Bisericii. La sfârșit, părintele
paroh Ionel Daniel Graur a primit
din partea Părintelui Mitropolit o
cruce de binecuvântare.
Tot în ziua de 6 septembrie,
Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan a

săvârșit slujba punerii pietrei de
temelie pentru noua biserică cu
hramul „Acoperământul Maicii
Domnului” din satul Vișan, comuna
Bârnova, județul Iași. La eveniment
au participat părintele vicar administrativ Marian Timofte, părintele
consilier Andrei Atudori, părintele
consilier Claudiu Gheorghiasa, părintele Marius Daniel Proﬁr, protopop de Iași II, dar și părintele Costică Guraliuc, parohul comunității
din Vișan. Tot cu acest prilej, chiriarhul a binecuvântat și o troiță.

Hram la Mănăstirea Vorona
ănăstirea Vorona din
judeţul Botoşani, a cărei Stareță este stavrofora Teofana Scântei, şi-a sărbătorit
principalul hram marți, 8 septembrie, în ziua praznicului Naşterii Maicii Domnului. Bucuria sărbătorii a
fost întregită de săvârșirea Sﬁntei
Liturghii de către Înaltpreasﬁnţitul
Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. În cadrul slujbei arhierești, tânărul Emilian Vicovan a
fost hirotonit întru diacon.
„Să mergem de la hramul Voronei spre locurile în care viețuim
cu trei gânduri, în mod special, iubiți
credincioși. Primul gând ar ﬁ acesta:
Nu avem în cer și pe pământ un ajutor mai mare decât rugăciunile
Preasﬁntei Născătoare de Dumnezeu. În al doilea rând, e bine să conștientizăm că nașterea de prunci
este taina cea binecuvântată pe care Dumnezeu a lăsat-o pe pământ,
căci nu este un lucru mai minunat
decât purtarea în pântece a unui
prunc, nașterea lui și creșterea lui în

M

Scurt istoric
Mănăstirea Vorona este o mănăstire ortodoxă de maici, situată pe
teritoriul comunei Vorona din judeţul Botoşani. Este amplasată în mijlocul unei păduri, aﬂată la o distanţă de 2 km de satul Vorona.
Ansamblul Mănăstirii Vorona a fost inclus pe lista monumentelor istorice din judeţul Botoşani din anul 2004.
frică de Dumnezeu, dragoste de
neam și rușine de oameni. În al treilea rând, e bine să recunoaștem
adevărul că faptele noastre pot să-L
nască pe Hristos în inimile oame-
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nilor sau pot să-L alunge pe Hristos
din inimile lor”, a subliniat Mitropolitul Moldovei și Bucovinei în cuvântul de învățătură.
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Binecuvântări arhierești în parohiile din județul Iași
n ziua de 12 septembrie 2020,
credincioșii satului Avântu,
comuna Românești, județul
Iași, l-au avut în mijlocul lor pe
Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a târnosit biserica cu hramul
„Nașterea Maicii Domnului” și a binecuvântat noul ansamblu parohial.
„Biserica mărturisește că viața
creștinului este o cruce zilnică. Viața creștinului adevărat este o viață
de cruce. Crucea vieții implică jertfă, dăruire, dragoste, iar din acestea
decurge discernământul. Viața de
cruce implică jertfă, iar jertfa aduce
după sine rezultate uimitoare. «Dai
sânge, primești Duh», mărturisește
Patericul. Viața de cruce implică dăruire, căci doar dăruind primești
peste măsură daruri minunate. Viața
de cruce implică starea de dragoste, singura care oferă libertate adevărată omului. Înțelepciunea părinților spune: «Iubește și fă ce vrei».
Toate acestea îi oferă omului darul
cel mare al discernământului”, a
aﬁrmat Înaltpreasﬁnțitul Părinte Mitropolit în cadrul cuvântului de învățătură.

Î

La sfârșit, părintele paroh Daniel
Tărnăuceanu a fost hirotesit iconom stavrofor, iar ctitorii și susținătorii parohiei au fost răsplătiți cu
distincții de vrednicie.
În aceiași zi, Înaltpreasﬁnțitul Părinte Mitropolit Teofan a vizitat și a
binecuvântat așezămintele sociale
din localitățile Ursoaia și Buhăieni.
Tot la Parohia Buhăieni, IPS Teofan
a sﬁnțit și altarul de vară cu hramul
„Sfântul Efrem cel Nou”. În cadrul

alocuțiunilor de la ﬁnal, chiriarhul a
felicitat comunitățile parohiale pentru zidirea caselor sociale și i-a îndemnat pe cei prezenți să participe
la slujbele Bisericii. Pentru osteneala depusă, părintele Mihăiță
Popovici de la Parohia Ursoaia a
primit rangul de iconom, iar
părintele Petru Constantinescu de
la Parohia Buhăieni a fost ridicat la
rangul de iconom stavrofor.

Ansamblul parohial de la Bucecea, sfințit
de IPS Părinte Mitropolit Teofan
naltpreasﬁnţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei, s-a aﬂat în ziua de
13 septembrie la Parohia „Sfântul
Ioan Botezătorul” din localitatea
Bucecea, județul Botoșani, Protopopiatul Dorohoi, unde a oﬁciat slujba
de sﬁnțire a bisericii și a unui centru
social impresionant, cu paraclis,

Î

aghiazmatar, lumânărar și alte
anexe. Data aleasă pentru sﬁnțire
are o încărcătură deosebită pentru
comunitatea parohială din Bucecea,
ﬁind ziua de naștere a celui care a
inițiat în urmă cu treizeci de ani
construcția locașului de cult, iar în
2018 a trecut la cele veșnice:
părintele Vasile Cojocariu, fost pro-

fesor la Seminarul Teologic din
Dorohoi.
În cuvântul de învățătură rostit în
cadrul Sﬁntei Liturghii, IPS Părinte
Teofan a explicat ce înseamnă a ﬁ
„om al Crucii”: „Cum este un om al
Crucii, al Bisericii, al lui Hristos? În
primul rând, omul Crucii este omul
credinței în Hristos Dumnezeu-Omul. ð
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ð În al doilea rând, omul Crucii, omul
lui Hristos, omul Bisericii, este omul
care se luptă pentru a ﬁ înveșmântat cu realitatea smereniei, a decenței, a conștiinței că lumea nu începe
cu el și nu se termină cu el. Omul
Crucii este omul care se luptă să nu
cadă în cea mai grea și gravă
capcană, anume conștiința propriei
superiorități. De aceea, un părinte al
Bisericii se ruga continuu lui Dumnezeu, zicându-I: «Doamne, golește-mă de mine însumi, de ambițiile,
de orgoliile, de mândriile din mine;
Doamne, golește-mă de mine însumi și umple-mă de Tine, adică de
smerenia Ta, de credința în Tine, de
dragostea pentru Tine și pentru
lume». În al treilea rând, omul Crucii,
omul Bisericii, este omul care face
loc în viața sa tainei jertfei, a dăruirii,
a dragostei, a rugăciunii. Important
în viața creștinului este să nu uite
ținta, locul unde ar trebui să ﬁe și, în
același timp, să privească cu atenție
și să vadă că printre noi mai sunt
încă foarte mulți oameni așezați la
umbra Crucii ai lui Hristos-Dumnezeu, oameni adevărați ai Bisericii”.
La ﬁnal, după alocuțiunile de

mulțumire, părintele paroh Ioan
Emanuil Cojocariu a fost hirotesit

de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei întru iconom stavrofor, ca urmare a implicării sale în realizarea lucrărilor de construcţie şi de înfrumuseţare a complexului parohial.
De asemenea, au fost evidenţiate
persoanele care s-au implicat în
construirea complexului parohial.
Presbitera Elena Cojocariu, văduva
fostului paroh Vasile Cojocariu, precum și primarul Andron Țimpău, au
primit distincția „Crucea Moldavă”.
Costel Ungureanu, Dumitru Ungureanu și Doina Grosu au primit distincția „Crucea Sfântul Ierarh Dosoftei”, iar mai multe persoane,
printre care și preoteasa Adriana
Florina Cojocariu, au primit distincții și diplome de vrednicie.

Scurt istoric
Existența Parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul” din Bucecea începe în
1936. Până la acel moment, pe locul actual era cimitirul satului, cu o
capelă care ținea de prima parohie din localitate, cu hramul „Sfântul
Nicolae”. Preotul Vasile Cojocariu a venit la Bucecea în 1985. A găsit întro stare avansată de degradare bisericuța și turnul clopotniță construite în
1888 din lemn, fără fundație. După o luptă de aproximativ trei ani cu
autoritățile comuniste, a reușit să obțină o autorizație de „reconstrucție”
a bisericii. Comuniștii însă i-au aprobat construcția doar pe același amplasament, la aceleași dimensiuni și din aceleași materiale, lucru care nu
a fost respectat.
Astăzi se înalță la Bucecea o biserică impunătoare, dar și un centru
social cu paraclis, aghiazmatar, lumânărar și alte anexe. Biserica a fost
pictată în perioada 2009-2018. 85% din lucrările de pictură au fost executate de Centrul de Conservare și Restaurare a Patrimoniului de Artă
Creștină RESURRECTIO al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, iar 15% din
lucrări de pictorul bisericesc Dumitru Pascari. Lucrările de pictură au fost
realizate cu sprijinul ﬁnanciar al credincioșilor, a Secretariatului de Stat
pentru Culte și al Consiliului Local – Primăria orașului Bucecea.
În paralel cu construcția bisericii, începând cu anul 1991, a fost ridicat
Centrul Social cu Paraclis „Sfântul Vasile cel Mare”. Centrul cuprinde, pe
lângă paraclis, o sală pentru activități cu tinerii, birou parohial, bucătărie,
dar și o sală mortuară. Tineri din cadrul Asociației Tineretului Ortodox
Român (ATOR), care desfășoară numeroase activități în această parohie,
au fost implicați și în pregătirile pentru sﬁnțirea bisericii, dar și în promovarea evenimentului pe rețelele de socializare.
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„Gândul lui Hristos înseamnă a dobândi prin rugăciune
darul discernământului”
n Duminica după Înălțarea
Sﬁntei Cruci, 20 septembrie
2020, Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și
Bucovinei, a săvârșit Sfânta Liturghie pe esplanada Catedralei Mitropolitane din Iași.
În cadrul cuvântului de învățătură, ierarhul a aﬁrmat că omul
care dobândește gândul lui Hristos
se leapădă de sine și își poartă crucea: „Gândul lui Hristos înseamnă a
dobândi prin rugăciune darul discernământului, să știi foarte clar
ceea ce este întuneric și ceea ce
este lumină, ceea ce este frumos și
ceea ce este urât, ceea ce este bine
și ceea ce este rău, iar acest dar al
discernământului este cu atât mai
necesar astăzi când avem atâta
haos, atâta derută și atâta confuzie
care încearcă pe atâtea căi să acapareze lăuntrul nostru. Ca să folosim un exemplu, gândul lui Hristos
se arată în taina familiei, elementul
cel mai prețios și mai atacat în zilele

Î

noastre. Să știi foarte clar în viziunea ta despre tine și despre lume că
familia nu poate ﬁ formată decât de
un bărbat, de o femeie și de pruncii
lor. A ﬁ purtat de duhurile acestei
lumi, a ﬁ vrăjit de sirenele care se
arată în atâtea feluri, acest lucru se
manifestă atunci când omul consideră Biserica și învățătura ei ca ﬁind depășite, învechite. Omul care
nu luptă pentru apărarea sacralității
și demnității vieții umane o întinează
prin avort, prin sinucidere asistată,

și prin alte lucruri. Omul care luptă
să dobândească mintea lui Hristos,
gândul lui Hristos, și în același timp
se străduiește să nu se supună
logicii acestei lumi, acest om se
leapădă de sine, își poartă crucea și
Dumnezeu este prezent în el”.
La momentul cuvenit din Dumnezeiasca Liturghie, diaconul Daniel-Vasile Braiș a fost hirotonit preot
pe seama Parohiei Dragova, Protopopiatul Roznov, județul Neamț.

Șase Sﬁnte Liturghii săvârșite la Ansamblul Mitropolitan Iași
vând în vedere contextul
epidemiologic, la Catedrala Mitropolitană din
Iași au fost oﬁciate în ziua de duminică, 27 septembrie, șase Sﬁnte
Liturghii, în mai multe locații. Astfel,
credincioșii au putut respecta întru
totul distanțele sanitare. Una dintre
aceste Sﬁnte Liturghii, cea săvârșită
în aer liber, pe esplanada Catedralei, a fost săvârșită de Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei și Bucovinei.
Prima Sfântă Liturghie a fost

A

săvârșită în intervalul orar 06:30 –
08:00 în Catedrala Mitropolitană. În
continuare, în intervalul orar 08:30 –
10:30, au fost oﬁciate două Sﬁnte
Liturghii: una în Catedrala veche
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”
și una în Sala „Sinaxar” a Muzeului
Mitropolitan. De la ora 09:00 până la
ora 11:00, IPS Părinte Mitropolit
Tofan a slujit Sfânta Liturghie în aer
liber, pe esplanada Catedralei. În același interval orar a mai fost oﬁciată
o Sfântă Liturghie în Sala „Eclessia”
a Muzeului Mitropolitan. Ultima Li-

turghie a fost oﬁciată în Sala „Baptisteriu” a Muzeului Mitropolian, de
la ora 10:00 până la ora 12:00.
Credincioșii prezenți la slujbe
au respectat distanța și măsurile
speciale recomandate. În cadrul
Sﬁntei Liturghii săvârșite de IPS Părinte Teofan, diaconul Florin Cîtea a
fost hirotonit întru preot, pe seama
Parohiei „Sfântul Nicolae” – Bădiuți,
Protopopiatul Săveni, județul Botoșani
În cuvântul de învățătură rostit
după citirea Evangheliei, ierarhul a ð
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ð explicat celor prezenți ce înseamnă
a ﬁ bogat în Dumnezeu: „Omul care
nu Îl are pe Hristos în sine și în viața
sa, oricâte bogății ar avea și oricât
s-ar strădui, nu poate să prindă
nimic esențial în viața lui. Omul care
Îl are pe Dumnezeu înțelege și
adevărata semniﬁcație a averii, și

adevăratul rost al puterii și autentica
semniﬁcație a bucuriei în viață. Cel
care nu-L are pe Dumnezeu și le are
pe toate cele menționate mai înainte, se bucură întrucâtva, însă bucuria lui nu are adâncime, iar experiența vieții ne arată acest lucru cu
supramăsură. Cel care se consideră

pe sine păcătos este un om bogat în
Dumnezeu. Cel care se consideră
pe sine drept, curat, plin de virtuți,
postitor și rugător, și nu ca ceilalți,
este săracul cel mai de plâns, deși
el crede că este bogat în fapte
bune”.

Biserica din Bețești, veche de 200 de ani, a fost resﬁnțită
de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei
naltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și
Bucovinei, s-a aﬂat în ziua de
3 octombrie 2020, la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Bețești, comuna Rediu, județul
Neamț, unde a săvârșit slujba de
resﬁnțire a bisericii și a binecuvântat noul ansamblu parohial.
După binecuvântarea picturii și
pecetluirea Sﬁntei Mese, ierarhul a
săvârșit Sfânta Liturghie în aer liber,
pe un podium amenajat în curtea
bisericii.
În cadrul cuvântului de învățătură, IPS Teofan a enumerat câteva
căi prin care omul poate spori lucra-

Î

Scurt istoric
Actuala biserică a fost ridicată între anii 1820-1824, în timpul preotului Gheorghe Ceaușu. În urma cutremurului din 1940, sfântul lăcaș a
avut nevoie de reparații majore. În anul 1986, biserica din Bețești a fost
restaurată, repictată și resﬁnțită, în timpul preotului Ioan Feraru. Între
anii 2011-2020 s-au realizat ample lucrări de renovare și înfrumusețare,
lăcașul ﬁind împodobit cu o nouă pictură și cu o catapeteasmă din stejar.
rea Domnului: „«A spori întotdeauna
în lucrarea Domnului», așa este deﬁnită viața creștină de către Sfântul
Apostol Pavel. Pentru a spori în lucrarea Domnului cu tărie și statornicie, este bine să cunoaștem patru
lucruri. În primul rând, toată puterea
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pentru sporirea noastră vine de la
Domnul. În al doilea rând, sporirea
noastră cea adevărată nu se împlinește decât în Biserică, prin Sﬁntele
Taine. În al treilea rând, sporirea în
lucrarea Domnului nu este întotdeauna ușoară. Apar căderi, iar o- ð
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ð mul care cade se poate ridica prin
pocăință. În al patrulea rând, sporirea noastră întru Dumnezeu și întru
lucrarea Domnului cuprinde în sine
și suferința”.
Pentru meritele deosebite și
pentru munca depusă la ridicarea
ansamblului parohial, părintele
paroh Cristinel Daniel Anăstăsoaiei
a primit din partea Mitropolitului
Moldovei și Bucovinei rangul de
iconom stavrofor. Totodată, susținătorii parohiei au primit distincții
de vrednicie. La ﬁnal, Părintele
Mitropolit a sﬁnțit ansamblul social
și clopotnița bisericii.

Liturghie arhierească pentru credincioșii ieșeni
n Duminica a XXI-a după
Rusalii, 11 octombrie, a Sﬁnților Părinți de la Sinodul al
VII-lea Ecumenic, Înaltpreasﬁnțitul
Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a slujit Sfânta
Liturghie pe esplanada Catedralei
Mitropolitane din Iași. Conform hotărârilor autorităților, la slujba arhierească au putut participa doar
credincioși ieșeni, care au respectat distanțarea sanitară, ascultând
Sfânta Liturghie din mai multe
locuri ale incintei Mitropolitane.
În cuvântul de învățătură din
cadrul Sﬁntei Liturghii, Mitropolitul
Moldovei și Bucovinei a făcut referire și la hramul Sﬁntei Preacuvioase Parascheva, care în acest an nu
s-a bucurat de prezența pelerinilor
din afara Iașului: „Cel de-al VII-lea
Sinod Ecumenic, după ce a dogmatizat cinstirea sﬁntelor icoane și
a sﬁntelor moaște, nu a uitat să
arate, în felul caracteristic al sﬁntelor sinoade și soboare a toată

Î

lumea, zicând că acei dintre episcopi și preoți care nu vor lua aminte la porunca Bisericii și vor gândi
altfel și vor acționa altfel decât
gândește Biserica cea sobornicească în legătură cu cinstirea
sﬁntelor icoane, a sﬁntei Cruci, a
dumnezeieștii Evanghelii și ale
sﬁntelor moaște ale mucenicilor,
acei episcopi și preoți să ﬁe înde-

părtați din Biserică prin caterisire.
De aceea, mandatul pe care îl primește ﬁecare slujitor al Bisericii
este acela de păstrare a dreptei
credințe, dreaptă credință care
cuprinde ca element esențial cinstirea sﬁntelor icoane și a sﬁntelor
moaște”.
„Tot ceea ce fac oamenii nu
pot echivala în nici un caz cu acest
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ð torent de apă vie pe care creștinii o
simt în binecuvântatele moaște ale
Sﬁntei Parascheva. Starea Bisericii,
identitatea ei profundă, mărturisirea ei se arată în cele din urmă și
în cele dintâi și cu supra măsură în
faptul că Biserica nu se aﬂă în mâna oamenilor, ci în mâna lui Dumnezeu. Ai Tăi sunt și mi i-ai dat Mie,
spune Domnul Hristos în rugăciunea din Ghetsimani. Noi suntem ai
lui Dumnezeu. Și ce face Dumnezeu cu noi? Ne așază în mâna Fiului Său Iisus Hristos DumnezeuOmul. Și ce face Domnul Hristos
pentru noi? Spune tot Domnul

Hristos în rugăciunea din Ghetsimani: Pentru aceștia pe care Tu mi
i-ai dat Eu mă rog. Păzește-i, Doamne, în numele Tău, ca bucuria Mea
să ﬁe deplină în ei. În acest duh de
binecuvântare și nădejde întâmpinăm și starea de epidemie în care
ne găsim. Ascultăm ceea ce ne
spun medicii și încercăm, precum
se vede, păzirea măsurilor pe care
aceștia ni le aduc la cunoștință
pentru păstrarea sănătății noastre.
În același timp, alergăm și la Dumnezeu, alergăm la rugăciunile sﬁnților, alergăm la sﬁntele moaște ale
sﬁnților, la binecuvântatele moaște

la Sﬁntei Preacuvioase Maicii
noastre Parascheva. Dacă suntem
opriți, vom reveni cu pace, vom
stărui, vom bate la ușă, vom cere și
vom face aceasta până când ni se
va deschide ușa, vom aﬂa răspuns
bun și vom găsi ceea ce nădăjduim a găsi. Dar, înainte de toate,
avem postul și rugăciunea, care
dezleagă ceea ce nimeni dintre
oameni nu poate să dezlege, pentru că ceea ce este cu neputință la
oameni, este cu putință la Dumnezeu”, a adăugat la ﬁnal IPS Părinte
Mitropolit Teofan.

Biserica din Galu, ridicată de doi preoți, a fost târnosită
de Părintele Arhiepiscop Calinic
i de importanță istorică
pentru credincioșii din localitatea Galu, județul
Neamț, unde în Duminica a XX-a
după Rusalii, Înaltpreasﬁnțitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și
Rădăuților, delegatul Înaltpreasﬁnțitului Părinte Mitropolit Teofan, a târnosit noua biserică parohială.
Sfântul lăcaș, construit din piatră și
cărămidă, poartă hramul „Adormirea Maicii Domnului”.
După stropirea zidurilor cu apă
sﬁnţită şi ungerea lor cu Sfântul şi
Marele Mir, Părintele Arhiepiscop a
binecuvântat şi pecetluit Sfânta Masă, a sﬁnțit pictura interioară și catapeteasma. Alături de IPS Calinic au
mai slujit părintele arhim. Benedict
Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț,
părintele arhim. Hariton Negrea,
starețul Mănăstirii Petru Vodă, părintele Ionel Cuțuhan, protopop de
Ceahlău, părintele prof. Vasile Sandu de la Parohia Pipirig, părintele

Z

Mircea Ursache de la Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” din Piatra
Neamț, părintele paroh Manuel Dorneanu, dar și preoți din împrejurimi.
În aceeași zi, Înaltpreasﬁnțitul
Părinte Calinic a oﬁciat două hirotonii pentru așezământul monahal
din inima municipiului Suceava.
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Părintele ierodiacon Dositei Mihăilă
de la Mănăstirea Sihăstria Putnei a
fost hirotonit ieromonah, iar tânărul
teolog Sebastian Atomei a fost hirotonit diacon, amândoi pe seama
Mănăstirii „Sfântul Ioan”.
La ﬁnal, părintele Mircea Ursache, cel care a păstorit comunitatea

ð
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ð parohială din 1996 până în 2005 și
care a ridicat lăcașul din Galu, a aﬁrmat că noua biserică este a lui Hristos: „Orice sﬁnțire de biserică este o
zi de bucurie, este o înviere pentru
că parohia în care s-a zidit biserica a
trecut prin jertfă, prin purtarea
crucii. Credincioșii de aici s-au jertﬁt îndeajuns, uneori peste măsură,
pentru a vedea această biserică
ridicată. De astăzi, această biserică
este a lui Hristos”.
De asemenea, părintele paroh
Manuel Dorneanu a continuat cu un
sfat pentru enoriașii din Galu: „Eu
cred că Liturghia nu se termină azi, ci
ea continuă în vecii vecilor. Dintr-un
anumit punct de vedere, biserica nu
este gata, căci suntem chemați în ea
până la sfârșitul veacurilor. Tare vă
îndemn să veniți mai mult la biserică.
Ea a primit și împarte toate Sﬁntele
Taine. A fost botezată azi, a fost
miruită astăzi, a intrat Hristos Domnul și rămâne aici. Ne-am cununat
cu Biserica și cu Mirele Hristos”.
În încheiere, IPS Arhiepiscop
Calinic le-a vorbit celor prezenți de-

Scurt istoric
Vechea biserică de lemn, cu hramul „Sﬁnții Arhangheli Mihail şi
Gavriil”, este construită din bârne de molid, încheiate la colţuri „în coadă
de rândunică”. Întreg ediﬁciul se bazează exclusiv pe lemn, atât ca element de construcţie, cât şi ca element decorativ. Din cauza stării fragile,
s-a hotărât construirea unui nou sfânt lăcaș. Zidirea bisericii de
cărămidă a început la 1 iulie 1998, iar până în 2005, lucrările de ridicare,
acoperire și tencuire au fost realizate sub coordonarea părintelui Mircea Ursache. De la 1 decembrie 2005, actualul paroh, părintele Manuel
Dorneanu, a susținut construcția până la ﬁnalizare. Pictura interioară a
fost realizată de către echipa pictorului Nechita Constantin Gabriel.
Catapeteasma din stejar și stranele din frasin au fost sculptate de
părintele Mircea Ursache, iar icoanele de pe iconostas au fost pictate
de pictorul Popovici Marius Cătălin.

spre minunile făcute de Domnul
Hristos: „Mântuitorul a săvârșit minuni pe fondul credinței, pe fondul
voinței persoanelor. Nu foarte multe
minuni au fost făcute din milă, așa
cum am auzit în textul de astăzi, iar
unele minuni, nu foarte multe, au
fost săvârșite pentru ca prin ele să
se arate puterea lui Dumnezeu”.
Părintele Mircea Ursache și părintele Manuel Dorneanu au primit
din partea Părintelui Mitropolit Teo-

fan distincția mitropolitană „Crucea
Sfântului Ierarh Dosoftei” pentru
clerici. De asemenea, ctitorul Teodor-Viorel Todirel a primit „Crucea
Moldavă” pentru mireni, iar domnul
Ioachim Geangalău a fost răsplătit
cu distincția „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei” pentru mireni. Totodată, cei care au contribuit la construirea bisericii au primit distincții
de vrednicie.

Vizite pastorale ale Mitropolitului Moldovei și Bucovinei
n cursul zilei de sâmbătă, 17
octombrie, Înaltpreasﬁnțitul
Părinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei și Bucovinei, a vizitat trei
parohii din protopopiatele Hârlău și
Pașcani, unde a săvârșit slujbe de
binecuvântare ale noilor lucrări și a
ținut cuvinte de învățătură.
Primul popas al Mitropolitului
Moldovei și Bucovinei a fost la
Parohia „Sﬁnții Împărați Constantin
și Elena” – Văleni, comuna Belcești,
județul Iași, Protopopiatul Hârlău,
unde a sﬁnțit noua clopotniță a ð

Î
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ð locașului de cult. La ﬁnal, preotul
paroh Sebastian Zaharia, care a fost
hirotesit cu această ocazie întru
iconom stavrofor, împreună cu enoriașii, au ascultat cuvântul de învățătură al ierarhului despre menirea
clopotniței bisericii: „Clopotnița înseamnă locul în care clopotul ne
amintește că avem un suﬂet, că se
cuvine să ne gândim și la cer, că ne
așteaptă o veșnicie și că este bine
să avem trezvie, adică să ﬁm cu luare aminte. Clopotul, când sună,
este precum glasul preotului din
fața sfântului altar, care zice: «Să
stăm bine, să stăm cu frică, să luăm
aminte!» sau «Veniți la Mine, zice

Domnul, toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi».
Privind la clopotniță, la turlele bisericii, ești sensibilizat, de fapt, să privești în sus. Aceasta este chemarea
Bisericii, anume să nu ﬁm doborâți,
să nu ne lăsăm prea mult apăsați de
povara grijilor vieții. Se cuvine să
avem puterea să privim la înălțimea
cerului”.
O altă comunitate parohială vizitată în aceeași zi de către IPS Părinte Mitropolit Teofan a fost cea din
Humosu, comuna Sirițel, județul
Iași, Protopopiatul Pașcani, comunitate păstorită de preotul paroh Ionuț
Ailincăi. Aici, Mitropolitul Moldovei

și Bucovinei a sﬁnțit noua casă socială și noua casă parohială a Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”.
Ultima vizită a Părintelui Mitropolit Teofan a fost la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Todirești 1,
comuna Todirești județul Iași, Protopopiatul Pașcani, unde preot paroh este părintele Ciprian Mânicaru.
Noua casă parohială a comunității
de aici a fost sﬁnțită de ierarh, după
care cei prezenți au ascultat cuvântul de învățătură.
În toate cele trei parohii, preoții
parohi și binefăcătorii au primit
distincții și diplome de vrednicie.

IPS Mitropolit Teofan în mijlocul credincioșilor din Dragalina
naltpreasﬁnțitul Părinte Mitropolit Teofan a fost prezent
în ziua de 25 octombrie la
Parohia „Sfânta Mare Muceniță Varvara” din localitatea botoșăneană
Dragalina, comuna Hlipiceni, Protopopiatul Botoșani.
După slujba de binecuvântare a
așezămintelor ridicate de comunitatea parohială din Dragalina, anume
noua casă socială și noua casă parohială, Mitropolitul Moldovei și
Bucovinei a săvârșit Sfânta Liturghie, în cadrul căreia a rostit și cuvântul de învățătură.
„Multele noastre păcate pot ﬁ
îndepărtate de prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Pentru ca acest
lucru să se întâmple, iar mucegaiul
păcatelor din noi să se îndepărteze,
sunt necesare trei lucruri. În primul
rând, e necesar ca omul să citească
din cărțile bisericești cât mai des,
căci acolo aﬂă cuvântul Domnului,
vede viețile sﬁnților și începe să se

Î

gândească la păcatele proprii și, în
duh de pocăință, se poate întoarce
la Dumnezeu. În al doilea rând, ni se
cere să avem pocăință, să ne recunoaștem păcatele, să ne întoarcem
la Dumnezeu având căință și Dumnezeu cel milostiv, Care ne iubește,
ne face vii, ne zidește și ne așază împreună cu El în Împărăția Cerurilor,

30 | septembrie-octombrie | Candela Moldovei | an XXVIII, nr. 9-10

ne iartă. În al treilea rând, ni se cere
ca în timpul zilei să rostim rugăciuni
scurte și dese, căci omul este ocupat, dar nu atât de ocupat încât să nu
poată să zică «Doamne, iartă-mă!»,
«Doamne, milostivește-Te spre mine!», «Maica Domnului, nu mă lăsa!»”.
Din soborul slujitor a făcut parte şi
părintele Lucian Leonte, protoiereul ð

Slujiri arhiere[ti |
ð Protopopiatului Botoșani, care a
apreciat la ﬁnalul slujbei activitatea
misionară şi administrativă a Parohiei Dragalina. Ca urmare a implicării sale în realizarea lucrărilor de
construcţie şi de înfrumuseţare a
casei sociale și a casei parohiale,
părintele paroh Florin Purice a fost
hirotesit de Mitropolitul Moldovei și
Bucovinei întru iconom stavrofor.
„Vremurile de acum sunt la fel
ca vremea de afară, dar, cu toate
acestea, Înaltpreasﬁnțitul Părinte
Teofan a venit la noi, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie, ne-a binecu-

vântat și a sﬁnțit casa socială și casa
parohială, lucrări pe care le-am dus
la bun sfârșit cu greutăți, dar având
sprijinul micii noastre comunități
parohiale și al autorităților locale,
precum și a numeroși donatori și
persoane care au muncit. Pe această cale, țin să le mulțumesc tuturor
celor care au fost alături de noi și au
înțeles, citind Acatistul Sﬁntei Mari
Mucenițe Varvara, paragrafele în
care se relatează faptul că sfânta, ﬁind închisă într-un turn, a cerut de la
tatăl ei să i se facă trei ferestre, în
numele Sﬁntei Treimi. Tot așa, trei

ferestre sunt și aceste trei construcții, puse una lângă alta: una în care
ne rugăm, una în care stă cel care
ne conduce rugăciunea și una în
care ne întâlnim pentru agapa frățească și pentru alte activități și evenimente”, a subliniat părintele Florin
Purice.
De asemenea, au fost evidenţiate persoanele care s-au ostenit cel
mai mult şi au ajutat la ridicarea
noilor așezăminte, acestea primind
distincţii şi diplome de vrednicie.

Sﬁnțire de casă socială și de casă parohială, la Șoldănești
omente istorice pentru
Parohia „Sfânta Mare
Muceniță Varvara” din
Șoldănești, comuna Blândești, Protopopiatul Botoșani, unde duminică
după-amiază, 25 octombrie, IPS Părinte Mitropolit Teofan a sﬁnţit noua
casă socială și noua casă parohială.
Vizita ierarhului a însemnat o încununare a eforturilor depuse de pr.
paroh Marius-Ioan Grunzac, autoritățile locale și enoriași.
După slujba de sﬁnţire, pr. Lucian Leonte, protopop al Protoieriei
Botoșani, a rostit un cuvânt de mulţumire adresat Mitropolitului Moldovei şi Bucovinei, după care a urmat cuvântul părintelui paroh Marius-Ioan Grunzac: „Doresc să le mulțumesc celor ce ne-au ajutat în realizarea lucrărilor pe care le-am făcut
de-a lungul a 17 ani. Lucrările nu se
limitează doar la casa socială și casa parohială, ci sunt mai multe. Le
mulțumesc autorităților locale pentru sprijin și vă mulțumesc dumneavoastră tuturor, credincioșii noștri de

M

zi cu zi, care ați pus mână de la mână
– de la banul văduvei până la ﬁii satului care nu și-au uitat locurile natale –
și am realizat toate aceste lucruri”.
În cuvântul rostit cu acest prilej,
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a

subliniat: „Ne bucură întotdeauna
faptul când, în diferite locuri, pe
lângă cele existente se mai adaugă
câte ceva. Mă refer la familia proprie, la satul sau orașul de care ð
aparținem, precum ne bucurăm
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ð când răsare ceva și în ograda Sﬁntei
Biserici. Întotdeauna, oricât de bine
ai ﬁ așezat în locul în care ești, se
cuvine să ascultăm cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care spune: «Cel
ce stă să ia seama să nu cadă».
Întotdeauna se cuvine și e loc pen-

tru a se adăuga câte ceva, întotdeauna este loc de mai bine”.
Ca urmare a implicării sale în realizarea lucrărilor de construcţie şi
de înfrumuseţare a casei sociale și a
casei parohiale, părintele MariusIoan Grunzac a fost hirotesit de

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei
întru iconom stavrofor. De asemenea, au fost evidenţiate persoanele
care s-au ostenit cel mai mult şi au
ajutat la zidirea ediﬁciilor, acestea
primind distincţii şi diplome de vrednicie.

„Marea lucrare a lui Dumnezeu a fost că toți acești cinci copii
au fost născuți prin cezariană”
uminică după-amiază, 25
octombrie, Mitropolitul
Moldovei și Bucovinei a
fost prezent în Parohia „Sfântul Ioan
Botezătorul” din Botoșani, unde a
săvârșit Taina Botezului pentru pruncul Iosif Pătrăucean. Nași au fost familia Nicolae și Adriana Barabaș.
Mai multe detalii despre familia
pruncului botezat de IPS Părinte
Mitropolit Teofan ne-a oferit părintele arhimandrit Teodosie Pleșca,
starețul Mănăstirii Zosin din Botoșani: „Părinții copilului botezat sunt
din comuna Straja, județul Suceava,
și se numesc Vasile și Maria Pătrăucean. Chiar de la începutul căsniciei
lor, medicul ginecolog i-a avertizat
că nu vor putea să aibă copii. Ei însă
s-au rugat mult, Dumnezeu s-a milostivit și ei au ajuns acum la al cincilea copil: patru sunt în viață, iar
unul a trecut la cele veșnice la scurt
timp după naștere, având probleme
de sănătate. Marea lucrare a lui
Dumnezeu a fost că toți acești cinci
copii au fost născuți prin cezariană.
Acum, la a cincea naștere, mama
era în maternitate, iar personalul
medical insista să-i facă ceva calmante, gândindu-se că are probleme. Doamna Maria însă a refuzat,
spunând că nu are nici o durere. La
ﬁnal, chiar și doctorița care a asis-

D

tat-o la naștere i-a spus că, într-adevăr, poate să mai aibă și alți copii,
văzând că este o minune a lui Dumnezeu lucrarea aceasta. Pe primul
copil îl cheamă Teodosie, pe al doilea Efrem, al treilea, o fetiță, Macaria,
iar al patrulea Iosif. Familia Pătrăucean este apropiată a mănăstirii
noastre și au ajutat, de-a lungul timpului, atât Mănăstirea Zosin, cât și
mănăstirile Cămârzani, Crăiniceni
sau Cozancea”.
În cuvântul de învățătură, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a subliniat că Botezul reprezintă pecetea lui Dumnezeu asupra celui
botezat: „Mare este Taina Botezului
unui nou prunc! Dacă am citi cu
atenție rugăciunile care au fost
citite în pridvorul bisericii și celelalte
rugăciuni care au fost citite la slujba
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Botezului, ne dăm seama de câte lumini și câte frumuseți și câte izvoare
de sens și înțelepciune și binecuvântare izvorăsc din această mare
Taină a Botezului. M-aș referi acum
doar la una din acestea. Ne-am rugat lui Dumnezeu ca în pruncul
nou-botezat chipul lui Hristos să se
așeze ca o pecete. Acesta este Botezul: pecetea lui Dumnezeu se
așază pe taina suﬂetului celui botezat. Așa cum punem o pecete pe
prescură și lăsăm acolo înscrisurile
cu inițialele Mântuitorului, așa este
și Taina Sfântului Botez: Hristos ia
chip în cel care se botează”.
La ﬁnal, după cuvântul de învățătură, IPS Părinte Teofan i-a oferit
în dar pruncului Iosif o Sfântă
Scriptură, pentru a-i ﬁ călăuză şi
ajutor în viaţa de creştin.

Slujiri arhiere[ti |

Hram la Mănăstirea Pângărați
n ziua de 26 octombrie, când
Biserica Ortodoxă Română la serbat pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir,
Mănăstirea Pângăraţi din judeţul
Neamţ și-a serbat unul din hramuri.
Sfânta Liturghie a fost săvârșită cu
acest prilej de Înaltpreasﬁnţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei
şi Bucovinei, din soborul co-slujitor
făcând parte mai mulți stareți din
Arhiepiscopia Iașilor. Alături de părintele arhimandrit Petroniu Marin,
stareţul Mănăstirii Pângăraţi, au făcut parte și părintele arhimandrit
Ioan Harpa, stareţul Mănăstirii Popăuţi şi exarh de zona Botoşani, părintele arhimandrit Hariton Negrea,
starețul Mănăstirii Petru Vodă din
județul Neamț, părintele arhimandrit Teodosie Pleșca, starețul Mănăstirii Zosin din Botoșani. În cadrul
slujbei arhiereşti, a avut loc și o hirotesie, cea întru protosinghel a părintelui Vichentie Pătatu, viețuitor al
Mănăstirii Pângărați.

Î

„Prezența lui Dumnezeu în viața
omului se împlinește și prin ceea ce
spunea Sfântul Apostol Pavel, anume că un bun ostaș împlinește regulile jocului. Ce înseamnă aceasta?
Dacă te-ai făcut călugăr, împlinește
regulile călugăriei. Dacă te-ai căsătorit, împlinește regulile viețuirii adevărate în viața de familie. Și cei din
viața de mănăstire, și cei din viața de
familie, împlinind cele pe care le au
de împlinit sau tinzând să le împlinească, primesc în cele din urmă
mângâierea Duhului Sfânt, despre
Care tot Domnul Hristos spune că ne
va învăța pe noi toate și ne va mângâia, căci fără mângâiere creștinul nu
rezistă. Și care este mângâierea pe
care o are creștinul? Este aceea de a
împlini cele care se cuvin a ﬁ împlinite, căci spune Sfântul Apostol Pavel
că încercarea la început pare să nu
ducă la bucurie, dar, în cele din urmă,
încercarea, suferința, calea cea
strâmtă, îi aduc omului bucurii nenumărate, iar bucuria este deﬁniția

Scurt istoric
Biserica veche a Mănăstirii
Pângăraţi, cu hramul „Sfântul
Mare Mucenic Dimitrie”, a fost
ridicată în anul 1560 de Alexandru Lăpuşneanu. Începând din
2003, în timpul stăreției părintelui
arhimandrit Teoﬁl Lefter, a fost
ridicată o altă biserică, mai mare,
readucându-se în vechea vatră
de la Pângăraţi frumuseţea de
odinioară a acestui aşezământ.

creștinului celui adevărat”, le-a spus
IPS Mitropolit Teofan, în cuvântul de
învățătură, credincioșilor prezenți la
hramul Mănăstirii Pângărați.
La ﬁnalul Sﬁntei Liturghii, stareţul Mănăstirii Pângăraţi, părintele
arhimandrit Petroniu Marin, a mulţumit Înaltpreasﬁnţitului Teofan pentru împreuna-rugăciune la sărbătoarea ocrotitorului obştii monahale
pe care o păstoreşte.

www.mmb.ro | 33

| Misiune [i dreapt\ credin]\

„Cutia cu Papucei pentru Ei” sau cum să pășești cu încredere
în noul an școlar
ondițiile impuse de pandemia actuală nu i-au
împiedicat pe voluntarii
Colegiului „Sfântul Nicolae” din Iași
să-și continue proiectele de suﬂet.
Astfel, aceștia au încheiat un parteneriat cu Grădinița „Varlaam Mitropolitul” din Iași și au reluat proiectul
pilon „Cutia cu Papucei pentru Ei”
chiar în prima zi a anului școlar
2020-2021. Voluntarii CSN au împărțit papucei și rechizite pentru 41 de
copii din localitatea Stânca Roznovanu.
Mai multe detalii cu privire la
această activitate ne-a oferit prof.
Corina Balaban de la Grădinița „Varlaam Mitropolitul”: „Mă bucur nespus că la început de an școlar am
reușit să aducem zâmbete și multă
bucurie copiilor din satul Stânca
Roznovanu prin oferirea de papucei
noi, dar și al unui ghiozdănel complet echipat pentru a putea păși cu
și mai multă încredere în noua
etapă din viața lor. Acest lucru nu ar
ﬁ fost posibil fără ajutorul părinților
de la Grădinița «Varlaam Mitropolitul», care în urma primei ediții a
proiectului «Cutia cu Papucei pen-

C

tru Ei» ce s-a desfășurat în cadrul
grădiniței noastre, ne-au transmis
un feedback pozitiv și ne-a motivat
să realizăm cea de-a doua ediție a
acestui proiect. Inițial ne-am ﬁ dorit
ca activitatea să se desfășoare în
grădiniță, pentru ca cei mici să
simtă bucuria și entuziasmul copiilor ce urmau să primească papuceii, unul dintre obiectivele noastre
ﬁind promovarea generozității și a
empatiei în rândul celor mici. Din
cauza pandemiei, acest lucru nu a
mai fost posibil. Aș dori să le mulțumesc colegilor mei voluntari de
la Colegiul «Sfântul Nicolae» care
au venit cu ideea de a ne deplasa
noi în satul Stânca Roznovanu chiar
în prima zi de școală pentru a oferi
darurile pregătite cu mult drag.
Toate aceste lucruri nu s-ar ﬁ putut
realiza fără susținerea necondiționată a doamnei director Andreea
Mangalagiu, fără implicarea părintelui paroh Adrian Miron și fără
ocrotirea Sfântului Nicolae, care veghează asupra noastră și care ne
ajută să ne ducem la bun sfârșit
ceea ce ne-am propus. Tuturor le
sunt profund recunoscătoare pen-
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tru ﬁecare cărămidă pe care au
așezat-o în realizarea acestui proiect”.
„A fost o bucurie pentru noi, voluntarii CSN, să vedem reacțiile copiilor când au primit rechizitele. M-a
impresionat foarte mult o fetiță de la
clasa pregătitoare, care după ce a
primit ghiozdănelul și după ce a văzut că are și rechizite în el, ne-a întrebat dacă este al ei și dacă îl poate
lua acasă. Se putea observa mirarea
și fericirea de pe fața ei atunci când
i-am zis că rucsacul este doar al ei,
că nu trebuie să îl împartă cu nimeni
și că sora dânsei a primit și ea un
ghiozdănel. A fost foarte plăcut să
vedem cum fetița iese de pe poarta
școlii bucurându-se și purtând în
mâna ei mică penarul roz pe care
l-a primit”, ne-a mărturisit Vlăduț
Ipate, coordonatorul Comisiei de
Proiecte al Colegiului „Sfântul Nicolae”.
„Sunt tare bucuros pentru
această ediție specială din cadrul
proiectului «Cutia cu Papucei pentru Ei». Faptul că elevii, pe lângă papuceii noi, au primit un kit de rechizite pentru începutul anului școlar, ð
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ð ne motivează pe mai departe să
dezvoltăm acest proiect pilon al
comunității Colegiului. Chiar dacă
startul este puțin diferit în această
perioadă delicată, am simțit bucuria
celor 41 de suﬂete, iar zâmbetele lor
s-au văzut prin măștile de protecție.
Mulțumim părinților din cadrul
Grădiniței «Varlaam» pentru încrederea acordată și echipei Fundației

Comunitare Iași pentru sprijinul
susținut și profesionalismul lor”, ne-a
relatat Cristian Butnărașu, coordonator de voluntari în cadrul CSN.
Cele două instituții partenere își
propun să continue colaborarea pe
viitor pentru a contribui la dezvoltarea unei comunități unde copiii să
aibă șanse egale la educație. Vrem
să dezvoltăm acest parteneriat, căci

ne dorim ca altruismul, generozitatea și grija față de semeni să ﬁe valori de preț pentru viitorii cetățeni ai
comunității ieșene, de aceea este
foarte important ca zi de zi să contribuim la insuﬂarea acestor valori în
rândul copiilor noștri prin proiecte
de acest fel.
(Corina Balaban, Flavius Popa)

Filantropie și caritate – ghiozdanul cu fapte bune
umnezeu să le dăruiască sănătate!” (Ionuț,
9 ani)... așa a sunat
începutul de an școlar, în glasul plin
de emoție al unuia dintre elevii
Școlii Veniamin Costachi din Sinești,
județul Iași. Era răspunsul său la primirea unui ghiozdan plin cu rechizite, atât de necesare începerii clasei a doua. Comuna Sinești găzduiește în cele două sate, Sinești și
Stornești, Școlile Gimnaziale „Veniamin Costachi”, respectiv Școala
Stornești. În cadrul celor două instituții de învățământ, accentul se pune pe valorile educației armonioase,
proiecte ambițioase, ancorate întrun sentiment solid de iubire creștină
și de identiﬁcare a resurselor necesare sprijinirii copiilor proveniți din
familii dezavantajate social.
Deseori, bucuria începerii noului
an școlar este umbrită de neajunsurile provocate de situația materială
precară. Nerăbdarea primei zile de
școală, zâmbetele produse la auzul
primului sunet de clopoțel, sunt înlocuite de tristețea lipsei materialelor necesare și a rechizitelor pentru
școală.
În acest sens, pentru a facilita
un traseu educațional bun pentru

„D

copii, s-a derulat proiectul organizației Aktis – ctitori de fapte bune, acțiune ce a vizat oferirea a 100 de
ghiozdane echipate complet, pentru 100 de elevi din cele două școli.
Ghiozdanul cu rechizite creează legături între oameni și ajută la prevenirea abandonului școlar. Împreună
cu binefăcătorii noștri, încercăm să
dăm elevilor o șansă egală la educație și să le oferim susținerea de
care au nevoie la început de an școlar. Mulțumim pentru toate emoțiile
trăite în această perioadă, și pentru
că împreună am reușit să aducem
zâmbete și lacrimi de bucurie pe
chipul copiilor și al părinților.

Aducem mulțumiri deosebite
tuturor participanților la fapte bune,
prin intermediul asociației Aktis –
ctitori de fapte bune, pentru solidaritate și implicare concretă, în ocrotirea și educarea elevilor din cadrul
școlilor noastre. Rezultatele acestor
elevi se văd în prezent și sperăm că
se vor reﬂecta și în viitor. Le dorim
succes în noul an școlar și să aibă
parte de multe bucurii și împliniri.
Vă mulțumim că ați investit și
credeți în viitorul elevilor noștri!
Dumnezeu să vă răsplătească jertfa!
prof. drd. Silviu-Ioan Bozariu
Școala Gimnazială
„Veniamin Costachi”, Sinești
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Tablete pentru copiii din Cilibiu și Budești
n Duminica a XXI-a după
Rusalii, 11 octombrie 2020,
credincioşii din Parohiile
„Sfânta Treime” Cilibiu și „Sfânta
Parascheva” Budești, județul Iași,
au fost părtaşi la un eveniment deosebit: după Sfânta Liturghie, preoții parohi Andrei Carcea și Mihail
Aﬂoarea au împărţit 56 de tablete
copiilor din cele două localități.
Această mare bucurie a fost
posibilă cu binecuvântarea Înaltpreasﬁnţitului Părinte Mitropolit
Teofan şi cu implicarea ostenitorilor Sectorului Învăţământ al Arhiepiscopiei Iaşilor. Darurile acestea
au menirea, pe de o parte, de a

Î

sprijini procesul educaţional, copiii ﬁind nevoiţi să participe la lecţii
on-line în această perioadă, iar pe
de altă parte, de a uşura misiunea
părinţilor, care altfel ar ﬁ nevoiţi să
facă eforturi ﬁnanciare peste puteri. De remarcat faptul că dispozi-

tivele au venit însoţite cu un abonament la internet pe o perioadă
de 2 ani. Evenimentul a produs un
sentiment de bucurie deosebită în
sânul comunităţii, copiii şi părinţii
exprimând mulţumire şi recunoştinţă faţă de binefăcătorii lor.
(pr. Andrei Carcea, Parohia
„Sfânta Treime” Cilibiu)

Apartamentul Pro Vita din municipiul Botoșani
a fost binecuvântat de IPS Teofan
âmbătă, 24 octombrie
2020, Înaltpreasﬁnțitul Părinte Mitropolit Teofan a
săvârșit slujba de binecuvântare a
apartamentului Pro Vita, amenajat
pentru sprijinirea femeilor aﬂate în
criză de sarcină din județul Botoșani.
Locuința a fost achiziționată de
Arhiepiscopia Iașilor, prin Departamentul Pro Vita din cadrul Sectorului de Misiune, pentru a consolida
și diversiﬁca proiectele misionare
desfășurate de Biroul Pro Vita din
cadrul Protopopiatului Botoșani
pentru salvarea copiilor de la avort.
Inițiativa face parte din strategia
Departamentului Pro Vita de a realiza o rețea de sprijin pro viață în cuprinsul Arhiepiscopiei Iașilor, prin
implicarea structurilor administrative, a parohiilor, a voluntarilor și a

S

tuturor persoanelor dornice să protejeze dreptul la viață al copiilor.
„Această activitate este una importantă pentru misiunea Bisericii,
întrucât printr-un astfel de instrument misionar se pot salva măcar
câțiva copii de la avort. Mamele care
au curajul să păstreze copiii, în
ciuda diferitelor obstacole, merită
ajutate în mod substanțial, începând cu nevoile de bază, inclusiv cu
un acoperiș deasupra capului și cu
cele necesare pentru viața de zi cu
zi. Prin această lucrare se întregește
rețeaua de apartamente Pro Vita pe
care o avem la nivelul Arhiepiscopiei, rețea de locuințe protejate la
Iași, Piatra Neamț și acum, iată, la
Botoșani”, a subliniat Înaltpreasﬁnțitul Părinte Mitropolit Teofan.
Pentru munca depusă la amenajarea acestui cămin, părintele Marius
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Ciobanu, coordonatorul Biroului Pro
Vita Botoșani, a primit din partea
Părintelui Mitropolit Teofan distincția
„Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei”.
Rețeaua de apartamente Pro
Vita face parte din Programul Praesidio pentru femeile însărcinate
aﬂate în diﬁcultate, proiect desfășurat de Departamentul Pro Vita din
anul 2012. Printre instrumentele misionare implementate pentru salvarea copiilor de la avort se mai numără: serviciul de consiliere telefonică TelVerde 0800 800 116, burse ﬁnanciare pentru criza de sarcină,
servicii de consiliere psihologică,
duhovnicească și juridică, program
de terapie post-avort, programe de
formare pentru preoți și voluntari.
(pr. Cosmin Brînză,
Departamentul Pro Vita al
Arhiepiscopiei Iașilor)
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Noi hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
n ziua de 29 septembrie 2020,
în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
cu tema Pastorația familiei creștine
azi.
Sfântul Sinod a apreciat că în
acest an marcat sever de pandemie, Biserica și-a adecvat metodele
sale de pastorație unei realități diﬁcile, transmițând mesajul Evangheliei inclusiv în mediul on-line.
Totuși, s-a constatat insuﬁciența
comunicării mediatice în raport cu
starea de comuniune pe care credincioșii o trăiesc în mod ﬁresc prin
participarea ﬁzică la viața liturgică a
comunității. De asemenea, telemunca și școala on-line reprezintă doar
o soluție provizorie, până la depășirea stării provocate de pandemie.
Închiderea școlilor a afectat
semniﬁcativ procesul educațional,
elevii și profesorii neﬁind suﬁcient
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de pregătiți pentru desfășurarea
cursurilor on-line. De aceea, Patriarhia Română, prin intermediul proiectului Alege Școala! şi al eparhiilor, a venit în sprijinul elevilor şi cadrelor didactice din comunităţile
dezavantajate, oferind acestora
aproape 5.000 de tablete sau alte
dispozitive electronice.
Ținând cont de cele menționate,
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române:
Ia act de situația pastorației familiei în contextul pandemic actual și de acțiunile social-ﬁlantropice întreprinse de Biserica
Ortodoxă Română;
Solicită tuturor parohiilor intensiﬁcarea activităților dedicate pastorației familiei, precum și cultivarea
relației dintre familie și Biserică;
Îi îndeamnă pe toți credincioșii
să cultive, prin rugăciune și fapte de
caritate, educația creștină a copiilor și tinerilor, acordând sprijin spiritual și material mai ales familiilor defavorizate.

De asemenea, Sfântul Sinod a
luat act de următoarele reglementări legislative recente:
Legea nr. 137/2020 pentru declararea lui Mihai Viteazul, Domnul Țării Românești și al Moldovei și
Principe al Transilvaniei, martir și
erou al națiunii române. Ziua dedicată ceremoniilor pentru comemorarea domnitorului a fost stabilită
pe data de 27 mai a ﬁecărui an.
Legea nr. 138/2020 pentru declararea personajelor istorice Horea, Cloșca și Crișan martiri și eroi ai
națiunii române și pentru comemorarea la data de 8 noiembrie a
Martirilor Români de la Beliș. Ceremoniile pentru comemorarea celor
trei martiri și eroi, Horea, Cloșca și
Crișan, se vor desfășura în ﬁecare
an în ziua de 2 noiembrie, iar în ziua
de 8 noiembrie a ﬁecărui an va ﬁ comemorată Ziua Martirilor Români
de la Beliș.
(Biroul de Presă
al Patriarhiei Române)
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Hotărâri ale Permanenței Consiliului Eparhial Iași
Sprijin ﬁnanciar pentru
unități de cult

pentru continuarea lucrărilor aﬂate
în derulare.

n Ședința de Permanență a
Consiliului Eparhial Iași din 2
octombrie 2020 a fost aprobată acordarea unor ajutoare ﬁnanciare în valoare de 67.800 de lei următoarelor unități de cult: Parohiei
„Pogorârea Sf. Duh”, Buhăieni, Protopopiatul Iași I; Parohiei „Sf. Ioan
Botezătorul”, Măcărești, Protopopiatul Iași II; Parohiei „Sf. M. Mc.
Varvara”, Șorogari, Protopopiatul
Iași II; Parohiei „Sf. Ioachim și Ana”,
Șanta, Protopopiatul Iași III; Parohiei
„Pogorârea Sf. Duh”, Satu Nou,
Schitu Duca, Protopopiatul Iași III;
Parohiei „Buna Vestire”, Hlincea I,
com. Ciurea, Protopopiatul Iași III;
Parohiei „Sf. Cuv. Parascheva”, Poiana cu Cetate, com. Grajduri, Protopopiatul Iași III; Parohiei „Sf. Voievozi”, Crucea, com. Lungani, Protopopiatul Pașcani; Parohiei „Sf. Dumitru”, Prigoreni, Protopopiatul Pașcani; Parohiei „Nașterea Maicii Domnului”, Poiana Brăești, Protopopiatul
Dorohoi; Parohiei „Sﬁnții Voievozi”,
Miron Costin, Protopopiatul Săveni;
Parohiei „Sf. Gheorghe”, Cracăul
Negru, com. Crăcăoani, Protopopiatul Tg. Neamț; Parohiei „Sf. Parascheva”, Țolici, com. Petricani, Protopopiatul Tg. Neamț; Parohiei „Sf.
Arh. Mihail și Gavriil”, Galu, com. Poiana Teiului, Protopopiatul Ceahlău.
În Ședința de Permanență a
Consiliului Eparhial Iași din 16 octombrie 2020 a fost aprobată acordarea unor ajutoare ﬁnanciare în
valoare de 1.500.000 lei Mănăstirii
Miclăușeni, com. Butea, jud. Iași,

Sprijin ﬁnanciar

Î

n Ședința de Permanență a
Consiliului Eparhial Iași din 7
octombrie 2020 s-a hotărât
acordarea unui ajutor ﬁnanciar în
valoare de 31.000 lei pentru 6 mănăstiri și schituri, în vederea achiziționării de lemn de foc pentru anul
2021.

Î

Material lemnos pentru
unități de cult
edințele de Permanență
a Consiliului Eparhial Iași
din 16 septembrie 2020 și
07 octombrie 2020 au aprobat acordarea cu titlu gratuit a cantității de
100 de m.c. material lemnos, lemn
de lucru, 15 m.c. material lemnos,
cherestea și a cantității de 5420 de
m.c. material lemnos, lemn de foc,
pentru mai mulți beneﬁciari: Centrul
de Vârstnici Văratic, 68 mănăstiri și
schituri.

Ș

Acordarea de ranguri
onoriﬁce
n Ședințele de Permanență
din 23 septembrie 2020 și 30
octombrie 2020, ținând cont
de propunerile înaintate de părinţii
protoierei privind acordarea unor
ranguri și distincții bisericeşti onoriﬁce, IPS Părinte Mitropolit Teofan a
aprobat acordarea de ranguri și
distincții bisericeşti, după cum urmează:

Î
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Iconomi: Pr. Purice Florin, Parohia „Sf. M. Mc. Varvara”, Dragalina,
com. Hlipiceni, jud. Botoșani, Protopopiatul Botoșani; Pr. Grunzac Marius-Ioan, Parohia „Sf. M. Mc. Varvara”, Șoldănești, com. Blândești, jud.
Botoșani, Protopopiatul Botoșani.
Iconomi stavrofori: Pr. Anăstăsoaiei Cristinel Vasile, Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, Bețești,
com. Rediu, jud. Neamț, Protopopiatul Roznov; Pr. Armanu Vasile Andrei, Parohia „Înălțarea Domnului”,
Bistra, com. Bicazu Ardelean, jud.
Neamț, Protopopiatul Piatra Neamț;
Pr. Zaharia Sebastian, Parohia „Sf.
Împ. Constantin și Elena”, Văleni,
com. Belcești, jud. Iași, Protopopiatul Hârlău; Pr. Mânicaru Ciprian,
Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului”, Todirești I, com. Todirești, jud.
Iași, Protopopiatul Pașcani; Pr. Ailincăi Ionuț-Petronel, Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului”, Humosu,
com. Sirițel, jud. Iași, Protopopiatul
Pașcani; Pr. Bălan Mihai-Dan, Parohia ,,Sf. Împ. Constantin și Elena”,
Osoi, com. Sinești, jud. Iași, Protopopiatul Iași III.
Crucea Sf. Ier. Dosoftei: Pr.
Marin Dumitru, Parohia „Învierea
Domnului”, Bicaz Chei II, com. Bicaz
Chei, jud. Neamț, Protopopiatul
Piatra Neamț; Pr. Rusu Constantin,
Parohia ,,Sf. M. Mc. Gheorghe”, Recea, com. Țibănești, jud. Iași, Protopopiatul Iași III; Pr. Dorneanu Manuel, Parohia „Sf. Arh. Mihail și
Gavriil”, Galu, com. Poiana Teiului,
jud. Neamț, Protopopiatul Ceahlău;
Pr. Mircea Ursache, preot coslujitor
la Parohia ,,Sf. Ioan Botezătorul”,
Mărăței, mun. Piatra Neamț, jud.
Neamț, Protopopiatul Piatra Neamț.

Cultural |

Conferință de Promovare și Valoriﬁcare a Patrimoniului
Cultural la Centrul Cultural Pastoral „Sfântul Daniil Sihastrul”
din Durău
n perioada 19-20 septembrie
2020, la Centrul Cultural Pastoral „Sf. Daniil Sihastrul” din
Durău, a avut loc Conferința nonformală de Promovare și Valoriﬁcare a Patrimoniului Cultural prin Proiecte și Inițiative de Voluntariat în regiunea Moldova. Evenimentul a fost
organizat în parteneriat cu Agenția
de Consultanță și Training pentru
Dezvoltare Sustenabilă, și se înscrie
în seria evenimentelor pe care Centrul din Durău le desfășoară în colaborare cu această instituție. Scopul
conferinței este de a aduce împreună persoane interesate să dezvolte proiecte de promovare a culturii,
tradițiilor și obiceiurilor din comunitățile de pe valea muntelui Ceahlău.
Participanți la această conferință au fost directori, profesori, bibliotecari, lucrători de tineret, coordonatori de organizații culturale din
zona de munte a județului Neamț,
dar și parohul Bisericii „Pogorârea
Sfântului Duh” din Ceahlău, părintele Ștefan Costel, cu a cărui binecuvântare am început lucrările
acestui eveniment.
Prima zi a evenimentului a început cu o introducere în tematica
abordată pe parcursul celor două
zile, cu prezentarea agenției și a
proiectelor acesteia și cu introducerea participanților și a voluntarilor
Asociației Super Tineri (ASIRYS).
De remarcat faptul că printre voluntari s-au numărat și tineri din Italia,
Coreea de Sud și Peru. După momentul de început, organizatorii
conferinței au prezentat proiectele
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pe care ei le desfășoară în comunitățile din orașul Târgu Frumos și
localitățile limitrofe: ateliere de metode non-formale Arts Lab de fotograﬁe, storytelling, ceramică, muzică și festivalul Folcloristica, ediția a
VI-a. Tot programul a cuprins mărturii ale voluntarilor, care au vorbit
despre importanța acțiunilor de voluntariat în viața tinerilor, importanța
educației non-formale și oportunitățile pe care aceștia le-au avut, ca
participanți la aceste proiecte. În
continuare, cei prezenți au fost angrenați într-un exercițiu de identiﬁcare a principalelor provocări locale, în materie de implicare a tinerilor și valoriﬁcare a patrimoniului
local.
Cea de-a doua parte a conferinței a continuat duminică, la orele
prânzului. Hrăniți ﬁind de seva Sﬁntei Liturghii, participanții au fost provocați să experimenteze ateliere de
educație non-formală, ﬁind încurajați să folosească metode inovative
pentru a mobiliza comunitățile locale. De asemenea, cei interesați au
dezvoltat idei de proiecte, stabilindu-se un parteneriat cu reprezentanții comunei Ceahlău pentru transformarea bibliotecii locale într-un
centru educațional și promovarea
patrimoniului local, ce include Palatul Cnejilor, în rândul localnicilor și
turiștilor. În acest sens, Mihaela
Diana Podariu, managerul Agenției
de Consultanță și Training pentru
Dezvoltare Sustenabilă, și-a exprimat interesul de a implementa și pe
aceste meleaguri proiecte care au

avut un impact deosebit în rândul
participanților și a locurilor din care
fac parte: „Comunitățile de pe valea
Ceahlăului se confruntă cu provocări similare comunităților din
preajma Iașului. Patrimoniul cultural
este insuﬁcient promovat, iar tinerii
migrează către orașele mari ori alte
țări. Ce e de făcut? În cadrul conferinței desfășurate am deﬁnit câteva
soluții, care pot ﬁ implementate la
nivel local de liderii formali și informali, și am pus bazele unor noi parteneriate, cu Biblioteca din Ceahlău
sau organizatorii Festivalului Haiducilor, din Grințieș. Energia tinerilor
poate ﬁ canalizată către dezvoltarea
comunitară, doar că e nevoie de îndrumare, proiecte și oameni ai locului care să învețe continuu și să-și
asume misiunea de a uni și de a face «sacriﬁcii» personale spre binele
întregii comunități. Aș mai menționa
și atitudinea de a nu aștepta aprecierea nimănui pentru munca și binele făcut ori proiectele implementate. Județul Neamț, o zonă profund
spirituală, înconjurată de natură și
oameni buni, are un potențial uriaș,
iar programele Erasmus Plus sau
Corpul European de Solidaritate
pot contribui prin metodologiile și
resursele ﬁnanciare disponibile la
formarea unor profesioniști în educație, care să valoriﬁce patrimoniul
cultural și să motiveze tinerii să ﬁe
activi, să contribuie la dezvoltare și
să rămână în comunitățile lor”.
(Nicolae-Cătălin Popa, CCP
„Sfântul Daniil Sihastrul” Durău)
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Cursuri pentru obținerea gradelor profesionale în preoție în
Mitropolia Moldovei și Bucovinei
n perioada 17-25 septembrie
2020, cu binecuvântarea Înaltpreasﬁnțitului Părinte Mitropolit Teofan, la Centrul Eparhial din
Iași s-au desfășurat cursurile pentru
obținerea gradelor profesionale în
preoție, la care au participat 73 de
preoți din eparhiile Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.
Sesiunea a fost organizată de
Sectorul Învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, prin Centrul de Formare
Continuă, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru
Stăniloae” din Iași. Tematica a fost
de actualitate și s-au expus numeroase subiecte legate de pastorație,
duhovnicie, liturgică, predică și cateheză, drept canonic, administrație
parohială, pedagogie și științe socio-umane.
Preoții participanți au avut bucuria de a se întâlni cu ierarhi din
Mitropolia Moldovei și Bucovinei, cu
profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”
din Iași, cu profesori de seamă de la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și cu cadre didactice de la alte
instituții teologice din Patriarhia
Română. S-au desfășurat cursuri și
ateliere interactive care au presupus expuneri practice și sesiuni de
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facilitare a conținutului, toate acestea având menirea de a crește nivelul de cunoaștere teologică și trăire
preoțească.
Ca o încununare a procesului
de formare profesională, clericii au
susținut vineri, 25 septembrie, examenele pentru obținerea gradului
deﬁnitivat și gradului II în preoție.
Întrebați „Ce a însemnat pentru
ei această experiență de formare?”,
participanții au răspuns: „Un refresh, o actualizare a cunoștințelor
teologice, o experiență interesantă
și plăcută, un mic concediu și o
detașare de cele cotidiene; cred că
plec de aici mai pregătit pentru a
face față provocărilor contemporane. În general mi-au plăcut te-

mele alese și ne-au fost tuturor de
folos. Ne-am bucurat de Liturghia
zilnică, de slujbele cu ierarhii noștri,
de liniște; a fost o experiență constructivă, plăcută și aș mai reveni. O
nouă etapă și o experiență deosebită din toate punctele de vedere”.
„Pentru mine, această experiență a avut un rol ediﬁcator, întrucât
am avut ocazia să mă reîntâlnesc cu
părinții profesori care m-au îndrumat pe parcursul anilor de facultate.
Mai mult decât atât, m-am bucurat
de slujirea Dumnezeieștii Liturghii
în ﬁecare dimineață dar și de buna
colaborare cu departamentele Centrului Eparhial”, ne-a spus părintele
Moaleș Cristian.

Curs festiv și început de an universitar la Facultatea de
Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași
tudenții Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru
Stăniloae” din Iași au început luni 5 octombrie un nou an
universitar. De asemenea, absol-

S

venții promoției 2020 au depus tot în
această zi jurământul de ﬁdelitate
față de Biserica Ortodoxă Română.
Studenții teologi ieșeni, atât cei
care au început anul universitar, cât
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și absolvenții promoției 2020, au cerut binecuvântarea lui Dumnezeu și
au participat la Sfânta Liturghie arhierească săvârșită de Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul ð

Educa]ie |
ð Moldovei și Bucovinei, pe esplanada Catedralei Mitropolitane din
Iași.
Tot cu acest prilej, ierarhul și
preoții facultății s-au rugat pentru
odihna suﬂetului părintelui profesor
Dumitru Stăniloae, săvârșindu-se o
slujbă de pomenire la împlinirea a
27 de ani de la trecerea lui la
Domnul. Personalitate marcantă a
culturii noastre, părintele Stăniloae
a fost nu doar profesor de teologie
și dogmatist, ci și ﬁlosof, istoric, ziarist şi traducător.
În cadrul slujbei arhierești, a fost
hirotonit și un preot. Diaconul Coșofreț Lucian Cristian a primit Taina
Preoției, ﬁind hirotonit pe seama Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” Buimăceni, județul Botoșani.
„Pornind de la cuvântul Sfântului
Apostol Pavel din Epistola către
Timotei, rostit în această zi, aﬂăm că
el cere creștinilor să ﬁe, în primul
rând, oameni ai lui Dumnezeu, apoi
să ﬁe desăvârșiți și bine pregătiți
pentru orice lucru bun. Vă doresc,
celor care ați venit la Facultatea de
Teologie și începeți cursurile anul
acesta, să ﬁți oameni ai lui Dumnezeu, să tindeți spre desăvârșire și să
acumulați cunoștințe, ca tot lucrul

bun să-l împliniți în viață. Absolvenților, celor care ați depus jurământul, să vă dăruiască Dumnezeu
puterea și hotărârea să împliniți cele
pe care le-ați rostit la jurământ și
veți împlini aceasta luptând să ﬁți
oameni ai lui Dumnezeu, luptând să
tindeți spre desăvârșire și luptând
să vă pregătiți continuu pentru tot
lucrul bun. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot și pentru toate, vă
mulțumim dumneavoastră, tuturor,
mulțumim ostenitorilor din facultate
și ostenitorilor din universitate”, s-a
adresat IPS Părinte Mitropolit Teofan studenților prezenți.
„Mergeți cu Dumnezeu și cu
cine vă veți întâlni, să încercați să-l
apropiați pe acela de Dumnezeu. Și
după ﬁecare întâlnire, să vă întrebați: Am reușit să-l apropii pe acel
om, pe acea persoană, de Dumnezeu? Acesta este mesajul meu pentru toți absolvenții. Pentru studenți,
bobocii de acum și ceilați, părintele
Stăniloae spunea așa: «Căutați în
ﬁecare îndemn și învățătură, sămânța pe care să o sădiți și care să
rodească cele bineplăcute Domnului». Și, între altele, mai spunea părintele așa: «Fă, tinere, ca ﬁecare
învățătură primită prin grai sau lec-

tură să se tranforme în material care
să întrețină focul dragostei către
Domnul nostru Iisus Hristos și prin
El, față de ﬁecare om»”, a subliniat
pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă
„Dumitru Stăniloae” din Iași.
În continuare, absolvenții celor
patru specializări (Teologie Pastorală, Teologie Didactică, Teologie
Asistență Socială și Artă Sacră) din
cadrul Facultății de Teologie din Iași
au luat parte la cursul festiv de ﬁnal,
care a avut loc la Centrul de evenimente AGORA al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Aici, șeﬁi de promoție – monahul Ilarion Postolică, Lucian Ciohodaru și Ioviță Ana-Maria –
au fost răsplătiți cu daruri și volume
de teologie din partea Părintelui
Mitropolit Teofan. Totodată, absolvenții au primit statutul de „Alumni”
din partea Universității „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași. După mulțumirile generale adresate corpului profesoral, a urmat citirea catalogului
absolvenților, intonarea imnului
„Gaudeamus” și rugăciunea de ﬁnal. Anul acesta, 118 studenți au devenit licențiați în teologie la Iași.
(Flavius Popa, Tudorel Rusu)
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Parohia „Sfântul Proroc Daniel” din Iași a construit o casă
pentru o familie din satul Poiana cu Cetate
omunitatea
parohiei
„Sfântul Proroc Daniel”
din Iași a construit o
casă nouă pentru o familie nevoiașă
din satul Poiana cu Cetate, județul
Iași.
Inițiativa i-a aparținut părintelui
Ioan Chirvasă, care, aﬂând de situația materială precară a familiei, a
hotărât să îi ajute, având sprijinul
credincioșilor din parohia pe care o
păstorește.
„Am reușit, cu ajutorul lui Dumnezeu, să construim această casă

C

pentru o familie cu posibilități materiale reduse, alcătuită din cinci
membri, care locuia în condiții improprii. Astfel, cu sprijinul mai multor credincioși ai parohiei noastre,
am reușit să ne ducem planul la bun
sfârșit – o casă care să ofere condiții
normale de trai membrilor ei. M-a
impresionat faptul că mama lor
încearcă să le ofere copiilor tot
ceea ce poate, astfel încât să nu le
lipsească ceva, însă cu foarte mari
eforturi. De-a lungul timpului, am
reușit să ajutăm mai multe familii de

aici cu pachete de alimente, însă
cea căreia i-am construit această
casă avea cea mai mare nevoie de
acest ajutor. Casa are trei camere, o
baie și un hol, ﬁind construită în
doar trei luni. Slavă lui Dumnezeu
pentru toate și ne bucurăm că am
realizat această faptă pe timp de
pandemie!”, a subliniat părintele
Ioan Chirvasă.
Noua locuință a fost sﬁnțită în
prezența membrilor familiei și a mai
multor locuitori ai satului Poiana cu
Cetate.

ASCOR Iași a construit o locuință nouă pentru familia Tipișca
sociația Studenților Creștini Ortodocși Români
(ASCOR) – ﬁliala Iași a
ridicat o casă pentru o familie cu 8

A

membri din Parohia Pleșani, comuna Călărași, județul Botoșani.
Până în acest moment, aceștia au
locuit în condiții foarte grele. Slujba
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de binecuvântare a fost oﬁciată duminică seară, 27 septembrie 2020,
de către Înaltpreasﬁnțitul Părinte
Mitropolit Teofan. Cel de-al doilea ð

Filantropia Bisericii |

ð cămin ridicat de ASCOR Iași a fost
construit în câteva luni din fondurile
donate de mai mulți cântăreți de
muzică populară, artiști și prieteni ai
asociației.
„Mă bucur să observ că odată cu
sﬁnțirea acestei case, precum și cu
cele care au mai fost săvârșite, se
trece de la etapa de ajutoare alimentare sau medicale la lucruri mai
consistente, care ajută familia pe termen lung cu ceea ce este cel mai
necesar pentru un om: un acoperiș
deasupra capului pentru el, pentru
prunci, pentru familia sa. Cu certitudine, această casă este de mare folos pentru familia care va locui aici și
este foarte importantă pentru cei
care au ajutat, pentru că un gest precum acesta este un împrumut dat lui
Dumnezeu, iar El, pe căi nebănuite
de mintea noastră, ajută cu dobândă
mare pe cel care Îl împrumută pe
Dumnezeu”, a aﬁrmat Înaltpreasﬁnția Sa la ﬁnalul slujbei de sﬁnțire.
Soții Mihai și Elena Tipișca încearcă să întrețină puținul pe care îl

au și să își îngrijească copiii. Tatăl
este zilier, vara muncește ca cioban,
iar munca sa și alocațiile copiilor
reprezintă singurul venit al familiei.
Elena este casnică și are grijă de
copii. Ambii soți provin din familii
fără posibilități materiale, iar până
acum locuiau într-o anexă, în condiții insalubre, fără energie electrică
și dușumea.
„Campania «Împreună ridicăm o
casă» se aﬂă la cea de-a doua ediție.
Anul trecut a fost dat startul la
Glodenii Gândului, ridicând prima
casă, iar anul acesta am reușit în
șapte luni să construim și cea de-a
doua casă. Piatra de temelie a fost
pusă cu trei zile înainte de a se declara starea de urgență în România.
Am avut curaj și credință că împreună vom reuși să ﬁnalizăm și
această locuință. Alături de noi au
fost artiști mari ai folclorului românesc. Amintesc aici pe maestrul
Nicolae Botgros, orchestra «Lăutarii», dar și mulți alții. Totodată, alături
de noi au fost oameni cu dragoste

pentru aproapele, din întreaga lume
aș putea spune, din Statele Unite –
Philadelphia. Ne bucurăm foarte
mult că am reușit să oferim acestei
familii o nouă șansă la o viață mai
bună”, ne-a declarat Andrei Mocanu, coordonatorul campaniei „Împreună ridicăm o casă”.
Ca semn de mulțumire pentru
întregul suport, domnul Vlad Plăcintă, președintele Asociației „Salvează o inimă”, a primit din partea
IPS Părinte Teofan distincția mitropolitană „Crucea Sfântului Ierarh
Dosoftei” pentru mireni. De asemenea, cei care au contribuit la ridicarea casei au fost răsplătiți cu
distincții de vrednicie. Campania
umanitară „Împreună construim o
casă” va continua în această perioadă, urmând ca alte două locuințe
să se construiască pentru câteva
cazuri sociale.
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Simpozion dedicat părintelui mărturisitor Dimitrie Bejan –
25 de ani de la trecerea la cele veșnice
âmbătă, 24 octombrie
2020, Parohia „Sfântul Vasile cel Mare” din orașul
Hârlău a organizat cea de-a XIII-a
ediție a simpozionului dedicat părintelui Dimitrie Bejan, preot militar
și mărturisitor al temnițelor comuniste. Evenimentul din acest an a
avut ca temă „Părintele Dimitrie Bejan și familia creștină”.
Ziua a început cu săvârșirea
Sﬁntei Liturghii și cu oﬁcierea slujbei Parastasului pentru suﬂetul părintelui Dimitrie Bejan. De remarcat
faptul că anul acesta s-au împlinit 25
de ani de la trecerea la Domnul, iar
luni, 26 octombrie, s-au împlinit 111
ani de la nașterea clericului. Slujba
de pomenire a fost oﬁciată la mormântul părintelui, aﬂat în cimitirul
parohial din Hârlău. Ca un fapt deosebit, preotul paroh Gheorghe Păltinel a slujit cu epitrahilul improvizat
ce i-a aparținut părintelui Dimitrie
Bejan. La simpozion au participat
câțiva dintre ucenicii părintelui, oameni de cultură și credincioși din
Hârlău.
„Din păcate nu l-am cunoscut
pe părintele, deoarece am ajuns în
Hârlău în anul 2001, dar citind cărțile
lui, scrierile lui, am încercat în tot
acest timp să organizez acest simpozion și să oﬁciez slujbele de
pomenire pentru părintele Dimitrie.
Cu binecuvântarea Părintelui Mitropolit Teofan și în colaborare cu Protoieria Hârlău, vrem să ne aducem
aminte de activitatea și lucrarea
părintelui Dimitrie Bejan”, a aﬁrmat
părintele Gheorghe Păltinel de la
Parohia „Sfântul Vasile”.

S

Părintele Dimitrie Bejan – mărturisitor în temnițele comuniste
ărintele Dimitrie Bejan s-a născut la data 26 octombrie 1909, în
orașul Hârlău din județul Iaşi, ﬁind singurul băiat al unei familii
cu șase copii. A urmat cursurile Seminarului Teologic „Veniamin Costachi” din Iaşi, apoi Facultatea de Teologie şi, în paralel, Facultatea de Istorie din Bucureşti. După absolvirea celor două facultăţi, a
avut burse de studii postuniversitare la Ierusalim şi Atena. La întoarcere,
a devenit asistent universitar la catedra lui Nicolae Iorga şi, în acelaşi
timp, a predat istoria la Liceul de fete „Carmen Silva” din Bucureşti. La începutul celui de-al Doilea Război Mondial, Dimitrie Bejan a fost hirotonit
preot în anul 1940 și s-a înrolat în armată, ca preot militar, cu gradul de
maior. În 1942 a fost luat prizonier la Stalingrad, iar în 1943 a fost deportat
în Siberia, la Oranki. După cinci ani de detenţie, în 1948, a fost judecat de
un tribunal militar din Moscova şi condamnat la moarte. Părintele
Dimitrie a contestat sentinţa şi a cerut să i se acorde dreptul de a ﬁ judecat de un tribunal din România. Tribunalul militar din Bucureşti l-a condamnat la închisoare, iar mai târziu a fost eliberat de la Aiud, în data de
23 august 1964, cu decretul de amnistie generală. După eliberare, autorităţile au încercat să-l câştige de partea lor şi i-au oferit o parohie la
Ghindăoani, județul Neamț. Din cauza intrigilor, a fost transferat la Buhăceni, judeţul Botoșani (1971), apoi pensionat forțat, cu domiciliu obligatoriu în casa părintească din Hârlău, păzit permanent de un agent de
Securitate până în anul 1989. Părintele Dimitrie Bejan s-a mutat la cele
veşnice pe 21 septembrie 1995. El ne-a lăsat câteva dintre cele mai cutremurătoare mărturii ale perioadei comuniste; o lume a suferinţei văzută cu ochii unui om care a trăit minuni precum cele despre care ne vorbesc sinaxarele atunci când istorisesc sfârşitul mucenicesc al sﬁnţilor
primelor veacuri.

P
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In memoriam |

In memoriam Părintele Protosinghel Arsenie Mărgineanu
ărintele Protosinghel Arsenie Mărgineanu,
duhovnicul Mănăstirii Vorona vreme de peste
două decenii, a trecut la Domnul vineri, 19
septembrie 2020. Zeci de persoane, ucenici, părinți și
monahii s-au rugat pentru suﬂetul părintelui Arsenie.
Slujba înmormântării a fost săvârșită de părintele
Arhimandrit Ioan Harpa, exarh de Botoşani și delegatul
Înaltpreasﬁnțitului Părinte Mitropolit Teofan, dimpreună
cu un sobor de clerici.
La sfârșit, părintele exarh Ioan Harpa a ținut un cuvânt de mângâiere: „Dumnezeu a făcut ca părintele să
plece la o întâlnire mult mai importantă decât cea cu
mine sau cu oricare dintre frățiile voastre. A plecat
acolo unde toți vom merge și nimeni nu știe când vom
pleca. […] Acum, aici s-a sfârșit viața lui, aici s-a sfârșit călătoria, nu îl vom mai găsi nici la chilie, nici la biserică.
Dar cu părintele Arsenie ne vom întâlni mereu la slujbele Bisericii. […] Mulți ne întristăm, dar cred că această
întristare trebuie să ne ﬁe spre bucurie, să ne amintim
chipul lui zâmbitor. Va rămâne aici, în ceata părinților

P

care s-au nevoit și și-au pus suﬂetul pentru Biserica din
suﬂetele oamenilor”.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l aşeze în ceata drepţilor!

In memoriam Părintele Profesor Constantin Muha
Părintele Constantin Muha s-a mutat la Domnul
reotul iconom stavrofor
Constantin Muha, director al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan
Iacob” din Dorohoi și inspector pe
disciplina Religie ortodoxă în cadrul
Inspectoratului Școlar Județean
Botoșani, s-a mutat la Domnul în dimineața zilei de 15 octombrie 2020,
ﬁind internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași ca urmare a complicațiilor produse de infectarea cu
virusul SARS-CoV-2.
S-a născut la data de 29 august
1968 în Botoșani, a absolvit studiile
generale la Școala generală nr. 5
Botoșani și a învățat la Seminarul

P

Teologic de la Mănăstirea Neamț.
De asemenea, și-a continuat stu-

diile teologice la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași și la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. A fost hirotonit preot la ﬁnalul ð
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Părintele Constantin Muha, slujitorul devotat
al Bisericii, a fost înmormântat
ărintele profesor Constantin Muha a fost înmormântat în ziua
de 17 octombrie 2020, la Parohia „Sfânta Vineri” din municipiul Dorohoi. Zeci de oameni din întreg orașul, clerici și
enoriași s-au rugat pentru suﬂetul părintelui, participând în condiții medicale speciale la slujba înmormântării, săvârșită de Înaltpreasﬁnțitul
Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în mesajul transmis, a spus:
„Am primit cu multă durere vestea trecerii neașteptate din această
viață a părintelui profesor Constantin Muha, slujitor devotat al Bisericii
și al învățământului teologic românesc. Viața preotului Constantin
Muha, strălucitoare prin entuziasmul duhovnicesc și profesional, a cunoscut coordonate și aspecte deosebite. […] Apreciind în mod deosebit
râvna dovedită în slujirea preoțească și învățământul teologic din cadrul Seminarului „Sfântul Ioan Iacob” din Dorohoi, încredințăm îndurerata familie, foștii elevi, colegii și cunoscuții de rugăciunea și prețuirea
noastră.
În cuvântul de învățătură de la ﬁnalul slujbei, Înaltpreasﬁnțitul
Părinte Teofan a arătat că deși a trecut la Domnul, părintele profesor
este viu în veșnicie: „Părintele Constantin este viu, mai viu decât suntem noi, unii în faţa altora. Noi suntem pe cale, el a ajuns la liman. Noi,
urmăriţi de logica omenească, nu prea înţelegem ce se întâmplă întru
totul. Intuim, nădăjduim, nu ne pierdem cumpătul. Părintele Constantin
ştie deja totul. El pipăie veşnicia, o gustă, o trăieşte. Deşi plecat, părintele Constantin este prezent. Este prezent şi solicită bunei soţii şi fetelor sale dragi să nu-şi piardă cumpătul, să nu deznădăjduiască. El insistă şi le roagă să ﬁe puternice, aşa cum puternic a fost el; să ﬁe adevărate, aşa cum autentic a fost el; să aibă credinţă în Dumnezeu, în ajutorul Maicii Domnului, în rugăciunile Sfântului Ioan Iacob, aşa cum tare
în credinţă a fost el. Ajuns acolo sus şi privind spre cele de jos, părintele Constantin aşteaptă ca lucrurile să meargă bine la seminar, credincioşii parohiei să rămână ﬁdeli Bisericii, profesorii de religie să ţină
candela aprinsă în şcoli. Şi mai presus de toate, părintele Constantin
aşteaptă ca scumpa sa soţie şi nepreţuitele sale ﬁice să meargă înainte, să ﬁe ajutate de cei care pot să o facă, să ﬁe ceea ce s-a străduit
el să ﬁe: om de familie, dascăl bun, creştin adevărat”.
Dumnezeu să îl ierte și cu drepții să-l așeze!

P

ð anului 1994 de către Înaltpreasﬁnțitul Părinte Arhiepiscop Calinic,
pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. A fost pentru o scurtă
perioadă preot II la Biserica „Sfântul
Nicolae” Dorohoi, iar din 1995 a fost
preot II la Parohia „Sfântul Dumitru”
Dorohoi. Din 1995, părintele Constantin Muha a fost directorul Seminarului Teologic din Dorohoi și a
predat discipline teologice de specialitate, muzică psaltică și muzică
liniară. De asemenea, părintele profesor a fost membru în Adunarea
Eparhială a Arhiepiscopiei Iașilor.
Părinte și soț iubitor, Dumnezeu l-a
binecuvântat, împreună cu doamna
preoteasă Mariana, cu trei copii,
Ecaterina, Alexandra și Ștefania.
Înzestrat de Dumnezeu cu har pedagogic și vocație de bun chivernisitor, părintele profesor a „ctitorit”
nu doar instituția seminarului, sub
administrarea sa aceasta ﬁind înzestrată cu toate cele necesare –
construcție nouă, cantină și alte
facilități – ci, de asemenea, a „ctitorit” prin puterea exemplului, prin cuvânt și prin rugăciune, suﬂetele

nenumăraților elevi, cadre didactice, ostenitori și binefăcători ai
Seminarului, enoriași ai parohiei,
colaboratori și apropiați din țară și
din străinătate. Începând cu 1 septembrie 2020, părintele a ocupat,
pentru scurt timp, funcția de in-
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spector școlar în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani.
Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească cu sﬁnții întru Împărăția Sa!
(Colectivul profesoral al
Seminarului Teologic Ortodox
„Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi)
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