| Editorial

„Cu Dumnezeu la Terapie Intensivă”
– interviu cu Prof. Dr. Dorel Săndesc –
Pr. Prof. Constantin Necula: Ne
aﬂăm în aceste zile într-o stare de
presiune în plus pentru spitale, deși
cred că la A.T.I. lucrurile nu se
schimbă foarte des. Ei sunt permanent în stare de urgență, de când te
îmbraci în „veșmântul” A.T.I.-ului.
Am găsit un amănunt în biograﬁa
dumneavoastră: comuna Chiochiș
din Bistrița Năsăud, unde ați activat
din `88 în `89. Preotul actual de acolo
este ajutător ambulanțier și lucrează la SMURD foarte des. El s-a vindecat de Covid și mi-a spus un lucru
de la care am vrea să începem povestea noastră. Mi-a spus că el nu s-a
vindecat doar de Covid, ci și de frică.
A constatat că afară, între timp, colegii lui i-au ajutat foarte mult familia. V-am ascultat și pe dumneavoastră când ați spus, într-un interviu, că ceea ce ne salvează de pandemia aceasta, de fapt, e pandemia
de prietenie, pandemia de colaborare. Cum vedeți acum lucrurile după ce a mai trecut ceva timp?
Prof. Dr. Dorel Săndesc: M-ați
emoționat încă de la început pentru
că mi-ați atins unul din punctele
mele sensibile, care se numește
Chiochiș. Acolo, pentru prima dată,
m-am simțit cu adevărat doctor.
Ne-am integrat în comunitate total,
mergeam la botezuri, nunți, înmormântări. Spre deosebire de jungla
urbană, acolo am avut un grup de
prieteni cu care am comunicat foarte bine. Preotul era moderatorul
principal, apoi ceilalți doctori, inginerul agronom, stomatologul, pediatrul și profesorul de matematică,
un materialist dialectic printre noi.
De toți aceștia era nevoie. Preotul
ne dădea teme: „Domnilor, vă ru-

În luna mai a acestui an, prin intermediul mijlocului de comunicare
on-line doxologia.ro, s-a realizat video-conferința cu tema „Cu Dumnezeu la Terapie Intensivă”, un dialog despre credință și medicină cu
prof. dr. Dorel Săndesc, președintele Asociației de Anestezie și Terapie
Intensivă din România și șeful Clinicii A.T.I. din cadrul Spitalului Clinic
Județean de Urgență din Timișoara, avându-l ca moderator și partener
de discuție pe Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Necula, Prodecan al
Facultății de Teologie Ortodoxă „Sf. Andrei Șaguna” din Sibiu. În acest
editorial redăm fragmente din discuțiile celor două personalități din lumea medicală și din cea teologică.

găm să pregătiți minunile lui Iisus”.
Ne adunam la veterinar acasă, ﬁindcă el era de acolo, și discutam, sub
nuc, despre minunile lui Iisus. Îmi
lipsesc momentele acelea, întrucât
ele reprezintă niște valențe care s-au
înrădăcinat în mine. Asemenea situații dau șansa să resusciteze va-
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lori adânci care poate uneori sunt
inhibate, anesteziate, de societatea
modernă, în care confortul acestei
pseudo-civilizații nu le stimulează
deloc, ba dimpotrivă, le fac să se retragă în interiorul suﬂetului, de care
să uiți că le ai. Și mulți oameni poate,
în acest context de astăzi, au desco- ð

Editorial |

ð perit această solidaritate. O pandemie de coronavirus poate ﬁ bătută
de o pandemie de solidaritate.
Pr. Prof. Constantin Necula: Am
constatat un lucru în perioada aceasta, faptul că au ieșit la iveală caracterele și caricaturile. Caracterele
umane care s-au vădit acolo unde
nu te aștepți. Eu sunt convins că v-a
surprins gestul unui purtător de
targă, a unui ambulanțier, solidaritatea cu un asistent de care nici nu
bănuiați că are atâta sensibilitate în
el. Eu am constatat asta la colegii de
la UPU de aici de la Sibiu, și Sibiul
are oameni competenți cu care totdeauna m-am simțit în siguranță cu
ei. I-am văzut cum s-au umanizat, îndumnezeind puțin lucrurile, apropiindu-se și mai tare de Dumnezeu.
Prof. Dr. Dorel Săndesc: Această încercare a scos la iveală proﬁlul
dominant pe care îl ai. Diferența dintre oameni parcă s-a văzut acum,
când unii nu au fost în stare decât
de ură, să stea pe margine și să dea

Procesiune cu moaștele Sﬁntei Parascheva

cu pietre, să analizeze cu o lupă
foarte mare toate gesturile celor
care chiar fac ceva, în timp ce ei
stau și nu fac nimic. Acest lucru înseamnă că săracii nu prea mai au
foarte multe resurse dacă o asemenea încercare nu a trezit altceva în
ei. Mai este un aspect, faptul că sărbătorile pascale s-au desfășurat într-un mod cu totul aparte. Dar poate
că niciodată nu s-au desfășurat mai
aproape de Dumnezeu ca acum.
Cred că spitalele sunt și ele locuri
de rugăciune. Aici încep să se roage
oameni care nu s-au rugat niciodată. Eu îi văd. Această atitudine este
dincolo de rațiune, de a zice că hai
să mai încerc ceva. Nu este asta!
Este faptul că există ceva în noi înnăscut. Odată cu nașterea noastră
Dumnezeu a lăsat și asta. Legătura
cu El o poți menține vie sau o poți
uita pur și simplu. Oamenii încep să
se roage din adâncurile lor, nu de

pe scoarța cerebrală. Sunt studii
foarte interesante despre RMN-ul
funcțional, care vede ce circuite
sunt activate de o anumită activitate.
Se face o hartă a diverselor funcții.
De exemplu, dacă te doare ceva se
văd căile durerii, dacă te enervezi se
văd căile enervării. Și, foarte interesant, s-au identiﬁcat trasee, structuri anatomice, care se activează exclusiv de rugăciune.
Pr. Prof. Constantin Necula: Eu
am învățat mult, speram să mă fac
medic până am avut un șoc al gândirii, în care am spus că nu pot să-mi
văd oamenii pe care-i îngrijesc murind. Și m-a smerit Dumnezeu. M-a
așezat exact unde credeam că nu
fac față, în cealaltă linie întâi; cea
care începe în momentul în care se
încheie efortul nostru omenesc.
Linia dintre ateism și biserică este
atât de ﬁnă încât uneori este depășită. Uneori trăim unii pentru ceilalți. ð
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ð Toți preoții care sunt chemați sunt
prezenți în A.T.I. Acum cu coronavirusul am mai învățat ceva. Oamenii
vor să ne vadă fețele. Vor să ne vadă
gesturile de încurajare. Este greu
să-i spui că nu ai să mori sau te rog
ai curaj. Și le spun un lucru pe care
l-am învățat de la un anestezist, că
eu nu vă pot oferi o secundă, că nu
am de unde, dar vă pot oferi veșnicia; și atunci le ofer Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos.
Prof. Dr. Dorel Săndesc: Noi colaborăm foarte mult cu preoții spitalului nostru. Ei vin des, pentru că îi
cheamă și familiile, dar mai vin și la
noi în secție. Uneori lucrurile nu mai
depind de medic, și atunci preotul
este cel care trebuie să preia cazul.
Noi luăm ambalajul și încercăm să-l
dregem, dar de fapt partea aceea
integrală din om (suﬂetul n.n.) este
ceea ce-l ține. Eu lucrând la reanimare cu aparate, cu morﬁnă, am
constatat totuși că trebuie să învăț
cum să asist oamenii care nu mai au
șanse, de supraviețuire și că această
zonă din momentul când tu știi că
nu îl mai poți salva și până când el
se stinge este neacoperită bine de
medicina clasică. Din această pricină m-am înscris la un atestat de
medicină paleativă. Medicina paleativă, care este medicina omului fără
șanse, este cea mai integrativă. Analizează pacientul în complexitatea
sa: și aspectul psihologic, și cel social, și cel familial, dar și cel spiritual.
Omul, dacă are o credință și dacă
vrea este întrebat, este încurajat să
vină duhovnicul lui. După ce am făcut medicina paleativă, care mă
ajută să mă port cu pacienții foarte
gravi care nu mai au șanse, mi-am
spus că este păcat că doar atunci
când pacientul nu mai are șanse noi
să ne purtăm așa cum trebuie cu el,

integrativ, pe toate fațetele personalității sale. De aceea, trebuie să extindem această stare și la pacienții
care se tratează și se vindecă organic. Boala poate deveni atunci un
prag care să-i ducă mai sus. Acest
lucru ar ﬁ frumos să-l facă medicii și
preoții împreună. Medicina este o
formă de spiritualitate, cu unelte
concrete. Ați spus că nu vă este
frică să le spuneți oamenilor că sunteți nemuritor. Prin profesia mea,
mi-am schimbat foarte mult percepția despre moarte, chiar dacă
am intrat în meserie cu credință în
Dumnezeu. Moartea mi se părea
punctul ﬁnal a unui proces numit
viață. Dar mi-am dat seama că nu
este așa. Activitatea de transplant
de organe m-a bulversat. Duci la
sală un om care a fost declarat decedat, dar, în sală, acelui pacient care are certiﬁcatul de deces completat, i se deschide toracele și-i vezi
inima bătând. Și te întrebi: ce este
moartea? Pornind de la acest șoc,
mi-am dat seama că momentul în
care noi declarăm moartea cuiva
este o convenție. Este dovedit că în
organismul celui declarat decedat,
mai există procese biologice, speciﬁce vieții. Diagnosticul de moarte
este punctul fără întoarcere, de la
care știi că el nu mai poate reveni la
ceea ce a fost. Aceasta este o realitate medicală. Concluzia medicală,
științiﬁcă, este că moartea nu este
un punct ﬁnal. Ea este un proces,
care începe odată cu nașterea. E
foarte greu de spus ce rămâne din
noi și în timpul vieții. Celulele pielii
se schimbă la 2 săptămâni, celulele
sanguine cam la 3 luni, tot ﬁcatul se
schimbă în 10 luni. Ce rămâne? Ce
suntem noi? Toate mor și se regenerează. Noi suntem în viața noastră într-un ciclu continuu de moarte
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și renaștere, regenerare. Și în Biblie
se spune că ne vom naște cu trupul
nostru. Asta facem mereu, de foarte
multe ori în timpul vieții. Din punct
de vedere medical este evident că
moartea nu este un punct ﬁnal, și
este clar că după procesul numit
viață există un proces numit moarte.
De aici rămâne atât de puțin ca să ð
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ð crezi că acel proces va continua cu
altceva.
Pr. Prof. Constantin Necula:
Care este momentul cel mai greu
din A.T.I., dincolo de faptul că ai
constatat decesul unui om care, de
multe ori, reprezintă o eliberare dintr-o suferință pe care noi nu o putem înțelege? Am purtat vestea

morții unor copii către părinții lor.
Personal, acolo mi s-a părut că este
efortul cel mai mare, de a înțelege.
Cum reacționează un medic în fața
lucrurilor care îi scapă din mâini sau
în fața situaților în care vine de unde
nu te aștepți câte o soluție? Au existat astfel de momente?
Prof. Dr. Dorel Săndesc: Cred

că marea majoritate a medicilor
care lucrează în domenii în care
moartea pacienților lor este iminentă ar spune că nimic nu este mai
greu decât asta. Să asiști la momentul în care un copil se stinge și apoi
să trebuiască să spui acelei familii.
Este cel mai greu lucru, incomparabil cu orice altceva. Când fac vizita ð
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ð mare pe secție și văd la capătul coridorului familia a cărui copil știu că
nu mai are nici o șansă, drumul
acela până la ei începe să te chinuie
și este un moment cumplit. Ești învins, credința ta este pusă la încercare, te întrebi cum este posibil, de
ce trebuie toate astea, dar totuși trebuie să-i spui omului ceva. Eu mi-am
format un mesaj pentru părinții loviți
de cel mai mare necaz posibil pe
care îl poate avea un om. Le spun că
știu că orice le-aș zice nu mai are
nici un sens, dar că eu cred cu tărie
că și dumneavoastră, când veți
pleca din viața aceasta, îl veți vedea
din nou. M-am gândit că nu am ce
să le spun mai mult și sunt unii pentru care contează; pentru care gândul acesta, venit în momentele de
disperare, au alinat puțin suferința.
Oricum, este foarte greu pentru noi,
pentru că pui mâna pe el, te lupți
pentru el. Această parte a profesiei
noastre explică de ce această specialitate are cel mai ridicat grad de
toxicomanii, decompensări psihice,
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depresii, tentative de suicid, dar în
același timp este specialitatea cu
oamenii cei mai tonici. Depinde
cum reușești să treci peste aceste
lucruri, pentru că, de partea cealaltă, sunt minunile, care se întâmplă în ﬁecare zi. Sunt oameni care
scapă și nu pot să am orgoliul să
spun că numai eu i-am scăpat. Nu
ne vine nici nouă să credem că scapă și cum scapă. Acestea îți echilibrează balanța, iar eu m-am păstrat
într-o stare în care simt că îmi dă
sens această profesie. Dar pe mulți
îi dezechilibrează tragediile prin care trec. De aceea eu la studenți le
spun întotdeauna la primul curs –
știind că toți profesorii își prezintă
specialitatea lor ca ﬁind cea mai importantă – bine ați venit în cea mai
mizerabilă, stresantă și dură specialitate din cea mai mizerabilă meserie din câte există. În sânge vă veți
duce viața, în secreții umane în
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formă patologică, totul saturat cu
durere, suferință și moarte. Și acesta este motivul să nu faceți asta, dar
pentru câțiva nebuni este tocmai
motivul să-l faci pentru că vezi concret că poți să contribui la ceva; că
știi că ai salvat sau ai ajutat și tu, și
că aici poți simți cel mai mult intervenția supraomenescului, a divinului, pentru că se salvează cele mai
grave cazuri.
Pr. Prof. Constantin Necula:
Acum câțiva ani colaboram cu cei
de la Facultatea de Medicină din Sibiu și lucram pe niște grupuri cu
studenți. Și una dintre temele propuse era despre tanatologie, pe
înțelegerea morții. Noi nu avem cursul care să ne ajute să înțelegem
moartea în Facultatea de Medicină.
Le-am spus că trebuie să înțeleagă
că ei tratează un om viu, chiar atunci
când este mort. Pentru că acel om
este în relație socială cu familia lui, ð
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ð este în relație cu Dumnezeu, în relația cu tine ca medic.
Prof. Dr. Dorel Săndesc: Eu am
un curs. Se numește „Pedepsiți prin
recompense”. Una din ideile care
îmi plac este aceasta, că în sistemul
educațional obișnuit, standard, din
care facem și noi parte, se induce
această idee a recompensei și a
motivației exterioare, în care, de
exemplu, totul înseamnă nota, clasamentul, topul. De aceea, psihologic, s-a văzut că în aceste sisteme
tendința de copiere este mult mai
mare. Și atunci, omul este dispus la
compromisuri ca să arate bine. Ce
este mai grav la acest sistem este
ideea de competiție, pentru că induce concepția că nu toți putem ﬁ
câștigători, ci doar câțiva. Toți o
consideră ﬁrească, dar eu le spun
că este total greșită. Toți putem ﬁ
câștigători în singura competiție
care contează, cea cu noi înșine.
Am avut foarte mulți colegi care
erau de top, care aveau doar o
motivație exterioară. Trăgeau eroic
să ia nota 10, după care, rămași fără
și neavând pasiune sau motivația interioară, nu au conﬁrmat ca și medici; pe când niște tineri care au trăit
mai rebel tinerețea și nu s-au focalizat habotnic pentru niște note, nu
le-au dat o așa mare importanță,
și-au păstrat însă interesul și pasiunea. Și este evidentă diferența dintre cele două motivații exterioară și
interioară. Ea este valabilă peste tot.
Societatea modernă încearcă să ne
dreseze cu instrumentul motivației
exterioare și cu oferirea de recompense. Și noi ca părinți facem la fel
cu copiii noștri. Le dăm premii să
facă ceea ce credem noi că este
bine. S-a dovedit psihologic că unui
copil căruia îi place să citească
povești, iar dacă părintele fericit îi dă

premii, în timp copilului nu-i mai
place să citească dacă nu primește
premiul. Prin aceasta inhibăm în copil unul dintre cele mai mari daruri
cu care ne naștem: curiozitatea și
motivația interioară. Curiozitatea de
a cunoaște lumea este o amprentă
a dumnezeirii. Recompensele îi inhibă. Pentru ei pedeapsa este să-i
pui să doarmă. De ce? Pentru că au
o motivație interioară care le dă
energie. La fel este și în profesie.
Dacă ai motivația interioară, pasiunea, vei performa. Cei preocupați
de topuri, până la urmă sunt condamnați să eșueze.
Am o mică preocupare și aș
vrea să vă pun o întrebare în legătură cu așteptarea minunii sau a
revelației. Avem exemplul Sfântului
Pavel de pe drumul Damascului. Nu
credeți că există un oarecare pericol ca unii oameni să inducă un fel

de așteptare pasivă, că, dacă e să se
întâmple, se va întâmpla? Cât de important este momentul acesta de
schimbare bruscă? Pare comod
pentru oameni să stea în așteptare.
Pr. Prof. Constantin Necula:
Trebuie ca sporul din tine, raza de
lumină să ﬁe activată. Și avem lecția
tâlharului pocăit care nu și-a câștigat mântuirea doar în acea secundă
de pe cruce. Undeva în evangheliile
apocrife se arată că cei doi tâlhari, în
noaptea când Mântuitorul, Maica
Domnului și Iosif fugeau dinspre
Țara Sfântă spre Egipt, ei priveau de
departe această fugă. Au stabilit că
trebuie să omoare copilul, pe moșul
care trăgea de catâr și să o vândă
pe femeie, care era de o frumusețe
rară. Unul dintre ei a zis că nu se
poate să facă asta, văzând strălucirea de pe chipul Pruncului care lumina calea, și că-i va da celuilalt ð
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ð prețul pe care crede că îl va lua pe
femeie. Și astfel tâlharul cel bun a
salvat Familia Sfântă. Cei doi tâlhari
sunt cei cu care Mântuitorul se reîntâlnește în momentul Răstignirii.
Există un proces al convertirii. Gândiți-vă acum cine era Saul! Un intelectual, crescut la picioarele lui Gamaliel, cel mai inteligent dintre fariseii pe care îi prezintă Scriptura.
Imaginea lui Saul care se schimbă
în fracțiune de secundă este puțin
falsă. Saul se aﬂă pe un drum. El
pleacă să caute trupul lui Hristos
Cel mort la Damasc, descoperinduL pe cale pe Hristos Cel înviat. În cazul unei așteptări minunate, trebuie
să existe o preocupare de a căuta.
Revelația personală, atitudinea de
minune vine și în urma unei așteptări împlinite din partea ta. Nu lași pe
Hristos să stea la cotitură. Oamenii
nu trebuie să ﬁe expansivi în iubirea
lor și în credința lor, ca să ﬁe iubitori
și credincioși.
Cum credeți că va ﬁ viața doctorului de la A.T.I. în prima zi când aici
nu va ﬁ internat nimeni?

Prof. Dr. Dorel Săndesc: Aceasta putem să o numim o formă sau o
ipostază a Raiului. Pentru noi marea
preocupare este aceasta, faptul că
nu prea avem locuri libere. Este
multă suferință. Această epidemie a
arătat o dată în plus că suntem vulnerabili ca lume, oricât ne-am crede
noi de tari și că trebuie întotdeauna
să ﬁm pregătiți pentru necazuri
mari. A.T.I. este stația ﬁnală pentru
cele mai grave cazuri. Marea groază
indusă de această epidemie nu este
numărul de morți, care rămâne o
mare problemă, ci cea a deceselor
într-o scurtă perioadă de timp și a
cazurilor grave care te duc în situația dramatică de a nu avea unde să-i
îngrijești.
Pr. Prof. Constantin Necula: Prietenia mea cu câțiva medici din zonele cele mai afectate ale Italiei
m-au ajutat să percep puțin și viziunea lor asupra lucrurilor. Ei nu erau
speriați de numărul mare de morți,
ci de faptul că nu puteau ajuta mai
mulți. Un prieten medic de la Bergamo îmi spunea cu durere că și-a în-
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mormântat „bunica” de 2300 de ori
în spital.
Prof. Dr. Dorel Săndesc: Criza și
soluția sunt sinonime. În greacă „crisis” înseamnă repornire. Și am spus
atunci că asta trebuie să facem noi
acum. Din prima clipă am dorit să
dotăm A.T.I.-urile pentru a rezista. S-a
dat libertatea de a putea primi fonduri și astfel am făcut o modernizare
rapidă. Acesta a fost marele câștig al
acestei crize. Totuși, cât de cât am
fost pregătiți, având capacitatea să-i
primim pe cei bolnavi. Nu am așteptat să vină. Noi am făcut temele Ministerului, evaluând realitatea, cerând echipamente, buget, tot ce
aveam nevoie. Și asta a făcut ca acum să avem semnate contracte
pentru sute de ventilatoare, paturi,
monitoare, injectomate. Acesta este
un lucru foarte bun care va rămâne
după situația asta și care ne va face
mai pregătiți pentru viitor. A fost o
perioadă de muncă intensă și nu-mi
venea să fac altceva. Simți că timpul
este foarte limitat și că acum este
momentul.

Slujiri arhiere[ti |

Vizitele pastorale ale Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit
Teofan în parohii și mănăstiri
În perioada 1 noiembrie – 31 decembrie, Înaltpreasﬁnţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a vizitat parohiile: „Sﬁnții Împărați Constantin și
Elena” Osoi, com. Sinești (Protopopiatul Iași III); „Sfântul
Gheorghe” – Lozonschi, Iași (Protopopiatul Iași I).

În aceeaşi perioadă, Părintele Mitropolit Teofan a
vizitat mănăstirile: Zosin (judeţul Botoșani); Durău
(județul Neamț); Petru Vodă (județul Neamț); Tărcuța
(județul Neamț).

„Cea mai mare bogăție în viața omului
este credința în Hristos-Dumnezeu”
naltpreasﬁnțitul Părinte Mitropolit Teofan a fost prezent duminică, 1 noiembrie 2020, în
Parohia „Sﬁnții Împărați Constantin
și Elena” din localitatea Osoi, comuna Sinești, județul Iași, unde a oﬁciat
slujba de sﬁnțire a bisericii și a unui
centru parohial, cu altar de vară, lumânărar, casă parohială, clopotniță
și casă socială.
În cuvântul de învățătură rostit în
cadrul Sﬁntei Liturghii, IPS Părinte
Teofan a explicat care sunt cele mai
mari bogății pe care le poate avea omul pe pământ: „Primul lucru la care
este bine să medităm este acela că
săraci și goi am ieșit din pântecele
mamei noastre și săraci și goi, adică
lipsiți de bunuri materiale, ne vom

Î

Scurt istoric

iatra de temelie a biseduce în mormânt. Bogățiile, oricât de
ricii ortodoxe din Osoi a
multe sunt și de dorite, rămân în
fost pusă în anul 1990.
urma noastră odată ce plecăm în
Lucrările au fost începute și ﬁnalmormânt. Un al doilea mare adevăr
izate, în proporție de 70%, sub încare se cuvine a ﬁ mărturisit este
drumarea și efortul părintelui
acela că cea mai mare bogăție în
Gheorghe Bogus de la Parohia
viața omului este credința în HristosSinești. În perioada 1990-2007,
Dumnezeu, iar o altă mare bogăție
satul Osoi a fost ﬁlie a parohiilor
este aceea când omul doarme liniștit
Sinești și Stornești. Începând cu
în așternutul său. Un Părinte al Bidata de 1 aprilie 2007, a fost
sericii, Fericitul Augustin, mărturisea
înﬁințată parohia de sine
la timpul său, zicând: «Cât de bogat
stătătoare Osoi, având drept
este omul care nu are nimic din cele
paroh pe părintele Mihai Dan
ale lumii acesteia, dar Îl are pe HrisBălan. În perioada 2008-2009, a
tos, și cât de sărac este omul care
fost ridicată casa socială a Paroare toate cele ale acestei lumi, dar
hiei Osoi, cu hramul „Sﬁnții Arnu-L are pe Hristos-Domnul»”.
hangheli Mihail și Gavriil”. În anul
După alocuțiunile de mulțumire,
2015 s-a zidit, pictat și înzestrat cu
părintele paroh Mihai Dan Bălan a ð toate cele necesare cultului liturgic Paraclisul de vară cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului”. În
perioada 2014-2020 au fost efectuate lucrări la casa parohială. Între anii 2006-2015 s-au executat
lucrări de dotare și înfrumusețare
ale sfântului locaș: catapeteasmă,
strane, tetrapoade, centrală termică și toate cele necesare slujirii
liturgice. S-au executat, de asemenea, lucrările de pictură în
tehnica „fresco” de către pictorii
Liviu Amariței și Florin-Gheorghe
Straton.

P
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ð fost hirotesit de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei întru iconom stavrofor, ca urmare a implicării sale în realizarea lucrărilor de construcţie şi
de înfrumuseţare a bisericii și a
complexului parohial. De aseme-

nea, au fost evidenţiate persoanele
care s-au implicat în construirea
complexului parohial, printre care și
autoritățile locale. Părintele Gheorghe Bogus, parohul de la Sinești, cel
care a avut ca ﬁlie o perioadă și Pa-

rohia Osoi, a primit din partea Înaltpreasﬁnțitului Părinte Mitropolit Teofan distincția „Crucea Sfântul Ierarh Dosoftei”.

Zi de hram la Mănăstirea Petru Vodă din județul Neamț
uminică, 8 noiembrie
2020, de sărbătoarea Soborului Sﬁnților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri, așezământul monahal
de la Petru Vodă, ctitorit de părintele
arhimandrit Iustin Pârvu, și-a sărbătorit hramul. Slujba a fost săvârșită în
altarul de vară de Înaltpreasﬁnțitul
Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Credincioșii prezenți
la sărbătoarea mănăstirii nemțene
s-au rugat și la mormântul părintelui
Iustin Pârvu trecut la Domnul în data
de 16 iunie 2013.
În cuvântul de învăţătură rostit în
cadrul Sﬁntei Liturghii, Înaltpreasﬁnţitul Părinte Teofan a vorbit despre
raportarea noastră la Sﬁnții Arhangheli Mihail și Gavriil: „În această
sfântă și binecuvântată zi, închinată
cinstirii Sﬁnților Arhangheli Mihail și
Gavriil, să avem taina rugăciunii pre-

D

cum crinul în mâna Sfântului Arhanghel Gavriil și sabia determinării întru rămânerea și adâncirea în adevăr
în drumul către Dumnezeu, ascultând glăsuirea Sfântului Arhanghel
Mihail. Să stăm bine, ancorându-ne
cu putere de Sfânta și Dumnezeiasca Cruce, încercând a ne înțelege
viața – și viața celor din jur, și viața lumii – prin intermediul Tainei Crucii.
Aceasta este înțelegerea care nu
vine din înțelepciunea cea omenească, din cuvinte învățate după
logica acestei lumi, ci din cuvântul
Sfântului Apostol Pavel, din cuvintele învățate din Duhul Sfânt. Să
stăm, de asemenea, cu frică, având
înaintea noastră clipa înfățișării în
fața Dreptului Judecător, căci spune
Dumnezeiasca Scriptură: «Nu vă
amăgiți: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; căci ceea ce va semăna omul,
aceea va și secera». Să luăm aminte,
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având taina rugăciunii prezentă în
viața noastră, în viața personală și în
cea comunitară, a vieții de mănăstire
sau a vieții de parohie și să ne
apropiem de inima Liturghiei – canonul euharistic și împărtășirea cu
Trupul și Sângele Domnului”.
În cadrul slujbei arhierești, monahul Ilarion Postolică, viețuitor al
Mănăstirii Petru Vodă și șeful de promoție al Facultății de Teologie din
Iași, a fost hirotonit întru ierodiacon
de către IPS Părinte Teofan. La ﬁnal
părintele stareț Hariton Negrea a
mulțumit Părintelui Mitropolit pentru
împreuna-rugăciune și pentru binecuvântare, după care Mitropolitul
Moldovei și Bucovinei, împreună cu
soborul co-slujitor, s-a îndreptat spre
mormântul Părintelui Iustin Pârvu,
situat în centrul incintei mănăstirii,
unde a oﬁciat o slujbă de pomenire.
(Flavius Popa, Tudorel Rusu)
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A început Postul Nașterii Domnului.
Părintele Mitropolit a slujit la Catedrala Mitropolitană
n Duminica a XXV-a după
Rusalii, 15 noiembrie 2020, însemnând și prima zi din Postul Crăciunului, Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei
și Bucovinei, a slujit Sfânta Liturghie
la Catedrala Mitropolitană din Iași.
În cadrul cuvântului de învățătură, ierarhul a adresat și un gând
de compasiune față de victimele incendiului de la Spitalul Județean
Piatra Neamț: „Probabil ați aﬂat despre necazul cel mare care s-a revărsat asupra Spitalului Județean
din Piatra Neamț, parte a Arhiepiscopiei Iașilor. Cum aminteam și
altădată, parcă dureri noi se adaugă
durerilor existente. Oamenii așezați
acolo, între viață și moarte, într-un
salon provizoriu A.T.I., au fost cuprinși de ﬂăcările unui incendiu și
mulți dintre ei, care se luptau între
viață și moarte, au plecat la Dumnezeu. Totodată, trei cadre medicale – un medic și două asistente – au
fost cuprinse de ﬂăcări, au rămas în
viață, însă trupurile lor au fost afectate, iar medicii se luptă să îi păstreze în viață. Se cuvine pentru ei și
pentru cei asemenea lor să ne rugăm lui Dumnezeu să odihnească
suﬂetele celor plecați dintre noi și a
acelora care, cuprinși de această
boală nemiloasă sau de altele, au
plecat înainte de vreme dintre cei
dragi. Nădăjduim că au fost primiți
de Dumnezeu în sânul lui Avraam, în
locașurile drepților și în rândul celor
mântuiți. De asemenea, Dumnezeu
să-l ocrotească pe medic, să ocrotească și asistentele medicale care
au încercat să salveze ceea ce se
mai putea salva și parcă, împlinind

Î

cuvântului Domnului că nici o dragoste nu este mai mare decât aceea
când cineva își pune viața sa pentru
prietenul său, așa și aceștia, încercând să îi ajute pe cei bolnavi, au
fost și ei cuprinși de ﬂăcări. Dumnezeu să îi ajute în necazul prin care
trec, să mângâie și familiile celor
decedați, precum și familiile acestor
cadre medicale și să își întoarcă
Dumnezeu privirea asupra noastră,
să împlinească El gândul Său cu
ajutorul Cerului revărsat asupra
noastră, căci doar ajutorul Cerului,
priceperea și jertfelnicia ostenitorilor din spitale pot să mai aline câte
ceva din suferința care ne cuprinde,
parcă din ce în ce mai mult. Iar noi,

cei care prin mila Domnului nu am
fost cuprinși de această boală sau
poate am depășit-o, să primim de la
Dumnezeu putere să pătrundem în
același duh de stare de veghe pentru a ne ocroti pe noi înșine și pe cei
din jurul nostru. Mai ales, să adăugăm puțină stare de jertfă în atitudinea noastră față de cei care se
luptă cu boala lor prin rugăciune,
prin citirea Psaltirii, prin acte de
milostenie, căci prin aceasta își arată creștinul adevărat chipul său autentic, care cuprinde în inima rugăciunii sale pe cei cunoscuți, pe cei
necunoscuți, pe întregul Adam și întreaga umanitate”.
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„Sărbătoarea luminii”, prăznuită la Iași prin
Liturghie arhierească
âmbătă, 21 noiembrie
2020, de sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în
biserică, Înaltpreasﬁnțitul Părinte
Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit Sfânta Liturghie
la Catedrala Mitropolitană din Iași.
Ierarhul a sﬁnțit și un rând nou de
antimise, acestea urmând a ﬁ distribuite în parohiile din Arhiepiscopia
Iașilor.

S

În cuvântul de învățătură din
cadrul Sﬁntei Liturghii, Mitropolitul
Moldovei și Bucovinei a aﬁrmat că
Intrarea în biserică a Maicii Domnului este „o sărbătoare a luminii”: „Sărbătoarea luminii este numită ziua aceasta, pentru că lumina
Împărăției Cerurilor începe deja să
strălucească pe pământ. Preasfânta
Născătoare de Dumnezeu este așezată în templul cel sfânt, împlinind

așteptarea neamurilor, așteptare
arătată în dor, năzuință, tindere spre
venirea unui Mântuitor care din nou
să așeze lucrurile în situația lor
ﬁrească, adică prezența lui Dumnezeu înlăuntrul oamenilor și prezența
oamenilor în interiorul vieții lui Dumnezeu. Mare este taina împlinită în
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, iar această sfântă taină se prelungește și în viața creștinilor, în viața Bisericii, în viața lumii. Precum
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a fost rânduită să primească în
mintea ei, în inima ei, în pântecele ei,
pe Domnul Dumnezeu, în duh și în
adevăr, Același Dumnezeu se așază
în mintea, în suﬂetul și în trupul omului care încearcă, prin mila Celui
de Sus, să împlinească în viața sa
pământeană, păstrând proporțiile,
bineînțeles, aceeași taină care s-a
împlinit cu Preasfânta Născătoare
de Dumnezeu”.
Tot în cadrul slujbei, IPS Părinte
l-a hirotesit întru ipodiacon pe
Gheorghe Fotie, fost pilot în aviație,
actualmente student la Facultatea
de Teologie Ortodoxă din Iași.

„Bogat în Dumnezeu este cel care are credință”
n Duminica a XXVI-a după
Rusalii, 27 noiembrie 2020,
Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a slujit Sfânta Liturghie în Paraclisul „Ecclesia” din cadrul Muzeului Mitropolitan.

Î

În cadrul cuvântului de învățătură, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a subliniat ce înseamnă bogăția întru Dumnezeu: „Sfântul Apostol Pavel, în Epistola citită în această
zi, ne îndeamnă să ﬁm ﬁi ai luminii,
iar roada luminii se arată în bună-
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tate, dreptate și adevăr. Așadar, a ﬁ
bogat în Dumnezeu se arată în
starea de ﬁu al luminii, ﬁică a luminii,
iar această apartenență la lumină se
manifestă în bunătate, dreptate și
adevăr. Continuă Sfântul Apostol
Pavel zicând «Și să faceți, fraților,

Slujiri arhiere[ti |
voia Domnului», iar altădată, într-un
alt cuvânt, Sfântul Pavel spune că
voia lui Dumnezeu este sﬁnțirea lumii, mărturisind prin aceasta că este
bogat întru Dumnezeu cel care împlinește voia Domnului, cel care
luptă pentru sﬁnțirea vieții sale și a
vieții lumii. Iar la sfârșit, Sfântul
Apostol Pavel spune «Umpleți-vă,
fraților, de Duhul», arătând că adevărata bogăție a omului în Dumnezeu este dobândirea Duhului Sfânt.
Bogat în Dumnezeu este cel care
are credință în Dumnezeu. Credința
în Dumnezeu îl face pe om ca ﬁind
cel mai bogat din această lume”.

Duminica Sﬁnților Strămoși la Catedrala Mitropolitană
din Iași
n Duminica a XXVIII-a după
Rusalii, 13 decembrie 2020,
numită de Biserică și Duminica Sﬁnților Strămoși, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasﬁnțitul Părinte Mitropolit Teofan la
Catedrala Mitropolitană.
După citirea Sﬁntei Evanghelii,
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a
aﬁrmat în predica duminicală că viața creștinului este o viață a bucuriei: „În Epistola către Coloseni, Sfântul Apostol Pavel ne mărturisește
marele adevăr că Hristos este viața
noastră. El se aﬂă întru toate și întru
toți. Aceeași mărturisire o face
Sfântul Apostol Pavel și în Epistola
către Romani, spunând că de la
Hristos, prin El și întru El, sunt toate
cele din cer și cele de pe pământ.
Se mărturisește prin aceasta că
Hristos este în centrul viețuirii
umanității, în centrul universului, în
centrul celui care se regăsește pe

Î

sine în relație cu Dumnezeu. La o
primă vedere, viața creștină este
văzută ca o viață foarte grea. Această abordare nu este cu totul greșită,
pentru că aﬁrmă Scriptura: «Toţi care voiesc să trăiască cucernic în
Hristos Iisus vor ﬁ prigoniţi». Domnul Hristos vorbește despre poarta
cea strâmtă, prin care intră cel care
se leapădă de sine, își ia crucea și

merge după Domnul. Sfântul Isaac
Sirul mărturisea că «viața creștină
este o cruce zilnică». În același timp,
ca urmare a acestei cruci, viața
creștină este o viață a bucuriei. «Bucurați-vă și, iarăși zic, bucurați-vă!» este cuvântul care răzbate
paginile Scripturii și viața Bisericii, în
esența ei”.

ð
www.mmb.ro | 13

| Slujiri arhiere[ti

„Întreaga viață a omului se cuvine a ﬁ un ajun de Crăciun”
n Duminica dinaintea Nașterii Domnului, 20 decembrie
2020, Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și
Bucovinei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din
Iași.
După citirea Sﬁntei Evanghelii,
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a
adresat cuvântul de învățătură în
care a vorbit despre chemarea pe
care Biserica o adresează creștinilor în această perioadă: „Această
duminică, numită și Duminica dinaintea Nașterii Domnului, este o chemare adresată nouă, oamenilor,
pentru a ne pregăti de această sfântă și mare sărbătoare. Pregătirea se
cere a ﬁ făcută prin post, rugăciune,
spovedanie, primirea Sﬁntelor Taine, prin milostenie, prin viață curată.
Această chemare este făcută pentru sărbătoarea Nașterii Domnului,
dar îndrăznim a spune că întreaga
viață a omului se cuvine a ﬁ un ajun,
un ajun de Crăciun, un ajun de

Î

mare sărbătoare. Dacă Nașterea
Domnului, Crăciunul, este sărbătoarea coborârii lui Dumnezeu printre
oameni, oare noi, oamenii de acum,
nu avem nevoie de coborârea lui
Dumnezeu printre noi și în noi și de
pregătirea pentru primirea Lui? Întâlnirea cu Dumnezeu, acum, de

sărbătoarea Nașterii Domnului, precum și de-a lungul și de-a latul existenței noastre, se împlinește, iubiți
credincioși, în special prin taina iubirii. Taina Întrupării Domnului Hristos este taina iubirii lui Dumnezeu
pentru oameni”.

„E necesară încercarea noastră de a înțelege dorul și
așteptarea celor care s-au jertﬁt în Decembrie 1989”
roii Revoluției au fost omagiați și la Iași. Autoritățile locale și județene
au organizat un ceremonial militar și
religios dedicat împlinirii a 31 de ani
de la „Ziua Victoriei Revoluției din
Decembrie 1989”. Evenimentul a
avut loc la Monumentul „Crucea
Eroilor Neamului”, situat pe esplanada din fața Palatului Culturii, în
fața Bisericii „Sfântul Nicolae Domnesc”.

E

După intonarea imnului național,
Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a
oﬁciat o slujbă de pomenire, urmată
de un scurt cuvânt în care a evocat
memoria celor ce s-au jertﬁt pentru
libertatea țării: „La acest moment,
cred că se cuvin a ﬁ împlinite două
lucruri. Pe de o parte, este nevoie de
rugăciune către Dumnezeu pentru
odihna suﬂetelor celor care au plecat prematur atunci în veșnicie și a
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celor care i-au precedat, din 1945, în
lagăre, în închisori – toți cei care au
pătimit în diferite forme pentru țară.
Pe de altă parte, e necesară încercarea noastră de a înțelege dorul și
așteptarea celor care au plecat și
s-au jertﬁt în Decembrie 1989. Și
cred că istoria noastră recentă, de
trei decenii și ceva, se împarte în
două: au fost multe lucruri frumoase,
în conformitate cu dorurile și așteptările celor care s-au jertﬁt atunci,
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iar pe de altă parte avem și lucruri
care nu sunt frumoase, sunt chiar
urâte și acestea constituie o trădare
a idealurilor pe care cei din decembrie le-au avut. Să ne aibă Dumne-

zeu în paza Lui, ca să ne înscriem,
cât se poate, cu toate slăbiciunile
noastre, în linia, așteptarea și dorul
acelor oameni care au plecat la
Domnul și care așteaptă de acolo,

din veșnicie, atitudine corectă, adică încadrare în așteptările lor”.
În cadrul aceluiași eveniment au
fost depuse coroane de ﬂori la monumentul eroilor din partea reprezentanților asociațiilor de revoluționari și din partea administrațiilor
publice locale și județene.
De asemenea, la Catedrala Mitropolitană ieșeană a fost oﬁciată
după Sfânta Liturghie o slujbă de
pomenire a eroilor care s-au jertﬁt
în decembrie 1989 pentru libertatea,
credinţa şi demnitatea poporului
român.
Potrivit statisticilor oﬁciale, la
evenimentele din Decembrie 1989
şi-au pierdut viaţa 1.142 de persoane, 3.138 au fost rănite, iar 760 de
oameni au fost reţinuţi.

„Să facem din pământ cer” – sărbătoarea Nașterii
Domnului la Catedrala Mitropolitană
e sărbătoarea Naşterii
Domnului, ieșenii s-au
rugat la Catedrala Mitropolitană împreună cu ierarhul lor,

D

Înaltpreasﬁnţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei,
care a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.

După citirea Sﬁntei Evanghelii,
părintele arhimandrit Dosoftei
Şcheul, mare eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Iaşi, a citit, din ð
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încredinţarea Înaltpreasﬁnţitului Părinte Teofan, Pastorala la sărbătoarea Naşterii Domnului transmisă de
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.
La ﬁnalul slujbei, IPS Părinte Teofan le-a adresat câteva cuvinte
credincioşilor prezenţi: „Un colind
ascultat zilele acestea spune așa:
«Acum, de Crăciun, pământul să ﬁe
cer». Aceasta este semniﬁcația cea
adâncă și reală a sărbătorii Nașterii
Domnului, Întruparea Domnului Hristos – Crăciunul. Pentru ce altceva a

coborât Domnul Dumnezeu și S-a
Întrupat din trupul Preasﬁntei Născătoare de Dumnezeu, prin adumbrirea Duhului Sfânt, decât să facă
din pământ cer? Și cer a făcut Domnul prin Întruparea Sa, de la așezarea Sa în pântecele Fecioarei Maria,
Nașterea Sa în Betleem, fuga în
Egipt, revenirea în țara sfântă, șederea în Nazaret 30 de ani, apoi lucrarea Sa mântuitoare de la râul Iordan, până la înălțarea de pe Muntele Eleonului de lângă Ierusalim.

Cer a făcut Domnul prin prezența
Sa aici, pe pământ, prin cuvântul
Său, prin faptele Sale, prin tot ceea
ce a împlinit. Și dacă El, Domnul
Hristos, din pământ a făcut cer, în
această binecuvântată zi, precum și
de-a lungul întregii noastre vieți,
suntem chemați și noi, iubiți
credincioși, să facem din viața noastră pământeană viață cerească, să
facem din pământ cer”.

„Nădăjduim că vom ﬁ mai aproape de Domnul” – slujba de
binecuvântare a Noului An la Catedrala Mitropolitană
naltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei
și Bucovinei, a participat în
seara de 31 decembrie 2020, la
slujba trecerii în Noul An, oﬁciată la
Catedrala Mitropolitană din Iași.
Conform rânduielilor transmise de
Patriarhia Română, în contextul
prelungirii stării de alertă, slujba de
binecuvântare a fost săvârșită ime-

Î

diat după Vecernie. Acatisul Domnului nostru Iisus Hristos a fost citit
de Părintele Mitropolit Teofan,
dimpreună cu părinții Catedralei.
La ﬁnal, Mitropolitul Moldovei
și Bucovinei a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare: „Puțin câte puțin, anul 2020 se
încheie. Pătrundem de mâine în
Noul An, iar noi ne vom încadra în
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rânduiala timpului, vom încerca să
viețuim cât mai aproape de normalitatea cu care ne-am obișnuit
anul acesta, având ceva experiență și în lupta cu noua boală
molipsitoare. Nădăjduim că vom ﬁ
mai curajoși, mai încrezători în
mila lui Dumnezeu, mai aproape
de El și de ceea ce El așteaptă de
la noi”.
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Viața Sfântului Chiril Fileotul, o sinteză ﬁlocalică
u se cunosc prea multe
date despre autorul vieții Sfântului Chiril Fileotul, Nicolae Kataskepenos. Rămâne
necunoscut anul nașterii autorului
la care facem referire. Se știe doar
că s-a mutat la alt schit, după cum
aﬁrmase, prin anul 1105. Această
dată ne permite să înaintăm ipoteza
că s-a născut probabil în cursul ultimelor decenii ale secolului al XI-lea.
Din păcate, nu se poate preciza nicidecum data morții sale. Dar așa
cum se știe că devenise călugăr al
mănăstirii Kataskepe, lucru care ne
trimite în timp la împăratul Manuel
Comnenul (1143-1181), Nicolae Kataskepenos trebuie să ﬁ murit după
întemeierea acestei mănăstiri, așadar după 1143. Nici Krumbacher în
a sa Istorie a literaturii bizantine,
nici Balanos în cartea despre scriitorii bisericești ai Bizanțului1 nu fac
însă referire la aceasta. Alți autori,
fără să ne dezvăluie mai nimic în legătură cu viața ori cu originea lui, îl
numesc imnograf2 sau hagiograf3.
Gédéon4, Smyrnakis5 și Binon6
remarcă faptul că a trăit în prima
jumătate a secolului al XII-lea. Tot
ceea ce se știe despre el se datorează, în esență, scrierii Viața Sfântului Chiril Fileotul.
Textele cunoscute de către Nicolae Kataskepenos sunt următoarele: stihirile, editate de Gédéon în
1911 la Constantinopol7; două canoa ne înălțate Maicii Domnului,
editate în 1796 la Veneția8; un canon catanictic inedit [de ,,străpungere a inimii”] pentru Domnul nostru Iisus Hristos9; versuri catanictice inedite pentru Domnul nostru
Iisus Hristos10; două scrisori adresate după cum urmează: una dintre

N

ele11 călugărului Sava, starețul mănăstirii Sf. Daniel de Anaplous12, și
alta13 Irinei Ducas14, ambele editate
de Gédéon în 1911 15; în sfârșit,
Viața Sfântului Chiril Fileotul 16,
rămasă inedită, și publicată acum și
în limba română la Editura Doxo logia.
Viața Sfântului Chiril Fileotul s-a
petrecut în Tracia orientală, în unele răstimpuri aproape de lacul Philéa, sau chiar în sătucul cu numele
Philéa, ori la Derkos, ori în sfârșit –
chiar în Mănăstirea ,,Domnul nostru
Mântuitor Iisus Hristos”. Lacul Philéa sau Derkos este, de altfel, men-

Monahia Parascheva Enache
ționat de către Zosima17, Isichius18
și Ana Comnena19.
Philéa, mică localitate maritimă,
după Ana Comnena20, era situată la
nord-vestul lacului cu acest nume
și deținea un port destul de re strâns21. Locuitorii se dedicau mai
ales pescuitului și navigației22. În
timpul invaziilor barbare, nume roase în secolul al XI-lea 23, ei își
abandonau casele și se refugiau la
Derkos 24; unii se ascundeau cu
bărcile prin mlaștinile lacului 25.
Sfântul Chiril Fileotul s-a născut în
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pri ma jumătate a anului 1015, la
Filea, lângă Dercos și a murit la 2
decembrie 1110, după nouăzeci și
șase de ani de viață... (cap. 55, § 1). A
rămas în amintirea semenilor ca un
ascet care petrecuse o viață îngerească, plină de dragostea lui Dumnezeu și a oamenilor, deosebindu-se
de alții prin multa postire și priveghere, prin rugăciune neîncetată și
smerenie, dar mai ales ca un sfătuitor de nădejde, la care veneau
toți, oameni de rând sau de seamă,
că lugări sau conducători, ca să
ceară sfat și să audă măcar ,,o vorbă de bine” și de înțelegere din partea lui.
*
Viețile sﬁnților, în general, au un
lucru în comun, faptul de a reprezenta ethosul creștin și un mod de
viață exemplar, impunând în persoana sfântului un model de viețuire la care creștinul este chemat
să se raporteze permanent în viața
de zi cu zi. Puține sunt însă viețile de
sﬁnți care, pe lângă aceste efecte
moralizatoare, se prezintă ca o
oglindă a Scripturilor și a textelor
Sﬁnților Părinți, transformându-se

într-un manual de înțelepciune
creștină la purtător, ușor de utilizat,
la îndemână oricând. Deschizând
această Viață a Sfântului Chiril Fileotul oriunde, la întâmplare, dai de
acest izvor de înțelepciune creștinească acumulat de secole, dar
transmis sintetic, aproape ca în literatura gnomică. Învățăturile creștine sunt transmise astfel pe calea directă a citatelor simple, scurte, uneori telegraﬁce, pentru a ﬁ mai ușor
reținute. Fiecare eveniment din viața sfântului prilejuiește un lung șir
de meditații scripturistice și patristice pe teme variate cum ar ﬁ ascultarea călugărească, dragostea de
aproapele, credința dreaptă și toate
celelalte virtuți, dar și iubirea de argint, lăcomia pântecelui, lacrimile și
pocăința demonică, înșelarea. Citatele din Sﬁnții Părinți sunt alese cu
grijă, preferându-se citatele scurte,
concentrate, elocvente, cele mai
pline de sevă și de înțelepciune, cu
un clar rol mnemotehnic. Sursele
acestor citate au fost atent identiﬁcate de îngrijitorul ediției, Diac. dr.
Ilarion M. Argatu, și marcate cu
scrupulozitate la notele de subsol.
Viața Sfântului Chiril Fileotul se
prezintă astfel ca un lung ﬂorilegiu
patristic și scripturistic. Textele ﬁlocalice reunite care vorbesc despre
isihie, rugăciune și asceza cea după
Dumnezeu, fac din Viața Sfântului
Chiril o Filocalie avant la lettre, o
Filocalie mai înainte de Filocalie sau
o Filocalie bizantină de buzunar.
Citatele din Sﬁnții Părinți nu îngreunează narațiunea, ci, dimpotrivă, se
împletesc în mod armonios cu povestirea, lăsându-ne adeseori impresia că citatul este direct rezultatul experienței de viață istorisite:
„Banii ți i-a luat. Dacă vei purta cu vitejie răpirea aceasta, atâta plată vei
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primi câtă ai ﬁ primit, dacă i-ai ﬁ pus
în mâinile săracilor. Cel ce dă săracilor și cel ce pentru Dumnezeu nu
uneltește sau blestemă pe răpitor
același lucru îl împlinește”26. Și
iarăși: „Deplină răutate este să păcătuiască cineva și cu intenția, și cu
fapta. Dar răul este pe jumătate
când păcatul rămâne numai în pornirea minții. Nu rămâne cu totul nepedepsit cel ce păcătuiește numai
cu mintea, ci, cu cât scade răul, cu
atât va ﬁ scos din cazne”27.
Adeseori, în cuvinte simple și citate scurte sunt transmise adevăruri
profunde ale credinței creștine: „Cel
ce a gustat cele de sus, cu ușurință
disprețuiește cele de jos. Iar cel ce
nu a gustat, acela se veselește de
cele vremelnice. Milostenie este să
ierți. Sărăcia este inima fără răutate,
neagonisirea este lepădarea grijilor.
Iar desăvârșita nepătimire este neagonisirea cea înțelegătoare, la
care ajungând mintea, se desparte
de cele de aici”. Chiar în dialogurile
personajelor, citatele din Sﬁnții Părinți și din Scriptură sunt prezente în
cel mai înalt grad, ca și cum, prin
aceasta, ar vrea să ne transmită ideea că vorbirea creștinului trebuie să
ﬁe dreasă cu sare, înțeleaptă, sfătoasă, să ﬁe un tezaur de vorbe de
duh, inspirate de Duhul Sfânt, pentru a nu ﬁ vorbire deșartă. Povața
curge astfel cu orice prilej, cea mai
mică discuție este astfel pretext
pentru desfășurarea acestei înțelepciuni de veacuri, pe care experiența creștină a adunat-o în scrierile sale ca într-un tezaur: „Nu te întrista pentru cei ce mor, căci este
necesară moartea, ci întristează-te
pentru cei ce mor cu rușine. Căci
moartea acestora este despărțire
de Dumnezeu”28. Cel ce astfel
vorbește și își drege vorba lui cu sa-
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rea înțelepciunii va ﬁ precum „gura
lui Hristos”: „Gura lui Hristos va ﬁ,
căci cel ce scoate lucru de preț din
ceea ce este fără de preț va ﬁ precum gura Mea”29. „Necunoașterea
lui Dumnezeu este moartea suﬂetului.” „Este mai bun un război lăudat
decât o pace care ne desparte de
Dumnezeu.” „Dreptcredincios este
nu cel ce miluiește pe mulți, ci cel
ce nu nedreptățește pe nimeni.”
„Cineva a spus că legile sunt suﬂetul cetății. Căci așa cum trupul lipsit
de suﬂet cade, tot așa și cetatea care nu are legi se nimicește.” „Cel ce
cruță pe cei răi îi nedreptățește pe
cei buni.”
Cartea este plină de astfel de
texte gnomice, menite de a trezi
mintea ascultătorului și de a o pune
în lucrare. Viața Sfântului Chiril e o
viață care pune mai puțin accentul
pe isprăvile văzute ale sfântului.
Accentul aici cade pe înțelepciune.
Evenimentele vieții sfântului sunt
mai puțin o narațiune propriu-zisă.
Narațiunea se topește practic în
meditațiile adânci, în verva sfătoasă,
în cuvântul de duh inspirat, în înțelepciunea unui cuvânt dres cu sare
și a unei minți care s-a aplecat cu
osârdie asupra scrierilor Sﬁnților
Părinți sorbindu-le și hrănindu-se
cu seva lor. Pe lângă ascezele mai
presus de ﬁre care nu lipsesc din
Viața Sfântului Chiril, ni se prezintă
și o asceză care astăzi aproape a
dispărut, o asceză a minții și a cuvântului. Încheiem mica noastră
prezentare cu îndemnul Sfântului
Chiril la o viață de meditație, de iubire de înțelepciune, de asceză a
minții și a cuvântului, dar și de a
pune în lucrare dulceața cuvintelor:
„Cărțile nu le agonisi ca să stea pe
rafturi, ci în inima ta... Cărțile sunt
monumente memorabile pentru oamenii învățați și monumente fune-

rare pentru cei neînvățați. Caută să
te luminezi cu cuvintele sănătății
mai degrabă prin trude decât prin
cărți. Oricine mărturisește dulceața
cuvintelor lui Dumnezeu, dar nu
gustă din ea, unul ca acesta o arată
amară... De aceea iubitorul de
învățătură trebuie să ﬁe și iubitor de
osteneală... Cel ce este înțelepțit
fără faptă și care vorbește cuvinte

se îmbogățește în nedreptate”. Prin
urmare, nu este de ajuns cuvântul
simplu unei vieți pline de înțelepciune, ci este nevoie de cuvântul lucrător care duce la făptuire, căci „nimic
nu este mai sărac decât o minte care ﬁlosofează cele ale lui Dumnezeu
fără Dumnezeu”.
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Rezervă nouă pentru mamele care nasc natural la
Maternitatea „Elena Doamna” din Iași
rhiepiscopia Iașilor, prin
Departamentul Pro Vita
din cadrul Sectorului de
Misiune, a susținut amenajarea și
dotarea unei rezerve pentru nașterile naturale, în perioada 1–25 octombrie 2020, în cadrul Spitalului
Clinic de Obstetrică și Ginecologie
„Elena Doamna” din Iași.
Rezerva este pusă sub ocrotirea
Sﬁntei Emilia, mama Sfântului Vasile cel Mare, și este formată dintr-un
salon principal dotat cu două paturi
medicale electrice pentru mame,
două paturi pentru nou-născuți,
grup sanitar, vestiar și o cameră dedicată taților.
Amenajarea Rezervei Sf. Emilia
urmărește două obiective majore:
transformarea unui spațiu administrativ într-o zonă baby-friendly dedicată îngrijirii medicale post-partum
și încurajarea mamelor să nască
natural atunci când sănătatea lor ﬁzică le permite, având posibilitatea
să beneﬁcieze de condiții de cazare
la standarde europene.
„Proiectul amenajării acestei rezerve s-a realizat printr-o colaborare interinstituțională. Pe de o parte,
Maternitatea Elena Doamna a expus necesitatea modernizării unui
astfel de spațiu, iar pe de altă parte
Arhiepiscopia Iașilor, împreună cu
Protopopiatele Iași I, Iași II și Iași III
au răspuns aﬁrmativ solicitării, alocând suma de 90.000 lei necesară
pentru lucrări și dotări. Ne-am gândit să oferim un cadou mamelor și
copiilor internați la Maternitatea
Elena Doamna din Iași prin amenajarea acestui spațiu medical pentru
că este extrem de important ca ﬁe-

A

care copil să ﬁe alături de mama sa
imediat după naștere. Această relație minunată dintre mamă și copil
trebuie trăită la maximum de potențial cât mai repede. Mai mult, este
un proiect care îl include și pe tată,
deci am putea spune că este un
proiect pentru întreaga familie. Însă
în mod cu totul special, această rezervă dedicată mamelor are rolul de
a încuraja nașterile naturale, atunci
când, evident, nu sunt complicații
care pot duce la nașterea prin cezariană. De aceea, prin dotările pe
care le are acest spațiu și prin grija,
dragostea și priceperea pe care
le-am investit dorim să ﬁm alături de
pacientele spitalului în parcursul lor
de asumare, mai ușoară și mai deplină, a rolului și calității de mamă.
Atenția noastră merge în aceeași
măsură și către copii pentru că de
multe ori Mântuitorul Iisus Hristos
vorbește în Evanghelie despre ei, le
acordă o atenție deosebită și îi așază drept model. Și noi, încercând să
ﬁm următori ai Lui, suntem preocupați de protecția, îngrijirea și dezvoltarea copiilor încă din momentul
concepției. De aceea, ne-am și asumat cu drag acest proiect misionar
dedicat mamelor și copiilor care fac
cunoștință cu lumea”, a declarat Pr.
Cosmin Brînză, coordonator proiect.
Orice pacientă poate beneﬁcia
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de cazare gratuită în Rezerva Sf.
Emilia pe baza criteriului primul venit – primul servit, pacienta având
obligația să solicite acest lucru personalului medical.
„Noi ne preocupăm permanent
de asigurarea unor condiții hoteliere de nivel ridicat. Ne-am dorit ca
prin amenajarea acestui spațiu, pacientele Spitalului Elena Doamna să
beneﬁcieze de condiții cât mai bune
de cazare, oferite în parametrii cât
mai eﬁcienți de optimizare a spațiului. Perimetrul era unul generos care permitea amenajarea acestei rezerve, deci practic nu au fost necesare ample lucrări de construcții, ci
doar de reamenajare, care s-au
desfășurat într-un termen destul de
scurt și cu rezultate mai mult decât
mulțumitoare. Iar acest lucru nu îl
spun doar eu, ci și pacientele care
beneﬁciază deja de condițiile de cazare din această rezervă. Spațiul se
aﬂă într-un corp de clădire unde se
desfășoară nașterile, deci are un
acces relativ facil, dar totodată este
într-o zonă liniștită, deci cu o oarecare intimitate, care îi permite mamei o liniște înainte și după naștere.
Bucuria mea personală a fost mare
atunci când am aﬂat că această
propunere venită din partea noastră
a fost aprobată de Părintele Mitropolit Teofan și am reușit să realizăm
această rezervă la condiții decente, ð
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ð normale pentru un spital universitar.
Dacă ar ﬁ să sintetizez într-un singur
cuvânt acest proiect, ar ﬁ bucurie,
bucurie pentru că se poate colabora între două instituții de bază ale
statului român, sistemul de sănătate
și Biserica Ortodoxă, pentru a aduce
beneﬁcii directe și indirecte cetățenilor acestei țări, respectiv mamelor”, a declarat dr. Gabriel Martinescu, manager Spitalul de Obstetrică
și Ginecologie „Elena Doamna” din
Iași.
Un alt element de noutate pentru acest proiect este organizarea
unui spațiu aparte, în cadrul rezervei, dedicat taților care doresc să ﬁe
alături de familiile lor și care poate ﬁ
folosit pentru așteptare, rugăciune,
relaxare, oferirea de ajutor pentru
mamă și nou-născut, dar și pentru
formare parentală.
„Proiectul derulat de noi în cadrul Maternității Elena Doamna reprezintă o alternativă pe care încercăm să o ferim familiilor și societății,
în general. Avem astăzi această imagine a unei vieți într-o continuă viteză sau într-o prea mare viteză, cu
o mentalitate mecanicistă, tehnicizată, mereu în căutarea unor soluții
rapide. De aceea, în planul provita
se face abuz de multe ori de cuvinte
sau practici precum nașterea prin
cezariană, ca metodă de a naște repede și convenabil, atunci când nu
sunt complicații medicale, feritilizare in vitro, avort, contracepție, și
altele, toate dorind să rezolve în
mod rapid o situație. Or, această rezervă se dorește a ﬁ o altă abordare,
una tihnită, în care să se trăiască din
plin această bucurie de a aduce un
om nou pe lume. Când în apropierea mamei care naște este personalul caliﬁcat și binevoitor, este rugăciunea ei și mai este și rugăciunea

soțului, acest sprijin contribuie
foarte mult astfel încât clipele de
după nașterea unui copil să devină
unice pentru toți cei implicați”, a declarat Pr. Radu Brînză, coordonator
Departament Pro Vita.
Rezerva Sf. Emilia este un proiect realizat de bărbați, pentru mame și copii, ca îndemn și exemplu
că bărbații sunt și trebuie să ﬁe tot
timpul, și în orice situație, pro viață.
În desfășurarea lucrărilor, organizatorii au beneﬁciat de consultanța
cadrelor medicale și a mamelor beneﬁciare sau colaboratoare ale Departamentului Pro Vita.
Proiectul Rezerva Sf. Emilia face
parte din campania „Pentru cei mai

mici ca noi” desfășurată de Departamentul Pro Vita cu scopul de a
sprijini secțiile de maternitate și neonatologie ale spitalelor din județele Iași, Botoșani și Neamț. Mai
multe detalii despre campanie puteți găsi pe www.ajutorcopii.ro.
Departamentul Pro Vita este o
structură misionară a Arhiepiscopiei Iașilor care activează din anul
2011 pentru salvarea, protejarea și
îmbunătățirea vieții din prima secundă a concepției până în veșnicie. Mai multe informații despre
direcțiile de activitate, programele și
proiectele desfășurate puteți găsi
pe www.provitaiasi.ro și pe pagina
de facebook Pro Vita Iași.
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Hotărârile Sinodului Mitropolitan al
Mitropoliei Moldovei și Bucovinei
n ziua de 5 noiembrie 2020, la
reședința mitropolitană din
Iași s-a întrunit, în şedinţă de
lucru, sub preşedinţia IPS Părinte
Mitropolit Teofan, Sinodul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, la care au
participat IPS Calinic, Arhiepiscopul
Sucevei și Rădăuților, IPS Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, PS Ignatie, Episcopul Hușilor, și
PS Damaschin Dorneanul, Episcop
vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
Pe ordinea de zi a şedinţei s-au
aﬂat mai multe subiecte privind viaţa
bisericească din Moldova, subiecte
care sunt de competenţa Sinodului
Mitropolitan. Dintre hotărârile luate
cu acest prilej, amintim:
– Transformarea Schitului „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” –
Codrii Pașcanilor, din cadrul Arhi-

Î

episcopiei Iaşilor, din schit de călugări în mănăstire de călugări, cu titulatura: Mănăstirea „Sfânta Cuvioasă
Teodora de la Sihla” – Codrii Pașcanilor, cu sediul în comuna Moțca, judeţul Iași.
– Transformarea Schitului „Nașterea Maicii Domnului” – Marginea,
din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și
Rădăuților, din schit de călugărițe în
mănăstire de călugărițe, cu titulatura: Mănăstirea „Nașterea Maicii
Domnului” – Marginea, cu sediul în
comuna Marginea, județul Suceava.
– Transformarea Schitului Sihăstria Râșcăi, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, din schit
de călugări în mănăstire de călugări,
cu titulatura: Mănăstirea „Sfântul
Ioan de la Râșca și Secu”, cu sediul
în comuna Râșca, județul Suceava.
– S-a aprobat calitatea de mem-

bri ai Consistoriului Mitropolitan al
Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din
partea Arhiepiscopiei Romanului și
Bacăului pentru Pr. Iulian Vasile
Adam (titular) și Pr. Iulian Neculai
Mușat (supleant).
După analiza sugestiilor formulate de către eparhiile Mitropoliei
Moldovei şi Bucovinei cu privire la
proiectul de text al noului Regulament al cimitirelor din Biserica Ortodoxă Română, s-au stabilit propunerile care vor ﬁ înaintate de Sinodul
Mitropolitan către Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Pe ordinea de zi a ședinței s-au
mai aﬂat și unele probleme de ordin
administrativ-bisericesc.
Biroul de presă
al Arhiepiscopiei Iașilor

Părintele Petru Fercal, noul protopop al
Protopopiatului Botoșani
ărintele Petru Fercal, parohul Bisericii „Sfântul Ioan
Botezătorul” din Botoşani
și fost misionar protopopesc, este
noul protopop al Protopopiatului
Botoșani. Hirotesia sa avut loc luni,
23 noiembrie 2020, și a fost săvârșită
de către Înaltpreasﬁnţitul Părinte
Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Părintele Petru Fercal îi succede în această misiune părintelui
Lucian Leonte, care a coordonat
preoţii din Protopopiatul Botoşani
timp de treizeci de ani.
În cadrul cuvântului rostit cu prilejul ceremoniei, Părintele Mitropolit
Teofan a apreciat eforturile misionare ale părintelui Petru Fercal de
până acum și a menționat faptul că,
dintre toate argumentele pentru

P

care a luat această decizie, cel mai
important este acela că părintele
este un om cu vastă experiență acumulată de-a lungul vremii.
De asemenea, ierarhul i-a mulțumit părintelui Lucian Leonte pentru
întreaga activitate desfășurată până
acum, apreciind faptul că, în ciuda
vârstei și a obligațiilor de la parohie,
nu a renunțat la această responsabilitate. Acesta, la rândul său, a adus
un gând de recunoștință IPS Părinte
Teofan pentru sprijinul și încrederea
acordată în tot acest timp, dar și tuturor ierarhilor din cadrul Mitropoliei
Moldovei și Bucovinei, cu care a avut
binecuvântarea de a colabora pe
parcursul misiunii sale și, nu în ultimul rând, tuturor preoților din cadrul
Protopopiatului Botoșani care i-au
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fost alături în această misiune și au
contribuit la bunul mers al lucrurilor.
Părintele Petru Fercal a adus, de
asemenea, gând de aleasă apreciere IPS Părinte Teofan pentru misiunea încredințată și a mulțumit
fostului protopop, preoților și tuturor
ostenitorilor din cadrul Protopopiatului Botoșani, asigurându-i de
întreaga sa contribuție în continuarea misiunii „cu bucurie, dragoste și
adâncă trăire duhovnicească”.
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Hotărâri ale Permanenței Consiliului Eparhial Iași
Sprijin ﬁnanciar pentru
unități de cult
n Ședința de Permanență a
Consiliului Eparhial Iași din 9
decembrie 2020 a fost aprobată acordarea unor ajutoare ﬁnanciare în valoare de 33.000 de lei următoarelor unități de cult: Parohiei „Sf.
Cuv. Parascheva”, Libertatea, Protopopiatul Iași I; Parohiei „Sf. Împărați
Constantin și Elena”, Cristești, Protopopiatul Iași II; Parohiei „Sf. Nicolae”, Prisacani, Flămânzi, Protopopiatul Hârlău; Parohiei „Sf. Mc.
Varvara”, Șoldănești, Protopopiatul
Botoșani; Parohiei „Sf. Împărați Constantin și Elena”, Manoleasa Prut,
Protopopiatul Săveni; Parohiei „Sf.
Dumitru”, Ilișeni, Protopopiatul Săveni; Parohiei „Sf. Împărați Constantin și Elena”, Râșca, com. Drăgănești, Protopopiatul Tg. Neamț.

Î

Sprijin ﬁnanciar
n Ședința de Permanență a
Consiliului Eparhial Iași din
23 noiembrie 2020 s-a hotărât
acordarea unui ajutor ﬁnanciar în
valoare de 65.000 lei, în vederea bunei desfășurări a Programului de tutoriat din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, în
anul universitar 2020-2021.

Î

Material lemnos pentru
unități de cult
n Ședința de Permanență a
Consiliului Eparhial Iași din
16 decembrie 2020 s-a apro-

Î

bat acordarea cu titlu gratuit a cantității de 142 m.c. material lemnos,
lemn de foc, pentru 5 sedii de unități
din cadrul Ocolului Silvic Vânători
Neamț.

Acordarea de ranguri
onoriﬁce
n Ședința de Permanență din
4 noiembrie 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:
Iconomi: Pr. Dumitrache Ciprian, Parohia „Sf. Împ. Constantin și
Elena” – Golăiești, com. Golăiești,
jud. Iași, Protopopiatul Iași II; Pr. Ioan
Apetri, Parohia „Sf. Voievozi” – Tudor
Vladimirescu, com. Albești, jud. Botoșani, Protopopiatul Botoșani; Pr.
Axinte Nicu Sorin, Parohia „Sf. Nicolae” – Crasnaleuca, com. Coțușca,
jud. Botoșani, Protopopiatul Săveni;
Pr. Achirei Marius-Victor, Parohia
„Adormirea Maicii Domnului” – Vlădiceni, com. Tomești, jud. Iași,
Protopopiatul Iași II.
Iconomi stavrofori: Pr. Ciuntu
Ciprian Dumitru, Parohia ,,Sf. Voievozi” – Roșca, cartierul Tătărași,
mun. Iași, jud. Iași, Protopopiatul Iași
II; Pr. Mărgineanu Aurel, Parohia „Sf.
Ioan Botezătorul” – Bucium, mun.
Iași, jud. Iași, Protopopiatul Iași II.
Crucea Sf. Ier. Dosoftei: Pr. Damian Gavril, Parohia „Adormirea
Maicii Domnului” – Hănești, com.
Hănești, jud. Botoșani, Protopopia-

Î

tul Săveni.

Noi hirotonii în
Arhiepiscopia Iașilor
n perioada noiembrie-decembrie 2020, în conformitate cu hotărârile Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Iașilor, IPS Mitropolit Teofan
a aprobat numirea și hirotonia următorilor candidați care au promovat examenul de capacitate preoțească, sesiunea august 2020: Pr.
Ignat Celestin, Parohia „Sf. Treime”
– Bradu, Protopopiatul Ceahlău; Pr.
Stan Mihail-Octavian, Parohia „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” – Giurgești, Protopopiatul
Pașcani; Pr. Corolea Marian, Parohia
„Nașterea Maicii Domnului” – Grivița, Protopopiatul Dorohoi; Pr.
Mihăilă Ioniță, Parohia „Sf. Nicolae” –
Dolhești, Protopopiatul Iași II; Pr.
Ionescu George-Robert, Parohia
„Sf. Ap. Petru și Pavel” – Crivaia, Protopopiatul Piatra Neamț; Pr. Crăciun
Dumitru, Parohia „Sf. Arh. Mihail și
Gavril” – Poienița, Protopopiatul Pașcani; Pr. Căliman Florin-Cristian,
Parohia „Sf. M. Mc. Dimitrie” – Cosițeni, Protopopiatul Iași III; Pr. Nechita Adrian, Parohia „Sf. Împ. Constantin și Elena” – Hărpășești, Protopopiatul Iași III; Pr. Macovei Valentin
Vasile, Parohia „Sf. Nicolae” – Talpa,
Protopopiatul Piatra Neamț; Pr.
Costaș Valentin, „Adormirea Maicii
Domnului” – Comănești, Protopopiatul Darabani; Pr. Roznovăț Alexandru Mihai, „Sf. Dumitru” – Zmeu,
Protopopiatul Pașcani.

Î
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„Educație și restaurare prin artă sacră”
la Muzeul Mitropolitan
n perioada 28 octombrie – 4
noiembrie 2020, la Muzeul
Mitropolitan din Iași s-a
desfășurat Expoziția regională
„Educație și restaurare prin artă sacră”.
Mai multe informații cu privire la
acest eveniment ne-a oferit pr.
Pavel Antoce de la Penitenciarul
Iași: „La Muzeul Mitropolitan, în cadrul expoziției regionale «Educație
și restaurare prin artă sacră», au fost
prezentate câteva creații religioase
care pun în valoare atât demersurile
constante realizate de personalul
serviciului de reintegrare, cât şi modul în care persoanele private de libertate au reușit să proiecteze și să
interiorizeze reperele creștine.
Mizând pe căutarea unui răspuns
între granițele spirituale și materiale, forma sacră de manifestare
propune un cadru relațional pentru
accesul la o cunoaștere deplină,
prin revalorizarea legăturii dintre
om și Dumnezeu. Drept urmare,
prin expunerea viziunii subiective a

Î

persoanei private de libertate în raport cu misterul esențial al
credinței, arta religioasă capătă și o
valoare paideică, întrucât nu ilustrează simple acte de civilitate imediată, ci relevă o perspectivă de
lungă durată, de natură inefabilă în
conturarea omului. Dorind să valoriﬁce componenta educațională pe
care o are arta sacră, proiectul de
față își propune să ilustreze valorile
moral-religioase necesare atât în
proiectarea viziunii personale, cât și
pentru a determina schimbări pozi-

tive la nivelul persoanei private de libertate, prin prezentarea de obiecte
realizate de persoanele private de
libertate în cadrul activităţilor sectorului de reintegrare socială din unităţile de deţinere din regiunea
Nord-Est”.
Activitatea este cuprinsă în cadrul Planului de activitate Regiunea
Nord-Est, Educație și asistență psihosocială, anul 2020 și presupune
implicarea unităţilor de deţinere din
Regiunea Nord-Est.

30 de ani de la înﬁințare, marcați de ASCOR Iași prin lansarea
unui volum
oi, 17 decembrie 2020, la
Muzeul Mitropolitan din
Iași a avut loc lansarea volumului „ASCOR Iași la 30 de ani
(1990-2020)”, apărut la Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei și
Bucovinei. Cartea a fost lansată cu
prilejul împlinirii a 30 de ani de la
înﬁințarea ASCOR Iași.
Evenimentul cultural festiv i-a

J

avut ca invitați pe arhim. Nicodim
Petre, consilier al Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, stareț
al Mănăstirii Bucium și îndrumătorul
ﬁlialei ASCOR Iași, pr. prof. univ. dr.
Ion Vicovan, decanul Facultății de
Teologie Ortodoxă din Iași, Gabriela
Pipirig, fost coordonator al Departamentului Relații Externe din cadrul
ASCOR Iași, și Emanuel Buta, fost
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președinte ASCOR Iași în perioada
2014-2020. Întreaga conferință a fost
transmisă live pe rețelele de socializare ale ASCOR Iași și pe doxologia.ro.
„Pe 17 decembrie 2020 s-au împlinit 30 de ani de când ASCOR Iași
a primit binecuvântarea, din partea
Sfântului Sinod și a Înaltpreasﬁnțitului Părinte Mitropolit Daniel, ac-

Cultural |
ð tualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, de a funcționa. ASCOR
Iași a fost și este o binecuvântare
pentru mii de studenți, reprezentând un spațiu în care aceștia s-au
putut regăsi și în care L-au descoperit pe Dumnezeu, L-au interiorizat, L-au conștientizat, un spațiu în
care au putut să-și exerseze puterea creativă, misionară. Ascorenii
ieșeni au avut ocazia să lucreze în
penitenciare, azile de bătrâni, cămine de copii, au vizitat țara, au organizat conferințe cu invitați din țară
și străinătate etc. ASCOR Iași a fost
și este o prietenie și o mare binecuvântare, de care au proﬁtat sute și
mii de studenți din toată zona
Moldovei”, a subliniat arhim. Nicodim Petre, consilier al Sectorului de
Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor și
îndrumătorul ﬁlialei ASCOR Iași.
„Mă bucur că am fost președintele acestei asociații, care are o
tradiție de 30 de ani. ASCOR Iași are
nu doar o tradiție, ci și o implicare în
viața Bisericii și a societății.

Ascorenii ieșeni au înțeles că nu
trebuie neglijată facultatea și studiile, ci că activitățile asociației noastre trebuie desfășurate în paralel cu
acestea, ca să nu existe regrete în
viitor, din punct de vedere profesional. Ne bucurăm foarte mult că am
reușit să publicăm și acest volum
aniversar, care va ﬁ un reper pentru
noile generații și un prilej de readucere aminte cu bucurie de ceea ce
a fost”, a declarat drd. Emanuel
Buta, președinte ASCOR Iași în perioada 2014-2020.
Volumul „ASCOR Iași la 30 de
ani (1990-2020)” poate ﬁ achiziționat
de la Librăriile Doxologia. După spusele organizatorilor, cartea este rodul
tuturor celor care, ﬁe prin voluntariat și implicare directă, ﬁe prin ajutor și prin rugăciune, au sprijinit inițiativele tinerilor din organizația ieșeană, care nu au rămas indiferenți
față de cei din jurul lor, care și-au
dat seama că se poate să ﬁi tânăr
creștin, că se poate să ﬁi bun la facultatea pe care o urmezi, dar în

același timp să ﬁi și implicat.
Volumul este publicat la Editura
Doxologia, având binecuvântarea și
un cuvânt înainte din partea
Înaltpreasﬁnțitului Părinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
Din cuprinsul cărții fac parte texte
ale unor personalități care au fost
alături de ASCOR Iași în cei 30 de
ani: Preasﬁnțitul Macarie, Episcop
Ortodox Român al Europei de Nord,
pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă
din Iași, pr. prof. univ. dr. Ioan C.
Teșu, prodecan al Facultății de
Teologie Ortodoxă din Iași, pr. prof.
univ. dr. Petre Semen, pr. conf. univ.
dr. Constantin Necula. Volumul cuprinde, de asemenea, un interviu cu
părintele arhimandrit Nicodim Petre,
îndrumătorul ﬁlialei de la Iași, precum și mărturii din partea președinților, membrilor din conducere și
voluntarilor care au făcut parte din
ASCOR Iași din anul 1990 până în
prezent.
(Tudorel Rusu, Flavius Popa)
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Noutăţi editoriale la Editura Doxologia
– în lunile noiembrie și decembrie –

Prin Întrupare și Înviere,
cu Hristos spre Împărăţia Cerurilor
Sfânta Spovedanie pe înţelesul copiilor
Înaltpreasﬁnţitul Teofan,
Traducere: Dragoș Dâscă
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei
Ilustraţii: Nicholas Malara
Athos tărâmul sﬁnţeniei.
Întâlniri cu marii părinţi athoniţi
ai veacului al XX-lea
Stefanos Dimopoulos
Traducere: Elena Dinu

Cuvântări la duminici și sărbători
Mitropolitul Antonie de Suroj
Traducere: Ioan-Lucian Radu

Sfântul Nicolae și cele nouă monede de aur
Jim Forest
Traducere: Ioan-Lucian Radu
Ilustraţii: Vladislav Andrejev

Crucea si cerbul.
Viaţa minunată a Sfântului Eustaţie
Gabriel Wilson
Traducere: Dragoș Dâscă

Cuvinte Purtătoare de Viaţă
în epistolele Sfântului Sofronie Athonitul
Alina Ana Nistor

Sadoveanu... altfel
Arhim. Mihail Daniliuc

Tâlcuire la Epistolele I și II către Timotei,
către Tit și către Filimon
Sfântul Ioan Gură de Aur
Traducere: Mitropolitul Veniamin Costachi
Ediţie îngrijită de: Ștefan Voronca,
Andreea Stănciulescu, Petre Caraian

Sfântul Gheorghe și balaurul
Jim Forest
Traducere: Dragoș Dâscă
Ilustraţii: Vladislav Andrejev
Ortodoxia, antidot al suﬂetului întristat. Mângâiere în vremuri tulburi
Pr. Visarion Alexa
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A șaptea ediție a Consfătuirii catehetice
din Arhiepiscopia Iașilor
ea de-a șaptea ediție a
Consfătuirii catehetice
din Arhiepiscopia Iaşilor
a avut loc în perioada 2–3 noiembrie,
la Centrul Eparhial laşi. Reprezentanții birourilor de catehizare din
protopopiatele eparhiei au discutat
diferite aspecte privind catehizarea
credincioșilor și au vorbit despre experiențele trăite în timpul activităților catehetice.
Lucrările din acest an s-au desfăşurat în sala „Iustin Moisescu” şi
au constat în analize, proiecte şi sesiuni de lucru pentru ﬁecare dintre
cele patru departamente ale Biroului de catehizare al Arhiepiscopiei
Iaşilor: administrativ, materiale catehetice, activităţi catehetice şi de comunicare. A fost abordată şi dimensiunea academică şi metodologică
a catehezei prin activităţile susţinute de doi profesori din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi, oameni familiari cu lucrarea Bisericii ca membri ai Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor, susţinători constanţi ai demersului catehetic: prof. univ. dr. Constantin Cucoş și prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă.
„Ediția din acest an reprezintă
un moment de bilanț și un moment
de proiectare a activităților pentru
anul care urmează. În același timp,
întâlnirea reprezintă și o conectare
la problematica oferită de consfătuirea la nivel național și de implementare a acestor gânduri la nivelul
eparhiei. Biroul de cateheză al
Arhiepiscopiei Iașilor, condus de
părintele inspector Bogdan Racu,
are deja o tradiție în acest sens și
dincolo de infrastructura, de materialele, de activitatea zilnică, ﬁnalita-

C

tea este trăirea vie a credinței în parohiile noastre”, a mărturisit părintele Cristian Alexandru Barnea,
consilierul Sectorului Învățământ al
Arhiepiscopiei Iașilor.
Programul zilei de marţi, 3 noiembrie, a început cu săvârşirea
Sﬁntei Liturghii în paraclisul „Ecclesia” din cadrul Muzeului Mitropolitan Iaşi. În continuare, Înaltpreasﬁnțitul Părinte Mitropolit Teofan a
asistat la prezentarea raportului de
activitate al Biroului de catehizare
pentru perioada 2019 – 2020 şi la expunerea proiectelor pentru anul
2021. Ierarhul a oferit un cuvânt de
apreciere şi încurajare, sugerând
câteva direcții strategice de catehizare.
„Consfătuirea catehetică a Arhiepiscopiei Iașilor a adus cu sine,
în condițiile speciale în care s-au ținut lucrările, câteva elemente de
noutate, câteva elemente care au
dat consistență acestei întâlniri.
Trebuie spus că este o întâlnire
care analizează activitatea catehetică din anul care a trecut și o proiectează pe cea care urmează să se
desfășoare în anul ce vine și aceas-

tă întâlnire, pe lângă rapoarte de activitate, pe lângă analize, pe lângă
prognoză, își propune și o lucrare a
îmbunătățirii materialelor pe care
noi le oferim preoților. Este așadar
un eveniment așteptat, nu doar
pentru faptul că prilejuiește întâlnirea tuturor responsabililor. Trebuie
spus că ei lucrează în echipe de lucru pe cele patru departamente: administrativ, comunicare, materiale
catehetice și activități catehetice.
Suntem bucuroși pentru că am
reușit anul acesta să ne întâlnim, să
avem parte de două zile măcar de
consfătuire, având în vedere contextul pe care-l trăim. Sunt bucuros
pentru că am reușit să punem cumva la punct anumite situații pe care
le aveam în lucru. De asemenea, am
reușit să dezvoltăm o serie de activități pe care le aveam în plan și am
făcut câțiva pași în sensul acesta,
împreună cu părinții colegi din celelalte protopopiate și nădăjduiesc ca
și celelalte întâlniri pe care le vom
avea anul acesta, pe grupe mici, pe
ﬁecare departament în parte, să ducă la bun sfârșit măcar ceea ce-am
început anul acesta în aceste ð
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Racu, inspector eparhial pentru
învățământ și catehizare.
Pr. Daniel Ţăranu, coordonatorul Biroului de catehizare al Protopopiatului Botoşani: „Întâlnirea cu
Înaltpreasﬁnţitul Părinte Mitropolit,
cu profesorii universitari invitaţi şi
cu colegii preoţi mi-a reconﬁrmat
cât de necesară este activitatea catehetică în parohie, că tot ceea ce s-a
făcut până acum dă rezultate şi ne
determină să continuăm acest demers”.

Pr. Ionuţ Miorcăneanu, coordonatorul Biroului de catehizare al
Protopopiatului Săveni: „Participarea pentru prima dată la Consfătuirea catehetică mi-a oferit perspectiva unei munci bine organizate, cu
multe proiecte care vin în sprijinul
comunităţilor parohiale în care se
susţine sau se doreşte organizarea
unei activităţi catehetice. Este o lucrare complexă şi rodnică, care implică multă dăruire de sine şi o colaborare foarte bună între membrii
Biroului de catehizare”.

Pr. Iulian Vornicu, coordonatorul
Biroului de catehizare al Protopopiatului Iaşi II: „Consfătuirea catehetică, desfăşurată în acest an într-un
context diferit, s-a ridicat la un nivel
superior, ﬁind avantajată de prestaţia invitaţilor, ritmul lucrărilor şi amploarea acestora. Resimţim mulţumirea pentru rezultatele evidenţiate
şi privim cu nădejde proiectele de
viitor, ﬁind convinşi de importanţa
activităţii catehetice parohiale”.
(pr. Ștefan Zaharia, Flavius Popa)

Simpozionul masteranzilor
la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași
u binecuvântarea Înaltpreasﬁnțitului Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în
data de 12 noiembrie 2020 s-au desfășurat,
în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, lucrările Simpozionului „Symposium
Magistri. Familia creștină – Provocări și soluții duhovnicești”. Organizatorii acestei manifestări academice au
fost studenții din cadrul programului de master „Familia
creștină contemporană”.
Ideea organizării unui astfel de Simpozion a venit la
propunerea părintelui cercet. III dr. Liviu Petcu, lector
asociat al Facultății de Teologie din Iași, care le-a lansat
studenților masteranzi exortația la organizarea unui
simpozion dedicat familiei creștine, în care să ﬁe dezbătute provocările și problemele cu care se confruntă
aceasta astăzi, și, cu precădere, să ﬁe oferite soluții duhovnicești la aceste provocări. Astfel, pe lângă masteranzii Facultății de Teologie din Iași, au participat masteranzi
de la Facultățile de Teologie din Sibiu și București, masteranzi și doctoranzi de la Universitatea din Balamand –
Liban, precum și de la universități din Germania.
Organizarea unui astfel de eveniment a răspuns la
chemarea părintească a Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, care a îndemnat clerul și credincioșii să mediteze pe marginea temei familiei creștine,
pe tot parcursul acestui an, 2020, care a fost proclamat
drept „An omagial al pastorației părinților și copiilor și
Anul comemorativ al ﬁlantropilor ortodocși”.

C

La acest simpozion au mai participat pr. prof. Ioan C.
Teșu, conf. Iulian Damian, pr. lect. Emilian Roman și
conf. Carmen-Gabriela Lăzăreanu. Din cauza restricții- ð
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ð lor actuale, activitatea s-a desfășurat prin intermediul
platformei on-line Zoom.
În debutul simpozionului, părintele prof. Ion Vicovan, decanul Facultății de Teologie, a adresat un cuvânt
de bun venit participanților, mulțumiri organizatorilor și
urări de bine celor ce au susținut referate științiﬁce. A
subliniat, de asemenea, rolul deosebit de important al
familiei creștine în societatea contemporană.
Titlurile lucrărilor susținute au acoperit domenii din
Spiritualitatea Ortodoxă, Teologie Patristică, Sociologie
și Sociologie religioasă, Bioetică creștină, Istorie, Artă
Sacră, Fenomene neo-religioase, Morală creștină,
Drept canonic, Filosoﬁe, Consiliere duhovnicească
pre/post-maritală ș.a.
Reușita acestui demers științiﬁc au mărturisit-o la ﬁ-

nalul simpozionului atât profesorii și studenții masteranzi care au susținut referatele, cât și cei care le-au audiat, deoarece în urma prezentărilor, dar și a discuțiilor
deosebit de interesante și ziditoare de suﬂet de la ﬁnalul ﬁecărei sesiuni de comunicări, s-au oferit soluții pertinente și posibil de transpus în practică pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă familiile creștine
astăzi. Lucrările acestui simpozion vor ﬁ publicate într-un
volum colectiv de studii, în decursul acestui an, sub coordonarea profesorilor amintiți mai sus.
Ne exprimăm speranța ca această primă ediție să ﬁe
doar începutul pentru alte ediții în cadrul cărora se vor
dezbate teme de interes spre folosul suﬂetesc al
studenților masteranzi și al credincioșilor Bisericii noastre. (pr. Liviu Petcu, Petronela Boțu)

Voluntarii Colegiului „Sfântul Nicolae” au organizat
o cateheză misionară la Parohia Silișcani
a începutul Postului
Nașterii Domnului, duminică, 15 noiembrie,
membrii Comisiei Misionare din
cadrul Colegiului „Sfântul Nicolae” Iași au organizat „Cateheza
misionară”. Debutul acestui program catehetic a avut loc la Parohia Silișcani din județul Botoșani
și s-a desfășurat în colaborare cu
părintele paroh Andrei Manolea.
Tema catehezei a fost ,,Taina
Spovedaniei – Rolul și importanța
duhovnicului”. Studenții au încercat să ofere răspunsuri la întrebările credincioșilor legate de Taina
Spovedaniei, săvârșitorul acesteia, importanța mărturisirii păcatelor în fața preotului duhovnic și
altele.
„Prin acest proiect ne propunem să aducem la lumină subiecte de interes și de importanță
pentru ﬁecare credincios, pe înțe-

L

lesul omului de rând. Este un proiect care a luat naștere prin conștientizarea faptului că un bun
creștin este acela care își cunoaște credința și este interesat să
descopere tot mai multe despre
ea. Am început cu Taina Spovedaniei datorită faptului că începu-

tul postului reprezintă un impuls
interior pentru ﬁecare creștin în a-și
îndrepta pașii către scaunul de
spovedanie. Șirul catehezelor misionare este abia la început, pe viitor ne propunem să organizăm și
mai multe cateheze pentru a ajuta
tot mai mulți creștini să înțeleagă
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atât Sﬁntele Taine ale Bisericii, cât
și alte subiecte de interes, legate
de credința noastră”, a menționat
Vlad Constantin, membru al
Colegiului „Sfântul Nicolae”.
„Țin să mulțumesc membrilor
Comisiei Misionare pentru implicarea și dăruirea de care au dat
dovadă pentru împlinirea acestui

proiect frumos, proiect la care tinerii și credincioșii parohiei noastre au participat cu mare drag.
Cateheza are un rol foarte important în pastorație, ea ﬁind forma
principală prin care credincioșii
reușesc să primească și să-și
însușească învățătura de credință. De aceea, nădăjduiesc că

acest proiect frumos al Comisiei
Misionare, care a început în parohia noastră, să continue în cât mai
multe comunități spre folosul
credincioșilor și slava lui Dumnezeu”, a aﬁrmat pr. Andrei Manolea.
(Șerban Manolea)

Zilele „Mitropolit Veniamin Costachi”, ediția a III-a,
la Seminarul Teologic de la Neamț
n perioada 16-18 decembrie,
cu binecuvântarea Înaltpreasﬁnțitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolit al
Moldovei și Bucovinei, la Seminarul
Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț s-a
desfășurat activitatea spiritual-științiﬁcă „Zilele Mitropolit Veniamin
Costachi”, aﬂată la a treia ediție,
acțiune în cadrul căreia școala teologică nemțeană și-a cinstit patronul cultural. Anul acesta, activitățile
s-au organizat în condiții speciale,
având în vedere că întreg învățământul românesc funcționează în
sistem on-line, din cauza noii pandemii pricinuite de virusul Sars-CoV-2.
În cadrul manifestărilor, miercuri, 16 decembrie, a debutat simpozionul „Personalități ale istoriei,
științei și culturii românești, provenite din familii de preoți”, dedicat
„Anului omagial al pastorației părinților și copiilor”. Se știe bine că
Patriarhia Română a declarat anul
2020 drept „An omagial al pastorației părinților și copiilor”, cu scopul
de a evidenția rolul educaţiei creștine în societatea contemporană, întrucât familia a ocupat întotdeauna

Î

un loc fundamental în învățătura
creștină, reprezentând cadrul lăuntric cel mai de preț pentru cultivarea
iubirii și a valorilor culturale românești. De aceea, simpozionul a abordat această generoasă și interesantă temă căci, de-a lungul istoriei,
numeroase familii de preoți s-au
constituit în instanțe paideice, paradigmatice, dând societății urmași
valoroși pentru credința, istoria și
cultura poporului român.
Dintru început, părintele profesor Viorel Laiu, directorul Seminarului nemțean, a adresat un cald salut
tuturor invitaților, prezenți on-line,
profesori și elevi, subliniind importanța acestui eveniment între activitățile non-formale desfășurate la
seminarul nemțean. În mod deosebit, părintele director a salutat participarea la manifestarea spiritualștiințiﬁcă a uneia din cele mai prestigioase școli din Chișinău, Republica Moldova, Liceul Teoretic „Mihail
Sadoveanu”. Au urmat alocuțiuni
ale reprezentanților școlilor participante: pr. prof. Ștefan Oprea, din
partea Liceului Teologic „Constantin și Elena” din Piatra Neamț; prof.
Gheorghiță Butuc, din partea Semi-
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narului „Sfântul Andrei”, Galați; profesorul Ion Popov, directorul Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu”,
Chișinău; prof. Daniela Pleșca
și prof. Sorin Sitea, din partea Colegiului „Mihai Eminescu” din Iași;
prof. Corina Balan, din partea Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Iacob”, Dorohoi.
În deschiderea propriu-zisă a lucrărilor simpozionului, părintele
profesor arhim. dr. Mihail Daniliuc,
coordonatorul manifestării spiritualștiințiﬁce, a prezentat motivația alegerii temei prezentei activități nonformale, dorite ca o încununare a
activităților organizate de școala
teologică nemțeană în „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor și Anul comemorativ al ﬁlantropilor ortodocși români”, menționând: „Este necesar să evidențiem
faptul că multe familii de preoți, prin
modul cum și-au educat copiii, reprezintă cu adevărat modele de bune practici în ceea ce privește creșterea și formarea copiilor. Familia
preotului a fost, este și trebuie să rămână, pentru comunitatea în care
trăiește, un aluat care dospeşte întreaga frământătură, pentru că e- ð
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ð xemplul, mai mult decât cuvântul,
convinge şi transformă”.
A urmat recenzia referatelor întocmite de elevii seminariști, dar și
de cei invitați, evidențiindu-se personalitățile unor clerici și mireni
proveniți din familii de preoți care,
prin activitatea lor, au contribuit la
propășirea românismului și a credinței strămoșești de-a lungul timpului: Sfântul Iosif cel Milostiv (Mitropolitul Moldovei), Episcopul Melchisedec Ștefănescu, Arhimandritul Dosoftei Crihană, Ciprian Porumbescu, Octavian Goga, preotul Alexie Mateevici, Lucian Blaga, Constantin Erbiceanu, Ion Aldea-Teodorovici. O frumoasă intervenție a
avut invitatul special al simpozionu-

lui, Preasﬁnțitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, fost elev al
Seminarului nemțean, care a prezentat asistenței două personalități
marcante ale vieții culturale românești cu obârșii în familii de preoți:
Virgil Gheorghiu și scriitorul Grigore
Ilisei.
La ﬁnalul întâlnirii, părintele director a mulțumit tuturor participanților, dar și celor ce au pregătit
referate, precizând: „Familia creștină, în general, dar și familia preotului, în special, trebuie să rămână
pârga parohiei, pârga Bisericii, început şi model de casă creştină, de
comunitate creştină, de viaţă religioasă-morală. Personalitățile prezen-

tate, cu origini în familii preoțești,
ne-au convins încă o dată de frumoasa înrâurire pe care viața preotului și a Bisericii, în general, o pot
avea asupra creșterii și educării copiilor”.
A doua zi a manifestării, 17 decembrie, a debutat cu o frumoasă
expoziție, prezentată tot în mediul
on-line de către elevii secției Patrimoniu a Seminarului „Veniamin
Costachi”, intitulată: „Părinți sﬁnți și
copiii lor sﬁnți”. Au fost expuse icoane reprezentând părinți sﬁnți alături
de copiii lor sﬁnți, reliefându-se astfel ideea că rolul ultim al familiei
creștine, al părinților și copiilor lor
este de a împlini chemarea la sﬁnțenie adresată de Dumnezeu tuturor.
A urmat o amplă conferință cu
tema „Religie și artă. De la preistorie
la începutul medievalității”, susținută de domnul Vasile Diaconu, doctor în istorie, membru al Comisiei
Naționale de Arheologie și director
al Muzeului de Istorie și Etnograﬁe
Târgu Neamț. În demersul său, vorbitorul s-a sprijinit pe numeroasele
descoperiri arheologice făcute
chiar în zona Neamțului de echipele
de arheologi coordonate de domnia
sa. În cuvântul de încheiere, părintele director Viorel Laiu a mulțumit
distinsului oaspete pentru mulțimea
informațiilor prezentate ce subliniază rolul arheologiei în lămurirea
unor aspecte referitoare la originile
și istoria noastră, punându-ne în legătură cu vremuri ancestrale.
Deși anul acesta „Zilele Mitropolit Veniamin Costachi” s-au desfășurat în sistemul on-line, totuși au
adus elevilor seminariști bucuria
reîntâlnirii cu uriașa personalitate a
ierarhului moldav, dar și cu alți mari
români, făuritori de istorie și cultură
națională.
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Bucurie pentru bătrânii neajutorați și singuri
n prag de sărbători, Societatea Ortodoxă a Femeilor Române Iași, în colaborare cu
Fundația Medicală „Providența” a
Arhiepiscopiei Iașilor, Fundația „Păpădia” și Societatea Națională Crucea Roșie – ﬁliala Iași au organizat
activitatea umanitară ,,Nu sunteți
singuri!”, dedicată persoanelor vârstnice aﬂate în diﬁcultate. Această
acțiune s-a desfășurat în perioada
6–15 decembrie 2020.
Organizatorii au oferit pachete
cu alimente, dar și ciorapi împletiți
de membrele SOFR, persoanelor în
vârstă, greu încercate de boală, care se aﬂă într-o situație diﬁcilă. Bătrânii care s-au bucurat de daruri se
confruntă cu probleme de sănătate,
au venituri mici și mulți dintre ei au
nevoie de supraveghere și sprijin la
efectuarea activităților de îngrijire
personală.
Dincolo de sprijinul material

Î

acordat, s-a dorit ca acest eveniment să bucure persoanele vârstnice, arătându-le că nu sunt singure și părăsite în preajma sărbătorilor de iarnă, oferindu-le credința
că sunt prețuite și înțelese.
Tot ascociația SOFR Iași, în data
de 6 ianuarie, cu sprijinul Paraclisului Mitropolitan „Sfântul Nicolae
Domnesc” din Iași, au oferit daruri
pentru un număr de 14 copii internați la Secția a II-a „Pașcanu” a
Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași. De asemenea, alte 25 de pachete cu produse alimentare neperisabile vor ﬁ duse în perioada următoare unor persoane vârstnice și
singure din Iași.
În colaborare cu membrele
SOFR Iași, micuții de la Grădinița nr.
15 – Școala „Ion Creangă” Iași au
participat cu donații și pachete special pregătite pentru copiii din satul
Lungani, ﬁind primiți cu bucurie de

Bucurie pentru 20 de familii neajutorate
din partea Sfântului Nicolae
embrii Colegiului „Sfântul Nicolae” din Iași, în
colaborare cu prietenii
și susținătorii comunității CSN, au
pregătit daruri și pachete cu alimente pentru 20 de familii defavorizate din comuna Movileni, județul
Iași. Cu binecuvântarea Înaltpreasﬁnțitului Părinte Mitropolit Teofan
și cu sprijinul Ocolului Silvic Neamț,
voluntarii Colegiului au dăruit cu
acest prilej și 20 de brazi, pentru ca
cei fără posibilități să sărbătorească
praznicul Nașterii Domnului așa
cum se cuvine.
ð

M
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către părintele paroh Emilian Rotaru, chiar la biserică, de ziua Sfântului Nicolae.
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Până acum, peste 300 de copiii
și tineri au primit din partea prietenilor Sfântului Nicolae daruri, tablete,
ghetuțe, jocuri și dulciuri. Cu binecuvântarea IPS Părinte Mitropolit
Teofan și sub deviza „Crăciunul pentru toți”, membrii Comisiei Proiecte
de la Colegiu și-au propus ca ﬁecare familie greu încercată să aibă bucate pe masa de Crăciun și să se
bucure de un brad împodobit. Cu
sprijinul părintelui Constantin Șerban de la Parohia „Sfântul Pahomie
de la Gledin” Madrid, studenții au

pregătit peste 60 de pachete cu alimente de bază și dulciuri, o parte
din ele ﬁind personalizate pentru 20
de familii defavorizate.
De asemenea, cu ajutorul celor
de la Junior Chamber International
Iași (JCI Iași), Colegiul „Sfântul Nicolae” a reușit să strângă în cadrul
campaniei „O jucărie de Crăciun”
peste 150 de cadouri personalizate
pentru copii (jucării, dulciuri, board
games, rechizite ș.a.), iar o parte din
daruri au fost deja oferite celor 20
de familii din satele Movileni, Potân-

geni, Iepureni și Larga-Jijia.
„Fiecare familie a primit un brad
natural pentru Crăciun, oferit de
Ocolul Silvic Neamț, ﬁecare având
decorațiuni pentru a ﬁ împodobit în
Ajunul Crăciunului. Cu această ocazie vrem să transmitem mulțumirile noastre părintelui Constantin
Șerban din Madrid, Amaliei-Margareta Dămoc de la JCI Iași și celor de
la Ocolul Silvic – Neamț”, a aﬁrmat
Cristian Butnărașu, coordonatorul
de voluntari de la Colegiul „Sfântul
Nicolae”.

Campania „Daruri în cinstea Pruncului Iisus”
la Mănăstirea Hadâmbu
este o sută de familii sărace au primit marţi, 22
decembrie 2020, alimente
pentru perioada sărbătorilor de
iarnă, în cadrul campaniei „Daruri în
cinstea Pruncului Iisus”.
Acestea au fost oferite de
Mănăstirea Hadâmbu din judeţul
Iaşi, la iniţiativa arhimandritului
Nicodim Gheorghiţă, stareţul aşezării monahale din Dealul Mare.
Oamenii cu o situaţie materială precară din satele Schit Hadâmbu,
Urşiţa şi Hadâmbu au ajuns la orele

P

dimineţii în aşezământul monastic
ocrotit de Preasfânta Născătoare
de Dumnezeu. Părinţii Mănăstirii
Hadâmbu le-au dăruit alimente nepersabile şi dulciuri. Acţiunea ﬁlantropică a fost binevenită pentru cei
nevoiaşi în contextul perioadei diﬁcile prin care trecem. Arhimandritul
Nicodim Gheorghiţă a amintit că de
mai bine de două decenii familiile
cu mulţi copii şi văduvele sunt în
atenţia Mănăstirii Hadâmbu pe
toată perioada anului, dar cu precădere la Crăciun şi la Paşti. „A devenit

o tradiţie ca în ajunul Crăciunului să
oferim alimente oamenilor săraci
din satele învecinate cu Mănăstirea
Hadâmbu. Mereu ne-am gândit să
facem o mică bucurie celor sărmani
şi lipsiţi de ajutor pentru a avea cele
necesare pentru masa de sărbători.
Am dăruit din ceea ce Bunul
Dumnezeu ne-a trimis, prin bunii
pelerini care vin în această aşezare
monahală să ceară mijlocirea Maicii
Domnului”, s-a exprimat arhimandritul Nicodim Gheorghiţă.
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Pro Vita Iași: Fapte bune pentru familiile cu mulți copii
din Arhiepiscopia Iașilor
epartamentul Pro Vita
din cadrul Sectorului de
Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor a organizat în luna decembrie 2020, cu ocazia Nașterii Domnului Iisus Hristos, mai multe activități pentru familiile înscrise în Programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii „Sfântul Stelian”.
Activitățile organizate s-au concentrat pentru sprijinirea familiilor
din Arhiepiscopia Iașilor, care au
peste 7 copii:
u Campania „Scrisori pentru
Moș Crăciun”, a șaptea ediție, proiect
prin care dorințele a 128 de copii, cu
vârste cuprinse între câteva luni și 18
ani, au fost îndeplinite cu sprijinul
Fundației Antibiotice „Știință și suﬂet”
și cu implicarea ﬁrmei Continental
Iași. Adaptat la vremurile pandemiei,
timp de patru zile, Moșul și echipa sa
au mers pe la casele copiilor și au
dus personal darurile, vestind astfel
bucuria Crăciunului.

D

u Au fost oferite pachete pentru 20 de familii din județul Botoșani.
Darurile consistente au conținut alimente de bază neperisabile (ulei,
făină, paste, conserve, dulciuri) și
carne. Valoarea unui pachet a fost
de 500 de lei. Ele au fost realizate cu
ajutorul voluntarilor și au fost duse
la familii prin sprijinul protopopiatelor și al preoților din parohiile unde
locuiesc familiile respective.
u Sprijin material pentru două
familii din județul Iași. Prin implicarea a doi donatori, care au dorit să
rămână anonimi, am putut oferi daruri deosebite care să ușureze
acestor familii viața de zi cu zi.
u Familia Olaru din satul Icușeni are 9 copii. Mama a decedat la
începutul anului din cauza cancerului. Tatăl se ocupă acum de creșterea lor. Veniturile lor și condițiile de
trai sunt foarte modeste. Ei au primit
un aragaz, o stație de călcat, perne
și pilote. Pentru masa de Crăciun au
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primit un pachet cu alimente.
u Familia Hrișcă din satul Belcești are 10 copii. Unul dintre copii
are handicap și este dat în plasament. La scurt timp de la nașterea
ultimului copil, mama a părăsit familia, iar copiii au rămas în grija tatălui.
Ei au primit un aragaz, o ladă frigoriﬁcă și un pachet consistent cu
carne.
„Am făcut aceste activități pentru familiile cu mulți copii pentru că
ele merită să primească o mână de
ajutor. Ne gândim cu recunoștință
la ele pentru că au dat naștere copiilor pe care i-au primit în dar de la
Dumnezeu. Departamentul Pro Vita
a fost instrumentul prin care zeci de
oameni inimoși au ajutat aceste familii. Noi doar am oferit cadrul ca
faptele bune de Crăciun să aducă
bucurie beneﬁciarilor și donatorilor.
Dorim să le mulțumim pe această
cale tuturor celor care s-au alăturat
nouă: Fundația Antibiotice «Știință ð
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ð și suﬂet», ﬁrma Continental Iași, voluntarilor, preoților, donatorilor, dar
și celor din media care ne ajută să
arătăm binele din Biserică: Radio
Trinitas, doxologia.ro, Agenția de
știri Basilica, Ziarul Lumina și Știri
pentru Viață. Dorim tuturor ca Domnul nostru Iisus Hristos să le răsplătească bunătatea și să aducă bucurie în familiile lor cu prilejul sărbătorii Nașterii Sale din Fecioara Maria”,
a declarat Sorina Topliceanu, refe-

rent în cadrul Departamentul Pro
Vita.
Programul de solidaritate pentru
familia cu mulți copii „Sfântul Stelian” este un proiect Pro Vita Iași prin
care sunt susținute și promovate familiile cu peste 8 copii din Arhiepiscopia Iașilor. Pro Vita Iaşi este un departament misionar al Arhiepiscopiei Iaşilor care funcţionează din anul
2011 şi are ca misiune salvarea, protejarea şi îmbunătăţirea vieţii. Activi-

tăţile principale se concentrează în
jurul informării şi consilierii adolescenților pe probleme speciﬁce vârstei, sprijinirea femeilor aﬂate în
criză de sarcină și a familiilor cu
mulți copii, salvarea copiilor de la
avort. Mai multe informaţii despre
proiectele și activitățile Pro Vita Iași
puteţi găsi pe site-ul provitaiasi.ro
sau pe pagina de Facebook Pro Vita
Iași.

Acțiuni de binefacere în Protopopiatul Iași II
ineri, 4 decembrie, 54 de copii din familiile
numeroase din Protopopiatul Iași II, încadrate în programul Pro Vita „Sfântul
Stelian”, au primit încălțăminte de iarnă prin intermediul unei acțiuni desfășurate de Biroul Pro Vita din cadrul protoieriei.
De cinci ani, familiile cu peste șapte copii primesc
în preajma sărbătorii Nașterii Domnului sprijin, cu
ajutorul sponsorilor și donatorilor sensibili la nevoile
familiilor numeroase. Ca o noutate față de edițiile precedente, anul acesta, 14 perechi de încălțăminte au
fost achitate de Parohia „Sﬁnții Arhangheli Mihail,
Gavriil și Rafail” – Roșca, prin efortul și bunăvoința pă-
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rintelui paroh Ciprian Ciuntu. De asemenea, îmbucurătoare și emoționantă a fost și fapta membrilor personalului magazinului CCC care, la ultimele două
ediții, au completat din propriul buzunar pentru a
achiziționa încălțăminte de calitate mai bună.
Mulțumim în nume personal și în numele părinților și
copiilor care au primit cu recunoștință darul material.
Cei care doresc să se implice în acțiunile Biroului Pro
Vita al Protopopiatului Iași II ne pot contacta la sediul
protoieriei (Str. Ion Neculce, nr. 36, Iași) sau la adresa
de email protopopiatul2iasi@yahoo.com. (pr. Florentin Lupașcu, Biroul Pro Vita Protopopiatul Iași II)

Cadouri pentru elevii din Ghergheleu, Rediu Galian și Pribești,
din partea prietenilor Sfântului Nicolae
oluntarii Colegiului „Sfântul Nicolae” din Iași s-au
aﬂat în ziua de 22 decembrie 2020, în localitățile Ghergheleu,
Rediu Galian și Pribești din județul
Vaslui, unde au oferit daruri, dulciuri
și ghetuțe elevilor din zonele defavorizate. Activitatea a avut loc în cadrul campaniei „O jucărie de
Crăciun” și s-a desfășurat în colaborare cu Junior Chambers Inter-

V

national Iași și Asociația „Filantropia
Ortodoxă” Huși.
Satul Ghergheleu se aﬂă într-o
zonă izolată a județului Vaslui, iar localitatea nu beneﬁciază de asfalt,
semnal la telefon sau internet, prin
urmare, elevii din sat întâmpină
greutăți atunci când ei trebuie să
învețe online. Mai multe informații
ne-a oferit Florin Mirea, voluntar și
membru al Comisiei Proiecte CSN:

„Am avut ieri privilegiul sau mai
bine spus binecuvântarea de a aduce o bucurie suﬂetească și un zâmbet pe chipurile a aproximativ 70 de
copilași din trei sate din nordul
județului Vaslui: Ghergheleu, Rediu
Galian și Pribești. După o călătorie
cu două mașini încărcate cu jucării
și dulciuri, unde s-au înghesuit și cei
cinci spiriduși ai Moșului, Cristian,
Flavius, Bogdan, Vlăduț și Florin, am ð
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poposit pe rând în cele trei localități.
La Ghergheleu ne așteptau o
ceată de copilași într-o sală de
clasă. Atât ei cât și noi am avut ceva
emoții, însă ele au fost foarte repede alungate de cel care le este
profesor de religie și care îi iubește
atât de mult. Bucuria din ochișorii
ﬁecărui copil care și-a primit darul
de la Moș Crăciun și Sfântul Nicolae e de nedescris. Este un sentiment care te înalță și îți umple suﬂetul de fericire. După ce am colindat
împreună, am plecat către următoarea destinație, dar nu înainte de a ne
promite (n.r. elevii) că vor păstra
tradiția și vor merge cu colinda la
ﬁecare casă din satul lor. M-am bucurat mult să aud acest lucru, îmi dă
încredere că tradițiile nu se vor
pierde.
La Rediu Galian am întâlnit cei
mai entuziasmați copilași. Aici ceata
era mai mărișoară, veselă și plină de

energie. Cu siguranță ne așteptau
cu mare nerăbdare. Bucuria primirii
cadourilor a fost de nedescris, însă
aici am simțit că această bucurie a
fost încununată și de fericirea de a
ne vedea pe noi, de a simți prezența
noastră în preajma lor. Privind peste
această «mică cetate de suﬂete»,
ți-ai ﬁ dat foarte repede seama că
și-au transformat profesorii în «nobili ai cetății». Trăiești un sentiment
de împlinire atunci când le vezi
fețele luminoase, o trăire ce te face
să iei parte la bucuria lor. M-a
înduioșat foarte mult reacția lor
atunci când unul dintre colegii lor
primea cadoul. Fiecare dintre ei lua
parte la fericirea celuilalt, exprimând prin asta inocența lor îngerească. Înainte de a pleca și spre ultima localitate, am cântat împreună
câteva colinde și, la fel ca și la
Ghergheleu, am plecat de aici cu
aceeași promisiune, că vor merge la

colindat și vor dărui și ei, la rândul
lor, un cadou persoanelor dragi.
La Pribești nu am avut ocazia să
cunoaștem copilașii, dar ne-am întâlnit cu doamna învățătoare din sat
și cu sprijinul ei, elevii cu posibilități
reduse vor primi cadourile de
Crăciun.
Am trăit acest moment cu foarte
mult entuziasm și cu multă bucurie.
Pentru mine a fost o onoare să fac
parte din echipa de spiriduși a
Moșului și să cunosc aceste suﬂete
minunate și pline de energie”.
Activitatea de ieri a avut loc în
cadrul campaniei „O jucărie de
Crăciun” și s-a desfășurat în colaborare cu Junior Chambers International Iași, Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși, Jassyro, Bistro „La
Noi”, Bindu, 7am Coﬀee to Go, Teo’s
caﬀe, Cafetish, Grinch – coﬀee&
more, Status Coﬀee și The Beginning.

Copiii din Coșula au primit cadouri din partea Bisericii
eci de copii din comuna Coșula au primit cadouri, în prag de sărbători, din donațiile consătenilor și a Parohiei „Izvorul Tămăduirii”.
Vineri, preotul Adrian Achițenei, ajutat de voluntari, a
împărțit 79 de daruri.

Z

Cadourile au constat în dulciuri, rechizite, haine și
jucării. Potrivit preotului, a doua zi, atenția s-a concentrat asupra bătrânilor locului, primind în dar pachete alimentare și bunuri.
„Cu șapte zile înaintea Crăciunului, am distribuit la ð
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ð 79 de copii din parohia noastră darurile
trimise de dumneavoastră, oameni
frumoși și cu suﬂet mare! Mulțumesc
în numele copiilor, pentru că sunteți
întotdeauna alături de noi în astfel de
momente! Chiar dacă am dorit ca numele copiilor, precum și ale dumneavoastră să rămână anonime, nu pot rămâne anonime gestul și dragostea
dumneavoastră!”, a mărturisit preotul
paroh Adrian Achițenei.

O expoziție națională on-line și fapte bune în off-line –
activități de suﬂet la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” Iași
levii și cadrele didactice
de la Liceul Teoretic de
Informatică „Grigore Moisil” Iași au avut parte de un ﬁnal de
cursuri presărat cu multe activități
de voluntariat, dar și cu o expoziție
națională în mediul on-line cu tema
„Coborârea Cerului pe pământ –
Nașterea Domnului”.
Deși școala on-line a părut o
piedică în comunicare, bucuria Crăciunului a adus mai aproape elevii și
profesorii de la Liceul Teoretic de
Informatică „Grigore Moisil” Iași.
Directoarea liceului, prof. dr. Adina
Romanescu, a spus că aceștia s-au
unit atât în provocări intelectuale și
virtuale, cât și în fapte bune, concrete, de ajutorare a semenilor.
În parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Județean Iași a fost realizată
o expoziție on-line de postere cu
tema „Coborârea Cerului pe pământ – Nașterea Domnului”. În realizarea lucrărilor, elevii au utilizat aplicațiile studiate – Paint, Paint 3D,
Photoshop – care au condus la formarea de noi deprinderi și abilități în

E

utilizarea tehnologiei informatice.
Cu ajutorul acestora, ei și-au manifestat sentimentele și trăirile legate
de cea mai frumoasă sărbătoare
creștină, Crăciunul.
La expoziție au participat elevi
de gimnaziu și liceu din județele:
Iași, Botoșani, Argeș, Timiș, Brașov,
Constanța, Călărași și Mureș. Expoziția poate ﬁ vizionată în perioada
15-30 decembrie 2020 pe platforma
„ACCED – Copilul de azi, creatorul
de mâine” din cadrul Centrului de
Formare pentru Educație Digitală al
Inspectoratului Școlar Județean
Iași, în parteneriat cu Quartz Matrix.
„Dorim ca prin vizionarea acestor
lucrări on-line să putem aduce împreună un sentiment de speranță și
bucurie tuturor celor care le vor
privi: elevi, profesori, părinți, bunici
și întregii comunități”, a spus Violeta
Țuțui, profesor de religie și inițiator
al proiectului.
Din virtual, reprezentanții Liceului de Informatică s-au mutat și-n
oﬀ-line, în activități concrete, prin
care au oferit daruri și bucurie în

prag de Crăciun. Elevii și părinții claselor a V-a B și a VII-a A, coordonați
de doamnele profesoare Andreea
Baltariu, Floricica Morariu și Costina
Macovei, alături de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Iași, au desfășurat activitatea
caritabilă „Fii bun și de Crăciun!”, cu
scopul de a împărtăși bucuria sărbătorii Crăciunului cu bătrânii și copiii din cele două centre sociale
aﬂate în Negrești, județul Vaslui.
O altă activitate s-a intitulat
„Bucurie peste Prut, daruri pentru
românii aﬂați în diﬁcultate”, și s-a
desfășurat în parteneriat cu Departamentul Pro Vita al Mitropoliei
Moldovei și Bucovinei. „Am fost Moș
Crăciun împreună cu elevii, părinții
și doamna profesor Ines Crețu, diriginta clasei a IX-a B, care s-a implicat cu multă dăruire în adunarea de
donații constând în alimente de
bază, detergent și cărți pentru câteva familii de peste Prut”, a menționat Floricica Morariu, profesoară
de religie, inițiatoarea și coordonatoarea activităților de caritate.
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O nouă expoziție la Muzeul Mitropolitan din Iași:
„55 de ani de la trecerea la cele veşnice a preotului
mărturisitor profesor Gheorghe Cotenescu”
n Sala Ctitorilor a Muzeului
Mitropolitan din Iaşi a avut
loc, în ziua de 23 noiembrie
2020, vernisajul expoziţiei itinerante
fotodocumentare „In memoriam. 55
de ani de la trecerea la cele veşnice
a preotului profesor dâmboviţeanomuscelean Gheorghe Cotenescu”.
Aceasta cuprinde 40 de fotograﬁi
din colecția personală a ziaristului
Radu Petrescu-Muscel, nepotul
preotului Cotenescu.
Evenimentul, organizat de Mitropolia Moldovei și Bucovinei în colaborare cu Radu Petrescu-Muscel,
a fost moderat de părintele Cristian
Muraru, directorul Centrului de
Conservare și Restaurare a Patrimoniului de Artă Creștină „Resurrectio”
al Arhiepiscopiei Iașilor. De asemenea, părintele Daniel Isai a evocat
activitatea clericului în Moldova.
Expoziția este dedicată memoriei
părintelui Gheorghe Cotenescu,
unul dintre cei mai reprezentativi
clerici ortodocși din prima jumătate
a secolului al XX-lea. Mai multe
informații ne-a oferit domnul Radu
Petrescu, nepotul direct al preotului
Cotenescu: „Această expoziție a
mai fost prezentată în trei localități
din județul Argeș, este vorba de
Câmpulung Muscel, Curtea de Argeș și Pitești, și a fost realizată cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului. De asemenea,
expoziția a mai fost și la Biserica
«Doamna Oltea» din București, cu
binecuvântarea Arhiepiscopiei Bucureștilor. De astăzi ea se aﬂă la Iași
pentru că, din anul 2019, părintele
profesor căpitan Gheorghe Cote-

Î

nescu este Cetățean de Onoare
post-mortem al Municipiului Iași.
Am zis că merită să îi ajutăm pe
ieșeni să îl cunoască mai bine pe
acest cleric muntean, iar multe dintre realizările părintelui sunt legate
de Iași. Expoziția prezintă câteva
episoade din viața lui, de la căsătorie până la închegarea unei familii
extinse, sunt episoade din viața lui
de profesor, din perioada când a
colaborat cu Nicolae Iorga, ﬁind primul secretar al istoricului”.
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Evenimentul se încadrează pe linia eforturilor istoricilor contemporani de recuperare a imaginii şi a
realizărilor unor mari personalităţi
ale poporului român, clerici şi laici
care au suferit pe nedrept în perioada instaurării şi a dominaţiei regimului comunist: „În cadrul expoziției găsim fotograﬁi din viața lui ca
mărturisitor în temnițele comuniste.
În perioada 1949-1950, părintele a
fost închis timp de 14 luni pentru sprijinul logistic și spiritual pe care l-a ð
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ð acordat câtorva membri din grupul
colonelului Gheorghe Arsenescu
de la Câmpulung Muscel”.
Prezenţa preotului profesor
Gheorghe Cotenescu, dublu licenţiat (Teologie şi Conservator), a fost
rodnică în eforturile de ediﬁcare şi
consolidare naţională, culturală şi
bisericească din prima jumătate a
secolului al XX-lea. Elev favorit al
profesorului Ion Popescu-Pasărea,
devine capelan militar în întreaga
campanie a Războiului de Întregire
a Neamului şi consolidare a României Mari (1916-1919), ﬁind alături de
soldaţii români la eliberarea Basarabiei şi a Ardealului, până la Budapesta, asigurându-le asistenţa religioasă, însuﬂeţindu-i moral şi implicându-se în acordarea primului
ajutor răniţilor. De asemenea, clericul a avut o activitate didactică de
excepţie, ﬁind profesor la patru Seminarii Teologice, contribuind la
modelarea caracterului elitei Bisericii Ortodoxe Române (patriarhii
Iustin Moisescu şi Teoctist Arăpaşu,
episcopii Gherasim Cristea şi Eftimie Luca, ieromonahii Soﬁan Boghiu, Iustin Pârvu, Tănase Petroniu,
Roman Braga, Felix Dubneac etc.).
În timpul persecuţiilor comuniste a
avut de suferit din motive politice, ﬁind condamnat şi încarcerat 14 luni
(martie 1949 – mai 1950).
În anul 2019, Primăria şi Consiliul
Local al Municipiului Iaşi, la propunerea d-lui Radu Petrescu-Muscel,
a aprobat acordarea titlului de Cetăţean de Onoare post-mortem unor
oﬁţeri din armata regală română cu
rol însemnat în asigurarea protecţiei
Capitalei de război în cursul anului
1917. Au fost recompensaţi simbolic
generalii Gheorghe Dabija şi Gheorghe Rasoviceanu, împreună cu preotul profesor căpitan Gheorghe

Cotenescu. De asemenea, clericul a
primit acest titlu și din partea localităților Câmpulung Muscel, Stoenești și Beiuș.

Povestea de viață a părintelui profesor Gheorghe
Cotenescu
n preot foarte apreciat,
participant la Primul
Război Mondial, Gheorghe Cotenescu a fost secretarul
personal al lui Nicolae Iorga timp de
cinci ani şi profesorul a doi viitori patriarhi ai României, Iustin Moisescu
şi Teoctist Arăpașu.
Gheorghe Cotenescu s-a născut în 1886 în comuna argeşeană
Stoeneşti. Membru în conducerea
mai multor societăţi profesionale şi
culturale de la începutul secolului
XX, secţiile Ligii Culturale, Societatea Studenţilor Teologi, Societatea Studenţilor de la Conservator,
Societăţile corale „Carmen” şi „Hora”, Societatea culturală „Miron
Costin”, Asociaţia Cântăreţilor Bisericeşti din România etc., organizează şi animă numeroase evenimente
promovate de acestea, atât în vechiul Regat, cât şi în celelalte teritorii locuite de români.
Fidel partizan al ideilor inovatoare propagate de Spiru Haret şi Nicolae Iorga, nu pregetă să-şi îndeplinească misiunea de luptător pentru
dreapta credinţă în comuna strămoşilor săi, Stoeneşti-Muscel, pe
cursul superior al Dâmboviţei, unde
devine preot paroh în 1913, înﬁinţând şi conducând bănci, obşti şi
cooperative.
După cum spune profesorul de
istorie Constantin Voinescu, „preotul Cotenescu a luat parte la întreaga campanie militară (1916-1919)

U

din Primul Război Mondial, peregrinând printr-o ţară ajunsă la capătul
puterilor alături de răniţii spitalelor
de evacuare şi în cadrul unităţilor
combatante, din Muntenia în Moldova, din Basarabia în Ardeal, până
la Tisa”.
La întoarcere, preotul-căpitan
decorat cu ordinul „Coroana României”, îndurerat de distrugerea modestei sale biserici în toamna anului
1916 de furia nemţilor opriţi din vijelioasa lor înaintare pe linia Albeştivârful Mateiaş-Stoeneşti, se apucă,
cu ajutorul bunului Dumnezeu, şi
reuşeşte să ridice o frumoasă biserică din piatră, în 20 de ani (19191939), cu preţul unor eforturi şi sacriﬁcii enorme, rugându-şi prietenii
de odinioară să-l ajute. Iar bunul
Dumnezeu i-a ascultat ruga, Sfântul
lăcaş ﬁind primul târnosit pe 8 octombrie 1939 de Patriarhul Nicodim
Munteanu, în prezenţa unor mari
personalităţi cunoscute personal,
precum ziaristul Pamﬁl Şeicaru şi
generalul Gheorghe Rasoviceanu,
fostul său comandant militar.
Peste o mie de elevi
l-au avut profesor
Gheorghe Cotenescu a iubit
enorm meseria de profesor de muzică, fără să-şi neglijeze însă parohia rurală din Muscelul strămoşesc,
păstorind-o timp de 52 de ani (19131965) şi neîndurându-se să-şi părăsească enoriaşii pentru a preda deﬁnitiv în Seminariile Capitalei (Central sau Nifon). În peste 20 de ani de
profesorat la şcolile din Stoeneşti şi
la seminariile din Câmpulung-Muscel, Curtea de Argeş şi CernicaIlfov, plămădeşte cu dragoste destinele a peste o mie de copii.
„Iar aceştia i-au întors dragostea
pe măsura puterilor lor, mulţi dintre
ei devenind ﬂoarea ortodoxiei româ- ð
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ð neşti aşa cum ar ﬁ Patriarhii Iustin
Moisescu și Teoctist Arăpaşu, Episcopii Gherasim Cristea, Eftimie Luca şi Roman Stanciu, valoroşii arhimandriţi Soﬁan Boghiu, Roman Braga, Felix Dubneac, Grigorie Băbuş,
Ioasaf Popa, Ioasaf Ganea, Atanasie
Gladcovschi, Tănase Petroniu, Justin Pârvu, profesorii universitari Ioan
Pulpea-Rămureanu şi Anton Uncu,
dar şi demnul de pomenire protopop
argeşean Vasile Chiţu”, precizează
profesorul Constantin Voinescu.
A fost deputat de Muscel
Adevărata aureolă a preotului
Gheorghe Cotenescu a fost într-adevăr profesoratul. Seminariştii îl ascultau fără să murmure pe acest
„popă de ţară” care-i stăpânea şi-i
mişca, cu talentul său de expunere,
cu mimica, cu umorul blajin şi cu bogăţia de cunoştinţe de care dispunea. Şi astăzi îşi reamintesc cu plăcere, acei care mai trăiesc, de orele
sale de muzică, de excursiile pe care
le organiza, de pasiunea pe care o
punea şi, mai ales, de metoda sa didactică, sugestivă şi captivantă. Era
de o bunătate rară, îi ajuta, ţinea foarte mult cu clasa şi o apăra, iar corurile pe care le dirija erau desăvârşite.
„Popa Ghiţă” din Muscel se număra printre profesorii cei mai iubiţi
de seminariştii câmpulungeni, argeşeni ori cernicani, mulţi dintre ei

afoni. Prin talentul şi iscusinţa sa, a
dovedit că muzica este o ramură de
studiu importantă în formarea şi
educarea tineretului, cu o singură
condiţie însă: profesorul să aibă ţinuta, chemarea şi pregătirea necesară.
Bine văzut de toţi şi apreciat
pentru cultura, râvna şi aptitudinile
sale didactice, deşi nu era profesor
universitar, a fost invitat în repetate
rânduri de cărturarul Nicolae Iorga
şi de comitetul de organizare să
conferenţieze la Universitatea Populară de la Vălenii de Munte în perioada 1932-1946. Încrederea pe
care i-a acordat-o profesorul Nicolae Iorga încă din studenţie, ﬁind
primul său secretar particular în perioada 1907-1912, l-a determinat să
accepte şi delicata sarcină de organizare, după război, a secţiei muscelene a Partidului Naţionalist-Democrat, ﬁind ales deputat de Muscel (1931-1932), alături de Constantin (Dinu) I.C. Brătianu şi Ion Mihalache, cu numeroase aparent umoristice luări de cuvânt şi frumoase
iniţiative parlamentare în favoarea
muscelenilor, dovedind un vădit talent oratoric.
I-a sprijinit pe luptătorii
anticomunişti
Preluarea puterii de regimul comunist şi prăbuşirea valorilor tradi-

40 | noiembrie-decembrie | Candela Moldovei | an XXVIII, nr. 11-12

ţionale zguduie din temelii viaţa patriarhală din comuna Stoeneşti. Simte nevoie să facă ceva şi îi sprijină logistic pe partizanii din Munţii Muscelului, conduşi de martirul colonel deblocat Gheorghe Arsenescu. Reţeaua informativă a Securităţii şi Miliţiei
îi identiﬁcă rapid rolul (primii luaţi în
vizor erau intelectualii de prestigiu ai
satelor) şi este arestat în primul lot
de musceleni, ﬁind condamnat în
mai 1950 după 14 luni de anchetă.
Umilinţele suferite în anchetele
nesfârşite şi cruzimea călăilor din
închisorile comuniste de la Piteşti şi
Câmpulung îi afectează grav sănătatea, dar nu-l zdrobesc suﬂeteşte.
Bătrân şi bolnav, este impus la cote
enorme, i se conﬁscă întreaga
avere, e ameninţat cu excluderea
copiilor minori din şcoli şi chiar cu
împuşcarea dacă nu se înscrie primul în gospodăria colectivă ce trebuia înﬁinţată cu orice preţ, singura
de altfel într-o zonă de munte renumită pentru tenacitatea rezistenţei
anticomuniste.
Ultimii ani ai vieţii sale de paria al
unei societăţi dezumanizate şi-i petrece în mari lipsuri şi suferinţe, mai
mult prin spitale, alături de scumpa
sa soţie Elisabeta, născută Răuţoiu.
S-a stins din viaţă în 1965.
(Denis Grigorescu)
Sursa: adevarul.ro
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Actrița Draga Olteanu Matei, înmormântată la Piatra Neamț
e platoul Bisericii „Sfântul
Ioan” – Domnesc din Piatra Neamţ a fost oﬁciată
duminică, 22 noiembrie 2020, slujba
înmormântării actriţei Draga Olteanu
Matei.
Sub protia arhimandritului Nichifor Horia, exarhul mănăstirilor
din Arhiepiscopia Iaşilor, delegatul
Înaltpreasﬁnţitului Părinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei,
au mai slujit şase preoţi. Pe o vreme
însorită, sute de prieteni, cunoscuţi
şi admiratori s-au rugat ca suﬂetul
marii actriţe să se aşeze cu drepţii,
unde „nu este nici durere, nici întristare, nici suspin”.
Pe tot parcursul slujbei, sicriul a
fost străjuit de militari ai Garnizoanei Piatra Neamţ. Onorurile militare
s-au rânduit, deoarece Draga Olteanu Matei a fost decorată la 30 mai
2002 cu Ordinul național „Steaua
României” în grad de Cavaler.
În cuvântul de mângâiere adresat la ﬁnalul slujbei, arhimandritul
Nichifor Horia a menţionat că a cunoscut-o pe marea actriţă a cinematograﬁei şi teatrului românesc
atât prin intermediul rolurilor pe
care le-a interpretat de-a lungul carierei, cât şi personal. „Rolurile pe
care le-a avut aveau ceva în comun.
A fost o femeie puternică, hotărâtă,
inteligentă, ce i-a însuﬂeţit pe ceilalţi. După ce am cunoscut-o personal, am avut privilegiul să redescopăr acea femeie puternică. Am descoperit la Draga şi acea ipostază pe
care nu o bănuiam. Era un om sensibil la adevăr şi la frumos. Se bucura ca un copil de adevăr şi întreba
precum un prunc. Era iubitoare de
artă şi de cultură, astfel că îmi recita
adesea poezii când ne întâlneam.

P

Vedea în ochii celor din jur emoţia şi
admiraţia, bucurându-se că împărtăşim adânc aceste valori. Avea
sﬁală şi adâncă cinstire faţă de tot
ceea ce aparţine sﬁnţeniei. Postea,
se spovedea şi se împărtăşea. Mi-a
povestit de prietenia plină de respect pe care a avut-o cu vrednicul
de pomenire Patriarh Teoctist, căruia îi purta o amintire deosebită. Se
bucura că l-a cunoscut, după cum
mă bucur că am cunoscut-o pe
Draga. A fost un suﬂet care nu a îmbătrânit niciodată, ﬁind un om matur
în raport cu problemele vremii care
a suferit din cauza problemelor neamului românesc. Nu s-a sﬁit să-şi
mărturisească credinţa ortodoxă pe
care a trăit-o deplin. A susţinut lucrările de construcţie ale Catedralei
Mântuirii Neamului. Din agoniseala
sa făcea milostenie pentru oamenii
săraci. Aceştia se adunau în jurul ei
ca în jurul unei mame. Draga
Olteanu Matei a fost un om deschis,
prietenos, care a ştiut să comunice
şi care nu s-a zăvorât în bogăţia talentului său excepţional. A fost un
om care a ştiut să dăruiască şi care
s-a dăruit până la sfârşit poporului

român şi celor dragi. În numele
Înaltpreasﬁnţitului Părinte Teofan, al
meu şi al dumneavoastră, mulţumim Dragăi pentru slujirea excepţională, pentru dăruirea ei până la
capăt”, s-a exprimat arhimandritul
Nichifor Horia.
Sicriul cu trupul neînsuﬂeţit al
Dragăi Olteanu Matei a fost înhumat
cu onoruri militare în Cimitirul
„Eternitatea” din Piatra Neamţ alături de soţul acesteia Ion Matei.
Începând din seara zilei de joi,
19 noiembrie, până în ziua înmormântării, lângă sicriul în care se aﬂa
trupul actriţei s-a oﬁciat slujba Stâlpilor în prezenţa celor ce au îndrăgit-o. Duhovnicul marii artiste, preotul Cristian Dăscălescu de la Parohia Buhalniţa, Protopopiatul Ceahlău, judeţul Neamţ, s-a rugat în serile de joi, vineri şi sâmbătă lângă sicriul acesteia. „Noi pierdem o prietenă deosebită, Biserica o creştină,
iar ţara o mare artistă şi un mare om
de cultură. A fost un român veritabil!
În aceste momente suntem cu toţii
întristaţi, amintindu-ne de lucrurile
minunate şi de moştenirea pe care
ne-a lăsat-o. Deşi eram foarte tânăr, ð
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ð în urmă cu mai bine de un deceniu,
a avut încredere să-i ﬁu duhovnic.
De multe ori am învăţat de la acest
mare om care a fost Draga Olteanu
Matei. Am învăţat cum să trăim viaţa
profund. Ea a fost un om profund
care nu a făcut nimic dintr-un duh

de superﬁcialitate. Deplângea vremurile prezente, când totul este
strălucire şi superﬁcialitate. A iubit
Biserica, asumându-şi toată învăţătura Evangheliei. Postea în posturile
de peste an şi se împărtăşea cu
Trupul şi Sângele Mântuitorului

Hristos. L-a iubit pe Dumnezeu, iar
din iubirea de Dumnezeu a izvorât
iubirea sa faţă de oameni”, a declarat pentru Televiziunea Telem preotul Cristian Dăscălescu, duhovnicul
Dragăi Olteanu Matei.

Părintele Aurel Mărgineanu a trecut la cele veșnice
n dimineaţa zilei de 23 noiembrie 2020, părintele Aurel
Mărgineanu, paroh al Parohiei ,,Sfântul Ioan Botezătorul” –
Bucium din Iași, Protopopiatul Iași II,
a plecat la Domnul. Slujba înmormântării s-a săvârșit în ziua de miercuri, 25 noiembrie, în Biserica ,,Sfântul Ioan Botezătorul” – Bucium.
Părintele Aurel Mărgineanu s-a
născut în Iași, la data de 5 octombrie
1959, ﬁind al doilea din cei patru copii, la casa părintească. S-a înscris la
Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț, iar apoi a urmat cursurile Institutului Teologic de Grad
Universitar din Bucureşti. În anul
1987, s-a căsătorit cu Mihaela, medic, iar Dumnezeu le-a binecuvântat
familia cu patru copii: Iustin, Matei,
Atanasie și Nicoleta. În anul 1988, a
fost instalat ca preot în Parohia
Mânzătești, unde a slujit timp de un
deceniu. În anul 1998, prin concurs,
a ocupat funcția de preot la capela
Cimitirului „Eternitate” din Iaşi. După
cum ne-a relatat părintele Mihai
Mărgineanu, parohul Parohiei Toma
Cozma din Iaşi, extrem de sensibil
față de situația semenilor aﬂați în diﬁcultate, încă din anul 1993, părintele Aurel a inițiat acțiuni umanitare
adresate oamenilor străzii, cărora le
oferea hrană caldă, împărțită în di-

Î

verse locuri din oraș. În 1994, a reușit să pună bazele primei structuri ﬁlantropice bisericești pentru găzduirea copiilor străzii, cumpărând o
casă și organizând aici spații de întâlnire, găzduire și hrănire a celor
fără de adăpost. În primăvara anului
2007, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în vremea
arhipăstoririi ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, a început construirea Bisericii ,,Sfântul Ioan Botezătorul” – Bucium din Iaşi. În toamna
anului 2008, ﬁica sa Nicoleta, cel mai
mic copil al său, a fost chemată la
Domnul, urmare unui dramatic accident casnic. Împreună cu un grup
de intelectuali din Iași, în anul 2012 a
fondat Asociația „Calea Vieții: tineri
pentru bătrâni, bătrâni pentru tineri”.
Până la începerea lucrărilor de
construcție a noii biserici, și apoi
chiar și pe parcursul desfășurării
acestora, părintele nu a încetat nici
o clipă să se roage pentru ca, în paralel cu acest ediﬁciu, să crească și
Biserica din suﬂetele enoriașilor noii
parohii. „Starea avansată de oboseală, expunerea la intemperii și
epuizarea ﬁzică l-au făcut vulnerabil
în fața pandemiei. Dar mereu s-a lăsat pe sine și s-a preocupat de co-
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ordonarea lucrărilor de la biserică.
Abia după multe zile de febră persistentă a acceptat să facă testul.
Din momentul în care a fost declarat pozitiv, s-au declanșat în trupul
său procese ce nu au mai putut ﬁ
controlate de nici un tratament medical. Dumnezeu să îl odihnească în
Împărăția Sa și Maica Domnului să îi
bucure veșnic suﬂetul”, s-a exprimat părintele Mihai Mărgineanu,
fratele vrednicului preot mutat în lumina cerească.
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