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Pr. Constantin Necula: Am o 

bucurie cu totul specială: l-am invi-

tat, ca de la un pui de moroșan la un 

alt pui de moroșan, alături de mine – 

dacă aș spune doar câteva titluri: 

Când s-o împărți norocul sau Floa -

re de colț, că aceea e mai aproape 

de adolescența noastră sau oricare 

cântec l-aș spune, cred că vă spune 

enorm, cum și mie îmi spune enorm 

–, pe Ducu Bertzi. Mulțumesc foarte 

mult, Ducu, că ai acceptat invitația! 

Și la cine nu vine nimeni, vine părin-

tele cu Ducu, să le cântăm de co-

lind, ca mod de viață, ca viață abso-

lută. 

Ducu Bertzi: Și eu îți mulțumesc, 

părinte, că putem să avem acest 

moment împreună, moment de li-

niște și pace, în care să ne aducem 

aminte cam cum au fost sărbătorile 

în vremea copilăriei și să le aducem 

până în prezent. 

Pr. C.N.: Am mărturisit că, a -

vând-o pe mama din Vișeul de Jos, 

am copilărit mult în Sighet și dato-

rită acestui fapt simt de la început 

cântecul lui Ducu Bertzi intrându-mi 

până în hematii. Știu că sunt peste 

1400 de reprezentări la cenaclu, știu 

că sunt peste patru mii și ceva de 

cântece în concert: pe mine mă in-

teresează cum stă inima lui Ducu 

acum la vremea asta a pandemiei? 

Mai rezistă artistul, mai poate chi-

tara? Ce mai zice floarea de colț? 

D.B.: Trebuie să rezite artistul. 

Nu ți-ascund, părinte, că fac eforturi 

în acest sens, fiindcă viața unui ar-

tist este în fața publicului, este ală-

turi de public, în mijlocul publicului 

și lucrul acesta îmi lipsește enorm. 

Au fost două luni în vară când am 

reușit să avem ceva concerte, dar 

acum, odată cu lăsarea toamnei, nu 

s-a mai putut. În decembrie, care 

era o lună extrem, extrem de impor-

tantă – eu întotdeauna când înce-

pea luna decembrie eram deja ex-

trem de obosit, pentru că în octom-

brie-noiembrie erau foarte multe 

concerte – atunci când venea pe-

rioada aceasta, când putem să co-

lindăm, mă încărcam de energie po-

zitivă datorită colindelor, căci colin-

dele au o energie inexplicabilă, și 

terminam luna decembrie mai odih-

nit decât o începeam. 

Pr. C.N.: Mai fresh decât ori-

când. Eu am zis întotdeauna că cu-

vintele din colinde sunt regenera-

toare – nu mă crede nimeni, dar 

mulțam că ai zis așa, căci simt și eu 

că e așa. Cum se leagă Maramu re -

șul în mintea colindătorului cu 

Împărăția lui Dumnezeu? Umblă 

Hristos în gubă prin Maramureș? Eu 

așa L-am văzut tot timpul. 

D.B.: Așa este, umblă! Iar turlele 

bisericilor noastre ne asigură o le-

gătură permanentă cu raiul ceresc 

prin înălțimea lor și prin suplețea în 

care sunt făcute, fiindcă aici este to-

tul: acea suplețe care te îndeamnă 

să crezi că este ca o coloană fără de 

sfârșit către ceruri. 

Pr. C.N.: Cred că așa și este. Eu 

am o amintire de la Vișeu, când 

mer geam acolo – sigur că neamu-

rile mele erau adventiste, dar colin-

dul era universal acolo –, zăpada de-

pășea cu mult închipuirea mea de 

copil. Am făcut un drum de la Vișeu 

spre Sighet, către neamurile mele 

din Sighet, și undeva la valea Vișe -

ului era atât de frig și era atât de 

mare zăpada, încât a trebuit să se 

oprească trenul. N-am putut decât 

să colindăm. Cu cât înghețam mai 

tare, cu atât colindam mai tare – in-

clusiv grănicerii și milițienii, care 

erau în vremea aia, au cântat cot la 

cot cu noi în gară de au rupt. E un 

limbaj universal, cel puțin pentru ro-

mâni, eu așa îl simt. 

D.B.: Așa este și cred că din 

punctul acesta de vedere al colin-

delor noi, ca români, suntem noro-

coși că le avem. Nu știu multe po-

poare care să aibă genul acesta de 

colinde care să te pătrundă, care să 

îți rămână și să îți dea energie pozi-

tivă. Nu cunosc, poate or fi... 

Pr. C.N.: ... Cântece de Crăciun 

cel mult, din acestea cu Jingle 

bells-ul, dar eu nu prea văd cu 

Jingle bells-ul pe la Vișaua, pe valea 

Zizinului; nu prea funcționează... 

D.B.: Nu prea... Referitor la spa-

țiul nostru, la Maramureș, am spus-o 

de nenumărate ori și cred, părinte, 

că sunteți de acord cu mine, sun-

tem norocoși că ne-am născut în 

Maramureș. 

Pr. C.N.: Partea mea de viață de 

acolo este, de departe, cel mai mare 

dar pe care mi l-a făcut Dumnezeu 

și simt, uneori, că eu am descoperit 

acolo. Am trăit și eu un Crăciun aco -

lo, cu tot ce înseamnă Crăciun în 

Colindul ca viață  
– Ducu Bertzi în dialog cu părintele Constantin Necula –
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ð Vișeu, colindători și oameni care 

știu să se bucure de prezența lui 

Dumnezeu. Îmi aduc aminte că și în 

comunism, dacă stai să te gândești 

bine, perioada de Crăciun era pe-

rioada de Crăciun. Avea Păunescu 

povestea aceea cu Moș Gerilă care a 

vrut să îl fure pe Moș Crăciun, și n-a 

ieșit. Dar era clar că era Crăciun, se 

simțea. 

D.B.: Da, da. Eu fiind aici în Bu -

curești cu serviciu, în perioada în 

care nu eram cu Cenaclul Flacăra, 

înnebuneau șefii mei unde lucram – 

că eu am terminat Politehnica –, 

fiind că făceam ce făceam și când 

se apropia Crăciunul mergeam și le 

spuneam: Eu plec în Maramureș. 

Măi, dar ce faci tu acolo? Eu nu pot 

să stau aici: acolo se colindă, acolo 

se cântă – ei nu puteau să înțeleagă. 

Singurele momente când am putut 

să colindăm aici, în București, în 

spa țiul public, a fost în vremea gru-

pului Song, a regretatului Ioan Mi -

ha lea. Noi plecam de la repetiții și 

mergeam la autobuz, luam autobu-

zul de pe Calea Plevnei, de lângă 

Ca sa Studenților, și cum eram 

încălziți de la repetiții ne urcam în 

autobuz, stăteam acolo în spate și 

începeam să colindăm. Lumea se 

uita uluită, parcă eram veniți din altă 

lume. 

Pr. C.N.: Erați din altă lume veniți. 

Acesta e adevărul, că erați din altă 

lume. Cât de mult a contat expe-

riența de la Song în viața lui Ducu 

Bertzi? 

D. .: A contat foarte mult în ceea 

ce privește viața mea artistică. Sigur 

că darul de a cânta mi l-a dat Bunul 

Dumnezeu, dar șlefuirea de după 

aceea cred că a fost în perioada 

Songului, fiindcă regretatul Mihalea 

ne-a învățat care este emisia vocii, 

cum să ne prezentăm pe scenă, 

cum să trecem dincolo de scenă, să 

trecem către public – contează 

foarte mult să nu ai o barieră între 

tine și public, ca să poți să realizezi 

acele punți de legătură. El ne-a 

învățat lucrurile acestea. Tot cu 

Song-ul eram, și cu el, la Sala Pala -

tului în 1978 – am avut un concert de 

iarnă – și cântam doar eu cu chitara 

o piesă sau două. Și i-am spus lui 

Mihalea: Măi, am să cânt o colindă. 

Și el a spus: Cântă. Și am cântat, la 

Sala Palatului, în 1978: „Sculați, scu-

lați, boieri mari,/ Sara de Crăciun,/ 

Sculați voi români plugari,/ Sara de 

Crăciun”. Când m-am uitat în sală, 

cei din primele rânduri – că în pri-

mele rânduri stătea cine stătea la 

Sala Palatului – înghețaseră în sca -

une, stăteau nemișcați, nu știau... 

Pr. C.N.: Colinda era doar pentru 

gazdele mari și pentru plugari, nu 

pentru ăia de săpau plugarii... 

 

[…] 

 

Pr. C.N.: Am găsit în Goga un 

text despre țară neutrală, adică o 

țară care nu își asumă nimic, e în ne-

utralitate cu sine însăși. M-a termi-

nat, m-a înspăimântat... Am înțeles 

că primul premiu luat pentru cântat 

sau pentru poezie a fost o valiză? 

D.B.: Pentru cântat. Era festival 

de muzică și poezie. Eu am fost la 

secțiunea muzică – nu se acordau 

premii în bani pe vremea aceea, ci în 
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ð obiecte – și mi-au spus să mă hotă-

răsc la un obiect: chitară aveam, așa 

că mi-am spus că va veni vremea să 

plec, să mă duc în lume și aveam 

nevoie de o valiză. Și atunci mi-au 

luat o valiză, acesta a fost premiul 

meu.  

Pr. C.N.: Acesta este un semn 

heraldic, așa, chitara și valiza. 

D.B.: Chitara și valiza. Să știți că o 

am și acum. 

Pr. C.N.: A fost un pelerinaj obo-

sitor prin viață toată perioada a -

ceas ta, până la urmă nu e ușor. 

D. B.: Nu e ușor, dar e frumos, un 

pelerinaj frumos. 

Pr. C.N.: Cum au receptat mu-

zica maramureșeană oltenii, bucu-

reștenii? Cum i-ați simțit? 

D.B.: Foarte bine m-au primit. Eu 

pot să spun că am avut noroc din 

punctul acesta de vedere că m-am 

născut în Maramureș. Muzica din 

Maramureș e foarte, foarte bine pri-

mită peste tot, până și în Oltenia. 

Oltenii, deși mândri de regiunea lor, 

niciodată nu mi-au cerut să cânt 

vreun cântec oltenesc. Au acceptat, 

și nu numai că au acceptat, dar au 

cântat cu mine și acum, cât și în toți 

ceilalți zeci de ani au cântat alături 

de mine cântecele din Maramureș. 

Iar impactul mai mare și mai puter-

nic al acestor cântece eu l-am văzut 

în comunitățile românești din stră-

inătate. Cred că eram undeva peste 

ocean, prin Canada, și, când am în-

ceput să cânt Când s-o împărți no-

rocul, a început toată sala să cânte. 

Eu numai trebuia să încep primele 

două cuvinte și ei cântau tot.  

Pr. C.N.: Apăi, dacă nici ei nu au 

învățat asta, n-a mai învățat nimeni. 

D.B.: Și mi-a spus cineva din sală 

că ăsta ar trebui să fie imnul neofi-

cial al românilor... 

Pr. C.N.: Cam așa... El oricum e 

un colind al desțăraților. Părerea 

mea este că e un colind al lor. Pen -

tru mulți din generația mea și a ce-

lor de după mine cred că a fost un 

colind de libertate, pentru că până 

la urmă norocul ăla, faci cum faci, 

tot hălăduiești peste păduri și-ți 

cauți libertatea. De fapt, norocul e 

legat de libertate. 

D.B.: Așa este. Interesant e, cu 

toate că s-au schimbat, au trecut 

atâtea generații de când am lansat 

acest colind – el oficial e lansat în 

1979 –, uitați-vă, că au trecut genera-

ții și generațiile tinere îmbrățișează 

acest colind și-l cântă. 

Pr. C.N.: Care este cea mai feri-

cită melodie a lui Ducu Bertzi? 

D.B.: Cea mai fericită aș spune 

că este Floare de colț. De ce? 

Fiindcă – vorbesc de compozițiile 

proprii, Când s-o împărți norocul e 

cântec cules în Maramureș, Floare 

de colț e scrisă în 1987 și are deja 

33, 34 de ani cântecul – ... 

Pr. C.N.: E unul matur. 

D.B.: Exact. ... nu am spectacol la 

care să nu-l cânt, e obligatoriu să-l 

cânt peste tot. Chiar și zilele aces-

tea eu pregătesc o filmare cu câ-

teva colinde și cântece de iarnă 

pentru perioada Crăciunului și vor-

beam cu colega mea că ar trebui și 

Floare de Colț să-l includ acolo, 

chit că nu-i colind, fiindcă oamenii 

sigur vor aștepta și Floare de colț. 

Pr. C.N.: Aș îndrăzni să spun că e 
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ð un colind, atâta vreme cât e frumos 

și e distins, e un colind. Mi-aduc 

aminte, când a apărut discul prima 

dată, ce bătaie a fost pe el. Care e 

taina rezistenței colindului în inima 

lui Ducu Bertzi? 

D.B.: Faptul că l-am auzit din fra-

gedă pruncie. Nici nu plecam încă 

la colindat, dar pe stradă, când ve-

nea Crăciunul, auzeam de departe 

voci de oameni colindând și sigur 

că lucru ăsta m-a impresionat. Sunt 

legate aceste lucruri, căci la mine 

nu pot să fie sărbători de iarnă, nu 

poate să fie Crăciun fără colind. Nu 

se poate lucru ăsta. Și sigur că 

atunci când am putut să colindăm și 

noi, am ieșit la colindat – mama m-a 

învățat. Mama a fost în corul cadre-

lor didactice din Sighet și m-a 

învățat foarte multe colinde, dar co-

lindul pe care puteam să îl cântăm 

cu toții, cum mergeam noi tineri a -

do lescenți, și cel mai lesne, era: O, 

ce veste minunată!  

Pr. C.N.: Cred că și acum a ră-

mas la fel. Uite, ăsta ar fi un imn na-

țional al României de iarnă. 

D.B.: Cam așa. 

Pr. C.N.: Imnul de iarnă al Ro mâ -

niei, cam așa. 

D.B.: Și ne rânduiam când mer-

geam: cei care știam mai bine stă-

team mai în față, iar cei care nu știau 

toate cuvintele stăteau mai în spate. 

Și le spuneam: Voi stați acolo ca să 

asigurați hăngul, adică să fie un 

murmur. 

Pr. C.N.: De unde și a ține han-

gul. 

D.B.: Exact!  Da, da... 

Pr. C.N.: Da, e clar că, în sine, co-

lindul este o acțiune de ceată, nu e 

singuratic, nimeni nu e colindător 

sin gur. Cum s-ar zice: nimeni nu e 

co lindător nepereche. Totdeauna 

tre buie să fie cu ceata. Care e ceata 

lui Ducu Bertzi? Cu cine ar cânta 

Ducu Bertzi în ceată, dacă ar fi să-și 

facă o ceată acum? 

D.B.: Dacă ar fi să fac o ceată, ar 

trebui să-mi iau câțiva maramure-

șeni lângă mine, fiindcă pe oricare 

maramureșean l-aș lua de la Sighet 

sau din împrejurimi știe să colinde 

foarte, foarte bine și m-aș simți foar -

te bine alături de ei. Așa este, eu 

cânt singur acum sau am o colegă 

cu care cânt la vioară, Irina Furdui, și 

un coleg care mă ajută la chitară, 

Constantin Neculaie. În alți ani am 

cântat cu alți instrumentiști extraor-

dinari: Marius Bațu, Mihai Neniță. 

Co lindul este un cântec de ceată și 

trebuie cântat împreună. Dar, sigur, 

ca să duc mai departe colindul a 

trebuit să mă obișnuiesc să-l cânt și 

singur. Slavă Domnului că acest „a 

cânta singur” până la urmă e tot cu 

publicul împreună, tot o ceată fa-

cem împreună, fiindcă deja, mai 

ales în țară, și asta în Ardeal și în 
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ð Maramureș mai cu seamă, dacă în-

cep un colind, oamenii încep și ei să 

cânte alături de mine. Și lucrul 

acesta este pentru mine extraordi-

nar, ca să îi aud cum cântă cu mine. 

Și mai mult, îmi aduc aminte, acum 

câțiva ani, apropo de ceată și de 

res pectul față de colind, am avut o 

serie de concerte în câteva comune 

din Maramureș, o inițiativă extraor-

dinară a Consiliului Jude țean Mara -

mureș, și am cântat în mai multe co-

mune, iar în momentul în care înce-

peam O, ce veste minunată! toată 

lumea se ridica în picioare și așa co-

linda. 

Pr. C.N.: E semnul unei pre-

zențe. Eu acum am descoperit că 

prima punere pe note serioasă a co-

lindului O, ce veste minunată! este 

făcută de Gheorghe Dima – era un 

brașovean venit la Sibiu, primul diri-

jor oficial al reuniunii muzicale a ro-

mânilor din Sibiu. Acum am scris 

câteva pagini pe istoria lor, oameni 

fabuloși, oameni care și-au pus în 

minte, într-un Sibiu al nemților, care 

cântau la toate instrumentele și 

cântau ca toate instrumentele, și-au 

alcătuit un cor și o echipă atât de 

bună, încât în doi-trei ani erau che-

mați la București, la Craiova. E foarte 

interesantă evoluția lor. Gheorghe 

Dima a scris o serie de colinde, a 

fost dirijor la Biserica Sfântul 

Nicolae în Șchei. Colindul, dincolo 

de toate, rămâne o muzică sacră, 

sfințită și rămâne sfințitor. 

D.B.: Eu de aceea vă mulțumesc, 

părinte, pentru ce ați spus și așa mi-

ați deschis într-un fel ușa să pot să 

vă spun și dumneavoastră, și celor 

care ne urmăresc: pentru mine este 

o mare onoare faptul că, Corul 

Patriarhiei a preluat două sau trei 

dintre colindele mele și le-a trecut 

în acordurile și în ritmul clasic bi-

zantin: Primenește-ți gazdă casa, 

Azi e miercuri, mâine-i joi și Un 

creștin s-a învrednicit, colinde pe 

care eu le-am scris împreună cu re-

gretatul poet George Țărnea. Geor -

ge a cunoscut și a iubit foarte mult 

Maramureșul. El, născut fiind la 

Vâlcea, a iubit foarte mult Mara mu -

reșul și am scris împreună câteva 

colinde. George știa, de fapt, ce în-

seamnă un colind, cum să intri în 

această metrică a colindului și ce 

trebuie să exprime un colind, ca să 

meargă spre sacralitate, așa cum 

spuneați. Și atunci, mi-a fost ușor să 

colaborez cu dânsul și am realizat 

niște lucruri care, uitați, nici eu nu 

m-am așteptat la aceasta... 

Pr. C.N.: Da. Ele așa trec în tradi-

ția Bisericii. Mai întâi se manifestă 

popular, le asumă cineva, le pune în 

metrică, cum ați zis, bizantină și apoi 

sunt asumate. De fapt, eu cred că 

sunt foarte multe colinde made by 

Ducu Bertzi care se cântă în bise-

rică, fără să știm noi neapărat. 

D.B.: E frumos că, și acum câteva 

zile, am primit un mesaj de la un pă-

rinte din Baia Mare, de la Ar hi -

episcopia din zonă de acolo, că vor 

să preia un colind de al meu și să-l 

cânte. De fapt, deja îl aveau preluat, 

pregătit și gata să-l cânte în biserici. 

Pr. C.N.: Mie mi-a plăcut foarte 

mult, trebuie să recunosc asta, din-

colo de Floare de colț, mi-a plăcut 

foarte mult Focul vânăt e gonit de 

vânt. E un colind de tristețe, e un co-

lind de viață și de moarte? 

D.B.: Da, e de viață și de moarte. 

Eu am cunoscut poezia lui Esenin în 

vremea cenaclului datorită poetului 

Adrian Păunescu. Esenin nu se fă-

cea la școală. Prin poetul Adrian 

Păunescu l-am cunoscut și așa am 

ajuns la poezia multor poeți. Viața 

lui Esenin m-a tulburat, a avut o viață 

răvășitoare... 

Pr. C.N.: Tumultoasă ca și poe-

zia lui. 

D.B.: Și atunci am scris Focul vâ-

năt e gonit de vânt. Tot atunci am 

scris Nu regret: Nu regret, nu mă 

jelesc, nu strig,/ Toate trec ca floa-

rea spulberată./ Veștejit de-al 

toam nei mele frig,/ Nu voi mai fi 

tânăr niciodată. 

Pr. C.N.: Asta e dureros, dar me-

rită... 

D.B.: După aceea, am mai găsit o 

poezie a lui pe care și acuma o cânt, 

mai ales iarna o cânt și o cânt în 

special când mă duc în comunitățile 

românești de afară, intitulată Pleca -

rea: Ceață, vânt, zăpadă și tăcere... 

 

[...] 

 

Pr. C.N.: A umblat Ducu Bertzi 

vreodată fără Maramureș în el?   

D.B.: Nu, niciodată... 

Pr. C.N.: Și nici într-un Mara mu -

reș fără colindă? 

D.B.: Nici într-un Maramureș 

fără colindă. Maramureșul a fost 

mereu în sufletul meu. M-a marcat 

mult și ca educație, m-a marcat 

mult și ca cultură muzicală, ca tot. 

Sunt mândru că sunt maramure-

șean, port lucrul acesta peste tot și 

cartea mea de vizită e cântecul din 

Maramureș în primul și primul rând; 

celelalte vin pe urmă, cum se spune 

pe la noi, sunt dechilin. 

 

[...] 

 

Pr. C.N.: Cred că serile de cena-

clu, serile de colind, serile de cântat 

sunt seri de libertate. Cred că Ro -

mâ nia a fost cu mult liberă înainte 

de ꞌ89 datorita serilor de genul ăsta. 

Eu sunt convins că e așa. 

D.B.: Da, noi am rezistat prin  
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credință, prin biserică, am rezistat și 

ne-am luat libertatea în fiecare an 

de sărbători. Asta este clar. 

Pr. C.N.: Și eu simt la fel. Care 

este cea mai mare dorință? Am înțe-

les că ați mai vrea să compuneți în -

că vreo 20 de ani, stimate domnule 

Ducu Bertzi, e adevărat? Să ne ru-

găm pentru asta? 

D.B.: Da, eu nu știu... să fiu puter-

nic, ca să pot să fac lucrurile astea, 

ar fi cel mai bine. Măcar atât să mă 

rog. De compus, uitați, și anul acesta 

am compus câteva lucruri și încă nu 

am reușit să le aduc la final, fiindcă 

a fost perioada așa cum a fost. 

Colegi de-ai mei n-au putut să mai 

vină în studio, a trebuit să ne ferim 

unii de alții, fiindcă și la noi... 

Pr. C.N.: Se simte pandemia în 

sufletul unui artist? 

D.B.: Da, cum să nu se simtă, si-

gur că da. Suntem extrem de triști. 

La noi, în afară de spectacolul spec-

tacol și întâlnirea cu publicul și co-

municarea cu publicului, e și partea 

a doua, întâlnirea între noi, în care 

să ne aducem aminte de poveștile 

noastre, să le repetăm a zecea mia 

oară, iar lucrurile astea ne lipsesc. 

Pr. C.N.: E un cântec interior ca -

re se vede în cântecul exterior. 

D.B.: Exact, sigur că da. 

Pr. C.N.: Cam așa e cu noi, cu 

preoții: lumea crede că sunt numai 

chestie de finanțe, că se plâng pre -

oții că se închid bisericile, dar noi 

știm mai mult decât atât. Eu știu că 

fără încurajarea unui preot oamenii 

sunt la pământ. Și acum, având îna -

intea mea norul de martori care s-au 

stins, oameni pe care îi cunoșteam, 

cu care am copilărit în biserică, aici, 

în Catedrala din Sibiu, îmi dau 

seama că ne va fi dificil, dacă nu ne 

recuperăm podul ăsta de liniște. 

Chitara poate face liniște într-o 

lume ca asta? 

D.B.: Da, poate să facă. Dar și eu 

am aceeași întrebare, dacă recupe-

rarea va fi ușoară sau va fi mai  

gre oaie. Nu știu de ce, părinte, și aici 

chiar vreau să vă întreb dacă nu vi 

se pare că s-ar putea să ieșim mai 

răvășiți din această pandemie? 

Pr. C.N.: Mai bolnavi, mai bolnavi 

decât credem. E o boală înăuntrul 

covidului mai gravă decât covidul. 

Am văzut-o deja. 

D.B.: Da, am simțit și eu lucrul 

ăsta, da. 

Pr. C.N.: Când învinovățești o lu -

me întreagă de nefericirea unor oa -

meni, fără ca tu să te simți vinovat, 

deja ești un om bolnav. Adică, sănă-

tatea unei minți stă în a recunoaște 

când greșește, eu așa știu. 

D.B.: Da. 

Pr. C.N.: Dar, revin, sper ca din 

chitară și din vocea preotului să se 

poată liniști lumea mai ușor. Se în-

tâlnesc acum magii: folkistul cu pre -

otul, cu artistul, cu realizatorul de te-

leviziunea, cu actorul. Va trebuie să 

ne întâlnim pe cale și să aducem 

Beethleemul mai aproape de oa-

meni. Asta cred că e soluția... 

D.B.: Și cu poetul care să pună 

versurile care trebuie.  

Pr. C.N.: N-am cum să-i mulțu-

mesc lui Ducu Bertzi, dar îi pot 

spune cu toată inima că nu mă rog 

pentru el de ieri, de azi, mă rog de 

când am devenit diacon, și apoi 

preot, să poată să se țină sănătos și 

să fie puternic. Eu îi mulțumesc lui 

Cătălin Acasandrei, că el ne-a pus 

pe amândoi pe ecran, regizorul nos-

tru din studioul Doxologia, dar ade-

vărul este că, de multă vreme, Ducu 

Bertzi șade alături de ceilalți prieteni 

ai mei pe pomelnicul de vii și de bu-

curoși pentru tot ce au făcut. Sper 

din toată inima ca și copiii lui, și 

doamna să fie împreună părtași ai 

acestei bucurii. Un gând de Cră -

ciun? 

D.B.: Până să exprim gândul de 

Crăciun, eu trebuie, totuși, să vă 

mulțumesc, părinte, fiindcă timp de 

o oră m-ați adus acasă... 

Pr. C.N.: Am fost amândoi aca să. 

Ne-am făcut mai cuminți un pic. 

D.B.: Da, exact. Și titlul emisiunii 

Colindul ca Viață a venit așa de 

bine – așa este viața ca un colind, și 

dacă nu ne ținem de colindul ăsta, 

apoi nu știu ce ar mai fi de noi. 

Pr. C.N.: ... Suntem gata. Bine, 

mulțumesc tare mult, totuși. Îmbră -

ți șări celor din casă și, cum să spun 

eu, Dumnezeul nostru, Care este un 

izvor de inspirație credibilă, să-l facă 

pe robul Său Ducu Bertzi să mai lu-

mineze mulți ani de acum în colo 

sufletele noastre. O îmbrățișare de 

la Sibiu via Sighet, ca să ne vedem 

liniștiți acolo. 

D.B.: Numai bine și sărbători cu 

bine să fie la toată lumea! 

Pr. C.N.: Doamne, ajută! 
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4 De sărbătoarea Soborului 

Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil 

și al tuturor cereștilor puteri, așe ză -

mântul monahal de la Petru Vodă, 

ctitorit de cunoscutul părinte arhi-

mandrit Iustin Pârvu, și-a sărbătorit 

hramul. Slujba a fost săvârșită în al-

tarul din curtea mănăstirii de către 

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, 

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. 

În cadrul slujbei arhierești, monahul 

Rafael Amarandei, viețuitor al Mă -

năs tirii Petru Vodă, a fost hirotesit 

ipodiacon, iar ierodiaconul Ilarion 

Postolică a fost hirotonit întru iero-

monah de către Părintele Mitropolit 

Teofan. La sfârșitul Sfintei Liturghii, 

părintele stareț Hariton Negrea a 

mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte 

Teofan pentru împreuna-rugăciune 

și pentru binecuvântare, după care 

ierarhul, împreună cu soborul co-

slujitor, s-a îndreptat spre mormân-

tul părintelui Iustin Pârvu, situat în 

centrul incintei mănăstirii, unde a 

săvârșit o slujbă de pomenire. 

 

4 Schitul Vovidenia al Mănăs -

tirii Neamț şi-a serbat hramul pe 21 

noiembrie 2021. Dumnezeiasca Li -

tur ghie a fost săvârșită de către un 

sobor de preoți şi diaconi, conduși 

de Preasfințitul Părinte Nichifor 

Botoșăneanul, Episcopul vicar al 

Arhiepiscopiei Iașilor. Din sobor au 

făcut parte părintele arhimandrit 

Benedict Sauciuc, starețul Mănăs ti -

rii Neamț, părintele profesor Viorel 

Laiu, director al Seminarului „Venia -

min Costachi”, părintele Gabriel 

Năs tase, lector univ. la Facultatea 

de Teologie „Dumitru Stăniloae” din 

Iași, părintele Lucian Filip, directorul 

Centrului de Formare Continuă din 

cadrul Sectorului educațional al 

Arhiepiscopiei Iașilor, o parte dintre 

egumenii celorlalte schituri ale mă-

năstirii, părinți din obștea schitului, 

Slujiri arhierești în Arhiepiscopia Iașilor

Î
n perioada 1 noiembrie 2021 – 31 decembrie 2021, Înaltprea -

sfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și 

Prea sfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Ar -

hi e piscopiei Iașilor, au săvârșit Sfânta Liturghie, au sfințit și au binecu-

vântat următoarele unități de cult de pe cuprinsul Arhiepiscopiei 

Iașilor:
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ð și alți preoți invitați. La finalul slujbei, 

egumenul schitului, părintele arhi-

mandrit Mihail Daniliuc, a înălțat cu-

vânt de recunoștință lui Dumnezeu 

pentru binecuvântarea trăită, mulțu-

mind Înaltpreasfințitului Părinte Te -

o fan, Mitropolitul Moldovei și Buco -

vinei, că a delegat la hramul schitu-

lui pe Preasfințitul Părinte Nichifor 

Botoșăneanul. 

 

4 Sărbătoarea din acest an a 

Sfântului Apostol Andrei, cel întâi 

chemat, a fost una specială pentru 

obștea Mănăstirii Văratic. În cadrul 

Sfintei Liturghii săvârșită de Prea -

sfin țitul Părinte Episcop vicar Nichi -

for Botoșăneanul, a avut loc rându-

iala tunderii în monahism a sorei 

Françoise Détouche, în vârstă de 82 

de ani, stabilită de 15 ani la mănăsti-

rea nemțeană. Nașa de călugărie a 

noii monahii a fost chiar stareța 

așezământului monahal, stavrofora 

Iosefina Giosanu. 

 

4 În fiecare an, în prima zi de 

sâmbătă din luna decembrie, se să -

vârșește slujba de parastas pentru 

marii duhovnici Cleopa Ilie, Ioani -

chie Bălan și Paisie Olaru, părinți 

care se odihnesc în „Grădina cu 

sfinți” din imediata apropiere a așe -

zământului monahal. Sfintele slujbe 

au fost oficiate, în ziua de 2 octom-

brie 2021, de către Preasfințitul Pă -

rin te Nichifor Botoșăneanul, Epis -

cop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, 

dimpreună cu părintele arhimandrit 

Dosoftei Șcheul, marele eclesiarh al 

Catedralei Mitropolitane din Iași, 

pă rintele arhimandrit Petroniu Ma -

rin, starețul Mănăstirii Pângărați și 

Exarh de Neamț, părintele arhim. 

Vichentie Amariei, starețul Mănăs ti -

rii Secu, părintele Nicolae Axentioi, 

protopop de Târgu Neamț, părin-

tele profesor Ioan Mihoc de la Se -

minarul Teologic „Veniamin Costa -

chi” Mănăstirea Neamț, părintele ar-

him. Arsenie Popa, starețul Mănăs -

tirii Sihăstria, precum și părinții sluji-

tori din obștea ansamblului mona-

hal. 

 

4 În Duminica a XXVII-a după 

Rusalii, 5 decembrie 2021, IPS Pă -

rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei 

și Bucovinei, alături de un sobor de 

preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta 

Liturghie în Catedrala Mitropolitană 

din Iași. În cadrul Sfintei Liturghii ar-

hierești, teologul Paul-Alexandru 

Dol hascanu a fost hirotonit întru 

diacon, pe seama Catedralei mitro-

politane. 

 

4 În Duminica a XXVII-a după 

Rusalii, 5 decembrie 2021, Preasfin -

țitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, 

Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ia -

șilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la 

Pa rohia „Sfinții Voievozi” din Rău -

seni, Protopopiatul Iași I, județul Bo -

toșani. Ca un fapt deosebit, tot în 

această zi, credincioșii și-au întâm-

pinat noul păstor: diaconul Iustinian 

Tincu a fost hirotonit întru preot și 

rânduit ca paroh al comunității. 

4 Mănăstirea Popăuți din muni-

cipiul Botoșani și-a sărbătorit luni, 6 

decembrie 2021, ocrotitorul, pe 

Sfân tul Ierarh Nicolae, Arhiepis co -

pul Mirelor Lichiei. Sfânta Liturghie 

dedicată principalului hram al așe -

ză rii monahale a fost săvârșită de 

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, 

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. 

Din soborul co-slujitor, alături de 

pă rintele Ioan Harpa, stareţul Mă -

năs tirii Popăuţi şi exarh de zona 

Botoşani, au făcut parte parte şi sta-

reţii mai multor mănăstiri din judeţul 

Botoşani. După săvârșirea Sfintei 

Liturghii, ierodiaconul Simeon Răș -

ta riu a fost hirotesit arhidiacon, pri-

mind din partea Mitropolitului Mol -

do vei și Bucovinei crucea pectorală. 

 

4 În ziua de pomenire a Sfân -

tului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul 

Mirelor Lichiei, Mănăstirea Coșula 

din Botoșani și-a serbat hramul. 

Sfânta Liturghie a fost săvârșită cu 

acest prilej de PS Părinte Episcop 

vicar Nichifor Botoșăneanul, din so-

borul co-slujitor făcând parte, ală-

turi de părintele arhimandrit Calinic 

Chirvase, starețul Mănăstirii Coșula, 

părinții stareţi ai mai multor mănăs-

tiri din judeţele Neamț și Botoşani. 
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de mulțumire a părintelui stareț 

Calinic Chirvase, după care soborul 

slujitor a sfințit o cruce de piatră ri-

dicată în curtea așezării monahale. 

 

4 În ziua de 11 decembrie 2021, 

Preasfințitul Părinte Nichifor Boto -

șă neanul, Episcop vicar al Arhiepis -

copiei Iașilor, a săvârșit Sfânta Li -

turghie la Parohia „Sfinții Arhan gheli 

Mihail și Gavriil” din localitatea Mihai 

Viteazul, Protopopiatul Săveni, jude-

țul Botoșani. Cu prilejul vizitei, ierar-

hul l-a hirotonit întru preot pe părin-

tele Bodai Andrei Ionuț și l-a numit 

paroh al comunității. În Duminica 

Sfin ților Strămoși, 12 decembrie 

2021, Părintele Episcop vicar a slujit 

la Parohia „Sfântul Mare Mucenic 

Gheorghe” Rediu, Protopopiatul 

Darabani. 

 

4 În Duminica dinaintea Naș -

terii Domnului Hristos, 19 decem-

brie 2021, Preasfințitul Părinte Ni chi -

for Botoșăneanul, Episcop vicar al 

Arhiepiscopiei Iașilor, a slujit la 

Parohia „Nașterea Maicii Domnului” 

din localitatea Șendreni, comuna 

Victoria, județul Iași. În cadrul Sfin -

tei Liturghii, ierarhul l-a hirotonit în-

tru preot pe noul paroh al comuni -

tă ții: părintele Mădălin Constantin 

Gîlcă va păstori această parohie. 

 

4 În prima zi a sărbătorii Naș -

terii Domnului, sute de ieșeni s-au 

rugat la Catedrala Mitropolitană îm-

preună cu mitropolitul lor. Înalt -

prea sfințitul Părinte Teofan a să vâr -

șit Sfânta și Dumnezeiasca Litur -

ghie alături de un sobor de preoți și 

diaconi. După citirea Sfintei Evan -

ghelii, ierarhul i-a îndemnat pe cre-

dincioșii prezenți să facă o intros-

pecție a vieții lor duhovnicești din 

anul ce se încheie: „În această pe-

rioadă să fie mai mult cer decât pă-

mânt în mintea și inima noastră”. 

 

4 Obștea Mănăstirii Popăuți, 

dar și numeroși credincioși din mu-

nicipiul Botoșani, au participat în 

prima zi de Crăciun la Sfânta Li tur -

ghie oficiată de Preasfințitul Părinte 

Nichifor Botoșăneanul, Episcop vi-

car al Arhiepiscopiei Iașilor. La fina-

lul Sfintei Liturghii, părintele arhim. 

Ioan Harpa, starețul mănăstirii și 

exarh de Botoșani, a dat citire pasto-

ralei de Crăciun a Înaltpreasfin ți -

tului Teofan, Mitropolitul Moldovei 

și Bucovinei. 

 

4 În ziua pomenirii Sfântului 

Apostol, întâi Mucenic și Arhidiacon 

Ștefan, luni, 27 decembrie 2021, 

Preasfințitul Părinte Nestor, Epis co -

pul Devei și Hunedoarei, a săvârșit 

Dumnezeiasca Liturghie împreună 

cu Preasfințitul Părinte Nichifor Bo -

to șăneanul, Episcop vicar al Arhie -

pis copiei Iașilor, la Catedrala „Ador -

mirea Maicii Domnului” din Deva, 

împreună cu un sobor de preoți și 

diaconi. 

 

4 Preasfințitul Părinte Nichifor 

Bo toșăneanul, Episcop vicar al 

Arhiepiscopiei Iașilor, a participat vi-

neri noapte, 31 decembrie 2021, la 

slujba trecerii dintre ani, săvârșită la 

Catedrala Mitropolitană din Iași. 

Potrivit indicațiilor date de Sfântul 

Sinod, în toate bisericile din țară, 

pre cum și în cele din diaspora, în 

noaptea dintre ani s-a oficiat Aca -

tistul Mântuitorului Iisus Hristos și  

s-au citit rugăciuni de mulțumire 

pentru toate binefacerile primite 

de-a lungul anului ce a trecut. 
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nventatorul primului medica-

ment andidepresiv românesc 

– „Romener” – a trecut la cele 

veșnice pe 6 noiembrie, la vârsta de 

84 de ani. 

Preasfințitul Părinte Nichifor Bo -

toșăneanul, Episcop vicar al Arhie -

pis copiei Iașilor, a săvârșit în ziua de 

11 noiembrie 2021, la Biserica „Sfinții 

Apostoli Petru și Pavel” Bărboi din 

Iași, alături de un sobor de preoți și 

diaconi, slujba de înmormântare a 

profesorului universitar Corneliu 

Oniscu, fost șef de departament la 

Facultatea de Inginerie Chimică şi 

Protecţia Me diului din cadrul TU-

IASI. Din sobor  au făcut parte pr. 

prof. univ. dr. Ion Vicovan, decanul 

Fa cultății de Teologie Ortodoxă 

„Du mitru Stăniloae” din Iași, pr. To -

ma Gradinaciuc, protoiereul Proto -

po piatului Iași I și pr. Constantin An -

drei, parohul Bisericii „Sfinții Apos -

toli Petru și Pavel” Bărboi din Iași. 

Înainte de înhumare, au avut loc 

cuvântările şi prezentarea mesaje-

lor de condoleanţe. PS Părinte Epis -

cop Nichifor Botoșăneanul a rostit 

un cuvânt de mângâiere celor pre-

zenți, în care a vorbit despre moște-

nirea lăsată de omul și profesorul 

Corneliu Oniscu. Un mesaj de bun-

rămas a fost citit și de prof. univ. dr. 

Dan Cașcaval, rectorul TUIASI. 

Conform unui articol „In memo-

riam” publicat pe site-ul oficial al 

Universității Tehnice „Gheorghe 

Asa chi” din Iași, prof. univ. dr. ing. 

Corneliu Oniscu, născut la 12 sep-

tembrie 1937, la Mahmudia-Tulcea, 

a absolvit cursurile Facultăţii de 

Chi mie Industrială a Institutului Po -

litehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi, 

Secţia Tehnologia Compușilor Or -

ganici, în anul 1961. În anul 1970 își 

susține teza de doctorat în dome-

niul  sintezei derivaţilor sulfonami-

daţi ai acizilor ariloxi-alchil carboxi-

lici. A parcurs succesiv toate trep-

tele didactice, de la asistent la pro-

fesor (1990). În anul 1990 devine 

conducător de doctorat, îndrumând 

peste 20 de teze în  domeniul Ştiinţe 

inginereşti şi Biotehnologie. În pe-

rioada 1990-2005 a fost şeful Cate -

drei de Industrii Organice, din Fa -

cul tatea de Inginerie Chimică și 

Pro tecția Mediului şi membru al Se -

natului Universităţii Tehnice „Gheor -

ghe Asachi” din Iaşi. 

În anul 1978 publică, la Editura 

Tehnică, „Tehnologia Produselor de 

Biosinteză” primul tratat de bioteh-

nologie din țară, lucrare reper pen-

tru acest domeniu. Perseverent și vi-

zionar va fonda, în 1990, prima spe-

cializare de Inginerie Biochimică din 

ţară. Alături de colaboratori va dez-

volta acest domeniu de vârf al știin-

ței, elaborând lucrări de referință pe 

plan național și internațional. Chi -

mia și Tehnologia Medicamentelor, 

publicată în 1988, devine manualul 

tuturor facultăților de inginerie chi-

mică din țară. Spirit dinamic, recep-

tiv la nou, va pune bazele studiilor 

de master, prin specializările Pro du -

se Naturale și Cataliză Ecologică. 

Prof. univ. dr. ing. Corneliu Onis -

cu a desfăşurat o prodigioasă activi-

tate de cercetare ştiinţifică în dome-

niul sintezei de medicamente şi 

pro duselor biologic active, concre -

ti zată în peste 180 titluri, dintre care 

10 tratate şi 72 de brevete, precum 

şi în 65 granturi şi contracte de cer-

cetare, o bună parte cu aplicare in-

dustrială.  În activitatea de cercetare 

ştiinţifică, care vizează sinteze de 

me dicamente cu acţiune asupra 

sistemului nervos central, biostimu-

latori, studiul proceselor de biosin-

teză şi separare a produselor biolo-

gic active, se remarcă o serie de 

teh nologii şi brevete aplicate indus-

trial, medaliate la Saloane interna-

ţionale de Inventică.   Profesorul 

Cor neliu Oniscu este inventatorul 

„Romener”, primul medicament ro-

mânesc ca formulă și tehnologie, cu 

Profesorul Corneliu Oniscu, creatorul primului antidepresiv 
românesc, a fost înmormântat la Iași
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acțiune energizantă asupra siste-

mului nervos central.  În colaborare 

cu străluciți medici și farmaciști a in-

ventat „Cicatrolul”, medicament de-

osebit de activ în infecțiile provocate 

în arsuri. Rezultate deosebit de valo-

roase a obținut în domeniul bio -

stimulatorilor pentru culturi agrico -

le, ASFAC fiind biostimulator produs 

pe scară industrială, utilizat cu pre-

cădere în cultura sfeclei de zahăr. 

Merituoasa activitate ştiinţifică a 

fost recunoscută pe plan naţional şi 

internaţional prin numeroase dis-

tincţii: Ordinul „Merit de l`Invention” 

– Bruxelles, 1997; 12 Medalii de aur şi 

argint obţinute la Saloanele Mon -

diale de Inventică şi Transfer Teh -

no logic de la Bruxelles, Geneva, 

Novi-Sad, Chişinău; 12 Medalii de 

aur la Saloanele Naţionale de In -

ven tică; premiul Preprint Pioneer 

Chem Wev, 2001; Diploma de Ex ce -

lenţă şi Medalia „Gheorghe Asachi” 

Universitatea Tehnică Iaşi, 2003; 

Diploma de Excelenţă şi Medalia 

„Gr.T. Popa” Universitatea de Me di -

cină şi Farmacie Iaşi, 2002; Medalia 

„Petru Movilă”, 2004; Medalia de Aur 

Henry Coandă, 1998. Pentru iniţie-

rea şi dezvoltarea domeniului ingi-

neriei biochimice şi remarcabile re-

zultate didactice și științifice, în anul 

2002 Președintele României îi de -

cer nea ză Ordinul Național „Pentru 

Merit” în grad de Cavaler. 

T
recut la cele veșnice în 

data de 13 noiembrie 

2021, la vârsta de 56 de 

ani, istoricul și omul de cultură ie-

șean Sorin Iftimi a fost înmormântat 

în ziua de 17 noiembrie 2021 la Ci mi -

tirul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” 

din municipiu. Preasfințitul Părinte 

Nichifor Botoșăneanul, Episcop vi-

car al Arhiepiscopiei Iașilor, a săvâr -

șit slujba prohodirii, alături de un so-

bor de preoți și diaconi. Numeroși 

oa meni de cultură din Iași, istorici, 

profesori și oficialități locale au fost 

alături de familia îndoliată a istoricu-

lui Sorin Iftimi, recunoscut și apre-

ciat ca fiind cel mai bun specialist 

pe subiecte legate de istoria capita-

lei Moldovei. 

Înainte de înhumare, PS Părinte 

Episcop Nichifor Botoșăneanul a ci-

tit mesajul de condoleanțe transmis 

de IPS Părinte Teofan, Mitropolitul 

Moldovei și Bucovinei: „Vestea mu-

tării la cele veșnice a domnului So -

rin Iftimi ne-a surprins și întristat și 

pe noi, slujitorii Bisericii din 

Moldova – ierarhi, preoți și mireni, 

deopotrivă – mai ales că entuziasmul 

său, e   ner  gia sa și angajamentul ne-

condiționat din multele proiecte de 

cercetare sau editoriale nu preves-

teau o despărțire atât de timpurie. 

Am văzut în domnul Sorin Iftimi, pe 

toată durata împreună-lucrării sale 

cu ostenitorii de la Centrul Eparhial 

Iași, o inepuizabilă dăruire de sine, o 

necontenită combustie sufletească 

și intelectuală pentru descifrarea și 

înțelegerea trecutului ca funda-

ment al prezentului. În demersul 

său de descoperire a unei istorii ui-

tate, a unor povești cu oameni și lo-

curi, istoricul, cercetătorul lăsa să 

se întrevadă omul îndrăgostit de po-

veste, de veșnicie și de sens. Aces -

tor repere a încercat, neobosit, să îi 

facă părtași în cursul deselor întâl-

niri, convorbiri și consultări la nivelul 

eparhiei noastre, de-a lungul a pes -

te două decenii de colaborare, pe 

interlocutorii sau convivii săi. Ca au-

tor sau coautor a încredințat spre 

publicare de-a lungul vremii la edi-

tura eparhială mai multe lucrări, în-

tre care amintim «Cercetări privi-

toare la istoria bisericilor ieșene», 

«Iașii. Simbolurile unui oraş simbol», 

«Heraldica Palatului Sturdza de la 

Miclăușeni», «Giovanni Schiavoni – 

un pictor italian în Moldova», «Pa la -

tul Sturdza de la Miclăușeni – file 

dintr-un album risipit». Un număr 

sem nificativ de studii ale domniei 

sale au constituit contribuții consis-

tente și valoroase în monografii sau 

volume colective tematice [...] Ori de 

câte ori a fost nevoie – și mărturiile 

Reputatul istoric Sorin Iftimi a fost înmormântat la Iași

ð
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ð sunt unanime în acest sens – am 

aflat în domnul Sorin Iftimi un sfătui-

tor onest, un specialist competent, 

cu mult discernământ, în cazul că-

ruia stringența unui proiect nu ex-

cludea pacea, serenitatea, pe care 

reușea să le insufle celor cu care lu-

cra. O permanentă disponibilitate 

de a ajuta, o generozitate debor-

dantă, cum rareori mai putem găsi 

în jurul nostru, ne dădea tuturor în-

drăzneala de a-i căuta sfatul, de a-l 

întâlni și a ne bucura. Cercetător ri-

guros în argumentare și povestitor 

cu har, mai totdeauna pelerin pe-

destru pe platoul de aur al Iașului, 

cu bornele de plecare și de sosire la 

Palatul Culturii, respectiv Muzeul 

Unirii, în căutarea altor și altor istori-

siri despre oameni, monumente, în-

tâmplări și destine, fascinat de ceea 

ce poate tăinui trecutul și perma-

nent animat de bucuria dăruirii, 

împărtășirii propriilor descoperiri cu 

semenii săi. Râvna și entuziasmul nu 

au exclus niciodată rafinamentul 

dis cursului. Istoric erudit, a știut să 

îmbrace veșmântul smereniei, atitu-

dinea rigidă, inabordabilă fiindu-i cu 

totul străină. Multa sa știință de 

carte nu o afișa cu emfază, pentru a-

și pune în inferioritate interlocuto-

rul, ci o folosea ca izvor de îmbo-

gățire și odihnă a celuilalt. Evitând 

stridențele, căuta autenticitatea lu-

crurilor. Exigent cu sine, empatic cu 

semenii, cultiva relațiile, fundamen-

tându-le pe o reconfortantă încre-

dere. Modestia și jovialitatea Dom -

ni ei Sale erau chei ale întâlnirii inge-

nue între suflet și suflet”. 

Sorin Iftimi s-a născut pe data 

de 27 septembrie 1965, în localitatea 

Milean ca din judeţul Botoşani. A 

fost istoric, muzeograf grad I A la 

Muzeul de Istorie din cadrul Com -

plexului Mu zeal Naţional „Moldova” 

Iaşi, expert atestat în patrimoniu cul-

tural mobil. Absolvent al Liceului 

„Emil Raco vi ță” din Iași, al Facultăţii 

de Istorie a Universităţii „Alexandru 

Ioan Cuza” – Iaşi, a fost muzeograf în 

cadrul Mu zeului de Istorie a Mol -

dovei din structura Complexului 

Muzeal Na ţio nal „Moldova” între anii 

1995-1999 şi 2008-2021. În perioada 

2000-2008 a fost cercetător la Cen -

trul de Isto rie şi Civilizaţie Euro -

peană din cadrul Academiei Româ -

ne – Filiala Iaşi. Sorin Iftimi a obţinut 

titlul de doctor în istorie în 2006, la 

Fa cul tatea de Istorie-Filosofie-Geo -

grafie a Universităţii din Craiova, cu 

teza „Curtea Doamnei în Moldova şi 

Ţara Românească (XV-XIX)”. În pe-

rioada 2009-2013 a predat în cadrul 

Mas te rului de Patrimoniu Mobil şi 

turism cultural, organizat de Facul -

tatea de Istorie a Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, iar în 

2015 a obţinut atestatul de expert în 

bunuri arheologice şi istorico-docu-

mentare, istorie modernă, memoria -

listi că, emis de Ministerul Culturii. În 

2004, a fost decorat cu Medalia „Me -

ritul Cultural”, clasa II, categoria F – 

„Promovarea culturii”. Recunoscut 

ca unul dintre cei mai cunoscuţi şi 

apreciaţi istorici ieșeni, cu o activi-

tate ştiinţifică prolifică, adesea inter-

disciplinară, Sorin Iftimi a fost mem-

bru în mai multe societăţi, comisii şi 

comitete ştiinţifice, precum şi mem-

bru în mai multe redacţii ale publi-

caţiilor ştiinţifice. 

 

 

S
-a mutat la cele veșnice 

apreciatul istoric ieșean 

Sorin Iftimi, un colabora-

tor de reconfortantă încredere și 

un prieten sincer al Doxologiei. 

Ves tea despărțirii sale de cele vre-

melnice ne-a surprins și ne-a în-

tristat, dar nu ne poate alunga bu-

curia de a-l fi cunoscut, privilegiul 

împreună-lucrării la proiecte edito-

riale frumoase și importante pen-

tru noi și ieșeni, cum ar fi „Iașii. 

Simbolurile unui oraș simbol” sau 

„Cercetări privitoare la istoria unor 

biserici ieșene”, satisfacția unor 

convorbiri pline de substanță și 

sens și nici sentimentul de vie mul -

țumire născut de descoperirile pri-

lejuite de dialogul cu Domnia Sa. 

Onestitatea, profesionalismul 

de   să vârșit, disponibilitatea perma -

nen  tă de a ajuta, implicarea dezin-

teresată, generozitatea, eleganța și 

blân dețea sa ne-au impresionat 

de-a lungul colaborării noastre de 

peste două decenii și ne-au insu-

flat îndrăzneala de a-i cere sprijinul 

ori de câte ori s-au conturat pro -

iec te privind istoria unor edificii 

eclesiale sau laice, biografiile unor 

slujitori ai Bisericii sau ale unor 

personalități ori heraldica unor clă-

diri, precum Castelul de la Miclă u -

șeni. Răspun sul său a fost întot-

deauna prompt, competent și de-

terminant în împlinirea destinului 

acestor demersuri. 

Păstrând vie amintirea Domnu -

lui Sorin Iftimi, Îl rugăm pe Dum -

nezeu să așeze sufletul său în Îm -

pa răția Sa, iar celor dragi ai săi și 

tuturor celor care l-au cunoscut și 

l-au apreciat să le dăruiască mân-

gâiere, înțelegere și putere în rugă-

ciune.

Mesajul Editurii Doxologia la mutarea la cele veșnice  
a apreciatului istoric ieșean Sorin Iftimi
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P
roiectul „Reabilitarea și 

dez voltarea turistică a 

An samblului monument 

istoric Mănăstirea Golia Iași” a ajuns 

la final. Pe 20 decembrie 2021, în 

Turnul Goliei, conducerea Consiliu -

lui Județean a restituit, în cadrul u -

nei ceremonii oficiale, bunurile mo-

bile care alcătuiesc complexul mo-

nahal către Mitropolia Moldovei și 

Bu covinei. De asemenea, zonele 

conexe au fost predate Primăriei 

Municipiului Iași. 

După cum precizează comuni-

catul de presă emis de Consiliul 

Județean Iași, Mănăstirea Golia, te-

renul și imobilele aferente au intrat 

în proprietatea Consiliului Județean 

Iași prin donație de la Mitropolia 

Moldovei și Bucovinei în anul 2005, o 

măsură necesară pe durata imple-

mentării proiectului de reabilitare. 

Lucrările s-au desfășurat în două 

etape. Prima, derulată cu finanțare 

din fonduri PHARE, fonduri guver-

namentale și de la bugetul local, a 

inclus consolidarea și reabilitarea 

bisericii, a turnului, a zidului, a celor 

patru turnuri de colț și a casei me-

moriale Ion Creangă. Pe lângă aces-

tea, a fost reabilitată și calea de ru-

lare a tramvaiului, pentru a reduce 

vibrațiile suportate de monument. 

Etapa a II-a de reabilitare a Mă -

năstirii Golia a constat în lucrări de 

conservare-restaurare pictură inte-

rioară, iluminat arhitectural și deco-

rativ, refacerea și amenajarea căilor 

de acces către obiectiv și amenajări 

peisagistice. Aceste lucrări au fost 

finanțate prin POR. 

În cadrul unei ceremonii oficia -

le, care s-a desfășurat în sala Tur -

nului Golia, în prezența Înalt prea -

 sfin țitului Părinte Mitropolit Teo fan, 

Proiectul „Reabilitarea și dezvoltarea turistică a Ansamblului 
monument istoric Mănăstirea Golia Iași” a ajuns la final
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ð a părintelui exarh Gavriil Ale xa, a pă-

rintelui stareț Serafim Nastasiu, a 

președintelui Consiliului Județean 

Iași Costel Alexe, a primarului Mu -

nicipiului Iași Mihai Chirica, a direc-

torului general al Agenției de Dez -

vol tare Regională Nord-Est Va sile 

Asandei, au fost restituite bunurile 

mobile care alcătuiesc complexul 

monahal către Mitropolia Moldovei 

și Bucovinei. 

„Nădăjduim ca și pentru anii 

care vin, Mănăstrirea Golia să ră-

mână ceea ce a fost, ceea ce este și, 

de ce nu, și mai mult decât atât. Și 

anume, să rămână în continuare loc 

de rugăciune pentru obștea acestei 

mănăstiri, să rămână loc de pace 

sufletească pentru credincioșii care 

pășesc în această incintă pentru ru-

găciune sau pentru un moment de 

reculegere și să fie și un loc de 

odihnă întru cele de aici, odihna pe 

care ți-o dă frumusețea unui loc”, a 

spus cu acest prilej Înaltprea sfin -

țitul Părinte Teofan, Mitropolitul 

Moldovei și Bucovinei. 

„Este și pentru noi un exemplu 

de cum trebuie să lucreze instituțiile 

pen tru un scop comun. Proiectul a -

cesta a fost un pionierat într-un mo-

ment în care nu era sigur dacă pu-

tem finanța proiecte de acest tip din 

fondurile care urmau să revină Ro -

mâniei. A fost un pionierat reușit și 

asta datorită conducătorilor institu-

țiilor de la acea vreme, dar și e -

chipe lor tehnice. Pentru mine a des-

chis o cale ca, în următoarele exer-

ciții financiare, de după finalizarea 

acestui proiect, să putem finanța 33 

de monumente istorice care aparțin 

Bisericii, în regiunea noastră, ceea ce 

este un rezultat excepțional”, a de -

clarat directorul general al Agen ției 

de Dezvoltare Regională Nord-Est, 

Vasile Asandei. 

Valoarea totală a lucrărilor din 

proiectul „Reabilitare și dezvoltarea 

turistică a Ansamblului monument 

istoric Mănăstirea Golia Iași” s-a ri-

dicat la 47.869.227,15 lei. 
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M
iercuri, 10 noiembrie, 

s-au împlinit 333 de ani 

de la tipărirea Bibliei 

de la București, prima traducere in-

tegrală în limba română a Sfintei 

Scripturi. Cartea a contribuit la uni-

ficarea limbii și a culturii românilor 

din toate provinciile istorice româ -

nești. 

Cheltuielile pentru definitivarea 

textului au fost susținute de Șerban 

Cantacuzino, domn al Țării Româ -

nești (1678-1688), iar tipărirea s-a 

realizat în timpul Sfântului Domnitor 

Constantin Brâncoveanu. 

La traducere și tipărire au con-

tribuit frații Radu și Șerban Gre cea -

nu, Episcopul Gherman de Nissa și 

Episcopul Mitrofan al Hușilor. 

Pentru vremea aceea, a fost o 

carte remarcabilă din punct de ve-

dere al condițiilor tipografice: for-

mat mare, tipar la două culori, negru 

și roșu, pe 944 de pagini. 

Istoricul Alexandru D. Xenopol 

definea Biblia de la București ca fi-

ind „cel mai însemnat monument al 

literaturii religioase la români, atât 

prin întinderea, cât și prin limba ei 

cea minunată”. 

Biblia de la București  a avut o 

largă răspândire în Țările Române și 

în afara lor. Un exemplar i-a fost în-

mânat Mitropolitului Dosoftei, aflat 

în surghiun în Polonia. 

Muzeul Naţional al Literaturii 

Române deține unul dintre cele mai 

bine conservate exemplare. 

sursa:  basilica.ro 

M
iercuri, 1 Decembrie 

2021, de Ziua Națională 

a României, Biserica 

noastră s-a rugat pentru înfăptuitorii 

unității naționale din 1918. În cadrul 

Sfintei Liturghii, clericii Catedralei 

Mitropo litane din Iași au oficiat 

slujba de mulţumire pentru liberta-

tea şi unitatea neamului românesc, 

precum şi de cinstire a eroilor care 

au înfăptuit Marea Unire naţională a 

românilor. 

După săvârșirea Liturghiei de la 

Catedrală, ieșenii s-au îndreptat 

spre Piața Palatului Culturii pentru a 

lua parte la evenimentele religioase 

și militare organizate cu prilejul Zilei 

Naționale. În cadrul slujbei de Te 

Deum, Preasfințitul Părinte Nichifor 

Botoșăneanul, Episcop vicar al Ar hi -

episcopiei Iașilor, a citit o rugăciune 

de mulțumire pentru toate binefa-

cerile făcute poporului român și a 

rostit un cuvânt de binecuvântare: 

„Marele poet Lucian Blaga con-

sidera că prin locul în care ne-am 

născut suntem legați și de un anu-

mit meridian ceresc, înțelegând prin 

aceasta o legătură pe care Dum ne -

zeu o pune între om și locul în care 

s-a născut, legătură care presu-

pune o chemare, un rost și o moște-

nire. Când părinții lasă o moștenire 

fiilor săi, aceasta presupune grija, 

truda și înțelepciunea lor. Moște ni -

rea nu este doar un dar, nu doar o 

333 de ani de la tipărirea Bibliei de la București

Ziua Națională a României, serbată la Iași prin rugăciune și 
recunoștință față de înfăptuitorii Marii Uniri
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Moment muzical-artistic cu prilejul Zilei Naționale la Iași

agonisită cu care aceștia pornesc în 

viață, ci și o responsabilitate asupra 

moștenirii. Moștenim împreună o 

țară, cu agonisitele ei, cu înțelesurile 

ei, cu tradițiile ei, și această moște-

nire presupune unirea într-un gând, 

grijă și pricepere a celor ce pe 1 

Decembrie, în această zi de prăz-

nuire a neamului omenesc, la Alba 

Iulia, au putut să împlinească un dor 

al românilor de a fi una. Suntem 

chemați să înțelegem darul acestei 

moșteniri, pe de o parte să ne bucu-

răm de ea, pe de altă parte să înțele-

gem că trebuie să fim responsabili, 

să continuăm să o adâncim, să o 

îmbogățim. O moștenire care ne stă 

înainte purtând în ea chemarea lui 

Dumnezeu de a fi noi înșine români, 

de a fi într-o unitate de simțire și de 

gândire, pentru că ceea ce s-a în-

tâmplat la Alba Iulia a fost conștiința 

de neam și înțelesul adânc că 

Dumnezeu va pecetlui acest dor la 

românilor”. 

Manifestările dedicate zilei de 1 

Decembrie au continuat cu depu-

nerile de coroane şi jerbe de flori la 

statuia Sfântul Voievod Ștefan cel 

Mare din fața Palatului Culturii și cu 

defilarea militară organizată de Gar -

nizoana Iași, dimpreună cu struc -

turile teritoriale ale Ministe ru lui Afa -

cerilor Interne. 

 

M
iercuri, 1 Decembrie 

2021, tinerii coriști lice -

eni ai Colegiului Națio -

nal de Arta „Octav Băncilă” din Iași, 

coordonați de către Prof. Constan -

tin-Nichifor Hrestic, au pregătit un 

moment muzical-artistic cu prilejul 

Zilei Naționale. 

Mai întâi a fost organizat un 

Flashmob cu imnul național „Deș -

teaptă-te, române” desfășurat în 

zona pietonala a bulevardului Ște -

fan cel Mare, lângă statuia regelui 

Ferdinand. A urmat apoi de un con-

cert susținut în Catedrala Mitropo -

litană, intitulat: „Întru slava eroilor 

neamului”. 

După cum a declarat Prof. Con -

stantin-Nichifor Hrestic, „acest pro-

gram reprezintă o ofranda, un oma-

giu adus eroilor țării noastre de pre-

tutindeni și din toate timpurile, pur-

tând totodată un mesaj către tânăra 

generație a acestor vremuri: «Avem 

datoria de a nu-i uita!». Într-o lume a 

falselor modele, personalitățile 

amin tite în strofele imnului național 

– Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare, 

dar și a multora din istoria plină de 

suferința a poporului nostru pre-

cum Constantin Brâncoveanu, Tu -

dor Vladimirescu, Iancu Jianu’, re-

prezintă adevărate repere morale, 

de demnitate, curaj și onestitate, ce 

ar trebui sortite «neuitării»”, a adău-

gat Prof. Constantin-Nichifor Hrestic. 
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L
a Iași, autoritățile locale și 

județene au organizat un 

ceremonial militar și reli-

gios dedicat împlinirii a 32 ani de la 

„Ziua Victoriei Revoluției din De -

cembrie 1989”. Evenimentul a avut 

loc la Monumentul „Crucea Eroilor 

Neamului”, situat pe esplanada din 

fața Palatului Culturii, în fața Bisericii 

„Sfântul Nicolae Domnesc”, în pre-

zența IPS Părinte Teofan, Mitro po -

litul Moldovei și Bucovinei, care a 

să vârșit alături de un sobor de pre -

oți și diaconi, o slujbă de pomenire, 

urmată de alocuțiune. 

„Au trecut 32 de ani de la acel 

decembrie de foc, foc exprimat prin 

jertfă, prin sânge, prin rugăciune și 

prin foarte multe speranțe. Cuvân -

tul de ordine atunci a fost «Liber ta -

te!». Au strigat aici la Iași, în Timi -

șoara, în București, pentru că toți 

duceau dorul libertății. Libertatea 

cuvântului, libertatea de mișcare, li-

bertatea de inițiativă economică, li-

bertatea credinței. O parte din a ces -

te stări de libertate le-am dobândit 

și Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru 

aceasta. În același timp, nu putem 

trece cu vederea că noi nu ne-am 

asumat așa cum se cuvine darul li-

bertății. Un gânditor occidental spu-

nea că libertatea fără limite ucide li-

bertatea. S-a văzut acest lucru în toți 

acești ani, pentru că privim cu ui-

mire la faptul că românii încă pleacă 

în afara țării, că au apărut tot felul de 

curente ideologice care de care mai 

nocive la adresa familiei, a neamu-

lui, a credinței. De aceea, ne aflăm în 

această revoluție continuă, care a 

început atunci și poate neamul mai 

are ceva resurse lăuntrice să ducă 

la capăt ceea ce eroii din decem-

brie 1989 și cei de dinaintea lor au 

nădăjduit atât de fierbinte”, a spus 

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. 

În cadrul aceluiași eveniment au 

fost depuse coroane de flori la mo-

numentul eroilor din partea repre-

zentanților asociațiilor de revoluțio-

nari și din partea administrațiilor pu-

blice locale și județene. De aseme-

nea, la Catedrala mitropolitană ie-

șeană 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. 

În aceeași zi, la Botoșani, la eve-

nimentele de cinstire şi comemo-

rare a eroilor-martiri decedaţi în 

Revoluţia Română din Decembrie 

1989 a participat și PS Părinte Ni -

chifor Botoșăneanul, Episcop vicar 

al Arhiepiscopiei Iașilor. Ierarhul a 

săvârșit, alături de un sobor de pre -

oți și diaconi, o slujbă de pomenire 

în Biserica „Cuvioasa Parascheva” 

din municipiu. Autoritățile au depus 

coroane și jerbe de flori, în acordu-

rile „Imnului Eroilor”, la „Monu men -

tul Eroilor Revoluției din anul 1989” 

din incinta locașului de cult botoșă -

nean. 

V
ineri, 17 decembrie, în 

sala „Iustin Moisescu” din 

cadrul Ansamblului Mi -

tro politan Iași, a avut loc cea de-a 

tre ia ediție a întâlnirii anuale a 

Societății Ortodoxe a Femeilor Ro -

mâne – Iași, intitulată   „Sărbătorim 

Crăciunul împreună!”. 

Seara a debutat cu o rugăciune 

de pomenire pentru sufletul prințe-

sei Olga Sturdza, fostă președintă a 

Societății Ortodoxe Naționale a 

Femeilor Române în perioada 1915-

1948. 

Invitații evenimentului au fost  

Eroii din 1989, omagiați la Iași

SOFR Iași: „Sărbătorim Crăciunul împreună!”



Educație  |

www.mmb.ro | 19 

ð arhim. Nicodim Petre, consilier 

eparhial, Dr. Angela Olariu, preșe-

dintă de onoare a SOFR Iași, inter-

preta de muzică populară Maria 

Boampă și grupul de copii violoniști 

„Cres cen do” condus de prof. Nina 

Munteanu de la Colegiul de Artă 

„Octav Băn cilă” din Iași. 

Părintele Nicodim Petre a îm păr -

tășit cu cei prezenți importanța po-

menirii înaintașilor și a vorbit despre 

Crăciun ca început al mântuirii 

noas tre, în comuniune și cu conști-

ință duhovnicească. 

Ca o îmbinare între rugăciune și 

tradiție, a urmat un program artistic 

în care Maria Boampă, cântăreața 

de 10 ani, a interpretat un frumos 

colind popular, iar grupul „Cres cen -

do” a susținut un scurt concert de 

vioară, adaptat acestei perioade de 

bucurie. 

Dr. Angela Olariu, președinta de 

onoare a SOFR Iași, a vorbit, din per-

spectiva etnografică, despre tradi-

țiile de Crăciun în satul românesc. 

Evenimentul a fost moderat de 

Daniela Naclad, președinta SOFR 

Iași. Seara s-a încheiat în glas de co-

linde, unde Corala SOFR a invitat 

toți participanții să cânte „O, ce 

veste minunată!”. 

Î
n ziua de 26 noiembrie, cu bi-

necuvântare Înaltprea sfinți -

tu lui Părinte Mitropolit Teo -

fan, la Centrul Eparhial Iași s-a des-

fășurat, în sala Iustin Moisescu, Co -

locviul de susținere a lucrării pentru 

obținerea Gradului I în Preoție – ge-

nerația 2020-2021. Participanții au 

fost din toate eparhiile Mitropoliei 

Moldovei și Bucovinei. 

Colocviul a fost organizat de că-

tre Centrul de Formare Continuă al 

Arhiepiscopiei Iașilor, prin Faculta -

tea de Teologie Ortodoxă „Dumitru 

Stăniloae” din Iași și Centrul Epar -

hial.  Comisia a fost formată din: 

Prea sfințitul Nichifor Botoșăneanul, 

Episcop vicar al Arhiepiscopiei 

Iașilor – președinte, profesori coor-

donatori și membri din cadrul Fa -

cultății de Teologie Ortodoxă din 

Iași, pr. Marian Timofte, vicar admi-

nistrativ al Arhiepiscopiei Iașilor, și 

Mădălin Gîlcă, secretarul Centrului 

de Formare Continuă al eparhiei. 

Temele au fost de actualitate, 

având subiecte legate de pedago-

gie, catehetică, drept canonic, isto-

rie, liturgică, pastorație și adminis-

trație parohială. Fiecare participant 

și-a prezentat lucrarea timp de câ-

teva minute. Candidatul a primit câ-

teva întrebări din partea comisiei, 

urmând ca după finalizarea întrebă-

rilor, profesorul coordonator să pre-

zinte printr-un referat importanța și 

actualitatea temei. 

Toți candidații înscriși și admiși 

la acest colocviu au întrunit condi-

ţiile metodologice pentru a li se 

acorda gradul I în preoție. Reco -

man dările din partea comisiei au 

fost ca preoții să publice lucrările, 

să le prezinte la cercurile pastorale 

și să continue cercetarea acade-

mică. 

La Iași a avut loc Examenul pentru gradul I în preoție pentru 
clericii din Mitropolia Moldovei și Bucovinei
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Î
n luna decembrie Mănăstirea 

Hadâmbu din comuna Miro -

neasa, judeţul Iaşi, a organi-

zat mai multe acțiuni filantropice. 

Astfel, vineri, 3 decembrie 2021, mi-

siunea a început în satele Dra gă -

neşti, Buhăieni, Glăvăneşti, Iepureni 

şi Fântânele din comuna Andrie -

şeni, judeţul Iaşi, la iniţiativa arhi-

mandritului Nicodim Gheorghiţă, 

sta reţul Mănăstirii Hadâmbu, cu pri-

lejul sărbătorii Sfântului Ierarh Ni -

colae. Pentru fiecare din cele zece 

familii selectate s-au oferit alimente 

și articole din textil de uz casnic. De 

asemenea, aproximativ 30 de copii 

au primit pachete cu dulciuri şi ju-

cării. Activitatea filantropică s-a de-

rulat prin implicarea profesorului 

pentru învăţământ primar Ilie Urmă 

de la Şcoala Generală „Gheorghe 

Ciobanu” – Andrieşeni şi consilier 

local în cadrul Primăriei Andrieşeni, 

şi a tânărului voluntar Răzvan Roşu. 

Părintele stareţ a intrat în casele ce-

lor zece familii cu o situaţie mate-

rială precară pentru a vorbi cu oa-

menii şi pentru a afla mai multe des-

pre problemele cu care se con-

fruntă. 

Arhimandritul Nicodim Gheor -

ghi ţă a menţionat că, prin interme-

diul campaniei „Daruri în cinstea 

Pruncului Iisus”, Biserica doreşte să 

aducă puţină bucurie în casele oa-

menilor nevoiaşi, cu mulţi copii. Fi -

lan tropia pe care Mănăstirea Ha -

dâmbu o desfăşoară de mai bine de 

trei decenii reprezintă un exemplu 

demn de urmat. Părinţii aşezării mo-

nahale din Dealul Mare, împreună 

cu oamenii cu suflet mare ce do-

resc să fie alături de cei sărmani, 

rânduiesc astfel de fapte spre slava 

lui Dumnezeu. 

În ziua de vineri, 10 decembrie 

2021, o altă acţiune filantropică a 

avut loc la Casa „Sfântul Stelian” din 

satul Ion Neculce, judeţul Iaşi. În lo-

cuinţa  ridicată de către mănăstirea 

din Dealul Mare, în urmă cu doi ani 

de zile, locuieşte familia Ciobanu, 

formată din 11 membri. Arhiman dri -

tul Nicodim Gheorghiţă, stareţul 

Mănăstirii Hadâmbu, împreună cu 

protosinghelul Iorest Goraş, secre-

tarul aşezării monahale, a dorit să-i 

revadă pe copiii acestei familii, după 

doi ani de la sfinţirea clădirii. Copiii 

au primit pachete cu dulciuri, iar 

pentru întreaga gospodărie s-au 

oferit alimente, legume şi articole 

pentru uz casnic. 

Campania „Daruri în cinstea 

Pruncului Iisus” a Mănăstirii Hadâm -

bu din județul Iași a continuat și în 

ziua de miercuri, 22 decembrie 

2021. Peste o sută de familii sărace 

din comunele Mironeasa şi Mogo -

şeşti au primit alimente, fructe şi 

dulciuri din partea Mănăstirii Ha -

dâmbu. 

Campania „Daruri în cinstea Pruncului Iisus”  
a Mănăstirii Hadâmbu
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Activitate Pro Vita în Protopopiatul Iași II

Campania filantropică „De Crăciun fii om bun!”

Acțiunea caritabilă în satele Berezlogi și Humosu

P
este 60 de copii din fami-

liile numeroase, care fac 

parte din Protopopiatul 

Iași II, au primit vineri, 3 decem -

brie, încălțăminte din partea Biroului 

Pro Vita al protoieriei. De 6 ani con-

secutivi, responsabilii Pro Vita oferă 

copiilor din familiile cu peste 7 copii, 

în preajma sărbătorilor de iarnă, 

ghete de piele. 

Partenerii principali ai activității 

din acest an au fost: Parohia „Sfinții 

Arhangheli” Iași și Societatea Reida 

Shoes Huși, care a oferit la preț de 

producător ghetuțele pentru copii și 

patru perechi de încălțăminte gratis. 

Ca o noutate față de anii precedenți, 

evidențiem implicarea Parohiei „Bu -

na Vestire” Cercu, păstorită de pr. 

Florentin Lupașcu, și dublarea bu -

ge  tului alocat achiziționării încălță -

min telor. 

 

 

S
ocietatea Ortodoxă a Fe -

meilor Române Iași și-a 

propus în acest an să îm-

brace 20 de copii din satul Domnița. 

Cu binecuvântarea pr. Ardelean 

Radu Eugen, din Parohia „Sf. Di mi -

trie” Domnița, pentru fiecare copil s-a 

asigurat achiziționarea ghetuțelor, 

articolelor de îmbrăcăminte și dul-

ciurilor.  

Totodată, s-au strâns fonduri cu 

care au fost cumpărate produse 

specifice sărbătorilor de iarnă, unui 

număr de 20 de vârstnici din Iași, din 

diferite parohii, care se confruntă 

cu nevoi materiale. 

A
nul acesta, Bucuria Naș -

terii Domnului s-a simțit 

într-un mod special de 

copiii din satele Berezlogi și Humo -

su, comuna Sirețel, județul Iași. 

Fundația Enable România a dorit să 

ofere bucurie acestor elevi, inclu-

zându-i într-un proiect social-filan-

tropic. În cadrul comunei Sirețel re -

găsim copii și tineri care au un po-

tențial ridicat, însă fac parte din fa-

milii dezavantajate social. Din acest 

motiv, fiecare ajutor primit este de 

un real folos pentru susținerea co-

piilor-tinerilor din aceste comu-

nități. Apreciem faptul că, în acest 

an, scopul campaniilor de sprijinire 

derulate de Fundația Enable Ro mâ -

nia și de colaboratorii acestora a 

fost de a picura bucurie și speranță 

în sufletele copiilor din satele Hu -

mo su și Berezlogi. Ajutorul Funda -

ției Enable România s-a materializat 

în daruri consistente pentru un nu-

măr de 71 de elevi, daruri constând 

în jucării, dulciuri și îmbrăcăminte-

încălțăminte de iarnă. Drept mulțu-

mire, elevii au organizat un concert 

de colinde pentru binefăcătorii lor, 

într-o atmosferă plină de căldură 

sufletească și emoție. 

Suntem conștienți că această 

acțiune caritabilă a constituit un pas 

important în dezvoltarea abilităților 

educaționale și de incluziune soci -

ală a copiilor proveniți din Școala 

Gim nazială Sirețel. Rezultatele lor 

se văd în prezent și avem convinge-

rea că se vor vedea și în viitor! 

Pr. Silviu-Ioan Bozariu 
Școala Gimnazială Sirețel



| Chipuri de mărturisitori

22 | noiembrie-decembrie | Candela Moldovei | an XXIX, nr. 11-12

Pomenirea Eroilor la Nürnberg și Ulm, de Ziua Națională

C
a și în anii trecuți, Ziua 

Națională a României a 

fost prilej de pomenire a 

eroilor neamului, care, în timpul Pri -

mului Război Mondial, și-au găsit 

sfâr șitul departe de Țară. În două 

din cele peste 70 de cimitire din 

Ger mania, unde odihnesc soldați 

români, anume Cimitirul de Sud din 

Nürnberg și Cimitirul Central din 

Ulm, a fost săvârșită slujba parasta-

sului și a fost evocată viața grea a 

acestor ostași în detenție,  precum 

și curajul, jertfa și devotamentul tu-

turor celor care au luptat pentru 

idealul Unității Naționale. 

Ieromonahul Ioan Popoiu, consi-

lier cultural al Arhiepiscopiei Ger -

ma niei, și nou-înființata comunitate 

parohială a Bisericii Ortodoxe „Sfân -

tul  Vasile”  Nürnberg II – Lang was -

ser i-a comemorat cu anticipație 

duminică, 28 noiembrie, înaintea 

Zilei Naționale a României, pe cei 15 

eroi români din Primul Război Mon -

dial care odihnesc în Cimitirul de 

Sud din Nürnberg, alături de soldați 

germani, ruși și de alte naționa-

 li  tăți. „Aceștia au fost luați prizonieri 

în urma avansării austro-germane în 

teritoriul românesc (Oltenia, Mun te -

nia și Dobrogea) la sfârșitul anului 

1916, fază a războiului care a culmi-

nat cu vestitele bătălii de la Oituz, 

Mă rășești și Mărăști (vara anului 

1917)”, scrie Ieromonahul  Ioan Po -

poiu într-un  articol  dedicat lor, pu-

blicat de doxologia.ro. Despre ei nu 

sunt multe informații, însă se presu-

pune că au fost repartizați în lagărul 

local pentru prizonieri de la Russen -

wiese și au murit în ianuarie-iunie 

1917, probabil din cauza condițiilor 

precare de cazare și hrană, corobo-

rate cu izbucnirea unor epidemii 

(holeră, tifos, dar și tuberculoză) ca -

re au secerat în acel an zeci de mii 

de vieți. 

În seara de 1 decembrie, pr. Se -

bastian Suciu și credincioșii Paro -

hiei „Sfinții  Apostoli Petru și Pavel” 

din Ulm și Neu Ulm împreună cu 

Ieromonahul Ioan Popoiu au partici-

pat la o slujbă de pomenire în Ci -

mitirul Central din Ulm, unde sunt 

în mormântați 99 de soldați români 

care au decedat în lagărul local din 

Gänsenwiese, în 1917-1919 în con-

diții asemănătoare celor de la Nürn -

berg. Prin consultarea unei arhive 

lo cale, au fost identificate de cu-

rând numele a 95 dintre cei 99 de 

soldați, precum și anul nașterii, 

apar tenența militară (regimentul și 

divizia), data decesului precum și 

numărul mormântului din parcela 

82, acolo unde au fost îngropați, în 

special în timpul primei conflagrații 

mon diale, peste 2000 de soldați 

(ma joritatea acestora, germani și 

ruși). Între timp, parcela a fost nive-

lată, astăzi nemaiputându-se identi-

fica mormintele individuale. În 

schimb, se păstrează un monument 

din piatră, în formă de sarcofag, ridi-

cat prin contribuția supraviețuitori-

lor români ai lagărului, la scurtă 

vreme după încheierea războiului.  

Harta tuturor cimitirelor din Ger -

mania, dar și din celelalte țări vest-

europene unde se găsesc mormin -

te ale soldaților români căzuți în ce -

le două Războaie Mondiale, poate fi 

consultată aici, crucile albastre indi-

când morminte din Primul Război 

Mondial, iar crucile galbene pe cele 

din cel de-Al Doilea Război Mondial. 

Ea a fost publicată în luna octom-

brie a.c., fiind în curs de extindere și 

completare cu necropolele și mo-

numentele din Cehia, Slovacia și 

Ungaria. 

Anul 2021 a fost declarat de 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Române, ca Anul omagial al pasto-
raţiei românilor din afara Româ ni -
ei  şi  Anul comemorativ al celor 
adormiţi în Domnul, ceea ce a oferit 

prilejul de a pune în valoare rolul 

diasporei românești și importanța li-

turgică şi culturală a cimitirelor. 

sursa: mitropolia-ro.de 
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Biserica Sfântul Arhidiacon Ștefan – Pelerinajul  
părintelui Cleopa la Locurile Sfinte

A
ici s-a jertfit primul mar-

tir al Bisericii lui Hristos. 

Aici a mărturisit Adevă -

rul și și-a dat viața pentru Evan ghe -

lie Sfântul Ștefan, „ușa mucenicilor”! 

Roșim în fața curajului, bărbăției și 

dragostei sale pentru Hristos... 

Se află tot în Grădina Ghetsi ma -

ni, peste șoseaua asfaltată care du -

ce la Ierihon, la 100 de metri de mor-

mântul Maicii Domnului. Ne îndrep-

tăm spre biserica și locul unde a 

fost ucis cu pietre Sfântul Apostol și 

Arhidiacon Ștefan. Cu greu ne pu-

tem reculege din cauza vacarmului 

și a căldurii toride de amiază. Pele -

rinajul, devenit în bună parte turism 

zgomotos, a umplut și invadat toate 

Locurile Sfinte. Cu anevoie găsești 

câteva clipe de liniște să te poți 

ruga. La fel și Grădina Ghetsimani, 

numai noaptea mai păstrează at-

mosfera de grădină a rugăciunii. 

Intrăm în biserica Sfântului Ar hi -

diacon Ștefan. Este o biserică nouă 

din piatră, în posesia Bisericii Orto -

doxe grecești, sfințită în anul 1972. 

Interiorul este de o curățenie și de o 

frumusețe rară. Catapeteasma, 

scul ptată în lemn de chiparos, este 

lucrată de un călugăr talentat din in-

sula Creta. Pictura este și ea nouă, 

fru moasă. În biserică nu se face 

Sfân ta Liturghie decât ocazional 

sau la hram, din lipsă de preoți sluji-

tori. Două surori de mănăstire, de 

loc din insula Cipru, întrețin bise-

rica, stau în calea pelerinilor, dau 

unele mici lămuriri și descuie ușa 

spre locul unde a fost ucis cu pietre 

Sfântul Arhidiacon Ștefan. Una din 

ele, sora Urania, ne conduce până 

la locul pătimirii primului martir 

creștin. 

Coborâm pe scară lângă bise-

rică. La zece metri spre vest apare o 

ușă metalică ce dă într-o încăpere 

acoperită. Intrăm. Aici, pe piatra 

aceasta colțuroasă și neregulată, a 

fost zdrobit și ucis cu pietre de furia 

iudeilor  tânărul Apostol și Arhidia -

con Ștefan, primul miel de jertfă, 

pri mul mucenic al Bisericii lui Hris -

tos. Ascultăm în tăcere glasul de tu-

net al curajosului apostol: Voi cei 

tari în cerbice și netăiați împrejur la 

inimă și la urechi, pururea stați îm-

potriva Duhului Sfânt; precum au 

fost părinții voștri, așa și voi..., care 

ați luat Legea întru rânduieli ale în-

gerilor și nu ați păzit-o! Iată, văd ce-

rurile deschise și pe Fiul Omului 

stând de-a dreapta lui Dumnezeu... 

Auzim apoi loviturile pietrelor tăioa -

se care îi zdrobesc gura, dinții, ochii, 

fața, pieptul, măruntaiele și inima. 

Dar peste toate acestea, auzim ru-

găciunea de iertare a Sfântului A -

pos tol Ștefan: „Doamne, nu le socoti 

lor păcatul acesta! Și zicând aceas -

ta, a adormit ”(Fapte 7, 51-60). 

Aici s-a jertfit primul martir al Bi -

sericii lui Hristos. Aici a mărturisit 

Adevărul și și-a dat viața pentru E -

van  ghelie Sfântul Ștefan, „ușa mu-

cenicilor”! Roșim în fața curajului, 

bărbăției și dragostei sale pentru 

Hristos... 

Doamne, de câte ori „ne-am te-

mut de frică unde nu era frică”; de 

câte ori Te-am lăsat singur, Te-am 

tăgăduit, am tăcut, am părăsit po-

runcile Tale de frica oamenilor! Iar -

tă-ne, Doamne, și nu ne osândi că 

ne temem mai mult de oameni de-

cât de Tine! Dă-ne harul înțelepciu-

nii în faptă și în cuvinte! Dă-ne harul 

mărturisirii și al răbdării. Alungă de 

la noi frica și o înlocuiește cu dra-

gostea de Dumnezeu și de oameni! 

Învață-ne, Doamne, când trebuie să 

tăcem și când trebuie să vorbim! 

Dă-ne îndrăzneală să slujim și să 

apă răm Adevărul, Evanghelia, Bise -

rica și credința dreptmăritoare, pen-

tru rugăciunile Preacuratei Maicii 

Tale, ale Sfântului Arhidiacon Ște -

fan și ale tuturor sfinților Tăi. Amin! 

Ne apropiem cu mare bucurie 

duhovnicească de piatra stropită și 

sfințită cu sângele primului muce-

nic, cădem cu fruntea la pământ, 

sărutăm piatra roasă de pașii peleri-

nilor, sărutăm icoana Sfântului Arhi -

diacon Ștefan, aprindem câteva lu-

mânări de ceară și plecăm spre 

Sfânta Cetate. 

(Arhimandritul Ioanichie Bălan, 
Pelerinaj la Mormântul Domnului, 
ediția a VI-a, Editura Mănăstirea  

Si hăstria, 2010, pp. 34-36) 
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edituradoxologia.roNoutăţi editoriale la Editura Doxologia
– în lunile noiembrie și decembrie –

Icoană și mărturisire
în viaţa Bisericii

Ediţie îngrijită de: Pr. Ion Vicovan,

Pr. prof. dr. Ioan C. Teşu,

Pr. Paul-Cezar Hârlăoanu

Ghidul reţelei mitropolitane de îngrijire
a vârstnicilor la domiciliu

Ediţie îngrijită de: Pr. Ilarion Mâţă

Patimă și pătimire în teologia
Sfântului Maxim Mărturisitorul.

Relevanţa lor pentru teologia
morală contemporană
Bogdan-Vlăduţ Brînză

Mănăstirea Secu, o veche și nestinsă
candelă în Munţii Neamţului

Arhim. Iustin Câmpanu

Sfinţii Părinţi despre ieșirea sufletului -
Antologie de texte

Traducere: Monahia Parascheva Enache

Ediţie îngrijită de: Pr. Dragoș Bahrim

Misiune în pandemie – un jurnal duhovnicesc
Pr. dr. Ioan Chirvasă

Omilii III
Sfântul Grigorie Palama

Traducere: Pr. dr. Roger Coresciuc

Ediţie îngrijită de: Pr. Dragoș Bahrim

Viaţa și cuvintele de învăţătură
ale Sfântului Gheorghe Pelerinul

Arhim. Ioanichie Băla

Maica Domnului în cultul divin ortodox
și în cultura română (poezia cultă)

Arhim. Mihail Daniliuc

Antropologia din perspectiva hristologică.
Bazele doctrinare ale vieţii duhovnicești

Nicolae Răzvan Stan
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„R
evoltați-vă mai întâi 

împotriva eului vostru 

și apoi împotriva lu-

mii”. Această frază ar putea fi con-

cluzia predicii lui Hristos. Această 

frază a fost dalta cu care „a șlefuit” și 

a „prelucrat” pietrele „vii”. 

„Lumea este nesărată și fără 

gust”, îmi zici, prietene! Repetați de 

o sută de ori, că lumea este nesă-

rată și lipsită de gust și te revolți. Te 

mândrești de fiecare dată când te 

numești revoluționar și ameninți că 

vei răsturna lumea. Revoltă-te, prie-

tene, mai întâi împotriva ta, împo-

triva lipsei de sare din tine şi apoi re-

voltă-te împotriva lumii.  

Îmi zici, prietene, că „oamenii 

sunt vicleni”, că „sunt adulteri”, că 

„sunt ucigaşi”. De sute de ori te re-

volţi împotriva păcatelor altor oa-

meni. Revoltă-te însă mai întâi împo-

triva păcatelor tale, iar apoi te vei 

putea revolta şi împotriva păcatelor 

altora cu mai multă putere şi drep-

tate. De te vei revolta mai întâi împo-

triva eului tău, voi putea crede în 

reuşita revoluţiei tale. 

Aceasta este metoda lui Hristos. 

Revoluţie împotriva răutăţii care es -

te în mine, iar, apoi, revoluţie împo-

triva răutăţii care este în jurul meu.  

Hristos era întotdeauna încon-

jurat de tineri şi în mod deosebit îi 

iubea pe copii. Zicea: „Lăsaţi copiii 

să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a 

unora ca aceştia este împărăţia lui 

Dumnezeu” (Marcu 10, 14). Buda, 

monahul Indiei, era înconjurat întot-

deauna de bătrâni, deoarece putea 

cu uşurinţă să le inspire ură faţă de 

viaţă. Hristos, dimpotrivă, se bucura 

de copii, pentru că putea în mod 

ide al să pună în aplicare pedagogia 

Sa revoluţionară. 

Epoca noastră ar trebui să-i lase 

pe copii să vină la Hristos. Este ade-

vărat că dezvoltarea tehnologică a 

epocii noastre, care este folositoare 

şi dăunătoare în aceeaşi măsură, nu 

a micşorat, nici nu a îndepărtat rău-

tatea din lume. Dimpotrivă, a îngră-

dit puterea omului de a se opune 

răului. Epoca noastră, mai mult de-

cât oricare altă epocă, are nevoie de 

o revoluţie bazată pe credinţă. Epo -

Biserica ortodoxă și pedagogia revoluționară

Sfântul Nicolae Velimirovici 
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ðca noastră, mai mult decât oricare 

altă epocă, are nevoie de o revolu-

ţie, pe care să o facă nu numai un 

singur om, ci o generaţie întreagă. 

Această generaţie se va pregăti, fra-

ţilor, numai dacă veţi lăsa copiii, şi 

nu-i veţi opri, să se apropie de Hris -

tos; numai dacă le permiteţi copiilor 

să se adape din Duhul lui Hris tos, 

din Duhul Suprem, Care a produs 

cea mai mare revoluţie împotriva 

răutăţii. 

Educaţi-vă copiii în aşa fel încât 

să se revolte împotriva răutăţii. 

Atunci veţi reuşi să le daţi educaţia 

corectă. 

Iată, cu toţii doriţi să aveţi copii 

bine educaţi, însă puţini sunteţi cei 

care le oferiţi o educaţie sănătoasă. 

Puţini sunteţi cei care percepeţi şi 

înţelegeţi modul în care trebuie să 

vă educaţi astăzi copiii, deoarece în 

zilele noastre modul de educaţie 

es te influenţat de tehnologie, de u -

ma nismul căldicel, de jumătăţile de 

măsură, de enigmaticul compromis 

cu răul. E necesar, aşadar, să se im-

pună un nou mod de educaţie a co-

piilor. Noul mod de educaţie va tre-

bui să-i formeze pe copii să fie cura-

joşi în lupta lor împotriva răutăţii. 

Noul mod de educaţie trebuie să fie 

inspirat de Duhul Sfânt. Dacă un 

asemenea mod de educaţie va pă-

trunde în casele şi-n şcolile noastre, 

lumea se va înnoi, răul se va împu-

ţina, iar duhurile cele rele, cu care se 

hrănesc astăzi tinerii, vor dispărea. 

Fiecare nou-născut trebuie con-

siderat un nou ostaş, care să lupte 

împotriva răutăţii. Când îl vedem în 

legănelul său, lipsit de ajutor şi ne-

putincios, ne întrebăm: „Pruncuţule, 

ce vei fi tu oare: rob sau biruitor al 

răutăţii?” 

Biserica, fraţilor, îi compătimeşte 

pe cei care n-au învăţat să se re-

volte împotriva răului. Biserica nu 

are nici un folos de la cei care chi-

purile, o iubesc, dar răul nu-l urăsc. 

Nici un folos nu are de la cei care 

aprind lumânări mari în fiecare du-

minică, dar nu-şi condamnă nicio-

dată nici un păcat de-al lor şi nici 

păcatele altora nu le iartă. Biserica 

nu simte nici o bucurie când cei ca -

re stau în primele rânduri ies în evi-

denţă cântând Heruvicul şi rostind 

Crezul, dar sunt prezenţi în biserică 

doar cu trupul, iar cu mintea sunt în 

altă parte. Sunt oameni care cred că 

„aduc cinste” Bisericii prin faptul că 

o vizitează.  

Numai cel ce se revoltă împo-

triva răutăţii, care este înlăuntrul său 

şi în jurul său, acela „aduce cinste” 

Bisericii. Cea mai mare cinste au 

adus-o Bisericii cei care s-au revol-

tat împotriva răutăţii. În viitor vor 

aduce cinste Bisericii cei ce vor 

menţine aprinsă flacăra revoluţiei 

creştine în sufletele oamenilor. Vor 

aduce cinste Bisericii părinţii care-şi 

vor învăţa copiii să se revolte împo-

triva răului din ei şi din jurul lor. 
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ð Cinste vor aduce Bisericii şi dascălii 

care le vor preda elevilor învăţătura 

lui Hristos. Cinste vom aduce Bise -

ricii şi noi toţi, care vom provoca cea 

mai cuviincioasă revoluţie creştină 

în „inimile necrozate”, în sufletele a -

dormite ale fraţilor noştri, ale aproa-

pelui nostru.  

Cel mai de seamă dar pe care-l 

pot oferi părinţii copilului lor este 

să-l înveţe să recunoască răul şi să 

se revolte împotriva lui.  

Tu, care eşti tată, lasă-l pe fiul 

tău să se apropie de Hristos în fie-

care zi. Nu-l împiedica, ci, dimpo-

trivă, condu-l la Mântuitorul. Pentru 

a reuşi aceasta este necesar să nu-l 

judeci pe fiul tău numai cu inima, ci 

şi cu mintea. Cercetează-l în fiecare 

seară. Învaţă-l să ţi se spovedească 

în fiecare seară. Când vei simţi că se 

pocăieşte de răul care există înlăun-

trul său şi că se revoltă împotriva 

răutăţii care este în el şi în jurul lui, 

atunci să ştii că fiul tău a început să 

se educe corect. Chiar şi atunci, tu 

continuă să-l cercetezi, continuă 

să-l spovedeşti. Şi să nu laşi să 

treacă nici o zi fără spovedanie. 

Să fii preotul fiului tău – datoria 

preotului este să-i înveţe pe oameni 

să se revolte împotriva răutăţii – şi 

casa ta să fie biserica ta. Nu-i as-

cunde fiului tău faptul că există rău-

tate în lumea aceasta. Nu-i ascunde 

fiului tău faptul că în zilele noastre 

răutatea „stă” pe tron mare şi înalt. 

Întăreşte-i credinţa, astfel încât să 

nu facă parte din categoria milioa-

nelor de oameni care se închină 

răului. Întăreşte-i credinţa, astfel în-

cât să devină luptător al binelui. 

Tu, mamă, să ştii că de tine de-

pind cele mai multe. Întotdeauna să 

ai în minte aceste trei lucruri: 

1. Unu: Lasă-ţi copilul tău uneori 

fără mâncare. Nu trebuie să fii pen-

tru copilul tău numai îngerul care-l 

mângâie, ci şi îngerul care gândeşte 

şi judecă. Lasă-ţi copilul uneori fără 

mâncare, este necesar! Copilul tău 

tre buie să ştie ce înseamnă să fii flă-

mând şi trebuie să fie pregătit în 

continuare să dea mâncarea lui ce-

lor flămânzi. Cei care n-au simţit 

nici odată foamea, au ajuns cei mai 

nemilostivi şi cei mai atei oameni. 

2. Doi: Să nu îngădui niciodată 

copilului tău să vorbească despre 

păcatele altor oameni, înainte de a 

se mărturisi şi de a-şi recunoaşte 

pro priile sale păcate. Lumea o poa -

te îndrepta doar cel care reuşeşte 

să se îndrepte pe sine. Toţi oamenii 

care au transformat lumea au fost 

oameni care mai întâi au trăit o mare 

revoluţie lăuntrică. Toţi oamenii 

care vor să se numească creştini 

sunt îndreptăţiţi să poarte acest 

nume numai atunci când trăiesc 

această revoluţie lăuntrică. 

3. Trei: Nu-l învăţa pe fiul tău să 

fie egoist. A fi egoist este un păcat 

care se atribuie în proporţie de no-

uăzeci la sută mamei. A-l învăţa pe 
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ð copilul tău să fie egoist, înseamnă 

să-i repeţi aceeaşi lecţie pe care na-

tura l-a învăţat pe când era încă em-

brion. Pentru că omul din fire este 

egoist şi oricât vei încerca, tu, ma -

mă, să-l înveţi să nu fie, nu vei reuşi 

să biruieşti în totalitate firea. De 

aceea, nu înceta a-l sfătui pe fiul tău 

în fiecare dimineaţă: „Fiul meu, din -

tr-atâtea câte ai, dă o parte şi priete-

nilor tăi, care nu au nimic”. Nu înce -

ta în fiecare seară să-i ceri fiului tău 

să-ţi facă cunoscute faptele bune 

pe care le-a făcut în timpul zilei. 

Fiecare dintre noi va aduce cin-

ste Bisericii dacă se va împotrivi rău-

lui care există în interiorul lui şi în ju-

rul lui şi dacă va reuşi să însufle-

ţească flacăra revoluţiei morale în 

sufletul aproapelui său. 

Istoria întregii lumi seamănă cu 

un edificiu. Noi toţi suntem pietrele 

din care este clădit acest edificiu. Ar 

fi bine dacă fiecare om, luptând cu 

eul propriu, ar reuşi să pregătească 

o piatră şlefuită şi bine prelucrată. 

Încă şi mai bine ar fi dacă fiecare 

dintre noi ar reuşi să-l ajute şi pe 

aproapele său, ca şi acesta să pre-

gătească la rândul lui o piatră bine 

cioplită şi prelucrată. Dacă nu poate 

să-l ajute pe aproapele său, e bine 

ca omul să se lupte măcar cu sine, 

pentru a avea el însuşi roade bune. 

Deoarece şi această lucrare nu este 

bună doar în plan personal, ci şi în 

plan universal, obştesc. Pentru că 

atunci când într-un edificiu există 

chiar şi o piatră mai frumos cioplită 

şi mai frumos prelucrată, edificiul 

capătă frumuseţe şi valoare mai 

mare. 

Credeţi-mă, însă, că nici o lu-

mină nu luminează doar pentru ea. 

Lumina, pe care noi vom reuşi să o 

aprindem prin nevoinţe stăruitoare 

de revoltă împotriva păcatului şi a 

slăbiciunilor noastre, nu ne va lumi -

na doar pe noi. Va fi văzută şi de cei 

din jurul nostru, aflaţi în întuneric. 

Da, în cele din urmă, noi toţi sun-

tem ucenici şi învăţători pe tot par-

cursul vieţii noastre. Pentru că toată 

viaţa noastră fie îi luminăm pe alţii, 

fie primim lumina altora. Fie noi îi în-

tunecăm pe alţii, fie alţii ne întunecă 

pe noi. Fie noi îi influenţăm prin felul 

nostru pe ceilalţi, fie primim influen-

ţele celorlalţi. Şi când vrem şi când 

nu vrem, îi educăm pe alţii şi primim 

educaţie de la alţii. 

Când mergi, prietene, între râul 

binelui şi cel al răului, să nu gândeşti 

că e acelaşi lucru fie că-ţi potoleşti 

setea cu apă din râul binelui, fie că-

ţi potoleşti setea cu apă din râul rău-

tăţii. Râul binelui este un pârâiaş ar-

gintiu şi diafan, cu apă proaspătă şi 

atât de curată încât te poţi oglindi în 

ea. Râul răutăţii este larg şi-adânc, 

este un torent tulbure de lapte, mie -

re şi otravă. Laptele şi mierea stau la 

suprafaţă, iar sub ele stă otrava. 

Omul care are o educaţie sănătoasă 

nu ezită nici o clipă, ştie spre ce râu 

să-şi îndrepte privirea. 

Educă-te şi tu, şi nu vei avea nici 

o reţinere şi nici o îndoială în ce di-

recţie să-ţi îndrepţi privirea. Educă-i 

şi pe ceilalţi de lângă tine, şi nu vor 

avea nici ei reţineri, nici nu vor şovăi. 

 

(sursa: Sfântul Nicolae 
Velimirovici, Omilii despre po-

căință, dragoste și optimism, tra-
ducere din lb. greacă de pr. dr. 

Iulian Eni și dr. Iuliana Eni, 
Editura Doxologia, Iași, 2016,  

pp. 7-28)
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andemia, vrem sau nu, 

provoacă la reflecție. Izo -

la rea, carantina, măsurile 

de distanțare fizică au arătat – dacă 

mai era nevoie – că omul nu poate 

înflori decât în comuniune și alături 

de ceilalți. Consecințele acestor 

mă suri, însă, au fost mai vizibile pen-

tru elevii, studenții și profesorii lor.  

Școala s-a repliat în mediul on-

line, încercând să mute acolo viața 

și tumultul ei specific, antrenând și 

menținând un act educațional care 

să minimalizeze efectele nedorite 

ale recluziunii asupra formării copii-

lor și a viitorului acestora. Dacă la în-

ceputul pandemiei, școala online  

s-a dovedit o soluție fericită, treptat, 

și-a devoalat limitele.  

Accesul inegal al copiilor la teh-

nologia digitală și conectarea neu -

ni formă la rețeaua de internet, pre-

cara familiarizare a profesorilor cu 

platformele online, măsurile insufi-

cient lămurite, adesea contradicto-

rii, ale decidenților politici sunt doar 

câteva dintre liniile care creionează 

brusca și dificila adaptare a școlii la 

viața online. La acestea s-ar mai pu-

tea adăuga: creșterea abandonului 

școlar în această perioadă, incerta 

calitate a competențelor dobândite 

de către elevi, presiunea îndreptată 

asupra părinților – în special ai celor 

mai mici – nevoiți să fie „educatori 

de serviciu”, mâna prelungită a în -

vățătorului pentru a scrie caligrafic 

primele litere și cifre etc.  
Într-adevăr, școala online a fost 

o soluție necesară, de minimă apro-

piere și conviețuire în condițiile dis-

tanțării sociale. Această experiență 

memorabilă va fi cu certitudine ana-

lizată și studiată de specialiștii în 

educație care vor fi chemați să re-

medieze prin politici educaționale 

carențele înregistrate și să priveas -

că la efectele imprevizibile ale aces-

tei perioade asupra vieții interioare, 

psihologice a tinerilor.  

Elevii mai mari și studenții, cu ex-

periența acumulată anterior, deși 

familiarizați în mare parte cu tehno-

logia digitală, au constatat că școala 

online, cel puțin în formele exersate 

acum, poate fi o soluție temporară, 

dar nu înlocuiește prezența fizică în 

clasă sau în sala de curs.  

Odată cu sfârșitul pandemiei 

școala nu va mai la fel ca înainte, 

aceste tehnologii online câști gân -

du-și un loc bine definit alături de 

Lecțiile pandemiei și școala

Pr. Cristian Barnea  
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42 de generații și 40 de zile de post – timpi  
ai așteptării lui Mesia

metodele și instrumentele didactice 

tradiționale. Spre deosebire de alte 

domenii ale vieții sociale care pot fi 

lesne digitalizate, școala și Biserica 

au în miezul lor întâlnirea „față către 

față”. A sta în fața Domnului cu ini -

ma curată pe solee înaintea Sfân tu -

lui Potir este marea, cuprinzătoarea 

și de neînlocuit întâlnire pe care o 

trăiește, desigur într-un alt registru, 

elevul sau studentul împreună cu 

profesorul său. Este experiența unei 

comuniuni inexprimabile și imposi-

bil de descifrat pentru algoritmii in-

teligenței artificiale.  

Modul în care va putea fi inte-

grat învățământul online în cel of-

fline pentru a aduce mai multă ac-

tualitate și profunzime în actul di-

dactic, prin crearea unor situații de 

învățare convingătoare și atractive, 

va constitui de-acum o temă viitoare 

a școlii. 

Știind că învățarea nu se termi -

nă niciodată de-a lungul vieții, o lec-

ție importantă a pandemiei este 

aceea de a nu uita cât de bogate și 

de neprețuit sunt îmbrățișarea și în-

tâlnirea „față către față”. Cu atât mai 

mult, după experiența neparticipării 

la sfintele slujbe, altfel vor răsuna în 

inimi cuvintele invitației liturgice „Cu 

frică de Dumnezeu, cu credință și 

cu dragoste să vă apropiați!”, pentru 

a nu mai lipsi niciodată de la întâlni-

rea și împărtășirea cu Hristos, Dom -

nul vieții.  

 

 

A
desea spunem în vre-

mea vieții noastre că 

poa te era mai bine să ne 

fi născut într-o altă epocă sau să fi 

trăit alte timpuri. Dar când suntem 

ancorați la viața Bisericii avem posi-

bilitatea să trăim, nu doar o dată, ci 

an de an, de-a lungul vieții noastre, 

întreaga istorie a mântuirii prin viața 

liturgică. 

Perioada Postului Crăciunului 

este timpul Vechiului Testament, 

pen tru că, în primul rând, aceasta 

este alcătuită din șase săptămâni și 

știm că cifra 6 este a creației, a Ve -

chiului Testament sau a așteptării 

zilei de odihnă a venirii Mântui to -

rului Hristos pe pământ.  

În această perioadă suntem 

che mați prin glasul Sfântului Apos -

tol Filip, pe care îl pomenim de fie-

care dată în ziua lăsatului secului 

pentru Postul Nașterii Domnului, să 

facem cunoștință cu firea umană a 

Mântuitorului, pentru că el este cel 

care i-a spus lui Natanael: „Am aflat 

pe Acela despre Care au scris Moi -

se în lege și prorocii, pe Iisus, Fiul lui 

Iosif din Nazaret” (Ioan 1, 45). Acest 

glas ne invită să-L vedem pe Dum -

nezeu, Prunc, în ieslea din Betleem, 

pe Creator cum încape în creație, 

chemându-ne să-L naștem în peș-

tera sufletelor noastre. Aceasta 

pen tru că mai târziu, în prima dumi-

nică din Postul Paștelui, suntem 

îndemnați de glasul lui Natanael, 

care răspunde chemării lui Filip și 

intră în dialog cu Domnul Hristos, să 

facem cunoștință cu firea dumne-

zeiască a Mântuitorului prin acel 

„Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu 

ești regele lui Israel” (Ioan 1, 49).  

În al doilea rând, prin cele 40 de 

zile de post trăim sau recapitulăm în 

miniatură cele 42 de generații care 

au așteptat venirea lui Mesia și des-

pre care ne vorbește Sfântul Evan -

ghelist Matei în genealogia Mântui -

to rului, cu o duminică înainte de 

Naș terea Domnului. Fiecare zi de 

post reprezintă o generație de oa-

meni. Osteneala unei zile de post, 

într-o lume a consumerismului, este 

echivalentă aici cu osteneala unei 

generații aflată în bezna căderii, 

având ochii ațintiți spre nădejdea 

venirii Soarelui dreptății. Fiecare ge-

nerație a dat câte un „astru”, un pro-

roc sau un drept al Vechiului Tes ta -

ment, – pomeniți mai pregnant în 

calendarul acestei perioade – care a 

încercat să pătrundă cu făclia sa în 

tenebrele căderii omului pentru a 

pregăti calea venirii „Luminii celei 

neapropiate”. Și acea duminică di-

naintea marelui Praznic reactuali-

zează chemarea Apostolului Filip 

de a cunoaște firea umană a lui 

„Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui 

Avraam” (Matei 1, 1), anticipând du-

minica dinaintea Sărbătorii Bote zu -

lui Domnului, când Evanghelistul 

Marcu ne invită, înaintea lui Nata -

nael, să pornim pe drumul cunoaș-

terii lui „Iisus Hristos, Fiul lui Dum -

nezeu” (Marcu 1, 1). 

Evanghelistul Matei împarte ce -

le 42 de generații în trei categorii a 

câte 14 generații. Sfântul Ioan Gură 

Pr. dr. Gabriel Piștea 
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ð de Aur interpretează cifra 3 ca sim-

bolizând Sfânta Treime, iar cifra 14, 

formată din de două ori cifra 7, este 

simbol al perfecțiunii pe pământ, 

sugerând că „pregătirea trebuia să 

fie deplină pe două planuri: credința 

vie și ascultarea de Dumnezeu, vo-

cație realizată prin Fecioara Maria”. 

În genealogia Mântuitorului ni se 

vor bește, printre alte persoane, de 

Iuda și de Tamar din care s-au năs-

cut Zara si Fares. La naștere, Zara a 

scos primul mâna, iar moașa i-a le-

gat-o cu o ață roșie pentru a ști că el 

este întâiul născut, dar apoi s-a re-

tras și a ieșit Fares și mai pe urmă și 

Zara. Zara reprezintă epoca patriar-

hilor, iar Fares timpul legii. În timpul 

patriarhilor era o anumită libertate 

re ligioasă și o oarecare apropiere 

de Dumnezeu prin credință, dar 

apoi aceasta s-a retras, ca și mână 

lui Zara, și a venit legea veche, adică 

a ieșit Fares, și apoi Zara, adică le-

gea nouă oferită de venirea lui 

Hristos, anticipată din timpul pa-

triarhilor. 

Cifra 42 este alcătuită din cifrele 

4 și 2 care, adunate, dau 6, despre 

care am spus că este cifra Vechiului 

Testament. Aceasta anunță cifra 7, 

care sugerează cifra veacului aces-

tuia, a odihnei sau a venirii Mântui -

to rului în lume. Noi, prin postul de 

40 de zile recapitulăm așteptarea a 

42 de generații. Mergând mai de-

parte, putem întoarce cifra 42 în 24 

și să ne gândim la Sfântul Ioan Bote -

zătorul, născut într-o zi de 24, care, 

prin vocația sa, a recapitulat misiu-

nea tuturor drepților și profeților 

Vechiului Testament din cele 42 de 

generații. Cifra 6 (2+4), Ioan, anunță 

venirea cifrei 7, pentru că Mântui to -

rul se naște pe 25 (2+5=7). Perioada 

Postului Crăciunului este caracteri-

zată de întunericul căderii, în care 

noaptea este mai lungă, iar ciclul li-

turgic al slujbelor bisericești urmea -

ză dictonul creației „și a fost seară și 

a fost dimineață”, începând cu Ve -

cer nia și spre dimineață continuând 

cu slujba Utreniei. În schimb, după 

venirea Mântuitorului în lume ziua 

se mărește, cifra 6 (Ioan) scade, iar 

cifra 7 (Domnul Hristos) începe să 

crească, mergând spre perioada 

Postului alcătuită din 7 săp tămâni. În 

această perioadă intervine dictonul 

recreației prin har, a anticipării zilei 

celei neînserate, pentru că timpul li-

turgic se răstoar nă, săvârșind Ve -

cer nia prin Litur ghia Darurilor mai 

înainte Sfințite dimineața, iar Utre -

nia Deniilor seara.     
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Î
n ziua de joi, 16 decembrie 

2021, în Aula Magna „Teoctist 

Patriarhul” din Palatul Patri ar -

hiei, sub președinția Preafericitului 

Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășu-

rat ședința de lucru a Sfântului 

Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. 

La începutul lucrărilor, Prea fe -

ricitul Părinte Patriarh Daniel a pre-

zentat sinodalilor icoanele Anului 

omagial și comemorativ 2022: Re -

pre zentarea „Maica Domnului – 

Oranta” și icoana sfinților isihaști 

Simeon Noul Teolog, Grigore Pala -

ma și Paisie de la Neamț. Lucrările 

au fost realizate de iconografa 

Cosmina Miu. Părintele Patriarh a 

subliniat că „isihasmul a fost o miș-

care duhovnicească în vremuri 

foarte complicate și de uscăciune 

sufletească” amintind „un curent 

raționalist în secolul al XI-lea, altul în 

secolul al XIV-lea și altul în secolul 

al XVIII-lea”. „Acest isihasm filocalic 

a fost răspunsul rațiunii aflate în ru-

găciune față de rațiunea aflată în 

răzvrătire”, a spus Preafericitul Pă -

rin te Patriarh Daniel. 

Sfântul Sinod l-a ales prin vot 

se cret pe Preasfinţitul Părinte Nes -

tor Hunedoreanul, Arhiereu vicar al 

Episcopiei Devei şi Hunedoarei, în 

demnitatea de  Episcop al Devei şi 

Hunedoarei, în locul vrednicului de 

pomenire Episcop Gurie Georgiu, 

decedat în luna octombrie 2021. 

În cadrul aceleiași  ședințe, au 

mai fost luate următoarele hotărâri: 

Declararea anului 2023, în Pa tri -

arhia Română, ca „Anul omagial al 

pastorației persoanelor vârstnice” și 

„Anul comemorativ al imnogra fi -

lor și cântăreților bisericești (psalți)”; 

Înscrierea în Calendarul biseri-

cesc a Sfântului Ierarh Diadoh, 

Episcopul Foticeii, cu zi de pome-

nire în 29 martie. Au fost aprobate, 

de asemenea, textele liturgice 

ale sinaxarului, slujbei și acatistului, 

precum și icoana acestuia; 

Aprobarea textelor liturgice 

ale  slujbei  și  paraclisului  Sfântului 

Cuvios Simeon Noul Teolog (12 

mar tie); 

Aprobarea textului acatistului 

Sfântului Iustin Martirul și Filosoful 

(1 iunie); 

Aprobarea solicitării Agenției 

Naționale Împotriva Traficului de 

Persoane privind publicarea unei foi 

volante de prevenire a traficului de 

persoane și distribuirea acesteia 

prin intermediul parohiilor din 

Biserica Ortodoxă Română. 

Sursa:  basilica.ro 
 

Noi hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
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Sprijin financiar pentru 
unități de cult 

 

Î
n Ședințele de Permanență a 

Consiliului Eparhial Iași, 19 

noiembrie 2021, 15 decem-

brie 2021 și 22 decembrie 2021, a 

fost aprobată acordarea unor aju-

toare financiare în valoare de 

1.568.000 ajutor financiar, următoa-

relor unități de cult: Mănăstirea 

„Înălțarea Domnului”, Golia; Parohia 

„Sf. Dimitrie Basarabov”, Dărmă -

nești, Piatra Neamț; Parohia „Ador -

mirea Maicii Domnului”, Lunca 

Cetățuii IV, Protopopiatul Iași III; 

Parohia „Sfinții Apostoli Petru și 

Pavel”, Bocnița, Protopopiatul Iași III; 

Parohia „Sf. Arhidiacon Ștefan”, 

Frunziș, com. Mironeasa, Protopo pi -

atul Iași III; Parohia „Nașterea Maicii 

Domnului”, Buhalnița, Protopopiatul 

Hârlău; Parohia „Nașterea Maicii 

Domnului”, Buhalnița, Protopopiatul 

Hârlău; Parohia „Sf. Cuv. Paras che -

va”, Ceir, Protopopiatul Botoșani; 

Parohia „Sf. M. Mc. Dimitrie”, Boto -

șani, Protopopiatul Botoșani; Paro -

hia „Nașterea Sfântului Ioan Bote ză -

torul”, Poiana Brăești, Protopopiatul 

Dorohoi, Parohia „Sfinții Voievozi”, 

Bo hoghina, Protopopiatul Dorohoi; 

Parohia „Sf. Dimitrie Basarabov”, 

Piatra Neamț, Protopopiatul Piatra 

Neamț; Parohia „Sf. Ier. Nicolae”, 

Bordea, com. Ștefan cel Mare, Pro -

topopiatul Piatra Neamț; Mănăstirea 

Miclăușeni com. Butea, jud. Iași; Mă -

năstirea „Sfântul Siluan Atonitul”, 

Talpalari, Iași. 

De asemenea, în Ședința de 

Permanență a Consiliului Eparhial 

Iași din 3 noiembrie 2021 s-a hotărât 

acordarea sumei de 30.000 de lei 

din Fondul „Basarabia”, ajutor finan-

ciar, următoarelor unități de cult de 

pe cuprinsul Mitropoliei Basarabiei, 

care au solicitat ajutor în vederea 

continuării lucrărilor derulate în pa-

rohii: Parohia „Nașterea Maicii Dom -

nului”, satul Băhrinești, raionul Flo -

rești, Episcopia de Bălți.  

Sprijin financiar 

 

Î
n Ședința de Permanență a 

Consiliului Eparhial Iași din 3 

noiembrie 2021 s-a hotărât 

acordarea unui ajutor financiar în 

valoare de 31.000 de lei pentru 6 mă-

năstiri și schituri. 

În Ședința de Permanență a 

Consiliului Eparhial Iași din 10 no-

iembrie 2021 s-a hotărât acordarea 

unui ajutor financiar în valoare de 

84.000 lei/anual pentru Centrul/In -

ternat social „Sf. Andrei” din cadrul 

Asociației „Familia Nostra” din Iași. 

În Ședința de Permanență a 

Consiliului Eparhial Iași din 2 de-

cembrie 2021 s-a hotărât acordarea 

unui spijin financiar în valoare de 

60.000 de lei pentru desfășurarea 

activității în cursul anului 2021 unui 

număr de 8 asociații / fundații / pa-

rohii / protopopiate acreditate ca 

furnizori de servicii sociale. 

 

Hotărâri ale Ședințelor de Permanență a Consiliului Eparhial Iași
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Material lemnos pentru 
unități de cult 

 

Ș
edința de Permanență a 

Consiliului Eparhial Iași 

din 3 noiembrie 2021 a 

aprobat acordarea cu titlu gratuit a 

cantității de 4823 m.c. material lem-

nos, lemn de foc pentru 65 de mă-

năstiri și schituri. 
 
 

Noi hirotonii în 
Arhiepiscopia Iașilor 

 

Î
n perioada noiembrie-de-

cembrie 2021, în conformi-

tate cu hotărârile Perma nen -

ței Consiliului Eparhial al Arhiepis -

copiei Iașilor, IPS Mitropolit Teofan 

a aprobat numirea și hirotonia ur-

mătorilor candidați care au promo-

vat examenul de capacitate preo-

țească, sesiunea august 2021: Pr. 

Bozariu Silviu-Ioan, Mănăstirea 

„Înăl țarea Sfintei Cruci”, Poiana, co-

muna Brusturi, Protopopiatul Târgu 

Neamț; Pr. Baciu Alexandru, Parohia 

„Sf. Împ. Constantin și Elena”, Fru -

mușica, Protopopiatul Hârlău; Pr. 

Blaga Nicolas Mădălin, Parohia Ți -

bucanii de Jos, Protopopiatul Tg. 

Neamț; Pr. Gîlcă Constantin-Mădă -

lin, Parohia „Nașterea Maicii Dom -

nu lui”, Șendreni, Protopopiatul Iași I; 

Pr. Prăjanu Ionuț, Parohia „Sf. 

Gheor ghe”, Oboroceni, Protopo pi -

atul Pașcani; Pr. Costăchescu Gelu, 

Parohia „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”, 

Tudor Vladimirescu, Protopopiatul 

Săveni. 

 

Acordarea de ranguri 
onorifice 

 

Î
n Ședințele de Permanență 

din 19 noiembrie 2021, 24 no-

iembrie 2021 și 22 decembrie 

2021 ținând cont de propunerile 

îna intate de părinţii protoierei pri-

vind acordarea unor ranguri și dis-

tincții bisericeşti onorifice, IPS 

Părinte Mitropolit Teofan a aprobat 

acordarea de ranguri și distincții bi-

sericeşti, după cum urmează:  

Iconomi: Pr. Siminciuc Mihail, 

Sectorul Misiune, Statistică și Prog -

noză Pastorală, Departamentul 

Tineret; 

Iconomi stavrofori: Pr. Surugiu 

Mihai, Parohia Valea Seacă, com. 

Bălțătești, jud. Neamț, Protopopiatul 

Tg. Neamț; Pr. Croitoru Sebastian, 

Parohia ,,Adormirea Maicii Dom nu -

lui”, Ghindăoani, com. Ghindăoani, 

jud. Neamț, Protopopiatul Tg. 

Neamț; Pr. Bălinișteanu Dragoș, 

Sec torul Misiune, Statistică și Prog -

noză Pastorală, Pro-Vita; Pr. Cosmin 

Brânză, Sectorul Misiune, Statistică 

și Prognoză Pastorală, Pro-Vita; Pr. 

Vântu Iulian, Parohia ,,Sf. Voievozi 

Mihail și Gavriil”, Crăcăoani jud. 

Neamț, Protopopiatul Tg. Neamț; Pr. 

Puiu Irinel Constantin, Parohia ,,Sf. 

Arhangheli Mihail și Gavriil”, Tei șoa -

ra, com. Roma, jud. Botoșani, Proto -

popiatul Botoșani; Pr. Crețu Ionuț-

Vasile, Parohia ,,Nașterea Maicii 

Domnului”, Broscăuți,  jud. Botoșani, 

Protopopiatul Dorohoi; Pr. Simiraș 

Constantin, Parohia ,,Sf. Ap. Toma”, 

Iași,  jud. Iași, Protopopiatul Iași I; Pr. 

Dăscălescu Nicolae, Parohia ,,Sf. 

Nicolae”, Vlădiceni, com. Bârgăoani, 

jud. Neamț, Protopopiatul Piatra 

Neamț; Pr. Țifrea Bogdan, Parohia 

,,Duminica Tuturor Sfințior ”, Banu, 

Iași, jud. Iași, Protopopiatul Iași I. 

Crucea Sf. Ier. Dosoftei: Pr. Ilie -

scu Neculai, Parohia Valea Seacă, 

com. Bălțătești, jud. Neamț, Proto -

popiatul Tg. Neamț. 

 
 

Înființări unități cult 
 

Î
n Ședințele de Permanență 

din 3 noiembrie 2021 și 15 de-

cembrie 2021, în conformi-

tate cu hotărârile Permanenței 

Consiliului Eparhial al Arhiepisco -

piei Iașilor, s-a aprobat înființare ur-

mătoarelor unități de cult de pe cu-

prinsul Arhiepiscopiei Iașilor: Paro -

hia „Sfinții Martiri Brâncoveni”, Bo -

toșani, Protopopiatul Botoșani; Pa -

ro hia Catedrala „Pogorârea Sfân -

tului Duh”, Pașcani, Protopopiatul 

Pașcani. 

 

Restaurări și construcții 
unități de cult 

 

Î
n Ședința de Permanență din 

2 decembrie 2021, în confor-

mitate cu hotărârile Perma -

nen ței Consiliului Eparhial al Arhie -

pis copiei Iașilor s-a aprobat: Recon -

struirea bisericii distrusă de incen-

diu de la Parohia „Sfinții Împărați 

Con stantin și Elena” localitatea Râș -

ca, comuna Drăgănești, județul 

Neamț; Construire așezământ so-

cial la Parohia „Sfânta Cuvioasa 

Parascheva” localitatea Mândrești, 

comuna Vlădeni, județul Botoșani; 

Construire capelă mortuară la Paro -

hia ”Sfinții Împărați Constantin și 

Elena” Costișa I, localitatea Costișa, 

comuna Costișa, județul Neamț; 

Construire anexa socială Biserica 

”Sf. Împărați Constantin și Elena” la 

Parohia ”Sfânta Treime” localitatea 

Frenciugi, comuna Drăgușeni, jude-

țul Iași; Construirea caselor mona-

hale ”Sfânta Treime” – C1 + C2 la Mă -

năstirea Nechit, localitatea Ne chit, 

comuna Borlești, județul Neamț. 
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