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Daruri din partea Sfântului Sinod 
 

L
a finalul ședinței de lucru 

a Sfântului Sinod, desfă -

șurată în ziua de 21 iulie 

2021, în Aula Magna „Teoctist Pa tri -

arhul” a Palatului Patriarhiei, sub 

pre ședinția Preafericitului Părinte 

Patriarh Daniel, a avut loc un mo-

ment omagial în care Patriarhul Ro -

mâniei, în ajunul zilei în care a împli -

nit vârsta de 70 de ani, a primit în dar 

din partea ierarhilor membri ai 

Sfântului Sinod o amforă aniversară 

și un set de engolpioane. La rândul 

său, Preafericitul Părinte Patriarh 

Daniel le-a oferit daruri ierarhilor 

prezenți. 

La acest moment aniversar, 

Înalt preasfințitul Părinte Teofan, Ar -

hi episcopul Iașilor și Mitropolitul 

Moldovei și Bucovinei, a rostit un 

cuvânt omagial în care a amintit 

principalele evenimente și împliniri 

pe plan bisericesc, academic, teo-

logic, social-filantropic, pastoral și 

cultural din viața Preafericitului 

Părinte Patriarh Daniel: „Bogăția cu -

noașterii teologice și experiența 

dobândită în Moldova au constituit 

platforma intensificării lucrării mi-

sionare în Patriarhia Română, în 

ansamblul ei, și în Arhiepiscopia 

Bucureștilor, în mod special. Zidirea 

Catedralei Mântuirii Neamului, Așe -

zământul TRINITAS, cu importan-

tele lui componente media și edito-

riale, înființarea de noi eparhii în țară 

și în diasporă, îmbunătățirea legis la -

ției bisericești, amplificarea activi tă -

ții filantropice și cele asemănătoare, 

multe la număr, arată complexitatea 

lucrării patriarhale în ultimii 14 ani. 

În exercitarea slujirii sale, Prea fe -

ricitul Părinte Patriarh Daniel rân du -

iește cu fermitate și deschidere, efi-

cient și duhovnicește, mersul vieții 

bisericești. Cheia acestei rânduieli 

se află întâi în sobornicitate, în al 

doilea rând în dreaptă măsură și în 

al treilea rând în unitatea Bisericii. 

Sino dalitatea, la toate nivelurile de 

viață și lucrare bisericească, este 

cheia răspunsului potrivit în fața 

marilor provocări de astăzi și dintot-

deauna. Cei mulți lucrează cu bine -

cuvântarea Întâistătătorului, iar a -

ces ta se consultă cu cei mulți. Îm -

preună-așezarea înaintea lui Dum -

ne zeu și a oamenilor a Întâistăt ă to -

rului și a fraților săi mari și mici, fie -

care înțelegând lucrarea și prețuind 

locul și chemarea celuilalt, oferă 

credința unei vieți bisericești auten-

tice. Părintele Patriarh Daniel caută 

plinirea slujirii sale în coordonatele 

esențiale ale acestei sinergii. Pentru 

tot și pentru toate, noi, ierarhii Sfân -

tu lui Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro -

mâne, aducem mulțumire lui Dum -

nezeu. Mulțumim Domnului pentru 

toată purtarea de grijă arătată 

Bisericii Sale de pe pământul româ-

nesc în vremurile de altădată și în 

vremea de acum. Înălțăm rugăciune 

de mulțumire Dumnezeului Celui 

Preafericitul Părinte DANIEL,  
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române  

la împlinirea vârstei de 70 de ani
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P
reafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a năs -

cut în 22 iulie 1951, în satul Dobrești, comu -

na Bara, județul Timiș, fiind al treilea copil în 

familia învățătorului Alexie și Stela Ciobotea.  

În perioada 1974-1976 a frecventat cursurile de 

doctorat la Institutul Teologic Universitar Ortodox din 

Bu curești, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăni -

loae. Și-a continuat studiile în străinătate: doi ani la 

Facultatea de Teologie Protestantă a Universității de 

Științe Umane din Strasbourg (Franța) și doi ani la 

Uni versitatea Albert Ludwig din Freiburg im Breisgau, 

Facultatea de Teologie Catolică (Germania). 

În 15 iunie 1979 a susținut teza de doctorat la Uni -

versitatea din Strasbourg, intitulată: Réflexion et vie 
chrétiennes aujourd’hui. Essai sur le rapport entre 
la théologie et la spiritualité (424 p.). Teza a fost pre -

gătită sub îndrumarea a doi reputați profesori 

francezi: Gerard Ziegwald și André Benoît și a primit 

calificativul maxim. 

În 1987 a intrat în viața monahală la Mănăstirea 

Sihăstria, jud. Neamț, cu numele Daniel, avându-l ca 

naș de călugărie pe Prea cuviosul Părinte Arhimandrit 

Cleopa Ilie. A fost hirotonit ierodiacon în 14 august 

1987 și ieromonah în 15 august 1987. În 1988 a fost hi-

rotesit protosinghel și numit Consilier Patriarhal, Di -

rec tor al Secto rului Teologie Contemporană și Dialog 

Ecumenic. Tot în anul 1988 a devenit conferențiar la 

Catedra de Misiune Creștină a Institutului Teologic 

Universitar Ortodox din București. 

A fost ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timi -

șoa rei, cu titlul de Lugojanul și hirotonit arhiereu în 4 

martie 1990. În 7 iunie 1990 a fost ales Arhiepiscop al 

Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Întroni za -

rea a avut loc în iulie 1990. A desfășurat o bogată ac ti -

vi tate pastoral-misionară, culturală și social-filan tro -

pică în perioada 1990-2007, în demnitatea de 

Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. 

În 12 septembrie 2007  Colegiul Electoral Biseri -

cesc l-a ales în funcția de Arhiepiscop al Bucureștilor, 

Mitropolit al Munteniei și Dobrogei, Patriarh al Bi se -

ricii Ortodoxe Române și Locțiitor al Tronului Ceza -

reei Capadociei. Întronizarea Preafericitului Patriarh 

Daniel s-a concretizat duminică, 30 septembrie 2007, 

la Catedrala Patriarhală din București. 

Sursa: basilica.ro

Biografie
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ð viu pentru viața bogată în daruri și 

roade cu care l-a binecuvântat timp 

de 70 de ani pe Preafericitul Părinte 

Patriarh Daniel. Îl rugăm pe Atot -

milostivul Dumnezeu să-l ocroteas -

că pe Întâistătătorul Bisericii noas-

tre cu pace, răbdare, îndelungare în 

ani frumoși și liniștiți, dorindu-i să 

meargă bine cu sănătatea, precum 

bine merge cu sufletul după cuvân-

tul Sfântului Apostol și Evanghelist 

Ioan. Împreună cu acest cuvânt și 

rugăciune către Dumnezeu pentru 

ocrotirea Preafericirii Voastre, per -

mi teți-ne, în numele Sfântului Si -

nod, să Vă oferim două daruri sim-

bolice. O amforă aniversară cu tot 

ceea ce constituie ca semnificație o 

amforă – chivot, potir, cristelniță, vas 

binecuvântat purtător al darurilor 

Sfântului Duh – care are înscris tex-

tul «Preafericitului Părinte Patriarh 

Daniel la împlinirea a 70 de ani de 

viață. Darul Sfântului Sinod al 

Bisericii Ortodoxe Române – 22 iulie 

2021». Sfântul Sinod vă oferă și un 

set patriarhal de engolpioane, ca 

atunci când îl purtați să vă aduceți 

aminte în rugăciune de membrii 

Sfântului Sinod ca să împlinească 

lucrarea eficient duhovnicește și în 

duh de ascultare”, a spus Înaltprea -

sfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul 

Moldovei și Bucovinei. 

În continuare, Preafericitul Pă -

rin te Patriarh Daniel a mulțumit 

Înalt preasfințitului Părinte Mitropolit 

Teofan pentru cuvântul adresat, 

pre cum și tuturor ierarhilor membri 

ai Sfântului Sinod al Bisericii Orto -

doxe Române. „Mulțumim pentru 

cuvântul frumos pe care l-a rostit 

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit 

Teofan în numele Sfântului Sinod al 

Bisericii Ortodoxe Române, care a 

rezumat activitățile principale pe 

care noi le-am desfășurat la Iași, dar 

mai ales aici, la București, împreună 

cu o mulțime de colaboratori, în 

mod deosebit ca Patriarh, prin con-

lucrarea tuturor ierarhilor din toate 

eparhiile. Aici dorim să ne aducem 

aminte și de cei care nu mai sunt 

printre noi, ierarhi care au trecut la 

Domnul și, pentru că este «Anul co -

memorativ al celor adormiți în 

Domnul», ne aducem aminte de toți 

părinții noștri care au fost mai înain-

tea noastră slujitori și împreună cu 

noi unii dintre ei. Mă gândesc în 

mod deosebit la Preafericitul Părin -

te Patriarh Teoctist, care-i numea 

pe membrii Sfântului Sinod coroa -

nă, cunună de arhierei. A văzut a -

ceas tă comuniune ca o coroană de 

cinste, de frumusețe a conducerii 

Bisericii Ortodoxe Române. Este o 

chemare sfântă de a lucra împre -

ună după acest model al Sfinților 

Apostoli la îndemnul Mântuitorului. 

Conlucrarea sfântă este singura 

sursă de adevărată bucurie în Bise -

rică. Și ceea ce face fiecare ierarh în 

eparhia lui este o piatră nestemată, 

cu o valoare deosebită în constru-

irea întregului edificiu spiritual al 

Bisericii. Dar și ceea ce hotărăște 

Sfântul Sinod împreună este foarte 

important, pentru că este o respon-

sabilitate comună. (…) Ne rugăm 

Mântuitorului Iisus Hristos și Maicii 
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ð Domnului să ne ajute să sfințească 

lucrarea noastră arhierească de 

păstori de suflete și, în același timp, 

de apărători ai tradiției creștine 

românești și, în mod deosebit, să 

avem grijă și de diaspora ortodoxă 

ro mână”, a spus Patriarhul României. 

La final, fiecare ierarh a primit 

din partea Preafericitului Părinte 

Patriarh Daniel un set care conține 

„Filocalia” – ediție specială, volumul 

aniversar „Domnul a pus povățuitor 

fiecărui neam – Preafericitul Părinte 

Patriarh Daniel la împlinirea a 70 de 

ani”; volumul „Comori ale Orto do -

xiei”, ediția 2021; Diploma 2021 „Anul 

omagial al pastorației românilor din 

afara României”, cu medalie come -

mo rativă; Diploma 2021 „Anul co -

me morativ al celor adormiți în 

Domnul; valoarea liturgică și cul -

turală a cimitirelor”, cu medalie co -

memorativă. 

Sursa: ziarullumina.ro 

 

„Mulţumim tuturor celor care 

sprijină activităţile Bisericii 

Ortodoxe Române” 
 

L
a aniversarea de 70 de 

ani, Patriarhul Daniel şi-a 

îndreptat gândurile de 

mulţumire şi recunoştinţă către 

Dumnezeu, părinţi şi toţi cei care 

sprijină activităţile Bisericii Ortodo -

xe Române. Preafericirea Sa a rostit 

cuvântul aniversar în ziua de 22 iulie 

2021, după slujba de Te-Deum 

oficiată la altarul exterior al 

Catedralei Patri arhale. 

„Mulţumim Bunului Dumnezeu 

pentru această zi în care împlinim 

vârsta de 70 de ani. Mulţumim lui 

Dumnezeu pentru că El este dătă -

torul vieţii pe acest pământ şi dătă -

torul vieţii veşnice la învierea cea de 

obşte. Viaţa creştinului pe pământ 

este îndreptată spre Înviere şi spre 

viaţă veşnică. Iar perioada acestei 

vieţi este pregătire pentru viaţa 

veşnică. De aceea, Sfântul Ioan 

Gură de Aur spune: „la ce  ne folo -

seş te viaţa aceasta trecătoare, pă -

mân tească, dacă în timpul ei nu ne 

pregătim pentru viaţa cerească, 

netrecătoare?” 

Patriarhul României I-a mulţumit 

lui Dumnezeu pentru darul vieţii, dar 

le-a mulţumit „şi celor prin care 

Dumnezeu a dăruit viaţa şi anume, 

mai întâi părinţilor după trup care 

ne-au născut şi ne-au crescut. Mul -

ţumim părinţilor duhovniceşti care 

au contribuit la formarea noastră 

spirituală. Mulţumim tuturor profe-

sorilor din ţară şi străinătate care au 

contribuit la formarea noastră inte -

lectuală şi teologică în general. Mul -

ţu mim tuturor persoanelor cu care 

împreună în Biserică am slujit Bise -

rica şi am răspuns chemării lui 

Dumnezeu în anii de Episcop vicar 

la Timişoara, în anii de Mitropolit la 

Iaşi şi acum în slujirea de Patriarh al 

Bisericii Ortodoxe Române. Totdea -
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u na am simţit cum Dumnezeu lu -

crea ză în comuniune, prin oameni, 

pentru Biserica Sa. De aceea, sun-

tem recunoscători în mod deosebit 

membrilor Sfântului Sinod al Bise -

ricii Ortodoxe Române care împre -

ună cu noi au contribuit la intensifi-

carea activităţilor liturgice, pas-

torale, misionare şi social-filantrop-

ice din ultimii 30 de ani, dar mai ales 

în anii de când avem această sar -

cină grea a slujirii Bisericii Ortodoxe 

Române. Am constatat că bucuria 

cea mai mare este comuniunea în 

rugăciune şi comuniunea în acţiu -

ne. De aceea, mulţumim tuturor ie -

rarhilor Bisericii Ortodoxe Române 

din ţară şi străinătate, din jurul 

graniţelor ţării şi din diaspora 

occidentală, mai ales că anul acesta 

este anul omagial al pastoraţiei 

românilor din afara României”. 

Acelaşi gând a avut faţă de re -

prezentanţii autorităţilor. „Mulţu mim 

şi tuturor autorităţilor de stat, cen -

tra le şi locale care sprijină activită -

ţile sociale, misionare, pastorale şi 
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culturale ale Bisericii Ortodoxe Ro -

mâne. Avem o bucurie mare când 

putem să ajutăm pe cei care aş -

teaptă ajutorul nostru să comple -

tăm predica din Biserică şi alte ac -

tivităţi liturgice cu lucrarea social-fi -

lan tropică, cu slujirea semenilor 

noştri care au nevoie de ajutorul 

nostru. De asemenea, mulţumim re -

prezentanţilor cultelor religioase 

din ţara noastră. În Palatul Patriar -

hiei ne-am întâlnit uneori într-o co-

operare practică în  Consiliul Con -

sul tativ al Cultelor din România”. 

Patriarhul a evidenţiat că dias-

pora românească a ajuns la un 

număr record şi consideră că a -

ceas ta este o provocare unică. 

„Sun tem conştienţi de faptul că 

prima dată în istorie noi avem o 

dias poră română atât de mare, 10 

milioane de români, dintre care 5 

milioane trăiesc în jurul graniţelor 

ţării şi peste 5 milioane în Europa 

Oc cidentală, în Statele Unite ale 

Americii, în Canada, Australia şi alte 

părţi ale lumii. Această provocare, 

unică în felul ei, cere o activitate şi o 

creativitate deose bi tă, dar şi o coop-

erare cu alte comu ni tăţi creştine. Şi 

aici ne gândim în primul rând la 

Bisericile din comu ni tăţile din Italia, 

Spania, Franţa unde parohiile ro mâ -

neşti au primit pentru o vreme, fie 

închiriate, fie oferite în mod gratuit, 

fratern, lăcaşuri de cult până când 

noi ne vom construi propriile noas-

tre biserici”. 

Patriarhul Daniel a mulţumit tu-

turor celor care au luat parte la clipa 

de rugăciune, dar şi Mitropolitului 

Teofan pentru cuvintele rostite 

la şedinţa Sfântului Sinod şi la mo-

mentul de Te-Deum din partea 

Sfân tului Sinod. Apoi a făcut 

referire la icoana Sfintei Treimi, pe 

care a primit-o cu ocazia aniversării. 

„Am primit această frumoasă 

icoană a Sfintei Treimi, care este 

simbolul comuniunii în Biserică, în 

familie şi în societate. Ori de câte ori 

dorim mai multă comuniune, de fapt 

căutăm iubirea Preasfintei Treimi 

atât în viaţa de familie, cât şi în viaţa 

soci ală. Aceasta se oferă mai ales în 

Sfintele Taine, sfintele slujbe şi 

sărbători ale Bisericii. Aşa să ne 

ajute Dumnezeu. Amin”, şi-a înche -

iat cuvântul Patriarhul Daniel. 

 

Preşedintele Klaus Iohannis a 

oferit Patriarhului Daniel cea mai 

înaltă decoraţie a statului român 
 

P
reafericitul Părinte Patria rh 

Da niel a primit în ziua 22 

iulie 2021, Ordinul Na țio   nal 

„Steaua României” în grad de Colan, 

la împlinirea vârstei de 70 de ani. Cea 

mai înaltă distincţie a sta tului român 

i-a fost conferită de Preşedintele 

României la Palatul Cotroceni. 

Ordinul i-a fost acordat în semn 

de înaltă apreciere pentru contri bu -

ția excepțională la călăuzirea activi -

tă ții pastorale, misionare, culturale, 

sociale şi filantropice a Bisericii 

Ortodoxe Române, în ţară și în dias-

pora, pentru sporirea binelui comun 

prin cultivarea dialogului intercon-

fesional şi interreligios. 

Preşedintele României a su -

bliniat, în discursul său, contribuția 

importantă a Patriarhului Daniel în 

afirmarea Bisericii Ortodoxe Româ -

ne ca important partener de dialog 

al statului român pentru consoli-

darea societății democratice, dar şi 

rolul fundamental pe care şi l-a 

asumat „în dezvoltarea dialogului in-

terconfesional și interreligios, în 

plan național și internațional”. 

„Vreau să vă felicit pentru exem-

plul de echilibru și înțelepciune pe 

care îl oferiți în domeniul extrem de 

sensibil al relației dintre Culte, pre-

cum și dintre acestea și autoritățile 

Statului, și să vă urez ca și pe viitor 

Biserica Ortodoxă Română să se 

manifeste în apărarea și promo -

varea acestui model de relații!” 

Şeful statului a remarcat impli-

carea puternică a Preafericirii Sale 
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ð în „păstrarea tezaurului lăsat moș -

tenire de personalitățile spiritua li -

tății românești”. „În zilele noastre, 

una dintre provocările cele mai 

complexe, căreia îi răspundeți cu 

succes, este păstrarea identității 

spirituale și a coeziunii în comu ni -

tățile românești din diaspora. Biseri -

ca Ortodoxă Română și-a dezvoltat 

căi mediatice moderne, care duc 

mesajul pastoral, misionar și umani -

tar al credinței până în cele mai 

îndepărtate comunități românești”, 

a spus Preşedintele României. 

Preafericirea Sa a mulţumit Pre -

şe dintelui României şi a spus că pri -

meşte distincţia „ca semn de apre -

ci ere nu doar a activităţilor noastre 

ca Patriarh, ci ca o onoare pentru în-

treaga Biserică Ortodoxă Română şi 

aceasta mai ales în anul dedicat de 

Sfântul Sinod pastoraţiei românilor 

din afara României. Avem cea mai 

mare diasporă română din istoria 

poporului care este o şansă, dar şi o 

provocare. De aceea, am făcut efor-

turi, împreună cu autorităţile de stat, 

ca să ţinem în comuniune româ -

nească pe aceşti fii şi fiice ale patriei 

noastre care, din varii motive, lu -

crea ză sau studiază în afara hota -

relor noastre”. 

„Vă mulţumim pentru aprecierile 

pe care le-aţi făcut la adresa Bise ricii 

noastre şi, într-adevăr, aşa cum pre -

ve de Legea cultelor, cultele în Ro -

mâ  nia sunt parteneri sociali ai statu-

lui român şi noi considerăm că liber-

tatea pe care o avem la nivelul ma -

nifestării credinţei noastre religioase 

este o libertate pentru cooperare, 

pentru coresponsabilitate şi, aşa 

cum frumos aţi spus, pentru ar-

monie şi pace între toţi cetăţenii Ro -

mâniei şi între românii de pretutin-

deni. Vă mulţumim şi vă dorim şi noi, 

la rândul nostru, ani mulţi cu să -

nătate şi cu ajutor de la Dumne zeu 

în activitatea pe care o desfă şu raţi”. 

Sursa: basilica.ro 

 

„Toate aprecierile ne îndeamnă să 

lucrăm mai mult şi cu mai multă 

responsabilitate” 
 

„A
m privit şi ascultat 

multe imagini şi cu-

vinte de încurajare şi 

de apreciere, dar dincolo de aces-

tea am simţit o responsabilitate mai 

mare, pentru că atunci când lu mea 

îţi atribuie o mulţime de calităţi, tre-

buie să te întrebi în ce măsură ele 

sunt reale şi perceptibile, în ce mă -

su ră devin virtuţi. O lucrare, ca ac -

ţiu ne, devine o calitate atunci când 

se permanentizează. Despre cineva 

care a făcut milostenie o singură 

dată nu se poate spune că este un 

om milostiv dacă nu face acest lu-

cru în mod repetat şi permanent. 

Astfel, o acţiune devine o calitate 

per manentă, lucru ilustrat în vieţile 

sfinţilor. Cu timpul, un act de rugă -

ciune devine un atribut, o calitate, 

iar omul evlavios este omul care se 

roagă în mod permanent sau con-

stant. De aceea, aprecierile pe care 

le-au evidenţiat Întâistătători din 

Bisericile Ortodoxe Surori, înce -

pând cu Sanctitatea Sa Patriarhul 

Ecumenic, şi mărturiile unor perso -

nalităţi din ţară şi străinătate, clerici 

şi mireni, ne îndeamnă să lucrăm 

mai mult şi cu mai multă respon -

sabilitate, astfel încât harul lui Dum -

nezeu să devină ziditor”. 

Dintre mesajele exprimate în fil-

mul documentar „Domnul a pus 

povăţuitor fiecărui neam”, Patriarhul 

l-a evidențiat pe cel al Preşedintelui 

Academiei Române. Ioan-Aurel Pop 

a afirmat că „un cuvânt adevărat es -

te cuvântul care zideşte, iar zidurile 

construite cu gândul cel bun devin 

cuvântătoare”. „Lăcaşurile de cult, 

bi sericile, unde omul se întâlneşte 

cu Dumnezeu Cel veşnic în această 

viaţă trecătoare, sunt ziduri cuvân -

tă toare între generaţii. Ele transmit 

credinţa înaintaşilor, arată credinţa 

contemporanilor şi sunt deschise 

pentru o credinţă viitoare a locuito-

rilor unui anumit spaţiu”, a detaliat 

Patriarhul Daniel. 

Volumul aniversar dedicat Patri -

ar hului se intitulează „Domnul a pus 

povăţuitor fiecărui neam”. El 

cuprinde Actul aniversar citit joi, 22 

iulie 2021, după slujba de Te-Deum 

și o impresionantă colecție de me -

sa je adresate Patriarhului României 

la împlinirea vârstei de 70 de ani. 

„Cartea a fost scrisă folosind cuvân-

tul ziditor şi edificator, nu demola-

tor”, a spus PF Daniel. Patriarhul 

României consideră că „aceste mo-

mente aniversare, exprimate prin 

volumul şi filmul prezentat, au pornit 

din dorinţa de a întări comuniunea 

între cei care slujesc Biserica, cul-

tura, viaţa socială, toate acestea 

având ca scop nobil cinstirea 

demnităţii umane. Omul, fiind creat 

după chipul lui Dumnezeu Cel veş -

nic viu, este chemat la viaţă veşnică. 

Aşadar, tot ceea ce facem în istorie 

are o rezonanţă veşnică. De aceea, 

ne bucurăm că în această zi, când 

aducem mulţumire lui Dumnezeu 

pentru darul vieţii, vedem cum 

acesta vine prin oamenii din jur, prin 

cei care au contribuit la formarea 

noastră şi prin cei pe care îi întâlnim. 

Nici o întâlnire nu este întâmplă -

toare. Toate sunt providenţiale, doar 

că sensul unor evenimente din viaţă 

nu este întotdeauna înţeles ime-

diat”. 

Sursa: basilica.ro 
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Părinte, de ani buni, peste un 
milion de români își duc viața în 
mijlocul poporului italian. S-au 
creat comunități destul de bine în-
chegate. Aș putea spune, chiar, că 
am prins rădăcini. Pe de altă par -
te, suntem între două lumi: trăim 
în Italia, însă cei dragi sunt în 
România. Realist vorbind, credeți 
că într-o zi cei mai mulți dintre noi 
se vor întoarce în țara natală? 

Cred că este greu de estimat. 

Când vorbim despre acest subiect 

trebuie să împărțim românii pe ca-

tegorii de vârstă, pentru că avem 

de-a face cu cel puțin două genera-

ții, dacă nu chiar trei, deoarece se 

nasc nepoții. Poate, cei  din  prima 

generație se vor întoarce în Româ -

nia, la pensie. Dar ei își vor lăsa aici 

copiii, iar legătura strânsă și pro-

fundă pe care o au cu aceștia din 

urmă le-ar provoca multă suferință, 

de aceea mi se pare grea întoarce-

rea. Pe de altă parte, dacă ne refe-

rim la cei care s-au născut în Italia, 

îmi vine greu  să-i  văd plecând în 

România, deoarece ei aici au des-

chis ochii, au învățat să vorbească, 

aici își au rădăcinile. Deci prima ge-

nerație poate se va întoarce, însă 

copiii născuți în Italia cu siguranță 

nu se vor mai întoarce în România. 

 

Există teama ca peste două-
trei generații să ne pierdem, să 
fim asimilați. Ce credeți că ar tre-
bui să facem pentru a ne păstra 
credința, identitatea? 

Cred că ar trebui să avem inteli-

gența să învățăm de la emigrațiile 

mai vechi. Spre exemplu, de la ro-

mânii care au plecat la începutul se-

colului trecut în America și care au 

depășit deja a treia și a patra gene-

rație. Să învățăm de la ei să facem o 

schimbare, foarte clară, și mă refer 

în special la limbă. Noi suntem 

foarte legați de limba și toate tradi-

țiile noastre și este firesc. Dar, va 

veni timpul când toate valorile noas-

tre va trebui să le traducem în limba 

țării în care locuiește comunitatea. 

Dacă vom avea inteligența să 

învățăm de la ceilalți și să aplicăm în 

viața noastră aici, în Italia, vom avea 

de câștigat. Gândiți-vă că la Crăciun 

copiii cântă: „mititel înfășețel, în scu-

tec de bumbăcel”, însă foarte puțini 

înțeleg ce înseamnă aceste cuvinte. 

Ei cântă de dragul nostru, dar ca să-i 

atingi sufletul de copil trebuie să-i 

vorbești în limba în care el gân -

dește. Copiii noștri gândesc, visea -

ză, se joacă și se ceartă în limba ita-

liană. Cred că, încet, încet, de dragul 

copiilor, va trebui să facem mai mult 

loc, în cult, și limbii italiene. Aceasta 

este șansa de a ne păstra identita-

tea și de a ne duce mai departe cre-

dința în care ne-am născut. De ani ð

„Cred că, încet, încet, de dragul copiilor, va trebui să facem 
mai mult loc, în cult, și limbii italiene”  

– interviu cu Pr. Gheorghe Verzea – 

Î
n contextul „Anului 

omagial al pastora-

ției românilor din 

afara României”, vom pune 

în atenția cititorului un in-

terviu, realizat de Părintele 

Ioan Haba cu Părintele 

Gheor ghe Verzea, parohul 

Bise ricii „Sfinții Apostoli 

Petru și Pavel” din Padova, 

Italia, și protopop de Tri ve -

neto IV. Părintele Gheor -

ghe Verzea s-a născut în 

1969 în localitatea Câmpu -

lung-Muscel din județul 

Ar geș. În perioada 1987-

1992 a absolvit cursurile Seminarului Teologic Ortodox din București, 

iar între anii 1992-1996 pe cele ale Facultății de Teologie Ortodoxă 

„Justinian Patriarhul”. Un an mai târziu este admis spre a urma cursurile 

Școlii Doctorale, ale aceleiași instituții academice. În octombrie 1997 a 

primit o bursă din partea Episcopiei Catolice din Padova pentru a con-

tinua studiile de teologie la Institutul „San Bernardino” din Veneția. Pe 

23 aprilie 1998 a fost hirotonit diacon de către Preasfințitul Părinte 

Calinic, al Argeșului și Muscelului, iar câteva luni mai târziu, pe 13 sep-

tembrie, a fost hirotonit preot, pe seama Catedralei episcopale din 

Curtea de Argeș. Din anul 2000 este paroh al Bisericii „Sfinții Apostoli 

Petru și Pavel” din Padova.
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buni Preasfințitul Părinte Siluan, al 

Episcopiei Ortodoxe Române a Ita -

liei, ne încurajează să rostim în ca-

drul Sfintei Liturghii măcar o ecte-

nie mică, o ectenie a cererilor, pre-

cum și rugăciunea Tatăl nostru în 

limba italiană. 

 

Făcându-le accesibilă slujba și 
partea de cultură a poporului ro-
mân, în limba italiană, nu credeți 
că vor uita limba maternă? Știm 
foarte bine faptul că în unele fami-
lii, din păcate, se vorbește doar în 
limba italiană. 

De multe ori le spun oamenilor 

care vor să vină în întâmpinarea co-

piilor și vorbesc cu ei în italiană, vezi 

Doamne să nu le fie greu la grădi-

niță sau la școală, că nu procedează 

bine. Nu trebuie să ne preocupăm 

excesiv de asimilarea limbii italiene. 

Părerea mea este că noi, adulții, ca -

re suntem născuți în România, da că 

vorbim în italiană, facem un deservi-

ciu copiilor. Pentru că, până merg ei 

la grădiniță și la școală, învață de la 

noi limba italiană și o învață greșit. 

Apoi, ca să-i învățăm pe copiii 

noș tri limba română nu ne costă ni-

mic. Dimpotrivă, aș spune că ne vine 

natural să vorbim limba noastră. De 

ce să nu dăm copiilor noștri o cheie 

pentru a pătrunde într-o altă cul-

tură? Ceea ce nu este puțin lucru, 

pentru că alții cheltuie bani serioși 

ca să învețe o limbă străină, iar nouă 

ne vine natural. Acesta este gândul 

meu în privința transmiterii sau pier-

derii limbii române. 

 

Potrivit datelor, Padova este un 
oraș cu o populație de peste 
200.000 de locuitori, dintre care 
9000 sunt români, iar aproximativ 
3600 sunt basarabeni. Un număr 
impresionant! Din câte am aflat, 
românii au venit la Padova încă 
din anii ’90. Ar fi frumos să ne po-
vestiți cum a luat ființă comunita-
tea pe care astăzi o păstoriți. 

Prima slujire la Padova cred că a 

avut loc, cu aproximație, între anii 

1992-1993. În această perioadă iero-

monahul Visarion Joantă și teologul 

Mircea Alexa Uță, care acum slu-

jește la București, au venit la Padova 

pentru cursuri de specializare în te -

ologie pastorală. Bursa de studiu le-a 

fost oferită de Episcopia Catolică de 

Padova. Cei doi tineri studenți au 

fost oaspeți, pe toată perioada șe-

derii lor în Italia, ai Colegiului Uni -

ver sitar „Don Nicola Mazza”. Aici au 

fost săvârșite primele slujbe în lim -

ba română pentru puținii rezidenți 

ortodocși din Padova și împrejurimi. 

Cei doi sau trei ani ai lor de studii 

s-au încheiat, iar în 1996 a venit un 

alt lot de studenți: este vorba despre 

Preasfințitul Părinte Gurie Georgiu, 

Episcopul Devei și al Hunedoarei, și 

Arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, de-

canul Facultății de Teologie Orto -

do xă din Cluj-Napoca. Eu i-am găsit 

la Padova, slujind în biserica Cole -

giului de care vă spuneam și în care 

se adunau destul de mulți români. 

 

Când ați ajuns în Italia, cum ați 
găsit comunitatea? 

În toamna anului 1997 am venit 

cu bursă de studiu, pentru a apro-

funda tema pe care o aveam de cer-

cetat, la Institutul de Studii Ecume -

nice de la Veneția. Deoarece bursa 

era oferită de Episcopia Catolică de 

Padova, noi eram cazați în acest co-

legiu, unde slujbele se desfășurau 

cu regularitate. Românii deja știau 

unde este biserica lor. Astfel,  pe 7 

decembrie 1997, se întocmește ac-

tul de constituire al parohiei, primin -

du-i ca ocrotitori pe Sfinții Apostoli 

Petru și Pavel. În calitate de student 

am luat parte la acest act istoric al 

parohiei noastre. 

În 1998 am fost hirotonit și mi s-a 

dat ca ascultare întemeierea unei 

parohii la Pordenone, undeva în 

nord-estul Italiei, aproape de Udine. 

Acolo, am slujit timp de doi ani,  fă-

când naveta de la Padova și punând 

bazele acelei comunități. În anul 

2000, Preasfințitul Părinte Gurie și-a 

terminat studiile și s-a întors în Ro -

mânia, iar Înaltpreasfințitul Părinte 

Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al 

Europei Occidentale și Meridionale, ð

ð
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ða hotărât numirea mea ca paroh, 

deoarece cunoșteam realitățile și 

eram cunoscut și de credincioși. 
 

Cum ați descrie începuturile? 
Noi, aș putea spune că am fost 

răsfățați. Dumnezeu ne-a ajutat și 

ne-a trimis în întâmpinare oameni 

binevoitori, care întotdeauna ne-au 

stat alături. Mă refer la faptul că am 

avut dintru început o biserică în 

care să slujim. De ce spun  asta? 

Acum, după cum bine știți, sunt co-

munități care slujesc în spații co-

merciale, în hale etc. Situația noas-

tră a fost diferită! Pe lângă acest pri-

vilegiu și ajutor de la Dumnezeu, 

studenți fiind, am avut asigurată 

casa, masa și ceva bănuți de buzu-

nar prin bursa pe care o primeam. 

Astfel – fără să fim condiționați de 

găsirea unui serviciu, necesar pen-

tru a ne întreține – am avut timpul 

necesar să facem misiune în terito-

riu și să începem să slujim și în alte 

localități din apropiere. Am pus ba-

zele comunităților din Treviso, Ve ro -

na și Bassano del Grappa, răspun-

zând exigențelor românilor care, 

după anul 2000,  au început să vină 

din ce în ce mai mulți, iar cererea de 

asistență religioasă a devenit din ce 

în ce mai mare. 

La Padova întotdeauna am slujit 

în sobor, deoarece aici veneau mulți 

bursieri. Padova are biblioteci foarte 

bine puse la punct, cu ultimele apa-

riții editoriale. De aceea, mereu am 

avut preoți care erau la doctorat, ve-

niți pentru documentare, și care ne 

dădeau și nouă o mână de ajutor. 
 

Ați amintit de anii 2000, când 
românii au început să vină în nu-
măr mare în Italia. Cum se sărbă-
torea Praznicul Sfintelor Paști, la 
Padova, în acea vreme? 

Gândiți-vă că,  în zona Tri ve ne to, 

era singura parohie. Imaginați-vă că 

veneau la biserică credincioși din 

toate provinciile limitrofe. A veam, 

spre exemplu, consilieri care ve-

neau de la Vicenza sau de la Ve -

neția. Vă dați seama cât drum fă-

ceau pentru ca să vină la slujbă, du-

minică de duminică? Iar după anul 

2000,  când numărul românilor a 

crescut considerabil, am fost nevoiți 

să schimbăm biserica, deoarece nu 

mai era potrivită. Ne-am mutat la 

periferia orașului într-o biserică cu 

un spațiu generos. 

Referitor la Sfintele Paști, după 

cum știm, atunci vin la slujbă și cei 

care nu participă cu regularitate. 

Astfel că numărul era foarte mare. 

Cred că, la un moment dat, erau în-

tre cinci și șapte mii de români. Da, a 

fost o perioadă foarte interesantă 

din punctul acesta de vedere pentru 

că, repet, eram singura parohie pe o 

rază de mai bine de 100 de kilometri. 

 

Slujeați doar la Padova sau 
mergeați și în localitățile din apro-
piere? 

Mergeam și în localități din apro-

piere, mai ales, când eram mai mulți 

preoți. Eu, spre exemplu, slujeam 

Sfânta Liturghie noaptea, la Padova, 

după care plecam dimineața în altă 

localitate în care îi spovedeam și 

împărtășeam pe cei care mă aștep-

tau. Îmi amintesc că, odată, într-o lo-

calitate în provincia Treviso, unde 

erau foarte mulți maramureșeni, 

când am ajuns acolo dimineața, toți 

erau cu coșurile pe biciclete. Mă aș-

teptau ca să le sfințesc bucatele. 

Văzându-i, i-am întrebat, așa cam ti-

mid: este cineva care dorește să se 

spovedească? Mi-au răspuns: pă-

rinte, toți dorim să ne spovedim! 

Încet, încet, până spre seară am 

reușit să-i spovedesc și să-i îm păr -

tășesc pe toți. Astfel,  am încer -

cat, pe cât ne-a fost posibil, să le fim 

alături tuturor, să simtă fiecare că 

este sărbătoare. 

 

V-aș invita să faceți o paralelă 
între modul cum arăta comunita-
tea în anii 2000 și cum arată în 
prezent? 

Erau alte vremuri! Dacă le spui 

celor de astăzi, nu cred. Erau o mâ -

nă de români care se cunoșteau. La 

noi, majoritatea sunt din județele 

Galați și Vrancea. S-au adus unii pe 

alții, fapt pentru care se cunoșteau, 

se înțelegeau, se ajutau. După ce  

s-au desființat vizele și a venit valul, 

de la o comunitate foarte închegată 

și care semăna, un pic, cu cele din 

țară unde toți se cunosc între ei, toți 

se ajută, am devenit o mega paro-

hie,  cu foarte multe persoane. De 

aceea am fost nevoiți să schim-

băm  biserica. Însă acum, de când 

am cumpărat-o pe aceasta, i-am in-

vitat pe toți să se simtă ca acasă. 

 

Cum ați reușit să cumpărați bi-
serica? 

Pe lângă biserica noastră trece 

un râu, un canal, destul de mare. În 

anii ’80, Primăria din Padova a inițiat 

un proiect prin care dorea să lăr-

gească acest canal, să-l facă navi-

gabil, pentru a ajunge la Veneția. În 

timp, nu știu din ce motive, acest 

proiect a căzut. Dacă ar fi fost dus la 

capăt biserica ar fi fost demolată. La 

acea vreme,  autoritățile locale au 

cumpărat biserica de la Episcopia 

Catolică, și  i-au dat parohiei care o 

deținea bani,  pentru a-și construi 

alta. 

După cum spuneam, acest plan 

al lor nu s-a împlinit, iar biserica a ră-

mas în picioare. Noi am stat aici 10 

ani, nu am plătit nimic decât factu-

rile. Apoi am prins curaj și, printr-o 

cunoștință, o doamnă româncă ce 

fusese consilier al primăriei și  ð
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hotărâse să continue să lucreze în 

politica locală, am îndrăznit la pri-

mărie să întrebăm dacă nu cumva 

ar putea să ne vândă acest lăcaș de 

cult, astfel încât am deschis anu-

mite tratative și am ajuns la un preț 

foarte bun. Practic am cumpărat bi-

serica, un corp de clădire și un pic 

de teren. 

 

O întrebare poate mai perso-
nală: vă gândiți să vă întoarceți în 
România? 

Probabil că mă voi înscrie în cir-

cuitul celor care vor pleca – deși 

este prea devreme a vorbi despre 

asta – chiar dacă anul viitor se vor 

egala anii trăiți în România, cu cei 

trăiți în Italia. Mărturisesc faptul că 

de multe ori ne este dor de Ro mâ -

nia, de oamenii sfinți de la care a -

vem ce învăța, cu care poți să îm -

păr tășești ceea ce ți-e drag, pentru 

că știm cu toții că, din punctul de ve-

dere al spiritualității, atmosfera este 

un pic seacă în Occident. De aceea, 

noi,  când mergem acasă, ne încăr-

căm bateriile. 

Noi încă avem un copil la școală 

și aș spune că este important ca el 

să-și completeze studiile în Italia, 

plus faptul că am plătit doar cinci 

ani din împrumutul de 15 ani, pe ca -

re-l avem la biserică. Eu mi-am pro-

pus să las o biserică „la cheie” celui 

care vine după mine, și bineînțe-

les,  Episcopiei noastre. Nimic nu 

luăm cu noi, dar rămâne lucrarea pe 

care am făcut-o. 

Fiind anul dedicat cimitirelor, mă 

gândesc să punem bazele și unui 

cimitir aici, în zonă. Pentru moment 

suntem în tratative cu autoritățile 

din Padova, Limena și Abano Ter -

me. Nu știm ce vom putea reuși de-

oarece administrația se schimbă și 

mereu trebuie să o luăm de la capăt. 

Dar, când vom găsi persoane potri-

vite cu care să ajungem la un a -

cord,  ne dorim să lăsăm în urma 

noas tră și un cimitir ortodox, așa 

cum este la Torino. După cum vă 

spu neam,  mulți români nu se vor 

mai întoarce în țară și cred că este 

bine să avem un loc al nostru, poate 

chiar și o capelă, unde copiii noștri 

să vină să aprindă o lumânare părin-

ților care i-au crescut. 

 

„Grija pentru generațiile vii-
toare reprezintă pentru noi o prio-
ritate”  

 

Din câte știm, parohia deține și 
un Centru Pastoral. Ce activități 
desfășurați în această unitate? 

Centrul Pastoral este o achiziție 

nouă. Noi, în anul 2016, după zece 

ani de ședere aici, am reușit să 

cumpărăm biserica, un corp de clă-

dire și un pic de teren. Corpul de 

clădire, care este lipit de biserică, 

cuprindea niște spații pe care le-am 

restructurat. Așa am organizat trei 

săli de mărimi diferite, în care des-

fășurăm, mai multe activități: școala 

duminicală și catehezele cu cei 

care urmează să se cunune sau să 

boteze. La acestea mai adăugăm: 

studiul biblic cu adulții și clubul care 

lucrează cu persoanele depen-

dente de alcool. Acest club mă bu-

cură nespus de mult deoarece am 

văzut cum efectiv s-au salvat familii 

și vieți de oameni. După cum știm, 

cel care este dependent de alcool, 

se distruge și pe sine și familia. 

 

Cum s-a format acest grup? 
Cu ani în urmă, am avut o familie 

în care soțul era dependent de al-

cool. Datorită eforturilor soției, a -

ceas tă problemă a fost tratată într-un 

club teritorial din Padova, cum sunt 

în toate orașele, după care, per-

soana respectivă, bărbatul în cauză, 

a dorit să-i ajute și pe cei din comu-

nitatea noastră. M-am bucurat ne -

spus de mult pentru inițiativa lui, 

fapt pentru care i-am pus la dispozi-

ție o sală și tot ce era necesar. 

De fiecare dată când întâlnesc, 

în cadrul spovedaniei, persoane 

care se confruntă cu diferite depen-

dențe, le îndrum către acest club. 

Pot spune că am avut mai multe re-

zultate pozitive colaborând cu ei. De 

multe ori, credinciosul, când vine la 

spovedanie, ne spune problema lui, 

însă nu reușim să o rezolvăm. Când 

vorbim despre dependențe, cred că 

trebuie să ai multă experiență în do-

meniul respectiv. Am observat că, 

cei care se ocupă de aceste cluburi, 

știu cum să procedeze cu cei din fa-

milie. Cu alte cuvinte, îi ghidează pe 

cei din familie, să-l determine pe cel 

dependent, să se deschidă și, într-un 

fel sau altul, să-și schimbe viața. 

De aceea, sunt foarte bucuros 

pentru ceea ce se întâmplă! Ce m-a 

uimit este schimbarea radicală și 

mărturisirea pe care unii o fac! De 

multe ori, vin în fața tuturor, pe so-

lee, bineînțeles la invitația mea, și 

fac o mărturisire deschisă: fraților, 

eu am fost așa, mă comportam așa 

și povestește cum era... Vă dați 

seama câtă smerenie!? Am eu o re-

ținere ascultând ce spun ei public! 

Ei fac aceste mărturisiri tocmai ca 

să îi determine pe ceilalți să urmeze 

acest drum, al despătimirii. De-a 

lungul timpului am avut mai multe 

familii care s-au salvat prin această 

activitate, slavă Domnului! 

 
Sfinția voastră participați la în-

tâlnirile lor? 
Aș putea spune că este un echi-

libru psihologic care trebuie menți-

nut. Nu poți să te duci ca un intrus 

acolo, nu ai voie! Eu am înțeles de la 

început lucrul acesta, iar acum   
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merg când sunt invitat. Spre exem-

plu, sărbătorim împlinirea unei anu-

mite perioade de abstinență din 

partea unuia sau altuia. Atunci, ei 

fac o prăjitură și, bineînțeles cu un 

pahar de suc, ne întâlnim și sărbăto-

rim; dar eu sunt invitat și nu stau la 

discuțiile lor, ci doar ne bucurăm 

împreună. După care eu plec, iar ei 

rămân să-și vadă de treaba lor. 

 

Spuneați că organizați cu cre-
dincioșii cateheze biblice. V-aș 
ruga să ne aduceți mai multe de-
talii în acest sens. 

În ceea ce privește școala dumi-

nicală, nu sunt foarte multe de spus, 

deoarece bănuiesc că lucrul acesta 

se petrece în majoritatea parohiilor 

din Italia. 

Duminica, după ce copiii s-au 

împărtășit, timp de 45 de minute 

merg în altă sală, unde primesc și 

împărtășirea din cuvânt. Urmează 

catehezele cu adulții pentru bote-

zuri și cununii. Acest studiu biblic, 

care sună un pic cam pretențios, 

este activitatea de care eu sunt cel 

mai bucuros. 

 

Dar, cum s-a născut? 
Le-am spus creștinilor: haideți, 

cei care puteți, să ne adunăm într-o 

seară din săptămână, să citim îm-

preună Scriptura. Nu vă speriați, nu 

vom da examene de final, ci doar ci-

tim Sfânta Scriptură. Am început cu 

Noul Testament, cu Evangheliile. 

Asta se întâmpla în urmă cu trei sau 

patru ani. Anul trecut am terminat 

Faptele Apostolilor, iar acum sun-

tem la Epistola către Romani. Cred 

că cel mai important este să fim 

consecvenți. Noi marți seara ne în-

tâlnim. Dacă mi se întâmplă ca mar-

țea să fiu ocupat, mutăm acea acti-

vitate în altă seară, dar nu sărim ca-

teheza. 

Întotdeauna le-am spus să aibă 

în minte răspunsul la întrebarea: 

care este scopul nostru? Noi ne do-

rim să parcurgem Scriptura și, din 

ceea ce aflăm acolo, să punem câte 

ceva la inimă, ca să creștem în viața 

noastră duhovnicească. Mereu le 

amintesc expresia părintelui Rafail 

Noica: „Noi nu ne adunăm aici ca să 

scrie pe crucea noastră: aici zace 

omul cel mai cult din cimitir”, ci, ca 

ceea ce învățăm, să aplicăm în viața 

noastră și să creștem în cunoaște-

rea lui Dumnezeu. Acesta este sco-

pul nostru, unul destul de smerit. 

 
Sunt activi creștinii la aceste 

întâlniri? 
Este un pic cam greu, pentru că 

aproape totul este nou. Dar încerc 

să-i implic cât mai mult, să fac întâl-

nirile interactive. Soția mea este 

profesoară de limba engleză și îi mai 

cer sfaturi. De ceva timp le-am spus: 

săptămâna viitoare vom parcurge 

capitolul x; încercați să-l citiți acasă 

și să vă notați ce n-ați înțeles sau ce 

v-ar interesa să dezvoltăm. În acest 

mod se nasc interacțiuni. Pe bună 

dreptate, dacă vorbește doar preo-

tul, sau profesorul de la catedră, ce-

lor care ascultă, pe o ureche le intră 

și pe alta le iese. Dar, dacă ești impli-

cat, cu siguranță rămâne ceva! 

 

Ați observat schimbări în urma 
acestor cateheze? 

Convingerea mea este că, mai 

de  vreme sau mai târziu, o parohie, 

poate că e mult spus, ia chipul păsto-

rului și anumite trăsături rămân și se 

văd. Le tot repet anumite aspecte e -

sen țiale și, încet, încet, se formea ză 

un mod de a gândi, cât de cât, con-

form cu cel pe care l-am propovăduit. 

La predică, spre exemplu, insist 

de multe ori asupra responsabilității 

apartenenței ecleziale. Credincioșii 

ð
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ð să simtă că fac parte din parohie. Să 

depășim acea mentalitate în care 

mergem la biserică, dăm un pomel-

nic, aprindem o lumânare și gata, 

am plecat. E bine, dar nu e complet! 

Apoi, Sfânta Împărtășanie, asupra 

căreia Preasfințitul Părinte Siluan 

insistă mereu, este un aspect asu-

pra căruia de multe ori mă opresc 

și-l explic. Este foarte greu să-i con-

vingi pe oameni că Sfânta Liturghie 

are ca scop împărtășirea. Ei, aceste 

probleme le dezvolt în cadrul cate-

hezelor într-un mod mult mai com-

plex decât la predică. În timp, am 

observat mici schimbări. 

 

Într-o discuție telefonică, îmi 
spuneați că doriți să achiziționați 
un apartament pentru parohie. Ați 
putea să ne oferiți câteva detalii? 

Vă explic mai clar! Atunci când 

am cumpărat biserica, vă spuneam, 

că am cumpărat și un corp de clă-

dire. Am renovat o parte din el și am 

realizat cele trei săli. Însă pe lângă 

acestea, avem și un apartament, 

care chiar acum este în renovare. 

Ce dorim să facem cu el? În -

cercăm să venim în întâmpinarea 

celor care au nevoie. S-au întâmplat 

cazuri în care mi-au venit creștini cu 

sacoșa sau cu geamantanul la bise-

rică spunându-mi: „Părinte nu am 

unde să dorm”. Cazul clasic este: 

„Am venit la muncă și acum nu mai 

răspunde la telefon. Ce mă fac?” Nu 

poți să-l lași pe om afară, mai ales 

dacă este iarnă. Până acum am ape-

lat la creștini: „Avem o persoană 

care are nevoie de ajutorul nostru, 

vă rog, dacă puteți, să o primiți...” 

Dacă ne ajută Domnul, când va fi 

gata apartamentul, nu vom mai avea 

această problemă. Dar gândul meu, 

în privința acestui apartament, este 

mai mult pentru cei care vin la stu-

dii. Ultimul oaspete a fost, acum un 

an sau doi, un părinte care-și pregă-

tea teza de doctorat și care a venit 

pentru trei luni să se documenteze. 

În astfel de situații a trebuit să ape-

lez la mănăstiri sau la diferite per-

soane pe care le cunosc. Aceasta 

mi-aș dori să fie destinația princi-

pală a apartamentului, însă dacă vor 

fi și cazuri sociale, cu siguranță le 

vom oferi ajutor. 

 

În Padova există un mare nu-
măr de frați creștini din Basarabia. 
Din câte știu, de ani buni este și o 
parohie care aparține de Patri ar -
hia Moscovei. În ce relații vă aflați 
cu această comunitate? 

Când s-a înființat această comu-

nitate, preotul basarabean a venit la 

mine, să ne cunoaștem. Am băut un 

ceai împreună și mi-a povestit cum 

a ajuns aici. Eu, bineînțeles că l-am 

privit un pic cu reticență, deoarece 

nu era din Patriarhia noastră, nu-l 

cunoșteam, nu știam cum să pun 

problema. Dar el mi-a spus un lucru 

care m-a atins la inimă: „Părinte, 

dacă noi, care suntem ortodocși, nu 

ne înțelegem, cum am putea să ce-

rem altora să ne înțeleagă?” Aceste 

cuvinte m-au mișcat și, de atunci, de 

fiecare dată, ne vedem cu bucurie. 

Dar, de vreo zece ani, dacă nu 

greșesc, noi avem parohia noastră 

moldovenească chiar în Padova, 

care aparține de Episcopia Orto do -

xă a Italiei și care este păstorită tot 

de un părinte din Republica Mol -

dova. 

 

Din câte ne-ați mărturisit în ca-
drul Congresului Episcopiei Orto -
doxe Române a Italiei din 2021, 
sunteți unul dintre cei care a avut 
virusul COVID-19. Ce ne-ați putea 
împărtăși din această experiență? 

Cred că ar trebui să o privim cu 

mai puțină teamă, pentru că, știm cu 

toții, sistemul nostru imunitar suferă 

foarte mult atunci când suntem 

înspăimântați; ori noi chiar de siste-

mul imunitar avem nevoie ca să ne ri-

dicăm. Fiecare reacționează în felul 

lui în fața bolii, a suferinței sau a fricii. 

N-aș dori să spun un lucru ca re să 

sperie lumea, dar cred că mai de-

vreme sau mai târziu, toți o vom face. 

Important este cum ne raportăm la 

ea. Trebuie să nu fim speriați, să 

avem curaj, mai ales că protocolul 

medical nu mai este la început; se 

cam știu regulile de tratament și, cu 

multă rugăciune și nădejde în Dum -

nezeu, trecem și peste acest val. 

Am avut cazuri și în parohie, dar 

nu foarte multe. Cele mai multe la al 

doilea val, în luna noiembrie. Întot -

deauna rugăciunea nu a lipsit, am 



Interviu |

www.mmb.ro | 15 

ð

ð

fost alături de ei, am încercat să-i 

ajutăm pe cei în lipsuri, într-un fel să 

le dăm curaj. Din păcate, îmi pare 

rău să o spun, dar, se seamănă 

multă frică în popor prin mass-me-

dia. Poate că sunt și îndreptățiți să ia 

anumite măsuri mai drastice deoa-

rece, dacă lumea e mai conștientă 

de pericol, se păzește mai mult. Pot 

să înțeleg lucrul acesta, dar pe de 

altă parte, există riscul ca oamenii 

să fie demoralizați, speriați, disperați 

și să pierdem mult mai mult prin 

această disperare în fața dezechili-

brului sistemului imunitar. Sper să 

ieșim și din această încercare mai 

întăriți și mai conștienți asupra fap-

tului că poți pierde foarte ușor ceea 

ce ai. 

 

De multe ori când vorbesc cu 
cei din țară sunt întrebat cum îi 
văd pe români. Dumneavoastră 
cum i-ați descrie? 

În nenumărate rânduri, autorită -

țile italiene m-au contactat și mi-au 

cerut să le vin în întâmpinare româ-

nilor, ca să se integreze. Iar eu i-am 

asigurat de fiecare dată, că nu exis -

tă o populație care să se integreze 

mai ușor decât românii, pentru că 

sunt foarte deschiși să învețe lucruri 

noi, se adaptează ușor. Pornind de 

la alimentație, modul de a face pas-

tele, modul de a bea cafeaua, și așa 

mai departe, până la un lucru pe 

care eu l-am sesizat și l-am lăudat în 

predici: acel „grazie”, pe care-l au-

zim atât de des la oamenii aceștia. 

Ar fi bine să învățăm de la ei și, la 

orice gest, la orice pas  pe care îl fa-

cem, să mulțumim celor din jur. În 

câteva cuvinte pot spune că îi văd 

pe români schimbați în sensul că 

reacționează foarte repede la lumea 

care-i înconjoară și că s-au a dap tat 

ușor, dar nu le-au uitat nici pe cele 

profunde ale lor, ale credinței. 

Pentru că am vorbit despre 
cre dincioșii din Italia, care sunt si-
gur că acum ne ascultă, aș dori să 
le adresați un gând. 

Să-și crească copiii în credința 

pe care au moștenit-o! Una dintre 

temele de cateheză de la botez 

aceasta este. Sunt convins că, ace-

lor copii, părinții le vor da tot ce au 

mai bun, mâncarea cea mai bună, 

îmbrăcămintea cea mai bună... Dar, 

să nu uite darul cel mai de preț pe 

care îl pot dărui, credința! Credința 

în Dumnezeu îi va însoți toată viața, 

iar atunci, când vor trece prin neca-

zuri, vor ști la Cine să strige. Folo -

sesc metafora Sfântului Ioan Gură 

de Aur care spune că: „Sufletul co-

pilului este ca ceara aceea moale. 

Când pui sigiliul, se vede fiecare tră-

sătură a sigiliului; după ce s-a întărit 

ceara, nu mai poți face nimic!” Deci 

să ne gândim cu mare responsabili-

tate și cu nădejde la cei care vor 

urma, pentru că vor prelua tot ceea 

ce noi am pregătit cu atâta greutate! 

Oricum, copiii noștri vor fi bucu-

roși că nu vor urma același traseu 

pe care l-am făcut noi. Adică, să 

meargă, să bată din ușă în ușă, cu 

căciula în mână și să spună dați-ne 

și nouă un loc de slujire! Nu, ei vor 

spune: „Am avut părinți vrednici, 

care s-au zbătut, au muncit și ne-au 

lăsat cele de care noi ne bucurăm 

astăzi”. În concluzie, generațiile vii-

toare sunt pentru noi o prioritate. 

 

În încheiere, vă rog să le spu-
neți ceva și românilor de acasă. 

Pentru românii de acasă!? Mi-aș 

dori să-i vadă pe cei care sunt aici 

nu neapărat prin prisma bunăstării. 

Pentru că bunăstarea aceasta, rela-

tivă, este plătită cu multă trudă și cu 

multe sacrificii, începând de la dorul 

de părinți, de satul natal. Apoi, înce-

perea unei vieți între străini, pentru 

care, indiferent de cât de bun ai fi, 

de cuminte și de muncitor, la urma 

urmei, tot străin rămâi... sunt alte și 

alte răni. Viața, pe care ei o trăiesc 

aici, presupune multe renunțări. 

Spre exemplu, anul trecut, 2020, 

prin închiderea granițelor, ei au su-

ferit! Mulți au fost foarte triști pentru 

că nu au putut să meargă acasă, în 

România, așa cum făceau în fiecare 

an, să facă sărbătorile cu părinții bă-

trâni, care îi așteptau. Deci este un 

aparent nivel superior de trai, dar 

care este plătit cu multă trudă și cu 

multă suferință! Acesta este gândul 

meu pentru cei de acasă! 

 

 Sursa: episcopia-italiei.it
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P
e crucea unui mormânt 

dintr-un cimitir din nordul 

Moldovei scria: „Trecător 

ce-mi calci țărâna/Nu fi mândru-n 

cimitir!/Noi aici suntem acasă,/Tu 

ești încă musafir…”. În cuvinte sim-

ple autorul popular atinge inima su-

ficient cât să sensibilizeze chiar și 

pe cei mai puțin familiarizați cu viața 

creștină, iar trecătorul, oricât de 

grăbit ar fi, își ridică privirea spre ce-

lelalte morminte, simțind că textul 

respectiv i se adresează. Doar omul 

se gândește că la un moment dat va 

muri, ducând „chinul” morții, căci în 

adâncul său simte că nu a fost făcut 

să moară. În legătură cu aceasta, 

Sfântul Isaac Sirul spunea: „Nu te 

întrista, muritorule, de intrarea ta 

într-o bună zi în tăcerea mormântu-

lui, tu care ești mai frumos decât 

toate, dar supus stricăciunii de 

ocara morții. Fiindcă Dumnezeu a 

pus o limită umilirii tale tăcute și 

des puierii tale de toate când nimeni 

nu-și va mai aduce aminte de tine. 

Pe cât de frumoasă e alcătuirea ta, 

pe atât de uimitoare e stricăciunea 

ta. Dar nici pentru aceasta să nu te 

cuprindă întristarea, căci iarăși o vei 

îmbrăca arzând de foc și de Duh, și 

purtând în ea chipul exact al Cre a -

torului tău”.  

Cimitirul ne oferă o lecție a vieții 

care trebuie trăită cum se cuvine. 

Pentru omul credincios contempla-

rea mormintelor aduce pocăință și 

amintirea trecerii din viața aceasta, 

pomenirea morții fiind o lucrare bi-

nefăcătoare, prin întărirea pe care o 

primește sufletul în luptele cu gân-

durile cele rele și cu patimile. Din 

for fota lumii, poposind într-un cimi-

tir, omul poate să găsească acolo 

prilej de liniștire și de rugăciune, de 

încredințare în ajutorul lui Dum ne -

zeu. Adormind cu nădejdea învierii, 

aceia s-au încredințat Domnului, 

Care la a doua venire va ridica din 

praful pământului trupurile lor. 

Potrivit Sfântului Apostol Pavel, „nu 

toţi vom adormi, dar toţi ne vom 

preschimba într-o clipă, într-o cli-

peală de ochi” (1 Cor 15, 40).  În 

acest sens, același Părinte, Sfântul 

Isaac Sirul, învăța despre durata 

așteptării: „Nu te întrista pentru că 

vom rămâne ani mulți în stricăciu -

nea morții sub țărână, până ce va 

veni sfârșitul lumii. (...) Căci înțelep -

t ul Creator a ușurat pentru noi și 

moartea, ca să nu-i simțim deloc 

chinul: pare grea doar atâta timp cât 

n-am primit-o, dar după ea nu vom 

simți stricăciunea noastră, nici des -

compunerea alcătuirii noastre; toa -

te vor trece ca visul unei nopți când 

te trezești dimineața”. 

Dacă cineva nu are pentru cine 

să se roage, e suficient să pășească 

pragul unui cimitir. Cei ale căror tru-

puri sunt așezate în morminte, ne-

putând să mai facă ceva pentru ei, 

așteaptă să fie pomeniți, cu ardoa-

rea cu care în mijlocul verii un călă-

tor caută un izvor să se răcorească. 

Ajutându-i pe ei, ne ajutăm pe noi, 

căci fire nevăzute ne leagă tainic pe 

unii de alții și, împreună, de Hristos 

Domnul. De altfel, misiunea princi-

pală a preotului este aceea de a-i 

apropia pe oameni de Dumnezeu: 

pe cei de aici și pe cei de dincolo, 

împreună fiind trupul lui Hristos, 

Biserica Sa! 

Uneori, în cimitir, parfumul flori-

lor de primăvară se amestecă deli-

cat cu o altă mireasmă: aceea a tru-

purilor pline de har ale celor ador-

miți. Lumina acestora, încă nevă-

zută, înseninează fața oamenilor 

care reușesc să își ridice privirea din 

freamătul vieții pentru a-i vedea. În 

inimile lor se vor putea odihni toți 

cei adormiți, de la început, cu nădej-

dea unei vieți care nu se va sfârși…

Lumina celor care au trecut dintre noi…
Pr. Cristian-Alexandru Barnea
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Î
n cea dintâi zi a lunii iu lie, 

Preasfinţitul Părinte Ni chifor 

Botoșăneanul, Epis cop vicar 

al Arhiepiscopiei Iașilor, înconjurat 

de un sobor de preoți, a sfințit un 

monument ridicat în cinstea lui 

Mihail Kogălniceanu, la 130 de ani 

de la trecerea sa la cele veșnice. 

Evenimentul a avut loc la „Eter -

nitatea”, primul și cel mai mare ci -

mi tir municipal ieșean, cu o istorie 

de peste 150 de ani și sute de perso -

na lități înhumate în perimetrul său. 

Pe lângă slujba de binecuvântare a 

monumentului a fost săvârșită și o 

slujbă de parastas la mormântul 

familiei marelui scriitor și om politic 

român. 

În omilia sa, ierarhul a evidenţiat 

mai întâi câteva aspecte relevante 

din punct de vedere istoric și cul-

tural, legate de personalitatea lui 

Mihail Kogălniceanu, apoi a subli ni -

at importanța acestei zile pentru în-

treaga comunitate ieșeană: „Mi hail 

Kogălniceanu a fost om politic și de 

cultură, dar mai ales a fost în dru mă -

tor de oameni, pe deplin în suflețit 

de urmărirea binelui acestui popor. 

De aceea, mă bucur că suntem îm -

preună cu toții ca să marcăm acest 

moment, această pagină de istorie 

care ne cheamă și pe noi, ro mânii, 

să ne regăsim în gând de uni re unii 

cu alții, în gând de slujire unii altora, 

ne cheamă să înfăptuim pe cât ne 

stă în putere, în fața tuturor pro vo -

că rilor pe care le întâmpinăm astăzi, 

gândul acesta – ca țara să ne afle 

uniți”. 

Inițiativa restaurării monumen-

tului ridicat în cinstea lui Mihail Ko -

gălniceanu a aparținut Ateneului 

Național din Iași, care prin directo -

rul său, domnul Andrei Apreo tesei, 

a întreprins toate demersurile nece-

sare pentru ca lucrările să fie exe-

cutate conform standardelor și fi-

nalizate până la începutul acestei 

luni. 

„Cel de-al șaselea mormânt res -

taurat în acest an este acesta – al lui 

Mihail Kogălniceanu – însă vor ur -

ma, bineînțeles, și altele. Lucrările 

au fost realizate de către artistul 

ieșean Ciprian Stratulat, cu sprijinul 

Primăriei Municipiului Iași și al Di -

recției Județene pentru Cultură Iași 

și finanțate de Asociația Junimea 

XXI, prin domnul Vergil Darie, căruia 

îi mulțumim pe această cale”, ne-a 

transmis d-l Gheorghiță Rusu-Per -

sic reprezentantul departamentului 

media al Ateneului Național din Iași. 

Răspunsurile la slujbă au fost 

da te de Corul Marii Uniri al Ate ne -

ului Național din Iași, iar muzica 

militară a fost intonată de Brigada 15 

Mecanizată „Podu Înalt” – Iași. 

La eveniment au participat d-l 

Liviu Brătescu, secretar de stat în 

Ministerul Culturii, d-l Costel Alexe 

preşedintele Consiliului Judeţean 

Iaşi, d-l Mihai Chirica, Primarul 

Municipiului Iași, d-l acad. Bogdan 

C. Simonescu, vicepreședinte al 

Aca demiei Române, și alți reprezen -

tanți ai instituțiilor publice și de 

învățământ din Iași. După slujbă au 

fost rostite numeroase alocuțiuni 

ale autorităților locale și centrale, 

ur mate de o ceremonie de depu ne -

re de coroane din partea reprezen -

tan ților instituțiilor publice, dar și ai 

mu zeelor, școlilor și asociațiilor ca -

re poartă numele lui Mihail Kogăl ni -

ceanu. 

PS Părinte Nichifor a sfințit un monument închinat  
lui Mihail Kogălniceanu în cel mai mare cimitir ieșean
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Mitropolitul Iona Ghedevanişvili a fost comemorat la 
Mănăstirea Pângărați

Î
n prima zi a lunii iulie, 

Înaltpreasfințitul Părinte 

Teofan, Mitropolitul Mol do vei 

și Bucovinei, împreună cu o 

delegație din Georgia, formată din 

Excelența Sa, Domnul Nikoloz Ni ko -

lozishvili, Ambasadorul Georgiei în 

România, dar și din reprezentanți ai 

Bisericii Ortodoxe din Georgia, au 

dezvelit o placă omagială în cinstea 

Mitropolitului georgian Iona Ghede -

vanişvili, fost stareț al Mănăstirii 

Pângărați. Evenimentul a fost pre-

cedat de slujba Sfintei Liturghii, 

oficiată în biserica așezământului 

mo nahal nemțean. 

La eveniment a participat și o 

delegaţie a Bisericii Ortodoxe a 

Geor giei, compusă din arhim. Iri ne -

os Shengelia, coordonatorul Birou -

lui de Relaţii Publice al Mitropoliei 

de Ruis-Urbnisi, arhim. Ieronymos 

Katamadze, secretarul Biroului de 

Presă al Mitropoliei de Ruis-Urbnisi 

și d-l Luka Mgaloblishvili.  

„Bisericile noastre sunt unite de 

această figură deosebită, Mitropo li -

tul Iona Ghedevanişvili, care a avut o 

activitate importantă, și fără a exa -

gera, putem spune că a fost un 

arhiereu de anvergură internațio na -

lă. Este cunoscut faptul că activi-

tatea ierarhului a început în Geor -

gia, s-a desfășurat în mai multe țări, 

printre care se numără și pământul 

sfânt al României, în special Mănăs -

tirea Pângărați”, a transmis Înalt prea -

 sfințitul Părinte Iov, Mitropolit de 

Ruis-Urbnisi, în cuvântul rostit de ar -

him. Ieronymos Katamadze, se cre ta -

rul Biroului de Presă al Mitro poliei 

de Ruis-Urbnisi. 

În cadrul Sfintei Liturghii, dia-

conul Ștefan Gabriel Apetrei a fost 

hirotonit preot pe seama capelei 

Centrului social „Pietricica” din mu-

nicipiul Piatra Neamț, iar monahul 

Siluan Pralea a fost hirotonit ierodi-

acon pe seama mănăstirii. 

În continuare, cei prezenți au 

participat la ceremonia festivă și au 

evocat personalitatea și activitatea 

mitropolitului georgian. 

„Astăzi este o zi a bucuriei, pot 

chiar spune că este o zi istorică, 

când noi, împreună, am înveșnicit 

memoria mitropolitului georgian 

Iona Ghedevanişvili, personalitate 

pro eminentă, scriitor și călător. El a 

ajuns pe pământul Moldovei și o 

parte din viața sa a petrecut-o aici, 

printre frații lui români după cre -

dință. De remarcat faptul că acest 

eveniment are loc după 200 de ani 

de la moartea sa”, a afirmat Exce -

lența Sa, Domnul Nikoloz Nikolo -

zișvili, Ambasadorul Georgiei în 

România. 

La final, Părintele Mitropolit Te -

ofan a arătat că ierarhul Iona Ghe -

de vanişvili reprezintă o punte de le -

gătură între poporul român și popo -

rul georgian: „Sunt multe lucruri co-

mune între cele două națiuni. Cel 

mai important este apartenența 

comună la Biserica Ortodoxă Uni -

ver sală. Mitropolitul Iona se adaugă 

acestui șir de oameni, de eveni-

mente, pentru ca cele două națiuni 

să fie cât mai apropiate, să păstreze 

împreună aceeași dreaptă credință 

și să meargă frumos, atât în istoria 

pământeană, cât și în slava Împă ră -

ției cerurilor”.
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Î
n Duminica a III-a după Ru -

salii, 11 iulie 2021, Preasfin ți -

tul Părinte Nichifor Botoșă -

nea nul, Episcop vicar al Arhiepis co -

piei Iașilor, a săvârșit Sfânta Litur -

ghie la Biserica „Adormirea Maicii 

Domnului” din Vlădiceni, comuna 

To mești, județul Iași. La final, Pă -

rintele Episcop a binecuvântat Așe -

zământul social „Sfântul Ierarh 

Nicolae” din cadrul parohiei. 

După citirea Sfintei Evanghelii, 

ierarhul a afirmat:  „În această viață, 

poți să Îl cunoști pe Dumnezeu. El 

Un sfânt locaș închinat icoanei „Maicii Domnului Prodromița” 
a fost sfințit de Părintele Mitropolit Teofan

„În această viață, poți să Îl cunoști pe Dumnezeu”

Î
n Duminica Tuturor Sfinților 

Români, 4 iulie 2021, Înalt -

prea sfințitul Părinte Teofan, 

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a 

sfințit paraclisul cu hramul „Cin -

stirea Sfintei Icoane a Maicii Dom -

nului Prodromița” al Parohiei „Intra -

rea în biserică a Maicii Domnului” – 

Lunca Cetățuii III, din comuna 

ieșeană Ciurea.  

La Sfânta Liturghie, alături de 

Mitropolitul Mol do vei și Bucovinei, 

au mai slujit Părintele Claudiu 

Gheorghiasa, consilierul Sectorului 

Financiar al Arhiepiscopiei Iașilor, 

părintele Mihail Roșu, protopop al 

Protopopiatului Iași III, părintele 

profesor  universitar  Gheorghe Pe -

tra ru de la Facultatea de Teologie 

Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din 

Iași, dar și clerici din zona Iașului. 

„«Veniți după Mine», zice Dom -

nul Hristos, adresându-se sfinților 

apostoli, apoi sfinților cuvioși, sfin ți -

lor mucenici, tuturor acelora care, 

de-a lungul vremii, au ascultat cu-

vântul său, viețuind în sihăstrii sau 

trăind în viața de familie. Printre 

sfinții Cerului și ai pământului se 

numără și sfinții care au viețuit pe 

pământul nostru”, a afirmat în cu-

vântul de învățătură Părintele Mitro -

polit Teofan. 

Pentru munca depusă la ridi-

carea sfântului locaș, părintele pa -

roh Ioan Cristin Loghin a primit 

Crucea mitropolitană „Sfântul Ie -

rarh Dosoftei”. Totodată, cei care au 

contribuit la construcția paraclisului 

au fost răsplătiți de Mitropolitul Mol -

dovei și Bucovinei cu distincții de 

vrednicie.
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se descoperă în această viață, Dum -

nezeu poate lucra minuni în viața 

fiecăruia dintre noi, atunci când 

omul își înnoiește credința și începe 

să lucreze cu înțelegerea că Dum -

ne zeu este Cel ce cunoaște nedrep -

tățile din viața noastră și le vindecă. 

Dumnezeu cunoaște cele bune ale 

noastre. De asemenea, El cunoaște 

delăsările și scăpările noastre. Cu 

cât mai mult vom lăsa să treacă prin 

sufletul nostru – împărtășind și al-

tora – harul, bunătatea și mila lui 

Dumnezeu, cu atât mai mult aces-

tea vor prisosi”. 

La final, după ce Părintele paroh 

Marius Victor Achirei a primit rangul 

de iconom, iar cei care au sprijinit 

ridicarea casei sociale au primit din 

partea Înaltpreasfințitului Părinte 

Mitropolit Teofan distincții de vred-

nicie, Părintele Episcop vicar a 

sfințit Așezământul social „Sfântul 

Nicolae” din cadrul parohiei.

ð

Slujbă arhierească la Parohia Sasova

Hramul Centrului social-cultural „Sfântul Ilie”  
de la Miclăușeni

P
reasfințitul Părinte Nichi -

for Botoșăneanul, Epis -

cop vicar al Arhiepis co -

piei Iașilor, a săvârșit duminică, 18 

iulie 2021, Sfânta Liturghie la Paro -

hia „Sfinții Împărați Constantin și 

Elena” Sasova, comuna Rebricea, 

ju dețul Vaslui. Cu acest prilej, ierar -

hul a binecuvântat și un așezământ 

social. 

În cuvântul de învățătură rostit 

după citirea Evangheliei, Părintele 

Episcop a subliniat faptul că „atunci 

când omul este în necaz, Domnul 

nu pune vreo presiune asupra lui, 

iar credința în Dumnezeu nu o im-

pune nici cu sila, nici din vreo tea -

mă, ci vrea să ascultăm cuvântul Lui 

cu bucurie, cu dreaptă înțelegere și 

libertate, să credem cuvântul venit 

prin apostoli, grăit în Biserică prin 

preoți, să-l credem și să-l urmăm, 

pen tru ca să avem nu doar sănă ta -

te, nu doar belșug în casele noastre, 

ci mai ales să avem pace și dreaptă 

înțelegere”. 

Drept răsplată pentru munca sa, 

Părintele paroh Marius-Constantin 

Zăbavă a fost hirotesit iconom, pri-

mind din partea ierarhului bedernița 

și brâul roșu. Totodată, credincioșii 

care au contribuit la ridicarea așe -

zământului social au primit distincții 

de vrednicie din partea Înaltprea -

sfin țitului Părinte Mitropolit Teofan. 

ð

C
entrul social-cultural 

„Sfân tul Ilie”, instituţie în -

fiinţată de Mitropolia 

Moldovei şi Bucovinei pentru ad-

ministrarea castelului şi a parcului 

de la Miclăuşeni, și-a serbat hramul 

în ziua de pomenire a Sfântului Pro -

roc Ilie. Sfânta Litur ghie cu oca zia 

sărbătorii a fost săvârșită în Bi serica 

„Buna Vestire” a Mănăstirii Mi clă u -

şeni de Prea sfin ți tul Părinte Nichifor 

Bo toșăneanul, Episcop vicar al Ar hi -

episcopiei Ia șilor. 

În cuvântul de învățătură, PS Pă -

rinte Nichifor Botoșăneanul a su -

bliniat importanța și puterea dreptei 

credințe:  „Îl cinstim pe Prorocul Ilie 

Tesviteanul în primul rând pentru 

că el ne vădește puterea dreptei 

credințe. Dureros a trăit prorocul 

Ilie aceste credințe greșite ale 
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PS Nichifor Botoșăneanul a sfințit biserica filiei Broșteni  
a Parohiei Iacobeni

B
iserica cu hramurile „Bu -

na Vestire” și „Sfântul Pro -

roc Ilie Tesviteanul” din 

filia Broșteni a Parohiei Iacobeni, 

Pro topopiatul Iași I, județul Iași, a 

fost sfințită sâmbătă, 24 iulie 2021, 

de către Preasfinţitul Părinte Ni chi -

for Botoşăneanul, Episcop vicar al 

Arhiepiscopiei Iaşilor. 

Din soborul slujitorilor au mai fă -

cut parte părintele Marian Timofte, 

vicar administrativ al Arhiepiscopiei 

Iaşilor, şi părintele Mihail Grigoraş, 

secretar al Protopopiatului Iaşi I. 

După rânduiala de sfințire din exte-

riorul locaşului, a fost târnosită 

Sfânta Masă din Sfântul Altar de 

către Preasfinţia Sa. Programul litur-

gic a continuat cu Sfânta Liturghie 

săvârşită de către Episcopul vicar al 

Arhiepiscopiei Iaşilor pe un podium 

special amenajat în apropierea lo -

caşului de închinăciune.  

poporului israelitean, pentru că știa 

puterea lui Dumnezeu și știa o cro -

tirea lui Dumnezeu pentru popor 

atunci când acesta împlinește cu-

vântul Lui. Și de aceea s-a rugat Ilie 

– și poporul a știut – și trei ani și șase 

luni nu a plouat. Iată, noi am avut o 

lună de căldură dogoritoare, și cât 

de inconfortabil ne-a fost? Greu i-a 

fost poporului iudeu trei ani și șase 

luni fără strop de ploaie, a fost un 

chin adânc, dar, cu toate acestea, 

de teama împăratului, nu s-au întors 

la dreapta slăvire de la înșelăciunea 

primită în sufletul lor. A îngăduit 

Dum nezeu, pentru rugăciunea lui 

Ilie, trei ani și șase luni se secetă, ca 

să înțeleagă poporul că mai grea 

este rătăcirea necredinței și aba te -

rea de la credința descoperită de 

Dum nezeu decât foamea cea tru -

pească, decât lipsa apei esențială 

pentru viața pământească”. 

 

„Referitor la sărbătoarea Cen -

tru lui nostru, este important de 

men ţionat faptul că hramul – ziua 

prăznuirii Sfântului Proroc Ilie, 20 

iulie – vine în continuarea prăznuirii 

Sfintei Cuvioase Macrina – 19 iulie. 

Cele două zile au o legătură pentru 

noi foarte interesantă, întrucât Eca -

terina Sturdza Cantacuzino, cea ca -

re a donat întreg complexul, s-a că -

lugărit cu numele de Macrina, iar 

pa raclisul de iarnă al Mănăstirii 

Miclăuşeni o are ca ocrotitoare pe 

Sfânta Cuvioasă Macrina”, ne-a de -

clarat monahia Parascheva Călmă -

ţu ianu, coordonator al Centrului so-

cial-cultural „Sfântul Ilie” de la Mi -

clă uşeni. 

ð
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Resfințire de pictură și sfințire de complex parohial,  
la Parohia nemțeană Grumăzești

Î
n Duminica a V-a după Ru sa lii, 25 iulie 2021, 

Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoşănea nul, 

Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, a fost 

prezent în Parohia „Sfân tul Mina și Adormirea Maicii 

Domnului” din satul Grumăzești, Pro topopiatul Târgu 

Neamț. Ie rar hul a slujit Sfânta Liturghie și a săvârșit slu-

jba de resfințire a picturii interioare, precum și slujba de 

sfin țire a noului complex parohial. 

În cadrul Sfintei Liturghii, PS Pă rinte Nichifor a rostit 

un cuvânt de învățătură, subliniind faptul că tea ma 

exagerată de diavol este nejus ti ficată: „În orice întâlnire 

pe care am avea-o cu răul, inclusiv cu demonul, 

Evanghelia acestei duminici ne în va ță să avem nădejde 

și să avem cre dință, pentru că nu diavolul și răul este 

atotputernic, ci Domnul. Să ne temem de faptul că de 

multe ori nu mai simțim adânc rugăciu nea, să ne 

temem că nu ne doare du rerea celuilalt, că trecem 

nepă sători peste suferința omului de lân gă noi, să ne 

temem că nu privim lumea cu ochii lui Hristos, ci nepă -

să tori, preocupați doar de confortul nostru imediat și de 

siguranța noas tră imediată”. 

Drept răsplată pentru osteneala depusă, Părintele 

paroh Bogdan Alexandru Aienei a primit distincția 

„Crucea Sfântul Ierarh Dosoftei”. De asemenea, PS 

Părinte Nichifor a felicitat autoritățile locale și județene, 

cât și pe enoriaşi pentru felul în care au ştiut să-şi 

împodobească biseri ca, oferind distincţii de vrednicie 

celor direct implicați. 

În cuvântul de învăţătură a dre -

sat după citirea Sfintei Evanghelii, 

Părintele Episcop Nichifor Boto şă -

neanul a vorbit despre importanţa 

bisericii în viaţa unei comuni tăţi. 

„Darul de a avea biserică în mijlocul 

comunităţii este un dar pe care sun-

tem chemaţi să-l înţelegem în-

deosebi în această zi, la adevărata 

lui măsură. În cadrul slujbei de 

sfinţire, arhiereul se roagă în Sfântul 

Altar ca Dumnezeu să caute spre 

Sfânta Masă pe care să o arate mai 

sfântă decât altarul legământului 

celui vechi. De ce să fie mai sfântă? 

Pentru că pe acel altar se aducea 

sânge de animal, întrucât se tăia 

ţapul. Astfel, un animal neprihănit 

se aducea ca jertfă, slujitorii spă lân -

du-şi mâinile deasupra acestuia. 

Prin aceasta se arăta că iertarea 

păcatelor şi devenirea noastră nu 

se face fără de preţ. Biserica devine 

altar de jertfă şi loc de iertare a 

păcatelor”. 

Pentru osteneala depusă, preo-

tul paroh Mihai Ovidiu Mancaş a 

primit distincţia „Crucea Sfântul Ie -

rarh Dosoftei” din partea Centrului 

eparhial Iaşi, iar ctitorilor li s-au ofe -

rit diplome de vrednicie. PS Nichifor 

Botoşăneanul a transmis cu acest 

prilej binecuvântarea Înaltpreasfin -

ţi tului Părinte Teofan, dar şi apre cie -

rea pentru jertfa depusă de ctitori la 

ridicarea edificiului din satul Broş -

teni. Părintele paroh Mihai Ovidiu 

Mancaş a mulţumit tuturor credin -

cio şilor care au sprijinit lucrările de 

construcţie. 



Slujiri arhiere[ti |

www.mmb.ro | 23 

ð

„Împărăția cerurilor înseamnă o pregătire”

Î
n ziua de 30 iulie 2021, s-au 

împlinit 14 ani de când vred-

nicul de po me nire Patriarhul 

Teoctist Arăpașu, cel de-al cincilea 

Întâistătător al Bisericii Ortodoxe 

Române, a trecut la Domnul. În satul 

Tocileni din comuna Stăuceni, 

județul Botoșani, PS Nichifor Boto -

șă neanul a săvârșit slujba Parasta -

sului pentru sufletul celui care a 

păstorit timp de a proape 21 de ani 

Biserica lui Hristos din România. 

„Astăzi este ziua în care suntem 

chemați ca în toată țara, în toate bi -

sericile, să îi facem pomenirea Pă -

rintelui Patriarh Teoctist. Nu i-a fost 

ușoară crucea de patriarh în vre-

mea comunismului și în perioada de 

după Revoluție, cu schimbări și 

provocări mari. Dar, acolo unde 

Dumnezeu pune o cruce grea, pune 

și inspirație, pune și putere, atunci 

când cel ce slujește Lui o face cu 

onestitate și cu dragoste. Și iată, 

astăzi suntem chemați să-l cinstim 

pe Preafericitul Părinte Teoctist 

pentru că a slujit Biserica Sa și a 

C
redincioșii botoșăneni 

din satul Ionășeni și din 

zona comunei Trușești 

s-au rugat în ziua de 30 iulie 2021, la 

Parohia „Sfinții Împărați Constantin 

și Elena” din localitate, participând 

la Sfânta Liturghie săvârșită de 

Preasfințitul Părinte Nichifor Boto -

șă neanul, Episcop vicar al Arhiepis -

co piei Iașilor. 

Împreună cu PS Nichifor Boto -

șă neanul au mai slujit Părintele 

Petru Fercal, protopop de Botoșani, 

Părintele protos. Serafim Nastasiu, 

starețul Mănăstirii ieșene Golia, Pă -

rintele protos. Cleopa Străchinaru, 

starețul Mănăstirii Cozancea, Părin -

tele paroh Claudiu-George Crupă și 

clerici din zona Botoșaniului. 

În predica rostită după citirea 

Sfintei Evanghelii, Preasfinția Sa a 

arătat că „într-o lume în care, în jurul 

nostru, din ce în ce mai mult ni se 

aduce în față cu seducție, cu stră -

lucire, toate cele de preț ale lumii 

acesteia: desfătări, bogății, cinstea 

lumii, observăm că în Biserică ni se 

vorbește despre Împărăția cerurilor. 

Aceasta există și este comparată cu 

bucuria, cu entuziasmul cuiva care 

a descoperit o comoară, care îl face 

să uite de toată siguranța și ago-

nisirea lui de până atunci. Omul 

care Îl cunoaște pe Dumnezeu în-

cepe să nu își mai pună nădejdea în 

gospodăria lui, în puterea sa, în ago-

nisirea sa, ci începe să înțeleagă că 

Dumnezeu lucrează altfel în istorie, 

iar Împărăția cerurilor înseamnă o 

pregătire”. 

La sfârșitul Sfintei Liturghii, 

Părintele paroh Claudiu-George 

Crupă a primit rangul onorific de 

ico nom, iar doamna preoteasă Eca -

terina Crupă a primit din partea Pă -

rintelui Mitropolit Teofan o distinc -

ție de vrednicie. 

În continuare, ierarhul dimpre u -

nă cu soborul slujitor a binecuvân-

tat casa parohială și crucea de 

piatră-monument din curtea sfântu-

lui locaș, ridicată în cinstea eroilor 

țării noastre, a celor care au suferit 

pentru apărarea credinței ortodoxe 

și a celor care au pătimit pentru li -

bertatea și demnitatea poporului 

român. 

14 ani de la trecerea la cele veșnice  
a Părintelui Patriarh Teoctist
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păstrat-o în unitate, în ciuda vitregi-

ilor acestei lumi și a păstrat Sfintele 

Taine în vremuri atât de vitrege în 

acest popor, cu înțelepciunea și cu 

rugăciunea sa. Preafericitul Părinte 

nu a fost doar un om blând, un om 

care a odihnit pe oameni, ci și un om 

puternic, un om înțelept, un om care 

a adunat în inima și în cugetul său 

înțelepciunea acestui popor. Dum -

ne zeu să-l odihnească”, a spus 

Prea sfințitul Nichifor în cuvântul 

său.

Sfințire de casă socială în Parohia Avrămeni

„Slăbănogul din Evanghelie nu a căzut în deznădejde,  
ci a căutat sens în suferința sa”

Î
n duminica a șasea după 

Rusalii, a vindecării slăbăno -

gu lui din Capernaum, PS Ni -

chi for Botoșăneanul,  Episcop vicar 

al Arhiepiscopiei Iașilor, a săvârșit 

Sfânta Liturghie la Catedrala Mitro -

politană din Iași. 

În cuvântul rostit în cadrul Sfin -

tei liturghii, Preasfințitul Părinte a 

amintit despre smerenia sinceră a 

slăbănogului, care deși era apăsat 

de multe păcate, nu a ezitat să 

mear gă la Mântuitorul Hristos pen-

tru a-I cere vindecare. Ierarhul a mai 

vorbit despre faptul că un mare 

merit al paraliticului din Evanghelie 

a fost acela că a căutat sens în 

suferința sa.  

M
omente pline bucurie 

în Parohia Avrămeni a 

Protopopiatului Săveni 

din județul Botoșani, unde dumi -

nică, în cea dintâi zi a lunii august, 

Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mi -

tro politul Moldovei şi Bucovinei, a 

sfin ţit noua casă socială a comu ni tăţii. 

În cadrul Sfintei Liturghii, Înalt -

prea sfinţitul Părinte Teofan a rostit 

un cuvânt de învățătură, în care a 

subliniat importanța Sfintei Cruci în 

viața creștinilor: „Sfânta Cruce este 

prezentă peste tot. Avem trei săr -

bători închinate Sfintei Cruci de-a 
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J
oi, 5 august 2021, când 

Biserica noastră l-a prăz -

nuit pe Sfân tul Cuvios Ioan 

Iacob Hozevitul, Seminarul Teolo -

gic Liceal Ortodox „Veniamin Cos -

tachi” de la Mă năs ti rea Neamţ și-a 

cinstit ocrotitorul. 

Slujba Sfintei Liturghii a fost 

săvârșită pe un podium special 

amenajat în fața lăcașului de cult, 

de către Înaltpreasfințitul Părinte 

Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bu -

covinei, alături de Preasfințitul Pă -

rinte Macarie, al Episcopiei Euro pei 

de Nord, înconjurați de un sobor de 

slujitori – preoți, profesori și stareți 

ai mănăstirilor din zonă – și în pre -

zența mulțimii de pelerini. 

După citirea Sfintei Evanghelii, 

PS Părinte Macarie a adresat celor 

prezenți un cuvânt de învăţătură în 

care a punctat principalele repere 

din viaţa Sfântului Ioan Iacob de la 

Neamţ, arătând că, dacă Sfântul 

Ioan a rămas orfan de ambii părinți 

după ce mama sa a trecut la Dom -

nul la 6 luni după ce l-a născut, iar 

tatăl său a murit pe front, societatea 

de astăzi nu este nici ea lipsită de 

astfel de povești triste: 

„Astăzi sunt mii de copii lăsați 

orfani de părinții lor, care deși nu au 

pierit într-un război, asemenea 

tatălui Sfântului Ioan Iacob, au luat 

calea străinătății, lăsându-i de 

izbeliște. O statistică actuală aproxi -

mează cifra de 80.000 de copii care 

au rămas fie fără un părinte, fie fără 

ambii părinți, deoarece aceștia au 

plecat în străinătate. Câtă durere 

sub cerul României! Să ne dăm si -

lința ca aceștia să descopere Cerul 

lăuntric și iubitor întru grija, dra gos -

tea și rugăciunea noastră”. 

La momentul cuvenit, IPS Pă rin -

te Teofan l-a hirotonit întru diacon 

pe teologul Ciprian Costel Opincă, 

iar la finalul slujbei, ierarhul le-a 

mulțumit tuturor tinerilor care s-au 

ostenit să meargă în tradiționalul 

pelerinaj pe urmele sfinților nem -

țeni, vorbind despre rolul important 

pe care îl au sfinții lui Dumnezeu în 

viața tuturor creștinilor: „Privind la 

Sfântul Ioan, observăm la el trei lu-

cruri: dragostea de Dumnezeu, dra -

gostea de oameni și rugăciunea 

fier binte. Având acestea, oricât va fi 

valul de mare, noi nu ne temem 

pentru că suntem creștini”. 

Ca o încununare a sărbătorii, 

IPS Părinte Mitropolit Teofan l-a hi-

rotesit pe părintele profesor Marius-

Gabriel Brumă iconom sta vro for, 

oferindu-i crucea, beder niţa şi brâul 

roşu. De asemenea, doam na Oltia 

Mihoc, bibliotecara Semi na  rului 

Teologic „Veniamin Costa chi”, a 

primit din partea IPS Teofan 

distincția mitropolitană „Crucea 

Sfântului Ierarh Dosoftei” pentru 

mireni. 

Hram la biserica Seminarului de la Mănăstirea Neamţ

ð

ð
ð

lungul întregului an, o vedem pre -

zentă de la turlele bisericilor și până la 

răspântiile drumurilor din casele 

noastre, până la cruciulița pe care o 

purtăm la piept. Crucea este realita -

tea sfântă care identifică Biserica, iar 

însăși viața creștinului este Crucea”. 

La finalul Sfintei Liturghii, IPS 

Părinte Mitropolit Teofan l-a hirote-

sit pe preotul paroh Alin Rățoi ico -

nom stavrofor, oferindu-i crucea, 

be derniţa şi brâul roşu. De aseme-

nea, Înaltpreasfinţia Sa i-a felicitat 

pe enoriaşi pentru efortul deosebit 

de care au dat dovadă în cadrul lu -

crărilor de construire a casei so-

ciale, oferindu-le celor direct-im pli -

cați diplome de vrednicie. Totodată, 

pentru implicarea şi hărnicia de 

care a dat dovadă, primarul comu -

nei Avrămeni a primit din partea IPS 

Părinte Teofan distincția mitro po -

litană „Crucea Sfântului Ierarh Do -

softei” pentru mireni.
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Î
n ziua de prăznuire a Sfân -

tului Cuvios Ioan Iacob de la 

Neamț – 5 august 2021 – 

Schitul din Urecheni, Protopopiatul 

Târgu Neamţ, și-a sărbătorit hra-

mul. Sfânta Liturghie a fost săvârşită 

de Preasfințitul Nichifor Botoșă nea -

nul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei 

Iașilor. 

În cuvântul de învățătură, ierar -

hul a accentuat că dacă Bunul 

Dum nezeu ne-a ales să trăim în 

zilele acestea, este clar că în aceste 

zile ne este cel mai cu putință să ne 

mântuim: „Omul care se roagă, a -

cela cunoaște, nu din știri sau din 

mesaje, durerea celuilalt. El cu -

noaș te pentru că Duhul Sfânt Însuși 

îl inspiră să se roage pentru lume. 

Și-i descoperă greutățile și durerile 

lumii, dar și planul pe care îl are 

Dumnezeu în lume, pentru că Dum -

nezeu lucrează în istorie. Atâta timp 

cât Dumnezeu ne îngăduie să rămâ -

nem în lume, oricât de mare ar fi 

confuziile, abuzurile, fărădelegile 

din jurul nostru, Dumnezeu va găsi 

cale de mântuire pentru cei ce 

nădăjduiesc în El”.

Părintele profesor Viorel Laiu, di-

rectorul seminarului, i-a mulțumit 

IPS Părinte Teofan în numele elevi -

lor, ostenitorilor și a colectivului di-

dactic, pentru grija părintească pe 

care o poartă instituției pe care o 

conduce, dăruind celor doi ierarhi 

două icoane cu Sfântul Ioan Iacob 

Hozevitul, pictate de elevii Semi na -

rului de la Mănăstirea Neamț.  

„Dacă Dumnezeu ne-a dat să trăim în zilele acestea, 
înseamnă că acum ne este cu putință să ne mântuim”
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S
ute de credincioși au ur-

cat vineri, 6 august 2021, 

pe masivul montan 

Ceah lău pentru a participa la hra-

mul Mănăstirii „Schimbarea la Față” 

și „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, 

situat la cota 1800. 

Sfânta Liturghie a fost săvârșită 

de către Înaltpreasfinţitul Părinte 

Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bu -

covinei, alături de Preasfințitul Pă -

rinte Macarie, Episcopul Europei de 

Nord. Din soborul de slujitori au mai 

făcut parte, alături de protos. Casian 

Florea, stareţul Mănăstirii Ceahlău, 

și stareţi ai mănăstirilor din zonă, 

precum şi alţi preoţi din cadrul 

Arhiepiscopiei Iașilor.  

În cuvântul adresat credincio şi -

lor prezenţi după citirea Sfintei 

Evanghelii, Înaltpreasfinţitul Părinte 

Teofan a vorbit despre importanța 

covârșitoare a rugăciunii neîncetate 

în viaţa credincioşilor: „Muntele Ta -

bor este numit de Sfântul Maxim 

Mărturisitorul muntele teologiei, 

adi că muntele rugăciunii. Căci, cea 

mai adâncă și cuprinzătoare teolo-

gie este teologia rugăciunii. Pentru a 

fi pe cale, într-o lume așa cum este 

cea de astăzi, creștinul este chemat 

să fie om al rugăciunii. Părintele 

Arsenie Papacioc spunea că rugă -

ciunea neîncetată este starea pe 

care o are omul, că se află în pre -

zența lui Dumnezeu.  

De asemenea, la finalul Sfintei 

Liturghii, Preasfințitul Părinte Maca -

rie a mulțumit IPS Teofan pentru 

marea binecuvântare pe care i-a 

oferit-o prin pelerinajul și împreu -

nă-slujirea din acele zile în ținutul 

Neamțului. 

Hramul Mănăstirii Ceahlău

ð

Liturghie arhierească la hramul Mănăstirii Nechit

P
elerini din toată ţara au 

participat vineri, 6 august 

2021, la hramul Mănăstirii 

Nechit din judeţul Neamţ. Sfânta 

Liturghie a fost săvârșită de către 

Preasfinţitul Părinte Nichifor Boto -

şă neanul. Slujba a fost prilejuită de 

serbarea hramului Bisericii „Schim -

barea la Faţă” a aşezării monahale. 

Din soborul slujitorilor a mai făcut 

parte arhimandritul Petroniu Marin, 

exarhul mănăstirilor din zona 

Neam ţului, protosinghelul Alexan -

dru Moroşan, directorul Departa -

men tului Farmaceutic „Arimateea” 

al Arhiepiscopiei Sucevei şi Ră dău -
ţilor, şi părintele Dan Ovidiu Cojan, 

director emerit al Seminarului 

Teologic Liceal Ortodox din Piatra 

Neamţ.  
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Trei ierarhi au slujit la hramul Mănăstirii Sihăstria

S
ute de pelerini din zona 

Moldovei, dar și din alte 

colțuri ale țării au fost 

prezenți în ziua de 7 august 2021, la 

ultima dintre sărbătorile sfinţilor 

nem ţeni – pomenirea Sfintei Teo do -

ra de la Sihla – hramul bisericii celei 

noi a Mănăstirii Sihăstria. 

Slujba Sfintei Liturghii a fost 

săvârșită în fața lăcașului de cult, de 

către Înaltpreasfințitul Părinte Teo -

fan, Mitropolitul Moldovei și Buco vi -

nei, alături de Preasfințitul Părinte 

Ignatie, Episcopul Hușilor, și de 

Prea sfințitul Părinte Damaschin, 

Epis cop vicar al Arhiepiscopiei Su -

cevei și Rădăuților. 

După citirea Sfintei Evanghelii, 

PS Părinte Ignatie a adresat celor 

prezenți un cuvânt de învăţătură în 

care a explicat înțelesurile peri-

copei evanghelice, corelându-le cu 

diferite episoade din viața Sfintei 

Cuvioase Teodora de la Sihla: „Prin 

viața ei, Sfânta Teodora a transfor-

mat locul de nevoință de la Sihla 

într-un Tabor. În biografia ei spiri -

tua lă, ni se spune că atunci când a 

fost cercetată de părinții de la 

Sihăstria, au văzut-o cu mâinile ridi-

cate spre cer și transformată toată 

în lumină. Rugăciunea, pocăința, ne -

voința și împărtășirea cu Sfintele 

Taine sunt cele care ne pot trans-

forma pe noi în oameni de lumină”.  

Un moment deosebit din cadrul 

slujbei a fost și hirotonia întru 

ieromonah a diaconului Vichentie, 

viețuitor al Mănăstirii Sihăstria. La fi-

nalul slujbei, părintele stareț Ar se -

nie Popa le-a dăruit ierarhilor câte o 

icoană pictată de părinții mănăstirii, 

După citirea Sfintei Evanghelii, 

Preasfinţitul Părinte Nichifor a 

adresat un cuvânt de învăţătură în 

care a vorbit despre semnificaţiile 

sărbătorii Schimbării la Faţă: „Praz -

nicul de astăzi ne descoperă că, 

încă în viaţă fiind, omul Îl poate ve -

dea pe Dumnezeu în slava Sa. Mulţi 

dintre cei ce şi-au schimbat viaţa, 

ieşind din iureşul lumii în mănăstiri 

sau în pustii, au văzut şi au înţeles lu-

crarea lui Dumnezeu în istorie”. 

Pentru osteneala depusă în ul-

timii 14 ani, ieromonahul Nifon Bâr -

dan, secretarul Mănăstirii Nechit, a 

fost hirotesit protosinghel de către 

Preasfinţia Sa, cu binecuvântarea 

Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, 

Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. 

Arhimandritul Zenovie Grigore, sta -

reţul Mănăstirii Nechit, a mulţumit 

Părintelui Episcop Nichifor Botoşă -

nea nul pentru că a slujit Sfânta 

Liturghie, cu prilejul serbării hramu-

lui principal al aşezării monahale.  
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IPS Teofan și PS Veniamin au sfințit noua biserică  
din cimitirul Parohiei Dealu Mare

Z
eci de credincioși au avut 

bucuria și binecuvân ta -

rea de a participa sâm bă -

tă, 7 august 2021, la hramul Schitu -

lui „Sfânta Teodora de la Sihla”  – 

Codrii Pașcanilor.  Sfânta Liturghie 

a fost săvârșită de către Preasfin -

ţitul Pă rinte Nichifor Botoşăneanul, 

împre ună cu un sobor de preoţi şi 

diaconi. Din sobor a făcut parte și 

exarhul administrativ, arhimandri -

tul Gavriil Alexa, starețul Mă năs tirii 

Sângeap-Basaraba.   

În cuvântul de învățătură rostit 

în cadrul slujbei, Preasfinția Sa a 

spus: „În această zi, iubiți credin -

cioși, suntem chemați să o cinstim 

pe Sfânta Teodora și să îi înțe le -

gem viața. Să nu uităm că, la fie ca -

re prăznuire, fie praznic împără -

tesc, fie sărbătoarea unui sfânt, 

suntem chemați să ne cercetăm 

pe noi înșine, și să vedem cât de 

mult se aprinde și în noi dorul de 

Dumnezeu”. 

mulțumindu-le pentru binecuvân -

tare, dar și pentru grija pe care o 

arată faţă de mănăstirea pe care o 

păstorește. Totodată, părintele Ar -

se nie a adus un gând de recunoș -

tință părinților slujitori, precum și 

mulțimii de pelerini pentru oste-

neala, evlavia şi iubirea jertfelnică 

de care au dat dovadă și în acest an, 

arătând că această sărbătoare este 

o bucurie nu numai pentru mănăs -

tire sau pentru fraţii şi călugării de 

aici, ci şi pentru toți pelerinii şi vizita-

torii care ajung aici, în vechea 

poiană a lui Atanasie. 

De asemenea, IPS Părinte Teo -

fan le-a vorbit credincioșilor despre 

cât de important este dorul de 

Dum  nezeu, pe care mulți dintre pă -

rinții și teologii Bisericii noastre l-au 

amintit în scrierile lor: „«Mi-e dor de 

Liturghie» – așa spuneau cei din în-

chisori, iar cei care erau afară încer-

cau să slujească în fiecare zi. A fost 

întrebat un părinte, pe nume Miron, 

de la Sibiu, de ce slujește în fiecare 

zi. Și a răspuns: «Pentru că vreau să 

trăiesc în fiecare zi. Că fără de 

Liturghie, eu sunt mort»”. 

În continuare, soborul slujitor a 

oficiat slujba Trisaghionului la mor -

mintele marilor duhovnici din cimi-

tirul Mănăstirii Sihăstria – părinţii Ilie 

Cleopa, Paisie Olaru, Ioanichie Bă -

lan și Victorin Oanele. 

Z
i de sărbătoare pentru 

Parohia Dealu Mare din 

Dorohoi, unde duminică, 

8 august 2021, credincioși din păr -

țile județului Botoșani, alături de 

oficialități locale și centrale, au par-

ticipat la sfințirea bisericii din cimi-

tirul parohial. Slujba Sfintei Liturghii 

a fost săvârșită în apropierea lă ca -

șului de cult, de către Înaltprea -

sfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul 

Moldovei și Bucovinei, alături de 

Preasfințitul Părinte Veniamin, Epis -

copul Basarabiei de Sud. 

Preasfințitul Părinte Veniamin a 

rostit un cuvânt de învățătură, în 

care a subliniat cât de importantă 

es te chemarea lui Hristos în fiecare 

moment al vieții noastre: „Să-L 

căutăm mereu pe Domnul Hristos! 

Și așa cum orbii L-au cunoscut că 

El este Fiul lui David, noi, care L-am 

văzut schimbându-se la Față pe 

Muntele Taborului și mărturisim 

acest lucru împreună cu Apostolii, 

să-L chemăm și mai mult pe Hristos 

în viața noastră, în comunitatea 

noastră, în familia noastră, să ne 

deschidă ochii ca să-L cunoaștem 

și să-L mărturisim”. 

După momentul intonării Axio -

nu lui din cadrul Sfintei Liturghii, 

tânărul teolog Andrei Coșorianu a 

fost hirotonit întru diacon pe seama 

Parohiei Dragalina din comuna 

Hlipiceni, județul Botoșani. 

La finalul Sfintei Liturghii, IPS 

Părinte Teofan le-a vorbit celor 

prezenți despre scopul și folosul 

zidirii de biserici pentru viaţa creș -

tinilor: „De ce zidim biserici? Ni se 

spune că Domnul Dum ne zeu Iisus 

Liturghie arhierească la hramul Mănăstirii  
„Sfânta Teodora de la Sihla” – Codrii Pașcanilor
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Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a slujit  
la Mănăstirea Hadâmbu

D
uminică, 8 august 2021, 

la orele serii, a fost să -

vârșită Taina Sfântului 

Maslu la Mănăstirea Hadâmbu de 

către Preasfinţitul Părinte Nichifor 

Botoşăneanul, Episcop vicar al 

Arhiepiscopiei Iaşilor. 

Predica de la finalul slujbei a 

fost ţinută de Părintele prof. univ. dr. 

Viorel Sava de la Facultatea de 

Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăni -

loae” din Iaşi, care a menţionat că 

„atunci când Dumnezeu ne mustră 

prin încercări este evidentă pre -

Hristos propovăduia Evanghelia 

Împărăției. O biserică este Taina 

Împărăției lui Dumnezeu aici, pe 

pământ. Căci, în ea se slu jește 

Sfânta Liturghie, care este Tai na 

Împărăției. În Evanghelie ni s-a am-

intit că Mântuitorul a vindecat doi 

orbi și un mut care avea și puterea 

demonică în el. Biserica este locul 

de tămăduire a rănii orbirii noastre, 

căci nu vedem păcatele din noi și 

nu vedem slava lui Dum ne zeu din 

chipul aproapelui. Bise ri ca este loc 

de tămăduire pentru mu țenia 

noastră, pentru că nu a vem cuvânt 

ca să Îi mulțumim lui Dum nezeu 

pentru tot și pentru toate”. 

Părintele paroh Ioan Ștefan 

Apetrei a mulţumit celor doi ar hi -

erei pentru binecuvântare și pentru 

prezenţă, tuturor credincioșilor ca -

re au ținut să ia parte la acest eveni-

ment, dar şi celor care au contribuit 

la ridicarea sfântului lăcaș pentru 

efortul deosebit de care au dat 

dovadă în cadrul lucrărilor desfă șu -

rate în ultimii ani. 

În semn de apreciere a activității 

sale pastoral-misionare și adminis-

trativ-gospodărești, părintele Ioan 

Ștefan Apetrei a primit distincția 

mi tropolitană „Crucea Sfântului Ie -

rarh Dosoftei”. Cea mai înaltă dis -

tinc ție a Mitropoliei Moldovei și Bu -

covinei, „Crucea Moldavă” pentru 

mireni, a fost oferită de către IPS 

Părinte Teofan, d-lui ing. Dorin Ale -

xandrescu, primarul municipiului 

Dorohoi și deputat în Adunarea 

Epar hială, pentru contribuția adusă 

la extinderea cimitirului și pentru 

implicarea directă în proiectul de 

edificare a noii biserici, dar și d-lui 

Ion Pășcăreanu, cel care a coordo-

nat lucrările de construcție a bise -

ricii, altarului de vară și a clopotniței 

din Parohia Dealu Mare. Totodată, 

persoanele care au sprijinit lu cră -

rile în tot acest timp au fost răs plă -

tite cu distincții de vrednicie. 

ð
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L
uni, 9 august 2021, la 

Spitalul Clinic de Obste -

trică și Ginecologie „Ele -

na Doamna” din Iași, IPS Părinte 

Teofan a binecuvântat lucrările re-

alizate pentru amenajarea rezervei 

„Sfânta Emilia”, un spațiu dedicat 

mamelor care aleg să își aducă pe 

lume copiii pe cale naturală. 

Parteneriatul inedit dintre Spi -

talul Elena Doamna și Arhiepis co -

pia Iașilor a constat în faptul că Bi -

se rica Ortodoxă și-a asumat susți -

ne rea lucrărilor de renovare și do -

tare a unui spațiu nefolosit din in -

cinta unității medicale care a fost 

transformat într-o rezervă amena -

jată la standarde medicale euro -

pene. Costul lucrărilor s-a ridicat la 

suma de 90.000 lei și a fost susținut 

de Arhiepiscopia Iașilor, prin De -

par tamentul Pro Vita și Protopo pia -

tele Iași I, Iași II și Iași III.   

La evenimentul de inaugurare 

au fost prezenți reprezentanți ai 

Consiliului Județean Iași, precum și 

membri ai personalului unității me -

dicale.   

Pentru întreaga misiune desfă -

șu rată în cadrul maternității, dr. Ga -

briel Martinescu, managerul institu -

ți ei, și părinții Florin Gherasă și Cos -

min Brânză, implicați direct în acest 

proiect, au primit din partea IPS 

Părinte Mitropolit Teofan distincția 

mitropolitană „Crucea Sfântului Ie -

rarh Dosoftei”.

D
uminică, 8 august 2021, PS Părinte Ni -

chifor Botoșăneanul a săvârșit Sfânta 

Liturghie și sfințirea clopotniței Bisericii 

„Sfinții Împărați Constantin și Elena” din localitatea 

Bordea, comuna Grajduri, județul Iași. 

În semn de apreciere pentru eforturile depuse la 

ridicarea clopotniței, PS Părinte Nichifor Botoșă nea -

nul l-a hirotesit pe preotul paroh Ionuț Balan întru 

iconom, oferindu-i bedernița ca semn distinctiv. 

IPS Teofan a sfințit o rezervă dedicată nașterilor naturale

zenţa Lui în viaţa noastră”: „Sufe -

rinţele şi încercările sunt semne ale 

prezenţei lui Dumnezeu, foc cură -

ţitor şi mijloc prin care El se pro slă -

veşte în viaţa veşnică. Să facem în 

aşa fel încât credinţa noastră să fie 

vizibilă. Pentru credinţa noastră 

Hristos ne vindecă şi ne iartă”. 

Arhimandritul Nicodim Gheor -

ghiţă, stareţul Mănăstirii Hadâmbu, 

a mulţumit Preasfinţitului Părinte 

Nichifor Botoşăneanul pentru slu-

jire, dar şi preoţilor şi credincioşilor 

care s-au rugat împreună. Epis co -

pul vicar al Eparhiei Iaşilor a amintit 

că ori de câte ori oamenii săvârşesc 

pofta diavolului, ei  „îşi pierd cin-

stirea chipului luminos”.  „Atunci 

când ne rugăm în numele lui 

Dumnezeu primim putere, ca să nu 

ne lăsăm tulburaţi, împuţinaţi sau 

seduşi de poftele demonului”, a ex-

plicat Preasfinţia Sa. 

ð

Liturghie arhierească și sfințire de clopotniță  
la Parohia Bordea
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„În biserică învățăm să ne cinstim unii pe alții  
și să ne purtăm neputințele”

S
âmbătă, 14 august 2021, 

a fost sfințit altarul de 

vară al Mănăstirii Piatra 

Sfântă din Iași, slujba fiind săvârșită 

de PS Părinte Nichifor Botoșă nea -

nul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei 

Iașilor. 

După slujba de târnosire, Prea -

sfințitul Părinte Nichifor i-a felicitat 

pe toți ostenitorii pentru efortul de-

osebit de care au dat dovadă în 

cadrul lucrărilor de construire, apoi 

a rostit un cuvânt de învățătură în 

care a subliniat profunzimea rân-

duielii de sfințire a sfintelor locașuri 

în cadrul Bisericii noastre. 

În continuare, slujba Sfintei Li -

turghii a fost săvârșită de către 

Preasfințitul Părinte Nichifor. Alături 

de preoții, diaconii și stareții mănăs -

tirilor din zonă, din soborul slujitor a 

făcut parte și Pr. prof. dr. Ion Vi co -

van, decanul Facultății de Teologie 

Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din 

Iași. 

Îndată după momentul ieșirii cu 

Cinstitele Daruri, tânărul teolog 

Cristian Butnărașu, coordonator al 

departamentului Voluntariat din ca -

drul Colegiului „Sfântul Nicolae” din 

Iași, a fost hirotonit întru preot pe 

seama Parohiei Lupăria (Pră jeni), 

din Protopopiatul Hârlău. 

La finalul slujbei, în semn de 

înaltă apreciere și prețuire pentru 

ac tivitatea pastoral-misionară, edili -

ta ră și filantropică, dar și pentru 

con tribuția adusă la construirea și 

împodobirea noului altar de vară, 

Părintele Cristofor Ruxandru, sta -

rețul Mănăstirii Piatra Sfântă a pri -

mit, cu binecuvântarea IPS Părinte 

Mitropolit Teofan, distincția „Cru -

cea Sfântului Ierarh Dosoftei”. De 

asemenea, PS Părinte Nichifor a 

oferit diplome de vrednicie d-lui pri-

mar Mihai Chirica pentru impli-

carea sa în toate proiectele edilitare 

desfășurate de-a lungul timpului la 

bisericile ieșene, dar și unor familii 

care au susținut lucrările de edifi-

care a noului altar de vară și a tu-

turor celorlalte lucrări realizate la 

Mănăstirea Piatra Sfântă. 

După citirea solemnă a actului 

de sfințire, părintele stareț a adresat 

un cuvânt de mulțumire ierarhului, 

preoților slujitori și tuturor celor 

care au luat parte la sfintele slujbe 

prilejuite de hramul așezământului 

din Pietrăria, aducând Maicii Dom -

nului, ocrotitoarea mănăstirii, pri-

nos de recunoștință pentru toată 

binecuvântarea. 



Slujiri arhiere[ti |

www.mmb.ro | 33 

Î
n ziua de 22 august 2021, 

Înaltpreasfințitul Părinte Teo -

fan, Mitropolitul Moldovei și 

Bucovinei, a săvârșit slujba de târ -

nosire a bisericii parohiale cu hra-

murile „Adormirea Maicii Domnului” 

și „Sfântul Apostol Andrei”. 

În cuvântul de învățătură, din 

cadrul Sfintei Liturghii, Părintele 

Mitropolit a arătat cât de importantă 

este prezența lui Dumnezeu în viața 

noastră de zi cu zi: „Viața noastră, pe 

care o putem descrie și înfățișa ca 

pe o călătorie pe mare, are parte de 

vremuri senine, liniștite și așezate, 

precum avem parte și de furtună. 

Vremea bună și cerul senin se arată 

atunci când familia noastră merge 

bine, când avem sănătate și 

înțelegere în casă, când avem un 

loc de muncă sau când ne asumăm 

așa cum se cuvine slujirea noastră. 

Vremea de furtună și de vânt din 

viața noastră se arată atunci când 

apar ispitele, apare boala, apar ne -

înțelegerile din familie, apar duș mă -

nii de un fel sau altul. Vremea vieții, 

când senină, când furtunoasă, tre-

buie să țină cont de lucrul cel mai 

important: de-a lungul călătoriei, 

Hristos să nu fie departe de noi”. 

În cadrul Sfintei Liturghii, dia-

conul Andrei Berbeci a fost hirotonit 

preot pe seama Parohiei „Sfântul 

Gheorghe” Dămideni, Protopopiatul 

Săveni, județul Botoșani. În conti -

nuare, după ce Părintele protopop 

Stelian Ciurciun a dat citire actului 

de sfințire, Părintele paroh Adrian 

Crețu a primit din partea IPS Teofan 

„Crucea Sfântul Ierarh Dosoftei” 

pentru clerici. De asemenea, pentru 

implicarea lor la zidirea sfântului 

locaș, ctitorii Dumitru Tiron și Elena 

Leahu au fost răsplătiți de Părintele 

Mitropolit cu distincția „Crucea 

Sfântului Ierarh Dosoftei” pentru 

mireni. Totodată, binefăcătorii co -

mu  nității parohiale au primit dis -

tincții de vrednicie. 

La final, după ce clericii au să -

vârșit o slujbă de pomenire pentru 

credincioșii care au trecut la cele 

veșnice, Înaltpreasfințitul Părinte 

Mitropolit Teofan i-a îndemnat pe 

cei prezenți să se roage și să țină în 

permanență legătura cu românii 

plecați în străinătate, amintind 

totodată că astăzi Biserica noastră 

celebrează Duminica migranților 

români, conform hotărârii Sfântului 

Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 

din februarie 2009. 

Biserica din comuna Broscăuți a fost sfințită

„Un tânăr are trei valori: libertate, entuziasm și bucurie”

M
iercuri, 25 august 2021, 

sute de tineri din re giu -

nea Moldovei, parti ci -

panți la cea de-a XII-a ediție a Ta be -

rei Nemțișor, l-au avut în mijlocul lor 

pe Înaltpreasfințitul Părinte Teo fan, 

Mitropolitul Moldovei și Buco vinei, 

care a săvârșit Sfânta și Dum ne ze -

i asca Liturghie în „Poiana Prie teniei”. 

În cuvântul de învățătură, IPS 

Te ofan a atras atenția că tânărul 

trebuie să lupte pentru valorile lui, 

pe care din cauza unor diferite 

situații, el le poate pierde: 

„Cum poate fi definită tinerețea? 

În multe feluri, în multe chipuri, dar 

dacă vezi un tânăr liber, entuziast și 

plin de bucurie, zici că acesta este 

un om liber. Bine este să te lupți să 

păstrezi acest triplu diamant și sunt 

unii tineri care reușesc să intre în 

maturitate cu aceste trei valori fără 

să le piardă, dar sunt și alții care 

pierd din cauza unor pricini legate 

poate și de ei, de context, de părinți, 

și de societate, pierd și libertatea 

pentru că devin dependenți de in- ð
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D
uminică, 29 august 2021, 

când Biserica noastră 

face pomenirea Tăierii 

Capului Sfântului Proroc Ioan Bo -

tezătorul, Mănăstirea Secu și-a ser-

bat primul hram. Cu acest prilej, 

credincioșii veniți din împrejurimile 

Neamțului au participat la Sfânta 

Liturghie săvârșită de Înaltprea sfin -

țitul Părinte Teofan, Mitropolitul 

Mol dovei și Bucovinei, dimpreună 

cu Preasfințitul Părinte Ignatie, Epis -

copul Hușilor. 

După citirea Sfintei Evanghelii, 

Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie 

le-a vorbit celor prezenți despre 

viața Sfântului Proroc, afirmând că 

Sfântul Ioan și-a îndeplinit misiunea 

sa cu foarte multă dragoste față de 

Mântuitorul Hristos:  „Câți am putea 

spune «Eu vreau să crească celălalt 

și eu să mă micșorez»? Aceasta 

este dragostea reală, autentică, 

atunci când pe tine însuți te mic șo -

rezi și îl lași pe celălalt să crească în 

tine. Sfântul Ioan Botezătorul a îm-

plinit acest lucru. Toți avem această 

tentativă de a scoate în evidență ca -

litățile noastre, de a ne pune în cen-

trul atenției, nicidecum să ne sme -

rim sau să ne lăsăm într-un con de 

umbră atunci când reflectoarele 

sunt pe noi. Sfântul Ioan Boteză to -

rul s-a retras la momentul potrivit, 

când Hristos s-a arătat lumii la 

malurile Iordanului, și când Sfântul 

Ioan mărturisește atât de frumos: 

«Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ri -

dică păcatul lumii». Sfântul Ioan s-a 

retras, a avut conștiința încheierii 

misiunii sale, n-a rămas în conti -

nuare pe scena propovăduirii, s-a 

retras pentru că trebuia să Îl lase pe 

Hristos să crească”. 

La finalul slujbei, Părintele Mi -

tro polit Teofan l-a hirotesit proto -

singhel pe ieromonahul Calinic Ni -

chi toaia, viețuitor al așezământului 

monahal. În continuare, părintele 

stareț Vichentie Amariei a rostit un 

scurt cuvânt de mulțumire și le-a 

oferit celor doi ierarhi o icoană cu 

Maica Domnului. 

Doi ierarhi au slujit la hramul Mănăstirii Secu

ternet, de desfrânare, de băutură, 

iar toate aceste sclavii fac ca tânărul 

să nu mai fie liber. Își pierde și en-

tuziasmul pentru că se plafonează, 

cade în rutină, în obișnuință, se 

plictisește, nu mai are foc în inima 

lui și pierde și această latură a 

tinereții. Poate pierde și bucuria 

pentru că s-au adunat multe în viața 

lui, în viața celor din jurul său, puțin 

câte puțin la început, fără să-și dea 

seama, o umbră de tristețe pătrun -

de în inima lui și pierde și acest lu-

cru. În fața unui asemenea tânăr se 

află două perspective: să se mulțu -

mească cu starea în care se află, 

fără libertate, fără entuziasm și fără 

bucurie, sau în alta în care zice «Nu 

se poate să rămân așa! Știu ce am 

fost, știu ce aveam în inimă, știu ce 

gustos era sensul vieții de a fi liber, 

plin de exuberanță și plin de bu-

curie. Nu mă împac cu această 

soartă pentru că știu ce am avut». Își 

vine în sine, după cum spune cu-

vântul Evangheliei despre un tânăr 

aflat într-o asemenea situație, se 

luptă și puțin câte puțin își recapătă 

tot ceea ce a avut, iar uneori devine 

și mai liber, și mai entuziast, și mai 

bucuros decât a fost prima dată. 

Dar acum mai are ceva:  le pre țu -

iește pe acestea mult mai mult”. 

În cadrul slujbei, diaconul An -

drei Coșorianu, ostenitor în cadrul 

Colegiului „Sfântul Nicolae” din Iași, 

a fost hirotonit preot de Părintele 

Mitropolit Teofan pe seama Paro -

hiei „Sfânta Varvara” Dragalina, co-

muna Hlipiceni, județul Botoșani. 

ð

ð
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„Un cuvânt rostit de Sfântul Ioan 

Botezătorul la începutul misiunii 

sale a fost  «Pocăiți-vă, căci s-a 

apropiat Împărăția cerurilor». Acest 

cuvânt este fundamentul inițial în 

des fășurare, și este final al evan -

ghe liei, așezat la rădăcina mântuirii 

oamenilor. Unul din înțelesurile 

tainei pocăinței este acela de a 

recunoaște starea de păcat în care 

ne găsim, de a recunoaște că uneori 

în viața noastră ne regăsim în chipul 

lui Irod, al Irodiadei și al Salomeei”, a 

afirmat la sfârșit IPS Părinte Teofan. 

D
uminică după-amiază, 29 

august 2021, Înaltprea -

sfințitul Părinte Mitro po -

lit Teofan a poposit în comunitatea 

Parohiei Vânători-Neamț și a sfințit 

noul clopot al bisericii. Acesta a fost 

realizat la atelierele turnătoriei 

Rudolf Perner din Germania și re -

prezintă un odor închinat Sfintei 

Teodora de la Sihla, originară din 

Vânători-Neamț. 

Potrivit părintelui paroh Ioan Vi o -

rel Irina, clopotul reprezintă un dar 

de mulțumire pentru Sfânta Cuvi oa -

să Teodora de la Sihla, „cea care în 

urmă cu patru veacuri înălța aici, în 

calitate de fiică a parohiei, rugăciuni 

către Preamilostivul Dum nezeu”. 

„Clopotul ne amintește că sun-

tem oameni ai rugăciunii, că suntem 

oameni ai poruncilor lui Dumnezeu, 

suntem oameni supuși vitregiilor 

vremii și suntem oameni care avem 

dușmani sau uneori ne trans for -

măm noi în dușmani pentru alții”,  a 

afirmat la final Înaltpreasfințitul 

Părinte Mitropolit Teofan.

Un nou clopot pentru Parohia Vânători-Neamț

ð
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Noi hotărâri ale Sfântului Sinod  
al Bisericii Ortodoxe Române

Î
n ziua de miercuri, 21 iulie 

2021, în Aula Magna „Teoctist 

Pa tri arhul” din Palatul Patriar -

hi ei, sub președinția Preafericitului 

Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășu-

rat ședința de lucru a Sfântului 

Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. 

Au fost luate următoarele hotă-

râri: 

1. Înscrierea numelui  Sfântului 

Cuvios Nichifor cel Lepros în calen-

darul Bisericii Ortodoxe Române, în 

ziua de 4 ianuarie și aprobarea tex-

tului Sinaxarului, Troparului, Con -
da cului, Slujbei, Acatistului și Pa -
ra clisului acestuia. 

2. Aprobarea hotărârii Perma -
nen ței Consiliului Național Biseri -
cesc din ziua de joi, 4 martie 2021, 

referitoare la incompatibilitatea slu-

jirii cle ricale cu funcțiile  și/sau 

demni tățile publice, în conformitate 

cu hotărârea Sfântului Sinod nr. 

1676 din 6 martie 2008, care preci-

zează că „arhiereului, preotului, dia-

conului, monahiei și monahului din 

Biserica Orto doxă Română, le este 

interzis să o cu pe funcții de demni-

tar/înalt func ționar public la nivel 

central sau local, în Statul român 

sau în alte state”. 

3. Sfântul Sinod a reamintit că, 

potrivit sfintelor canoane, hirotoniile 

în treptele de diacon și de preot în 

Biserica Ortodoxă Română se pot 

săvârși de către chiriarh doar pen-

tru parohii și mănăstiri din eparhia 

pe care o păstorește conform pre-

vederilor statutare. Ierarhul care va 

hirotoni un candidat aparținând al-

tei eparhii decât cea pe care o 

păstorește, fără încuviințarea ierar-

hului de la care provine candidatul, 

va fi trimis în judecata Consistoriului 

arhieresc prim, iar hirotonia va fi de-

clarată nulă. 

4. A fost aprobată înfiinţarea a 

două noi parohii pentru comunită -

țile ortodoxe române din Ljubljana 

(Slovenia) şi din Dubai (Emiratele 

Arabe Unite). Ambele parohii vor fi 

sub directa autoritate a Patriarhiei 

Române. 

5. Sfântul Sinod al Bisericii Or -

todoxe Române a luat act cu îngrijo-

rare de recentele încercări de im-

plementare a „educației sexuale”, 

cu caracter obligatoriu, în învăță -

mân tul românesc, precum şi de 

rezo luția Parlamentului European, 

din ziua de 24 iunie 2021, intitulată: 

Si tua ţia sănătăţii sexuale şi repro-
ductive şi a drepturilor aferente în 
UE, în contextul sănătăţii femeilor 

(Raportul Matić). 

Patriarhia Română își reafirmă 

poziția sa cu privire la păstrarea ca-

racterului opțional al orelor care vi-

zează „educaţia pentru viaţă” și a -

ver tizează asupra riscurilor unei 

„edu caţii sexuale” cu un conținut 

ide ologic potrivnic valorilor familiei 

creștine și inadecvat vârstei copiilor. 

6. Aprobarea ca, pentru înfiin-

țare, centrele de cercetare și revis-

tele care își propun să abordeze 

teme cu caracter interortodox, in-

tercreștin sau interreligios, cât și 

pentru proiectele de cooperare ale 

instituțiilor de învățământ teologic, 

ale centrelor de cercetare sau ale 

eparhiilor cu instituții sau organis -

me internaționale, interortodoxe, in-

tercreștine, interreligioase, să se 

obțină în prealabil acordul scris al 

Chiriarhului eparhiei unde își au se-

diul și binecuvântarea (aprobarea) 

Patriarhului României. 

7. Examinarea referatului Can -

ce lariei Sfântului Sinod privind or -

ga nizarea, în perioada aprilie-iulie 

2021, de către Cancelaria Sfântului 

Sinod și Reprezentanța Patriarhiei 

Române pe lângă instituțiile euro-

pene a unei serii de conferințe on-

line cu invitați specialiști, în care au 

fost abordate tematici privitoare la 

exercițiul libertății religioase și la re-

gimul general al comunităților reli-

gioase în spațiul românesc și euro-

pean, din punct de vedere ortodox.  

Acestea au fost în număr de 5 (2 

conferințe în luna aprilie și câte una 

în lunile mai, iunie și iulie), urmând 

ca din luna septembrie conferințele 

să fie reluate. Fiecare conferință a 

avut mai mulți invitați speciali, care 

și-au prezentat prelegerile lor, te -

ma ticile principale fiind libertatea și 

educația religioasă în Uniunea Eu -

ropeană și administrarea Sfintelor 

Taine pe timp de pandemie. Prele -

gerile au fost urmate de sesiuni de 

întrebări și răspunsuri. Pentru buna 

organizare a evenimentelor, Cance -

laria Sfântului Sinod a transmis că-

tre toate eparhiile informații cu pri-

vire la desfășurarea conferințelor, în 

timp ce fiecare Centru Eparhial a 

avut datoria de a transmite Can ce -

lariei Sfântului Sinod lista partici-

panților delegați de Chiriarh. Astfel, 

media de prezență a fost de aproxi-

mativ 240 de participanți pentru fie-

care conferință. Televiziunea Trini -

tas și Serviciul IT din cadrul Cance -

lariei Sfântului Sinod au asigurat su-

portul tehnic al evenimentelor. 

 

Biroul de Presă  

al Patriarhiei Române 
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Î
n Ședințele de Permanență a Con -

siliului Eparhial Iași din 14 iulie 2021 și 

3 august 2021 a fost aprobată acorda-

rea unor ajutoare financiare în valoare de 

50.000 de lei următoarelor unități de cult: 

Parohia „Nașterea Maicii Dom nului”, 

Curături, com. Ciurea, Protopo piatul Iași III; 

Parohia „Sfânta Treime”, Bojila, com. 

Mădârjac, Protopopiatul Iași III; Parohia „Sf. 

Teodora de la Sihla”, Vama, com. Popești, 

Protopopiatul Iași III; Parohia „Sf. M. Mc. 

Gheorghe”, Vlădeni Deal, com. Fru mu șica, 

Protopopiatul Iași III; Parohia „Sf. Îm părați 

Constantin și Elena”, Ionășeni, Proto popiatul 

Botoșani; Parohia „Nașterea Maicii 

Domnului”, Sadoveni, Protopopiatul Săveni; 

Parohia „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, Poiana 

Negrești, Protopopiatul Târgu Neamț; Paro -

hia „Învierea Domnului”, Dorohoi, Protopo -

piatul Dorohoi. 

De asemenea, în Ședința de Permanență 

a Consiliului Eparhial Iași din 3 august 2021 s-a 

hotărât acordarea sumei de 10.000 de lei din 

Fondul „Basarabia”, ajutor financiar, urmă-

toarelor unități de cult de pe cuprinsul 

Mitropoliei Basarabiei, care au solicitat ajutor 

în vederea continuării lucrărilor derulate în 

parohii: Parohia „Adormirea Maicii Dom nu -

lui”, localitatea Feștelița, raionul Ștefan Vodă.  

Sprijin financiar pentru 
unități de cultAcordare de ranguri  

onorifice 
 

Î
n Ședințele de Permanență din 14 iulie 2021 ținând 

cont de propunerile înaintate de părinţii protoierei 

privind acordarea unor ranguri și distincții bisericeşti 

onorifice, IPS Părinte Mitropolit Teofan a aprobat acordarea 

de ranguri și distincții bisericeşti, după cum urmează:  

 

Iconomi: Pr. Crupă Claudiu George, Parohia „Sf. Împărați 

Constantin și Elena”, Ionășeni, com. Trușești, jud. Botoșani, 

Protopopiatul Botoșani; Pr. Balan Ionuț, Parohia „Sf. Împărați 

Constantin și Elena”, Bordea, com. Grajduri, jud. Iași, 

Protopopiatul Iași III. 

Iconomi stavrofori: Pr. Rățoi Alin Ionuț, Parohia „Sf. M. 

Mc. Dumitru”, Avrămeni, com. Avrămeni, jud. Botoșani, 

Protopopiatul Săveni. 

Crucea Sf. Ier. Dosoftei: Pr. Apetrei Ionuț Ștefan, 

Parohia „Sf. Ilie”, Dealu Mare, mun. Dorohoi, jud. Botoșani, 

Protopopiatul Dorohoi; Pr. Crețu Adrian, Parohia „Adormirea 

Maicii Domnului”, Broscăuți, mun. Dorohoi, jud. Botoșani, 

Protopopiatul Dorohoi.  

Sprijin financiar 

 

Î
n Ședința de Permanență a Consiliului 

Eparhial Iași din 11 august 2021 s-a ho-

tărât acordarea unui ajutor financiar 

în valoare de 115.200 de lei, pentru 36 de fa-

milii de preot cu copii grav bolnavi (boli grave 

și/sau dizabilități) în întreținere. 
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C
u binecuvântarea Înalt -

prea sfințitului Părinte Te -

o fan, Mitropolitul Mol -

do vei și Bucovinei, în ziua de 12 iulie 

2021, la Mănăstirea Neamț s-a des-

fășurat o amplă manifestare spiri-

tual-științifică dedicată împlinirii a 

200 de ani de la tipărirea „Evan -

gheliei de la Neamț”, cea dintâi edi-

ție ilustrată românească, ce poate fi 

admirată astăzi în colecția de artă 

veche bisericească a Mănăstirii 

Neamț, fiind expusă în muzeul așe -

ză rii monahale. 

Aniversarea bicentenarului tipă-

ririi Evangheliei de la Neamț a debu-

tat cu săvârșirea Sfintei Liturghii, 

săvârșită de Preasfințitul Părinte 

Nichifor Botoșăneanul, Episcop vi-

car al Arhiepiscopiei Iașilor, încon-

jurat de un sobor de preoți și dia-

coni, între care și Arhim. Benedict 

Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț. 

În cadrul slujbei au fost pomeniți 

„responsabilii” de tipărirea ediției 

Sfintei Evanghelii din 1821: Mitro -

politul Veniamin Costachi, Arhiman -

dritul Ilarie Ungureanu și Arhiman -

dritul Neonil Buzilă. 

În cuvântul de învățătură rostit, 

Preasfințitul Părinte Nichifor a făcut 

referire la textul pericopei evanghe-

lice citite și la învățăturile mântui-

toare cuprinse în ea, amintind și de 

sărbătoarea icoanei Maicii Dom -

nului Prodromița, de la Schitul Pro -

dromul din Sfântul Munte Athos, 

cinstită în acea zi, dar și de Sfântul 

Paisie Aghioritul, proslăvit pe 12 iu-

lie. La finalul Sfintei Liturghii, stare-

țul Mănăstirii Neamț a mulțumit 

Preasfințitului Părinte Episcop Ni -

chifor pentru binecuvântare, slujire 

și cuvântul de folos, invitând pe toți 

cei prezenți în biserică, la progra-

mul organizat cu prilejul bicentena-

rului tipăririi Evangheliei de la 

Neamț. 

Manifestarea științifică a debu-

tat la Centrul social-cultural „Sfântul 

Paisie de la Neamț” al lavrei nem-

țene, prezenți fiind numeroși invitați: 

academicieni, profesori, scriitori, 

clerici, alte personalități iubitoare 

de cultură din București, Neamț, 

Iași, Bacău ori din alte zone ale țării: 

acad. Răzvan Theodorescu, prof. dr. 

Mircea Buruiană, prof. dr. Lucian 

Strochi, Pr. prof. dr. Mihai Vizitiu, Pr. 

prof. Ioan Mihoc, scriitorii Daniel 

Corbu, Dumitru Brăneanu, preșe-

dintele Uniunii Scriitorilor, filiala 

Bacău, Culiță Ioan Ușurelu, Con -

stan tin Bostan, Pr. Dorin Ploscaru, 

ing. Sebastian Cătănoiu, directorul 

Parcului Natural Vânători-Neamț, 

expozanții Cristinel Ionel Prisacaru, 

Pr. Cornel Paiu și alții. 

În cuvântul de deschidere, Prea -

sfințitul Părinte Nichifor a binecu-

vântat lucrările simpozionului, relie-

fând importanța Sfintei Evanghelii în 

viața Bisericii și în viața societății 

românești. Scriitorul Lucian Strochi, 

moderatorul simpozionului, a expus 

asistenței câteva aspecte legate de 

importanța manifestării, prezentând 

și invitații simpozionului. Au urmat 

apoi prezentarea referatelor confe-

rențiarilor. Printre vorbitori, amintim 

pe acad. Răzvan Theodorescu, cu 

tema, „O efigie nemțeană luminoa -

să: Mitropolitul Veniamin Costachi”; 

prof. univ. dr. Mircea Buruiană a pre-

zentat un film documentar despre 

tipăriturile vechi de carte biseri-

cească; iar cercetătoarea Oana Du -

mitriu a expus un material despre 

ornamentele textului Evangheliei de 

la Neamț din1821. Între cele două 

părți ale simpozionului a fost verni-

sată o expoziție de fotografie veche, 

organizată în foaierul Centrului so-

cial-cultural, iar poeții prezenți în 

sală au oferit auditoriului un mo-

ment de poezie. 

La finalul activității, gazda, Ar -

him. Benedict Sauciuc, starețul Mă -

năstirii Neamț, a mulțumit Înaltprea -

sfințitului Părinte Mitropolit Teofan 

pentru că a binecuvântat desfășu-

rarea manifestării spiritual-științi-

fice, Preasfințitului Părinte Nichifor, 

Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ia -

șilor, pentru prezență, rugăciune și 

binecuvântare, iar tuturor par ti ci -

pan ților pentru că au însuflețit prin 

alocuțiuni și participare manifesta-

rea spiritual-științifică organizată de 

lavra nemțeană. 

Simpozion la Mănăstirea Neamț: „Evanghelia de la Neamț 
(1821-2021), monument al culturii naționale”
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C
ei 189 de absolvenți din 

acest an ai ciclului de 

licență (116) și master 

(73) ai Facultății de Teologie Or to -

doxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi au 

depus jurământul de credinţă faţă 

de Biserica Ortodoxă, de învă țătura 

ei și faţă de instituția teolo gi că 

universitară. Momentul a avut loc în 

timpul Sfintei Liturghii, săvârșită la 

Catedrala Mitropolitană din Iași, în 

ziua de 2 iulie 2021, de către Înalt -

prea sfinţitul Părinte Teo fan, Mitro -

po li tul Moldovei şi Bu co vinei, alături 

de Preasfințitul Pă rin te Damaschin 

Dorneanul, Epis cop vi car al Arhie -

pis copiei Sucevei şi Rădăuţilor. 

La slujba arhierească au partici-

pat profesorii Facultății de Teologie 

Ortodoxă din Iași alături de Părintele 

decan Ion Vicovan, precum și re -

pre zentanți ai Centrului eparhial. 

Din partea Universității „Alexandru 

Ioan Cuza” a fost prezent d-l rector 

Tudorel Toader, precum și d-l pro -

rector Iulian Damian. 

În cuvântul de învățătură rostit în 

cadrul Liturghiei, Părintele Episcop 

Damaschin Dorneanul i-a îndemnat 

pe tinerii absolvenți să-și împrospă -

teze continuu chemarea de a fi slu-

jitori ai lui Dumnezeu și ai aproa -

pelui:  „Dumnezeu, prin tine, viitor 

slu jitor al Bisericii, dorește să lu-

creze mântuirea oamenilor. Tu ești 

chemat să fii gura Lui și mâna Lui 

prin care El să lucreze în Biserică, 

până la sfârșitul veacurilor, mân-

tuirea oamenilor. Dumnezeu nu-și 

retrage chemarea; eu pot să o ignor, 

să nu-i dau atenția cuvenită, eu pot 

să mă depărtez de dragostea cea 

dintâi, însă Dumnezeu nu-și retrage 

chemarea. Și când m-a chemat, știe 

El de ce a făcut-o și știe ce mi-a 

pregătit. Așa că nu este târziu nicio -

dată, dragi absolvenți, să ne reînno -

im chemarea, să ne reîmpros pă tăm 

chemarea”. 

În continuare, cei 116 absolvenți 

ai celor patru specializări de la Li -

cență  (Teologie Pastorală, Teologie 

Didactică, Teologie Asistență Soci -

a lă și Artă Sacră) din cadrul Facul -

tății de Teologie din Iași au partici-

pat la cursul festiv de final, care a 

avut loc la Centrul de evenimente 

AGORA al Mitropoliei Moldovei și 

Bucovinei. 

În cadrul evenimentului, ce i-a 

avut ca moderatori pe Andreea A -

xinte și pe Rareș Răileanu, primul 

care a luat cuvântul a fost Pr. prof. 

univ. dr. Ion Vicovan, decanul Facul -

tății de Teologie Ortodoxă „Dumitru 

Stăniloae” din Iași: „Am un întreit în-

demn în această zi festivă și aca -

demică. Unul dintre cele trei îndem-

nuri este de a învăța că suferința are 

pedagogia ei și că Domnul, prin ea, 

ne arată că ne iubește. Al doilea în-

demn pleacă de la ziua de astăzi. Ce 

învățăm din viața Binecredinciosului 

Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt? 

Voievodul Ștefan a ajuns «cel mare» 

și sfânt datorită faptului că a avut un 

bun duhovnic, pe Sfântul Daniil 

Sihastrul. Dar și el a fost un bun fiu 

Curs festiv la Iași: absolvenții Facultății de Teologie din Iași au 
depus jurământul de credință
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C
u binecuvântarea Înalt -

preasfințitului Părinte Te -

ofan și cu susținerea 

Părintelui prof. Ion Vicovan, decanul 

Facultății de Teologie din Iași, în 

data de 6 iulie 2021, sudenții mas-

terului „Familia Creștină Contem po -

rană”, promoția 2019-2021, au des -

fășurat o activitate menită să încu-

nuneze cei doi ani de studiu și în 

același timp să Îi mulțumească lui 

Dumnezeu pentru tot ajutorul re v ăr -

sat pe parcursul celor doi ani. 

„Festivitatea de final de an a avut 

ca scop atât celebrarea celor doi ani 

care tocmai s-au încheiat, mani-

festarea recunoștinței față de ca dre -

le didactice, care au lucrarea la for-

marea noastră, cât și întâlnirea față 

către față după mai bine de un an și 

câteva luni de când a debutat pan-

demia. 

Acest moment unic și emo țio -

nant s-a împărțit în două etape. Pri -

ma etapă a fost săvârșirea unei sluj -

be de Te Deum la Capela Faculății 

de Teologie. La slujbă au participat 

Pr. prof. Ioan C. Teșu, conf. dr. Car -

men Gabriela Lăzăreanu și Pr. dr. 

Liviu Petcu. La finalul slujbei, Pr. prof. 

Ioan Cristinel Teșu a ținut un cuvânt 

de felicitare și în același timp de în-

curajare, a adresat mulțumiri organi-

zatorilor și ne-a asigurat de pur ta rea 

în rugăciune. De asemenea, a mai 

adus în atenție rolul acestui pro-

gram master, apoi a vorbit despre 

ne voia de vocație la fiecare per -

soană, și despre importanța stăru in -

ței în rugăciune. 

Etapa a doua a evenimentului a 

avut loc la Colegiul Sfântul Nico lae, 

în Sala Românească. A fost premiat 

șeful de promoție și masteranzii, 

fiecare primind diplome și flori. 

Părinții profesori ne-au răsplătit 

oferindu-ne câte o carte. Colegii 

noștri Boțu Petronela și Pr. Mihai 

Capșa au adresat un cuvât de mul -

țu mire cadrelor universitare. Activi -

ta tea a continuat cu vizionarea unui 

videoclip ce a surprins toate amin -

tirile adunate pe parcusul acestor 

doi ani și fiecare materie în parte. 

Recomandăm cu drag acest mas -

ter tuturor celor care doresc să afle 

mai multe despre familia creș tină, de-

spre problemele cu care se con frun -

tă ea astăzi precum și de remedii pe 

care le are la îndemână pentru a face 

față provocă ri lor”. (Pușcașu Ionuț, 

Boțu Petronela)

Final de an la Masterul „Familia Creștină Contemporană”

duhovnicesc. Și, în fine, al treilea în-

demn este să ne împărtășim și pe vi-

itor de folosul pe care proximitatea 

sfinților ni-l aduce”. 

În continuare, au vorbit Pr. conf. 

univ. dr. Dan Sandu, reprezentantul 

studenților Toma Gania, rectorul 

Tudorel Toader, reprezentantul in -

ter național Tamy Nasr și Prea sfin -

țitul Părinte Damaschin Dorneanul. 

Șefii de promoţie au fost răsplătiți 

cu daruri din partea Părintelui Mi -

tropolit Teofan şi s-au acordat di -

plo me tuturor absolvenţilor. 

În cuvântul rostit cu acest prilej, 

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a 

subliniat:  „Îl rog pe Dumnezeu, în 

mod special pentru voi, să vă ofere 

trei lucruri, să vă dăruiască putere în 

trei direcții. În primul rând, cât mai 

multă stare de copil în viața voastră 

de oameni maturi. Apoi, să vă 

dăruiască cât mai multă putere de 

luptă pentru realizarea visurilor pe 

care le aveți, între care neapărat să 

includeți tihna sufletească pentru 

alcătuirea omului celui tainic al ini -

mii, fără de care realizarea profe sio -

nală va fi privită peste ani și ani ca 

un eșec. În al treilea rând să vă 

dăruiască Dumnezeu putere să-l 

acceptați pe cel de lângă voi așa 

cum este el”. 

Festivitatea studenților de la Fa -

cultatea de Teologie a fost or gani -

zată de Fundația Alumni a Univer -

sității „Alexandru Ioan Cuza”. După 

mulțumirile generale adresate cor-

pului profesoral, a urmat citirea ca -

talogului absolvenților, intonarea 

imnului „Gaudeamus” și rugăciunea 

de final.
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Masterul „Misiune și slujire pastorală”:  
O familie academică în care profesorii ne-au fost părinți

Simpozionul Masteranzilor,  
la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași (ediția a II-a)

O
rice lucru bine început 

are și un sfârșit care, 

deși nu este definitiv, în -

cheie o etapă frumoasă din forma -

rea academică. De aceea, în ziua de 

8 iulie 2021, a avut loc o ultimă întâl-

nire în Sala Festivă a Colegiului 

„Sfântul Nicolae”, unde absolvenții 

generației 2019-2021 ai Masterului 

Misiune și Slujire Pastorală s-au 

adunat pentru a celebra frumoasele 

amintiri petrecute împreună în cur-

sul celor doi ani de master.  

„Cea mai frumoasă amintire este 

aceea a întâlnirilor avute cu colegii 

și profesorii la orele de curs, care 

continuau, apoi, într-o notă familială, 

cu servirea unei mese împreună. Se 

simțea o atmosferă intimă, asemă -

nă toare cu cea dintre părinți și copii, 

iar discuțiile străbăteau cadrul aca-

demic, atingând subiecte diverse, 

ofe rindu-ne noi perspective de via -

ță” – Maxim Bogdan. 

Reprezentanții Centrului de For -

mare Continuă au pus accentul pe 

atitudinea euharistică și duhov ni -

cească, rugându-i pe masteranzi să 

pomenească în rugăciunea lor pe 

cei fără de care Masterul Profe sio -

nal nu ar fi fost posibil: IPS Părinte 

Mitropolit Teofan, părinții profesori 

ai Facultății de Teologie Ortodoxă 

„Dumitru Stăniloae” și ostenitorii 

Sectorului Învățământ din cadrul 

Arhiepiscopiei Iașilor. În cele din 

urmă, au urmat câteva momente 

deo sebite, în cadrul cărora absol -

ven ții și-au adresat cuvinte de pre -

țuire unii altora, sperând la o reve de -

re în viitorul apropiat. (Tuzu Daniel)

C
u binecuvântarea Înalt prea sfințitului Părinte 

Te ofan, Mitroplitul Moldo vei și Bucovinei, în 

data de 26 iu lie  2021, s-au desfășurat, în 

cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Du mitru 

Stăniloae” din Iași, lucrările Sim pozionului „Symposium 

Magis tri.  Familia creștină – Provocări și so luții 

duhovnicești”, ediția a II-a. 

Organizatorii acestei manifestări academice au fost 

absolvenții programului de Master „Familia Creș ti nă 

Contemporană”, promoția 2019-2021, sub îndrumarea 

Părintelui cercet. III dr. Liviu Petcu, lector asociat al 

Facultății ieșene de Teologie. Alături de masteranzii 

teologi, au participat și masteranzi de la alte facultăți ai 

Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, precum și 

de la alte universități de prestigiu din țară. 

Întrucât Sfântul Sinod al Bisericii noastre a declarat 

anul acesta ca  „Anul  omagial al pasto ra ției românilor 

din afara României”, au fost invitați să susțină referate 

pe tema pastorației familiilor ortodoxe din diaspora 

românească doi cle rici, ambii absolvenți ai facultății ie -

șene de Teologie, care au absolvit, de asemenea, și cur-

suri postuniversitare la universități din țară și 

străinătate: Pr. dr. Cristian Prilip cia nu, de la Parohia 

Ortodoxă Română „Sfântul Grigorie Palama”, Como, din 

Italia, consilier al Departamen tului de Misiune din 

cadrul Episco piei Ortodoxe Române a Italiei și Pr. Ionuț 
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Etape de formare pentru cântăreții bisericești  
din Arhiepiscopia Iașilor

L
a Centrul Social – Cultural 

„Sfântul Ilie” de la Mi clă -

ușeni au debutat în luna 

iulie etapele de formare a cântă re -

ților bisericești din Arhiepiscopia 

Iașilor. Activitatea este organizată 

de Centrul de Formare Continuă 

din cadrul Sectorului Învățământ al 

Centrului Eparhial Iași. 

În perioada 13-16 iulie 2021, au 

participat ca formatori Pr. prof. Cos -

min Pristavu din cadrul Biroului de 

Catehizare, Pr. lect. Marcel Cojo ca -

ru de la Facultatea de Teologie 

Ortodoxă din Iași și Pr. prof. Nichifor 

Hrestic. În perioada 20-23 iulie, în 

cea de-a doua serie, s-a alăturat și 

Pr. prof. Iulian Zaltariov, de la Semi -

narul Teologic din Iași. Agenda gru-

pelor a conținut două cursuri de 

învățătură de credință, două cursuri 

de tipic și opt cursuri de muzică 

bise ricească. 

Procesul de formare a cântă re -

ților bisericești constă în crearea 

unui spațiu de formare, organizarea 

de cursuri și facilitarea accesului la 

persoane din mediul muzical-bise -

ricesc care reprezintă surse de 

transfer a informațiilor și a com pe -

ten țelor profesionale.

Bogdan Stavarachi, de la Ca pela Ortodoxă „Sfântul 

Arhanghel Mihail”, ctitoria domnitorului Mihail Sturdza 

din Baden-Baden, Germa nia, care se află în jurisdicţia 

ca no nică a Mitropoliei Moldovei şi Bu covinei. 

La susținerea referatelor, s-au alăturat și următorii 

universitari ie șeni: doamna conf. dr. Carmen-Ga briela 

Lăzăreanu, Pr. cercet. III dr. Liviu Petcu, de la Facultatea 

de Teo logie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” și lect. dr. 

Paula-Andreea Onofrei de la Facultatea de Informatică. 

Lu cră rile s-au desfășurat on-line. 

Expozeurile susținute au aco perit domenii științifice 

precum Te ologie Patristică, Spiritualitate Orto do xă, 

Sociologie, Asistență socială, Artă Sacră, Istorie, 

Etnologie, Dog ma tică, Misiune, Teologie Pastorală și 

Drept canonic. 

Evenimentul s-a dovedit a fi unul reușit din toate 

punctele de vedere. Masteranzii au avut posibilitatea de 

a disemina roadele cercetărilor lor academice, de a 

lansa întrebări, pro blematizări, de a-și limpezi ne-

dumeririle și de a identifica soluții duhovnicești la 

provocările cu care se confruntă familia creștină astăzi. 

(Pr. Liviu Petcu și Mrd. Petronela Boțu)
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C
oncursul Național Cate -

he tic „Biserica – familia 

ro mânilor de pretutin-

deni”, din cadrul programului „Hris -

tos împărtășit copiilor”, desfășurat 

în Patriarhia Română, și-a desemnat 

grupurile catehetice câștigătoare la 

nivelul Arhiepiscopiei Iașilor. 

Festivitatea a avut loc joi, 12 au-

gust 2021, în sala „Iustin Moisescu” 

din cadrul Ansamblului Mitropolitan 

Iași, în prezența Înaltpreasfințitului 

Părinte Teofan, Mitropolitul Moldo -

vei și Bucovinei, care a și rostit un 

cu vânt duhovnicesc, felicitându-i a -

tât pe elevii participanți, cât și pe co-

ordonatorii lor, profesori și preoți: 

„Mă bucură faptul că v-ați aplecat, 

pentru o clipă, asupra unor lucruri 

ca re, în logica lumii, nu atrag sufle -

tele tinerilor din ziua de astăzi. Și ați 

făcut o alegere deloc ușoară, ca în 

loc să stați în fața computerului și să 

butonați jocuri pentru copii sau să 

vizionați filme, ați avut în față o carte, 

sau chiar acolo, pe computer, un 

text cu conținut bisericesc și lucrul 

acesta nu este foarte des întâlnit la 

tinerii sau tinerele de vârsta voastră. 

Mă bucur mult pentru aceasta, fe-

licitându-vă pe voi, cei care ați ob ți -

nut din partea juriului, cele trei pre-

mii, dar și pe voi, cei care v-ați impli-

cat și v-ați bucurat alături de acești 

tineri. Și încă un sfat: să țineți aproa -

pe de Biserică. Căci, dacă veți fi a -

proa pe de ea, veți avea și o familie 

binecuvântată, și un serviciu bun, și 

o casă, și multă pace – care este 

foarte rar întâlnită în zilele noastre în 

foarte multe familii. Să nu uitați 

niciodată de satul din care ați ple-

cat, de prima sală de curs de la 

școală, unde ați învățat să buchisiți 

litera cărții, de primul tăpșan unde 

v-ați jucat, la școală sau lângă casă, 

și poate că nu veți uita nici această 

întâlnire de astăzi, cu noi și cu 

Sfânta Cuvioasă Parascheva”. 

Cele trei parohii care au re pre -

zentat Arhiepiscopia Iașilor la con-

curs catehetic sunt: Parohia Buzeni 

din cadrul Protopopiatului Botoșani, 

Parohia Războieni din cadrul Proto -

popiatului Târgu Neamț și Parohia 

Po doleni II din cadrul Protopo pia -

tului Roznov. 

„Este un moment de bucurie  și 

de speranță pentru o activitate fru -

moasă și pentru o viețuire frumoasă, 

pentru că activitatea catehetică nu 

își propune doar familiarizarea cu 

anumite informații legate de învă ță -

tura de credință, ci ea constă în 

prac ticarea și trăirea adâncă a a -

ces teia”,  a subliniat Părintele Bog -

dan Racu, inspector pentru învăţă -

mânt şi Cateheză în cadrul Arhie -

pis copiei Iaşilor. 

Concursul Național Catehetic 

„Biserica – familia românilor de pre-

tutindeni” este organizat cu binecu-

vântarea Preafericitului Părinte Pa -

triarh Daniel, de către Sectorul teo-

logic-educațional al Patriarhiei Ro -

mâne, în parteneriat cu Minis te rul 

Educației şi Cercetării. Competiția 

se adresează copiilor participanți la 

grupele catehetice din parohiile 

aflate în țară și diaspora româ neas -

că, înscrise în Programul Național 

„Hristos împărtășit copiilor”. Con -

cur sul își propune să contribuie la 

înfrățirea între comunitățile din țară 

și cele din diaspora, prin con ști en ti -

zarea rolului activ pe care îl are Bi -

serica în viața societății.

Premierea la nivel eparhial a câștigătorilor Concursului Național 
Catehetic „Biserica – familia românilor de pretutindeni”
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La Filioara a avut loc Tabăra de creație „Dăruind vei dobândi”

C
u binecuvântarea Înalt -

preasfințitului Părinte Mi -

tropolit Teofan, în peri -

oada 27-29 iunie, s-a desfășurat cea 

de-a XIX-a ediție a Taberei de crea-

ție „Dăruind  vei dobândi!” din Filioa -

ra, județul Neamț. Ca în fiecare an, 

voluntarii Asociației Studenților 

Creș tini Ortodocși Români Iași au 

sprijinit activitățile taberei care a 

avut loc la Parohia „Sfinții Apostoli 

Petru și Pavel”, sub îndrumarea Pă -

rintelui paroh Dumitru Irina și a drd. 

Andrei Irina. 

Mai multe detalii ne-a oferit 

Andrei Irina, coordonator al taberei 

din Filioara: „Anul acesta este o edi-

ție specială, deoarece, pe lângă ac-

tivitățile de tradiție ale taberei, s-au 

organizat și o serie de ateliere bi-

blice, urmând ca la sfârșitul taberei, 

copiii să fie răsplătiți cu diplome și 

un set de cărți, format din: Noul Tes -

tament, «Sfântul» de Maria Pastour -

madzis și «Cât de mare este dragos-

tea lui Dumnezeu pentru oameni». 

Atelierele biblice și premiile fac par -

te din noul proiect demarat de  

ASCOR Iași, «Caravana ASCOR». 

Te ma principală a taberei se intitu-

lează «Pe urmele Prietenului tuturor». 

În Duminica Tuturor Sfinților, pe 

27 iunie 2021, după Sfânta Liturghie, 

tinerii au participat la atelierul «Pe 

urmele Prietenului tuturor», și ală-

turi de voluntari, participanții au 

învățat despre puterea prieteniei 

dintre oameni, despre șansa de a fi 

prieteni cu Hristos. Ziua s-a încheiat 

cu rugăciunea de mulțumire și pre-

mierea copiilor cei mai implicați. 

Pe 28 iunie ni s-a alăturat un 

grup de tineri din localitatea Pa lan -

ca, Republica Moldova. În cadrul 

atelierului de handmade ne-am pus 

ima ginația la contribuție și am creat 

rame foto, am învățat să iertăm mai 

ușor prin intermediul atelie rului 

«Spune-mi o poveste pentru suflet», 

am învățat să înțelegem ceea ce 

este o echipă în atelierul de «Lucru 

în echipă», ne-am amuzat și am reu-

șit să pronunțăm corect diferite cu-

vinte sau fraze la  «Atelierul de dic-

ție», iar în cadrul «Atelierului de folk» 

am împărțit zâmbete și am desco-

perit talente ascunse. La finalul zilei, 

tinerii au participat la un «Atelier de 

comunicare»  susținut de domnul 

colonel Valeriu Tănase și am parti-

cipat la Vecernia hramului parohiei. 

După cină am fost în plimbare îm-

preună cu prietenii noștri din Re -

publica Moldova la Mănăs ti rea Vă -

ra tec și la Mănăstirea Agapia”. 

„Dacă în primele zile ne-am axat 

pe teme apropiate de nevoile celor 

aproximativ 100 de tineri partici-

panți, cea de a treia zi a fost o zi de-

dicată jocurilor. După ce tinerii au 

participat la slujba hramului paro-

hiei, aceștia au fost premiați și au 

primit în dar de la voluntarii ASCOR 

Iași un set de cărți. După ce am luat 

masa de prânz împreună, a urmat 

un moment mult îndrăgit de co -

pii: Marele Joc. Ziua s-a încheiat cu 

un foc de tabără unde copiii au cân-

tat, au dansat și și-au luat rămas bun 

de la oamenii cu care au petrecut 

câteva zile frumoase.  Mulțumim 

Sec torului de Misiune al Arhie pis -

copiei Iașilor, Părintelui Arhimandrit 

Nicodim Petre, tinerilor voluntari din 

ASCOR Iași și coordonatorilor tabe-

rei din acest an:  Iulian Tomeac și 

Grigorie Pîjin,  ne-a relatat organiza-

torul taberei, pr. Dumitru Irina. 

„Chiar dacă particip pentru pri -

ma dată în Tabăra de la Filioara, 

simt acest loc ca fiind unul foarte fa-

miliar. Poate faptul că această ta-

bără este organizată neîncetat din 

2002 de către voluntarii ASCOR 

face ca acest loc să fie primitor cu 

orice student, voluntar sau tânăr 

aflat în căutarea Adevărului. Să dea 

Dumnezeu să continuăm organiza-

rea acestei tabere și în anii viitori, și 

să fie spre folosul și zidirea duhovni-

cească a tuturor celor implicați în 

ea”, a mărturisit Iulian Tomeac, pre-

ședintele ASCOR Iași. 
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Î
n data de 6 iulie 2021 a avut 

loc cea de-a V-a ediție a În -

tâlnirii tinerilor din Protopo pi -

atul Botoșani. Întâlnirea s-a desfă -

șu rat cu binecuvântarea Înalt prea -

sfințitului Părinte Mitropolit Teofan 

de către Departamentul de Tineret 

al Sectorului de Misiune al Arhie pis -

copiei Iașilor în colaborare cu Pro -

to popiatul Botoșani. Ca în fiecare 

an, întâlnirea propune o temă de re-

flecție în jurul căreia este structu-

rată întreaga activitate, iar tema de 

anul acesta a fost „Viața veșnică  – 

împlinirea eforturilor noastre”. 

Anul acesta întâlnirea a fost 

concentrată într-o singură zi, cu 

par ticiparea unui număr limitat de 

persoane. Ziua a început cu primi-

rea tuturor participanților la Biserica 

„Vovidenia” din oraș, acolo unde s-a 

săvârșit Sfânta Liturghie de un so-

bor de preoți în frunte cu Părintele 

Arhimandrit Nicodim Petre, Con si -

lier al Sectorului de Misiune, Statis -

tică şi Prognoză Pastorală al Arhie -

pis copiei Iaşilor și stareț al Mănăs ti -

rii Bucium. I-au fost alături Părintele 

Protopop Petru Fercal, Părintele 

Ioan Puiu, coordonator al Depar ta -

mentului de Misiune pentru Tineret, 

Părintele Profesor Partenie Apos -

toaie, Paroh al Bisericii „Vovidenia” și 

gazdă a întâlnirii noastre, dar și alți 

opt preoți care au fost moderatori.  

După micul dejun, Părintele 

Con silier Nicodim Petre a vorbit ti-

nerilor în cadrul conferinței despre 

veșnicie și a răspuns întrebărilor 

acestora. După conferință, partici-

panții s-au îndreptat către Semi na -

rul Teologic „Sfântul Gheorghe” 

însoțiți de către moderatori și volun-

tari, acolo unde s-au desfășurat 

două sesiuni de dezbateri pe margi-

nea temei, împletite cu lecturări de 

texte scripturistice, povestioare și 

jocuri de cunoaștere. 

Ziua s-a încheiat cu o sesiune de 

concluzii în plen și cu un moment 

artistic susținut de Ansamblul Fol -

cloric „Doina Costeștilor”.

Viața veșnică, tema celei de-a V-a ediții  
a Întâlnirii tinerilor din Protopopiatul Botoșani

Tabăra Prietenilor Sfinților Trei Ierarhi, la a III-a ediție

Î
n perioada 24 iunie – 2 iulie 

2021, Departamentul Misiune 

pentru Tineret al Arhiepis co -

piei Iașilor a organizat la Centrul de 

Tineret Nemțișor cea de-a treia edi-

ție a Taberei Prietenilor Sfinților Trei 

Ierarhi de la Biserica Liceului Peda -

gogic din Iași. 

La această tabără au participat 

29 de tineri elevi ai Colegiului Peda -

gogic „Vasile Lupu” din Iași și volun-

tari ai Departamentului Misiune 

pen tru Tineret. Scopul taberei a fost 

acela de a-i ajuta pe tineri să con-

știentizeze cât de important este să 

aibă un program care să le organi-

zeze eficient viață și să le prezinte 

modul în care este înțeleasă în Or -

todoxie prietenia și viața de familie. 

Programul taberei a cuprins: 

Sfânta Liturghie, săvârșită zilnic în 

Parohia Sfânta Treime din apropie-

rea Centrului de tineret, vizitarea de 

obiective culturale și religioase 

(Castelul și Mănăstirea Miclăușeni, 

Casa Memorială „Vasile Alecsandri” 

de la Mircești, Schiturile Boureni, 

Pocrov, Vovidenia, Casa Memorială 

„Mihail Sadoveanu” de la Vovidenia, 

Mănăstirea Neamț), 8 sesiuni de 

dialog pe temele „Timpul – dar al lui 

Dumnezeu și început al veșniciei 

noastre” și „Familia creștină – cetate 
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Î
n perioada 14-15 iulie 2021, la 

Parohia „Sfânta Parascheva” 

din Glodenii Gândului a avut 

loc cea de-a VII-a ediție a Taberei 

„Vălătuci de prietenie”. Moderatorii 

și voluntarii au adus bucurie celor 

80 de participanți din parohie. 

Familia și Biserica au fost valorile pe 

care s-au bazat activitățile taberei. 

Tot pe dragostea față de aproapele 

s-a sprijinit și atelierul de prim-aju-

tor, pentru că atunci când întâmpi-

năm o situație neprevăzută, copiii să 

acționeze pe măsura urgenței. Dacă 

pe data de 14 iulie tinerii au făcut 

cunoștință între ei, au vizionat un 

film și ziua s-a încheiat cu rugăciu-

nea de seară, ziua de 15 a fost bo-

gată în evenimente. S-a săvârșit 

Sfânta Liturghie, am participat la 

atelierele specifice, am luat masa 

de prânz și am organizat competiția 

din mini-parcul de aventură amena-

jat în curtea Bisericii. Ziua s-a înche-

iat cu tradiționalul spectacol al co-

piilor dedicat părinților, cu focul de 

tabără și cu rugăciunea de 

seară. (pr. Lucian Vamanu) 

J
oi, 22 iulie 2021, cu binecu-

vântarea Înaltprea sfințitu -

lui Părinte Mitropolit Teo -

fan, s-a desfășurat în cadrul „Ta be -

rei din pridvorul satului” la Parohia 

Bistrița, comuna Alexandru cel Bun, 

Protopopiatul Piatra Neamț o nouă 

actvitate PSI-SU, ce a presupus 

exemplificarea acordării măsurilor 

de prim ajutor, a modului de com-

portament ce trebuie adoptat în tim-

pul producerii unui incendiu și a 

unui cutremur, precum și utilizarea 

unui extinctor. 

În cadrul acestei activități, ce are 

la bază „Protocolul de prevenire” în-

cheiat între Arhiepiscopia Iașilor și 

Inspectoratul pentru Situații de 

ð

Tabără de vară la Parohia Glodenii Gândului

Pompierii nemțeni, alături de copiii Parohiei Bistrița  
la Tabăra din Pridvorul Satului

nebiruită,  conferințe, vizionări de 

film urmate de dialog”, dar și acti-

vități practice. 

De asemenea, în perioada celor 

9 zile de tabără, tinerii au avut posi-

bilitatea să-și demonstreze calitățile 

culinare gătind, prin rotație, cele 3 

mese zilnice. Nădăjduim că aceste 

zile de rugăciune, dialog și lucru îm-

preună vor rodi bogat în viața tineri-

lor participanți. (Pr. Ioan Puiu, Coor -

donator Departament Misiune pen-

tru Tineret) 

ð
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Urgență „Petrodava” al județului 

Neamț au fost prezenți: locotenent 

Irina Popa, purtătorul de cuvânt al 

ISU Neamț, locotenent Robert Cu -

cută, plutonier adjutant Iulian Ma -

co vei, paramedic SMURD, Pr. Ma -

rius Burghelea, directorul departa-

mentului SSM/PSI-SU al Arhiepis -

co piei Iașilor, Pr. Gabriel Pintilie de 

la Parohia Bistrița și misionar proto-

popesc al Protopopiatului Piatra 

Neamț, Pr. Ovidiu Constantin Mun -

teanu, responsabil SSM/PSI-SU al 

Protopopiatului Piatra Neamț, Geor -

giana Dosoftei, responsabil volun-

tari în cadrul taberei, precum și co-

piii care au luat parte la această ta-

bără. (Pr. Marius Burghelea, director 

Departament SSM/PSI-SU al Arhi -

e pis copiei Iașilor)

ð

Î
n perioada postului Adormirii 

Maicii Domnului, la Parohia 

Urșița din comuna Mironea -

sa, Protopopiatul Iași III, s-a desfă -

șurat un Atelier de pictură pentru 

copii și tineri, coordonat de Marta 

Munteanu, studentă în anul al III-lea 

la Facultatea de Teologie Or to doxă 

„Dumitru Stăniloae”, specializarea 

Artă Sacră. 

În cele două zile ale atelierului, 

copiii au avut ocazia de a afla infor-

mații despre procesul pictării unei 

icoane bizantine, vizionând pentru 

început filmul documentar: „Tehnici 

uitate – Icoană pe lemn”. Mai apoi, 

toate aceste informații au fost puse 

în practică de fiecare participant 

prin reproducerea icoanei Maicii 

Domnului „Mijlocitoarea”. 

Cu sprijinul voluntarilor, tinerii 

iconari au urmat toți pașii necesari 

pentru realizarea icoanei, începând 

de la transpunerea ei pe planșă, 

până la realizarea culorilor și aplica-

rea lor în tehnica acrilică. Totodată, 

copiii au învățat și să aplice pe au-

reolele sfinților foița de schlagme-

tal, care imită aurul. Pe parcursul ac-

tivității, copiilor le-au fost transmise 

atât informații și sfaturi legate de 

tehnicile de lucru, cât și învățături 

despre semnificația culorilor și im-

portanța icoanei în viața fiecărui 

creștin. 

Deși vacanța de vară este pe-

rioada în care activitatea școlilor 

este întreruptă, la Parohia „Izvorul 

Tămăduirii” și „Duminica Tuturor 

Sfinților” din satul Urșița acesta este 

timpul potrivit în care prind viață nu-

meroase activități destinate copiilor 

și tinerilor din comunitate. Astfel, la 

inițiativa preotului paroh, se organi-

zează săptămânal meditații gratuite 

la matematică pentru elevii claselor 

V-VIII prin osteneala domnului pro-

fesor Pavel Emanoil Alexa. (Pr. 

Emanuel Apetrei)

Atelier de iconografie pentru copii și tineri,  
în Parohia Urșița – Mironeasa
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ð

Î
n săptămâna după praznicul 

Adormirii Maicii Domnului, 

Ierom. Ioan Popoiu, consilier 

cultural al Arhiepiscopiei Germa ni -

ei, Austriei și Luxemburgului, și Pro -

tos. Athanasie Ulea, preot misionar 

la Centrul Bisericesc Român din 

Mün chen, s-au aflat într-un peleri-

naj pe urmele soldaților români din 

Primul Război Mondial care au murit 

departe de țară, în lagărele de prizo-

nieri din Prusia și Silezia. Aceste te-

ritorii se află astăzi în Polonia. 

Cei doi ieromonahi și-au început 

călătoria luni, 16 august, după Sfân -

ta Liturghie săvârșită la Catedrala 

Mitropolitană cu ocazia sărbătoririi 

hramului mănăstirii de pe lângă 

Centrul Eparhial din Nürnberg. În 

acea săptămână ei au parcurs 3021 

km cu autoturismul, dintre care 

1976 km numai pe teritoriul Poloniei, 

săvârșind la fiecare din cele 11 cimi-

tire vizitate slujba parastasului în 

memoria compatrioților care și-au 

sfârșit viața, acum mai bine de un 

secol, departe de țara-mamă. 

Luni seara, traversând Bavaria și 

Germania de est, au ajuns în Polo -

nia, la Świętoszów (fostul oraș ger-

man Neuhammer), unde au săvârșit 

slujba parastasului la monumentul 

eroilor din cimitirul militar situat în 

acest orășel, unde sunt îngropați 

199 de soldați români  din Primul 

Răz boi Mondial, cunoscuți cu nu-

mele, dar ale căror morminte indivi-

duale nu mai există. 

Marți 17 august călătoria a conti-

nuat la  Łambinowice  (fostul oraș 

german Lamsdorf), cimitirul din afa -

ra României cu cele mai multe mor-

minte românești din Primul Război 

Mondial: aici sunt cunoscute nomi-

nal 2595 de morminte, dintr-un total 

de 2607. Pe lângă români, în cimitirul 

din Łambinowice, sunt înmormân -

tați ruși, francezi, englezi, germani și 

sârbi. Mormintele ostașilor români 

au fost renovate în 2018, în urma 

unei acțiuni a Armatei Române, cu 

ocazia Anului Centenar al Marii 

Uniri. Un film cu această tematică, 

intitulat chiar  „2607”  prezintă minu-

țios această acțiune lăudabilă. 

În continuare, cei doi monahi au 

săvârșit slujba parastasului în cimiti-

rul militar din  Katowice  (Kattowitz 

până în 1921), capitala Voievodatului 

Silezia, unde sunt înmormântați 20 

de români cunoscuți cu numele, 

precum și ostași de alte naționa-

lități, dar și mulți necunoscuți. 

Un alt loc unde se găsesc mor-

minte ale soldaților români este ora-

șul învecinat Myśłowice (Myslowitz, 

în timpul guvernării prusace), unde 

în cimitirul parohial sunt marcate cu 

nume românești 71 de pietre fune-

rare, în cazul altor câteva existând 

presupunerea că sunt tot româ -

nești. Seara s-a încheiat cu vizitarea 

locului unde a existat cel mai mare 

lagăr de exterminare din cel de-al 

Doilea Război Mondial, la Auschwitz-

Birkenau, în apropierea Cracoviei. 

În ziua următoare, 18 august, cei 

doi preoți au traversat Polonia prin 

Cracovia și Varșovia, ajungând în 

partea de nord a țării, în îndepărata 

Prusie Orientală, astăzi la granița 

Poloniei cu Rusia și Lituania. În cimi-

tirul militar Lidzbark Warmiń ski (fos-

tul oraș prusac Heilsberg) se gă-

sesc 506 morminte românești, mul -

te dintre ele identificabile după pie-

trele funerare, păstrate azi numai în 

parte. Spre deosebire de celelalte 

cimitire menționate înainte, unde nu 

există o reprezentare românească 

vizibilă, doar aici există un monu-

ment funerar (o cruce mare din pia-

tră) ridicat dintr-o inițiativă româ-

nească, unde slujitorii au și săvârșit 

slujba parastasului după ce au în-

cercat o catalogare a numelor sol-

daților români. 

La lăsatul serii, călătoria s-a în-

cheiat la Pasłęk (fostul oraș german 

Preussische Holland), unde sunt 

înmormântați 160 de compatrioți, 

alături de soldați de alte naționa-

lități, în morminte astăzi din păcate 

imposibil de identificat. Doar în spa-

tele noului monument funerar ridi-

3021 km pe urmele ostașilor români  
din Primul Război Mondial, înmormântați în Polonia 
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ð cat de curând, pe o parcelă care nu 

a fost nivelată și pe care a crescut o 

pădurice, se pot încă vedea movi-

lele de pământ indicând vechile 

gropi comune. 

Joi, călătoria a ajuns în orașul-

port  Gdańsk,  vechiul Danzig, unde 

în lagărul local Troyl au murit 67 de 

români, potrivit unei liste disponibile 

pe site-ul Oficiului Național pentru 

Cultul Eroilor. Din păcate, încerca-

rea de identificare a mormintelor în 

cimitirul memorial Zaspa și în Ci mi -

tirul Garnizoanei (Cmentarz Garni -

zowony) au rămas fără rezultat, 

slujba parastasului având loc la cru-

cea funerară ridicată pentru toți cei 

ce au murit în Primul Război Mon -

dial, indiferent de neam, din cimitirul 

militar situat nu departe de gara 

cen trală a metropolei de la Marea 

Baltică. 

Vineri, ultima zi de pelerinaj s-a 

desfășurat în păduroasa Pomeranie, 

provincie situată la marea Baltică, 

la  Tuchola, al doilea cimitir ca mă-

rime, după numărul numelor cu-

noscute ale românilor înmormân -

tați, anume 2447, potrivit datelor fur-

nizate de Oficiul Național pentru 

Cultul Eroilor. Din păcate cimitirul 

se află într-o stare gravă de degra-

dare, păstrându-se numai câteva 

pietre funerare adunate în jurul 

unui monument închinat tuturor ce-

lor îngropați aici. Pietrele funerare 

nu indică numele celor îngropați, ci 

doar naționalitatea lor. Aici, după 

slujba parastasului, monahii au tă-

mâiat gropile comune din care as-

tăzi nu se mai pot observa decât 

mici movile de pământ pe un teren 

păduros de un hectar, situat în 

apropierea unei cariere de nisip. 

Următorul cimitir, din Czersk 

unde sunt înmormântați 1049 de ro-

mâni, este mai bine îngrijit, pe ne nu -

măratele gropi comune păstrându-se 

cruci având uneori tăblițe cu nume -

le (de familie) și rangul militar a pâ -

nă la cinci soldați. Cu toate acestea, 

cu greu s-au putut identifica nume 

românești. 

Un alt cimitir unde își dorm som-

nul de veci ostași români se află 

la Czarne (aproape de vechiul lagăr 

german din Hammerstein), situat 

astăzi în apropierea unei garni-

zoane militare poloneze, pe un 

drum greu marcat și accesibil doar 

cu ajutorul localnicilor. Cu toate 

acestea, necropola este bine îngri-

jită și împrejmuită cu gard, dar din 

păcate de aici nu se mai cunosc de-

cât  7 nume românești, fiindcă pie-

trele funerare de pe gropile comu -

ne au devenit aproape complet ilizi-

bile. 

Pelerinajul s-a încheiat la cimiti-

rul militar internațional din Stargard 

Szczeciński, oraș situat în partea 

nord-vestică a Poloniei, în apropie-

rea graniței cu Germania, unde sunt 

înmormântați 23 de ostași români 

cunoscuți cu numele, însă pe plă-

cile funerare au fost identificați nu-

mai cinci dintre aceștia. 

Călătoria celor doi slujitori ai al-

tarelor a avut ca scop atât pomeni-

rea ostașilor români, cât și docu-

mentarea în vederea realizării unui 

studiu dedicat mormintelor soldați-

lor români, prizonieri de război în 

fostele imperii german și austro-un-

gar. 

Sursa: site-ul mitropolia-ro.de
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P
ărintele Dumitru Nechifor 

s-a născut la 25 ianuarie 

1952. A absolvit Faculta -

tea de Teologie din Sibiu. În timpul 

acesteia, a fost directorul Fabricii de 

lumânări din Roman. A fost hirotonit 

preot în 1981 pentru Parohia Perieni, 

Bârlad. Totodată, a fost numit secre-

tar la Protopopiatul Bârlad. Ulterior, 

s-a transferat la Parohia Vânători, 

Iași, iar din 1986 a slujit la Biserica 

„Adormirea Maicii Domnului” – Bar -

novschi, din Iași, Protopopiatul Iași 

II. Aici s-a ocupat de refacerea 

struc turii bisericii și de refacerea 

acoperișului. 

Slujba înmormântării preotului 

Dumitru Nechifor a fost săvârșită 

sâmbătă, 3 iulie 2021, la Biserica Bar -

novschi din Iași, de Înaltpreasfințitul 

Părinte Mitropolit Teofan. Numeroși 

enoriași și apropiaţi ai familiei au ve-

nit să-şi ia rămas-bun de la cel care 

și-a dedicat jumătate din viață sluji-

rii Bisericii „Adormirea Maicii Dom -

nului” – Barnovschi. 

Înainte de înhumare, au avut loc 

cuvântările şi prezentarea mesaje-

lor de condoleanţe. După cuvântul 

Părintelui protopop Marius Daniel 

Profir și al Părintelui Liviu Petcu, cer-

cet. univ. dr. și preot coslujitor la 

Parohia Barnovschi, a urmat cuvân-

tul Înaltpreasfințitului Părinte Mitro -

polit Teofan, care a sublini at: „Spu -

ne Domnul în Scriptură: «Gândurile 

Mele nu sunt precum gândurile 

voas tre». Dumnezeu L-a chemat la 

Sine pe Părintele Dumitru, împlinin -

du-i poate gândul de a avea sfârșit 

creștinesc. Să știți dumneavoastră 

că noi, preoții și arhiereii, printre 

multe gânduri și dorințe pe care le 

avem și noi ca oameni, este și gân-

dul de a avea sfârșit creștinesc, care 

la noi se arată în faptul de a pleca la 

Domnul după ce am slujit sfintele 

slujbe. Din ce am înțeles, Părintele 

Dumitru a slujit aici, la biserică, cu 

foarte puțin timp înainte de a trece 

la cele veșnice. N-a zăcut, nu s-a 

chinuit, nu a făcut greutate pentru 

cei din jur și, cu toată întristarea pe 

care o au familia și enoriașii, e potri-

vit să amintim și acest lucru: nu este 

un gând mai curat pentru sfârșitul 

omului decât să plece liniștit în taina 

odihnei lui Dumnezeu”. 

După cuvântările și mesajele de 

condoleanțe, sicriul cu trupul neîn-

sufleţit al părintelui Dumitru Nechi -

for a fost dus pe brațe de preoți în-

conjurul bisericii și înhumat. 

Părintele Dumitru Nechifor, parohul Bisericii Barnovschi,  
a trecut la Domnul
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