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J
oi, 30 septembrie 2021, s-au 

împlinit 14 ani de la întroni-

zarea Preafericitului Pă -

rinte Daniel ca Patriarh al Româ niei. 

Pentru Biserica noastră, au fost ani 

memorabili, ani de eforturi atât pen-

tru adaptarea la ritmul alert al lumii, 

cât și pentru conservarea valorilor 

ei salvatoare. Toate, coordonate cu 

discernământ pastoral de actualul 

conducător al Bisericii Or to doxe 

Române. 

Cu acest prilej au fost surprinse, 

din cei 14 ani de patriarhat care s-au 

scurs, 14 fapte care vor rămâne în 

istorie: 

1. Lansarea Centrului de Presă 

Basilica. La mai puțin de o lună de la 

întronizare, în data de 27 octombrie 

2007, Preafericirea Sa înființa Cen -

trul de Presă Basilica, format din 

cinci componente: Radio Trinitas, 

Trinitas TV, publicațiile Lumina, 

Agenția de știri Basilica și Biroul de 

presă şi relații publice. 

2. Înființarea Agenției de Pele ri -

naje Basilica Travel, care a apărut 

tot în 2007 ca răspuns la dorința cre-

dincioșilor de a nu face doar turism 

atunci când merg la locuri sfinte, ci 

pelerinaje. 

3. 33 canonizări. Proclamarea 

ca no nizării primilor patru sfinți a 

avut loc la mai puțin de un an de la 

întronizare, respectiv în mai 2008. 

Atanasie Todoran din Bichigiu, Va -

sile din Mocod, Grigore din Zagra si 

Vasile din Telciu au fost declarați 

public Sfinți Martiri și Mărturisitori 

Năsăudeni. Au urmat alte 29 de ca-

nonizări, până în prezent. 

4. Reorganizarea și reconsoli-

darea Palatului Patriarhiei. Monu -

men tul istoric a beneficiat de ample 

lucrări de consolidare și restaurare, 

finanțate din fondurile Uniunii Eu -

ropene, ale Guvernului României și 

ale Patriarhiei Române, în perioada 

martie 2014 – decembrie 2015. As -

tăzi este deschis și publicului larg 

pentru vizitare. 

5. Sfântul și Marele Sinod. Con -

tribuția Patriarhului Daniel la Sfântul 

și Marele Sinod din Creta  (2016) a 

fost recunoscută și apreciată la ni-

velul întregii Ortodoxii. Sinodul nu a 

dat hotărâri dogmatice, ci recoman-

dări practice cu caracter pastoral și 

misionar, care pot fi amendate sau 

îmbunătățite la nivelul unui alt Sinod 

al Bisericii Ortodoxe. 

6. Sfințirea Catedralei Națio na -

le. La 100 de ani de la Marea Unire 

din 1918, Părintele Patriarh Daniel a 

marcat îndeplinirea „mandatului pri-

mit de la înaintași” de a construi o 

Catedrală Națională. Sfințirea Cate -

dralei a fost oficiată de Patriarhul 

Ecumenic Bartolomeu al Constanti -

nopolului și de Patriarhul Daniel în 

data de 25 noiembrie 2018. 

7. Opera socială. Mai mult decât 

dublul costurilor pentru Catedrala 

Națională au fost investiți 14 ani 

pen tru acte social-filantropice. În 

co laborare cu autoritățile, au fost în -

ființate sute de instituții și derulate o 

mulțime de programe sociale pen-

tru mii de români. Numai în  2020, 

suma investită de biserică în filan-

tropie s-a ridicat la 38 de milioane 

de euro. 

8. Vizite ale conducătorilor de 

Biserici Autocefale. Vizitele mai 

mul tor Întâistătători ortodocși la Bu -

curești în ultimii 14 ani arată bunele 

relații cu Bisericile surori dar și auto-

ritatea Preafericitului Părinte Pa tri -

arh Daniel în lumea ortodoxă. Nota -

bile sunt cele două vizite ale Patriar -

hului Ecumenic Bartolomeu (2010 și 

2018), vizita Patriarhului Teodor al 

Alexandriei (2011), vizita Patriarhului 

Ioan al Antiohiei (2016), vizitele 

Patriarhului Teofil al Ierusalimului 

(2011 și 2018), vizita Patriarhului Kirill 

al Moscovei (2017), împreună cu 

Arhiepiscopul Anastasie al Albaniei 

(2017) și Mitropolitul Rastislav al 

Ținuturilor Cehie și Slovaciei. 

9. Vizita Papei Francisc. Între 

eve nimentele istorice din cei 14 ani 

de patriarhat va rămâne și  vizi ta 

Papei Francisc în calitate de pelerin 

la Catedrala Națională (31 mai 2019). 

10. Modificarea Statutului BOR. 

Sub conducerea Patriarhului Da ni -

el, Sfântul Sinod a adus în perioada 

2011-2019 mai multe modificări la 

Statul pentru Organizarea și Func -

țio narea Bisericii Ortodoxe Române. 

Acestea au fost publicate în Mo -

nitorul Oficial în data de 10 februarie 

2020.  

11. Noi eparhii și parohii în di -

as  pora. Sub conducerea Preaferi ci -

tului Părinte Patriarh Daniel au fost 

înființate în 2007 mai multe eparhii: 

Episcopia Australiei, Episcopia Spa -

niei şi Portugaliei, Episcopia Europei 

14 pagini de istorie a Bisericii Ortodoxe Române  
sub conducerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
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ð de Nord. Tot în ultimii ani, au fost 

fondate parohii românești în ţări mai 

îndepărtate, unde conaționalii noș -

tri au ajuns în număr mai mare: 

Japonia, Siria, Africa de Sud, Dubai. 

12. Alegerea de episcopi pentru 

scaunele vacante din Mitropolia 

Ba sarabiei. Un fapt istoric a fost ale-

gerea, în 2018, a doi episcopi pentru 

scaunele episcopale vacante din 

Mitropolia Basarabiei: Episcopul 

An tonie de Bălți și Episcopul Venia -

min al Basarabiei de Sud. 

13. Promovarea și susținerea 

familiei naturale. Patriarhul Daniel 

a îndemnat adesea la ocrotirea fa-

miliei naturale, a oferit în predicile 

sale sfaturi pentru părinți copii și ti-

neri. Biserica a încurajat și susținut 

familiile aflate în dificultate prin di-

verse programe sociale și educa-

tive. Referendumul pentru familie 

organizat în 2018 a oferit Bisericii 

noastre posibilitatea de a cunoaşte 

gradul de secularizare al societăţii 

româneşti de astăzi, precum şi prin-

cipalele poziţionări din societate 

privind afirmarea şi apărarea valori-

lor morale bazate pe credinţa în 

Dumnezeu şi istoria poporului ro-

mân. După invalidarea referendu-

mului, Patriarhia  a transmis  că „un 

succes nedeplin ne cheamă la mai 

multă speranţă şi lucrare”. 

14. Biserica în Pandemie. Bi se -

rica Ortodoxă Română s-a confrun-

tat cu provocări noi în toată această 

perioadă, dar, a răspuns „prezent” 

încă de la începutul crizei sanitare. 

În martie 2020, persoane venite din 

Italia erau deja plasate în carantină 

în spațiile mănăstirilor. Au urmat va-

luri de colecte ale Bisericii pentru 

aparatură medicală, sprijin pentru 

cei izolați, dar și rugăciune multă în 

comuniune la distanță, prin inter-

mediul tehnologiei. 
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„N
u contează atât de 

mult numărul anilor, 

cât folosirea timpu-

lui pentru a-L slăvi pe Dumnezeu și 

a-i ajuta pe semeni”, a spus Părin -

tele Patriarh Daniel la finalul slujbei 

de Te Deum oficiate la împlinirea a 

14 ani de păstorire ca Patriarh al 

Bisericii Ortodoxe Române. Preafe -

ri cirea Sa a amintit în continuare cu-

vântul Sf. Ier. Vasile cel Mare, care 

„a spus că nu contează numărul fap -

telor bune, ci iubirea smerită cu care 

au fost săvârșite. De aceea, trebuie 

să săvârșim toate activitățile biseri-

cești cu iubire față de Dum ne zeu și 

față de semeni. Și atunci a vem bu-

curia conlucrării cu Dumne zeu în 

Biserica Sa. Noi mulțumim mai întâi 

lui Dumnezeu pentru toată lucrarea 

Bisericii săvârșită în comuniune, nu 

de unul singur, ci împre ună cu cler 

și popor, cu toate instituțiile biseri-

cești, dar și în cooperare cu institu-

țiile de stat, care ne-au ajutat foarte 

des atât în lucrarea din țară, cât și în 

lucrarea pastorală din diaspora ro-

mână”, a spus Pa tri arhul României. 

Slujba de Te Deum a fost ofici a -

tă la altarul de vară al Catedralei 

Patriarhale de Preasfințitul Părinte 

Varlaam, Episcop vicar patriarhal. 

Au participat Preasfințitul Părinte 

Ieronim Sinaitul, Episcop vicar pa-

triarhal, Preasfințitul Părinte Timotei 

Prahoveanul, Episcop vicar al Ar hi e -

piscopiei Bucureștilor, Victor Opas -

chi, Secretar de Stat pentru Culte, 

Romeo Moșoiu, Consilierul Minis tru -

lui Educației, membri ai Perma nenței 

Consiliului Național Biseri cesc și ai 

Permanenței Consiliului Eparhial al 

Arhiepiscopiei Bucureș tilor. 

În cadrul slujbei de  Te Deum, 

Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul a 

vorbit despre una dintre lucrările 

mai puțin evidențiate ale Preafe -

ricirii Sale și influența acesteia în so-

cietate: instituirea anilor omagiali și 

comemorativi. Această lucrare  „a 

angajat o mulțime de oameni din 

toate categoriile sociale, care au an-

trenat o mulțime de energii și a avut 

rezultate din cele mai neașteptate”, 

a spus ierarhul. 

„Această lucrare a început-o în 

vremea când era Arhiepiscop al Ia și -

lor și Mitropolit al Moldovei și Buco vi -

nei, dedicând anii păstoriți acolo co-

memorării sau omagierii unor perso-

nalități sau unor evenimente din 

viața Bisericii. Același lucru l-a gene-

ralizat în viața întregii Bi serici după 

în tronizarea sa ca întâi stă tător al 

Bisericii noastre”, a explicat el. 

Preasfințitul Părinte Varlaam a 

enumerat fiecare din cei 14 ani 

omagial-comemorativi instituiți în 

Patriarhia Română și efectele lor la 

nivelul societății: atât în plan con-

cret, prin restaurări, renovări și tipă-

rituri, cât și în plan nevăzut, de con-

știentizare a societății, de implicare 

și educare cu privire la istoria și spi-

ritualitatea poporului român. 

Ierarhul a remarcat că „14 ani în-

seamnă multiplul, dublul, cifrei 7, 

ca re, în mistica, în spiritualitatea și 

simbolica teologiei răsăritene, are o 

semnificație profundă: cifra 7 și toa -

te multiplele acestei cifre sugerează 

deplinătatea, desăvârșirea, sfințe-

nia”. 

„Preafericitul Părinte Patriarh 

Daniel împlinește 14 ani de păsto-

rire în anul în care a împlinit 70 de 

ani de viață, un alt multiplu al cifrei 

7”, a spus Episcopul vicar patriarhal. 

„Sfântul Evanghelist Matei ne spune 

că istoria mântuirii de la Avraam la 

Iisus se împarte în trei etape a câte 

14 neamuri, sau generați. Preafe ri -

citul Părinte Patriarh Daniel împli-

nește astăzi cei 14 ani – prima etapă 

ai păstoririi sale ca întâistătător al 

Bisericii noastre”, a continuat el. 

„Ne rugăm Mântuitorului nostru 

Iisus Hristos ca, spre slava Sfintei 

Sale Biserici, spre mântuirea cre -

din cioșilor încredințați păstoririi 

Prea fericitului Părinte Patriarh Da -

niel, să-i dăruiască pe mai departe 

alte etape a câte 14 ani, ca Biserica 

noastră națională, Biserica Ortodo -

xă Română, să cunoască din zi în zi 

un progres la fel de intens cum a 

cunoscut în acești primi 14 ani de 

arhipăstorire a Preafericirii Sale ca 

întâistătător”, a încheiat Preasfințitul 

Părinte Varlaam Ploieșteanul. 

Ierarhul i-a oferit Preafericitului 

Părinte Patriarh Daniel un dar din 

partea membrilor Consiliului Națio -

nal Bisericesc și ai Consiliului Epar -

hi al al Arhiepiscopiei Bucureștilor: 

„Vă oferim o icoană a Preasfintei 

Fecioare Maria, mama Veșnicului și 

Marelui Arhiereu, Mântuitorul nos-

tru Iisus Hristos, rugând-o să vă dă-

ruiască prin mijlocirile ei multă să-

nătate, multă putere de muncă, 

pen tru ca Preafericirea Voastră, ca 

și cel Dintâi Arhiereu al Bisericii 

noastre, să conduceți această cora-

bie a mântuirii neamului pe valurile 

din ce în ce mai învolburate ale isto-

riei noastre contemporane”, i-a urat 

ierarhul Părintelui Patriarh. 

Ceremonia a continuat cu citi-

rea mesajelor transmise de Preșe -

dintele României, Klaus Iohannis, de 

Ministrul Educației, Sorin Câmpea -

nu, și cu un scurt discurs al Secre -

tarului de Stat pentru Culte Victor 

Opaschi, și cu un  cuvânt  oferit de 

Părintele Patriarh Daniel. 
 

Sursă text și foto:  basilica.ro

„Nu contează numărul anilor, ci folosirea timpului”:  
PF Daniel despre cei 14 ani de păstorire ca patriarh
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Glasul pelerinului 
 

O
dorul de mare preţ a 

fost aşezat în balda -

chinul frumos împo do -

bit cu flori din incinta catedralei. 

Vre mea frumoasă a începutului de 

toamnă şi timpul scurt de şedere la 

rând au fost primite ca un dar de 

către cei ce şi-au întreptat paşii spre 

capitala Moldovei.  Credincioşii vin 

la Preamilostiva Maică Parascheva 

pentru a-i cere mijlocire şi pentru a 

cinsti sfintele ei moaşte, dar și pen-

tru a-și exprima recunoștința față de 

ajutorul primit. Cu credinţă şi cu 

dorul pentru Sfânta Parascheva, 

mulţi oameni au parcurs sute de 

kilometri pentru a ajunge la Iaşi. 

Cuvioasa le-a primit lacrimile de bu-

curie şi le-a ascultat ca în fiecare an 

rugăciunile.  

„Soţia mea venea an de an la 

Sfânta Parascheva. Pentru că a ple-

cat la cele veşnice, am avut în gând 

să menţin tradiţia pelerinajului în 

familie, astfel că am venit la Iaşi pen-

tru a mă închina la sfintele ei moaş -

te”, a spus Ionel Lupu din Băceni-

Corbasca, judeţul Bacău.  

Elena Meleş din Năvodari, jude -

ţul Constanţa:  „Am 34 de ani de 

când vin la Sfânta Parascheva. De 

fiecare dată când m-am întors aca -

să de la Sfânta, am simţit mai multă 

putere. În anul 1992, a trebuit să mă 

operez. Cuvioasa Parascheva mi-a 

apărut în vis şi mi-a spus că dacă mă 

voi ruga şi voi avea credinţă o să mă 

izbăvească de boală. Pe patul de 

spital, am făgăduit Cuvioasei că 

dacă voi scăpa cu viaţă voi veni în 

fiecare an la Iaşi pentru a-i cinsti 

sfintele moaşte şi pentru a-i 

mulţumi”. 

Floarea Pricoiu din Năvodari: „În 

anii din urmă, când sfintele moaşte 

nu erau acoperite, am avut bucuria 

să sărut fruntea şi mânuţele Sfintei 

Parascheva. Am simţit că Sfânta 

Parascheva este de mare ajutor. Noi 

avem în Năvodari o biserică închi -

na tă Sfintei Parascheva, a cărei 

con strucţie a început în primăvara 

anului 1989. În acest sfânt locaş se 

află un veşmânt al Cuvioasei, care 

este purtat în procesiune în fiecare 

an în ajunul sărbătorii ocrotitoarei 

noastre.” 

Costică Lupuşoru din Iaşi: 

„Avem credinţă în Dumnezeu şi în 

mij locirea Sfintei Parascheva că 

multe lucruri se vor îndrepta în ţara 

noastră. Noi avem nădejde în Sfân -

ta că ne va ajuta şi ne va feri de gre -

utăţi. La racla cu sfintele moaşte ale 

Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași

A
nul acesta s-au împlinit, pe 13 iunie, 380 de ani de când, prin 

străduinţa binecredinciosului Domn Vasile Lupu al 

Moldovei, Iaşul este binecuvântat de prezenţa şi ocrotirea 

moaştelor Sfintei Cuvioase Parascheva. 

Evlavia și dragostea pelerinilor faţă de Sfânta Parascheva este 

manifestată în zilele de serbare a ei la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. 

Oamenii vin să se închine la racla în care se află moaştele Ocrotitoarei 

Moldovei, aşa cum obişnuiesc de foarte mulţi ani.
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ð Cuvioasei mă închin de 54 de ani, în -

că de când eram elev la liceu. Îna -

inte de 1989, erau zile când mă în -

chi nam pe ascuns la Sfânta”. 

Cu feţele luminoase şi pline de 

bucurie, pelerinii şi-au arătat dra -

gos tea faţă de Cuvioasa care le-a 

alinat durerile şi a mijlocit înaintea 

tronului Preasfintei Treimi. În ace -

laşi timp, rugăciunile celor ce cin-

stesc odorul Ordo do xiei în aceste 

zile sunt în primul rând pentru să -

nătate. 

Andreea din Iaşi:  „Este a doua 

oară când vin la Sfânta Parascheva 

despre care mi-a povestit foarte 

multe lucruri mama mea. Am adus 

şi copilaşii ca să se închine la sfin-

tele moaşte pentru că este impor-

tant să fie ocrotiţi de sfinţi.” 

Teodora din Braşov: „Mulţi ani la 

rând am venit la Sfânta Parascheva 

în pelerinaj, când am ajuns şi la alte 

mănăstiri din Moldova. Cuvioasa îmi 

este de mare folos pentru că sunt 

văduvă şi deseori când mă rog îmi 

alină singurătatea. Îmi doresc ca 

Sfânta Parascheva să dăruiască 

prin mijlocirea sa sănătate copiilor, 

nepoţilor şi tuturor oamenilor”. 

Constantin Hripca, 9 ani, din Iaşi: 

„Am venit cu mama şi cu tata să mă 

închin la moaştele Sfintei Cu vi oase 

Parascheva. Simt o mare bucurie în 

suflet când vin la Sfânta. M-am ru-

gat pentru ca bunicii şi părinţii mei 

să fie sănătoşi”. 

Nelu Petroşanu din Ploieşti:   

„M-am rugat pentru sănătatea celor 

bolnavi. Atmosfera din incinta cate-

dralei este mult diferită comparativ 

cu ceilalţi ani. Nă dăjduim în mi-

jlocirea Sfintei Paras che va şi avem 

credinţă că va fi mai bine”. 

Cristina din Iaşi:  „Am venit la 

Sfân ta Parascheva cu gândul de a 

mă umple de iubirea pe care o ra di -

a ză. Ea este mult folositoare, pro-

tectoare a Iaşului şi a noastră a tu-

turor. Cuvioasa este un exemplu de 

duhovnicie pentru cei care vor să 

înţeleagă drumul spre mântuire că -

tre Hristos. Este important să simţim 

dragostea Sfintei pentru a ne umple 

şi noi de dragoste. De ase menea, 

este important să învăţăm rugăciu -

nea şi să o putem transmite mai de-

parte. Ar fi bine să ne lăsăm com-

plet în voia lui Dumnezeu, pentru că 

acesta este din punctul meu de 

vedere drumul pe care e bine să-l 

urmăm. Atmosfera din acest an mi 

se pare liniştită, puţin amestecată 

cu incertitudine. Cred că este im-

posibil să nu vii aici fără frici şi să nu 

pleci fără nădejde”. 

Teodor Păduraru din Târgu 

Neamţ, elev: „Am venit la Sfânta cu 

gândul de a deveni mai credincios 

şi pentru a-i cere să mă ajute în tot 

ceea ce fac. Împreună cu părinţii 

mei am venit la Cuvioasa de când 

eram foarte mic. Le voi povesti 

colegilor mei de clasă cât de bine 

este în preajma Sfintei Parascheva. 

Este un sentiment foarte plăcut 

când te apropii de sfintele moaşte. 

Le voi recomanda tuturor să vină cu 
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mult drag. Întrucât anul trecut nu 

am reuşit să vin în pelerinaj la Iaşi, 

astăzi am ajuns cu un mare entuzi-

asm pentru că mi-a fost dor de 

Sfânta Parascheva”. 

Ioan din Iaşi: „Sfânta Parascheva 

ne ajută să mergem pe calea cea 

bună şi dreaptă. Viaţa Cuvioasei 

este model pentru noi toţi, întrucât 

ea a lăsat toate pentru a-i urma 

Mân tuitorului Hristos. Sfânta este 

un punct de sprijin pentru toţi mai 

ales în aceste vremuri pe care le 

trăim”. 

Adriana din Iaşi: „Este important 

să-i aducem pe copii la Sfânta 

Parascheva pentru a-i ocroti şi pen-

tru a le dărui sănătate. Prin rugă ciu -

nile Cuvioasei, am primit de la Dum -

ne zeu cel de-al doilea copil. Am 

venit să-i mulţumesc pentru că fe -

tiţa a venit pe lume şi este sănătoa -

să. Prin puterea sfinţilor, ajungem la 

Dumnezeu. Acesta este motivul 

pen tru care merg mereu cu copiii la 

biserică ca să primească Sfânta 

Împărtăşanie”. 

 

Hramul Iașului: „Ce minunată 
gazdă a fost Sfânta Parascheva!” 

 

Î
n ziua de prăznuire a Sfintei, 

slujba Liturghiei a fost săvâr -

șită pe un podium amplasat 

pe Bulevardul Ștefan cel Mare și 

Sfânt, în dreptul altarului Catedralei 

Mitropolitane. În zonă au fost ame-

najate culoare de acces pentru cei 

care au dorit să participe la slujbă și 

care, în număr restrâns, au putut să 

intre în spațiile delimitate, astfel 

încât să nu se creeze grupuri mari 

de persoane și să se poată păstra 

distanța recomandată de autorități. 

Slujba a putut fi urmărită și de la 

distanță de credincioși, pe câteva 

ecrane de mari dimensiuni am-

plasate în apropiere, fiind transmisă 

totodată în direct de Trinitas TV și 

de portalul Doxologia.ro. 

Sfânta Liturghie a hramului Ca -

te dralei mitropolitane ieșene a fost 

săvârșită de IPS Părinte Teofan, 

Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul 

Moldovei și Bucovinei, alături de alți 

17 ierarhi: IPS Părinte Laurenţiu, Ar -

hiepiscopul Sibiului și Mitropo litul 

Ardealului, IPS Părinte Teodosie, 

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Pă rin -

te Calinic, Arhiepiscopul Argeșului 

și Muscelului, IPS Părinte Casian, 

Arhiepiscopul Dunării de Jos, PS 

Părinte Qais, Episcop de Erzurum și 

Vicar al Patriarhiei Antiohiei, PS 

Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, 

PS Părinte Lucian, Episcopul Ca -

ran se beşului, PS Părinte Antonie, 

Episcop de Bălţi, PS Părinte Venia -

min, Episcopul Basarabiei de Sud, 

PS Părinte Vincenţiu, Episcopul 

Sloboziei şi Călăraşilor, PS Părinte 

Andrei, Episcopul Covasnei şi Har -

ghitei, PS Părinte Galaction, Episco -

pul Alexandriei și Teleormanului, 

PS Părinte Macarie, Episcopul Orto -

dox Român al Europei de Nord, PS 

Părinte Nichifor Botoșăneanul, Epis -

cop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, 

PS Părinte Benedict Bistrițeanul, 

Episcop vicar al Arhiepiscopiei Va -

dului, Feleacului și Clujului, PS Pă -

rinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar 

al Arhiepiscopiei Timișoarei și PS 

Părinte Emilian Crişanul, Epis cop 
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vicar al Arhiepiscopiei Aradu lui. 

Răs punsurile liturgice au fost date 

de Corul Mitropolitan „Sfânta 

Cuvioasă Parascheva”, dirijat de 

părintele arhidiacon Ciprian Rusu. 

Cuvântul de învățătură din ca -

drul Sfintei Liturghii a fost rostit de 

IPS Părinte Mitropolit Laurențiu, 

care a subliniat că, prin cinstirea 

sfin ților, îi aducem cinstire lui Dum -

nezeu: „Un lucru la care ne în deam -

nă Sfânta Evanghelie de astăzi este 

acela de a fi mărturisitori. Fiecare în 

parte, venind aici, adu cem mărturie 

a credinței neamului nostru în mân-

tuire, în Mântuitorul Iisus Hristos și 

în sfinții Lui, care ne stau în ajutor. 

Spune Sfântul Evan ghelist Marcu: 

«Cine se va rușina de Mine și de cu-

vintele Mele în neamul acesta des-

frânat și păcătos, și Fiul Omului se 

va rușina de el când va veni întru 

slava Tatălui cu sfinții îngeri». Măr -

tu ria aceasta a adus-o și Sfânta Pa -

rascheva, care ne ocro tește pe noi 

și căreia îi aducem cinstire într-un 

mod concentrat, prin imnul pe care 

îl repetăm cu toții. Vom reuși să 

ducem cu noi mesajul acesta al 

căldurii duhovnicești, me sajul a ces -

ta al unității în cre dință, mesajul a -

cesta al curajului, pe care ni l-a ex-

primat și textul Apostolului din a -

ceas tă zi? Repetând troparul Cu vi -

oasei Maicii noastre Parasche va, îi 

aducem cinste și ei, îi aducem slavă 

și lui Dumnezeu și ne întărim și noi 

în așa fel încât, plecând de aici, sim -

țim darul lui Dumnezeu cum lu crea -

ză în noi. 

În contextul Anului omagial al 

pastorației românilor din afara Ro -

mâniei în Patriarhia Română pe sce -

na unde s-a slujit Sfânta Litur ghie 

închinată sărbătorii Sfintei Cu vioase 

Parascheva, Părintele Mitro po lit 

Teofan a invitat și a premiat patru 

familii care cunosc ce înseamnă să 

trăiești în afara granițelor țării și care 

pun, mai presus de toate, păstrarea 

și mărturisirea dreptei credințe. 

Este vorba despre  familia preo-

tului Mihai şi Maria  Stegărescu. 

Preotul Mihai este originar din Ba -

sarabia şi a activat la Parohia „Sfânta 

Parascheva” din satul Priozeornoe 

(Cemâşâr) din Mitropolia Odesei, 

unde a renovat şi pictat biserica. În 

anul 2018, a aderat la Episcopia 

Basarabiei de Sud, dar nu a putut 

trece şi biserica, slujind ca preot 

paroh la Parohia Hagi-Curda şi 

Protopop misionar de Ismail.  

A doua familie premiată a fost 

cea a lui Mihai şi Cristina Cimpo ie -

șu, el născut în Vrancea, iar doamna 

originară din Iaşi. Au locuit în Marea 

Britanie timp de 5 ani, lucrând în 

domeniul IT, şi au împreună doi 

copii: Luca, de 6 ani, și Tudor, în 

vârstă de 3 ani. Acum lucrează în 

Iași, tot în domeniul tehnologiei 

informației, revenind în ţara natală 

pentru că acolo „era locul unde lip -

sea căldura sufletească și apro -

pierea de Bise ri că era dificilă în 

străină tate”. 

Familia domnului Adrian și a 

doamnei Crina-Elena Tiron au lo cu -

it în Norvegia timp de 10 ani (între 

2004-2014) şi au împreună doi copii: 

Ioan-Matei, de 11 ani, și Teodor, de 9 

ani. Domnul Adrian și a doamna 

Crina-Elena Tiron sunt cercetători 

în biomedicină, iar acum lucrează 

la Institutul Regional de Oncologie 

Iasi  (IRO) Iași. Au declarat că au 

revenit în țară pentru familie. 

Povestea părintelui Steven și a 

doamnei preotease Patricia Maria 

Holley este una deosebită. Preotul 

Steven a fost necreştin până la 

vârsta de 25 de ani, apoi pastor bap-

tist. În SUA a descoperit Biserica 

Ortodoxă, în care a intrat în 1996, 

ajungând diacon. Primul contact cu 

România a fost în anul 2011. De 

atunci, nu a mai plecat decât pentru 

a-și aduce familia, adică pe doamna 

preoteasă, Patricia Maria, lucru îm-

plinit în anul 2013. În 2018 a fost hiro-

tonit preot de IPS Mitropolit Teofan. 

Slujește la Parohia „Sfântul Hara -

lam bie” din Iași, parohia unde Arhie -

pis copia Iașilor oferă slujirea litur gi -

că bilingv (română și engleză). Fami -

lia Holley a avut un băiat care a mu-

rit în 2006, dar i-au rămas 4 nepoți. 

Preotul Steven și doamna preotea -

să Patricia Maria au ales România 

pentru frumusețea credinței și bu -

nă tatea oamenilor, cărora le trans-

mite un mesaj fierbinte:  „Nu ne lă -

sați pe noi, cei veniți mai târziu în 

Ortodoxie, să-L iubim pe Dumnezeu 
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ortodocși!” Cel mai frumos vis al pă -

rintelui este să moară în fața Sfân -

ului Altar, slujind Domnului și să fie 

în mormântați în pământul Româ -

niei. 

Familiile amintite mai sus au pri -

mit fiecare în dar câte o Biblie şi 

„Crucea Moldavă”, cea mai înaltă 

distincţie a Mitropoliei Moldovei şi 

Bucovinei. 

La final, Mitropolitul Moldovei și 

Bucovinei le-a adresat trei îndem-

nuri credincioșilor prezenți și pele -

rinilor care așteptau la rând să se în-

chine la racla cu sfintele moaște ale 

Ocrotitoarei Moldovei și la racla cu 

sfintele moaște ale Sfântului Gheor -

ghe Pelerinul: „Îndrăznesc a vă așe -

za la suflet trei gânduri, care pot 

pentru unii dintre noi să se trans-

forme într-un fel de făgăduință sau 

legământ. În primul rând, să nu ne 

pierdem nădejdea în Atotputernicul 

și Atotmilostivul Dumnezeu, căci 

zice psalmistul: «Dacă n-ar zidi 

Dum nezeu cetatea, în zadar s-ar os-

teni cei ce o zidesc». De n-ar păzi 

Dumnezeu cetatea, în zadar ne-am 

osteni noi, cei ce credem că o pă -

zim. Să nu ne pierdem nădejdea în 

Dumnezeu, căci un popor care 

crede în Dumnezeu nu piere nicio -

dată! Un neam care crede în sfinți, 

totdeauna supraviețuiește, chiar 

dacă vremurile nu sunt ușoare. Cel 

de-al doilea gând este legat de spe -

ranța noastră, a tuturor, ca România 

să se schimbe în bine. Biserica însă 

ne spune un mare adevăr pe care îl 

așez la rădăcina inimii dumnea -

voas tră: România se schimbă în 

bine dacă încep eu însumi să mă 

schimb în bine. Prea mult așteptăm 

ca alții să se schim be. Noi ne 

considerăm drepți. Prea mult ve-

dem, sau mai bine zis nu vedem, 

bârna din ochii noștri, păca te le 

noastre și vedem paiul din ochiul 

fratelui său. În general zicem: «Răul 

este în celălalt, iadul este celălalt». 

Conștiința propriei superiorități în 

raport cu alții constituie platforma 

pentru distrugerea propriei noastre 

ființe și a celor din jur. Să începem a 

ajuta România să se schimbe prin 

schimbarea noastră, în primul rând 

cea lăuntrică, și să vedem în primul 

rând păcatele din noi și chipul lui 

Dumnezeu din aproapele. Al treilea 

gând: răsună peste veacuri cuvântul 

Sfântului Apostol Pavel: «Lărgiți-vă, 

fraților, inima!» Lărgiți-vă inima. De 

ce să ne-o lărgim? Pentru ca să în -

ca pă Dumnezeu în ea. Și pe lângă 

Dumnezeu să încapă toți bolnavii, 

deznădăjduiții acestei lumi. Și cum 

putem realiza această mare taină a 

lărgirii inimii noastre? În taina ru gă -

ciunii, căci rugăciunea se transfor -

mă într-un val de binecuvântare ca -

re pleacă de la noi până la mar gi nea 

lumii. Rugăciunea noastră ca val de 

binecuvântare pătrunde în spitale, 

în mâna medicilor, care sunt che -

mați actualmente să răspundă atâ-

tor chemări din partea atâtor frați 

de-ai noștri și surori ale noastre ca -

re se află pe patul de suferință. Așa -

dar, nădejdea la Dumnezeu, lărgi rea 

inimii și cu nădejde mântuitoare în 

purtarea de grijă a Celui Preaînalt, 

mergem la casele noastre, mărturi -

sind și celor dragi cât de frumoasă a 

fost sărbătoarea Sfintei Parascheva. 

Ce minunată gazdă a fost Sfânta Pa -

rascheva, precum împli nește a ceas -

 ta de aproape patru secole, aici, la 

Iași!” 
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– În 1979 ia ființă Parohia 

„Sfân ta Cuvioasă Parascheva”. Ne 

aflăm la 40 de ani de la acest mo-

ment. Ce ați putea spune? 

– Dacă ar trebui să caracterizez 

cei 40 de ani de slujire preoțească,  

i-aș împărți în două: în prima parte, 

un suspin adânc, deoarece eram 

ex trem de puțini și aveam sentimen-

tul că preoția mea este risipită. La 

această neliniște se mai adăuga și 

faptul că puținii creștini care partici-

pau la slujbe nu erau uniți, deoa-

rece aceasta era maniera prin care 

oamenii vremii căutau să dezbine. 

Iar cea de-a doua parte, a fost tot un 

suspin, pentru că eram prea mulți... 

În acea vreme, parohia noastră avea 

titulatura: „Parohia Sfânta Paras che -

va din Torino, Piemonte, Vall d’Aos -

ta și Liguria”. Astăzi, pe această su-

prafață se află zeci de parohii și câ-

teva protopopiate. Îmi amintesc că 

am cumpărat un microbuz cu nouă 

locuri, în care îi luam pe creștinii 

care mă ajutau la strană și ce-mi 

trebuia pentru slujbă și ne depla-

sam în diverse localități: Genova, 

Ivrea, Casale Monferrato, Aosta. 

Mer geam ca să propovăduim cu-

vântul Domnului, să slujim o Ve -

cernie, o Sfântă Liturghie. La Paști, 

spre exemplu, slujeam Învierea la 

Torino, apoi alergam în trei – patru 

locuri pentru a duce această bucu-

rie și altor persoane care ne aștep-

tau. 

 

– Părinte, ce înseamnă să for-

mezi o parohie în diaspora în anii 

1980? 

– În vremea aceea era dificil să 

pui bazele unei noi comunități. Oa -

menii nu aveau această conștiință, 

deoarece ei n-au venit în Italia pen-

tru că le lipseau bisericile; lor le lip-

„Acum 40 de ani, nu visam la ceea ce Dumnezeu  
a binecuvântat  

să se realizeze în Biserica noastră din afara granițelor” 
– interviu cu Părintele Gheorghe Vasilescu – 

Î
n contextul „Anului omagial al pastorației românilor din afara 

României”, vom pune în atenția cititorului un interviu realizat de 

Părintele Ioan Haba cu Părintele Gheorghe Vasilescu, parohul 

Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Torino (II). Părintele 

Gheorghe Vasilescu s-a născut în 1950, în satul Matița, comuna 

Păcureți, Județul Prahova. După absolvirea Institutului Teologic 

Universitar din București, în 1974 a fost admis la cursurile de doctorat 

ale aceleiași instituții academice. În același an a fost hirotonit diacon de 

către Preasfințitul Roman Ialomițeanul. Patru ani mai târziu este trimis 

la Milano cu o bursă de studii la Universitatea Catolică „Sacro Cuore”. 

În 1979, după ce a fost hirotonit preot de către Preasfințitul Lucian 

Făgărășanul, a fost numit paroh al proaspetei comunități înființate ce o 

are ca ocrotitoare pe „Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași”.
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ð seau bănuții. Apoi era dificil și în pri-

vința lăcașului de cult, deoarece nu 

eram priviți cu multă simpatie. În 

ceea ce mă privește, urmând un pic 

și exemplul părintelui Traian Vald -

man, atunci când mergeam pentru 

a oficia diverse slujbe: botezuri, cu-

nunii, înmormântări etc., căutam să 

intru în contact cu oamenii. Apoi, îi 

sfătuiam să aleagă un reprezentant, 

întocmeam un proces verbal, cu 

sem năturile celor care doreau să se 

înființeze parohia, după care eu îl 

îna intam episcopului român de la 

Paris. Iar ultimul pas era acela de a 

ne prezenta la notar pentru a înre-

gistra documentul. Întotdeauna 

specificam faptul că parohia nu va 

avea nicio adeziune politică, ci se 

for mează pentru a răspunde exi-

gențelor spirituale ale românilor de 

pe aceste meleaguri.  

 

– Am observat că aveți în sfân-

tul lăcaș câteva tablouri cu chipu-

rile unor credincioși. Despre ce 

este vorba?  

– Tablourile acestea le-am pus 

în acest colț deoarece ei sunt oa-

menii care ne-au ajutat să formăm 

comunitatea. Deși au plecat dintre 

noi, totuși rămân în inima noastră 

prin ceea ce au făcut. Acești oa-

meni au fost pionierii și cei care au 

inițiat lucrarea de strângere de 

semnături pentru înființarea paro-

hiei Sfânta Parascheva, în 1978. 

Rădăcinile comunității noastre se 

nasc într-o zi de vineri, la o sfeșta-

nie, când împreună cu părintele 

Tra ian Valdman am mers în casa 

unei românce, tanti Didina și zio 

(trad. unchiul) Luca, și am mâncat 

cartofi cu salată și am început să ne 

amintim de România și de frumuse-

țile ei. În acest context s-a născut 

gândul și intenția de a ne revedea și 

de a constitui această comunitate. 

Pe lângă aceștia, aș mai menționa 

fa milia Belli. Acești oameni ne-au a -

dop tat ca pe proprii lor copii și ne-au 

purtat de grijă încât sensul recu-

noștinței noastre este întotdeauna 

sub nivelul pe care l-ar merita. 

 

– Ați menționat numele câtorva 

italieni care v-au ajutat să puneți 

bazele parohiei. Să înțeleg că în 

acea perioadă nu erau doar ro-

mâni prezenți la sfintele slujbe. 

– Am fost hirotonit în 1979, în bi-

serica „San Michele”, într-o comuni-

tate de italo-albanezi. La acea sluj -

bă au participat foarte mulți italieni 

care doreau să vadă modul în care 

slujim noi. La început, în biserica 

noas tră, erau jumătate italieni, ju-

mătate români. Pentru mine nu era 

nicio dificultate să fac o mare parte 

din Liturghie și să predic în limba 

italiană. Timp de doi ani cât am ur-

mat cursurile de doctorat, la Univer -

si tatea Catolică „Sacro Cuore” din 

Milano, am citit mult în limba ita-

liană, fapt pentru care am avut posi-

bilitatea de a comunica cu multă 

ușurință și de a le explica celor inte-

resați și aspecte mai dificile în legă-

tură cu Ortodoxia. Aceasta era si-

tuația în biserica noastră la început, 

deoarece erau foarte multe român -
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ðce căsătorite cu italieni. Însă aceas -

tă legătură a noastră cu italienii s-a 

șubrezit odată cu sosirea masivă a 

românilor.  

 

– În perioada anilor 2000 erați 

singurul preot din Torino, moment 

când foarte mulți români au venit 

în Italia. Cum ați făcut față acestui 

aflux de creștini?  

– Am încercat să le fiu alături 

conaționalilor noștri în toate situa-

țiile. În acea vreme, românii veneau 

în Italia fără acte, iar problema cea 

mai mare pentru ei era a „foii de se-

jur”, permisul de ședere. Deși erau 

mulți fără permis, eu încercam să îi 

ajut deoarece nu puteam să privesc 

la oameni dacă au sau nu docu -

men tele în regulă, pentru că nu era 

competența mea, ci priveam la su-

ferința lor. În acest sens am improvi-

zat, în jurul bisericii vechi, câteva ca-

mere abandonate pe care le-am 

transformat în dormitoare. Am fost 

ajutați de multe ori de Asociația 

„San Vincenzo” din Torino, care se 

ocupă cu ajutorarea oamenilor ne-

voiași. Tot în colaborare cu ei, în fie-

care duminică ofeream în fața bise-

ricii o masă pregătită. Apoi, îmi a -

min tesc că într-un an s-a dat un de-

cret prin care celor care au intrat în 

Italia fără permis, li se permitea să 

se pună în regulă dacă aduc un do-

cument prin care demonstrau că  

s-au aflat la „data de...” în Italia. În a -

cest context, am umplut o ladă de 

po melnice, (pomelnicele noastre au 

numele de familie, cei pomeniți și 

da ta) și m-am dus cu ele la primărie. 

Când m-au văzut italienii, au început 

să râdă cu multă îngăduință, dar  

ne-au ajutat. 

 

– Menționați principalele schim -

bări ale comunității pe care o păs -

toriți, făcând o paralelă între anii 

1980-2000 – prezent. 

– Este o întrebare dificilă, pentru 

că nu m-am ocupat să văd evoluția 

parohiei. Eu cred că pentru preot  

n-ar trebui să fie o problemă funda-

mentală prezența numerică în bise-

rică, ci prezența orantă, prezența de 

rugăciune. Cât de mult îi ajuți pe oa-

meni să se roage? Cât de mult reu-

șești să te apropii împreună cu ei de 

Dumnezeu? Tristețea cea mare 

este că mulți se lasă prinși de frene-

zia acestei lumi moderne, de aceas -

tă accelerare a lucrurilor din viața 

lor, care duce la superficialitate. 

„Graba strică treaba”, zice expresia 

românească și foarte mulți dintre 

noi ne lăsăm prinși de materialism și 

de aici ne vin ispitele. Întotdeauna 

am încercat să-i învăț pe cei care vin 

la biserică să caute să-i ajute pe cei 

din jur fără a primi mulțumiri. 

 

– De-a lungul timpului ați inte-

racționat cu numeroși italieni. 

Cred că ați putea să ne spuneți 

cum sunt percepuți românii de că-

tre aceștia? 

– Voi începe cu un exemplu 

foar te banal. A fost cândva „Cronica 

neagră” a Piemontului. Publicație 

care prezenta doar cazurile nega-

tive în care erau prezenți românii. La 

un moment dat s-a făcut o manifes-

tație de protest împotriva românilor, 

în fața primăriei din Torino. Eu nu  

m-am implicat niciodată în astfel de 

activități, dar am urmărit cu atenție 

mersul lucrurilor. Îmi amintesc că a 

ieșit primarul din vremea aceea și 

le-a vorbit manifestanților, spu-

nându-le: „Să nu vă așteptați ca să 

vă aprob doleanțele dumneavoas-
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nu plecați, deoarece dacă plecați 

voi, Italia va avea o mare problemă”. 

Celelalte aspecte ale colaborării 

noastre, în sensul bun al cuvântului, 

se referă la relația pe care o avem 

cu majoritatea creștinilor, care sunt 

catolici. Am avut o atitudine de re-

cunoștință sinceră, fără să ajungem 

vreodată la compromisuri de natură 

dogmatică, liturgică sau de alt do-

meniu. Eu am încercat mereu să 

particip la întâlnirile lor, să le vor-

besc atât despre valorile credinței 

noastre ortodoxe, cât și despre va-

lorile poporului nostru român. 

 

– Ocrotitoarea parohiei este 

Sfânta Parascheva. Ați simțit ajuto-

rul Cuvioasei de-a lungul timpu-

lui? 

– Întotdeauna! Noi am plecat din 

țară cu binecuvântarea a trei mari 

duhovnici: părintele Paisie Olaru, pă -

rintele Ilie Cleopa și părintele Con -

stantin Galeriu, cel din urmă ne-a 

botezat primii copii și era și duhov-

nicul nostru. Când am plecat, părin-

tele Paisie ne-a spus: „Să fiți ca două 

lumânări! Să luminați și să încălziți!” 

Nu știu dacă am luminat sau am în-

călzit, dar de topit, ne-am topit, pen-

tru că am ajuns la bătrânețe și ne-

putințele au apărut. Părintele Cleo -

pa, cu vocea lui sfătoasă: „Dacă te 

trimite Patriarhia, du-te!”. Și, nu în ulti-

mul rând, părintele Galeriu: „Gheor -

ghiță, eu te cunosc de multă vreme. 

Du-te tu, tată!” Înainte de a pleca, 

am fost la Sfânta Parascheva, am 

sărutat sfintele moaște și am plecat. 

Nu m-am gândit niciodată că voi 

pune sub ocrotirea Sfintei prima pa-

rohie din Piemonte. Veneam într-o 

seară de la Genova spre Torino, cu 

părintele Traian, deoarece făcusem 

o slujbă și ne gândeam ce Sfânt să 

alegem pentru parohia care se va 

înființa la Torino. Eu mă gândeam la 

Sfântul Gheorghe, la Sfântul Di mi -

trie, dar părintele Traian mi-a pro-

pus Sfânta Parascheva. Tocmai în 

acea seară am avut o întâlnire cu 

doamna Didina Parascheva, despre 

care v-am vorbit adineaori, care au-

zind ce Sfântă dorim să punem ca 

ocrotitoare parohiei, s-a bucurat 

mult și ne-a promis că se va implica 

cât va putea pentru înființarea co-

munității. Atunci când vin la biserică 

oameni de la Iași, îi rog ca la întoar-

cere să meargă și să se închine la 

racla Sfintei, pomenindu-ne și pe 

noi. O simțim pe Sfântă foarte a -

proa pe, mai ales în momentele difi-

cile. De pildă, am avut foarte multe 

probleme în achiziționarea bisericii 

unde ne aflăm în prezent. La un mo-

ment dat, am obosit și am rămas 

într-o seară plângând în biserică și 

am zis: „Fă Tu, Doamne, ceva! Pro -

babil ți-am cerut prea puțin să inter-

vii. Și tu, Sfântă Parascheva, ajută-

ne!” Peste câteva zile am primit un 

telefon prin care mi s-a spus că s-a 

deblocat situația și că putem achizi-

ționa lăcașul de cult. 

– În încheiere, ce sfat le oferiți 

românilor care se află în Italia? 

– Am citit undeva, nu-mi amin-

tesc acum unde, despre Sfântul 

Ioan Evanghelistul care, la bătrâ ne -

țe, înconjurat fiind de către ucenici, 

aceștia îl rugau mai mereu să le mai 

spună câte ceva despre Iisus. La 

această cerință, Sfântul Ioan le re-

peta mereu cuvântul pe care-l gă-

sim în Evanghelie: „Să vă iubiți unii 

pe alții, așa cum v-am iubit Eu pe 

voi!” Nu cred că există un testament 

de lăsat cuiva mai profund decât 

aceste cuvinte ale Mântuitorului, de 

a ne iubi unii pe alții, după cum ne-a 

iubit El. Eu am această stare sufle-

tească, în nevrednicia mea, a lui 

Moise de pe Muntele Nebo, care 

pri vea poporul care mergea spre 

Ța ra Făgăduinței. Acum, după 40 de 

ani de slujire a lui Dumnezeu în 

Italia, mă minunez, deoarece nu vi-

sam la ceea ce Dumnezeu a bine-

cuvântat să se realizeze în biserica 

noastră din afara granițelor.
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4 În ziua de 5 septembrie 2021 

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, 

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, 

alături de Preasfințitul Părinte Ig -

natie, Episcopul Hușilor, și de Prea -

sfințitul Părinte Gurie, Episcopul De -

vei și Hunedoarei, au săvârșit slujba 

de sfințire a bisericii Mănăstirii „Ale -

xandru Vlahuță”, Protopopiatul Bâr -

lad, județul Vaslui, care a primit, cu 

acest prilej, al treilea hram: „Dumi ni -

ca Sfinților Români”. Starețul așe -

zământului monahal este părintele 

Zaharia Curteanu, exarhul mănăsti-

rilor din Episcopia Hușilor. 

 

4 Duminică după-amiază, 5 

septembrie 2021, Înaltpreasfințitul 

Pă rinte Teofan, Mitropolitul Mol do -

vei și Bucovinei, a sfințit catape-

teasma Bisericii „Sfântul Ierarh Ni -

colae” Poieni, comuna Schitu Duca, 

județul Iași. Părintele Gheorghiță 

Cristinel Severin, parohul Bisericii 

din Poieni, a fost hirotesit iconom 

stavrofor, iar ctitorii Ion și Ilinca Balș 

li s-a dăruit cea mai mare distincție 

a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, 

„Crucea Moldavă” pentru mireni. 

 

4 În Duminica a XI-a după Ru -

salii, 5 septembrie 2021, Preasfințitul 

Părinte Nichifor Botoșăneanul, Epis -

 cop vicar al Arhiepiscopiei Ia șilor, a 

resfințit biserica Parohiei Conțești, 

comuna Valea Seacă, județul Iași. 

La final părintele paroh Petrică 

Novac a fost hirotesit iconom sta-

vrofor. 

 

4 De sărbătoarea Nașterii Mai -

cii Domnului, 8 septembrie 2021, la 

hramul Mănăstirii Vorona, Sfânta Li -

turghie a fost săvârșită de Înalt prea -

sfințitul Părinte Teofan, Mitro po litul 

Moldovei și Bucovinei, dimpreună 

Slujiri arhierești în Arhiepiscopia Iașilor

Î
n perioada 1 septembrie 2021 – 31 octombrie 2021, Înalt prea sfin -

țitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și Prea -

sfin țitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhi e -

piscopiei Iașilor, au săvârșit Sfânta Liturghie, au sfințit și au binecuvân-

tat următoarele unități de cult de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Iașilor:



Slujiri arhierești  |

www.mmb.ro | 15 

ð

ð

cu un sobor de preoți și diaconi, din-

tre care menționăm pe părintele ar-

himandrit Ioan Harpa, e xarh de 

Botoșani, părintele prof. Ion 

Vicovan, decanul Facultății de Teo -

logie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” 

din Iași, părintele arhimandrit Cali -

nic Chirvase, starețul Mănăstirii Co -

șula, părintele protosinghel Ghe de -

on Huțanașu, starețul Mănăstirii Si -

hăstria Voronei, părintele prof. Da -

niel Dascălu, directorul Semina rului 

Teologic „Sfântul Gheorghe” Boto -

șani, dar și clerici din împrejurimile 

Voronei. 

 

4 În ziua de 8 septembrie 2021, 

de hramul Mănăstirii Hadâmbu din 

județul Iași, slujba Sfintei Liturghii a 

fost săvârșită de către Preasfințitul 

Părinte Nichifor Botoșăneanul, îm-

preună cu un sobor de preoți și dia-

coni, dintre care îl amintim pe părin-

tele arhimandrit Nicodim Gheor -

ghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu. 

 

4 Obștea Mănăstirii Sihăstria 

Voronei l-a cinstit în ziua de 9 sep-

tembrie 2021, pe ocrotitorul așe ză -

mântului monahal – Sfântul Cuvios 

Onufrie. Cu această ocazie, Înalt -

prea sfințitul Părinte Teofan, Mitro -

politul Moldovei și Bucovinei, dim-

preună cu un sobor de stareți, pre -

oți și diaconi, a săvârșit Sfânta Li -

turghie în altarul de vară al mănăsti-

rii. La finalul slujbei a avut loc hirote-

sia întru arhimandrit a părintelui 

pro tosinghel Ghedeon Huțanașu, 

starețul Mănăstirii Sihăstria Voronei. 

În continuare, clericii s-au îndreptat 

spre cimitirul mănăstirii, unde au 

săvârșit slujba de binecuvântare a 

noilor cruci de piatră, ridicate pe 

mormintele viețuitorilor care au tre-

cut la cele veșnice.  

 

4 Sfântul locaș ridicat în cin-

stea Maicii Domnului și pus sub 

ocrotirea Sfântului Apostol Andrei 

din Parohia Deleni II a primit în ziua 

de 12 septembrie 2021, veșmântul 

cel nou al sfințirii. Slujba de târno-

sire a noii biserici, dar și Sfânta Li -

tur ghie au fost săvârșite de Înalt -

preasfințitul Părinte Teofan, Mitro -

po litul Moldovei și Bucovinei. La fi-

nal, chiriarhul a sfințit casa socială a 

comunității parohiale. În semn de 

apreciere pentru efortul ridicării 

sfântului lăcaș și pentru activitatea 

sa pastorală, părintele paroh Ionuț 

Dan Purcel a fost hirotesit iconom 

stavrofor. Totodată, primarul comu-

nei Deleni, domnul Dumitru Prigo -

rea nu, a primit distincția mitropoli-

tană „Crucea Sfântului Ierarh Do -

softei” pentru mireni.  

 

4 Credincioșii din Parohia „Naș -

terea Maicii Domnului” Potoci, ora-

șul Bicaz, județul Neamț, l-au avut în 

mijlocul lor sâmbătă, 11 septembrie 

2021, pe Preasfințitul Părinte Ni chi -

for Botoșăneanul, Episcop vicar al 

Arhiepiscopiei Iașilor. La sfârșitul 

Sfin tei Liturghii, părintele paroh Ion 

Va lentin Anghel a fost hirotesit ico-

nom stavrofor, iar PS Nichifor Boto -

șăneanul a binecuvântat noua casă 

socială a parohiei. 

 

4 În Duminica dinaintea Înălță -

rii Sfintei Cruci, 12 septembrie 2021, 

Preasfințitul Părinte Nichifor Boto -

șă neanul, Episcop vicar al Arhiepis -

copiei Iașilor, a binecuvântat pictura 

Bisericii „Sfinții Ioachim și Ana” din 

localitatea Războieni, Protopopiatul 

Pașcani, județul Iași. La final, pentru 

merite deosebite, părintele paroh 

Petru Vlădeanu a primit din partea 

Mitropoliei Moldovei și Bucovinei 

distincția „Crucea Sfântului Ierarh 

Dosoftei” pentru clerici. Totodată, 

pri marul comunei Ion Neculce, 

dom nul Gheorghe Văleanu, a primit 

distincția „Crucea Sfântului Ierarh 

Dosoftei” pentru mireni. 

 

4 De sărbătoarea Înălțării Sfin -

tei Cruci, Mănăstirea botoșăneană 

Lebăda și-a cinstit hramul. Cu acest 

prilej, Preasfințitul Părinte Nichifor 

Botoșăneanul, dimpreună cu un so-

bor de preoți și diaconi, a săvârșit 

Sfânta Liturghie și a binecuvântat 

obștea monahală. Această zi repre-

zintă pentru monahiile de la Lebăda 

încă un motiv de sărbătoare pentru 

că s-au împlinit 10 ani de la târnosi-

rea sfântului locaș. În data de 14 

septembrie 2011, Înaltpreasfințitul 
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ð Părinte Mitropolit Teofan a sfințit bi-

serica mănăstirii. La sărbătoarea 

așezământului monahal au mai fost 

prezenți părintele arhimandrit Ioan 

Harpa, starețul Mănăstirii Popăuți și 

exarh de Botoșani, părintele arhi-

mandrit Ghedeon Huțanașu, stare-

țul Mănăstirii Sihăstria Voronei, pre-

cum și preoți din oraș. 

 

4 De sărbătoarea Înălțării Sfin -

tei Cruci, 14 septembrie 2021, Înalt -

preasfințitul Părinte Teofan, Mitro -

po litul Moldovei și Bucovinei, a să -

vârșit Sfânta Liturghie la Parohia „Zi -

ua Crucii” din municipiul Iași, care 

și-a sărbătorit hramul. Alături de 

chiriarh au mai fost prezenți părin-

tele consilier Bogdan Dedu, părin-

tele Marius Daniel Profir, protopo-

pul Protoieriei Iași II, părintele paroh 

Andrei Smeu precum și părintele 

Cătălin Bucur. 

 

4 Luni, 13 septembrie 2021, la 

Seminarul Teologic Ortodox „Sfân -

tul Vasile cel Mare” din Iași, s-a des-

fășurat festivitatea de deschidere a 

noului an școlar cu o slujbă de bine-

cuvântare săvârșită de către Prea -

sfin țitul Nichifor Botoșăneanul, 

Epis cop vicar al Arhiepiscopiei Ia -

șilor, înconjurat de un sobor de 

preoţi – profesori ai Seminarului – şi 

diaconi. 

 

4 Înaltpreasfințitul Teofan, Mi -

tro politul Moldovei și Bucovinei, în 

data de 14 septembrie 2021, de Înăl -

țarea Sfintei Cruci, a făcut vizite pas-

torale în câteva parohii din Proto po -

piatul Iași III. Astfel că, a binecuvân-

tat credincioșii din: Parohia „Dumi -

nica Sfinților Români”, Miroslava II, 

ce îl are ca preot paroh pe părintele 

Mihail-Adeodatus Ungureanu, pa-

rohia „Buna-Vestire” Vocotești, co -

mu na Voinești, ce îl are ca preot pa-

roh pe părintele Costel-Cristian 

Șur pănelu, parohia „Adormirea 

Mai cii Domnului” Voinești I, ce îl are 

ca preot paroh pe părintele Remus-

Ciprian Roată, parohia „Nașterea 

Domnului” – Voinești II, preot paroh 

– părintele Robert-Cătălin Rotaru, 

parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” 

Lungani, preot paroh – părintele 

Emilian Lucian Rotaru. 

 

4 În ziua de 19 septembrie 2021 

a avut loc târnosirea noii biserici din 

localitatea Grințieș, județul Neamț. 

Slujba de sfințire a fost săvârșită de 

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, 

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. 

La sfârșit, în semn de recunoștință 

din partea Mitropoliei Moldovei și 

Bucovinei, părintele Dumitru Pintilie 

– cel care a coordonat în calitate de 

paroh construcția bisericii până în 

anul 2017 – a primit distincția mitro-

politană „Crucea Sfântului Ierarh 

Dosoftei”, iar actualul paroh, părin-

tele Gheorghe Simionescu, a fost 

hirotesit iconom stavrofor. Toto da -

tă, epitropul Dumitru Ciucanu și 

cântărețul Vasile Pintilie au primit 

distincția „Crucea Sfântului Ierarh 

Dosoftei” pentru mireni. 

 

4 Preasfințitul Părinte Nichifor 

Botoșăneanul, Episcop vicar al Ar -

hiepiscopiei Iașilor, a sfințit sâm-

bătă, 18 septembrie 2021, noua casă 

socială a Parohiei „Sfântul Mare Mu -

cenic Dimitrie” Pleșani, comuna Că -

lă rași, județul Botoșani. La final, în 

semn de gratitudine din partea Ar -

hi episcopiei Iașilor, preotul paroh 

An drei Toplicean a fost hirotesit 

ico nom stavrofor. 

 

4 În Duminica după Înălțarea 

Sfintei Cruci, 19 septembrie 2021, 

Prea sfințitul Părinte Nichifor Boto -

șă neanul, Episcop vicar al Arhiepis -

copiei Iașilor, a resfințit biserica 

Parohiei „Nașterea Maicii Domnu -

lui” Dumbrăvița, comuna Ibănești, 

județul Botoșani. De asemenea, ie-

rarhul a binecuvântat și noua casă 

socială a parohiei. Pentru meritele 

deosebite, părintele paroh Mihai 

Claudiu Foca a primit din partea 

Părintelui Mitropolit Teofan distin-

cția „Crucea Sfântului Ierarh Dosof -

tei” pentru clerici.  

 

4 În Duminica a XVIII-a după 

Rusalii, 26 septembrie 2021, biserica 

Parohiei „Sfinții Atanasie și Chiril” și 

„Nașterea Maicii Domnului” din lo-

calitatea Curechiștea, comuna Gru -

măzești, județul Neamț, a fost sfin-

țită de Preasfințitul Părinte Nichifor 

Botoșăneanul, Episcop vicar al Ar hi -

episcopiei Iașilor. Alături de Părin -

tele Episcop au mai slujit părintele 

arhimandrit Benedict Sauciuc, sta-

rețul Mănăstirii Neamț, părintele 

Nicolae Axentioi, protopop de Târ -

gu Neamț, părintele Valentin Tofan, 

protopop de Piatra Neamț, precum 

și preoți din zona Neamțului. La 

sfâr șit părintele paroh Vasile Tomo -

iagă a primit Distincția mitropolitană 

„Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei” 

pentru clerici. Totodată, viceprima-

rul comunei Grumăzești, domnul 

Con  stan tin C. Matasă, a primit cea 

mai mare distincție a Mitropoliei 

Mol  do vei și Bucovinei, „Crucea Mol -

davă”. De asemenea, primarul co-

munei, dom nul Constantin I. Mata -

să, și dom nul Ionel Arsene, preșe-

dintele Consiliului Județean Neamț, 

au primit Diploma „Binecredinciosul 

Voie vod Ștefan cel Mare și Sfânt”. 

 

4 Preasfințitul Părinte Nichifor 

Botoșăneanul, Episcop vicar al  
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Ar hiepiscopiei Iașilor, s-a aflat sâm -

bă tă, 25 septembrie 2021, în mijlocul 

credincioșilor de la Parohia „Sfinții 

Voievozi” Podolenii de Sus, Protopo -

piatul Iași II, județul Iași. Cu acest 

prilej, Părintele Episcop a săvârșit 

Sfânta Liturghie și a binecuvântat 

noua casă parohială. Ierarhul l-a fe-

licitat pe părintele paroh Florin 

Ionuț Braiș pentru osteneala de-

pusă, iar în semn de apreciere pen-

tru întreaga activitate pastorală, a 

fost hirotesit iconom.  

 

4 În prima zi a lunii octombrie, 

de sărbătoarea Sfinților Iosif și 

Chiriac de la Bisericani, Preasfințitul 

Părinte Nichifor Botoșăneanul, 

Epis cop vicar al Arhiepiscopiei 

Iașilor, s-a aflat în mijlocul obștii mo-

nahale de la Bisericani – care îl are 

ca stareț pe părintele protosinghel 

Serafim Mihali – unde a săvârșit 

Sfânta Liturghie cu prilejul hramului 

așezământului monahal. 

 

4 Biserica cu hramul „Sfinții 

Apos toli Petru și Pavel” din localita-

tea Bocnița, comuna Sinești, județul 

Iași, a fost sfințită în ziua de 2 octom-

brie 2021 de Înaltpreasfințitul Pă rin -

te Teofan, Mitropolitul Moldovei și 

Bucovinei. La final, Părintele Mitro -

polit Teofan a săvârșit trei hirotesii 

întru iconom stavrofor pentru cei 

trei preoți care au contribuit la ridi-

carea sfântului locaș: părintele Liviu 

Siminiuc, părintele Ion Avasilcăi și 

actualul paroh, părintele Stelian 

Sandovici. Totodată, domnul Trofin 

Liviu Constantin a primit din partea 

IPS Teofan distincția „Crucea Sfân -

tului Ierarh Dosoftei” pentru mireni. 

Tot în acea zi Mitropolitul Moldovei 

și Bucovinei a vizitat următoarele 

co munități: Parohia „Sfinții Apostoli 

Petru și Pavel” Chilișoaia, Parohia 

„Pogorârea Sfântului Duh” Hoisești, 

Parohia „Sfinții Împărați Constantin 

și Elena” Cogeasca și Parohia 

„Sfânta Treime” Scoposeni. 

 

4 În ziua de 2 octombrie 2021 

Preasfințitul Părinte Nichifor Boto -

șă  neanul, Episcopul vicar al Arhie -

pis copiei Iașilor,  a săvârșit Sfânta 

Liturghie și a sfințit casa parohială în 

Parohia  „Sfântul Nicolae ” – Mo go -

șești Siret din județul Iași. Cu a -

ceastă ocazie părintele paroh Nico -

lae Bălăceanu a primit rangul de 

iconom. 

 

4 În ziua de 3 octombrie 2021 

credincioșii au participat la târnosi-

rea bisericii Parohiei „Sfântul Nico -

lae” din comuna Corlăteni, județul 

Botoșani. Slujba de sfințire și Sfânta 

Liturghie au fost săvârșite de Înalt -

preasfințitul Părinte Teofan, Mitro -

po litul Moldovei și Bucovinei. Îm -

preună cu IPS Părinte Teofan au 

mai slujit părintele Stelian Ciurciun, 

protopop de Dorohoi, părintele prof. 

Petru Chichioacă, directorul Semi -

na rului Teologic Ortodox „Sfântul 

Ioan Iacob” din Dorohoi, părintele 

paroh Constantin Berbeci, precum 

și clerici din apropierea orașului 

Dorohoi. La finalul Sfintei Liturghii, 

IPS Mitropolit Teofan i-a oferit pă-

rintelui Constantin Berbeci cea mai 

înaltă distincție a mitropoliei noas-

tre, „Crucea Moldavă” pentru clerici.  

 

4 Biserica cu hramul „Sfânta 

Mah ramă a Domnului” și „Sfinții 
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Martiri Brâncoveni” din capitala 

Moldovei a fost sfinţită în ziua de 10 

octombrie 2021 de trei ierarhi ai Bi -

se ricii Ortodoxe Române, Înalt prea -

sfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul 

Moldovei şi Bucovinei, Preasfinţitul 

Părinte Antonie, Episcop de Bălţi şi 

Preasfinţitul Părinte Veniamin, Epis -

copul Basarabiei de Sud, alături de 

un sobor de 40 de preoți şi diaconi. 

Noua biserică târnosită are turlă bi-

zantină, pridvor deschis, inspirat de 

stilul brâncovenesc, trepte, pavajul 

pridvorului și pardoseala interioară 

din marmură albă de Rușchița, cata-

peteasma din lemn de tei sculptat 

poleită în întregime cu foiţă de aur și 

este îmbodobită în întregime în mo-

zaic din piatră naturală. În semn de 

recunoştinţă pentru implicarea  

e xem plară, părintele paroh Neculai 

Dorneanu a primit „Crucea Patriar -

hală”, cea mai înaltă distincție a Pa -

triarhiei Române. Totodată, „Crucea 

Moldavă” a fost acordată familiei 

Teo dor Doru şi Valentina – ctitori 

principali. Părintele co-slujitor 

Gheor ghe Mihăilă a fost hirotesit în-

tru iconom stavrofor, iar primarul 

Municipiului Iași, Mihai Chirica, a 

primit Diploma „Binecredinciosul 

Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt”. 

Crucea „Sfântul Ierarh Dosoftei” a 

fost conferită următorilor: Vasile Ti -

ron – consilier Primăria Iaşi, Vasile-

Gabriel Harabagiu – fost viceprimar 

al Municipiului Iaşi și familiei Pa na -

ghiu Victor şi Larisa. De asemenea, 

au fost evidenţiate și alte persoane, 

voluntari şi reprezentanţi ai autorită-

ţilor publice care au ajutat la con-

strucţia bisericii, acestea primind 

diplome şi distincţii de vrednicie, in-

clusiv preotesele Elena – Cristina 

Dor neanu și Ionela-Mariana Mihăilă. 

 

4 În Duminica Învierii fiului vă-

duvei din Nain, Sfânta Liturghie a 

fost săvârșită în incinta Catedralei 

mi tropolitane din Iași de către Prea -

sfințitul Părinte Nichifor Botoșă nea -

nul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei 

Iașilor, alături de un sobor de preoți 

și diaconi. 

 

4 În ziua de 16 octombrie 2021, 

Preasfințitul Părinte Nichifor Boto -

șă neanul, Episcop vicar al Arhie pis -

copiei Iașilor, a binecuvântat com-

plexul parohial al Parohiei „Nașterea 

Sfântului Ioan Botezătorul” din loca-

litatea Poiana-Brăești, Protopopiatul 

Dorohoi, județul Botoșani. Ierarhul a 

sfințit locuința parohială, Centrul de 

activități cu tinerii „Sfânta Sofia”, un 

aghiasmatar, două fântâni și o troiță 

realizată din lemn de stejar, ridicate 

sub coordonarea părintelui paroh 

Cătălin Ailenei. 
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P
ărintele Ionuț Miorcănea -

nu, parohul Bisericii „Sfin -

ții Voievozi” Tudor Vladi -

mi rescu, județul Botoșani, a trecut 

la cele veșnice în ziua de 26 sep -

tembrie 2021, în urma unui accident 

rutier. 

Clericul s-a născut la data de 5 

ianuarie 1982 în municipiul Boto -

şani, a învățat la Școala Generală nr. 

13 din oraș, iar în 2001 a absolvit 

Seminarul Teologic „Sfântul Gheor -

ghe” Botoșani. În  decembrie 2001, 

cu binecuvântarea Preafericitului 

Părinte Patriarh Daniel, în vremea 

păstoririi sale ca Mitropolit al Mol -

dovei și Bucovinei, părintele Ionuț a 

fost hirotonit preot pe seama Pa -

rohiei „Sfântul Mare Mucenic 

Gheor ghe” Borolea, comuna Hă -

nești, Protopopiatul Săveni, iar înce -

pând cu data de 1 iulie 2002, a fost 

transferat ca preot paroh la Parohia 

„Sfinții Voievozi” Tudor Vladimi res -

cu. 

Dumnezeu să îl ierte și cu drepții 

să îl așeze! 
 

 

Părintele Ionuț Miorcăneanu, de la  

Parohia Tudor Vladimirescu, a trecut la Domnul

P
reasfințitul Părinte Vasile, 

fost Episcop vicar al Ar hi -

episcopiei Vadului, Fe lea -

cului şi Clujului, a trecut la cele 

veşnice la vârsta de 72 de ani în ziua 

de 8 octombrie 2021. 

Preasfinţia Sa s-a născut în 30 

decembrie 1948, în oraşul Cluj, din 

părinţii Constantin şi Rozalia Flu e -

raş din satul. A urmat şcoala ge -

nerală în Mănăştur (1955-1962), 

Şcoala profesională  „16 Februa -

rie”  din Cluj (1962-1965), la absol vi -

rea ei angajându-se la Uzina „16 fe -

 bruarie”. În paralel a urmat cursurile 

serale la Liceul Nr. 12 din Cluj (1965-

1971), unde a obţinut şi Baca lau rea -

tul. În anul 1972 s-a înscris la 

Institutul Teologic de grad Uni -

versitar din Sibiu (1972-1976), unde 

în 1976 a obţinut şi licenţă în Teo -

logie, cu lucrarea:  „Probleme so-

ciale în scrierile Părinţilor Capado -

cieni”,  la catedra de Bizantinologie, 

sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Teodor 

Bodogae. În 27 noiembrie 1976 a 

fost hirotonit preot celib pe seama 

Parohiei Tureni, Protopopiatul Tur -

da, jud. Cluj, de către Preasfinţitul 

Părinte Episcop vicar Justinian Chi -

ra Maramureşanul. La 1 ianuarie 

1977 a fost detaşat ca preot slujitor 

la Parohia  „Sfinţii Apostoli Petru şi 

Pavel”, din cartierul Grigorescu, 

Municipiul Cluj-Napoca. În august 

1977 a fost numit preot slujitor la 

Parohia  „Sfinţii Apostoli Petru şi 

Pavel” cartierul Mănăştur, din Mu ni -

cipiul Cluj-Napoca. Pentru activi-

tatea misionar-pastorală deosebită 

Arhiepiscopul Teofil Herineanu i-a 

acordat distincţia bisericească de 

„iconom”, în anul 1987. În anul uni-

versitar 1990-1991 a fost şi duhov -

Preasfinţitul Părinte Vasile Flueraş  

a trecut la cele veşnice
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nic-asistent la Institutul Teologic 

Ortodox de grad Universitar din 

Cluj-Napoca (azi Facultatea de 

Teologie Ortodoxă), fiind un preot 

model pentru studenţii teologi. La 

25 martie 1995 a fost tuns în mona -

hism la mănăstirea „Sfântul Ioan 

Botezătorul” din Alba-Iulia. Ca mo -

nah a „îndeplinit ascultarea de sta -

reţ”, la Mănăstirea Nicula, din 1 oc-

tombrie 1991 – februarie 1994. S-a 

remarcat în faţa obştii mănăstireşti 

prin bunătate, înţelepciune, răbdare 

şi exemplu personal. În februarie 

1994, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhi -

e pis cop Bartolomeu l-a numit Ecle -

siarh al Catedralei Arhiepiscopale 

din Cluj-Napoca şi exarh al mănăs -

tirilor din Eparhia Vadului, Felea -

cului şi Clujului; a fost hirotesit apoi 

în rangul de arhimandrit. În urma 

pro punerii Înalt preasfinţitului Părin -

te Arhiepiscop Bartolomeu, din vara 

anului 1998 a fost numit Episcop 

vicar al Eparhiei Clujului şi hirotonit 

arhiereu în 15 august 1998, la Mă -

năstirea Nicula. La finalul anului 

2019, ca urmare a aprobării cererii 

de Sfântul Sinod al Bisericii Orto do -

xe Române, în data de 17 decem-

brie, se retrage din activitatea admi -

nis trativă, continuându-și activitatea 

pastorală și duhovnicească. 

Dumnezeu să îl ierte și cu drepții 

să îl așeze! 

Sursa:  basilica.ro 

Î
n ziua de 14 octombrie 2021, 

părintele protosinghel Elefte -

rie Păduraru, egumenul Schi -

tului Cărbuna din județul Neamț, a 

trecut la Domnul. 

Egumenul Elefterie Păduraru s-a 

născut la data de 17 aprilie 1937 în 

comuna ieșeană Bălțați. După ce a 

absolvit Liceul Economic și Facul ta -

tea de Științe Economice, Gheor -

ghe Păduraru a intrat în mănăstire la 

data de 11 februarie 1992 și a fost 

tuns în monahism în ziua de 17 ia -

nua rie 1995, la Mănăstirea Cetățuia, 

naș de călugărie fiind protos. Par -

tenie Petric, starețul așezământului 

monahal din Iași. Tot în luna ianua -

rie 1995 a fost hirotonit ierodiacon și 

ieromonah de către Înalt prea  sfin -

țitul Părinte Arhiepiscop Pimen. 

Între anii 1995-1998 a fost rânduit 

preot slujitor și duhovnic la Mănăs -

tirea Vatra Moldoviței din Suceava, 

iar în perioada 1 noiembrie 1998 – 28 

octombrie 2001, a fost stareț al Mă -

năstirii Lipova din ju dețul Bacău. Pe 

29 martie 2003, părintele ieromonah 

Elefterie a fost numit egumen al 

Schitului Cărbuna. În data de 3 oc-

tombrie 2015, cu pri lejul sfințirii 

bise ricii așezământului monahal, 

părintele egumen a fost ridicat la 

rangul de protosinghel de către 

Înaltpreasfințitul Părinte Mi tro polit 

Teofan. În ziua de 9 iunie 2018, pro-

tos. Elefterie Păduraru a primit 

schima mare, naș de călu gărie fiind 

schimonahul Nicolae de la Mă năs -

tirea Secu. 

Dumnezeu să îl ierte și cu drepții 

să îl așeze! 

 

 

Egumenul Schitului Cărbuna,  

Protos. Elefterie Păduraru, a trecut la cele veșnice
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P
reasfințitul Părinte Gurie, 

Episcopul Devei și Hu ne -

doarei, a trecut la Domnul 

în ziua de 21 octombrie 2021, în ur -

ma complicațiilor suferite din ca u za 

infectării cu virusul COVID-19. 

PS Gurie s-a născut în ziua de 31 

decembrie 1968, în localitatea Huţa 

– Chiuieşti, jud. Cluj, din părinţii 

Teodor şi Maria Georgiu, la botez 

primind numele  Grigorie; a urmat 

Şcoala generală cu clasele I-IV din 

satul natal şi clasele V-VIII la Liceul 

Pedagogic „Gheorghe Lazăr” din 

Cluj-Napoca (1976-1984); Liceul 

„Traian Vuia” din Cluj-Napoca 

(1984-1988); Seminarul Teologic din 

Craiova (1988-1992); Facultatea de 

Teologie din Craiova (1992-1996). A 

urmat cursuri de specializare la Fa -

cultatea de Teologie Catolică din 

Pa dova-Italia, secţia de Teologie 

Sis tematică (1996-1997); cursuri de 

doctorat la Institutul de Teologie 

Pastoral-Misionară din Padova 

(1997-2001); încă de pe vremea 

când a fost admis la Seminarul Teo -

logic din Craiova a intrat ca frate la 

Mănăstirea Lainici (1988-1989); du -

pă aceea, secretar de cabinet al mi -

tro politului Nestor Vornicescu 

(1989-1996); între timp, tuns în mo -

na hism cu numele Gurie. A fost hi-

rotonit ierodiacon (februarie 1990) şi 

ieromonah (1992); eclesiarh al Cate -

dralei mitropolitane din Craiova 

(1992-1996); hirotesit protosinghel 

(iulie 1996), apoi arhimandrit (2001); 

vicar administrativ al Arhiepiscopiei 

Craiovei (martie 2000 – august 2001). 

În luna iulie a anului 2001 a fost ales 

Episcop vicar al Arhiepiscopiei Cra -

iovei, iar câteva săptămâni mai 

târziu, hirotonit arhiereu cu titlul 

„Stre hăianul”, şi instalat la 5 august 

2001. În urma înfiinţării Episcopiei 

Devei şi Hunedoarei, în 29 octom -

brie 2009, a fost ales episcop titular 

al acesteia şi înscăunat la Deva pe 

29 noiembrie acelaşi an (2009); cât a 

fost la studii în Italia, a înfiinţat co -

mu nităţile ortodoxe române din 

Padova, Pordenone, Treviso şi Ve ro -

na; a editat publicaţia luna ră, Lu -
mină Lină, a parohiei din Padova; a 

publicat diferite articole în presa re -

ligioasă din Italia (Oriente Cristia -
no,  Difesa del popolo,  II Gazzetti -
no,  Portavoce, ş.a.) dar şi în reviste 

din ţară. Este coautor la volu mul 

Meditaţii duhovniceşti la sfârşit de 
modernitate (1999)  şi la volumul 

Des pre mântuirea sufletului în era 
postindustrială (2001). A ţinut con -

fe rinţe pe teme de spiritualitate 

ortodoxă în ţară şi străinătate, iar din 

anul 2011 a predat la Facultatea de 

Teologie din Alba Iulia. 

În semn de recunoştinţă faţă de 

tot ceea ce a făcut în anii de păs -

torire, prin înfiinţarea Episcopiei De -

vei şi Hunedoarei, ctitorirea de aşe -

zăminte şi lăcaşuri sfinte, precum şi 

pentru revigorarea vieţii duhov ni -

ceşti de aici, Consiliul Judeţean 

Hunedoara a declarat ziua de 23 oc-

tombrie zi de doliu în judeţ, Prea -

sfin ţitul Părinte Gurie fiind ce tăţean 

de onoare al judeţului Hune doara 

din anul 2010. 

Ne rugăm ca Hristos, Mântui to -

rul lumii, să îl odihnească în ceata 

sfinţilor, unde nu este nici durere, 

nici întristare, nici suspin, ci viaţa 

cea fără de sfârşit. Veşnica lui po -

menire! 

Sursa: basilica.ro 

Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei,  

a trecut la cele veșnice
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C
u ocazia împlinirii a 10 

ani de activitate, Depar -

ta mentul Pro Vita, din 

cadrul Sectorului de Misiune al 

Arhiepiscopiei Iașilor, a organizat 

sâmbătă, 11 septembrie 2021, „Fes -

tivalul Familiei”. 

Evenimentul a început de la ora 

13:00, pe Bulevardul Ștefan cel Ma -

re  şi Sfânt, cu Marșul Familiei. 500 

de participanți, invitați prin interme-

diul parohiilor ieșene, s-au întâlnit și 

au parcurs traseul până în Piața 

Unirii. Aici au fost întâmpinați de or-

ganizatori cu mai multe surprize. În 

cele 20 de corturi amplasate s-au 

desfășurat diferite activități dedi-

cate celor mici, dar și celor mari: jo-

curi interactive, concursuri cu pre-

mii, ateliere de lectură, trasee sen-

zoriale pentru copiii mici, ateliere de 

cusut tradițional, facepainting, con-

siliere maritală, consiliere în alăp-

tare și purtarea bebelușilor, dar şi 

ateliere de creație.  

Partener  în organizarea eveni-

mentului, Ateneul Național din Iași a 

pregătit de asemenea o surpriză, 

oferind celor prezenți un moment 

artistic deosebit. Recitalul „Vioara lui 

Enescu” a fost susținut de prof. 

Patricia Iacob, la vioară, și de asist. 

univ. dr. Paul Pintilie, la pian, mo-

mentul organizat având ca partener 

Casa de licitații „Historic”.  

„Mesajul nostru este că viaţa 

este un dar de la Dumnezeu, că fa-

milia este cea mai importantă pen-

tru noi, ca societate, şi că fiecare co-

pil trebuie primit în familie aşa cum 

este dat el de la Dumnezeu şi când 

este dat de Dumnezeu”, a declarat 

Otilia Palade, referent al Departa -

men tului Pro Vita Iași. 

„Deloc întâmplător, pentru a -

ceas tă întâlnire s-a ales prima sâm-

bătă de după data de 9 septembrie, 

când sărbătorim o familie sfântă, pe 

Drepții Ioachim și Ana, părinții Mai -

cii Domnului și bunicii lui Iisus. În 

anii ce urmează, acest  Festival al 
Familiei va fi programat tot în proxi-

mitatea acestei date importante din 

calendarul bisericesc. Este nevoie 

de un astfel de eveniment, pentru a 

celebra faptul că Dumnezeu a creat 

oamenii ca bărbat și femeie, cărora 

le-a poruncit, încă de la început, «să 

crească, să se înmulțească și să 

um ple pământul» (cf. Facerea 1, 28). 

Mai ales că asistăm la o perioadă în 

care ființa familiei și valorile sale 

sunt puse sub semnul întrebării, 

sub pretextul unei «extinderi» a con-

ceptului de căsătorie care nu aduce 

decât relativizare, dezorientare și o 

slăbire a societății în care trăim”, a 

declarat preotul Constantin Sturzu, 

purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei 

Iaşilor. 

Organizatorii „Festivalului Familiei” 

aduc mulţumiri partenerilor: Primă -

ria Municipiului Iași, Jandarmeria 

Română, Poliția Locală şi Poliția 

Rutieră, Serviciul de Ambulanță Iași, 

Ateneul Național din Iași, Grădiniţa 

„Buna Vestire” şi societatea Ergono -

mice.ro. 

(Biroul de presă al 

Arhiepiscopiei Iaşilor) 

 

La Iași a avut loc „Festivalul Familiei”
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Întâlnire Pro Vita cu preoții din Protopopiatul Iași II

Î
n seara zilei de 20 septem-

brie 2021, Departamentul Pro 

Vita din cadrul Sectorului de 

Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor a 

organizat la Centrul Social Cul tu -

ral  „Sfântul Ilie”  Miclăușeni, o întâl-

nire de lucru cu preoți din cadrul 

Protopopiatului Iași II,  care s-au im-

plicat anul acesta în proiectele Pro 

Vita. 

Începând cu luna mai a anului în 

curs, în Parohiile „Sf. Vasile cel Ma -

re” Nicolina și  „Ziua Crucii” din Iași, 

precum și în Parohia    „Sf. Treime” 

Covasna și Parohia  „Sfântul Hara -

lam bie” din Iași, Protopopiatul Iași I, 

s-a organizat proiectul „Cu dragoste 

pentru mame”, prin care fiecare pa-

rohie a invitat în Iași câte 10 mame 

care au născut cel puțin 7 copii și  

le-au oferit o zi specială pentru a se 

simți valorizate, pentru a împărtăși 

din experiența lor și pentru a avea 

parte de o zi de neuitat, cum poate 

nu își pot permite din cauza respon-

sabilităților de acasă. 

De asemenea, Parohiile  „Sf. Va -

sile cel Mare” Nicolina și „Sf. Hara -

lambie”  au organizat și întâlniri de 

vară pentru copiii din astfel de fami-

lii. În total, 60 de copii din județele 

Iași, Botoșani și Neamț au participat 

la 5 zile de activități educative și re-

creative, diverse ateliere de for-

mare, vizite în orașul Iași, slujbe, 

oferite de cele două parohii. 

„Această întâlnire cu preoții și 

doamnele lor preotese a reprezen-

tat o ultimă etapă a misiunii Pro Vita 

în parohii. Aseară am discutat des-

pre roadele muncii lor, despre re-

zultatele organizării proiectelor în 

parohiile lor, am împărtășit impresii, 

am făcut planuri de viitor și am în-

cheiat întâlnirea cu o cină într-un 

cadru festiv”, a declarat pr. Radu 

Brînză, coordonator al Departamen -

tu lui Pro Vita. 

„Suntem bucuroși că preoții s-au 

implicat cu dragoste în proiectele 

Pro Vita, reușind pe de o parte să 

ofere clipe de neuitat familiilor nu-

meroase, iar pe de altă parte să 

consolideze relațiile între credincio-

șii din cadrul parohiilor și să ofere 

un loc de odihnă și întrajutorare 

pentru familiile numeroase greu în-

cercate”, a adăugat Ioana Dumi traș -

cu, referent în cadrul Departa men -

tului Pro Vita și coordonator direct 

al acestor acțiuni. 



| Activități culturale

24 | septembrie-octombrie | Candela Moldovei | an XXIX, nr. 9-10

ð

Î
n perioada 4-5 septembrie 

2021, la Centrul social-cul-

tural „Sfântul Ilie” de la Cas -

telul Miclăușeni a avut loc Simpo zi -

onul național „Pelerin prin orașul 

liturgic”. Activitatea culturală s-a 

des fășurat în colaborare cu Consi -

liul Județean Neamț, Complexul 

Muzeal Național Neamț, Muzeul de 

Istorie Roman, Primăria Municipiului 

Roman, Arhiepiscopia Romanului și 

Bacăului, Protopoiatul Roman, Fun -

dația „Anton Durcovici” Roman și 

Asociația Cultural-Științifică „Urba -

na”. Cu acest prilej, în ziua de 3 sep -

tembrie 2021 a avut loc și vernisajul 

expoziției „Pelerin prin orașul litur-

gic” la Muzeul de Istorie Roman, fi-

ind prezentat de muzeograful Relu 

Butnariu. 

Lucrările evenimentului de la 

Miclăușeni au avut loc sâmbătă, 4 

septembrie, la Castelul Miclăușeni, 

și au cuprins trei secțiuni:   Istorie-

Religie, Patrimoniu-Restaurare-Con -

 ser vare și Muzică Sacră. 

La deschiderea simpozionului a 

luat cuvântul și maica Parascheva 

Călmățuianu, coordonatoarea Cen -

trului Social-cultural Miclăușeni, ca -

re le-a urat invitaților bun venit la 

Cas telul „Sturdza” și le-a prezentat 

câteva din proiecte de viitor pe care 

centrul le are în curs de desfă șu ra re. 

Această activitate culturală ur -

mă rește evoluția în timp a feno me -

nului religios în spațiul românesc, în 

special în mediul urban, impactul 

asupra concepțiilor de viață, a traiu-

lui cotidian al indivizilor și comuni tă -

ților, dimensiunea antropologică fi-

ind regăsită inclusiv în creațiile 

mate riale, obiecte de cult sau edi-

ficii religioase. 

 

 

Z
iua de 14 septembrie 2021 

a reprezentat un prilej de 

îndoită sărbătoare pentru 

obștea Mănăstirii Înălțarea Sfintei 
Cruci din comuna Brusturi, județul 

Neamț. Cunoscută sub denumirea 

de Mănăstirea Eroilor, așezământul 

monahal își serbează, an de an, hra-

mul la sărbătoarea  Înălțării Sfintei 

Cruci. 
După săvârșirea Sfintei Liturghii 

prilejuită de hram a avut loc lan sa -

rea Monografiei Mănăstirii. Apărută 

cu binecuvântarea IPS Teofan, Mi -

tro politul Moldovei și Bucovinei, la 

Editura Doxologia, lucrarea repre -

zin tă un moment important pentru 

istoria mănăstirii. Pelerinii prezenți 

în număr mare la sărbătoarea hra-

mului au putut afla de la Părintele dr. 

Gabriel Piștea, redactor al Editurii 

Doxologia, punctele esențiale ale 

lucrării, subliniind, în mod special, 

claritatea informațiilor, stilul concis 

și plăcut, dar și măiestria scriito ri -

cească a autorului, Părintele protos-

inghel Siluan Antoci, starețul Mă -

Simpozionul național „Pelerin prin orașul liturgic”  
la Centrul „Sfântul Ilie” Miclăușeni

Hram și lansare de carte la Mănăstirea Eroilor  
de la Brusturi, Neamț
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Vernisajul Expoziției „Monumentele Basarabiei”, desfășurat în 
Sala Baptisteriu a Muzeului Mitropolitan din Iași

năs tirii Înălțarea Sfintei Cruci. 
La rândul său, Părintele stareț 

Siluan a mulțumit IPS Teofan, Mitro -

politul Moldovei și Bucovinei pentru 

binecuvântarea oferită apariției 

lucrării și preoților prezenți pentru 

împreună slujire. În același timp, și-a 

exprimat recunoștința pelerinilor 

care au venit la hramul Mănăstirii 

pentru a cinsti Sfânta Cruce a 

Mântuitorului Hristos.  

(Silviu Bozariu)     

 

Principalele monumente  

restaurate 

„M
onumentele sunt 

grupate pe mesaje. 

Este vorba de șase 

busturi închinate Regelui Ferdi -

nand, patru obeliscuri cu vulturul 

Armatei Române închinate gră ni ce -

rilor căzuți pe malul Nistrului, monu -

mentele și cimitirele închi na te Ar -

matei Române din Primul și din cel 

de-al Doilea Război Mondial și a pa-

tra categorie, a monumentele închi-

nate anumitor personalități, cum ar 

fi: Vespasian Ierbiceanu, Visarion 

Puiu, sau anumitor evenimnete ori 

însemne comemorative, cum ar fi 

de exemplu monumentul aflat pe 

locul unde a fost Biserica «Sfântul 

Ilie», distrusă și ea în orașul Chi -

șinău, în anul 1967.”  

„Acest proiect este o încercare 

de redeș tep tare a unor amintiri pe 

care noi aici nu le-am avut, dar le-au 

avut basarabenii dincolo. De aceea, 

această redeșteptare a unei amintiri 

echivalează cu re deș teptarea con -

științei naționale. Nu există un docu-

ment mai bun pentru ca identitatea 

noastră să fie recu nos cută, decât 

monumentele. Cu cât acestea vor fi 

mai bine păstrate, mai bine puse în 

valoare și mai bine vizualizate, cu 

atât neamul din care facem parte va 

avea sau nu va avea viitor de recu -

noaștere în istorie”, ne-a mărturisit 

Părintele Neculai Dor neanu, preot 

paroh al Parohiei „Sfân ta Mahramă 

a Domnului şi Sfin ții Mucenici 

Brâncoveni”, din Iaşi. 

Spre final, avocatul Iulian Ru sa -

nov schi a subliniat mesajul princi-

pal al inițiativei recondiționării mon-

umentelor:  „Basarabia este pământ 

românesc, acesta este principalul 

mesaj. Cel mai înalt nivel cultural pe 

care l-a atins Basarabia a fost cel 

din Perioada Interbelică, iar faptul 

că străinii au încercat să ne distrugă 

istoria, nu este un motiv pentru a 

renunța la ea.” 

Î
n ziua de 22 septembrie 2021, în Sala Baptisteriu a Muzeului 

Mitropolitan din Iași, a avut loc vernisajul expoziției „Monumen -

tele Basarabiei”. Cu acest prilej au fost prezentate acțiunile de 

recon di ționare a monumentelor de mare valoare istorică din Basarabia, 

des fășurate de Asociația Momentum. 

„Proiectul «Monumentele Basa ra biei» a pornit în 2009, în urma în-

demnului părintelui profesor Mir cea Băjenariu, care a dorit să ins ta lăm 

un Crucifix în memoria familiei Gafencu din orașul Sângerei. Ac cep -

tând această provocare, ulterior ne-a venit ideea de a ridica Cruci fixuri 

similare, toate fiind sculptate la Cluj – în piatră de Viștea – în cinstea 

celorlalți sfinți basarabeni, majoritatea din ei suferind în temnițele co-

muniste”, a declarat avocatul Iu lian Rusanovschi, președintele Aso -

ciației Monumentum.



| Activități culturale

26 | septembrie-octombrie | Candela Moldovei | an XXIX, nr. 9-10

ð

 

Î
n zilele de 28 și 29 septem-

brie 2021, o delegație a Epis -

copiei Basarabiei de Sud a 

făcut o vizită oficială în cadrul Pro -

topopiatului Târgu Neamț, din Ar hi -

episcopia Iașilor. Parohia Pluton, 

comuna Pipirig, a fost gazda cercu-

lui pastoral misionar Nr. 4, ocrotit de 

Sfântul Ierarh Nicolae. 

Tema tratată a fost „Cimitirul ca 

expresie a credinței și comuniunii 

cu cei adormiți”, susținută de Pă rin -

tele Ioan Marcu, în care a reliefat 

importanța slujbelor ca sentiment 

al dragostei ce o purtăm pentru cei 

dragi plecați la Domnul, dar și forme 

practice de comuniune – cum ar fi 

pomenirea cu miridă la Sfân -

ta Proscomidie. 

Alături de membrii cercului pas-

toral au fost și părinții invitați din de -

legație, dintre care amintim: Părin -

tele consilier Ioan Pancu, Părintele 

pro topop Vadim Drimitenco, Părin -

tele  protopop Nicolae Axentioi, 

Părintele misionar protopopesc Fi -

lip Gheorghe Marian și Părintele 

Gheorghe Trofin, deputat eparhial. 

Au mai luat cuvântul părinții de la 

Centru Eparhial din Basarabia de 

Sud, exprimâdu-și dragostea față 

de Patria mamă, România, de frații 

români, dar și bucuria de a sluji în 

comuniune și de a se putea exprima 

liberi. La final Părintele Nicolae 

Axentioi a mulțumit tuturor credin -

cioșilor și preoților pentru partici-

pare, organizare, rugăciune și co-

muniunea liturgică, felicitând gaz -

dele pentru primirea călduroasă. 

 

Protocol de înfrățire între 

Protopopiatul Târgu Neamț și 

Protopopiatele Ștefan Vodă și 

Căușeni 

A
 doua zi, cu binecuvân -

tarea IPS Părinte Teofan, 

Mitropolitul Modovei și 

Bucovinei și a PS Părinte Veniamin, 

Episcopul Basarabiei de Sud, la 

sediul Protoieriei din orașul Târgu 

Neamț s-a semnat un Protocol de 

înfrățire între protopopiatul Târgu 

Neamț și Protopopiatele Ștefan 

Vodă și Căușeni din Moldova de 

peste Prut. În salonul de protocol al 

Protoieriei, Părintele  Ioan Pancu, 

consilier administrativ al Episcopiei 

Basarabiei de Sud, împreună cu 

Părintele  Vadim Drimitenco, pro-

topop de Ștefan Vodă din cadrul 

aceleeași episcopii istorice  au avut 

Manifestări pastorale și cultural-istorice  
în Protopopiatul Târgu Neamț
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„Cimitirul – spațiul întâlnirii dintre generații”.  
Conferința pastoral-misionară de toamnă  
a Protopopiatului Iași III

o întâlnire de lucru cu membrii Can -

celariei Protoieriei, condusă de Pă -

rintele protopop Nicolae Axen tioi. 

În cadrul întâlnirii  a avut loc un 

dialog cu privire la organizarea și 

funcționarea parohiilor reînființate, 

dar și greutatea dezvoltării lor din 

punct de vedere administrativ-gos -

podăresc și cultural-misionar, în 

context politic-social mai puțin fa-

vorabil ca în România. Protocolul 

are ca scop cunoașterea și apro pi -

erea între slujitorii Sfintelor Altare, 

cât și a enoriașilor pentru o unitate 

liturgică euharistică, dar și o efi cien -

ță a procesului de extidere bise ri -

cească, prin ajutorul duhovnicesc și 

material, oferit real de parohiile în -

frățite. Protopopiatul Căușeni, con-

dus de Părintele protopop Andrei 

Popovici are în jurisdicție 8 parohii, 

iar protopopiatul Ștefan Vodă, con-

dus de Părintele protopop Vadim 

Drimitenco are patru parohii, lucru 

mai puțin întâlnit în țară. Numărul 

mic de enorii din diaspora, cât și din 

Ba sarabia, aduce și dificultăți cu pri -

vire la buna desfășurare a activi tă ți -

lor, drept pentru care, semnarea 

unui protocol de înfrățire era abso-

lut necesar, mai ales în condiția des -

 fă șurării Anului omagial al pasto ra -
ției românilor din afara României, 
dar și al principiului biblic: „Deci ci ne 

ştie să facă bine şi nu face să vâr -

şeşte un păcat!” (Iacov 4, 17). 

Î
n ultima zi a lunii septembrie, 

cu binecuvântarea Părintelui 

Mitropolit Teofan, a avut loc 

întâlnirea preoților Protopopiatului 

Iași III, în cadrul conferinţei pasto -

ral-misionare semestriale  de toam -

nă, dedicată „Anului comemorativ al 

celor adormiţi în Domnul; valoarea 

liturgică şi culturală a cimitirelor”. 

Conferința s-a desfășurat la Parohia 

„Adormirea Maicii Domnului” – Voi -

nești 1. 

Întâlnirea ce a urmat, prezidată 

de Preasfințitul Părinte Nichifor, a 

fost moderată de părintele arhim. 

Ni codim Petre, consilier în cadrul 

Sectorului de Misiune al Arhie pis -

co piei Iașilor. Referatul cu tema 

„Cimitirul – spațiul întâlnirii dintre 

generații” a fost susținut de pă rin -

tele George Bamboi, cuvântul de 

mul țumire de la final avându-l pă -

rintele protopop Mihail Roșu. Pă rin -

tele conferențiar, după ce a prezen-

tat pe scurt obiceiuri și ritualuri de 

înmormântare din culturile lumii din 

vremurile vechi, a vorbit despre as-

pectele  teologice, pastorale și ad-

ministrative referitoare la cimitir ca 

loc al comuniunii dintre generații, 

concluzionând că „această comuni-

une dintre generații se evidențiază 

în deplinătatea sa sub două aspec -

te: comuniunea euharistică, unde în 

Sfântul Potir ne întâlnim și vii și a -

dor miți și comuniunea de iubire ma -

nifestată prin faptele de milostenie, 

rugăciuni, pomeniri și îngrijirea 

mor mintelor celor dragi care au tre-

cut la Dumnezeu. Aceste fapte ale 

iubirii, elemente fundamentale în 

relațiile dintre creștini, ca mădulare 

ale trupului tainic al lui Hristos, au 

puterea, prin lucrarea harului lui 

Dumnezeu, să-i așeze și să-i țină în 

comuniune, în Biserică, pe cei vii cu 

cei adormiți”. 

Preasfințitul Nichifor a făcut a -

precieri asupra temei prezentate, 

nu anțând unele aspecte teologice, 

arătând că cimitirul este orizontul în -

vierii și al Împărăției cerurilor. Ie -

rarhul a vorbit despre vizitarea și în-

grijirea mormântului, care nu trebu ie 

să se facă în mod idolatru din par tea 

creștinului, limitând întâlnirea cu cel 

ce a trecut la cele veș nice doar la 

spa țiul mormântului în sine, ci este 

chemat, prin credință, să înțeleagă 
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tre noi în orizontul Învierii. Părintele 

Epis cop a subli ni at, între altele, 

valoa rea epitafurilor, compo zi ții lirice 

de dimensiuni restrânse scrise și ca 

rugăciune și ca elogiere a celui ador-

mit, care sunt de dorit a fi mărturisiri 

de credință și ex presii de iubire.  

În continuare, părintele consilier 

Nicodim a adăugat faptul că cimi-

tirul este spațiul unde se transmit 

va lorile creștine copiilor și tinerilor 

care vin la mormântul bunicilor sau 

al părinților, aici aflând că omul este 

chemat la nemurire, la dobândirea 

Împărăției Cerurilor, unde există po -

sibilitatea reîntâlnirii cu cei dragi. De 

asemenea, a insistat pe oportuni-

tatea pe care o are preotul de a face 

cateheză la înmormântare, mai ales 

pentru cei pe care nu-i întâlnește 

decât la astfel de ocazii. 

 (Misionar protopopesc, Iași III –  

Pr. Teodor Mihăilă) 

Ziua porților deschise la Palatul Mitropolitan

Evenimente de popularizare a istoriei locașului de cult și a  
ctitorilor, la Parohia „Sfântul Gheorghe” – Lozonschi din Iași

M
itropolia Moldovei și 

Bucovinei, în partener-

iat cu Fundația Pro mo -

varea și Valorizarea Identității Tu ris -

mului din România „Provitur Ro mâ -

nia”, a organizat, în data de 21 oc -

tom brie 2021, evenimentul „Ziua 

por ților deschise la Palatul Mitro po -

litan”. Acest eveniment a presupus 

vizitarea Palatului Mitropolitan și 

susținerea unei sesiuni de informa -

re referitoare la importanța is torică 

a Palatului Mitropolitan. 

Evenimentul face parte inte -

gran tă din proiectul cu titlul „Do -

cumentație-tehnico-economică 

pen tru restaurarea și consolidarea 

Palatului Mitropolitan, faza Pth”. 

Sco pul acestui proiect, finanțat prin 

Institutul Național al Patrimoniului 

(INP), sesiunea I/2021 – programul 

de finanțare „Timbrul Monumen te -

lor Istorice (TMI)”, este scoaterea 

din pericol a monumentului istoric 

clasa A și punerea în valoare a 

acestuia prin realizarea de docu -

men tații tehnico-economice speci-

fice pentru lucrări de restaurare și 

con solidare, prin experți și spe cia -

liști atestați de MLPAT și MCC. 

Î
n cadrul procesului de res ta -

urare a bisericii Parohiei 

„Sfân tul Gheorghe” – Lozon -

schi din Iași, părintele paroh Bog -

dan Racu a organizat în perioada 

22-24 octombrie 2021 două eveni-

mente menite să aducă în prim plan 

istoria locașului de cult, cât și per-

sonalitatea principalilor ctitori. Ast -

fel, în data de 22 octombrie a avut loc 

la parohia ieșeană Atelierul te ma tic 

„Istoria oamenilor și a locu rilor”, iar în 

data de 24 octombrie, în cadrul „Zilei 

porților deschise”, istoricul și cerce -

tătorul Marius Chelcu a sus ținut 
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Cursuri pentru obținerea gradelor profesionale în preoție 

Î
n perioada 14-23 septembrie 

2021, cu binecuvântarea Înalt -

 preasfințitului Părinte Mitro -

po lit Teofan, s-au desfășurat la 

Cen trul Eparhial din Iași cursurile 

pentru obținerea gradului profesio-

nal de definitivat și gradul II în preo-

ție, la care au participat 75 de preoți 

din toate eparhiile Mitropoliei Mol -

dovei și Bucovinei. 

Cursurile au fost organizate de 

către Sectorul Învățământ al Arhie -

pis copiei Iașilor, prin Centrul de 

Formare Continuă, în parteneriat cu 

Facultatea de Teologie Ortodoxă 

„Du mitru Stăniloae” din Iași. Tema -

tica a fost de actualitate, în centrul 

căreia s-au expus numeroase su-

biecte legate de pastorație, duhov-

nicie, liturgică, predică și cateheză, 

drept canonic, administrație paro-

hială, pedagogie, științe socio-u ma -

ne, discurs teologic în condițiile teh-

nicilor de manipulare actuală. 

Preoții participanți au avut bucu-

ria de a întâlni atât ierarhi din Mitro -

polia Moldovei și Bucovinei, cât și 

pre oți de la Facultatea de Teologie 

Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din 

Iași, profesori de seamă din cadrul 

Universității „Alexandru Ioan Cuza” 

și din alte instituții teologice ale 

Patriarhiei Române. S-au desfășurat 

cursuri și ateliere interactive care 

au presupus expuneri practice și 

sesiuni de facilitare a conținutului, 

toate acestea având menirea de a 

crește nivelul de cunoaștere teolo-

gică și trăire preoțească. 

Ca o încununare a procesului 

de formare profesională, preoții 

par ticipanți au susținut vineri, 23 

septembrie, examenele pentru obți-

nerea definitivatului și gradul II în 

preoție. 

conferința „Biserica «Sfântul 

Gheor ghe» – Lozonschi – între le -

gen dă și adevăr istoric. Argumente 

pentru protejarea, renovarea și pro-

movarea unui monument”. Atelierul 

tematic «Istoria oamenilor și a lo cu -

rilor» a fost organizat de Parohia 

„Sfântul Gheorghe” – Lozonschi din 

Iași în parteneriat cu Facultatea de 

Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăni -

loae” din Iași, invitat fiind părintele 

decan Ion Vicovan. 
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Părintele Mitropolit Teofan, la deschiderea anului universitar 
la UAIC: „Să fie după cuvântul Scripturii, an bineplăcut 
Domnului!”

 

Î
n Aula Magna „Mihai Emi -

nescu” din cadrul Univer si -

tății „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iași a avut loc luni, 27 septem-

brie 2021, începând cu ora 11.00, 

Fes tivitatea de deschidere a noului 

an universitar. La evenimentul aca-

demic a participat și Înaltprea sfin -

țitul Părinte Teofan, Mitropolitul 

Mol dovei și Bucovinei, care a adre-

sat studenților și cadrelor didactice 

un cuvânt de binecuvântare. 

După intonarea imnului studen-

țesc „Gaudeamus Igitur” și rostirea 

rugăciunii „Tatăl nostru”, prof. univ. 

dr. Tudorel Toader, rectorul Univer -

si tății „Alexandru Ioan Cuza”, a des-

chis festivitatea cu un cuvânt de 

bun venit:  „Deschidem anul univer-

sitar 2021-2022 sub semnul amenin-

țărilor pandemice, spunând  «Bun 

venit la UAIC!» celor peste 10.000 de 

tineri care au ales să intre în comu-

nitatea noastră academică, tineri 

care încep frumosul drum al pregă-

tirii universitare. Vă mulțumim pen-

tru faptul de a fi împreună cu noi, fi-

zic sau online, la acest moment fes-

tiv. Dacă alegem să privim în trecut, 

la cei 161 de ani de la înființarea 

Universității «Alexandru Ioan Cuza» 

din Iași, până la facultățile fonda-

toare, Dreptul, Filosofia și Teologia, 

putem vedea că universitatea noas-

tră a constituit un important factor 

de cultură, de știință și de educație, 

a contribuit la dezvoltarea societății 

– misiune prezentă și viitoare”. 

În continuare, după mesajul 

transmis de autoritățile județene și 

locale, Înaltpreasfințitul Părinte Mi -

tropolit Teofan a adresat un cuvânt 

de binecuvântare a noului an de 

studiu și a evidențiat rolul important 

al unei universități în societate: 

„Gestionarea acestor schimbări din 

viața lumii este, precum cum se 

constată, o lucrare foarte dificilă. 

Rolul universității noastre pentru 

Moldova, rolul universităților în ge-

neral, este fundamental în această 

gestionare, pentru că decidenții de 

mâine poartă amprenta universității 

prin care au trecut, în deciziile pe 

care le iau în postura lor de oameni 

responsabili în domeniile medicale, 

sociale, militare, educaționale și cul-

turale. Apreciez cu gratitudine rolul 

pe care universitatea noastră îl 

joacă în acest domeniu, abordarea 

cu delicatețe, onestitate și curaj a 

transformărilor care au loc în viața 

noastră; este un semn că universita-

tea se află acolo unde îi este locul. 

Se împlinesc anul acesta 150 de ani 

de la Marele eveniment de la Putna. 

Studenții din toate părțile lumii, stu-

denții români, din multe țări euro-

pene, din toate provinciile româ -

nești, intelectualii noștri, s-au adu-

nat la mormântul Măriei Sale Ștefan 

cel Mare și Sfânt. Iar acolo, Mihai 

Eminescu mărturisea celor de față 

spunând că «poporul românesc nu-

și va găsi dezvoltarea sa dacă nu 

așază la baza dezvoltării sale res-

pectul față de tradițiile sale isto-
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ð rice». Doresc universității noastre, 

ca în deschiderea absolut necesară 

spre nou, spre înnoire, spre moder-

nitate, această deschidere să se îm-

plinească în duhul tradițiilor sale is-

torice. Având această certitudine și 

nădejde, rog pe Dumnezeu să bine-

cuvinteze acest an universitar, să fie 

după cuvântul Scripturii, an bine-

plăcut Domnului, an bineplăcut pro-

fesorilor, an bineplăcut studenților, 

an bineplăcut societății românești, 

care primește și așteaptă de la 

dumneavoastră foarte mult”. 

Conferința de deschidere a fost 

susținută de domnul Daniel Fu ne -

riu, Consilier la nivel înalt al Uniunii 

Europene în Republica Moldova, și 

a avut ca temă „Himere în educație”. 

Totodată, în cadrul festivității de 

deschidere au mai luat cuvântul re-

prezentanții instituțiilor invitate, ca -

re au transmis mesaje comunității 

academice. 

Studenții Facultății de Teologie 

Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din 

Iași au participat miercuri, 29 sep-

tembrie 2021, alături de profesorii 

lor, la deschiderea festivă a cursuri-

lor la Catedrala Mitropolitană. IPS 

Părinte Mitropolit Teofan a săvârșit 

Sfânta Liturghie înconjurat de un 

sobor de preoți profesori, în frunte 

cu decanul instituției de învățământ, 

părintele profesor Ion Vicovan. 

Răspunsurile liturgice au fost date 

de o parte dintre membrii Corului 

bărbătesc „Mitropolitul Iosif 

Naniescu“ al Facultăţii de Teologie 

Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din 

Iaşi, dirijat de părintele profesor 

Ionuț Gabriel Nastasă. 

În cuvântul adresat tinerilor, 

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit 

Teofan a evidențiat importanța 

echilibrului pe care trebuie să-l aibă 

între studiu și viața duhovnicească, 

îndemnându-i la responsabilitate și 

seriozitate pentru a se împărtăși pe 

deplin din învățătura Bisericii, trans-

misă de la catedră de către părinții 

profesori: „Iubiți părinți profesori, iu-

biți studenți, să vă dăruiască 

Dumnezeu putere și în acest an, să 

vă implicați cu adevărat în lucrarea 

care vă stă înainte! În același timp, 

precum în toate lucrurile, măsura 

este izvorul înțelepciunii și al direc-

ției celei adevărate, munca voastră 

să nu devină însă activism. Sau, cum 

spunea un mare teolog ortodox 

american, «blestemul muncii nenu-

mărate». Să îmbinați munca cu mo-

mente de odihnă, de tihnă, de lec-

tură, de rugăciune, de pelerinaj, de 

ședere în munte, în pădure, pentru 

ca toate acestea, munca pe de o 

parte și tihna și odihna sufletească 

și trupească chiar, pe de altă parte, 

să constituie cele două aripi cu care 

să zburați frumos prin văzduhul fa-

cultății noastre, și să vă bucurați și 

voi, și cei dragi vouă, și părinții, și 

profesorii care vă povățuiesc și so-

cietatea noastră, care așteaptă atât 

de mult de la preoții ei. Să ne aibă 

Dumnezeu în grija Sa!”. 

Deschiderea anului universitar 2021-2022,  
la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași
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V
ineri, 3 septembrie 2021, 

cu binecuvântarea Înalt -

preasfințitului Părinte Mi -

tro polit Teofan, s-au desfășurat în 

cadrul „Taberelor din pridvorul sa-

tului” de la Parohia Galu, județul 

Neamț și Parohia Dealu Mare – 

Dorohoi, județul Botoșani, noi acti-

vități PSI-SU, ce au presupus exem-

plificarea acordării măsurilor de 

prim ajutor, a modului de comporta-

ment ce trebuie adoptat în timpul 

producerii unui incendiu și a unui 

cutremur, precum și utilizarea unui 

extinctor. 

Alături de copiii prezenți la a ces -

te tabere, au participat la Parohia 

Dealu-Mare, reprezentanții ISU Bo -

toșani, însoțiți de voluntarii Progra -

mului național „Salvator din pa-

siune”, părintele Marius Burghelea, 

di rectorul departamentului SSM/ 

PSI-SU al Arhiepiscopiei Iașilor, îm-

preună cu cei patru părinți respon-

sabili SSM/PSI-SU din protopopia-

tele județului Botoșani, alături de 

părintele paroh Ionuț Apetrei, pre-

cum și cei 120 copii și voluntari. 

Totodată, la Parohia Galu, alături 

de reprezentanții ISU Neamț, au 

fost prezenți părintele Teodor 

Ghiba de la Parohia Galu, împreună 

cu părintele Fabian Andrei de la 

Parohia Poiana Teiului, însoțiți de 

părintele Constantin Apopei, res-

ponsabil SSM/PSI-SU al Proto po -

piatului Ceahlău și copiii participanți 

la „Tabăra din Pridvorul Satului”. 

 

Copiii de la „Tabăra din pridvorul satului”, împreună  
cu pompierii din Neamț și Botoșani

„Tabăra din Pridvorul satului” la Parohia Ruși

D
eși școala se aproprie, ti-

nerii din Parohia Ruși, 

comuna Belcești, județul 

Iași și-au petrecut ultimele zile de 

vacanță în „Tabăra din Pridvorul sa-

tului” alături de voluntarii care au ve-

nit cu multă dăruire și mult entu-

ziasm să facă vacanța de vara mult 

mai frumoasă și să le ofere amintiri 

de neuitat. 

Pe parcursul celor trei zile de ta-

bără, copiii s-au împrietenit mai 

bine, au avut posibilitatea de a 

învăța și de a-și îmbogăți cultura ge-

nerală în urma atelierelor pe care 

le-au parcurs, totul îmbinându-se 

cu jocurile, vânătoarea de comori, 

dansurile și tot ce ține frumos de 

copilăria copiilor. De asemenea, 

prezența ISU Iași au conturat ferici-

rea copiilor, ei fiind instruiți cum să 

se protejeze în caz de cutremur, in-

cendiu și să descopere echipamen-

tele necesare unei mașini de pom-

pieri. 

Prin osteneală părintelui paroh 

Săndulache Constantin, a echipei 

de voluntari și cu ajutorul lui Dum -

nezeu, tinerii din satul Ruși și-au în-

cheiat vacanța într-un mod special, 

luându-și astfel energia și entuzias-

mul pentru noul an școlar. 
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Copiii din satul Berza au primit 

ghiozdane de la SOFR Iași 

 

Î
n ziua de 7 septembrie 2021 s-a încheiat campa-

nia „Un ghiozdan pentru școală, o șansă pentru 

educația unui copil”, organizată de către 

Societatea Ortodoxă a Femeilor Române Iași. 

În ajunul sărbătorii Nașterii Maicii Domnului, SOFR 

a ajuns la copiii din satul Berza, comuna Santa Mare, 

Protopopiatul Iași I, cu 37 de ghiozdane pline cu rechi-

zite pentru preșcolari și elevi, achiziționate din donațiile 

doamnelor și domnișoarelor membre ale Societății 

Ortodoxe a Femeilor Române Iași. 

Cu sprijinul părintelui paroh Bodea Mihai de la 

Parohia Berza, s-au identificat nevoile familiilor  din care 

fac parte copiii pentru a putea fi dus la îndeplinire sco-

pul propus în campania noastră. 

 

 

Început de an școlar cu hăinuțe și 

ghiozdan 
 

F
undația Medicală Providența, în colaborare cu 

Policlinica Providența, a organizat în această 

perioadă un eveniment caritabil intitulat 

„Început de an școlar cu hăinuțe și ghiozdan!”, desfășu-

rat cu ocazia începerii noului an școlar. 

Beneficiarii acestei acțiuni au fost 20 de copii din   

Parohia „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla”, din satul 

Vama, comuna Popeşti, județui Iaşi, preotul paroh fiind 

părintele Ciutănău Viorel. 

Preotul paroh a identificat copiii din localitate cu si-

tuații de risc: copii orfani, copii aflați în plasament fami-

lial și copii proveniți din familii modeste, defavorizate. 

Această acțiune a putut fi realizată prin implicarea per-

sonalului din cadrul Fundației și Policlinicii Providența, 

dar şi cu ajutorul persoanelor care au dorit să se alăture 

campaniei prin oferirea de donații.   Așadar, cei 20 de 

copii au primit câte un ghiozdan cu rechizite corespun-

zătoare, hăinuțe adecvate anotimpului rece și dulciuri. 

 

 

Început de an școlar în satele Tocileni 

și Victoria-Stăuceni 

 

P
roiectul de sprijin al elevilor din satele 

Tocileni și Victoria este derulat cu sprijinul 

Sectorului de Asistență Socială și Medicală 

„Diaconia”, prin Fondul „Mitropoliții Moldovei”, înființat la 

inițiativa Înaltpreasfințitului Teofan, Mitropolitul 

Moldovei și Bucovinei, în anul 2015. 

Cu o sută de ani în urmă, cam pe vremea aceasta, 

Școala primară din satul Tocileni își aștepta elevii. Nu 

avem de unde cunoaște cu ce gânduri sau speranțe 

porneau copiii pe drumul învățăturii, dar putem bănui 

că erau emoționați, curioși și încrezători în ceea ce avea 

să le ofere mai târziu educația. Ceea ce știm sigur este 

că, printre ei se afla un băiețel, Teodor, al zecelea copil 

al familiei Dumitru și Marghioala Arăpașu. Peste ani, 

acest băiețel a devenit Patriarhul României, conducător 

al Bisericii Ortodoxe Române, pentru o perioadă de 

peste 20 de ani. 

În amintirea Preafericitului Teoctist, care și-a înce-

put educația în satul natal, la început de septembrie, 

elevi din satele Tocileni și Victoria-Stăuceni primesc un 

sprijin. Darurile – ghiozdane noi și rechizite – împreună 

cu rugăciunea au rolul de a pune bun început în noul an 

școlar. 

La recomandarea pr. Andrei Costin, Parohia 

Victoria-Stăuceni și a pr. Marin Octavian Poduț de la 

Parohia Tocileni, care s-au ocupat și de organizarea ac-

tivităților la bisericile parohiale, în acest an, au benefi-

ciat de proiect un număr de peste 60  de elevi. 

Mulțumim tuturor celor care au depus eforturi pen-

tru buna desfășurare a proiectului și-i rugăm pe tinerii 

învățăcei ca, la rândul lor, să fie milostivi, după măsura 

posibilităților, urmând învățătura Mântuitorului: „Fiţi mi-

lostivi,  precum şi Tatăl vostru cel Ceresc milostiv 

este”. (asistent social Dorina Rață) 
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D
upă ce, în luna august, 

au călătorit în Polonia, la 

cimitirele militare unde 

se află morminte ale eroilor români 

din Primul Război Mondial, Protos. 

Athanasie Ulea, preot misionar la 

Centrul Bisericesc Român din Mün -

chen și Ierom. Ioan Popoiu, consilier 

cultural al Arhiepiscopiei Germa -

niei, Austriei și Luxemburgului, au 

întreprins, la mijlocul lunii septem-

brie, un nou pelerinaj cu aceeași 

temă. De data aceasta au ajuns la 21 

cimitire situate pe teritoriul fostului 

Imperiu Austro-Ungar: 14 în Austria, 

5 în Slovenia și câte unul în Ungaria 

și Slovacia. 

Pelerinajul  a început de la Mün -

chen, joi, 15 septembrie. Ajungând 

în partea sudică a Austriei, vineri di-

mineața (16 septembrie) slujitorii al-

tarului s-au oprit la Trofaiach, Leo -

ben și Donawitz, apoi la Cimitirul 

central din Graz, la Lebring-St. Mar -

garethen, continuând în țara vecină, 

Slovenia, oprindu-se la mausoleul 

eroilor din Primul Război Mondial, 

situat în cimitirul Žale din capitala 

Ljubljana. Apoi au mers către gra-

nița italiană, unde, de-a lungul fostu-

lui front italo-austriac, se află cimiti-

rele militare de la Branik, Klavže-

Podmelec și Modrejce: în total 1350 

de kilometri. 

Cei doi slujitori au pornit iarăși 

din München luni seara (20 septem-

brie) într-o nouă călătorie, de data 

aceasta pe valea Dunării. Marți (21 

sep tembrie) dis-de-dimineață au 

săvârșit slujba Parastasului pentru 

eroi la Cimitirul soldaților din Primul 

Război Mondial din Mauthausen, a -

poi s-au deplasat în Ungaria, la 

Ostffyasszonyfa. Aici se află cimiti-

rul militar cu cel mai mare număr de 

morminte românești din Primul Răz -

boi Mondial – 4719. Călătoria lor a 

continuat la cimitirul militar din Pe tr -

žal ka, cartierul sudic al Bratislavei 

(ca pitala Slovaciei), apoi către alte 

locuri de pomenire situate în apro-

piere: Kittsee, Bruckneudorf și 

Bruck an der Leitha, nu departe de 

capitala austriacă. La ceas de seară, 

cei doi ieromonahi au ajuns la par-

cela eroilor români situată în Ci mi -

tirul Central din Viena, precum și la 

Tulln și Zwentendorf – trei cimitire 

unde se săvârșesc regulat slujbe de 

pomenire de către slujitorii parohii-

lor românești din zonă, și s-a înche-

iat la Sigmundsherberg și March -

trenk, după lăsarea nopții: în total 

1450 de kilometri. 

Prima parte a călătoriei a înce-

put la  Trofaiach,  la poalele Alpilor 

stirieni. În cimitirul orășenesc „Stad t -

 friedhof” se află, în morminte indivi-

duale, rămășițele pământești a  88 

de soldați români din Primul Război 

Mondial. În urma cercetărilor preli-

minarii, se presupune că aceștia au 

fost prizonieri din luptele purtate de 

Armata Română în apărarea 

Munteniei, Olteniei și Do bro gei, în 

1916, găsindu-și sfârșitul în lagărul 

de muncă din Trofaiach. As tăzi, o 

cruce mare de piatră, pe care sunt 

înscriși anii începutului și sfâr șitul 

primei conflagrații mondiale, străju-

iește micile cruci individuale din 

piatră colorată. 

La cimitirul din  Donawitz,  un 

cartier al orășelului învecinat Leo -

ben, în parcela eroilor de război se 

află înscrise, pe patru plăci funerare 

mari, numele a 26 de soldați români, 

înmormântați laolaltă cu ostași ruși 

și sârbi, în morminte comune (care 

azi nu mai pot fi identificate). Și 

aceș tia s-au numărat printre prizo-

nierii de război, aflându-și sfârșitul 

probabil în lagărul din Knittelfeld 

sau într-una dintre coloniile de 

mun că din apropiere. 

În Cimitirul Central de la Leo -

ben,  cei doi ieromonahi au săvârșit 

slujba de pomenire la o cruce mare 

ridicată în cinstea eroilor de război 

ai armatei austriece. La baza monu-

mentului, printre numele ostașilor 

se regăsesc și nume românești, ale 

ardelenilor, bănățenilor și bucovine-

nilor care și-au îndeplinit serviciul 

militar în armata cezaro-crăiască,   

pe frontul italo-austriac. Într-o altă 

parcelă, a prizonierilor de război, se 

regăsesc însă pe alte cruci numele 

a altor cinci compatrioți, soldați în 

armata românească de cealaltă 

parte a Carpaților, care au fost luați 

ostatici în urma luptelor, dându-și 

obștescul sfârșit probabil într-unul 

dintre lagărele mai sus-amintite. 

Într-un sector deosebit de spa-

țios al Cimitirului Central din Graz 

se găsesc, în morminte individuale 

(sau adesea în morminte comune, 

pe crucea cărora sunt scrise până 

la patru nume), alți peste 40 de os-

tași români, cel mai probabil, tot pri-

zonieri de război. Numele a 17 din-

tre aceștia  erau deja cunoscute 

2800 km pe urmele ostașilor români din  
Primul Război Mondial, înmormântați în Austria și Slovenia

ð
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dintr-o listă disponibilă pe site-ul 

Oficiului Național românesc pentru 

Cultul Eroilor, însă verificarea și ca-

talogarea lor ulterioară va putea sta-

bili o nouă listă completă. 

Călătorind spre sud, nu departe 

de orășelul  Lebring-Sankt-Marga -

re then  se găsește cimitirul militar 

Lang-Lebring, o necropolă foarte 

bi ne întreținută, cu cruci individuale 

din lemn. De-a dreapta și de-a stân -

ga crucii-monument centrale se 

află panouri cu listele celor înmor -

mântați aici, soldați din armata aus-

tro-ungară aduși cu răni grave de pe 

front, precum și ostași care și-au gă-

sit sfârșitul în lagărul de muncă din 

aceeași localitate: 437 de italieni, 

ruși, români și sârbi.  

Pelerinajul a continuat în Ljub -

lja na, astăzi capitala Sloveniei, țară 

care, până la 1918, se afla în compo-

nența Imperiului Austro-Ungar. În 

cimitirul Žale se află un mausoleu-

osuar impresionant, în care au fost 

așezate osemintele a 80 de soldați 

români, prizonieri de război, alături 

de rămășițele pământești ale multor 

ostași din armata austro-ungară și 

ale prizonierilor sârbi și ruși. Osu a -

rul a fost inaugurat în 1939, fiind însă 

închis vizitatorilor, drept urmare 

slujba parastasului a avut loc pe 

treptele monumentului, lângă o sta-

tuie înfățișând un ostaș. 

În sud-estul micii țări slave, nu 

departe de orașul italian Triest, în 

Branik se află două cimitire militare 

ale ostașilor din Primul Război Mon -

dial care au căzut pe frontul italo-

austriac de pe râul Isonzo: în primul 

dintre acestea își dorm somnul de 

veci 275 de ostași ai armatei austro-

ungare, iar în cel de-al doilea, situat 

pe șoseaua către Sežana, odinioară 

se găseau 400 de cruci ale eroilor 

de război. Puține dintre ele se mai 

păstrează până azi, înșirate pe un 

postament cimentat. Însă în acesta 

din urmă, pentru cei 48 de ostași ro-

mâni  cunoscuți cu numele (proba-

bil soldați în slujba armatei austrie -

ce), Ambasada României, în colabo-

rare cu Oficiul Național pentru Cul -

tul Eroilor și cu asociații și fundații 

românești private, au ridicat un mo-

nument unde a și avut loc slujba pa-

rastasului. 

La lăsatul serii, cei doi ieromo-

nahi au ajuns în Klavže, un cartier al 

orășelului montan  Podmelec, unde 

se găsesc, de asemenea, două cimi-

tire unde au fost înmormântați sol-

dați ai corpului de armată al 15-lea 

în slujba împăratului de la Viena. 

Slujba parastasului, pentru  alți 48 

de soldați români cunoscuți cu nu-

mele, a fost serviciul religios care a 

încheiat o zi lungă, dar bogată du -

hov nicește. În drumul către Mün -

chen s-a mai aflat încă unul dintre 

numeroasele alte necropole mili-

tare ale vechiului front italo-aus-

triac, la  Modrejce, unde însă lipsa 

numelor de pe crucile de mormânt 

împiedică o posibilă identificare a 

altor români înmormântați departe 

de Țară. 

Cea de-a doua parte a călăto-
riei a începâut marți (21 sep tembrie) 

dis-de-dimineață, la cimitirul os-

tășesc din Primul Război Mondial 

din  Mauthausen, un oraș cunoscut 

mai degrabă pentru lagărul de con-

centrare existent aici în timpul celei 

de-a doua mari conflagrații. 

Cimitirul, întreținut deosebit de 

bine, cuprinde mai multe parcele cu 

morminte ale foștilor deținuți ita-

lieni, un spațiu mai mic al prizonieri-

lor ruși, precum și un monument 

(fără morminte individuale) și o ca-

pelă ridicate pentru ostașii sârbi. 

Din păcate, nu există nicio însem-

nare despre cei  doi români cunos-

cuți cu numele, mulțumită unei liste 

oferite de Oficiului Național româ-

nesc pentru Cultul Eroilor. De ace -

ea, slujba parastasului a fost săvâr -

și tă lângă trei cruci anonime, aflate 

într-un sector fără morminte indivi-

duale. 

Al doilea popas, situat la câteva 

ore distanță de mers cu autoturis-

mul, la Ostffyasszonyfa (în apropie -

re de orașul maghiar Sárvár), a fost 

un moment plin de emoție: aici se 

găsesc mormintele a 4337 de sol-

dați români (după cum reiese de pe 

panoul de la intrarea în cimitir), care 

au fost prizonieri în lagărul din apro-

piere, fiind astfel cea mai mare ne-

cropolă din Primul Război Mondial, 

după numărul de soldați români 

înmormântați. Pe lângă aceștia, au 

mai fost îngropați aici soldați ai ar-

matelor maghiară, italiană, sârbă și 

rusă. Astăzi, pietrele funerare cu o 

cască militară imprimată în basore-

lief nu mai marchează mormintele 

de odinioară, însă  lista de la Oficiul 

Național românesc pentru Cultul 

Eroilor indică parcela și mormântul, 

dar și data și locul nașterii, data de-

cesului, precum și gradul și aparte-

nența militară a fiecărui ostaș (acolo 

sunt indicate 4719 nume). 

Următorul punct de reculegere 

s-a aflat în  Petržalka, cartier al 

Bratislavei (capitala Slovaciei), situat 

la sud de Dunăre, nu departe de 

granița austriacă. Aici sunt înmor -

mân tați – potrivit panoului indicator 

de la intrarea în cimitirul militar – 43 

de români, alături de ostași cehoslo-

vaci, iugoslavi, unguri, italieni, polo-

nezi, germani și alții cu identitate 

ne cunoscută, însă pe numeroasele 

cruci metalice din spațiul îngrădit 

nu se găsește niciun nume româ-

nesc. ð
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În cimitirul local din  Kittsee, sat 

situat la doar 3 kilometri spre sud, 

dincolo de granița austriacă, se află 

o altă parcelă a prizonierilor de răz-

boi. Pe crucea-monument centrală 

sunt menționați, între cei 459 de os-

tași îngropați în morminte care azi 

nu se mai văd, și 83 de români. 

La circa 30 km spre sud-vest, în 

cimitirul civil Bruckneudorf de la pe-

riferia orășelului Bruck an der Lei -

tha se află o parcelă a eroilor de răz-

boi care astăzi se aseamănă unui 

mic parc, în care s-au așezat, din loc 

în loc, mici cruci de piatră. Pe monu-

mentul central este menționat fap-

tul că aici sunt îngropați 100 de ro-

mâni, alături de austrieci, italieni, 

sârbi, ruși și muntenegreni. Lista de 

la Oficiul Național românesc pentru 

Cultul Eroilor indică însă 101 nume, 

care s-au pomenit la slujba Paras -

tasului oficiată de cei doi ieromo-

nahi. 

Nu departe, la doar 7 km în celă-

lalt capăt al orașului, la marginea 

cartierului Kaisersteinbruch, se află 

un cimitir militar diferit de cele vizi-

tate până acum. Aici sunt înmor -

mân tați ostași din al Doilea Război 

Mondial, care au fost luați prizonieri 

în luptele cu armatele Germaniei 

hitleriste și au murit în lagărul Stalag 

XVII A  Sommerein-Kaiserstein -

bruch. În cimitir și-au găsit odihna 

de veci peste 12.000 de morți, dintre 

care 246 de soldați români,   peste 

10.000 de ruși, dar și polonezi, bul-

gari, iugoslavi, francezi, italieni, bel-

gieni, englezi, americani, refugiați 

de etnie germană și necunoscuți. 

Într-un spațiu din partea stângă de 

la aleea principală se află parcela 

românească. Aici au fost construite 

două monumente, flancate de șase 

plăci din marmură neagră pe care 

sunt scrise numele și prenumele 

eroilor noștri. 

Spre seară cei doi ieromonahi 

au ajuns la Cimitirul Central din 

Viena, unde în parcela 68 A, sunt 

înmormântați  98 de români cunos-

cuți cu numele, prizonieri în Primul 

Război Mondial. Monumentul cen-

tral este o cruce brâncovenească 

de piatră, cu inscripția: „Urmați le-

gea Domnului. Unii pre alții iubiți-

vă”. În partea de jos a crucii sunt 

amplasate două plăci de marmură 

cu numele a 98 eroi români. 

În cimitirul local din micul orășel 

dunărean Tulln, situat la 40  km NV 

de Viena, o altă cruce brâncove-

nească din piatră străjuiesc cele opt 

morminte comune a 46 de ostași ro-

mâni care au fost prizonieri în lagă-

rul de aici. Cerul înnorat a adus în-

serarea mai devreme ca de obicei, 

așa încât slujba Parastasului a avut 

loc la lumina lumânării. 

La doar 15 km mai la vest, 

în  Zwentendorf se găsește „Cimi ti -

rul Românesc”. Aici, în opt gropi co-

mune străjuite de pietre funerare, 

odih nesc 155 de soldați români. Că -

zuți prizonieri pe front, ei au fost in-

ternați ca muncitori la o fabrică din 

apropiere, găsindu-și sfârșitul de-

parte de țară. Aici, cât și la Tulln și la 

Viena, anual se săvârșesc slujbe de 

pomenire în preajma praznicului 

Înălțării Domnului (Ziua Eroilor), 

precum și de Moșii de Toamnă, sau 

de Ziua Națională a României. 

Noaptea târzie nu a fost o pie-

dică pentru încheierea pelerinaju-

lui. La  Sigmundsherberg-Rodin -

gers dorf, un orășel situat la nord de 

Dunăre, azi nu departe de granița 

cu Cehia, a funcționat în timpul 

Primului Război Mondial un lagăr de 

prizonieri. Cele mai multe fatalități 

s-au petrecut în rândul captivilor ita-

lieni (2363), însă aici și-au găsit 

odihna și opt români. Astăzi însă ci-

mitirul nu mai păstrează morminte 

individuale. 

Marchtrenk, un sat aproape de 

Wels, a fost ultimul popas al călăto-

riei de pomenire și documentare. 

Deși aici, potrivit inscripției de la in-

trarea în cimitirul militar, a fost în-

mormântat un singur român alături 

de alți 1878 soldați italieni, ruși, sârbi 

(și alții neidentificați), s-a săvârșit 

slujba Parastasului, pentru toți eroii 

care și-au dat viața pentru țările lor. 
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Acasă la Sfântul Ioan de la Rila

Î
n urmă câțiva ani, chiar de 

ziua Sfântului Ioan, într-o tih-

nită zi de toamnă, am ajuns la 

Mănăstirea Rila, una dintre cele mai 

cunoscute vetre monahale din pra-

voslavnica Bulgarie. Citisem câte 

ceva despre viața și nevoințele sale, 

dar nu înțelesesem deplin de ce și-a 

ales acel îndepărtat loc în care și-a 

dus viața plăcută Domnului. 

La ziua prăznuirii Sfântului Ioan 

de la Rila în calendarul Bisericii 

Ortodoxe Române, 19 octombrie, vă 

propun să străbatem o cale duhov-

nicească către patria Cuviosului 

Ioan, chiar acasă la el, Mănăstirea 

Rila din Bulgaria. Călătoria către bi-

necuvântatul sălaș al Sfântului Ioan 

descoperă pelerinului taine adânci, 

unde pașii devin zăloagele unei 

cărți scrise din bătrâne veacuri 

până în prezent de către cei ce au 

hotărnicit a ridica aici sfânt lăcaş de 

închinare, dar și de către viețuitorii 

atâtor secole, care s-au nevoit și s-au 

rugat măsurând timpul prin rosto-

golirea neîncetată a boabelor de 

metanii. Eu am parcurs șerpuitul 

drum prin cernerea unei molcume 

ploi de toamnă, care parcă a stins 

un pic din culorile pastelate ale mo-

laticului anotimp ce se așternuse 

peste întinșii codrii ce flanchează 

drumul către seculara chinovie, te-

meluită pe la începutul secolului al 

XI-lea în partea de nord-vest a 

Munților Rila, pe valea râului Rilska, 

la 117 kilometri mai la sud de capi-

tala Bulgariei. 

După mutarea în veșnicie a ere-

mitului, cel mai cunoscut sfânt bul-

gar în toată creștinătatea ortodoxă, 

mănăstirea întemeiată lângă peș-

tera în care s-a nevoit monahul cu 

viață îmbunătățită a cunoscut o pu-

ternică înflorire prin donațiile unor 

regi și boieri bulgari, dar și prin oste-

neala multor generații de călugări, 

ucenici și continuatori ai vieții alese 

duse de Cuviosul Ioan. Istoria celei 

mai cunoscute mănăstiri din Bul ga -

ria este cumva asemănătoare mul-

tor așezări monastice de la noi în 

sensul că, de-a lungul aproape unui 

mileniu de existență, ea a cunoscut 

multe și dramatice răstigniri, dar și 

binecuvântate învieri. Alături de lo-

cul special în viața Ortodoxiei bul-

gare, Rila a jucat și un însemnat rol 

național-cultural care, prin cuvânt 

rostit sau tipărit, prin școli, prin acti-

vitatea misionară a monahilor, a 

menținut nu doar flamura dreptei 

credințe, ci și cea a identității națio-

nale în timpul îndelungatei stăpâniri 

turcești. 

Ca și la noi, regimul comunist a 

distrus viața chinovială a celei mai 

însemnate mănăstiri bulgare, dar 

Sfântul Ioan de la Rila a vegheat prin 

moaștele sale ca mănăstirea aflată 

sub proteguirea lui să cunoască o 

nouă perioadă de înflorire după 

1990. De remarcat că în 1976, nepu-

tând tăgădui importanța majoră a 

Rilei în istoria națională, statul co-

munist bulgar a declarat mănăstirea 

monument istoric și arhitectural na-

țional, iar în 1983, cârmuirea vremii a 

încuviințat trecerea mănăstirii pe lis -

ta Patrimoniului Mondial UNESCO. 

Era o nouă recunoaștere a însem-

nătății majore a multisecularei așe -

zări călugărești după ce, în 1980, 

Federaţia Internaţională a Jurnaliş ti -

lor şi Scriitorilor de Turism i-a acor-

dat diploma şi „Mărul de Aur”, con-

firmând astfel că Mănăstirea Rila 

este nu doar un loc al frumuseților 

du hovnicești, ci și un monument 

cultural și arhitectural deosebit. 

Revenind la ziua în care Sfântul 

Ioan de la Rila m-a primit în casa sa, 

odată ajuns lângă zidurile fortificate 

ale Rilei, soarele s-a arătat de după 

nori, inundând într-o dulce lumină 

toată poiana unde este așezată chi-

novia. Accesul în curtea mănăstirii 

se face printr-o intrare boltită, care 

duce pelerinul într-o lume tainică, 

coborâtă de undeva din bolțile Ce -

rului. Curtea interioară este gene-

roasă, fiind pavată cu piatră şi măr-

ginită de clădiri înalte, cu patru ni-

vele, vopsite într-un joc de culori 

alb-cărămiziu, în interiorul cărora se 

aflau odinioară chiliile călugărilor, 

stăreția, tiparnița, biblioteca, trapeza 

ori bucătăria mănăstirii. Tot ansam-

blul este dispus într-un patrulater 

neregulat care împrejmuiește ac-

tuală biserică – catedrală, cu hramul 

„Nașterea Maicii Domnului”, ridicată 

pe la mijlocul secolului al XIX-lea, 

Arhim. dr. Mihail Daniliuc
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pe locul vechilor altare ce-au fost 

martore la nevoința atâtor generații 

de monahi. Spațioasă și îngrijită, cu 

o impozantă turlă centrală și fresce 

măiestrit pictate, biserica adăpos-

tește racla cu moaștele Sfântului 

Ioan, prăznuit în Biserica bulgară de 

trei ori pe an: 18 august, ziua de pro-

slăvire a sfântului; 19 octombrie, 

aducerea sfintelor sale moaște din 

Sofia în Târnovo și 1 iulie, aducerea 

sfintelor sale moaște de la Târnovo 

în Mănăstirea Rila. 

Existența multiseculară a Rilei 

este confirmată astăzi de un turn de 

apărare, aflat undeva lângă biserică, 

cunoscut sub numele de „turnul lui 

Hreliov”, după numele celui ce l-a 

înălţat, pe la începutul secolului al 

XIV-lea, odată cu o bisericuţă, care 

s-o fi ruinat în urmă cu mult timp. La 

exteriorul zidului se pot observa 

mici fragmente dintr-o frescă ce da-

tează din aceeași perioadă, înfă ți -

șând aspecte din viața Cuviosului 

Ioan. Un alt mare tezaur al mănăsti-

rii îl reprezintă muzeul amenajat 

aici, în care pot fi admirate multe 

icoane și veșminte vechi, frumoase 

broderii în fir de aur și argint, multe 

podoabe de orfevrărie, vechi tipări-

turi realizate chiar în tiparnița mă-

năstirii, sculpturi în lemn, piatră ori 

sidef. 

Acasă la Sfântul Ioan de la Rila 

este un tărâm al liniștii și al binecu-

vântării. Simțind și revăzând acum 

cu ochii minţii cele trăite acolo nu 

demult, afirm cu nespusă bucu rie: 

da, la Rila, Sfântul Ioan face din ma-

rea mănăstire a sa o anticameră a 

Împărăției Cerurilor! 
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P
ărintele Teofil Părăian re-

comanda tinerilor şi uce-

nicilor săi un program du-

hovnicesc care includea rugăciune 

constantă, post şi lecturi biblice. În 

ce priveşte angajarea într-o viaţă re-

ligioasă autentică, într-o viaţă creş-

tină, aşa cum o vrea Dumnezeu, 

într-o viaţă ortodoxă, aşa cum o vrea 

Biserica, eu de obicei dau un pro-

gram care constă din cinci puncte”, 

afirma părintele. 

La împlinirea a 92 de ani de la 

naşterea sa, readucem în prim plan 

cele cinci puncte recomandate de 

renumitul duhovnic: 

1. Să mergem la biserică în du-
minici şi sărbători. Părintele Teofil 

le atrăgea mereu atenţia persoane-

lor care veneau pentru sfat duhov-

nicesc şi care nu frecventau Bise -

rica în duminici şi sărbători. Mai ales 

că duminica, spunea părintele, nu 

este a noastră, ci a lui Dumnezeu. 

„Nu-i o zi liberă, ci e o zi a lui Dum -

nezeu; nu-i o zi în care putem face 

ce vrem, nu-i o zi de care dispunem, 

ci este o zi în care trebuie sa facem 

lucrul lui Dumnezeu”. Părintele spu-

nea că trebuie să participăm şi nu 

să asistăm la slujbe. „Nu se duc să 

vadă un spectacol, nu se duc să 

facă nişte aprecieri asupra felului 

cum se desfăşoară slujba, ci se duc 

la biserică să-i slujească lui Dum -

nezeu! Să răspundă cu Amin! la cele 

ce le spune preotul la ecfonise, să 

răspundă „Doamne, miluieşte!”, la 

ceea ce cere acest răspuns, să răs-

pundă cu „Dă, Doamne!” la ceea ce 

înseamnă îndemn de a cere ceva de 

la Dumnezeu… Deci toate acestea 

se fac pentru a se şti clar de către 

credincioşi că participă realmente 

la slujbă. 

2. Un program de rugăciune 
zilnic: dimineaţa, la masă şi seara. 

„Al doilea punct de angajare într-o 

viaţă religioasă autentică este rugă-

ciunea”, spunea părintele.   El în-

demna să nu uităm rugăciunea de 

dimineaţă, de seară şi cele din tim-

pul mesei. „Datoria aceasta de a te 

ruga dimineaţa şi seara trebuie îm-

plinită! Lipsa acestei rugăciuni în-

seamnă absentare de la împlinirea 

unei datorii. Dimineaţa, cât ai fi de 

grăbit, trebuie să-ţi găseşti timp să 

te rogi! Cinci – zece minute diminea -

ţa, cinci – zece minute seara, cu 

con ştiinţa care trebuie neapărat îm-

plinită; apoi rugăciunea la masă 

este o deprindere cu care unii din-

tre noi ne-am pomenit în viaţa 

aceas ta şi pe care o-mplinim cu bu-

curie şi pe care ar trebui s-o împli-

nească toţi credincioşii. 

„S-a cam părăsit rânduiala a -

ceas ta de rugăciune! Unii se în-

chină şi apoi se apucă de mâncare; 

nu-i destul! Măcar Tatăl nostru, aşa 

cum am pomenit noi în copilărie, 

trebuie să-l spunem înainte de a ne 

apuca să mâncăm”. 

3. Lecturile biblice. „Al treilea 

punct din programul de angajare 

într-o viaţă duhovnicească este citi-

rea Sfintei Scripturi, citirea din Noul 

Testament”, afirma duhovnicul tine-

rilor. El a explicat că prin lectura bi-

blică „ţi se împodobeşte mintea cu 

gândurile lui Dumnezeu”. „Eu am zis 

că ar fi bine ca toţi credincioşii 

noştri care pot citi şi care au Noul 

Testament, să citească în fiecare zi 

două capitole din el. Nu ţine mai 

mult de cinci-zece minute treaba a -

ceasta, dar e o chestiune de mare 

importanţă!”. 

4. Practicarea rugăciunii „de 
toată vremea”. Părintele Teofil Pă -

ră ian a îndemnat la rugăciune con-

stantă, deoarece este „un mijloc 

prin care se dă har de la Dum ne -

zeu”. „Al patrulea punct de program 

e rugăciunea de toată vremea, 

adică rugăciunea cu care se mântu-

iesc călugării, acea rugăciune care 

astăzi a început să fie luată mai mult 

în seamă şi de care ştiu mulţi dar pe 

care-o împlinesc mai puţini aşa cum 

trebuie:  Doamne, Iisuse Hristoase, 

Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe 

mine, păcătosul”. 
5. Postul. Al cincilea punct din 

program este postul. „În Biserica 

noastră există zile de post, există zile 

hotărâte pentru post. Omul trebuie 

să-şi rânduiască viaţa după învăţă-

tura Bisericii, şi anume, trebuie să 

ţină zilele de post, zilele hotărâte 

pentru post – cu mâncare de post.” 

Cu toate acestea, părintele Teofil 

spunea că „viața duhovnicească nu 

se cuprinde în aceste cinci puncte 

de program, dar aceste cinci punc -

te sunt absolut necesare pentru toți 

credincioșii”. Cine împlinește pro-

gramul acesta e disponibil și pentru 

alte programe, și pentru alte îndru-

mări, iar cine nu împlinește progra-

mul acesta, pe care eu îl socotesc 

foarte simplu, nu poate să înainteze 

cu adevărat în viața duhovnicească 

și, mai ales, nu se poate angaja la 

toate câte i se cer. 

Sursa:  basilica.ro 

Program duhovnicesc recomandat  

de Părintele Teofil Părăian
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A
lături de părinții slujitori 

ai Catedralei Mitropo -

litane sunt chemați să 

ajute la programul liturgic și preoți 

de la diferite parohii sau mănăstiri 

din cuprinsul Arhiepiscopiei Iașilor. 

Astfel, am avut și eu binecuvântarea 

de a fi de mai multe ori lângă racla 

Sfintei Parascheva, martor al dra-

gostei cu care aceasta îl întâmpină 

pe fiecare credincios. Aici am fost 

martor la durerea, lacrimile, rugă -

min țile, situațiile imposibile prin ca -

re trece tot omul și, văzând acest lu-

cru ca slujitor a lui Dumnezeu, îți 

unești inima cu rugăciunea celor 

care cer mijlocirea Cuvioasei. Sfân -

ta Parascheva a purtat întodeauna 

„dulcea osteneală” de a primi pe fie-

care pelerin așa cum este, cu felul 

lui de a fi, dăruindu-i fiecăruia ajutor 

și binecuvântare. 

Nu de puține ori am fost sur-

prins de felul cum oamenii, chiar și 

dintre cei „nebisericoși”, intră în le-

gătură cu prezența Sfintei. Mulți 

dintre ei prind firul acesta în adân-

cul lor și pleacă de aici cu dorința 

de a trăi o viață mai spirituală, mai 

apropiată de ceea ce aveau deja să-

dit acolo, în suflet. 

Bineînțeles, sunt și unii care se 

limitează doar la acea reculegere 

de câteva clipe în fața raclei, dar 

cred că și aceia, mai târziu, își vor 

dori o legătură mai apropiată cu 

Dum nezeu. Este interesant să vezi 

cum simt prezența vie a Cuvioasei și 

cei care vin din curiozitate sau așa, 

sa vadă dacă se încarcă cu vreo 

„energie”. Sfânta, prin harul pe care 

l-a primit de la Dumnezeu, trans-

mite dragoste și ocrotire și, în felul 

acesta, ne arată că trebuie să ne în-

grijim și de suflet, pentru că el este 

la fel de important. 

Am văzut la racla Sfintei că nu 

numai rugăciunile murmurate și 

presărate cu lacrimi sunt fierbinți, ci 

și cele scrise pe hârtie. Într-o zi, de 

pildă, am primit un pomelnic care 

era așa de cald, și am simțit în ace-

lași timp cum Sfânta a primit, parcă, 

rugăciunea acelui credincios. Fie -

ca re prezență a celor care se ating 

de mâinile mult milostivei Paras che -

va este o taină, pentru că alături de 

durerea lor, ei poartă în rugăciune și 

pe alți îndurerați. Pot să spun că 

Sfânta nu este asaltată numai de 

cereri și rugăminți pentru lucruri ex-

cepționale, pentru că deseori îi văd 

și pe cei care își aduc mulțumirea 

lor; unii cu lacrimi în ochi, alții cu 

flori. Am întâlnit aici suflete conver-

tite care revin să își aducă recunoș-

tința pentru ca L-au cunoscut pe 

Dumnezeu prin Cuvioasa Parasche -

va și simt că fac parte din familia ei. 

Preoții care slujesc la racla Sfin -

tei îndrumă credincioșii, dar mențin 

rânduiala și ordinea, pentru că, de -

se ori, omul zilelor noastre nu reu-

șește să lase zbuciumul și agitația 

nici chiar pentru câteva clipe. Însă 

mărturisesc ca am simțit atâta bu-

curie să vad oameni evlavioși, de di-

ferite vârste și ocupații, care cu o 

adâncă simțire se roagă și se bu-

cură de întâlnirea cu Sfânta lor 

dragă. 

Aceștia, într-adevăr pleacă cu o 

pace care rămâne multă vreme înti-

părită pe chipurile lor. Sunt nenu-

mărate minuni pe care Sfânta Pa -

ras cheva le-a săvârșit spre slava lui 

Dumnezeu, fiind scrise în inimile 

acestor credincioși. Mulți vin să se 

roage doar ca sufletul sa le fie liniș-

tit, să primească putere pentru o 

nouă zi, dar mai ales să simtă că mai 

au pe cineva alături în încercările 

vieții. Și nu e un lucru puțin să o ai 

pe Sfânta mereu alături.

Protos. Ambrozie Ghinescu 

De strajă la căpătâiul Cuvioasei – filă de jurnal
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Sprijin financiar pentru 
unități de cult 
 

Î
n Ședințele de Permanență a 

Consiliului Eparhial Iași din 1 

septembrie 2021, 9 septem-

brie 2021, 24 septembrie 2021, 6 oc-

tombrie 2021 și 13 octombrie 2021 a 

fost aprobată acordarea unor aju-

toare financiare în valoare de 

232.000 de lei ajutor financiar, urmă-

toarelor unități de cult: Parohia „Sf. 

Arhangheli”, Icușeni, Protopopiatul 

Iași I; Parohia „Nașterea Maicii Dom -

nului”, Șendreni, Protopopiatul Iași I; 

Parohia „Adormirea Maicii Domnu -

lui”, Vlădiceni, Protopopiatul Iași II; 

Parohia „Soborul Sfinților Apostoli”, 

Miroslava III, Protopopiatul Iași III; 

Parohia „Sf. Împărați Constantin și 

Elena”, Hărpășești, com. Popești, 

Pro topopiatul Iași III; Parohia „Sf. 

Arhangheli Mihail și Gavriil”, Tudor 

Vladimirescu, Protopopiatul Boto -

șani; Parohia „Pogorârea Sfântului 

Duh”, Smârdan, com. Suharău, Pro -

to popiatul Darabani; Parohia „Sf. 

Gheorghe”, Horodiștea, com. Păl ti -

niș, Protopopiatul Darabani; Parohia 

„Sf. Ilie”, Adășeni, Protopopiatul Să -

veni; Mănăstirea „Izvorul Tămă dui -

rii”, Sângeap Basaraba, Protopo pia -

tul Hârlău; Schitul „Sf. Proroc Ilie”, 

Cerebuc, Protopopiatul Ceahlău; 

Parohia „Pogorârea Duhului Sfânt”, 

Bicazu Ardelean II, Protopopiatul 

Piatra Neamț; Parohia „Sf. Ap. și Ev. 

Ioan”, Corni, Protopopiatul Piatra 

Neamț; Parohia „Învierea Domnu -

lui”, Dorohoi, Protopopiatul Dorohoi; 

Parohia „Sf. Gheorghe Pelerinul”, 

Piatra Neamț, Protopopiatul Piatra 

Neamț; Mănăstirea „Înălțarea Dom -

nului”, Golia, Protopopiatul Iași III; 

Mănăstirea „Sfinții Voievozi”, Slobo -

zia din cadrul Episcopiei Sloboziei și 

Călărașilor. 

De asemenea, în Ședința de Per -

manență a Consiliului Eparhial Iași 

din 1 septembrie 2021 s-a hotărât 

acor darea sumei de 30.000 de lei 

din Fondul „Basarabia”, ajutor finan-

ciar, următoarelor unități de cult de 

pe cuprinsul Mitropoliei Basarabiei, 

care au solicitat ajutor în vederea 

continuării lucrărilor derulate în pa-

rohii: Parohia „Sf. Ierarh Nicolae”, lo-

calitatea Anenii Noi, Protopopiatul 

Chișinău; Parohia „Sf. M. Mc. Gheor -

ghe” și „Sf. Nectarie de Eghina”, lo-

calitatea Medeleni, Protopopiatul 

Ungheni; Parohia „Sfântul Ierarh 

Varlaam”, localitatea Orhei, din ca-

drul Arhiepiscopiei Chișinăului.  

 

Sprijin financiar 

 

Î
n Ședința de Permanență a 

Consiliului Eparhial Iași din 

24 septembrie 2021 s-a hotă-

rât acordarea unui ajutor financiar 

în valoare de 63.001,56 de lei, în ve-

derea sprijinirii activității Seminarii -

lor/Liceelor Teologice Ortodoxe 

din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. 

În Ședința de Permanență a 

Consiliului Eparhial Iași din 24 sep-

tembrie 2021 s-a hotărât acordarea 

unui ajutor financiar în valoare de 

65.000 de lei, în vederea bunei des-

fășurări a programului de Tutoriat 

din cadrul Facultății de Teologie 

Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din 

Iași, în anul universitar 2021-2022. 

În Ședința de Permanență a 

Consiliului Eparhial Iași din 6 oc-

tombrie 2021 s-a hotărât alocarea 

spri jinului financiar în valoare totală 

de 31.200 lei, unui număr de 13 stu-

denți sau absolvenți ai Facultății de 

Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăni -

loae” din Iași în vederea achitării a 

80% din taxa de școlarizare la Facul -

tatea de Litere din cadrul Uni ver -

sității „Alexadru Ioan Cuza” din Iași, 

specializarea „Filologie clasică” 

pen tru anul universitar 2021-2022. 

 
Noi hirotonii în 
Arhiepiscopia Iașilor 

 

Î
n perioada septembrie-oc-

tombrie 2021, în conformitate 

cu hotărârile Permanenței 

Consiliului Eparhial al Arhiepis co -

piei Iașilor, IPS Mitropolit Teofan a 

aprobat numirea și hirotonia urmă-

torilor candidați care au promovat 

examenul de capacitate preoțeas -

că, sesiunea august 2021: Pr. Dol -

has canu Paul Alexandru, Parohia 

„Sf. Gheorghe”, Oboroceni, Proto -

po piatul Pașcani; Pr. Tincu Justi -

nian, Parohia „Sf. Dumitru”, Rediu, 

Protopopiatul Iași I; Pr. Curelariu 

Teofan-Justinian, Parohia „Sf. Nico -

lae”, Iezer, Protopopiatul Dorohoi; 

Pr. Bodai Ionuț Andrei, Parohia „Sf. 

Arh. Mihail și Gavriil”, Mihai Viteazul, 

Protopopiatul Săveni. 

 
Acordarea de ranguri 
onorifice 

 

Î
n Ședința de Permanență din 

24 septembrie 2021 ținând 

cont de propunerile înaintate 

de părinţii protoierei privind acorda-

rea unor ranguri și distincții biseri-

ceşti onorifice, IPS Părinte Mitro po -

lit Teofan a aprobat acordarea de 

ranguri și distincții bisericeşti, după 

cum urmează:  

 

Iconomi: Pr. Bălăceanu Nicolae, 

Parohia „Sf. Nicolae”, com. Mogo -

șești Siret, Protopopiatul Pașcani; 

Pr. Ailenei Cătălin, Parohia „Naște -

rea Sf. Ioan Botezătorul”, Poiana, 

com. Brăiești, jud. Botoșani, Proto -

po piatul Dorohoi; Pr. Țârnă Liviu 
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Ovidiu, Parohia „Sf. Împărați Con -

stantin și Elena”, Baratca, com. 

Bârgăoani, jud. Neamț, Protopopia -

tul Piatra Neamț; Pr. Ungureanu Ci -

prian Daniel, Parohia „Sf. Arhangheli 

Mihail și Gavriil”, Almaș, com. Gâr -

cina, jud. Neamț, Protopopiatul Pia -

tra Neamț; Pr. Nani Ciprian, Parohia 

„Nașterea Maicii Domnului”, Șcheia, 

com A.I. Cuza, jud. Iași, Protopo pia -

tul Pașcani; Pr. Aionesei Ovidiu, 

Parohia „Nașterea Maicii Domnului”, 

Șcheia, com A.I. Cuza, jud. Iași, 

Protopopiatul Pașcani. 

Iconomi stavrofori: Pr. Sando -

vici Stelian, Parohia „Sf. Apostoli 

Petru și Pavel”, Bocnița, com. Sinești, 

jud. Iași, Protopopiatul Iași III; Pr. 

Mihăilă Gheorghe, Parohia „Sf. 

Mahramă a Domnului” și „Sf. Martiri 

Brâncoveni”, Iași, Protopopiatul Iași 

II; Pr. Asmarandei Marcel, Parohia 

„Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”, 

Unguroaia, com. Cristești, jud. 

Botoșani, Protopopiatul Botoșani; Pr. 

Alupei Daniel, Parohia „Sfinții Voie -

vozi”, Bohoghina, com. Buce cea, 

jud. Botoșani, Protopopiatul Doro -

hoi; Pr. Viziteu Dragoș Dumitru, 

Parohia „Sf. Arhangheli Mihail și Ga -

vriil”, Mihai Viteazu, com. Ungureni, 

jud. Botoșani, Protopopiatul Săveni; 

Pr. Axinte Nicu Sorin, Parohia „Sf. 

Ierarh Nicolae”, Crasnaleuca, com. 

Coțușca, jud. Botoșani, Protopo pia -

tul Săveni; Pr. Dimitriu Neculai, Pa -

rohia „Duminica Tuturor Sfinților”, 

com. Țibănești, jud. Iași, Protopo -

pia tul Iași III; Pr. Hurjui George 

Alexandru, Parohia „Sf. M. Mc. Di -

mitrie”, Comarna de Sus, com. Co -

marna, jud. Iași, Protopopiatul Iași II; 

Pr. Mihalachi Bogdan Iulian, Parohia 

„Soborul Sf. Arhangheli Mihail și 

Gavriil”, Hlincea II, com. Ciurea, jud. 

Iași, Protopopiatul Iași III. 

Crucea Patriarhală: Pr. Dor nea -

nu Neculai, Parohia „Sf. Mahramă a 

Domnului” și „Sf. Martiri Brânco -

veni”, Iași, Protopopiatul Iași II. 

Crucea Moldavă: Pr. Berbeci 

Constantin, Parohia „Sf. Nicolae”, 

com. Corlățeni, jud. Botoșani, Proto -

popiatul Dorohoi. 

Înființări unități cult 
 

Î
n Ședințele de Permanență 

din 1 septembrie 2021 și 24 

septembrie 2021, în confor-

mitate cu hotărârile Permanenței 

Consiliului Eparhial al Arhiepisco pi -

ei Iașilor s-a aprobat înființare urmă-

toarelor unități de cult de pe cuprin-

sul Arhiepiscopiei Iașilor: Parohia 

„Buna Vestire”, Popricani II, Protopo -

pia tul Iași I, jud. Iași; Parohia „Sf. Ar -

hi diacon Ștefan”, Valea Lupului IV, 

Protopopiatul Iași I; Parohia „Sf. Cuv. 

Ioan Casian”, Bucium, Iași, Proto po -

piatul Iași II; Parohia „Sf. Gheorghe 

Pelerinul”, Bucium, Iași, Protopopia -

tul Iași II; Parohia „Sf. Cuv. Sofronie 

Saharov”, Bucium, Iași, Protopopia -

tul Iași II; Parohia „Sf. Ier. Iacob 

Putneanul”, Bucium, Iași, Protopo -

pia tul Iași II; Parohia „Sf. Cuv. Ioan 

Iacob de la Neamț”, Bucium, Iași, 

Protopopiatul Iași II; Parohia „Sf. 

Cuv. Onufrie de la Vorona”, Bucium, 

Iași, Protopopiatul Iași II.

ð
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Festivalul de Muzică Bizantină de la Iași, ediția a IV-a

Î
n perioada 29 septembrie – 3 

octombrie 2021 s-au des-

fășurat evenimentele prile-

juite de cea de-a patra ediție a 

Festivalului de Muzică Bizantină de 

la Iași. Proiectul este organizat 

anual de către Sectorul Învățământ 

din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. 

Timp de cinci zile, orașul Iași a fost 

gazda unor interpreți, cercetători și 

formații corale de renume interna-

țional din Sfântul Munte Athos, 

Grecia, Cipru, Liban, Siria, Statele 

Unite ale Americii și România. În 

contextul pandemic actual, organi-

zatorii evenimentului au propus pu-

blicului o ediție în format hibrid. 

Astfel, corurile din străinătate au 

participat la această ediție prin in-

termediul unor materiale digitale 

special realizate la care au avut ac-

ces atât spectatorii din sălile de eve-

nimente, cât și publicul din online. 

Soliștii internaționali și invitații din 

țară au fost prezenți fizic la eveni-

ment. 

Ziua de 29 septembrie 2021 a 

fost marcată de organizarea unei 

Dezbateri publice intitulate „Mona -

hism și psalmodie”. Invitații dezbate-

rii au fost Preasfințitul Nichifor Boto -

șăneanul, Episcop vicar al Arhiepis -

co piei Iașilor, prof. univ. dr. Nicolae 

Gheorghiță (Universitatea Națională 

de Muzică București), iar moderator 

a fost domnul Răzvan Bucuroiu (jur-

nalist, realizator TV și publicist creș-

tin). 

Cea de-a doua zi, 30 septembrie, 

a debutat cu Sfânta Liturghie în ca-

drul căreia răspunsurile au fost date 

de membrii Corul bărbătesc „Sf. 

Ierarh Iosif Naniescu” al Facultății 

de Teologie Ortodoxă „Dumitru 

Stăniloae” din Iași. Aceasta a fost 

urmată de Deschiderea Oficială a 

evenimentului, în cadrul căruia au 

luat cuvântul membri ai echipei de 

organizare și ai comitetului științific.  

De asemenea, momentul a fost 

marcat de prezentarea Irmologhio -
nului Catavasier de către lect. univ. 

dr. Adrian Sîrbu și a unui proiect 

editorial de realizare a unui volum 

de cântări medievale din tradițiile 

psaltice ale mănăstirii Grottaferrata, 

o colaborare cu membrii Ansam -

blu lui „Cappella Romana”, coordo-

nați de prof. univ. dr. Alexander 

Lingas (Marea Britanie). 
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Ziua de 30 septembrie a conti-

nuat cu prima sesiune a atelierului 

de muzică bizantină intitulat „Teh ni -

ca dirijorală a corului psaltic prin 

prisma tradiției orale și scrise” susți-

nut de prof. dr. Georgios Konstan ti -

nou (Atena, Grecia). Traducerea 

atelie rului a fost asigurată de lect. 

univ. dr. Adrian Sîrbu.  

Cea de-a doua zi s-a încheiat cu 

Concertul din deschiderea Festiva -

lului. Invitații evenimentului au fost: 

An samblul „Cappella Romana” 

(SUA), Corul „Sfântul Romanos” din 

Beirut (Liban), Ribale Wehbe (Li -

ban), Drd. Ammar Awad (Siria), Co -

rul Mănăstirii Nera (România), Ana -

maria Maranda (solistă câștigătoare 

a Concursului Solistic Online de 

Muzică Psaltică - Categoria B). For -

mațiile corale din străinătate au fost 

prezente pe scena evenimentului 

prin intermediul unor înregistrări 

realizate special pentru această 

ediție a Festivalului. 

În continuare, ziua de 1 octom-

brie a fost dedicată celei de-a doua 

sesiuni intensive a atelierului de 

muzică bizantină susținut de prof. 

dr. Georgios Konstantinou. Cea de-a 

treia zi a evenimentului a fost încu-

nunată de săvârșirea Slujbei Prive -

gherii în cinstea Acoperământului 
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Maicii Domnului. Răspunsurile la 

strană au fost date de Corul Mă năs -

tirii Sihăstria și Corul „Chivotul” al 

Psalților Catedralei Mitropolitane. 

Momentul liturgic s-a desfășurat la 

Biserica „Sfântul Sava cel Sfințit”. 

Sâmbătă, 2 octombrie, a avut loc 

ultima sesiune a atelierului „Tehni -

ca dirijorală a corului psaltic prin 

pris ma tradiției orale și scrise”. 

Aces ta s-a încheiat cu un scurt mo-

ment muzical al cursanților, menit 

să evidențieze cunoștințele dobân-

dite pe parcursul acestor trei zile. La 

final, toți cursanții au primit diplome 

de participare. 

Seara zilei de 2 octombrie a fost 

dedicată de organizatori muzicii tra-

diționale în cadrul unui Concert de 

muzică tradițională din Liban, Cipru 

și România. Invitații evenimentului 

au fost: Ribale Wehbe (Liban), Corul 

bisericesc „Sfântul Roman Melodul” 

al Mitropoliei de Limassol” (Cipru) și 

Ansamblul vocal-instrumental „Flo -

ra lia” al Specializării Muzică Reli gi -

oasă din cadrul Facultăţii de Inter -

pretare, Compoziţie și Studii Muzi -

cale Teoretice a Universității Națio -

nale de Arte „George Enescu” din 

Iași. Concertul a avut loc la Centrul 

de evenimente „Agora”, iar publicul 

a avut posibilitatea de a urmări  
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ð online transmiterea acestuia pe ca-

nalele Festivalului și ale parteneru-

lui media, Doxologia. Invitații din 

Cipru au fost alături de publicul eve-

nimentului prin intermediul unei în-

registrări realizate în exclusivitate 

pentru Festivalul de Muzică Bizan -

tină de la Iași, ce a inclus un reper-

toriu deosebit de muzică religioasă 

și tradițională. 

Ultima zi de evenimente a Fes -

tivalului de Muzică Bizantină de la 

Iași a debutat cu slujba Sfintei Litur -

ghii, oficiată de Preasfințitul Nichifor 

Botoșăneanul, înconjurat de un so-

bor de preoți și diaconi. Răspun su -

rile la strană au fost date de membrii 

Corului „Chivotul” al Psalților Cate -

dra lei Mitropolitane din Iași și de 

Corul „Academic Byzantion”. Slujba 

s-a desfășurat în altarul de vară, de 

lângă Catedrala Mitropolitană din 

Iași. 

Cea de-a patra ediție a Festiva -

lului s-a încheiat cu un concert ce a 

avut loc în Sala Teatrului Național 

„Vasile Alecsandri”, și a putut fi ur-

mărit live de spectatori pe paginile 

Festivalului și pe canalele adminis-

trate de Doxologia. Invitații eveni-

mentului au fost: Corul Sf. Dimitrie – 

Schitul Lacu (Sfântul Munte Athos), 

Corul Bizantin „Tropos” (Grecia), 

Corul Academic „Byzantion” (Româ -

nia), Corul „Basileus” al Seminarului 

Teologic Ortodox „Sf Vasile cel 

Mare” Iași și Matei-Teodor Doroșin -

că (Solist câștigător al Concursului 

Solistic Online de Muzică Psaltică 

Ca tegoria A). Corurile invitate din 

străinătate au transmis organizato-

rilor o serie de înregistrări realizate 

special pentru Festival. 

În mediul online, festivalul a în-

sumat peste 88.000 de vizualizări ale 

transmisiilor live, realizate pe cana-

lele Festivalului de Muzică Bizantină 

de la Iași și ale Doxologia. Numărul 

persoanelor prezente la Iași pe par-

cursul festivalului și care au contri-

buit la buna desfășurare a eveni -

men tului (invitați, echipă de lucru, 

comitet științific, echipă tehnică, vo-

luntari) a fost de aproximativ 250 de 

persoane. 
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