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S\-L chem\m pe Domnul `n
sl\biciunile noastre
Prima duminic\ a ultimei luni

de prim\var\ (florar, cum se zicea
`n popor) a fost dedicat\ femeilor
mironosi]e (Marcu 15, 43-47; 16,
1-8). Cu toate aces tea, pericopa
evanghelic\ `ncepe prin a ne
relata cum un b\rbat cucernic,
„Iosif din Arimateea, sfetnic ales,
care a[tepta [i el `mp\r\]ia lui
Dumnezeu”, a cerut, dup\ r\s tig -
nire, trupul lui Iisus de la Pilat. Pu -
tem sesiza aici imaginea credin -
ciosului care, sf\tuit de con[tiin]a
sa, aprins de dorul dup\ ~mp\ -
r\]ie, av=nd binecuv=ntarea celui
ce are porunca de a p\zi [i oferi,
cu bun\ r=nduial\, `mp\rt\[ania,
se apropie [i se cuminec\. Iar Tru -
pul [i S=ngele Domnului sunt
primite de noi `n trupurile noas tre
sl\b\nogite [i aflate sub puterea
mor]ii (simbolizate de morm=ntul
`n care a fost pus Domnul). Aceas -
t\ `mp\rt\[ire a noastr\ nu este un
cap\t de drum sau un scop `n
sine. Cu toate puterile noastre su -
fle te[ti (pre`nchipuite de femeile
miro no si]e), ne tot apropiem de
Dom nul Care este prezent `n noi.
Dar nu ne putem apropia ori cum,
ci aduc=nd miresmele cum p\ rate
– adic\ virtu]ile pe care le-am lu -
crat cheltuind via]a noastr\ ca s\
do b=ndim Via]a cea ade v\ rat\.
Suntem, atunci, cuprin[i de spai m\,
pentru c\, privind la sl\bi ciunea
fiin]ei noastre, nu [tim cum vom
pu tea sc\pa de pa  timile grele care
ne `mpov\ rea   z\ sufletul. Dar dac\
`ndr\z nim a ne apropia [i a lucra
po runcile, cumineca]i fiind, vom
avea bu curia de a constata c\ pia -
tra cea mare de la u[a mor m=n -
tului nostru este r\sturnat\ de o
putere suprafireasc\: ~nsu[i Dum -
 ne zeu lucreaz\ `n noi [i `n viaz\
su fletul nostru, eliber=ndu-l din
robia p\catului.

Deloc `nt=mpl\tor, la finalul
pericopei, `ngerul le `ndeamn\ pe
fe mei s\ spun\ „ucenicilor Lui [i

lui Petru c\ va merge `n Ga li -
leea”. Asta arat\ c\, de[i am gre[it
mult [i ne-am lep\dat de Domnul
(precum Petru) prin faptele [i g=n -
durile noastre, totu[i Dumnezeu
voie[te a se `nt=lni cu noi `n acea
sl\biciune a noastr\, numit\ la
modul con cret. Este ceea ce
suntem `ndem na]i s\ facem atunci
c=nd ne manifest\m poc\in]a,
inclusiv prin m\rturisirea cea de la
scau nul de spovedanie. S\ ne
ar\t\m, adic\, nu doar la modul
general p\catele („sunt m=ndru,
sunt la com” etc.), ci [i s\ punem
foarte precis degetul pe rana noas -
tr\, s\ con[tientiz\m cum anume
ne lep\d\m noi de El, ca s\-I d\m
voie, astfel, s\ t\m\duiasc\ acele
r\ni ale noastre. Galileea neamu -
rilor [i nu doar Ierusalimul cel
sf=nt este numit ca loc unde avem
nevoie s\-L vedem, `nt\ rind astfel
ideea c\ M=ntuitorul dore[te s\
vin\ nu doar `n cele cu  rate ale
noas tre, ci [i – mai ales! – acolo
un de necur\]ia [i p\catul ne st\ -
p= nesc. Este mani fest\ aici iubirea
Lui care ne vrea pe deplin vinde -
ca]i, pe deplin `n dumnezei]i, `n
toate ale noas tre, f\r\ rest.

Dezlegarea de p\cate nu
confer\ imunitate
Efectul m\rturisirii p\catelor `l

reprezint\ slobozirea noastr\ de
sub influen]a duhurilor care ne
„]in” ca paraliza]i. Este ceea ce
pu  tem deslu[i din Duminica sl\ -
b\ nogului (Ioan 5, 1-15), c=nd
M=n tuitorul vindec\ pe parali ticul
ce suferea de 38 de ani de aceast\
boal\. Dar, o m\rturisire, o dat\
f\ cut\, nu echivaleaz\ cu o vic -
torie final\, cu dob=ndirea unui
soi de „imunitate” la ispite. Dom -
nul `l avertizeaz\ pe acel sl\ b\nog
de la Vitezda: „De acum s\ nu
mai p\c\tuie[ti, ca s\ nu-]i fie
ceva mai r\u”. Acest „ceva mai
r\u” nu `nseamn\ c\ Dumnezeu
te pedepse[te aspru dac\ vei c\ -
dea din nou. C=nd ne cur\]im de

p\cate [i primim Via]a care se d\
din sf=ntul potir, noi suntem, de[i
oarecum par ]ial, restaura]i [i mai
[i primim putere (energie) dumne -
ze iasc\. Dac\, ulterior, alegem
iar\[i p\ catul, aceast\ putere care
este `n noi [i aceast\ libertate a
noas tr\ (re)dob=ndit\ se vor ca -
naliza c\tre f\ptuirea celor rele.
Adic\, fa]\ de momentul anterior
cur\ ]irii [i cuminec\rii, avem [i
mai mult\ energie (ca s\ folosim o
imagine pe `n]elesul omului de
azi) pe care am depune-o, iat\, `n
sco pul s\v=r[irii de rele. Cei ce-[i
mutileaz\ trupul se pot r\ni cu
at=t mai tare, cu c=t fac asta cu
mai mult\ for]\. A[a e [i `n cele
du  hovnice[ti. De aceea se [i spu -
ne c\, cu c=t se `nal]\ cineva mai
sus, spre cele cere[ti, cu at=t – s\
nu fie! – dac\ se va `ntoarce iar
spre cele p\m=nte[ti, c\derea lui
va fi mai mare. A[adar, mare grij\
ce facem cu darurile [i pu terea
dob=ndite de la Dumnezeu prin
Sfin tele Taine, c\ci libertatea noas -
tr\ este intact\ [i posibi li tatea de a
c\dea persist\ chiar [i pentru
omul aflat pe culmile sfin]eniei!

Duhovnicul des\v=r[it
~n Duminica samarinencei

(Ioan 4, 5-42), ~l vedem pe Dom -
nul – mai deplin poate dec=t `n al -
te locuri scripturistice – ca fiind
Duhovnicul des\v=r[it. Dialogul
de la f=nt=na lui Iacov este chip al
dialogului fiec\ruia din tre noi cu
duhovnicul nostru. Sunt multe as -
pec te esen]iale aici, dar voi sem -
nala acum doar unul. Atunci c=nd
Domnul o trimite pe samarinean -
c\ s\ aduc\ pe b\r batul s\u, a -
ceas ta, de[i tr\ia cu cineva `n con -
cubinaj, `i r\spun de categoric:
„N-am b\rbat”. Procedeaz\, adi -

c\, exact cum proced\m [i noi
ade sea: neg\m c\ avem o
problem\! Iar M=ntu itorul nu o
contrazice, nu `i r\s punde cu –
spre exemplu: „De ce min]i? {tiu
bine c\ tr\ie[ti cu un b\rbat”. Ci
se folose[te toc mai de aceast\
negare a ei pen tru ca, r\sturn=nd
cu `n]elep ciune si tua]ia, s\ o ajute
s\-[i con[tien tizeze starea de c\ -
de re: „Bine ai zis c\ nu ai b\rbat”
(adi c\ nu ai so] legiuit). {i `i expli -
c\ apoi c\, dup\ cei cinci b\rba]i
pe care i-a avut `nainte, cel pe ca -
re-l are acum nu `i este b\rbat. Adi -
c\ se folose[te de o `nc\p\]=nare a
ei de a recunoa[ te p\catul `n care

Inechitabil, dar m=ntuitor
schimb cu Dumnezeu

�

Continu\m, `n acest num\r al revistei, a ne str\dui s\ „extra gem”,
din pericopele duminicale ale lunilor mai [i iunie, `n]elesuri despre
cele dou\ Sfinte Taine, Spovedania [i ~mp\rt\[ania, pe care se
centreaz\ anul omagial euharistic 2014.
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tr\ia, pre f\c=nd-o `ntr-o m\rtu ri -
sire – chiar dac\ nu pe deplin
con  [ti entizat\ [i asumat\ – a ceea
ce era gre[it `n via]a ei. E cu totul
diferit\ o astfel de manier\ de a
dialoga la scaunul de spove danie
fa]\ de un ton categoric, chiar in -
chi zitorial, al celui care ar soma
pe ucenic s\-[i v\deasc\ p\catele,
care l-ar constr=nge printr-un ade -
v\rat rechizitoriu. C=t\ aten]ie,
c=t\ delicate]e arat\ Domnul cu
un suflet p\tima[!

Pe de alt\ parte, vedem cum El
cere ap\ de la samarineanc\, de[i
`i poate oferi ei chiar „apa cea
vie”. A[a cere El de la noi via]a
noas tr\ care merge spre stric\ -
ciune (cum se stric\ apa obi[nuit\,
l\sat\ un timp `ntr-un vas) spre a
ne oferi – `n acest inechitabil, dar
m=ntuitor schimb – Via]a Lui.
Adic\ adu cem trupul [i s=ngele
nostru `naintea sf=ntului potir [i
primim Trupul [i S=ngele S\u. Ca
s\ nu mai `nset\m `n veac [i s\ de -
venim „izvor de ap\ curg\toare
spre via]\ ve[nic\”.

Sub cascada epitrahilului
~nt=lnim situa]ii `n care, spo ve -

dindu-se credinciosul cu acri vie
de p\catele sale, consider\ c\ nu
are ce s\ mai m\rtu ri seas c\, mai
ales dac\ trece un timp extrem de
scurt p=n\ la urm\ toa rea `nf\]i[are
`naintea duhovni cului. Ni se pare
c\ nu mai avem p\cate [i chiar es -
te posibil s\ nu le mai avem, cel
pu]in nu pe cele foarte mari.
Pu]ini sesizeaz\ c\, `n fapt, nu este
nimeni f\r\ de p\cat [i c\ gre[im
`n orice clip\ `n care n-am fost cu
Dom nul, ci ne-am `mpr\[tiat spre
cele lume[ti. Dar, chiar [i s\ fie
a[a, s\ nu mai fie p\cate de
m\rturisit, poc\in]a noastr\ nu a
luat sf=r[it at=ta vreme c=t sun tem
`n ast\ lume. Taina poc\in]ei noas -
tre nu se epuizeaz\ `n cutremu r\ -
toa re `nt=lniri la scau nul de spo ve -
danie, ci este una continu\, `n
fiece clip\, p=n\ ajungem a
„vedea pe Dumnezeu a[a cum
este” (cf. I Ioan 3, 2). Dup\ cum,
chiar [i la scaunul de spovedanie,
nu ne reducem la a enumera
p\catele cu o conta bi liceasc\
precizie, ci cerem [i cuv=nt de
`ndrumare pentru via]a noastr\
duhovniceasc\.

Afl\m, `n Duminica orbului din
na[tere (Ioan 9, 1-38), c\ acest om
nu s-a n\scut lipsit de vedere din

pricina p\catelor, „ci ca s\ se ara -
te `n el lucr\rile lui Dum ne zeu”.
Asta `nseamn\, a[adar, c\ desp\ ti -
mirea noastr\ (ruperea de p\cate)
nu este cap\t de linie `n via]a
duhovniceasc\, ci abia `nceputul
unei lucr\ri a noas tre mai temei -
nice, dumne zeie[ti chiar! Spove -
danie nu se face doar spre cur\ -
]ire, ci se face [i spre o continu\
lu minare. Ochii fiin]ei noastre se
limpe zesc pe m\sur\ ce ne tot
sp\l\m `n sc\ld\toarea Siloa mu -
lui, adic\ `n cristelni]a botezului,
mai `nt=i, apoi sub cascada epitra -
hilului ce revars\ harul lui Dum -
ne  zeu peste noi `n Taina Spoveda -
niei. Iar „tina din scuipat”, cu care
se unge orice orbire spiritual\, ne
arat\ c\ materia p=inii [i a vi nului,
consacrate euharistic, devin `n
fiin]a noastr\, prin trans figurarea
`n Duhul Sf=nt, neo bo sit\ c\r\u[ie
a Luminii. Noi nu-L [tim de unde
este [i cum lu crea z\ – precum nici
fariseii, odi nioar\ –, dar minunea
este c\, la un moment dat, primim
darul vederii lui Dumnezeu.

Dumnezeiasca protec]ie
~nt=ia duminic\ a primei luni

de var\, iunie, ne pune `nainte,
anul acesta, pericopa evanghe lic\
numit\ Rug\ciunea lui Iisus (Ioan
17, 1-13). Spovedania mai este
nu mit\ [i taina poc\in]ei, adic\ a
`ntoarcerii noastre c\tre Dumne -
zeu. ~n aceast\ `ntoarcere suntem
tenta]i s\ vedem un soi de `nge -
nun   chere a robului fugar ce s-a
`ntors c\tre St\p=nul s\u. Ne este
greu s\ pricepem c\ a ne po zi -
]iona ca „robi ai Domnului” nu

este dec=t o mi[care ce ne asigur\
deplina libertate, [ansa de a
deveni dumnezei dup\ har. Dar
aceast\ `ntoarcere are o compo -
nent\ extrem de impor tant\, ea ne
asigur\ nou\ pro tec]ie. ~n cu v=n -
tul S\u c\tre Dumnezeu Tat\l,
M=n tuitorul spune: „C=nd eram
cu ei `n lume, Eu `i p\zeam `n
numele T\u, pe cei ce Mi i-ai dat;
[i i-am p\zit [i n-a pierit nici unul
dintre ei, dec=t fiul pierz\rii, ca s\
se `mplineasc\ Scriptura” (Ioan
17, 12). A pierit doar cel ce s-a `n -
c\ p\]=nat s\ piar\ – Iuda, cel ce a
respins iubirea Dom nu lui [i a ales
s\-L v=nd\ [i, ulte rior, s\ se si nu -
cid\. Dar to]i, inclusiv Iuda, au
putut beneficia de aceea[i protec -
]ie dumneze iasc\. A[adar, `nge -
nun chind sub epitrahilul duhov -
nicului, noi ne plas\m sub paza
sau sub ocro tirea Domnului. Po -
c\in]a este [i acceptarea, de bun\
voie, a aces tei ocrotiri p\rinte[ti a
lui Dumnezeu. Aceast\ „paz\ a
lui Dumnezeu” nu este doar o
scoa  tere a noastr\ din calea vr\j -
ma [ilor diavoli, ca un soi de
mena jare a vulnerabilit\]ii noastre.
P\rin]ii care-[i protejeaz\ exce siv
copiii, nel\s=ndu-i nici un pas `n
afara unei „arii protejate”, nici
m\car atunci c=nd ace[tia cresc
mari, practic `i condamn\ la nepu -
tin]\. Nu asta se `nt=mpl\ `n rela]ia
noastr\ cu P\rintele ceresc. „P\ -
rin te Sfinte, p\ze[te-i `n numele
T\u, `n care Mi i-ai dat, ca s\ fie
una precum sun tem [i Noi” (Ioan
17, 11) – sunt cuvintele prin care
Dom nul ne arat\ care este fina li -
tatea acestei protec]ii. Noi cre[ -
tem [i devenim una cu Dumnezeu
`ntr-o leg\tur\ similar\ celei care
exist\ `ntre cele Trei Persoane ale
Sfintei Tre imi. Acest lucru `l reali -
zea z\ mai cu seam\ `mp\rt\[ania,
c=nd se une[te fiin]a noastr\ cu
Trupul [i cu S=ngele Domnului.

Ne judec\m [i nu mai suntem
judeca]i
Anul acesta, a doua duminic\ a

lunii iunie este chiar Duminica
Ma re, c=nd pr\znuim Pogor=rea
Duhului Sf=nt (lectura evanghe -
lic\ se face de la Ioan 7, 37-53; 8,
12). ~n aceast\ pericop\, citim
cum Nicodim ~i ia ap\rarea lui
Iisus cel numit Nazarineanul, `na -
intea fariseilor care voiau s\-L
prin d\: „Nu cumva Legea noas tr\
judec\ pe om, dac\ nu-l ascult\ �

�
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mai `nt=i [i nu [tie ce a f\cut?”
(Ioan 7, 51). Vedem c\, p=n\ [i `n
Legea Vechiului Testa ment, conta
ce avea omul de spus. Orice
judecat\ se pronun]a dup\ ce
acesta era ascultat. Cu at=t mai
mult conteaz\ acum ce are omul
de spus. Dac\ la spovedanie ne
ju dec\m pe noi `n[ine, m\rtu ri -
sindu-ne p\catele, nu vom mai
avea de ce s\ fim acuza]i la ~nfri -
co[\toarea Jude ca t\. Atunci,
demonii se vor str\dui s\ pun\
m=na pe sufle tele noastre, invo -
c=nd situa]iile `n care am f\cut
voia lor. Dar dac\ noi am m\r -
turisit, la scau nul de spovedanie,
aceast\ c\ dere a noastr\, dac\ am
primit dezlegare [i ne-am str\duit
s\ nu mai c\dem, atunci ace[ti
vr\j ma[i ai no[tri vor fi redu[i la
t\cere. Nu vor mai avea de ce s\
ne „aga]e”, s\ ne trag\ cu ei, `n
c\   derea lor. Pentru a lua o astfel
de decizie, de a ie[i de sub in flu -
en]a duhurilor r\ut\]ii, nu trebuie
s\ a[tept\m un timp anume.
Evanghelia invocat\ mai sus ne
relateaz\: „Iar `n ziua cea din
urm\ – ziua cea mare a s\rb\torii
– Iisus a stat `ntre ei [i a strigat,
zic=nd: Dac\ `nseteaz\ cineva, s\
vin\ la Mine [i s\ bea” (Ioan 7,
37). Noi alegem a ne `ntoarce,
prin poc\in]\, la Dum ne zeu [i a
ne str\dui s\ ne `m p\r t\[im cu
Sfintele Taine. „Dac\ `nset\m” de
via]a cea adev\rat\, nu trebuie s\
a[tept\m anumite soroace (c\ e
post sau c\ e o anumit\ zi): s\-L
cerem [i – doar av=nd binecu v=n -
tare [i cu bun\ r=nduial\ – s\ ne
apropiem apoi de Domnul Care se
comunic\ nou\ euharistic.

De dragul lui Hristos
~n Duminica Tuturor Sfin]ilor

(cu lecturi de la Matei 10, 32-33;
37-38 [i 19, 27-30), ni se spune,
`ntre altele: „Oricine va m\rtu risi
pen tru Mine `naintea oame nilor,
m\rturisi-voi [i Eu pentru el
`naintea Tat\lui Meu, Care este `n
ceruri” (Matei 10, 32). Spo ve da -
nia se mai nume[te [i m\r turisire.
~n]eleg, astfel, de aici, c\ spo ve -
dania o fac [i de dra gul lui Hristos,
pentru c\ vreau s\ fiu cu Dum ne -
zeu. Eu m\rturisesc ceea ce m-a
desp\r ]it de El, unde am gre[it eu
`n rela]ia cu D=nsul. Atunci c=nd
ai r\nit persoana iubit\ [i nu mai
ai nici un contact cu ea, ceri unei
rude sau unui prieten comun s\

intervin\. Tot a[a cer duhov ni cului
s\ fie martor al `ntoarcerii mele la
Hristos, s\ mijloceasc\ `mp\carea
mea cu El; iar Dom nului ~i cer, de
asemenea, s\ fie martor al `ntoar -
cerii mele la Dumnezeu-Tat\l. Nu
te po]i `ns\ bucura de aceast\
sf=nt\ `mp\ ca re [i s\ te `mp\r t\ -
[e[ti de iubirea lui Dumnezeu
dac\ por]i ur\, ]ii minte r\ul sau
nu bine cuvintezi pe vr\jma[i. De
aceea ne spune Domnul: „{i cel
ce nu-[i ia crucea [i nu-Mi urmea -
z\ Mie nu este vrednic de Mine”
(Matei 10, 38). Nimeni nu este,
a[a dar, vrednic a se `mp\rt\[i da c\
nu se aseam\n\ lui Hristos `n a
ierta [i a nu primi `n inim\ r\ul fa -
]\ de aproapele.

S\ ne “dregem” via]a noastr\?
Prima duminic\ de dup\ Dumi -

nica Tuturor Sfin]ilor este dedicat\
Sfin]ilor Rom=ni (Matei 5, 14-16;
10, 32-33, 17-18, 22) [i Chem\rii
primilor apostoli (Matei 4, 18-23).
C=nd i-a chemat la apostolat pe
„fiii tune tului” – pe Iacov [i pe
Ioan –, ace[tia `[i dregeau mrejele
(cf. Matei 4, 21). Ei nu au cerut
r\gaz [i `ng\duin]\ de a termina
lucrul lor, ci „`ndat\ au mers dup\
El”. {i noi am vrea, adesea, doar
s\ „dregem” via]a noastr\ prin
spo vedanie [i `mp\rt\[anie. S\ o
repar\m, s\ o peticim, doar ca s\
putem s\ o lu\m de la cap\t. Ca
du hovnic, am sesizat aceast\ ispi -
t\ a celor ce vin s\ se spove deas c\
[i s\ se cur\ ]easc\ doar pentru ca
s\ scape de un necaz sau de o
boal\ anume. Dar, ime diat ce
via]a lor se „repar\” la acel
capitol, ei `[i v\d mai departe de
ale lor ca mai `nainte, adic\ f\r\
Dum  ne zeu (nu spune c\ „se dre -
ge” alcoolicul dup\ o be]ie crunt\,
doar pentru ca s\ o ia de la ca -
p\t?). Dac\ vom `nv\]a s\ nu mai
dre gem nimic, ci s\ lep\ d\m cu
to tul via]a noastr\, vom primi mre -
je noi, cu care vom pescui lucruri
dumnezeie[ti. A nu ne mai centra
pe via]a noas tr\, ci a tr\i hristo -
cen tric, iat\ ce ne aduce corecta
raportare la lume, `n ansamblul ei.
Iar a te uni cu Hristos euharistic –
c\ci doar a[a devine El centrul
vie]ii noastre – nu `nseamn\ a de -
ve ni un soi de superman, care
plu te[ te pe deasupra tuturor. Dim -
po triv\, `nseamn\ a dob=ndi acea
dragoste care nu mai poate fi
`nvins\ de josnicia [i de ura lumii.
„{i ve]i fi ur=]i de to]i pen tru

numele Meu; iar cel ce va r\bda
p=n\ `n sf=r[it, acela se va
m=ntui” (Matei 10, 22).

A ne stresa este sub demnitatea
noastr\
Ultima duminic\ a lunii iunie

2014 este dedicat\ cuvintelor
despre grijile vie]ii (Matei 6, 22-
33). M=ntuitorul ne `nva]\ c\
„lumin\torul trupului este ochiul;
de va fi ochiul t\u curat, tot
trupul t\u va fi luminat. Iar de va
fi ochiul t\u r\u, tot trupul t\u va
fi `ntunecat. Deci, dac\ lumina
care e `n tine este `ntu neric, dar
`n tu nericul cu c=t mai mult!”
(Matei 6, 22-23). Mintea noastr\,
dac\ este cur\]it\ prin spovedanie,
ajut\ la cur\]irea `ntregii fiin]e. De
multe ori, `n procesul de cur\]ire,
de desp\timire, ne vin `n minte
multe lucruri ur=te, unele pe care
nu le b\nuiam c\ ar fi `n noi,
altele despre care nu [tiam c\ sunt
at=t de puternice. C=nd se cur\]\
fundul unui iaz, se tulbur\ apa de
mizeria care iese la suprafa]\ [i,
pe moment, este mai murdar\ ca
`nainte. Dar, dup\ procesul de cu -
r\]ire, ea se lini[te[te [i devine
mult mai limpede, fiind curat\ p= -
n\ `n ad=nc. A[a este [i cu fiin]a
noastr\. Pe m\sur\ ce ne tot spo -
ve dim [i ne cuminec\m, tot ies
afar\ lucruri care s-au „depus” `n
straturi de r\utate [i `n r\ni peste
r\ni. Spovedania [i `mp\rt\[ania
scot la lumin\ pe cele ascunse –
`n tunecate! – ale vie]ii noastre.
Chiar [i pe cele care au fost s\ v=r -
[ite de noi `n fraged\ pruncie [i pe
care nu le mai putem accesa cu
puterile noastre...

Tot `n aceast\ pericop\ suntem
`ndemna]i la a „nu duce grij\” de
nimic. Dar a tr\i „f\r\ de griji” nu
`nseamn\ a lenevi. Spune Dom -
nul: „Deci, nu duce]i grij\,
spun=nd: Ce vom m=nca, ori ce
vom bea, ori cu ce ne vom
`mbr\ca?” (v. 31). Nu avem, `ntr-
adev\r, a ne consuma – a ne stre -
sa! – cu cele p\m=nte[ti, asta este
sub demnitatea noastr\ de oameni
crea]i dup\ Chipul lui Dumnezeu.
Ci suntem chema]i la ceva cu mult
mai `nalt: s\ ne str\duim, cu toate
puterile, a ne `mbr\ca `n Hristos, a
m=nca Trupul S\u [i a bea S=ngele
S\u. Lep\d\m grijile vie]ii ca s\ ne
`ngrijim de dob=ndirea Vie]ii!

Pr. Constantin Sturzu

�
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Documentul final al Sinaxei panortodoxe

~n numele Tat\lui [i al Fiului
[i al Sf=ntului Duh.

Prin harul lui Dumnezeu, ~n -
t=i st\t\torii Preasfintelor Biserici
Autocefale Ortodoxe, credincio -
[i lor ortodoc[i din `ntreaga lume,
to]i fra]ii no[tri [i toate surorile
noas tre cre[tine, precum [i ori c\ -
rei persoane de bun\voire: v\
trans mitem binecuv=ntarea lui
Dum nezeu [i salutul nostru de
iubire [i pace. 

„Mul�umim lui Dumnezeu tot -
deauna pentru voi to�i [i v\ po -
menim `n rug\ciunile noastre,
aduc=ndu-ne aminte ne`ncetat,
`na intea lui Dumnezeu, Tat\l
nos tru, de lucrul credin�ei voas tre
[i de osteneala iubirii [i de st\ -
ruin�a n\dejdii voastre `n Dom nul
nostru Iisus Hristos” (ITesalo ni -
ceni 1, 2-3).

1. ~nt=lnindu-ne prin harul
mi lostivului nostru Dumnezeu,
la invita]ia Arhiepiscopului Bar -
to lomeu al Constantinopolului [i
Patriarh Ecumenic, la Fanar, `n
zi lele de 6-9 martie 2014, dup\
ce am deliberat `n dragoste fr\ -
]easc\ asupra problemelor care
pri vesc ast\zi Sf=nta noastr\ Bi -
se ric\ [i concelebr=nd `n Bise ri -
ca Patriarhal\ Sf=ntul Gheorghe,
cu ocazia glorioas\ a Duminicii
Or todoxiei, ne adres\m vou\ cu
aceste cuvinte de iubire, pace [i
alinare.

~ntruc=t Biserica noastr\ Or -
to dox\ cea Una, Sf=nt\, Sobor ni -
ceasc\ [i Apostolic\ s\l\[luie[te
`n lume, ea experiaz\ [i provo -
c\ rile fiec\rei epoci. Credin cioa -
s\ Sfintei Tradi]ii, Biserica lui
Hris tos este `n dialog constant cu
fie care perioad\ de timp, sufe -
rind cu oamenii [i particip=nd la
suferin]ele lor. Pentru c\ „Iisus
Hristos este Acela[i ieri, azi [i `n
veci” (Evrei 13, 8).

~ncerc\rile [i provoc\rile is to -
riei sunt puternice, `n special `n
zilele noastre, iar cre[tinii orto -
doc[i nu pot r\m=ne neimplica]i
sau indiferen]i fa]\ de ele. Acesta
este motivul pentru care ne-am
adunat „to�i `mpreun\ `n acela[i
loc” (Faptele Apostolilor 2,1), cu
sco pul de a reflecta asupra pro -
blemelor [i ispitelor cu care se
con frunt\ omenirea `n prezent.
Exist\ „din afar\ lupte, din\untru
te meri” (II Corinteni 7,5). Aceste
cuvinte apostolice sunt valabile
[i azi pentru Biseric\.

2. Reflect=nd asupra sufe rin -
]ei oamenilor din `ntreaga lume,
ne exprim\m comuniunea noas -
tr\ pentru martirajul [i admira]ia
noas tr\ pentru m\rturia cre[ ti ni -
lor din Orientul Mijlociu, Africa
[i din alte p\r]i ale lumii. Ne a -
min tim dublul lor martiraj: pen -
tru credin]a lor, precum [i pentru
men]inerea leg\turii lor istorice
cu oameni de alte convingeri re -
li gioase. Denun]\m lipsa de pa -
ce [i stabilitate, care `i determin\
pe cre[tini s\ abandoneze ]ara `n
care S-a n\scut Domnul nostru
Iisus Hristos [i de unde Vestea

cea Bun\ s-a r\sp=ndit `n `n trea -
ga lume.

Ne exprim\m compasiunea
cu toate victimele tragediei din
Siria. Condamn\m orice form\
de terorism [i de def\imare a
religiei. R\pirea Mitropoli]ilor
Pa ul [i Youhanna, a altor clerici,
precum [i a c\lug\ri]elor de la
M\ n\stirea Sf=nta Tecla din Ma -
a loula r\m=ne o ran\ deschis\ [i
cerem eliberarea lor imediat\.

Facem apel la to]i cei impli -
ca]i pentru `ncetarea imediat\ a
ac]iunilor militare, eliberarea
prizonierilor [i stabilirea p\cii `n
regiune prin dialog. Cre[tinii din
Orientul Mijlociu sunt un fer -
ment al p\cii. Pace pentru to]i
oa menii `nseamn\, de ase me -
nea, pace pentru cre[tini. Spri ji -
nim Patriarhia Antiohiei `n lucra -
rea sa spiritual\ [i umanitar\,
precum [i eforturile sale pentru
reconstruc]ie [i relocarea tuturor
refugia]ilor.

3. Ne rug\m cu ardoare pen -
tru negociere pa[nic\ [i recon ci -
liere spiritual\ `n criza prezent\
din Ucraina. Denun]\m amenin -

La Constantinopol (Istanbul), s-a desf\[urat, `n perioada 6-9 martie 2014, Sinaxa ~nt=ist\t\torilor
Bisericilor Ortodoxe Autocefale. ~n cadrul lucr\rilor s-au discutat diferite aspecte privind organizarea [i
desf\[urarea Sinodului Panortodox, precum [i teme de actualitate privind rela]iile dintre Bisericile
Ortodoxe locale. Concluziile `ntrunirii au fost formulate `ntr-un document final pe care `l red\m mai
jos, `n traducerea Sectorului Rela]ii biserice[ti, interreligioase [i comunit\]i biserice[ti externe al
Patriarhiei Rom=ne.
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]\ rile cu ocuparea prin violen]\ a
unor sfinte m\n\stiri [i biserici [i
ne rug\m pentru revenirea `n
Sf=nta Biseric\ a fra]ilor no[tri a -
fla]i `n prezent `n afara comu niu -
nii biserice[ti.

4. O amenin]are fundamen -
tal\ pentru dreptate [i pace – at=t
la nivel local, c=t [i la nivel mon -
 dial – este criza economic\ glo -
ba l\. Ramifica]iile acesteia sunt
evidente `n toate straturile socie -
t\]ii, `n care valori ca integritatea
personal\, solidaritatea fratern\
[i dreptatea sunt de multe ori ab -
sente. Originile acestei crize nu
sunt doar financiare. Ele sunt
morale [i spirituale `n caracter. ~n
loc s\ ne conform\m idolilor lu -
me[ti de putere, l\comie [i he -
do nism, afirm\m voca]ia noastr\
de a transforma lumea prin ac -
cep tarea principiilor de dreptate,
pace [i iubire.

Ca urmare a egocentrismului
[i abuzului de putere, mul]i oa -
meni desconsider\ caracterul sa -
cru al persoanei umane, fiind ne -
p\ s\tori `n a vedea fa]a lui Dum -
nezeu `n surorile [i fra]ii prea
mici ai no[tri (cf. Matei 25,40 [i
45). Mul]i r\m=n indiferen]i fa]\
de s\r\cia, suferin]a [i violen]a
care chinuie omenirea.

5. Biserica este chemat\ s\-[i
articuleze cuv=ntul s\u profetic.
Ne exprim\m `ngrijorarea real\
cu privire la tendin]ele locale [i
glo bale care submineaz\ [i ero -
deaz\ principiile credin]ei, dem -
ni tatea persoanei umane, insti tu -
]ia c\s\toriei [i darul crea]iei.

Afirm\m caracterul sacru de
necontestat al vie]ii umane, de la
con cepere p=n\ la moartea na tu -
ral\. Recunoa[tem c\s\toria ca
fi ind uniunea dintre b\rbat [i fe -
me ie, care reflect\ unirea dintre
Hristos [i Biserica Sa. Voca]ia
noas tr\ este de a conserva me -
diul `nconjur\tor ca admi nis tra -
tori [i nu ca proprietari ai crea ]i -
ei. ~n aceast\ perioad\ a Postului
Mare, `ndemn\m clerul [i cre -
din  cio[ii no[tri s\ cultive duhul
poc\in]ei, s\ experimenteze cu -
r\]ia inimii, a smereniei [i a ier -
t\ rii, d=nd m\rturie `n societate
despre `nv\]\turile ve[nice ale
Domnului nostru Iisus Hristos.

6. Aceast\ Sinax\ a ~nt=ist\ t\ -
torilor este un prilej binecuv=ntat
pentru noi de a consolida uni -
tatea noastr\ prin comuniune [i
cooperare. Afirm\m angaja men -
tul nostru fa]\ de importan]a su -
prem\ a sinodalit\]ii pentru uni -
ta tea Bisericii. Adeverim
cuvintele Sf=ntului Ioan Gur\ de
Aur, Arhiepiscopul Constantino -
po lului, c\ „numele Bisericii `n -
seam n\ unitate [i armonie, nu
dez binare”. Inima noastr\ este
`n dreptat\ spre mult-a[teptatul
Sf=nt [i Mare Sinod al Bisericii
Or todoxe, pentru a ar\ta unita -
tea ei, precum [i responsa bi li ta -
tea [i grija ei pentru lumea con -
tem poran\.

Sinaxa a fost de acord c\ lu -
cr\ rile de preg\tire a Sinodului
trebuie s\ fie intensificate. Un
Co mitet Interortodox special va
lucra din luna septembrie 2014
p= n\ la Sfintele Pa[ti din anul
2015, urmat de o Conferin]\
Panor todox\ Presinodal\ care va
fi convocat\ `n prima jum\tate a
anului 2015. Toate deciziile de
la Sinod [i `n etapele preg\ti toa -
re sunt luate prin consens. Sf=n -
tul [i Marele Sinod al Bisericii
Ortodoxe va fi convocat de c\tre
Patriarhul Ecumenic la Constan -
ti nopol `n anul 2016, afar\ de
ca zul `n care nu se `nt=mpl\ ce -
va neprev\zut. Sinodul va fi
prezidat de Patriarhul Ecumenic.
Fra]ii s\i, ~nt=ist\t\torii celorlalte
Bi serici Ortodoxe Autocefale, vor
[edea la dreapta [i la st=nga sa.

7. Inseparabil legat\ de uni ta -
te este misiunea. Biserica nu
tr\ie[te pentru sine, ci trebuie s\
dea m\rturie [i s\ `mp\rt\[easc\
darurile lui Dumnezeu cu cei de
aproape [i de departe. Parti ci -
p=nd la Dumnezeiasca Euharis -
tie [i rug=ndu-ne pentru oikou -
me ne (lume), suntem chema]i s\
continu\m aceast\ liturghie du -
p\ liturghie, `mp\rt\[ind darurile
adev\rului [i iubirii `ntregii ome -
niri, potrivit cu ultima porunc\ [i
`n credin]are a Domnului: „Mer -
g=nd, `nv\�a�i toate neamurile...
[i iat\ Eu cu voi sunt `n toate zi -
lele, p=n\ la sf=r[itul veacului”
(Ma tei 28,19-20).

8. Tr\im `ntr-o lume `n care
multiculturalismul [i pluralismul
sunt realit\]i inevitabile, afl=ndu-
se `n continu\ schimbare. Sun -
tem con[tien]i de faptul c\ nici o
problem\ `n vremea noastr\ nu
poate fi considerat\ sau rezol va -
t\ f\r\ referin]\ la nivel global,
c\ orice fel de polarizare `ntre
lo cal [i universal duce doar la o
de na turare a modului ortodox de
g=ndire.

Prin urmare, chiar [i `n fa]a
unor voci ale ne`n]elegerii, des -
p\r ]irii [i dezbin\rii, suntem ho -
t\ r=]i s\ proclam\m mesajul
Ortodoxiei. Recunoa[tem c\ dia -
lo gul este `ntotdeauna mai bun
de c=t conflictul. Re]inerea [i izo -
la rea nu sunt niciodat\ op]iuni.
Ne reafirm\m obliga]ia noastr\,
`n orice moment, de a fi deschi[i
`n contactul cu „cel\lalt”: cu alte
persoane [i alte culturi, precum
[i cu al]i cre[tini [i persoane de
alte credin]e.

9. Mai presus [i dincolo de
toate provoc\rile, proclam\m
vestea cea bun\ a lui Dum ne -
zeu, Cel ce „at=t de mult a iubit
lumea”, `nc=t „a s\l\[luit printre
noi”. De aceea, noi, ortodoc[ii
r\ m=nem plini de speran]\. ~n
pofida tuturor tensiunilor, totu[i
`ndr\znim s\ sper\m `n „Dumne -
zeu, Cel ce este, Cel ce era [i Cel
ce vine, Atot�iitorul” (Apocalipsa
I, 8). Deoarece ne amintim c\ ul -
ti mul cuv=nt – cuv=nt de bucu -
rie, iubire [i via]\ – ~i apar]ine
Lui, Celui ce I se cuvine toat\
sla va, cinstea [i `nchin\ciunea `n
vecii vecilor. Amin.

La Fanar, 9 martie 2014

† Bartolomeu al Constantinopolului
† Teodor al Alexandriei
† Teofil al Ierusalimului
† Kiril al Moscovei
† Irineu al Serbiei
† Daniel al Rom=niei
† Neofit al Bulgariei
† Ilie al Georgiei
† Hrisostom al Ciprului
† Ieronim al Atenei
† Sava al Var[oviei
† Anastasie al Tiranei
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Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte
Mitropolit Teofan la parohii [i m\n\stiri

Vizita ~naltpreasfin]itului Teofan `n
Mitropolia Basarabiei

~n perioada 1 mai – 30 iunie 2014, ~naltprea -
sfin]itul P\rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei
[i Bucovinei, a vizitat parohiile: „Na[terea

Maicii Domnului” – Talpalari [i „Sf=ntul Spiridon”
din Ia[i (Protopopiatul I Ia[i), „Sf=nta Mahram\ [i
Sfin]ii Martiri Br=ncoveni”, „Sf=ntul Prooroc Daniel
[i Sf=ntul Ioan Valahul” – CUG [i „Sf=ntul Vasile cel
Mare” – Nicolina din Ia[i (Protopopiatul II Ia[i),
„Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena” – Frenciugi [i
„Sf=ntul Ierarh Nicolae” din Valea Ad=nc\, comuna
Miroslava (Protopopiatul III Ia[i), „Sfin]ii Apostoli
Petru [i Pavel” – Sadoveni (Pro topopiatul Pa[cani),
„Pogor=rea Sf=ntului Duh” – Gar\, „Sf=ntul Ioan
Domnesc” din Piatra Neam], „Schimbarea la Fa]\”
Secu – Ta[ca [i „Sfin]ii Voievozi” Dumbrava Deal,

comuna S\vine[ti (Pro topopiatul Piatra Neam]),
„Duminica Tuturor Sfin ]ilor” – Grin]ie[u Mare (Pro -
topopiatul Ceahl\u), „Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel”
din Roznov (Proto popiatul Roznov), „Intrarea
Maicii Domnului `n Biseric\” [i „Vovidenia” din
Boto[ani, „Sf=nta Trei me” – Tudora (Protopopiatul
Boto[ani), „Sf=nta Treime” – Talpa, comuna C=n -
de[ti (Protopopiatul Do rohoi), [i „Sf=ntul Nicolae”
din S\veni (Proto popiatul S\veni).

~n aceea[i perioad\, P\rintele Mitropolit Teofan a
vizitat m\n\stirile: Bucium, Vl\diceni, {oldana,
S=n  geap-Basaraba (jud. Ia[i), Agapia, Dur\u, Petru
Vod\ (jud. Neam]), Pop\u]i, Zosin [i Vorona (jud.
Boto[ani). 

~n perioada 19-20 iunie,
~naltpreasfin]itul P\rinte
Mitropolit Teofan a vizitat

c=teva biserici [i m\n\stiri de
dincolo de Prut. Astfel, `naltul
ierarh a r\spuns invita]iei ~nalt -
preasfin]itului Petru, Arhiepiscop
al Chi[in\ului, Mitropolit al Ba -
sa rabiei [i Exarh al Plaiurilor, de
a cunoa[te spa]iul jurisdic]ional
canonic al Mitropoliei Basara -
biei.

Pe 19 iunie, ~naltpreasfin]itul
Teofan a vizitat Catedrala de la
H=nce[ti cu hramul „Sfin]ii Ar -
han gheli Mihail [i Gavriil”, bise -
rica din ora[ul Leova, cu hramul
„Sf=ntul Ioan Botez\torul [i
~naintemerg\torul Domnului”,
Centrul Social „Ioan Maxi mo -
vici” din cadrul aceleia[i parohii,
Catedrala „Sf=ntul Mare Mu ce -
nic Dimitrie [i To]i Sfin]ii Ro -
m=ni” din satul Cania, raionul
Can te mir, [i M\n\stirea „Eroii
Nea mu lui” din satul }iganca, cu
hramul „~n\l]area Domnului”. La
Cimi ti rul Eroilor, ~naltpreasfin]itul
Teofan a s\v=r[it o pomenire [i o
rug\ciune de dezlegare pentru
iertarea p\catelor solda]ilor

rom=ni c\zu]i `n cel de-al II-lea
R\zboi Mondial, `n lupta pentru
re`ntregirea ]\rii.

~nal]ii ierarhi au mers apoi
spre Cahul, unde au vizitat M\ -
n\stirea G\v\noasa, cu hramul
„Na[terea Maicii Domnului [i
Sf=nta Treime”, dar [i sediul
Episcopiei Basarabiei de Sud. Pe
20 iunie, Mitropolitul Moldovei
[i Bucovinei a p\[it pragurile
Centrului Maternal din cadrul
Misiunii Sociale Diaconia a
Mitropoliei Basarabiei [i al

sediului Mitropoliei Basarabiei
din Chi[in\u. ~n decursul celor
dou\ zile, membrii delega]iei
ie[ene au r\mas profund impre -
sio na]i de intensa activitate mi -
sionar\ a preo]ilor pe care i-au
`nt=lnit, `n ciuda dificult\]ilor fi -
nanciare cu care ace[tia se con -
frunt\. ~naltpreasfin]itul Teofan a
oferit c=te un Liturghier preo]ilor,
dar [i c\r]i de rug\ciune, bro[uri,
icoane [i a promis c\ va sprijini
fra]ii de peste Prut cu tot ce-i va
sta `n putin]\.



| Slujiri arhiere[ti

8 | mai-iunie | Candela Moldovei | an XXIII, nr. 5-6

Sfin]irea noii biserici a M\n\stirii Pop\u]i 

Pe 4 mai, `n istoria M\ n\s -
tirii Pop\u]i din muni ci -
piul Boto[ani s-a mai

scris o fil\, una `nc\rcat\ de fru -
mu se]ea [i m\re]ia slujbei de
sfin]ire a noii biserici cu hramul
„Aco per\m=ntul Maicii Dom nu -
lui”.

Slujba de sfin]ire a noului
loca[ de cult a fost s\v=r[it\ de
[ase ierarhi ai Bisericii Ortodoxe
Rom=ne: IPS Teofan, Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei, IPS Iosif,
Mitropolitul ortodox rom=n al
Europei Occidentale [i Meridio -
nale, PS Corneliu, Episcopul
Hu[ilor, PS Varlaam Ploie[teanul,
Episcop-Vicar patriarhal, PS
Ioachim B\c\uanul, Episcop-
Vicar al Arhiepiscopiei Roma nu -
lui [i Bac\ului, [i PS Emilian
Lovi[teanul, Episcop-Vicar al
Arhiepiscopiei R=mnicului.

Dup\ slujba de t=rnosire,
arhimandritul Nichifor Horia,
exarhul administrativ al m\n\s-
ti rilor din Arhiepiscopia Ia[ilor, a
dat citire hrisovului de sfin]ire
care a fost a[ezat `n piciorul sfin -
tei mese din sf=ntul altar, dup\
care a urmat Sf=nta Liturghie
arhiereasc\.

Cuv=ntul de `nv\]\tur\ dup\
citirea Sfintei Evanghelii a fost
rostit de IPS Iosif, Mitropolitul or -
to dox rom=n al Europei Occi -
den tale [i Meridionale, care a
ar\ tat de ce Duminica a III-a du -
p\ Pa[ti, numit\ [i Duminica
Mironosi]elor, este cu adev\rat
ziua femeii.

La final, a urmat citirea, de
c\ tre PS Varlaam Ploie[teanul,
Episcop-Vicar patriarhal, a me sa -
jului Preafericitului P\rinte Da ni -
el, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Rom=ne, adresat cu prilejul
sfin]irii noii biserici a M\n\stirii
Pop\u]i, intitulat „O nou\ poart\
a cerului `n M\n\stirea Pop\u]i
din Boto[ani”:

„Sfin]irea bisericii noi a M\ -
n\s tirii Pop\u]i, `n\l]at\ cu mult\
osteneal\ `n apropierea bisericii
«Sf=ntul Nicolae» din frumoasa
ctitorie a Sf=ntului Domnitor

{tefan cel Mare, reprezint\ un
fe ricit [i binecuv=ntat eveniment
duhovnicesc pentru `ntreaga
noastr\ Biseric\ Ortodox\, dar `n
primul r=nd, pentru ob[tea M\ -
n\stirii Pop\u]i din Boto[ani [i
pentru mul]ii credincio[i care s-
au ata[at de atmosfera de ru g\ -
ciu ne [i evlavie cultivat\ `n a -
ceast\ oaz\ duhovniceasc\,
p\str=nd `mpreun\ mereu vie
cre din]a noastr\ ortodox\ str\ -
mo [easc\, dragostea [i respon sa -
bilitatea fa]\ de tezaurul spiri tua -
li t\]ii [i culturii cre[tine rom= -
ne[ti.

Biserica nou\, cu hramul «A -
co per\m=ntul Maicii Domnului»,
a fost ridicat\ `n timp de [ase
luni `n anul 2002, iar apoi
pictat\ [i dotat\ cu mobilier `ntre
anii 2006-2013, prin r=vna [i
h\rnicia ob[tii monahale de aici,
cu sprijinul evlavio[ilor cre[tini
din ]inutul Boto[anilor [i din alte
p\r]i, pentru a r\spunde, pe de o
parte, `nchin\torilor iubitori de
rug\ciune [i priveghere, din zi `n
zi tot mai numero[i, iar pe de al -
t\ parte, pentru a proteja vechea
cti torie [tefanian\, biserica
«Sf=n tul Nicolae», [i spre a oferi
spe ciali[tilor r\gazul [i lini[tea
necesare cercet\rii, consolid\rii
[i restaur\rii acestui pre]ios loca[
de rug\ciune, spiritualitate [i art\
ortodox\ rom=neasc\. `n mod
voit, aceast\ biseric\ nou\ nu a
fost construit\ cu turl\, pentru a
nu umbri prin volum m\re�ia [i
vi  zibilitatea bisericii «Sf=ntul Ni -
colae», ctitorie a Sf=ntului {tefan
cel Mare.

Dat=nd din anul 1496, aceas -
t\ m\n\stire veche [i biserica ei
voievodal\ au o inestimabil\
valoare artistic\ [i istoric\, at=t
datorit\ picturilor interioare, c=t
[i arhitecturii ei deosebite. Bi -
serica «Sf=ntul Nicolae» din Po -
p\ u�i a suferit necesare modi fi -
c\ri `n secolul al XVI-lea, fiind
apoi renovat\ la `nceputul se co -
lului al XVIII-lea, de Ana, so]ia
lui Mihai Racovi]\, domnitorul
Moldovei. ~n anul 1750, sf=ntul
loca[ a devenit biseric\ de m\ -

n\s tire, cu ob[te de c\lug\ri, fi -
ind `mprejmuit\ `n acea perioa -
d\ cu zid de incint\, `nzestrat\ [i
cu alte cl\diri necesare vie]ii de
ob[te, de c\tre Matei Vod\ Ghi -
ca. La sf=r[itul secolului al XIX-
lea, biserica era puternic degra -
da t\. Drept urmare, `n anul
1897, ea a fost `nchis\, din ca u -
za riscului de pr\bu[ire. Un
substan]ial proces de restaurare a
bisericii s-a desf\[urat `n pe -
rioada 1898-1908. Astfel, bise -
rica, `mpodobit\ cu pictura ori -
ginal\, dar [i turnul clopotni]ei
au putut fi salvate. Loca[ul de
cult a redevenit m\n\stire dup\
anul 1990, `n vremea p\storirii
noastre ca Arhiepiscop al Ia[ilor
[i Mitropolit al Moldovei [i Bu -
co vinei, iar, ulterior, `n anii
2000, a `nceput un amplu proces
de reabilitare at=t interioar\, c=t
[i exterioar\ a bisericii voie vo -
dale, situa]ie care, din motive
pas torale misionare, a impus ri -
di  carea noii biserici, sfin]ite as -
t\zi prin harul [i lucrarea Prea -
sfin tei Treimi.

Sfin]irea sau t=rnosirea unei
biserici noi constituie `n istoria
unei comunit\]i un moment sf=nt
[i solemn, bogat `n profunde
sem nifica]ii, `n care se aduce
mul ]umire lui Dumnezeu pentru
tot ceea ce s-a realizat [i, `n
acela[i timp, se cere harul Lui
sfin]itor ca aceast\ lucrare – `n
cazul de fa]\, rod al efortului
jertfelnic al p\rin]ilor din ob[te,
al binef\c\torilor [i al credin cio -
[ilor care particip\ la via]a
liturgic\ zilnic\ a acestui sf=nt
loca[ – s\ fie sfin]it\ a[a cum se
sfin]esc darurile aduse de cre din -
cio[ii unei biserici la Sf=ntul
Altar.

Ca spa�iu comunitar liturgic,
biserica nou\ este ofranda sau
darul pe care oamenii `l aduc lui
Dumnezeu, dar prin sfin]ire ea
de vine darul lui Dumnezeu pen -
tru oamenii credincio[i, deoa re -
ce ea este «Cas\ a lui Dum ne -
zeu» (cf. Facerea 28, 17) sau sf=nt
loca[ al Preasfintei Treimi, `n ca -
re cre[tinii se `mp\rt\[esc cu �
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Sfintele [i Preacuratele Daruri
ale lui Dumnezeu, pentru a do -
b=ndi iertarea p\catelor, sfin]irea
vie]ii [i m=ntuirea sau via]a ve[ -
ni c\. De aceea, la sf=r[itul slujbei
de sfin�ire a bisericii se c=nt\:
«Aceast\ cas\ (biseric\), Tat\l a
zidit-o, Fiul a `nt\rit-o, Duhul
Sf=nt a `nnoit-o, a luminat-o [i a
sfin]it sufletele noastre!».

Sfin�irea unei biserici, `n care
se s\v=r[esc Sfintele Taine ale lui
Hristos, este o mare binecu v=n -
tare a lui Dumnezeu asupra cre -
din cio[ilor prezen�i la sfin�irea ei
[i asupra `ntregii comunit\�i `n
care [i pentru care a fost cons tru -
it\ [i sfin�it\ aceast\ biseric\.

~n rug\ciunile de sfin]ire a
bisericii se arat\ c\ biserica pe
care oamenii credincio[i o ofer\
`n dar M=ntuitorului Iisus Hris -
tos, ca ofrand\ curat\ a credin]ei
[i dragostei lor jertfelnice, devine
o adev\rat\ «poart\ a cerului»
(cf. Facerea 28, 17). Prin aceast\
«poart\ a cerului» coboar\ spre
noi Hristos – `mp\ratul Slavei,
Ca re, dup\ `nvierea Sa, S-a `n\l -
]at `ntru slav\ cu trupul la cer,
a[ez=nd umanitatea Sa pe tronul
slavei Preasfintei Treimi. Prin
sfin ]irea unei biserici cu harul

Preasf=ntului Duh, Hristos, Dom -
nul puterilor cere[ti, `mpreun\ cu
`ngerii S\i, intr\ `n mod tainic `n
aceast\ biseric\ [i r\m=ne mereu
prezent `n ea prin Sfintele Taine
[i prin toate slujbele s\v=r[ite `n
ea, d\ruind celor ce se roag\ `n
ea darurile Sale cere[ti: iertarea
p\ catelor, sfin�irea vie�ii, fericirea
netrec\toare a comuniunii omu -
lui cu Dumnezeu [i arvuna vie�ii
ve[ nice din `mp\r\�ia lui Dum ne -
zeu, dup\ cum ne arat\ cele trei
Sfinte Evanghelii care se citesc la
sfin]irea bisericii. Astfel, printr-o
tainic\ leg\tur\ de iubire, care
are ca rod zidirea unei biserici,
oamenii credincio[i `i ofer\ lui
Dumnezeu daruri materiale de
pe p\m=nt, iar El le ofer\ lor
daruri spirituale cere[ti, arvun\ a
`mp\r\]iei Preasfintei Treimi.

O biseric\ sfin�it\ poart\ `ntot -
deauna numele unei persoane
sfinte, adic\ numele ocrotitorului
ei spiritual, de pild\, numele
Maicii Domnului sau numele
altor sfin]i, pentru c\ `n biseric\
se adun\ `n rug\ciune persoane
u mane botezate `n numele Per -
soa nelor Sfintei Treimi, adic\ `n
nu mele Tat\lui [i al Fiului [i al
Sf=n tului Duh. Asemenea celor

ce se boteaz\, o biseric\ nou\ se
sfin �e[te cu ap\ sfin�it\, se unge
cu Sf=ntul [i Marele Mir [i apoi `n
ea se s\v=r[e[te Sf=nta Euharistie,
pentru a putea avea, astfel, o co -
muniune spiritual\ permanent\
cu Persoanele Sfintei Treimi, cu
Maica Domnului [i cu to]i sfin]ii
din toate timpurile [i din toate
locurile, care au m\rturisit
dreap ta credin]\ `n Sf=nta Treime
[i au iubit Biserica lui Hristos.

Marea bog\]ie de sensuri
duhovnice[ti a slujbei de sfin]ire
a unei biserici ortodoxe ne invit\
`ntotdeauna la un pelerinaj at=t `n
interiorul spa�iului ei, c=t [i la un
pelerinaj l\untric, la o `nain ta re
duhovniceasc\ [i la o `nnoire a
vie]ii personale, la urmarea lui
Hristos prin interiorizarea vie]ii
Sale `n via]a fiec\ruia dintre noi
(cf. Galateni 2, 20). ~n acest sens,
dup\ sfin]irea unei biserici orto -
doxe, to�i credincio[ii ortodoc[i
prezen�i la eveniment pot intra `n
Sf=ntul Altar pentru a s\ruta Sf=n ta
Evanghelie, Sf=nta Cruce [i Sf=n ta
Mas\, deoarece to�i, b\r ba�i [i
femei, copii, tineri [i v=rst nici,
sunt chema�i s\ intre `n `mp\r\�ia
iubirii Preasfintei Tre imi, fiecare
rug=ndu-se lui Dum ne zeu s\

�

�
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sfin]easc\ via]a lui a[a cum a fost
sfin]it\ biserica res pectiv\. Prin
aceasta se vede [i le g\ tura `ntre
biserica unei co munit\]i [i via]a
fiec\rui cre[tin care sfin]e[te
spa]iul [i timpul vie]ii sale `n
lume.

Cu ocazia sfin]irii acestei bise -
rici noi din M\n\stirea Pop\u]i,
fe licit\m pe ~naltpreasfin]itul P\ -
rin te Teofan, Mitropolitul Mol do -
vei [i Bucovinei, pe P\rintele
Arhimandrit Ioan Harpa, stare]ul
actual al m\n\stirii, [i pe fostul
stare] al ei, P\rintele Arhimandrit
Lu ca Diaconu, dimpreun\ cu `n -
treaga ob[te a M\n\stirii Pop\u]i.
De asemenea, felicit\m pe to]i
ctitorii [i ajut\torii acestui sf=nt
loca[, dar [i pe to]i clericii [i cre -
din cio[ii prezen]i la acest eveni -
ment sf=nt, plin de solemnitate,
spiritualitate [i demnitate cre[ -
tin\, amintindu-ne cu bucurie [i
cu admira]ie de evlavia pro fun -
d\, jertfelnic\ [i pilduitoare a
credincio[ilor boto[\neni, ev la -

vie care a rodit at=t de bogat `n
via]a plin\ de sfin]enie a Sf=n tu -
lui Ioan Iacob, de la Cr\i ni ceni,
Dorohoi – nevoitor la M\n\stirea
Neam] [i `n }ara Sf=nt\, a P\ rin -
]ilor Paisie Olaru din Stroie[ti [i
Cleopa Ilie din Suli]a – vie]uitori
la M\n\stirea Cozancea [i apoi
nevoitori [i mari duhovnici `n
Mun]ii Sih\striei Neam]ului, a
P\rintelui Dionisie Ignat din Vor -
niceni, nevoitor `n Sf=ntul Munte
Athos, ca [i `n via]a multor ie -
rarhi, preo]i, monahi [i credin -
cio[i `mbun\t\]i]i [i pl\cu]i lui
Dumnezeu de pe aceste plaiuri.

Ne rug\m M=ntuitorului Iisus
Hristos Cel `nviat s\ binecu vin -
teze [i s\ ocroteasc\ aceast\ bi -
se ric\ nou\, pentru rug\ciunile
Preasfintei N\sc\toare de Dum -
ne zeu, [i s\ d\ruiasc\ pace [i
bucurie, s\n\tate [i m=ntuire
tuturor slujitorilor, `nchin\torilor
[i binef\c\torilor ei, `ntru mul]i [i
binecuv=nta]i ani!”.

Drept r\splat\ pentru efor tu -

rile `n ridicarea noului loca[ de
cult, Arhimandritul Luca Dia co -
nu, fostul stare] al M\n\stirii Po -
p\u]i, actual stare] al M\n\stirii
Bistri]a [i exarh al zonei Neam],
[i Arhimandritul Ioan Harpa,
stare]ul M\n\stirii Pop\u]i [i
exarhul m\n\stirilor din zona
Bo to[ani, au primit din partea
Mi tro politului Moldovei [i
Bucovinei „Crucea Moldav\”,
cea mai mare distinc]ie a Mitro -
po liei Moldovei [i Bucovinei. De
ase menea, Victor Mihalachi,
pro prietarul firmei Victor Con  -
s truct SRL, a primit Ordinul
„Sfin  ]ii ~mp\ra]i Constantin [i
Elena” pentru mireni al Patri -
arhiei Ro m=ne. 

~n ciuda vremii deosebit de
reci, slujba arhiereasc\ de t=r no -
sire [i istoria secular\ a vene ra -
bilei vetre monahale boto[\nene
i-au determinat pe cei peste
2.000 de pelerini s\-i calce pra -
gul [i s\ se `nchine `n altarul
sfin]it.

�

Casa memorial\ „Teoc -
tist Patriarhul” din lo -
calitatea Tocileni, com.

St\uceni, jud. Boto[ani, a fost
sfin]it\, pe 4 mai, de IPS P\rinte
Mitropolit Teofan, `mpreun\ cu
IPS Iosif, Mitropolitul ortodox
rom=n al Europei Occidentale [i
Meridionale, PS Corneliu, Epis -
copul Hu[ilor, PS Varlaam Plo -
ie[ teanul, Episcop-Vicar patriar -
hal, PS Ioachim B\c\uanul,
Epis cop-Vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, [i PS
Emilian Lovi[teanul, Episcop-
Vicar al Arhiepiscopiei R=mni -
cului.

La finalul slujbei de sfin]ire,
PS Varlaam Ploie[teanul, Epis -
cop-Vicar patriarhal, a adresat
mesajul Preafericitului P\rinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Or -
to doxe Rom=ne, intitulat „«Bet -
le emul» Patriarhului Teoctist”. 

Construit\ de autorit\]ile lo -
cale, casa memorial\ a vred -
nicului de pomenire Patriarh

Teoctist Ar\pa[u expune spre vi -
zio nare bunuri personale ale
fostului ierarh, donate muzeului
de Patriarhia Rom=n\ [i Mitro -
polia Moldovei [i Bucovinei, [i
este decorat\ cu obiecte tradi -
]io nale specifice zonei Boto -
[ani.

Pentru efortu rile depuse `n ri -
di carea [i ame najarea casei me -
moriale, Coz min Iulian Epura[,
primarul comunei St\uceni, a
primit din partea Mitropolitului
Moldovei [i Bucovinei „Crucea
Moldav\ pentru mireni”.

Sfin]irea Casei memoriale „Teoctist Patriarhul” 
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Pe 5 mai, IPS P\rinte
Mitropolit Teofan, `n -
conjurat de un numeros

sobor de preo]i [i diaconi, a
sfin]it a[ez\m=ntul br=ncove -
nesc al Bisericii „Sf=nta Ma -
hram\” [i „Sfin]ii Mar tiri Br=n -
co  veni” din Ia[i. Evenimentul a
avut loc cu prilejul Anului co -

me morativ al Sfin]ilor Martiri
Br=n coveni, loca]ia centrului de
servicii social-co  mu nitare fiind
numit\ dup\ aceast\ co me mo -
rare.

Serviciile oferite `n cadrul
a[ez\m=ntului se adreseaz\ co -
piilor proveni]i din familii aflate

`n situa]ii de risc, femeilor cu
risc social, pentru care se vor
de rula programe `mpotriva dis -
cri min\rii pe pia]a muncii. De
asemenea, se vor organiza acti -
vi t\]i at=t pentru persoanele
v=rstnice, c=t [i pentru cele f\r\
ad\post. 

A fost sfin]it a[ez\m=ntul br=ncovenesc din Ia[i

Sfin]irea Bisericii “Pogor=rea Sf=ntului Duh” din
Piatra Neam]

Zi de mare s\rb\toare pen -
tru credincio[ii din ora[ul
Piatra Neam], unde pe 11

mai, IPS P\rinte Mitropolit Teofan,
al\turi de un sobor de preo]i [i
diaconi, a sfin]it Biserica „Pogo r= -
rea Sf=ntului Duh” – Ga r\, mo -
ment la care au participat `n jur de
4.000 de persoane. 

La final, ca o `ncununare a tu -
turor eforturilor depuse, p\rintele
paroh Gheorghe Mocanu a primit
din partea ~naltpreasfin]itului
Teofan „Crucea Mol dav\”, cea mai
mare distinc]ie a Mitro poliei
Moldovei [i Bucovinei.

~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit Teofan,
`n sobor de preo]i [i diaconi, a sfin]it, pe
12 mai, Centrul de Zi pentru persoane cu

defi cien]e de auz [i vorbire „Sf=ntul Prooroc
Zaharia”. Centrul a fost `nfiin]at prin eforturile
Parohiei „Sf. Sava cel Sfin]it”, `n colaborare cu
Ministerul Mun cii [i Prim\ria Municipiului
Ia[i. La acest centru, persoanele cu deficien]e
de vorbire [i auz din Ia[i vor putea s\ g\seasc\
zilnic personal specializat, at=t din cadrul
parohiei, c=t [i din cadrul Pri m\riei. Ele vor pu -
tea s\ se adreseze pentru prob le mele pe care le
au, vor putea s\ foloseasc\ o bibliotec\ cu pes -
te 1.000 de volume, vor bene ficia de `ndru ma -
re [i sprijin, vor putea s\ orga ni zeze activit\]i
de socializare, activit\]i recreative.

Primul centru de zi pentru persoane cu deficien]e
de auz [i vorbire din regiunea Moldovei
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Pe 18 mai, IPS P\rinte Mitropolit
Teofan, `nconjurat de un sobor de
preo]i [i diaconi, a sfin]it Biserica

„Sf=nta Treime” din localitatea boto[\ nea -
n\ Tudora, Protopopiatul Boto[ani. Dup\
slujba de t=rnosire a l\ca[ului de cult [i
dup\ s\v=r[irea Sfintei Liturghii arhiere[ti,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a
s\v=r[it o slujb\ de sfin]ire [i pentru com -
plexul parohial alc\tuit din cas\ paro -
hial\, cas\ praznical\ [i camer\ mortuar\.
Drept r\splat\ pentru eforturile f\cute, IPS
Mitropolit Teofan l-a hirotesit pe pr. paroh
D\nu] S\ftian iconom stavrofor.

Ca o `ncununare a tuturor
lucr\rilor s\v=r[ite `n Pa -
rohia Frenciugi, IPS P\ -

rinte Mitropolit Teofan, al\turi de
un numeros sobor de preo]i [i
dia coni, a s\v=r[it, pe 25 mai,
sluj ba de sfin]ire a Bisericii paro -
hiale „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin
[i Elena”. 

La sf=r[itul Sfintei Liturghii,
Mi tropolitul Moldovei [i Buco vi -
nei l-a hirotesit iconom pe pre o -
tul paroh Ionu] Alexandru Figher.
De asemenea, ~naltpreasfin]ia Sa
a oferit distinc]ii de vrednicie tu -
tu ror celor care au ajutat de-a
lun gul timpului la construc]ia l\ -
ca[ului de cult. Nu au fost uita]i
nici preo]ii care au contribuit `n

trecut la ridicarea l\ca[ului de
cult din Frenciugi, pr. Ioan R\z -
van Scurtu [i pr. Constantin C\ -
t\lin Chifu, care au primit rangul
de sachelar.

~nainte de a p\r\si Parohia
Fren ciugi, Mitropolitul Moldovei
[i Bucovinei a sfin]it biblioteca
parohial\ „Preotul Constantin C.
Popescu” [i a luat parte la lan -
sarea volumului „Bisericile din
satul Frenciugi, comuna Dr\gu -
[eni, jude]ul Ia[i” – autori Costin
Clit [i pr. Ionu] Alexandru Figher.

PS Episcop-Vicar Calinic Bo to[\nea -
nul a sfin]it, pe 18 mai, A[ez\m=ntul
social-filan tropic „Binecredinciosul Vo -
ie  vod {tefan cel Mare [i Sf=nt” din Pa -
rohia Cucuteni, Proto po piatul Pa[cani,
jud. Ia[i. Sfin ]irea a fost s\v=r[it\ dup\
ter mi narea Sfintei Liturghii. 

Sfin]irea a[ez\m=ntului
social-filantropic din
Parohia Cucuteni

Sfin]irea Bisericii „Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena” din Frenciugi
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C=teva mii de credincio[i
au participat [i `n acest
an la hramul M\n\stirii

Neam], praznicul ~n\l]\rii Dom -
nu lui. S\rb\toarea hramului a de-
butat miercuri sear\, pe 28 mai,
cu slujba Prive gherii, s\v=r[it\ de
PS Ioachim B\c\oanul, Episcop-
Vicar al Ar hi episcopiei Roma -
nului [i Bac\ u lui, al\turi de un
sobor de preo]i [i diaconi. Pro -
gramul liturgic a continuat joi di-
minea]\ cu slujba de sfin]ire a
apei, s\v=r[it\ la aghiasmatarul
din fa]a m\n\stirii de IPS P\rinte
Teofan, IPS Pimen, Arhiepiscopul
Sucevei [i R\d\ u ]ilor, PS Cor ne -
liu, Episcopul Hu [ilor [i PS Epis -
cop-Vicar Calinic Boto[\neanul. 

Ierarhii, preo]ii [i credincio[ii
prezen]i au mers apoi `n proce-
siune cu icoana f\c\toare de mi-
nuni a Maicii Domnului p=n\ `n
curtea M\n\stirii Neam], unde a
fost s\v=r[it\ Sf=nta Liturghie. ~n
cadrul slujbei Sfintei Liturghii,
cu v=ntul de `nv\]\tur\ a fost ros-
tit de IPS P\rinte Mitropolit Teo -
fan, care a men]ionat dou\ as-
pecte de care cre[tinii trebuia s\
]in\ cont `n aceast\ via]\ – poc\ -
in]a spre iertarea p\catelor [i `m -
p\r t\[irea cu Duhul Sf=nt: „A ceas -
ta este traiectoria pe care ne-a
l\sat-o Domnul s\ mergem: ierta-
rea p\catelor spre poc\in]\ [i `m -
p\rt\[irea cu Duhul Sf=nt. A ceas -
ta este [i judecata la care vom fi
supu[i la sf=r[itul veacurilor, anu -
me dac\ am luptat s\ ne `mbr\ -
c\m cu taina poc\in]ei spre ierta-

rea p\catelor [i dac\ am l\sat
l\untrul nostru s\ fie cuprins de
taina Duhului Sf=nt. ~ntrebarea
ca re se pune `ns\ este: unde,
c=nd [i cum se s\v=r[e[te aceast\
dubl\ lucrare, pe care ne-a l\sat-o
spre `mplinire Domnul Hristos
`nainte de ~n\l]area Sa la Ceruri?
R\spunsul nu poate fi dec=t ur -
m\ torul: ea are loc `n spa]iul
m=n  tuirii – Biserica lui Hristos
dreptsl\vitoare, Biserica Ortodo -
x\, zi [i noapte, prin `mp\rt\[irea
credincio[ilor cu Sfintele Taine,
prin care se prime[te puterea de a
lupta `mpotriva p\catului [i se
pri me[te binecuv=ntarea de `m -
p\rt\[ire cu taina cea de via]\
f\c\toare a Sf=ntului Duh”.

La finalul slujbei, p\rintele
Arhimandrit Benedict Sauciuc,
sta re]ul M\n\stirii Neam], a mul -

]u mit tuturor celor care au
`nfrumu se]at cu prezen]a lor [i `n
acest an s\rb\toarea hramului,
men]io n=nd faptul c\ hramul din
acest an a fost unul deosebit, de-
oarece credincio[ii s-au putut
`nchina [i la moa[tele Sf=ntului
Paisie Veli cicovschi, care au fost
a[ezate `n biserica M\n\stirii
Neam]: „Prin binecuv=ntarea
~naltpreasfin]itului P\rinte Teofan,
s-a f\cut cercetarea morm=ntului
care se afl\ `n Biserica ~n\l]\rii
Domnului [i a binevoit Bunul
Dum nezeu ca s\ descoperim
sfin tele moa[te ale Sf=ntului Pai -
sie de la Neam]. De aceea, cu
bucurie mare v\ putem spune c\,
`n data de 19 mai, s-a f\cut a[e -
zarea `n racl\ a osemintelor aces-
tui mare `ndrum\tor [i `nnoitor al
vie]ii monahale”.

M\n\stirea Neam], la ceas de s\rb\toare

Sute de credincio[i au fost prezen]i, pe 21 mai,
la slujba de sfin]ire a Bisericii „Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena” a M\n\stirii {oldana, s\ v=r -
[it\ de IPS P\rinte Mitropolit Teofan, `nconjurat
de un numeros sobor de preo]i [i diaconi.

La finalul Sfintei Liturghii, ca o `ncununare a
tuturor eforturilor depuse, p\rintele stare], Protos.
Nectarie Voroneanu, a primit din partea ~nalt -
prea sfin]itului Teofan distinc]ia Crucea „Sf=ntul
Ierarh Dosoftei”, iar persoanele care au ajutat la

ridicarea l\ca[ului de cult au primit distinc]ii de
vrednicie.

Biserica M\n\stirii
{oldana a fost sfin]it\ 
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Credincio[ii Bisericii
Vovidenia din ora[ul
Boto[ani au primit pe 7

iunie, vizita ~naltpreasfin]itului
P\rinte Mitropolit Teofan, cu
ocazia `mplinirii a 180 de ani de

la zidirea acestui l\ca[ de
`nchin\ciune. La finalul Sfintei
Liturghii arhiere[ti a fost lansat\
monografia bi sericii boto[\nene
– „Rou\ de har, file de isto rie”,
alc\tuit\ de pr. prof. Gheorghe

Viziteu, cel care a p\storit mai
mul]i ani aceast\ comunitate.

Drept r\splat\ pentru
eforturile depuse de-a lungul
anilor `n activitatea pastoral-
misionar\, Mitropolitul Moldovei
[i Bucovinei i-a hi rotesit iconomi
stavrofori pe pr. Par tenie
Apostoaie [i pr. Gheorghe Vi -
ziteu.

Numero[i credincio[i au
participat, pe 25 mai, la
punerea pie trei de temelie

pentru un nou l\ca[ de cult `n
Parohia „Sf. Ierarh Nicolae” din
localitatea Valea Ad=n c\, com.
Miroslava, Protopopiatul III Ia[i.
Slujba a fost s\v=r[it\ de IPS P\rinte
Mitropolit Teofan, `n sobor de preo]i
[i diaconi.

Drept r\splat\ pentru r=vna
ar\tat\ [i efor turile depuse, pr. Ionel
Liviu Ghilan, parohul din Valea
Ad=nc\, a fost hirotesit ico nom de
c\tre IPS P\rinte Te o fan. Noul l\ca[
de cult ce se va construi va avea ca
ocrotitor pe Sf=ntul Ioan Rusul.

Punerea pietrei de temelie `n Parohia Valea Ad=nc\

180 de ani de la zidirea Bisericii
Vovidenia din ora[ul Boto[ani

Pe 9 iunie, IPS P\rinte Mitropolit Teo -
fan, `nconjurat de un sobor de preo]i [i
diaconi, a resfin]it biserica de lemn cu

hramurile „Sf=nta Treime” [i „Sfin]ii Voievozi”
din satul Talpa, com. C=nde[ti, jud. Boto[ani. 

La finalul Sfintei Liturghii, p\rintele Ionu]-
Ga briel Corduneanu, vicar administrativ patri -
arhal, i-a `nm=nat doamnei Aspazia Cojo caru
Crucea Patriarhal\ pentru mireni, din partea
Preaferi ci tului P\rinte Patriarh Daniel, pentru
contribu ]ia deosebit\ la restaurarea loca [ului
de cult.

La final, IPS P\rinte Teofan a acordat dis-
tinc]ii de vrednicie celorlalte persoane care au
sprijinit lu cr\rile de restaurare a bisericii din
Talpa. De ase menea, p\rintele paroh Daniel
C\liman a fost hirotesit iconom stavrofor. 

Biserica de lemn din satul Talpa a fost resfin]it\ 
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Prima duminic\ dup\ Ru salii, Duminica
Tuturor Sfin]ilor, a `nsemnat un moment
de mare emo]ie pentru credincio[ii din

Protopopiatul Piatra Neam]. IPS P\rinte Mitro polit
Teofan a sfin]it Biserica „Sfin]ii Voievozi” din
Parohia Dum brava Deal – S\vine[ti, jud. Neam].

La final, p\rintele paroh Lucian Ciubotariu a
fost hirotesit iconom stavrofor.

Sfin]ire de biseric\ `n
Duminica Tuturor Sfin]ilor

~n prezen]a oficialit\]ilor locale, a colaboratori-
lor Cen trului Eparhial [i a tuturor ce   lor implica]i
`n proiect, IPS P\ rinte Mitropolit Teofan a

sfin]it, pe 18 iunie, piatra de temelie a Mu ze ului
Mitropolitan, care va fi amenajat `n spa]iile de acces
din subsolul Catedralei Mitropolitane. 

Scopul muzeului va fi acela de a prezenta arta bi-
sericeasc\ bizantin\. Muzeul Mitropolitan es te parte
component\ a Ansam blu lui Mitropolitan, care se
afl\ `n plin proces de amenajare, restaurare [i reabi-
litare.

A fost sfin]it\ piatra de
temelie a Muzeului Mitropolitan

PS Episcop-Vicar Calinic Boto[\neanul a
sfin]it, pe 22 iunie, a[ez\m=ntul social din
Parohia „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena”
– Costi[a 1, Protopopiatul Roznov, jud.
Neam]. La final, p\rintele paroh Toma Petru
Pristavu a primit rangul de iconom stavrofor,
iar credincio[ilor care au sprijinit lucr\ rile
de construc]ie li s-au oferit distinc]ii de vred-
nicie.

A[ez\m=ntul social din
Parohia Costi[a 1 a fost
sfin]it

Pe 22 iunie, ~naltpreas-
fin]itul P\rinte Mitropolit
Teofan, a s\v=r[it slujba

de sfin]ire a icoanei mozaic de pe
fa]ada bisericii [i a casei paro-

hiale de la Biserica „Sf=ntul Va -
sile” din Protopopiatul II Ia[i, Ni -
co lina. Preotul paroh Lucian Flo -
rin Golinschi [i preotul coslujitor
Gabriel Roman au fost hirotesi]i

iconomi stravrofori, iar preotul
Marian Petrovici – pictorul care a
lucrat mozaicul, [i Elena T\nase,
donatoare, au primit diplome de
onoare {tefan cel Mare [i Sf=nt.

Binecuv=ntare arhiereasc\ la Biserica „Sf=ntul Vasile”
din Ia[i

PS Episcop-Vicar Calinic
Boto[\neanul a sfin]it,
pe 15 iunie, complexul

parohial al Parohiei „Sfin]ii Ar -
han gheli Mihail [i Gavriil” din
Pa rohia Buda – Co[ula, Proto -

po   piatul Boto[ani.
Lucr\rile de construc]ie la

a[ez\m=ntul social s-au derulat
`n ultimii ani cu sprijinul deo -
se bit al p\rintelui arhimandrit

Ghe rasim Curaciuc, de la M\ -
n\s tirea Putna, jud. Suceava,
care a primit cu acest prilej, din
partea IPS P\rinte Mitropolit
Teofan, Crucea „Sf=ntul Ierarh
Dosoftei”.

Sfin]irea a[ez\m=ntului social al Parohiei Buda
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Mii de credincio[i din
Piatra Neam] [i din pa-
rohiile `nvecinate au

participat, pe 23 iunie, la tradi]io-
nalul pelerinaj cu icoana Sf=ntu-
lui Ioan Botez\torul [i cu racla `n
care se afl\ capul Sf=ntului
Simeon din Muntele Minunat de
la M\n\stirea Neam]. Dup\ ce, la
Biserica „Sf=ntul Ioan Domnesc”
din Piatra Neam] s-a s\v=r[it, de
la ora 18.00, slujba Vecerniei
unit\ cu Litia, ~naltpreasfin]itul
P\rinte Mitropolit Teofan a con-
dus procesiunea pe str\zile din
ora[.

Credincio[ii au trecut pe la
Teatrul Tineretului – rondul peste
r=ul Cuiejdi – Biserica „Sf=ntul
Mare Mucenic Mina” – strada
Petru Rare[ – Biserica „Sfin]ii Trei
Ierarhi” – Consiliul Jude]ean
Neam] [i s-au `ntors, apoi, la Bi -
serica „Sf=ntul Ioan Domnesc”.

„Cu participarea noastr\ `n
aceast\ sear\ am format un nor
de m\rturisitori, o prezen]\ a ce-
lor care cred `n Domnul nostru
Iisus Hristos, o cinstesc pe Maica
Domnului [i-i cinstesc pe sfin]ii
Cerului. S\ nu uit\m cele trei cu-
vinte pe care ni le gr\iesc sfin]ii

pe care `i cinstim ast\zi.
Recunoa[terea p\catelor proprii
este lucrul cel mai de seam\ `n
via]a unui cre[tin. ~n al doilea
r=nd, trebuie s\ recunoa[tem c\
via]a noastr\ f\r\ Hristos Domnul
este o via]\ f\r\ sens. S\ `mplinim
at=t duhul poc\in]ei, c=t [i recu-
noa[terea lui Hristos, ca centru al
vie]ii noastre de rug\ciune. N\ -
d\jduim astfel c\, rug=ndu-L pe

Dumnezeu s\ coboare asupra
noastr\ aceast\ triad\ de daruri,
vom avea [i noi `mplinit\, m\car
minimal, exigen]a cre[tin\ `n
aceast\ via]\ [i vom dob=ndi [i
~mp\r\]ia Cerurilor”, a punctat
~naltpreasfin]itul Teofan.

Pelerinajul a fost prilejuit de
s\rb\toarea Na[terii Sf=ntului
Ioan Botez\torul, ocrotitorul ora -
[ului Piatra Neam].

Procesiune cu moa[tele Sf=ntului Simeon
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Mar[ul pentru Familie 

Pe 1 iunie, Ia[ul a fost,
pre] de c=teva ore bune,
capitala valorilor tradi ]io -

nale ale familiei. Peste 8.000 de
persoane – copii, tineri, p\rin]i [i
bunici – au participat la Mar[ul
pentru Familie, organizat cu
scopul de a sublinia faptul c\
mariajul dintre un b\rbat [i o
femeie [i filia]ia tat\-mam\-copil
constituie baza [i viitorul
societ\]ii moderne. 

Mar[ul a fost organizat de
Asocia]ia „Familia Tradi]ional\”
din Ia[i, `n colaborare cu mai
mul]i parteneri: Mitropolia Mol -
dovei [i Bucovinei, Epis copia
Romano-Catolic\ de Ia[i, Pro
Vita, Palas, {coala de dans „Bel
Art”, Facultatea de Teologie Or -
todox\ din Ia[i, {coala „Varlaam
Mitropolitul”, Funda]ia „Solida ri -
tate [i Speran]\”, ATOR Ia[i,
ASCOR Ia[i, Centrul Diecezan
Caritas Ia[i, Asocia]ia Commu -
nio, Uniunea Ucrainenilor din
Rom�nia, Wink public multi me -
dia.

Dup\ ce `n prealabil s-au
desf\[urat ateliere artistice [i
sportive dedicate copiilor [i
tinerilor, participan]ii la Mar[ul
pentru Familie au parcurs ur m\ -
torul traseu: Parcul Copou –
Universitatea „Al. I. Cuza” – Fun -

da ]ie – Pia]a Unirii – Bulevardul
{tefan cel Mare [i Sf=nt – Cate -
drala mitropolitan\, ultima opri -
re av=nd loc la Palatul Culturii.
Pe pietonalul {tefan cel Mare [i
Sf=nt, mar[ul a fost oprit c=teva
clipe, pentru un moment de
reculegere [i rug\ciune pentru
copiii [i familiile aflate `n
dificultate.

Punctul de final al manifest\rii
a fost Gr\dina Public\ Palas,
unde participan]ii au asistat la un
ansamblu de evenimente ce a
cuprins momente artistice ale
grupului de copii din Frenciugi,
ale Corului de copii „Musica
Viva” din Ia[i, un recital de
chitar\ sus]inut de Leonard Lu]ia
[i dansuri populare ale Grupului

„Doina Carpa]ilor”, lu\ri de cu -
v=nt [i premierea concursului de
eseu [i fotografie cu tema „Cea
mai frumoas\ amintire din fa mi -
lia mea”. Printre cei care au
vorbit s-au num\rat Grigore Ili -
sei, scriitor, jurnalist [i realizator
radio-tv, Bogdan Stanciu, pre[e -
dintele Asocia]iei Pro Vita Bucu -
re[ti, [i Elena Cr\ciun, director
executiv al Asocia]iei Familia
Tradi]ional\ – Ia[i.

„Familia – ultimul bastion”,
„Fa milia tradi]ional\ aduce con -
tinuitate `n istorie”, „Vrem for ma -
re civic\, cultural\ [i spiri tual\
autentic\”, „Tat\ [i mam\ pentru
orice copil”, „Mami, te iubesc.
Las\-m\ s\-]i dovedesc!”, „Exist\
[i adop]ie”, „Familia, b\rbat [i

�
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Moment aniversar la Biserica B\rboi din Ia[i

Unul dintre cele mai
reprezentative loca[uri
de `nchin\ciune din

Ia[i a `mbr\cat, pe 28 [i 29 iu -
nie, straie de s\rb\toare. Dup\
ce anul trecut Biserica B\rboi a
`mplinit 25 de ani de c=nd a fost
resfin]it\ de vrednicul de pome -
nire Patriarh Teoctist Ar\pa[u, `n
acest an se aniverseaz\ 17 dece nii
de c=nd edificiul a fost t=rnosit
pentru prima dat\. Pe 28 iunie,
slujba Vecerniei a fost s\v=r[it\
de un sobor de preo]i, `n pre -
zen]a unui num\r mare de
credincio[i din tot ora[ul. Pr.
Marian Timofte, consilier al Sec -
torului administrativ bisericesc al
Arhiepiscopiei Ia[ilor, a transmis
binecuv=ntarea ~naltpreasfin -
]itului P\rinte Mitropolit Teofan,
cu prilejul hramului Bisericii
B\rboi, precum [i aprecierea
pentru activitatea pastoral\ [i
administrativ\ a p\rintelui paroh
Constantin Andrei: „P\rintele
Constantin Andrei a fost cel care
a coordonat lucr\rile de
consolidare [i restaurare a
Bisericii B\rboi, fiind p\rta[ la
momentul resfin]irii oficiate de
vrednicul de pomenire Patriarh
Teoctist. Dup\ 25 de ani, vedem
c\ lucr\rile de aici nu s-au
limitat doar la aspectul material,
lucrarea p\rintelui Constantin
Andrei intr�nd [i �n sfera

duhovniceasc\. Pe l�ng\ ziduri,
a fost imprimat\ �n sufletele
enoria[ilor duhul pe care l-au
avut Sfin]ii Apostoli Petru [i
Pavel.

Actuala biseric\ a Parohiei
B\rboi este construit\ `ntre anii
1841-1844 de c\tre familia Stur -
dza. Dup\ secularizarea averilor
m\n\stire[ti din 1864, m\n\s -
tirea devine parohie, iar `n 1947,
anul `n care se interzice de regi -
mul comunist Pelerinajul de Flo -
rii, devine filie a Parohiei „Sf=n -
tul Pantelimon”, urm=nd a se
sluji doar o dat\ pe an, `n ziua

hra mului, pe 29 iunie. Cu tim -
pul, biserica se [ubreze[te foarte
mult, cutremurul din 1977 afec -
t=nd puternic structura de rezis -
ten]\ a bisericii, a turnului, pre -
cum [i a casei parohiale. Se do -
rea o autodemolare a bisericii.
Acest plan diabolic a fost dat
peste cap odat\ cu venirea la
c=rma Mitropoliei a regretatului
Patriarh Teoctist. Prima sa grij\ a
fost s\ salveze monumentele
istorice de la pieire. Lucr\rile de
consolidare, restaurare [i con ser -
vare de la B\rboi, vizibile ast\zi,
s-au desf\[urat `n a doua jum\ -
tate a secolului al XX-lea.

� femeie, este normalitate” au fost
c=teva dintre mesajele pe care
participan]ii ie[eni au dorit s\ le
transmit\. 

Tot `n cadrul evenimentului
Mar[ul pentru Familie, `n Aula
Magna a Universit\]ii „Petre An -
drei” din Ia[i, dr. Virgiliu Gheor -
ghe, vicepre[edinte al Institutului
de Cercet\ri Psihosociale [i
Bioetic\ din Bucure[ti a sus]inut
conferin]a intitulat\ „Ce trebuie
s\ [tim ca s\ ne salv\m familia”.
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Pe 12 iunie, la Centrul de
Conferin]e „Providen]a”
din Ia[i, s-au desf\[urat,

sub pre[edin]ia ~naltpreasfin]itu-
lui P\rinte Mitropolit Teofan, lu -
cr\rile [edin]ei de constituire a
Adun\rii Eparhiale a Arhiepis co -
piei Ia[ilor pentru perioada 2014-
2018.

~n deschiderea lucr\rilor, Mi -
tro politul Moldovei [i Bucovinei
a adresat un cuv=nt celor pre-
zen]i despre responsabilitatea pe
care o au `n calitate de membri ai
Adun\rii Eparhiale: „Ne afl\m
pre zen]i la aceast\ adunare, che -
ma]i fiind `n numele Domnului.
~n numele Domnului dorim [i s\
lucr\m la aceast\ `nt=lnire, c=t [i
la cele viitoare, inspir=ndu-ne
din ceea ce, pe de o parte Dum -
nezeu, iar pe de cealalt\ parte
po porul lui Dumnezeu din Arhie -
piscopia noastr\, ne-a `ncredin -
]at. De aceea, vom `ncerca s\
lu\m deciziile ce se impun pen-
tru bunul mers al slujirii `n epar-
hia noastr\, `n primul r=nd, spre
slava numelui lui Dumnezeu, iar
`n al doilea r=nd la `n\l]imea pe

care o a[teapt\ credincio[ii [i
preo]ii din parohiile noastre. Nu
trebuie s\ uit\m nicic=nd c\
man datul nostru este de a sluji lui
Dumnezeu [i oamenilor. {i cum
vom face acest lucru? ~n primul
r=nd prin via]a noastr\ personal\,
care trebuie s\ fie c=t mai `n con-
formitate cu exigen]ele Evanghe -
liei, iar pe de alt\ parte, prin im-
plicarea noastr\ activ\, la nivelul
fiec\ruia – de arhiereu, de preot
al preo]iei sacramentale sau de
preot al preo]iei `mp\r\te[ti, `n
lucr\rile Bisericii”.

~n cadrul acestei `ntruniri sta-
tutare, s-au prezentat [i validat
mandatele reprezentan]ilor ale[i
prin vot de c\tre clericii [i mire-
nii din Eparhia Ia[ilor, ace[tia fi-
ind, ulterior, desemna]i spre a
face parte din una dintre cele
cinci comisii de lucru: 1) organi-
zatoric\, juridic\ [i de validare;
2) administrativ-bisericeasc\; 3)
cultural\ [i educa]ional\; 4) eco-
nomic\, bugetar\ [i patrimoni -
al\; 5) social-filantropic\. ~n con-
tinuare, membrii Adun\rii epar-
hiale au delegat pe cei trei repre-

zentan]ii Arhiepiscopiei Ia[ilor `n
Adunarea Na]ional\ Biseri -
ceasc\: dl prof. univ. Constantin
Cuco[, dl Mihai Archip [i pr.
Daniel Dasc\lu (c=te un repre-
zentant al fiec\rui jude] din com-
ponen]a Eparhiei Ia[ilor, respec-
tiv Ia[i, Neam] [i Boto[ani). Al]i
nou\ membri ai Adun\rii epar-
hiale (trei clerici [i [ase mireni)
au fost desemna]i, apoi, ca mem -
bri `n Consiliul eparhial al Arhie -
piscopiei Ia[ilor. ~n conformitate
cu prevederile Statutului pentru
organizarea [i func]ionarea Bise -
ricii Ortodoxe Rom=ne, tot la
aceast\ [edin]\ au fost desemna]i
membrii titulari [i cei suplean]i ai
Consistoriului eparhial al Arhie -
pis copiei Ia[ilor, respectiv preo]ii
propu[i c\tre Sinodul mitropoli-
tan al Mitropoliei Moldovei [i
Bu  covinei spre a face parte din
Consistoriul mitropolitan. Men -
]io n\m c\, la aceast\ [edin]\, au
mai fost coopta]i [i un num\r de
membri onorifici ai Adun\rii
epar hiale, dintre persoanele cu
implicare deosebit\ `n sprijinirea
activit\]ilor biserice[ti.

Constituirea noii Adun\ri Eparhiale a Arhiepiscopiei
Ia[ilor
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Hot\r=ri ale Permanen]ei Consiliului Eparhial Ia[i

Acord\ri de ranguri biserice[ti

~n [edin]ele de Permanen]\ a
Consiliului Eparhial Ia[i de
pe 10 aprilie, 15 [i 23 mai,

]in=nd cont de programul de
sfin]iri [i resfin]iri de biserici,
case sociale [i case parohiale [i
de propunerile `naintate de p\ -
rin]ii protopopi, IPS P\rinte Mi -
tro polit Teofan a aprobat acorda-
rea rangurilor biserice[ti onori-
fice de iconom [i iconom stavro-
for, urm\torilor preo]i: 

– iconomi stavrofori: pr. Pap\
Teodor, Parohia „Sfin]ii Ar han -
gheli Mihail [i Gavriil” – Cuza
Vod\, com. Ipatele, Protopopia -
tul III Ia[i; pr. S\ftian D\nu],
Parohia „Sf=nta Treime” – Tudora
3, com. Tudora, Protopopiatul
Boto [ani; pr. Apostoaie Partenie
[i pr. Viziteu Gheorghe, Parohia
„Vovi denia”, Protopopiatul Boto -
[ani, pr. C\liman Daniel, Parohia
„Sfin ]ii Arhangheli Mihail [i Ga -
vriil” [i „Sf=nta Treime” – Talpa,
Protopopiatul Dorohoi, pr. Ciu -
bo tariu Lucian Marius, Parohia
„Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Ga -
vriil” – Dumbrava Deal, com. S\ -
vi ne[ti, Protopopiatul Piatra
Neam], pr. Sauciuc Iulian, Paro -
hia „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i
Gavriil” – Buda, com. Co[ula,
Pro topopiatul Boto[ani, pr. Go -
lin schi Lucian Florin [i pr. Roman
Gabriel, Parohia „Sf=ntul Ierarh
Vasile cel Mare” – Nicolina, Pro -
to popiatul II Ia[i, pr. Pristavu To -
ma Petru, Parohia „Sfin]ii ~mp\ -

ra]i Constantin [i Elena” – Costi[a
1, Protopopiatul Roznov, pr. Ga -
vri loae V. Dinu, Parohia „Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavriil” –
Brusturi, Protopopiatul T=rgu
Neam], pr. {tirbu Florin, Parohia
„Sfin]ii Arhangheli Mihail [i
Gavriil” – Opri[eni, com. }u]ora,
Protopopiatul II Ia[i, pr. Matco -
vici Vasile, Parohia Vama, com.
Pope[ti, Protopopiatul III Ia[i, pr.
M\riu]a George, Centrul de tine-
ret „Vestitorii Bucuriei” – B\l ]\ -
te[ti, Protopopiatul T=rgu Neam],
pr. Ionesi Vasile, Parohia „Sf=ntul
Prooroc Ilie”, T=rgu Neam], Pro -
topopiatul T=rgu Neam], pr. Popa
Viorel, Parohia „Sfin]ii Trei Ie -
rarhi”, Piatra Neam], Protopo pi -
atul Piatra Neam]

– iconomi: pr. Figher Ioan Ale -
xandru, Parohia „Sfin]ii ~m p\ra]i
Constantin [i Elena” – Frenciugi,
com. Dr\gu[eni, Protopopiatul III
Ia[i, pr. Ghilan Ionel Liviu, Pa -
rohia „Sf=ntul Ierarh Nicolae” –
Valea Ad=nc\, com. Miroslava,
Protopopiatul III Ia[i, pr. Vamanu
Lucian {tefan, Parohia „Sf=nta
Cuvioas\ Parascheva” – Glodenii
G=ndului, com. }ibana, Proto po -
piatul III Ia[i, pr. Bucur Ioan, Pa -
rohia „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i
Gavriil” – Certieni, com. B=rg\ -
oani, Protopopiatul Piatra Neam],
pr. Luca Constantin, Parohia
„Sf=n tul Prooroc Ilie”, T=rgu Neam],
Protopopiatul T=r gu Neam].

~n [edin]a de Permanen]\ de

pe 10 aprilie, a fost aprobat\
acordarea Crucii Moldave p\rin-
telui Mocanu Gheorghe de la
Parohia „Pogor=rea Sf=ntului
Duh”, Piatra Neam], Protopo pi -
atul Pia tra Neam].

~n [edin]ele de Permanen]\ de
pe 15 [i 23 mai a fost aprobat\
acordarea Crucii Arhiepiscopale
“Sf=ntul Ierarh Dosoftei” urm\ -
torilor: pr. Prodan Cristinel, Pa -
rohia „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i
Gavriil” – Cucuteni, Protopo pi -
atul Pa[cani, pr. Leu[tean Teofil,
Parohia „Sf=ntul Ierarh Nicolae”
– Chipere[ti, com. }u]ora, Pro -
topopiatul II Ia[i, pr. Ni]\ Ioan
Eugen, Parohia „Duminica Tutu -
ror Sfin]ilor” – Pom=rla 1, jud.
Bo to[ani, Protopopiatul Dorohoi. 

Prezent\m `n aceste pagini deciziile mai importante ale Permanen]ei Consiliului
Eparhial al Arhiepiscopiei Ia[ilor

P\rintele Daniel Duca este, `n -
cep=nd de pe 30 iunie, noul preot
misionar al Spitalului Cli nic „Dr.
I.C. Parhon” din Ia[i. Ins talarea
noului slujitor pe sea ma Capelei
„Sf=ntul Luca Doc torul” a avut loc
cu binecu v=n tarea IPS P\rinte
Teofan, Arhiepiscopul Ia[ilor [i
Mitro po litul Moldovei [i Buco -
vinei. Eve nimentul s-a desf\ [u rat
`n pre zen ]a p\rintelui Mihai Pro -

dan, inspector eparhial `n cadrul
Sec torului de asisten]\ social\ [i
medical\ „Diaconia” al Arhiepis -
co  piei Ia[ilor, a p\ rintelui Toma
Gra dinaciuc, protopop al Proto -
po  piatului I Ia[i, precum [i `n pre -
zen]a conducerii Spitalului „Dr.
I.C. Parhon”. Cu acest prilej, pr.
Daniel Duca a primit aprobarea
conducerii spi talului pentru `nce-
perea activit\]ii misionare `n spi-

tal, dup\ ce p\rintele Petru {uru-
baru a plecat la Domnul. At=t
p\rintele protopop Toma Gra di -
naciuc, c=t [i p\rintele inspector
Mihai Prodan au eviden]iat speci-
ficul pastora]iei `ntr-un spital, su-
bliniindu-se [i activitatea des f\ -
[urat\ de c\tre p\rintele Petru
{urubaru `n aceast\ unitate. P\ -
rintele Da niel Duca [i-a manifes-
tat mul ]umirea [i recuno[tin]a
pen tru cei prezen]i, primind cu
toat\ responsabilitatea misiunea
`n cre din]at\ de ~naltpreasfin]itul
P\rinte Mitropolit Teofan [i de
conducerea spitalului.

Preot misionar pentru Spitalul “Dr. I.C.
Parhon” din Ia[i
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~n luna mai 2014, Sectorul admi-
nistrativ-bisericesc al Arhiepis -
co piei Ia[ilor a efectuat 59 de

opera]iuni de personal, dup\ cum ur-
meaz\: 27 la Centrul Eparhial Ia[i, 18
`n cadrul Protopopiatelor [i 14 la
M\n\stiri. Dintre acestea, 18 au fost
`ncadr\ri [i numiri, 17 `ncet\ri ale
contractelor de munc\, 9 suspend\ri,
6 reveniri la locul de munc\ dup\
concediul de cre[tere a copilului, 1
transfer [i 8 modific\ri ale raporturilor
de munc\.

~n luna iunie 2014, Sectorul admi-
nistrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei
Ia[ilor a efectuat 64 de opera]iuni de
personal, dup\ cum urmeaz\: 29 la
Centrul Eparhial la[i, 18 `n cadrul
Protopopiatelor [i 17 la M\n\stiri.
Dintre acestea, 17 au fost `ncadr\ri [i
numiri, 15 `ncet\ri ale contractelor de
munc\, 6 suspend\ri, 6 reveniri la lo-
cul de munc\ dup\ concediul de
cre[tere a copilului [i 20 de modi-
fic\ri ale raporturilor de munc\.

Pe 15 mai, Perma -
nen ]a Consiliului
Epar hial Ia[i a luat

`n discu]ie necesitatea con -
tinu\rii unor lucr\ri de
cons  truc]ie [i repara]ie
pentru c=teva l\ca[uri de
cult, precum [i a furniz\rii
lemnului de foc necesar
acelor unit\]i biserice[ti
care nu au resurse finan ci -
are suficiente [i nu `[i pot
procura materialul lemnos.
Prin urmare, a fost aprobat\
acordarea, cu titlu gratuit
pentru anul 2014, a canti -
t\]ii de 100 mc lemn de foc
pentru Liceul Teologic Or -

todox „Cuvioasa Parasche -
va” – M\n\stirea Agapia.
Pentru aprovizionarea cu
material lemnos `n vederea
continu\rii lucr\rilor de
cons truc]ie la ansamblul
mo nahal de la M\n\stirea
Da g=]a, jud. Ia[i, a fost
apro bat\ acordarea, cu titlu
gratuit pentru anul 2014, a
unei cantit\]i de 187 mc
material lemnos, din care
180 mc cherestea brad [i 7
mc cherestea stejar. Chel tu -
ielile de exploatare a mate -
rialului lemnos sunt supor -
tate de Ocolul Silvic Bise ri -
cesc Neam].

Material lemnos pentru unit\]i
de cult

Opera]iuni de
personal la nivelul
Arhiepiscopiei
Ia[ilor `n lunile 

mai – iunie 2014

~n conformitate cu hot\r=rile
Permanen]ei Consiliului E par -
 hial al Arhiepiscopiei Ia[i -

lor, IPS Mitropolit Teofan [i PS
Episcop-Vicar Calinic Boto[\ne-
anul i-au hirotonit, `n perioada
mai-iunie 2014, pe urm\torii:
Constantinescu Petric\-Mircea,
hirotonit `ntru diacon pe 21 mai
de c\tre IPS Mitropolit Teofan [i
`ntru preot pe 22 iunie de c\tre
PS Episcop-Vicar Calinic Boto [\ -
neanul pentru Parohia Buh\ieni,

Proptopopiatul I Ia[i; diacon Bar -
na Doru-Mihai, hirotonit `ntru
pre ot pe 8 iunie de c\tre IPS
Mitropolit Teofan pentru Capela
Liceului Pedagogic Copou; Dia -
conu N. Ioan, hirotonit `ntru dia-
con pe 22 iunie de c\tre PS
Episcop-Vicar Calinic Boto[\ne-
anul [i `ntru preot pe 23 iunie de
c\tre IPS Mitropolit Teofan pentru
Parohia Crivaia, Protopopiatul
Piatra Neam]; Onea Ciprian-
Constantin, hirotonit `ntru diacon

pe 24 iunie de c\tre PS Episcop-
Vicar Calinic Boto[\neanul [i
`ntru preot pe 1 iulie de c\tre IPS
Mitropolit Teofan pentru Parohia
Loturi Enescu, Protopopiatul
Dorohoi; Lascu Paul-Andrei, hi-
rotonit `ntru diacon pe 29 iunie
de c\tre PS Episcop-Vicar Calinic
Boto[\neanul [i `ntru preot pe 5
iulie de c\tre IPS Mitropolit Teo -
fan pentru Centrul Social Pie tri ci -
ca, Proptopopiatul Piatra Neam].

Noi hirotonii `n Arhiepiscopia Ia[ilor
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Buchet de c=nt\ri psaltice la Catedrala mitropolitan\ din Ia[i

Centrul de Studii Bizan -
tine Ia[i, `n colaborare
cu Mitropolia Moldovei

[i Bucovinei, a organizat pe 11
mai, cea de-a XXI-a edi]ie a Con -
certului de Muzic\ Bisericeasc\
de Tradi]ie Bizantin\. Eveni -
mentul a avut loc `n Catedrala
mitropolitan\ din Ia[i, cu bi ne -
cuv=ntarea ~naltpreasfin ]itului
P\rinte Mitropolit Teofan. Mani -
festarea s-a bucurat de prezen]a
unui num\r mare de ie[eni,
iubitori de muzic\ psaltic\.

Concertul de muzic\ reli gi -
oas\ a fost sus]inut de [apte
coruri: Corul „Altarul” al Cate -
dralei mitropolitane din Ia[i,
dirijat de diac. Ciprian Rusu,
Corul „Cuviosul Iosif de la V\ -
ratec”, dirijat de monahia Elef -
teria Balco[i, Corul „Eusta]ie
Protopsaltul” al M\n\stirii Putna,
condus de p\rintele Efrem Dr\ -
gan, Grupul „Ichos” de la Co le -
giul Na]ional „Octav B\ncil\”
Ia[i, coordonat de prof. Pe tro -

nela D=r]u, Corul „Nectarios” al
Bisericii „Sf=ntul Nectarie” din
Ia[i, dirijat de prof. Daniel Popa,
Corul „Basileus” al Seminarului
Teologic Liceal Ortodox „Sf=ntul
Vasile cel Mare” din Ia[i [i corul
de fete al Liceului Pedagogic din
Ia[i, dirijate de diac. prof. Mihai
Ur sachi, Corul b\rb\tesc „Mitro -
politul Iosif Naniescu” de la
Facultatea de Teologie Ortodox\

„Dumitru St\niloae”, dirijat de
pr. dr. Gabriel Nastas\. 

La finalul manifest\rii, Arhim.
Hrisostom R\d\[anu, consilier al
Sectorului `nv\]\m=nt al Arhie -
pis copiei Ia[ilor, a vorbit despre
importan]a c=nt\rii liturgice `n
Biseric\, apoi a transmis bine -
cuv=ntarea ~naltpreasfin]itului
P\rinte Teofan. 

Aula Bibliotecii Centrale
Uni versitare „Mihai Emi -
nescu” din Ia[i a g\zduit

pe 9 mai, simpozionul omagial
„Traian Dorz – 100 – un poet ne-
cunoscut, victim\ a represiunii
comuniste”. Evenimentul a fost
or ganizat cu binecuv=ntarea IPS
P\rinte Mitropolit Teofan de Pa -
ro hia „Pogor=rea Sf=ntului Duh”
– Curelari din Ia[i, Asocia]ia
Ortodox\ „Oastea Domnului”
din Ia[i [i Funda]ia „Anamnesis”
din Ia[i.

La simpozion au participat
profesori de la Facultatea de Teo -
logie Ortodox\ din Ia[i [i din
Sibiu, preo]i din Arhiepiscopia
Ia [i lor, membri ai Asocia]iei Or -
todoxe „Oastea Domnului” din
Ia[i, precum [i numero[i ie[eni.
P\rintele Vasile Manole, parohul
Bisericii Curelari, a amintit c\
„Traian Dorz este unul dintre cei

mai prolifici autori de poezie [i
scriere religioas\ din ]ara noastr\
(a scris peste 4.000 de poezii),
`ns\ necunoscut de mul]i rom=ni,
care a stat `n `nchisorile comu-
niste 17 ani”.

Pr. prof. dr. Vasile Mihoc, de la
Facultatea de Teologie Ortodox\
din Sibiu, a remarcat c\ „persona-
litatea fratelui Traian Dorz este ui-

mitoare [i cu adev\rat d\t\toa re
de direc]ie pentru tinerele ge ne -
ra]ii de ortodoc[i din Rom= nia”.

~ntruc=t anul acesta se `mpli-
nesc 100 de ani de la na[terea lui
Traian Dorz, `n mai multe ora[e
din ]ara noastr\ se organizeaz\
simpozioane omagiale pentru a
putea marca personalitatea [i va-
loarea poetului cre[tin.

“Traian Dorz – 100 – un poet necunoscut, victim\ a
represiunii comuniste”
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Doctoranzi de la majo ri -
tatea facult\]ilor de
teologie ortodox\ din

]ar\, precum [i din str\in\tate –
Universitatea Graz (Austria), Ins -
ti tutul Teologic „Saint-Serge”
(Paris – Fran]a) [i Universitatea
Salonic (Grecia) – au fost pre -
zen]i `n zilele de 12 [i 13 mai la
Simpozionul Interna]ional „Stu -
dia Theologica Doctoralia” –
edi]ia a VI-a, un eveniment aca -
demic organizat anual de Facul -
tatea de Teologie Ortodox\ a
Universit\]ii „Al. I. Cuza” din
Ia[i, `n parteneriat cu Universi ta -
tea din Graz, Austria. Gazda
simpozionului din acest an a fost
Centrul Social-Cultural „Sf=ntul
Paisie” al M\n\stirii Neam].

Referatele prezentate la sim-
pozion au abordat `n mod special

subiecte legate de Anul omagial
euharistic – al Sfintei Spovedanii
[i al Sfintei ~mp\rt\[anii [i de

Anul comemorativ al Sfin]ilor
Martiri Br=ncoveni.

Universitatea de Arte
„George Enescu” din
Ia[i, Mitropolia Moldo -

vei [i Bucovinei [i Universitatea
„Al. I. Cuza” din Ia[i, `n partene-
riat cu Prim\ria Municipiului Ia[i,
au organizat pe 17 mai, o serie

de evenimente culturale. Acestea
au fost prilejuite de `mplinirea a
70 de ani de via]\ ai prof. univ.
dr. Viorel Munteanu.

~n cadrul evenimentului au
fost prezentate lucr\rile „A tr\i
muzica” de Roman Vlad, volum

`ngrijit [i prefa]at de prof. univ.
dr. Viorel Munteanu, partituri ca-
merale [i CD-uri: „~ntoarceri la
Blaga”, „Concertino”, „Ipostaze
[i invoca]ii”, „Balatta [i F\r\ cu -
vi nte”, „Lamento”, ap\rute la
Editura Artes, precum [i „Gla su -
rile Putnei” [i „Triptic Psaltic”,
ap\rute la Editura Doxologia a
Mitropoliei Moldovei [i Buco vi -
nei. 

Delegatul ~naltpreasfin]itului
P\rinte Mitropolit Teofan la eve-
niment a fost p\rintele Cons tan -
tin Sturzu, consilier cultural al
Arhiepiscopiei Ia[ilor, care a ofe-
rit prof. univ. dr. Viorel Munteanu
din partea Mitropoliei Moldovei
[i Bucovinei distinc]ia „Crucea
Mol dav\”. ~n Sala „Eduard Cau -
della” a Universit\]ii de Arte din
Ia[i, a avut loc apoi concertul ca-
meral „Viorel Munteanu – 70”.

Cea de-a VI-a edi]ie a Simpozionului
Interna]ional “Studia Theologica Doctoralia”

Lansare de carte [i concert cameral: 
„Viorel Munteanu – 70” 
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~n perioada 15-17 mai, a
avut loc la Facultatea de
Teologie Ortodox\ din Ia[i,

cea de-a II-a edi]ie a Simpo zi o -
nului Inter na ]ional „Dumitru
St\niloae”. Sim pozionul a debutat
pe 15 mai, `n Aula „Mihai Emi -
nes cu” a Uni ver sit\]ii „Al. I.
Cuza” din Ia[i, `n prezen]a IPS
P\rinte Mitropolit Teofan, a PS
Climent din Ucraina, a pr. prof.
univ. dr. Ion Vicovan, decanul
Facult\]ii de Teologie Ortodox\
din Ia[i, a profesorilor invita]i s\
sus]in\ prelegeri, precum [i a
profesorilor [i studen]ilor Facul -
t\]ii de Teo logie „Dumitru
St\niloae”.

Cuv=ntul introductiv a fost ros -
tit de p\rintele decan Ion Vico -
van, care a vorbit despre con -
textul organiz\rii simpozionului –
marcarea Anului omagial al Tai -
nei Sfin tei Euharistii [i `mplinirea
a 220 de ani de la trecerea la

Dom nul a Sf=ntului Paisie Velici -
covschi, cel care a ini]iat prima
traducere a „Filocaliei”, ap\rut\
la Petersburg `n anul 1793.

~n continuare, IPS Mitropolit
Teofan a rostit cuv=ntul intitulat
„Prin Euharistie [i Filocalie c\tre
o via]\ plin\ de sens [i bucurie”:
„Omul zilelor noastre este din ce
`n ce mai h\ituit de fantoma go lu -
lui l\untric, a disper\rii [i a tris -
te]ii, a plictiselii `n mod de osebit.
~n fa]a unei astfel de situa]ii, care
define[te tot mai mult [i tot mai
numero[i oameni, Biserica ~l m\r -
tu rise[te pe Hristos – Calea, Ade -
v\rul [i Via]a, Singurul `n mod
real aduc\tor de sens, lumin\ [i
bucurie. Hristos este m\rturisit
lumii spre cunoa[tere prin tr\ire,
`n realitatea euharistic\ [i filo ca -
lic\ a prezen]ei Sale. ~mp\rt\[irea
cu Tru pul [i S=ngele Domnului,
pe de o parte, [i harul dob=ndirii
fru muse]ii dumnezeie[ti prin sta -

rea de poc\in]\ [i bucurie, pe de
alt\ parte, ofer\ `nfometatului de
sens [i `nsetatului de bucurie al
zilelor noastre P=inea cea spre
fiin]\ [i Apa cea vie”.

~n zilele de 16 [i 17 mai, sim -
po  zionul a continuat `n Sala Co -
loanelor [i `n Sala Consiliu ale
Facult\]ii de Teologie Ortodox\
din Ia[i, precum [i la c\minul
Aka  demos al Universit\]ii „Al. I.
Cuza”, cu prezentarea lucr\rilor,
pe mai multe sec]iuni, a numero[i
preo]i [i profesori din ]ar\ [i din
str\in\tate. Printre invita]ii din
str\   in\tate care au sus]inut pre -
zent\ri s-au num\rat PS Climent
din Ucraina – responsabil cu Sec -
torul `nv\]\m=nt al Sf=ntului
Sinod din aceast\ ]ar\, pr. conf.
univ. dr. Karaisaridis din Grecia,
prof. Joseph Famer�e din Belgia,
prof. Pablo Argarate din Austria,
prof. Pekka Metso din Finlanda.

P\rintele Constantin Stur -
zu, parohul Bisericii Tal -
pa lari [i directorul Cen -

trului Cultural Misionar Doxolo -
gia, coordonator al colec]iei „Pri -
mele semne”, a ]inut s\ precizeze
pentru `nceput c=teva aspecte
privind publicarea de c\r]i `n
ziua de ast\zi: „E o infla]ie de li-
teratur\, dar `n]elepciunea este s\
discerni, s\ [tii ce este de folos [i
ce nu. De aceea, c=nd cump\ra]i
o carte, s\ v\ uita]i cine o public\
pentru c\ e vorba [i de un gir.
Nemaivorbind c\, atunci c=nd
sunt c\r]i care au impact `n via]a
noastr\ religioas\, trebuie s\ fim

aten]i s\ fie [i cu binecuv=ntare”.
~n continuare, C\t\lin Jeckel,

directorul Editurii Doxologia, a
pre zentat auditoriului cum a luat
na[tere acest proiect [i care sunt
condi]iile de participare `n cadrul
concursului: „Acest concurs, ca -
re este `n esen]\ unul de crea]ie
literar\, urm\re[te s\ identifice,
apoi s\ selecteze [i, pe lung\ du-
rat\, s\ sprijine, s\ `ncurajeze au-
torii afla]i la debut; dar nu `n sen-
sul consacrat al no]iunii, ci mai
degrab\ afla]i la `nceput de cale
spre lumin\”.

Concursul cuprinde trei sec -

]iuni: Poezie, Proz\ [i Eseu (o ga -
m\ larg\ de proz\ scurt\). Cei
care doresc s\ se `nscrie o pot fa -
ce `n perioada 1 iunie – 15 sep-
tembrie 2014 (data po[tei), trimi -
]=nd textele lucr\rilor listate pe
h=rtie [i un scurt CV cu accente
pe activitatea literar\ de p=n\ a -
cum, pe adresa: Editura Doxo lo -
gia, str. Cuza Vod\, nr. 51 (`n in-
cinta M\n\stirii Golia), Ia[i – `n
aten]ia dnei Magdalena Melinte.
Singura condi]ie este ca aceste
texte s\ nu mai fi fost publicate
anterior.

Evaluarea se va face de c\tre
un juriu format din personalit\]i
ale vie]ii culturale ie[ene, com -
po nen]a acestuia urm=nd a fi
anun]at\ pe site-ul editurii: editu-
radoxologia.ro. C=[tig\torii vor fi
anun]a]i `n prima s\pt\m=n\ a lu-
nii noiembrie, iar c\r]ile acestora
vor fi publicate `n cadrul colec -
]iei „Primele semne” lansate la
t=rgurile de carte („Librex” – Ia[i
[i „Gaudeamus” – Bucure[ti) [i
promovate de Editura Doxologia.

Lansare de colec]ie [i concurs
de crea]ie literar\ cre[tin\ 

“Comuniune euharistic\ [i tr\ire filocalic\”

Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei a lansat,
pe 18 mai, colec]ia [i concursul de crea]ie literar\ cre[ ti -
n\ „Primele semne”. Evenimentul, organizat la Biserica „Na[ te -
rea Maicii Domnului” — Talpalari din Ia[i, a inclus [i prezentarea
c\r]ii „Romanul omului bolnav de toate” a C\t\linei D\nil\,
prima carte ap\rut\ `n aceast\ colec]ie.
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Conferin]ele semestriale
preo]e[ti de prim\var\
din Arhiepiscopia Ia[i -

lor, cu tema „Taina Sfintei Spo ve -
danii [i Taina Sfintei ~mp\rt\[anii
– pregustare a ~mp\r\]iei ceru ri -
lor”, au continuat pe 20 mai, la
Ta[ca, cu `ntrunirea preo]ilor din
Protopopiatul Piatra Neam]. 

~nt=lnirea a fost precedat\ de
Sf=nta Liturghie s\v=r[it\ de IPS
P\rinte Mitropolit Teofan, `ncon -
ju rat de un sobor de preo]i [i
dia coni. La finalul slujbei, Mi tro -
politul Moldovei [i Bu covinei le-a
oferit pr. Dan Gheorghi]\ Caia,
parohul de la Secu-Ta[ca, [i pr.
Ciprian Adrian Timofte, secre ta -
rul Protopopiatului Piatra Neam],
ran gul de iconom stavrofor.

~nt=lnirea a continuat cu sus ]i -
nerea temei „Taina Spovedaniei
– Taina vindec\rii sufletului” de
c\tre p\rintele doctorand C\t\lin
Mihai Bucur de la Parohia {tefan
cel Mare 2.

~n cuv=ntul adresat preo]ilor
din Protopopiatul Piatra Neam],
IPS Teofan a subliniat comple xi -
tatea Tainelor Spovedaniei [i
~mp\rt\[aniei: „A vorbi despre
Liturghie, despre `mp\rt\[irea cu
Sfintele Taine [i despre taina
preg\tirii, adic\ dumnezeiasca
Spovedanie, niciodat\ nu este de
ajuns, pentru c\ ambele sunt cu -
prinse de harul infinit\]ii dumne -
zeie[ti [i, cu c=t te ad=nce[ti `n
am bian]a de pace a acestor tai -
ne, descoperi sensuri noi, nemai -
`nt=lnite, precum [i bucurii pe
care vrei s\ le tr\ie[ti tot mai
intens. S\-L rug\m pe Dumnezeu
s\ ne d\ruiasc\ inspira]ie pentru
a `n]elege clip\ de clip\ c\ totul
este dependent de ~mp\r\]ia
cerurilor, c\ totul este axat pe
dumnezeiasca Liturghie, c\ tot
ceea ce este frumos, adev\rat,
`n\l]\tor [i cuprinz\tor izvor\[te
din aceasta”.

O nou\ conferin]\ semestrial\
preo]easc\ a avut loc pe 26 mai,
de aceast\ dat\ `n Protopopiatul
Pa[cani. Ca [i la celelalte proto -
ierii, `nt=lnirea de la Pa[cani a
fost prezidat\ de IPS P\rinte Mi -
tro polit Teofan, av=nd aceea[i te -

m\, „Taina Sfintei Spovedanii [i
Taina Sfintei ~mp\rt\[anii – pre -
gus tare a ~mp\r\]iei cerurilor”.

~ntrunirea preo]ilor din Proto -
popiatul Pa[cani a fost precedat\
de Sf=nta Liturghie arhiereasc\
s\v=r[it\ `n biserica Parohiei
Sadoveni. La finalul slujbei, IPS
Teofan a vorbit despre importan -
]a temei abordate `n acest an:
„Noi, preo]ii din Arhiepiscopia
Ia[ilor, precum [i to]i slujitorii
sfintelor altare din Patriarhia
Rom=n\, al\turi de credincio[ii
no[tri, suntem chema]i s\ `ncer -
c\m a ne ad=nci c=t mai mult `n
`n]elegerea a ceea ce `nseamn\ a
fi cur\]it de p\cate, a ceea ce
`nseamn\ a te `mp\rt\[i cu Dom -
nul Hristos, a ceea ce `nseamn\
a da `n chip de p=ine [i vin via]a
ta M=ntuitorului Hristos [i s\
prime[ti `n schimb via]a Lui, prin
Sf=nta ~mp\rt\[anie. ~i mul]umim
a[adar lui Dumnezeu pentru
aceste dou\ mari daruri rev\rsate
asupra noastr\, cu care preo]ii `[i
`mplinesc cea mai mare parte a
slujirii lor clericale, prin spove di -
rea credincio[ilor [i prin litur ghi -
sirea dumnezeie[tii Euharistii”.

~ntrunirea preo]easc\ a conti  -
nuat apoi cu vizionarea unui
film tematic [i cu prezentarea
unui referat despre Spovedanie [i
~mp\rt\[anie, sus]inut de pr. Io nu]
Muraru de la Parohia Slo bo zia.

Pe 10 iunie, IPS P\rinte Mitro -
polit Teofan a fost prezent `n Pro -

topopiatul Ceahl\u, unde a
s\v=r[it Sf=nta Liturghie `n
biserica Parohiei Grin]ie[u-Mare
[i a prezidat conferin]a semes tri -
al\ preo]easc\.

La finalul slujbei, Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei a adresat
un scurt cuv=nt preo]ilor pre -
zen]i, `n care a subliniat faptul
c\ leg\tura omului cu Dum ne -
zeu se realizeaz\ `n special la
Sf=nta Liturghie, prin `mp\rt\ [i -
rea cu Sfintele Taine: „Nu poate
exista clip\ pe care noi s\ o tr\ -
im cu adev\rat f\r\ o leg\tur\ a
noastr\ cu Dumnezeu. Iar aceas -
t\ leg\tur\ a noastr\ cu Dumne -
zeu poate fi `n tot locul [i `n ori -
ce moment, dar mai ales dumi ni -
ca [i `n zi de s\rb\toare, `n bise -
ri c\, la dumnezeiasca Liturghie.
Credinciosul este deci chemat la
Liturghie s\ primeasc\ apa cea
vie, p=inea cea spre fiin]\, hrana
cea nemuritoare – Trupul [i S=n -
gele Domnului, iar `n timpul
s\pt\m=nii s\ mediteze la acest
mare dar – Sf=nta ~mp\rt\[anie,
preg\tindu-se pentru a o primi
din nou”.

A urmat apoi [edin]a propriu-
zis\, `n care a fost prezentat un
re ferat pe tema „Sf=nta Spove da -
nie `n spiritualitatea ortodox\
con temporan\”, sus]inut de
p\rintele Andrei Fabian. 

Pe 16 iunie, IPS P\rinte Mi tro -
polit Teofan a fost prezent `n
Protopopiatul S\veni, unde a

Conferin]e preo]e[ti semestriale `n Arhiepiscopia Ia[ilor
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s\v=r[it Sf=nta Liturghie [i a
prezidat conferin]a semestrial\
preo]easc\.

Mitropolitul Moldovei [i Bu -
co vinei a vorbit despre Sfintele
Taine ca mijloc de `nt=lnire a
preo]ilor cu enoria[ii lor. „Noi, `n
primul r=nd, arhiereu [i preo]i,
trebuie s\ con[tientiz\m c\ via]a
noastr\ nu poate fi conceput\ [i
nu poate fi real\, `n sens du hov -
nicesc al cuv=ntului, dec=t prin
Spovedanie [i prin ~mp\rt\[anie,
la Dumnezeiasca Liturghie. {i,
ad=ncindu-ne noi `n acest miez
de tain\, n\d\jduim s\ a[ez\m
`n sufletul nostru c=t mai ad=nc
aceast\ dubl\ lumin\ [i apoi s\
`ndr\znim, cu fric\ de Dumne -
zeu, dar [i cu dragoste, s\ ne
`nf\]is\m enoria[ilor – at=t la
scaunul Sfintei Spovedanii, c=t [i
duminica [i la s\rb\tori, la Sf=nta
[i Dumnezeiasca Liturghie. C\ci
acestea dou\ pentru fi socotite
precum cele dou\ aripi ale preo -
tu lui [i ale credinciosului, care `i
ajut\ pe am=ndoi s\ mearg\ spre
~mp\r\]ia cerurilor”.

~n cadrul [edin]ei, preotul
Cor nel Co]ovanu a prezentat un
re ferat pe tema „Spovedania ca
terapie [i rolul preotului duhov -
nic”.

Pe 17 iunie, IPS P\rinte Mi tro -
polit Teofan, a fost prezent `n
Pro topopiatul Roznov, la confe -
rin ]a semestrial\ preo]easc\. ~n -

t=lnirea a fost precedat\ de Sf=n -
ta Liturghie s\v=r[it\ la Biserica
„Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel”.

~naltpreasfin]itul Teofan a ]i -
nut un cuv=nt de `nv\]\tur\ pe
tema „Taina Sfintei Spovedanii [i
Tai na Sfintei ~mp\rt\[anii – pre -
gus  tare a ~mp\r\]iei ceruri -
lor”: „Suntem `mpov\ra]i de p\ -
ca te care se pot cur\]i prin baia
Spovedaniei [i avem nevoie de
unirea noastr\ cu Hristos Dom -
nul, care nu se face cu nimic
altceva mai deplin dec=t `n
Dum nezeiasca Liturghie, `m p\r -
t\ [in  du-ne cu Sfintele [i dum ne -
ze  ie[ tile Taine, cu Trupul [i S=n -
gele M=ntuitorului. A[a cum nu
pu tem tr\i prea multe secunde
f\r\ s\ respir\m, a[a cum nu
putem tr\i prea multe zile f\r\
ap\ [i f\r\ p=ine, a[a se cuvine
s\ sim ]im foamea [i setea dup\
Hristos `n toat\ vremea [i `n tot
locul. Iar atunci c=nd se s\v=r -
[e[te dum ne zeiasca Liturghie,
zic prin spo vedanie [i cu bine -
cuv=ntarea preotului, cu fric\ de
Dumnezeu [i cu dragoste, deo -
potriv\, s\ ne apropiem de Sf=n -
tul Altar pentru a primi hrana
nemuririi, izvorul binecuv=nt\rii
[i noianul de har [i binecu -
v=ntare care vin din partea lui
Dumnezeu”.

A urmat apoi [edin]a propriu-
zis\, `n care preotul Cristian
Vasile An\st\soaiei a prezentat

un referat pe tema „M\rturisirea,
premis\ a form\rii duhovnice[ti
a cre[tinului”.

Pe 23 iunie, ~naltpreasfin]itul
P\rinte Mitropolit Teofan a fost
prezent `n Protopopiatul H=rl\u,
unde a s\v=r[it Sf=nta Liturghie [i
a prezidat conferin]a semestrial\
preo]easc\. Sf=nta Liturghie a
fost s\v=r[it\ la M\n\stirea S=n -
geap-Basaraba, `n prezen]a unui
num\r impresionant de preo]i [i
credincio[i. „C=t este de bine [i
fru mos, spune psalmistul, s\ lo -
cuiasc\ fra]ii `mpreun\. C=t este
de bine [i frumos ca preo]ii [i
credincio[ii de la parohii, `mpre -
un\ cu c\lug\rii sau c\lug\ri]ele
de la m\n\stiri, s\ aib\ parte de
`mpreun\ [edere, din c=nd `n
c=nd, spre slava lui Dumnezeu!
Cea mai frumoas\, cuprinz\toare
[i ad=nc\ [edere `mpreun\ este
atunci c=nd cre[tinii particip\ la
Sf=nta [i dumnezeiasca Liturghie,
particip\ la Sf=nta [i dumne ze -
ias ca Tain\, se `mp\rt\[esc cu
Tru pul [i S=ngele Domnului
Hris tos [i, `mpreun\, `nt\ri]i du -
hov nice[te, se retrag – fiecare la
ale sale”, a spus ~naltpreasfin]itul
Teofan.

A urmat apoi [edin]a propriu-
zis\, `n care s-a prezentat un re fe -
rat cu tema „Taina Sfintei Spo ve -
danii – considera]ii teologice, psi -
hologice [i pastoral-misionare”.

�
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“Ai copil. ~nva]\ s\ fii p\rinte!”
– edi]ia a VII-a

~n luna mai, a avut loc la Ia[i cea de-a VII-a
edi]ie a conferin]elor „Ai copil. ~nva]\ s\ fii
p\rinte!” organizate de {coala „Varlaam Mi -

tropolitul”. Prima conferin]\ a avut loc pe 5 mai `n
Aula Magna a Universit\]ii „Alexandru Ioan Cuza”
[i a avut ca invitat special pe Irina P\curariu, jurna-
list\ TV. ~nt=lnirea s-a derulat sub forma unui dialog
cu publicul. S-au adus `n discu]ie subiecte precum
educa]ia, favoritismul [colar (subiect sensibil, dar
real), emo]iile adolescen]ei, furiile de-o clip\, mo-
mentul `n care un copil `[i alege profesia, `ncrede-
rea [i t\ria de caracter. Pe 12 mai, a avut loc cea de-a
doua conferin]\, sus]inut\ de Urania Cremene, ex-
pert\ `n parenting. Tema discu]iei purtate cu un pu-
blic foarte generos a fost „Performan]\ [colar\ sau
performan]\ personal\”.

Ajunse la cea de-a VII-a edi]ie, conferin]ele „Ai
co pil. ~nva]\ s\ fii p\rinte!” sunt organizate de
{coala „Varlaam Mitropolitul”, aflat\ sub patronajul
Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei. Prima edi]ie din

Ia[i a seriei de conferin]e a avut loc `n 2011, fiind o
premier\ pentru aceast\ zon\ a ]\rii, [i a devenit
deja un eveniment educa]ional de referin]\, cu o
audien]\ care s-a ridicat la mii de p\rin]i.

Arhiepiscopia Ia[ilor [i-a desemnat c=[ti g\ -
torii concursului na]ional de proiecte
duhov nice[ti „Sf=nta Euharistie – lumina

vie ]ii cre[tine”. Faza eparhial\ a competi]iei, care
s-a adresat copiilor, preo]ilor [i profesorilor
implica]i `n programul catehetic „Hristos `mp\rt\[it
copiilor”, s-a desf\[urat pe 8 mai, la Centrul de
Conferin]e „Providen]a” din Ia[i.

Dintre cele 11 proiecte selectate la etapa epar hi -
a l\, `n urma juriz\rii, premiul I a fost ob]inut de
Parohia „Sf. Ierarh Nicolae” din Doro[cani, com.
Pope[ti – Protopopiatul III Ia[i, p\storit\ de pr.
Bogdan-Iulian Mihalachi cu proiectul „Hristos `n
casele celor b\tr=ni, prin copii”.

Proiectul s-a desf\[urat `n perioada 22 februarie
– 18 martie [i la program au participat un num\r
de 20 de copii cu v=rstele cuprinse `ntre 7 [i 14
ani. Beneficiarii au fost cinci familii de b\tr=ni v\duvi,
precum [i o familie cu cinci copii, monoparental\.
Situa]ia acestor familii este una dificil\ deoarece
sunt singuri [i bolnavi, iar prezen]a copiilor `n
casele lor le-a adus o raz\ de lumin\ [i speran]\.

Proiectul c=[tig\tor a reprezentat Arhiepiscopia
Ia [ilor la faza na]ional\ a concursului de proiecte
duhovnice[ti „Sf=nta Euharistie – lumina vie]ii cre[ -
ti ne”, ce a avut loc, pe 21 mai, la Bucure[ti, cu
ocazia hramului Catedralei patriarhale.

„Sf=nta Euharistie – lumina vie]ii cre[tine”
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“T=n\rul ie[ean” 

Cu binecuv=ntarea IPS
P\  rinte Mitropolit Teo -
fan [i la ini]iativa ATOR

– Ia[i, a avut loc, pe 24 mai, o
`n t=lnire pentru 300 de liceeni
din capitala Moldovei, intitulat\
„T= n\ rul ie[ean”. Tema propus\
spre analiz\ [i dezbatere a fost
„Sfin]ii Br=ncoveni – Martiriul
unei familii sfinte [i m\rturia de
via]\ cre[ tin\ a familiei de azi”.

Deschiderea evenimentului a
avut loc la Biserica „Sf=ntul Pro -
oroc Daniel” din cartierul CUG,
unde IPS P\rinte Teofan, Mitro -
po litul Moldovei [i Bucovinei, a
s\ v=r[it Sf=nta Liturghie `ncon ju -
rat de un sobor de preo]i [i
diaconi.

La finalul slujbei, Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei le-a adre -
sat un cuv=nt tinerilor prezen]i,
`n care a subliniat ce pot `nv\]a
ei din martiriul Sfin]ilor Br=n co -
veni: „V\ mul]umesc pentru
participare, v\ mul]umesc c\ a]i
dedicat aceast\ zi fiilor voie vo -
dului Constantin, care erau de

v=rsta voastr\ [i care, de[i aveau
viitorul `n fa]\, de[i erau boga]i,
in teligen]i, frumo[i [i s\n\to[i, `n
momentul `n care au fost for]a]i
s\ p\r\seasc\ credin]a cre[tin\,
au ales s\ r\m=n\ statornici [i fi -
deli lui Dumnezeu, ascult=nd
cu vintele tat\lui lor: «Feciorii
mei, am pierdut tot ceea ce am
avut `n aceast\ via]\, [i avere, [i
]a r\, [i onoare omeneasc\; am
pier dut totul. S\ nu ne pierdem
`n  s\ [i credin]a, iar s=ngele nos tru
s\ spele p\catele pe care le-am
s\v=r[it ca oameni. Important
este s\ nu pierdem ~mp\r\]ia ce -
rurilor». Acestea au fost cuvin te -
le pe care venerabilul tat\ le-a
adresat celor patru feciori cu ca -
re a suferit martiriul. Acestea
sunt [i cuvintele care ar trebui
preluate [i a[ezate `n taini]a
inimii de orice tat\, de orice ma -
m\ [i de orice fiu sau fiic\. Me -
sajul lor c\tre noi, cei de ast\zi,
cei mai `n v=rst\ sau cei mai
tineri, este acela c\ nu exist\ o
demnitate [i o cinste mai mare `n
lume, dec=t s\ fii cre[tin ortodox

`n Biserica lui Hristos, c\ nu e -
xis t\ demnitate [i bucurie mai
mare, dec=t s\ fii tat\ [i mam\
de copii, c\ nu exist\ demnitate
mai mare `n lume, dec=t a-i sluji
pe cei de l=ng\ tine”.

Ziua a continuat la Centrul
Pro vi den]a din Ia[i. Cele trei
sesiuni de lucru ale mani fes t\rii
„T=n\rul ie[ean”, organizate pe
ateliere de lucru formate din c=te
16 persoane, au cuprins exerci]ii
[i jocuri de cunoa[tere, precum
[i o serie de `ntreb\ri, la care
participan]ii au fost pro vo ca]i s\
r\spund\: „Ce este o fa mi lie
cre[tin\?”, „Care este rolul fa mi -
liei `n via]a noastr\, `n Bise ri c\ [i
`n societate?”, „Ce presu pu ne
jertfa `n familie; dar `n via ]a de zi
cu zi?”, „Care este dife ren ]a
dintre geniu, erou [i sf=nt?”, „Pot
fi Constantin Br=n co veanu, Ma -
ria Br=ncoveanu, tinerii lor fii,
Constantin, {tefan, Ra du [i Matei
[i sfetnicul Ia na che modele pen -
tru noi ast\zi?”.
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La H=rl\u, `n preajma Zilei
Interna]ionale a Copilu -
lui, prin grija p\rintelui

protopop Nicolae Cr\ciun, au
loc manifest\ri deosebite, menite
s\-i aduc\ pe cei mici mai
aproape de valorile Bisericii. ~n
acest an, pe 30 mai, la cea de-a
IV-a edi]ie a concursului de toa -
c\ „Toac\-n suflet, c=nt `n cer”
au participat 60 de copii [i elevi
din jude]ele Ia[i, Boto[ani, Su -
cea va [i Bac\u. Pe l=ng\ par ti -
ciparea la competi]ie, micu]ii au
defilat cu frumoasele lor costu -
me populare prin centrul ora [u -
lui H=rl\u, de la Biserica „Sf.
Du mitru” p=n\ la Biserica „Sf.
M. Mc. Gheorghe”, unde a avut
loc concursul.

~n aceea[i zi, a avut loc la
{coala Gimnazial\ P=rcovaci o
alt\ manifestare dedicat\ ele vi -
lor, concursul jude]ean „Sf. Cu -
vioas\ Parascheva – ocrotitoarea

copiilor”, ce s-a desf\[urat pe
trei sec]iuni: crea]ie literar\,
crea]ie plastic\ [i interpretare. 

C=[tig\torii celor dou\ con -
cur suri „Sf=nta Cuvioas\ Paras -
che va” [i „Toac\-n suflet, c=nt `n
cer” au fost premia]i la Biserica

„Sf=ntul Mare Mucenic Gheor -
ghe”. La final, to]i participan]ii
au primit premii din partea Pro -
topopiatului H=rl\u [i din partea
Consiliului Local, ce au constat
`n icoane, dulciuri [i diplome.

Pe 11 iunie, la sediul Pro -
topopiatului Boto[ani, a
avut loc festivitatea de

pre miere a concursului de crea]ie
pentru elevii boto[\neni „Familia
mea”. Concursul a fost lansat la
sf=r[itul lunii aprilie [i s-a adresat
elevilor din clasele primare, gim-
naziale [i liceale. La acest con-

curs au participat 258 de elevi,
99 elevi la sec]iunea crea]ie lite-
rar\ – poezie [i eseu/compunere
[i 159 elevi la sec]iunea crea]ie
plas tic\ – culoare [i grafic\. Un
nu m\r de 32 de cadre didactice
au colaborat pentru buna desf\ -
[urare a concursului. Au fost pre -
mia]i cu locurile I, II, III [i men -

 ]iuni un num\r de 72 de elevi.
Ceilal]i 186 elevi au primit din
partea Protopopiatului Boto [ani
diplome de participare [i c\r]i.
Cele mai bune lucr\ri vor fi pu-
blicate `ntr-o bro[ur\ care va fi
distribuit\ elevilor [i cadrelor di-
dactice implicate `n proiect.

Concursul „Familia mea” a f\ -
cut parte din proiectul „Familia
mea. Campanie de sensibilizare
a elevilor boto[\neni”, derulat de
Funda]ia „Solidaritate [i Spe ran -
]\” – filiala Boto[ani, `n partene-
riat cu {coala Gimnazial\ nr. 11
Boto[ani, {coala Gimnazial\ nr.
10 Boto[ani, {coala Gimnazial\
nr. 7 Boto[ani [i Asocia]ia Tine re -
tul Ortodox Rom=n – filiala Boto -
[ani. Proiectul este finan]at `n
pro   cent de 90% de Prim\ria Mu -
ni cipiului [i Consiliul Lo cal
Boto[ani.

Sunet de toac\ [i parad\ de costume populare, `n ora[ul
H=rl\u

Concursul “Familia mea” [i-a premiat c=[tig\torii
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Tinerii de la Universitatea „Al. I. Cuza”, Uni -
ver si ta tea Tehnic\ „Gheorghe Asa chi”, Uni -
versitatea de Medi ci n\ [i Farmacie „Gr. T.

Popa”, Universitatea de {tiin]e Agricole [i Medicin\
Veterinar\ „Ion Io nescu de la Brad” [i Universitatea
de Arte „George Enescu” au par ti cipat pe 21 iunie,
la Mar[ul Ab solven]ilor. Ei s-au `nt=lnit `n cen trul
ora[ului, pe pietonalul {tefan cel Mare [i Sf=nt.
Aici, `n zona `nc\rcat\ de istorie, cultur\ [i
spiritualitate, au fost felicita]i de rectorii univer -
sit\]ilor `n care au studiat, de reprezentan]ii Minis -
te rului Educa]iei Na]ionale [i de cei ai autorit\]ilor
locale.

~n acest context, absolven]ii au primit [i bine-
cuv=ntarea IPS P\ rin te Mitropolit Teofan. „Per mi te -
]i-mi s\ constat trei lucruri: c\ sun te]i tineri, se vede
foarte clar, c\ sunte]i foarte zgomoto[i nu mai avem
nevoie de nici o m\rturie [i c\ sunte]i plini de bu-
curie. Aceste trei lucruri `ndr\znesc a le cere lui
Dumnezeu, `n continuare, pentru voi. S\ r\m=ne]i
tineri, zgomoto[i [i plini de bucurie. S\ nu v\
pierde]i entuziasmul, curajul, `ndr\zneala, s\ nu
c\de]i `n rutin\ [i `ntr-un formalism care seac\ [i

`mb\tr=ne[te sufletul. S\ r\m=ne]i zgomoto[i, `n
sensul c\ via]a voastr\, faptele voastre, glasul vos-
tru s\ se aud\ [i de el s\ se team\ `ntunericul, min-
ciuna [i corup]ia `n toate chipurile ei de manifes-
tare. Nu `n ultimul r=nd, s\ v\ ajute Dum ne zeu s\
fi]i plini de bucurie, cum sunte]i [i acum. Bucuria `n
via]a omului are trei izvoare: leg\tura cu
Dumnezeu, cu p\m=ntul ]\rii voastre [i cu familia
pe care o ve]i forma. S\ v\ ajute Dumne zeu [i s\ v\
binecuv=nteze!”.

Din ini]iativa Protopopia -
telor Piatra Neam] [i
T=r gu Neam], `n cola -

bo rare cu Arhiepiscopia Ia[i lor,
cei 20 de [efi de promo]ie ai li -
ceelor de pe raza celor dou\
pro  topopiate  au fost premia]i pe
18 iunie. La festivit\[ile care au
avut loc la Colegiul Na]ional
„Petru Rare[” din Piatra Neam] [i
Colegiul Na]ional „{tefan cel
Ma re” din T=rgu Neam], tinerii
au primit diplome de exce len -
]\, c\r]i [i bani. Diplomele au
fost `nm=nate din partea ~nalt -
prea sfin]itului P\rinte Teo -
fan, Mitropolitul Moldovei [i Bu -
covinei, de c\tre p\rintele Arhi -
mandrit Hrisostom R\d\[anu,
consilierul educa]ional al Ar hi -
episcopiei Ia[ilor. „Rom=nia mo -
dern\ s-a ridicat cu Biserica [i
[coala `mpreun\. Biserica f\r\
[coal\ sau [coala f\r\ Biseric\
nu pot exista”, a punctat p\ rin te -
le R\d\[anu.

Cei mai buni elevi nem]eni,
absolven]i ai liceului, au primit
fe licit\ri [i din partea [efilor din
educa]ie, care au fost prezen]i la
ambele festivit\]i. „Valoarea v-a]i
c=[tigat-o `n timp, prin foarte
mult\ munc\, prin respect [i, f\ -
r\ discu]ie, av=nd `n spate pre -
ceptele morale cre[tine, percepte
care au dus la o dezvoltare so -

cial\ s\n\toas\, `n concordan]\
cu vremurile de ast\zi”, a spus
Viorel Stan, inspector [colar
general al Inspectoratului {colar
Jude]ean Neam].

{i la Ia[i, pe 25 iunie, {coala
„Varlaam Mitropoli tul” a fost,
gazd\ pentru elita `nv\]\ m=n -
tului religios din Arhiepis copia
Ia [ilor. 31 de olimpici la discipli-
nele religioase, de la [colile laice
[i de la seminariile din Arhiepis -
copia Ia[ilor, al\turi de 24 de ca-
dre didactice, au fost premia]i [i
aplauda]i la scen\ des chis\.

{coala [i Biserica 
– mereu `mpreun\

Binecuv=ntare arhiereasc\ pentru absolven]ii
universit\]ilor ie[ene
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Inaugurarea Centrului de copii [i
tineret „Hai cu noi”

Funda]ia Solidaritate [i
Spe ran]\ (FSS) – filiala
S\vine[ti, jud. Neam], a

inaugurat, pe 23 mai, Centrul de
copii [i tineret „Hai cu noi”. Eve -
nimentul a avut loc la Centrul de
Servicii Sociale „Samariteanul
Milostiv” din S\vine[ti, `n pre -
zen ]a reprezentan]ilor {colii
Gim naziale „I. Gervescu” din
S\vine[ti, ai Bibliotecii Comu na -
le S\vine[ti, precum [i ai volun -
tarilor [i angaja]ilor funda]iei.

Centrul se dore[te a fi un pro -
gram de sus]inere pe termen
lung a activit\]ilor de copii [i
tineret din comuna S\vine[ti [i
este dezvoltat `n cadrul pro iec -
tului „~ndr\zne[te! Talentul t\u
poate schimba destine!”, finan]at
de Comisia European\ prin pro -
gramul „Tineret `n ac]iune”.
Proiectul, `nceput la 1 februarie
2014, `[i propune s\ dezvolte

spiritul de ini]iativ\ [i antre pre -
noriat pentru un num\r de 12
tineri din comuna S\vine[ti, prin
implicarea `n activit\]i creative,
culturale [i educative timp de
[ase luni. Al doilea obiectiv al

proiectului este dezvoltarea unui
program de sus]inere a activi t\ -
]ilor de copii [i tineret din co -
muna S\vine[ti prin `nfiin]area u -
nui centru de resurse pentru co -
pii [i tineret la sediul funda]iei. 

Campania umanitar\ de -
ma rat\ de Spitalul
„Pro viden]a” la `nce pu -

tul lunii mai s-a dovedit a fi un
real succes, perioada de con -

sulta]ii prelungindu-se [i `n lu -
ni le iunie-iulie datorit\ num\ ru -
lui mare de solicit\ri. ~n cadrul
campaniei, persoanele cu v=rs -
te peste 65 de ani au beneficiat

de consulta]ii oftalmologice
gra tuite [i `n lunile iunie [i iu -
lie, iar persoanele cu v=rste sub
65 de ani au avut parte de gra -
tu itate `n cazul `n care au pre -
zentat bilet de trimitere. ~n lipsa
biletului de trimitere, persoa ne -
le cu v=rste sub 65 de ani au
putut beneficia de consulta]ie la
un pre] redus cu 50%, pl\tind
doar 25 de lei.

Totodat\, `ntruc=t multe din-
tre persoanele consultate pre -
zin t\ afec]iuni grave [i care ne-
cesit\ opera]ie, reprezentan]ii
Spitalului „Providen]a” au decis
s\ vin\ `n sprijinul pacien]ilor `n
perioada campaniei [i cu un pa-
chet promo]ional pentru trata-
mentul chirurgical al cataractei. 

Campania umanitar\ “Ochii t\i sunt
s\n\to[i?” la Spitalul “Providen]a”
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Olimpiad\ de crea]ie literar-duhovniceasc\
la Ia[i

Funda]ia „Solidaritate [i
Speran]\” (FSS) a Arhie -
pis copiei Ia[ilor a orga ni -

zat, pe 19 iunie, a doua edi]ie a
olimpiadei na]ionale de crea]ie
literar-spiritual\ pentru copii de -
fa voriza]i.

Participan]ii au fost 18 copii
pro veni]i din medii sociale defa -
vo rizate, care se confrunt\ pre -
matur cu s\r\cia, nedreptatea,
dezn\dejdea [i lipsa perspec -
tivelor. Ei primesc sprijin spe -

cializat `n construirea unui viitor
mai sigur prin centrele de zi pen -
tru copii, `nfiin]ate `n cadrul Bi -
se ricii Ortodoxe Rom=ne [i
acreditate conform normelor `n
vigoare: Centrul de Zi „Mia Casa
Incule]” B=rnova al FSS din Ia[i,
Centrul de Zi pentru Copii „Sf=n -
tul Sava” din Buz\u, Centrul de
Copii „Sf=ntul Spiridon” din Ga -
la]i, Centrul de Zi pentru Copii
„Sf=nta Marina” al FSS din Ia[i,
Centrul de Zi pentru Copii „Sf=n -

ta Parascheva” din incinta {colii
„Tristan Tzara” din Moine[ti, jud.
Bac\u, Centrul de Zi pentru
Copii „Sf=ntul Arhanghel Rafail”
din Holt – Letea Veche, jude]ul
Bac\u, Centrul de Zi pentru
Copii „Episcop Melchisedec” din
Roman, Centrul de Zi pentru
Copii „Sf=ntul Dionisie Exiguul”
– H=rja, jud. Bac\u, [i Centrul
de Zi al Asocia]iei „Casiana” din
Tulcea. 

Locul I a fost ob]inut de un
copil din comuna Oituz, jude]ul
Bac\u, locul II – de un elev de la
Centrul de Zi „Mia Casa Incule]”
B=rnova, al FSS din Ia[i, iar locul
al III-lea a fost acordat unui
participant de la Centrul de
Copii „Sf=ntul Spiridon” din
Gala]i. Al\turi de cei trei finali[ti
au mai fost premia]i cu men]iuni
un copil de la Centrul de Zi
pentru Copii „Sf=nta Marina” al
FSS din Ia[i, un alt copil de la
Gala]i [i unul de la Centrul de zi
pentru copii „Mia Casa Incule]”.

Ziua de 1 iunie a repre zen tat un motiv de
bu curie [i emo]ie [i pen tru 20 de copii
din satele St=n ca-Roznovanu [i

Pocreaca, ca re au fost adu[i la Ia[i pentru a primi
darurile rezultate `n urma campaniei online de
str=ngere de fonduri „Cadoul t\u pentru noi,
papuceii pentru ei”, ini]ia t\ de Valentin Iulian
}oc, direc torul Colegiului „Sf. Nicolae”, [i de
Ana Maria Duril\, mas te rand al Universit\]ii „Al.
I. Cu za” din Ia[i. Micu]ii, unii pen tru prima dat\
`n Ia[i, au venit `nso]i]i de preo]ii din parohiile
lor [i [i-au ales singuri `nc\l ]\ mintea dorit\ dintr-
un magazin de profil, dup\ care au primit
dulciuri, sucuri, rucsacuri [i [epci. Momentul a
fost unul emo]ionant, at=t pentru copii, c=t [i
pentru organizatori.

„La Colegiul «Sf=ntul Ni co lae» `ncerc\m s\
ne implic\m `ntr-un mod creativ [i plin de
responsabilitate `n via]a comu nit\]ii. De aceea, [i

tinerii te o logi care se preg\tesc s\ de vin\ preo]i
`nva]\ cum `[i pot ajuta semenii `n mod concret,
cum pot aduce un z=mbet `n inimile [i pe
chipurile celor afla]i `n nevoi”, ne-a declarat
p\rintele Arhimandrit Hrisostom R\d\ [a nu,
consilierul educa]ional al Arhiepiscopiei Ia[ilor.

Daruri pentru 20 de copii nevoia[i, `n urma campaniei
„Cadoul t\u pentru noi, papuceii pentru ei”
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P\rintele Justin, `nconjurat
de inimile pelerinilor

M\n\stirea Petru Vod\
din jude]ul Neam] a
fost, pe 14 iunie, loc

de pelerinaj pentru mii de cre -
dincio[i din toat\ ]ara, care au
participat la slujba Paras ta sului
pentru vrednicul de pomenire
Arhimandrit Justin P=rvu. ~n urm\
cu un an de zile, Preacuvio[ia Sa
pleca la ceruri, l\s=nd `n urm\
mult\ triste]e [i durere `n r=ndul
monahilor, monahiilor, preo]ilor
de mir, fiilor duhovnice[ti, pe le -
rinilor [i credincio[ilor pe care i-
a pov\]uit cu mult\ dragoste.

Programul liturgic a `nceput
cu s\v=r[irea Sfintei Liturghii de
c\tre ~naltpreasfin]itul P\rinte
Mitropolit Teofan, `mpreun\ cu
un sobor numeros de preo]i [i
dia coni, [i a continuat cu Paras -
ta sul pentru p\rintele Justin P=r -
vu. La slujb\ a asistat [i IPS Teo -
dosie, Arhiepiscopul Tomisului. 

La sf=r[itul Sfintei Liturghii,
IPS Mitropolit Teofan a ]inut un
cuv=nt de `nv\]\tur\ pentru ini -
mile ascult\torilor, `n care a
rostit [i c=teva dintre cuvintele

p\rintelui Justin, pe care el le-a
spus `n timpul vie]ii, ca `nv\ ]\ tu -
r\, [i care s\ se constituie ca un
adev\rat testament pentru to]i
aceia care l-au cunoscut. 

Credincio[ii din Parohia „Sfin]ii Ar han -
gheli Mihail [i Gavriil” din Stroie[ti –
Lunca, Protopopiatul Boto[ani, jude]ul

Bo to[ani, l-au omagiat pe 20 iunie, pe vrednicul
de pome nire Arhimandrit Paisie Olaru de la M\ -
n\stirea Sih\stria. Un sobor de preo]i din Cercul
pastoral-misionar Suli]a au s\v=r[it Utrenia,
Sf=nta Liturghie [i slujba Parastasului pentru
marele duhovnic. P\rintele Ionu] Cazaciuc, de la
Parohia „Na[terea Maicii Domnului” – Talpa, a
vorbit la final despre via]a p\rintelui Paisie: „De
mai mul]i ani, parohia noastr\, `mpreun\ cu
preo]ii din parohiile `nve ci na te, `l comemoreaz\
pe p\rintele Paisie Olaru, ca re s-a n\scut `n satul
Stroie[ti. Mul]umim pre o ]ilor [i credincio[ilor
pentru c\ s-au rugat `n timpul Sfin tei Liturghii [i
pentru c\ l-au omagiat pe p\rin tele Paisie. Este
foarte important ca via]a noastr\ spiritual\ [i
moral\ s\ fie un exemplu, aceasta, `ntru c=t avem
un `nainta[ at=t de apreciat care a vie ]uit `n
ultimii ani la M\n\stirea Sih\stria”.

P\rintele Paisie Olaru comemorat la 117
ani de la na[tere



Sumar |

www.mmb.ro | 35

Adresa redac]iei:
Ia[i, 700038
Str. Cuza-Vod\ nr. 51
(incinta M\n\stirii Golia)
Tel.: 0232-216693
Fax: 0232-216694

ISSN 1221-4884

http://editura.doxologia.ro; e-mail: editura@doxologia.ro
Tiparul executat la Tipografia mitropolitan\ Ia[i

Inechitabil, dar m=ntuitor 
schimb cu Dumnezeu ............................................. 2

Documentul final 
al Sinaxei panortodoxe ........................................... 5

Sfin]irea noii biserici 
a M\n\stirii Pop\u]i ................................................ 8

Primul centru de zi pentru persoane cu
deficien]e de auz [i vorbire din regiunea
Moldovei .................................................................... 11

Procesiune cu moa[tele 
Sf=ntului Simeon .................................................... 16

Mar[ul pentru Familie ........................................... 17

Constituirea noii Adun\ri 
eparhiale a Arhiepiscopiei Ia[ilor ....................... 19

Acord\ri de ranguri biserice[ti .......................... 20

Lansare de colec]ie [i concurs 
de crea]ie literar\ cre[tin\ .................................. 25

Conferin]e preo]e[ti semestriale 
`n Arhiepiscopia Ia[ilor ........................................ 26

“T=n\rul ie[ean” .................................................. 29

Daruri pentru 20 de copii nevoia[i, 
`n urma campaniei “Cadoul t\u pentru noi,
papuceii pentru ei” ................................................. 33

SUMAR

Pre[edinte:
IPS Mitropolit TEOFAN

Vicepre[edinte:
PS Episcop-Vicar 
CALINIC BOTO{|NEANUL

Membri:
Pr. prof. univ. dr. Gheorghe POPA
(membru onorific `n Adunarea Eparhial\ 
a Arhiepiscopiei Ia[ilor)

Pr. prof. univ. dr. Ion VICOVAN
(decanul Facult\]ii de Teologie Ortodox\ din Ia[i)

Prof. univ. dr. {tefan AFLOROAEI
(membru `n Adunarea Eparhial\ a Arhiepiscopiei Ia[ilor)

Pr. dr. Constantin STURZU
(consilier cultural al Arhiepiscopiei Ia[ilor)

C\t\lin Jeckel
director (Editura Doxologia)

Pr. Cezar }\b=rn\
redactor-[ef (Editura Doxologia)

Pr. Adrian {tefan Chelaru
redactor coordonator

Constantin Ciofu
Tudorel Rusu

Nicolae Pintilie
reporteri

Oana Nechifor
fotoreporter

Lucian Radu
corector

Mariana Cojocaru
prelucrare imagini

Lucian Dragomir
designer

Leonard Lunguleac
DTP-Prepress

Comitetul redac]ional:

Conceptul grafic al revistei: Pr. dr. Constantin Sturzu

Surs\ informa]ii: „Ziarul Lumina” – Edi]ia de Moldova [i doxologia.ro




