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CONFERIN}ELE PREO}E{TI
DIN ARHIEPISCOPIA IA{ILOR ~N ANUL 2010
În anul 2010, în toate cele
dou\sprezece protopopiate din
Arhiepiscopia Ia[ilor s-au desf\[urat conferin]ele preo]e[ti de prim\var\ [i de toamn\, în care clericii au discutat aspecte fundamentale ale misiunii Bisericii. Temele
„Preotul [i enoria[ii s\i, tr\itori,
ap\r\tori [i m\rturisitori ai dreptei credin]e” – discutat\ în seria
conferin]elor de prim\var\ – [i
„Biserica, spa]iul bucuriei [i al libert\]ii tinerilor” – discutat\ în
seria conferin]elor de toamn\ – au
angrenat dezbateri în mai toate
domeniile de activitate eclezial\: de
administra]ie bisericeasc\, de activit\]i instructiv-educative cu tinerii,
de ac]iuni culturale [i de reflectare
a misiunii Bisericii în media cre[tin\, aspecte social-filantropice etc.
„Preotul [i enoria[ii s\i, tr\itori,
ap\r\tori [i m\rturisitori ai
dreptei credin]e”

În perioada 15 aprilie – 3 iunie 2010, în cele dou\sprezece
protopopiate din Arhiepiscopia Ia[ilor au avut loc conferin]ele preo]e[ti de prim\var\, în care a fost
abordat\ tema „Preotul [i enoria[ii
s\i, tr\itori, ap\r\tori [i m\rturisitori ai dreptei credin]e”.

Pr. Florin-Aurel C\lug\ru

Prima conferin]\ a fost organizat\ pe 15 aprilie în Parohia Satu
Nou, Protopopiatul Hârl\u. În referatul dedicat Anului omagial al
Crezului ortodox [i al Autocefaliei
române[ti, pr. Florin-Aurel C\lug\ru
de la Parohia Iazu Nou a reliefat
câteva mijloace pastorale de intensificare a m\rturisirii prin fapte a
credin]ei ortodoxe: s\vâr[irea cu
evlavie a sfintelor slujbe ale Bisericii, frecventa spovedanie a credincio[ilor [i primirea cu evlavie
a Sfintei Împ\rt\[anii, ca mijloace
de p\strare a s\n\t\]ii duhovnice[ti a comunit\]ii, combaterea,
dup\ caz, a fenomenelor nocive
societ\]ii (be]ie, divor], avort, desfrâu etc.), organizarea de slujbe
misionare, o mai strâns\ rela]ie

156

Teologie [i Via]\

duhovniceasc\ a preotului cu enoria[ii, întâlniri periodice cu caracter catehetic, implicarea [i antrenarea tinerilor în via]a religioas\
a parohiei, înfiin]area de biblioteci
misionare pentru o mai bun\ educa]ie religioas\ a enoria[ilor, publicarea unei reviste a parohiei, formarea de coruri biserice[ti în toate
parohiile, organizarea de pelerinaje la m\n\stiri, formarea în cadrul fiec\rei parohii de comitete
cre[tine misionare [i filantropice,
cu scopul organiz\rii de ac]iuni de
ajutorare pentru cei bolnavi [i cu
dificult\]i materiale, con[tientizarea
unei responsabilit\]i apologetice
a întregii parohii, de ap\rare a credin]ei ortodoxe în fa]a prozelitismului sectar etc.

sim]it\, cântat\, transformat\ în
rug\ciuni [i imnuri. Încununarea
cultului este Sfânta Liturghie, prin
care Mântuitorul continu\ s\ tr\iasc\ în Biseric\, iar noi devenim,
în mod real, martori ai evenimentelor mântuitoare [i p\rta[i la
Euharistie – Taina Împ\r\]iei lui
Dumnezeu. M\re]ia, frumuse]ea [i
echilibrul cultului ortodox lucreaz\
pozitiv asupra inteligen]ei, sentimentului [i voin]ei tuturor celor ce
sunt prezen]i la s\vâr[irea lui”, a spus
pr. Alexandru-Cristinel Munteanu.

Pr. Ionu]-Florinel Horceac

Pr. Alexandru Cristinel Munteanu

Pe 19 aprilie s-a desf\[urat
conferin]a preo]ilor din Protopopiatul Roznov, referatul fiind sus]inut de pr. Alexandru-Cristinel
Munteanu de la Parohia Z\ne[ti 1.
„Între dogm\ [i cult, între teologie
[i tr\ire ortodox\, între credin]\ [i
rug\ciune este o leg\tur\ inseparabil\. În Biserica Ortodox\, cultul
este îns\[i credin]a m\rturisit\,

La Biserica „Sfânta Parascheva”
din Piatra Neam], Protopopiatul
Piatra Neam], pe 20 aprilie, pr.
Ionu]-Florinel Horceac a accentuat importan]a unit\]ii de m\rturisire de credin]\ a unei comunit\]i parohiale: „Membrii care sunt
activi în Biseric\ [i se împ\rt\[esc cu Trupul lui Hristos nu pot
decât s\ arate celorlal]i schimbarea
enorm\ [i binefacerile ontologice
pe care le-au dobândit: «Nu eu
tr\iesc, ci Hristos tr\ie[te în mine»
(Galateni 2, 20). Numero[i sunt ast\zi cei care simt în familie [i în
societate lipsa c\ldurii suflete[ti, a
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comuniunii adev\rate, a preocup\rii generoase [i adânci pentru
cel\lalt, a solidarit\]ii în familie
[i comunitate. Într-o societate în
care prevaleaz\ rela]iile impersonale [i inumane (cu toate urm\rile
pe care acestea le implic\: exploatare social\, violen]\, criminalitate
[i declin moral), parohia poate fi
o adev\rat\ balan]\, chemând oamenii la un nou stil de via]\, în care
Hristos s\ fie izvorul [i autorul
acestei reorient\ri spirituale”.

Pr. Constantin-Claudiu Oniciuc

În Parohia Talpa, Protopopiatul Dorohoi, a avut loc, pe 26 aprilie, conferin]a prezentat\ de pr.
Constantin-Claudiu Oniciuc de la
Parohia Cervice[ti. „Credin]a ortodox\ nu se reduce numai la o
acceptare formal\, o în]elegere filosofic\, intelectualist\. Pentru adev\ratul cre[tin-ortodox, credin]a
trebuie s\ fie un mod de via]\, o
preg\tire înc\ de acum pentru
via]a ve[nic\. Extrapolând, parohia
trebuie s\ fie un organism viu, în
care implicarea tuturor s\ nu fie
numai o sus]inere formal\, ci [i
o lucrare angajat\”, a spus pr.
Constantin-Claudiu Oniciuc.

Pr. Costel Rumega

Conferin]a preo]ilor din Protopopiatul Darabani a avut loc, pe
27 aprilie, în Parohia Mileanca. P\rintele Costel Rumega de la Parohia R\d\u]i-Prut a vorbit la aceast\
întrunire despre propov\duirea [i
m\rturisirea adev\ratei credin]e:
„Trebuie s\ ne ocup\m [i de promovarea apostolatului laicilor în
societate, ca s\-[i apere singuri adev\rul de credin]\ [i s\-l propov\duiasc\ în mediul lor de activitate, s\ se angajeze în opera filantropic\ a Bisericii, pentru sprijinul [i mângâierea celor nec\ji]i,
bolnavi, însingura]i, abandona]i sau
lipsi]i de mijloace de trai [i s\
contribuie prin comportarea lor
cre[tin\ la dep\[irea climatului de
ur\, violen]\ sau agresivitate [i prin
promovarea valorilor autentic cre[tine: iertare, bun\tate, omenie, comportament civilizat în cadrul societ\]ii, cu ajutorul [i puterea lui Hristos”.
Preo]ii din Protopopiatul Ia[i 2
s-au reunit în conferin]a de prim\var\ pe 6 mai. P\rintele Mihail
Ro[u de la Parohia Pocreaca a eviden]iat faptul c\ „valoarea unei
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parohii nu se judec\ numai dup\
m\rimea ei sau dup\ num\rul enoria[ilor [i nici dup\ posibilit\]ile
materiale de care dispune, ci, mai
ales, dup\ nivelul vie]ii duhovnice[ti a membrilor ei, dup\ t\ria
[i claritatea con[tiin]ei lor de enoria[i, dup\ m\sura solidarit\]ii lor
cu preotul, în Biseric\, în jurul c\reia se concentreaz\ întreaga lor
via]\ religioas\. O prim\ modalitate pragmatic\ de aplicare a programului misionar-apologetic este
realizarea unei con[tiin]e hristologice a comuniunii preot-enoria[i,
prin tr\irea cotidian\ a înv\]\turilor evanghelice. Preotul paroh are
menirea de a continua misiunea
înv\]\toreasc\, sacramental\ [i conduc\toare a lui Hristos, în scopul
mântuirii sale [i a enoria[ilor s\i.
Din voca]ia preotului paroh se
na[te con[tiin]a misionar\, apologetic\ [i diaconal\ a enoria[ilor în
fa]a prozelitismului sectar [i instabilit\]ii morale a societ\]ii”.

credincio[ilor la slujbele Bisericii,
precum [i la întreaga ei activitate
misionar-pastoral\ [i social\, pe de
o parte, [i dreapta vie]uire cre[tin\ ortodox\, dup\ normele [i poruncile Bisericii întemeiate pe Sfânta
Scriptur\ [i Sfânta Tradi]ie, pe de alt\
parte, sunt m\rturia concret\ a credin]ei ortodoxe tr\ite plenar”.

Pr. Vasile Arsene

Pr. Pintilei-Nicolae Axentioi

Pr. Mihail Ro[u

Pe 10 mai, IPS Mitropolit Teofan
a prezidat conferin]a preo]ilor din
Protopopiatul Ceahl\u, în care pr.
Vasile Arsene de la Parohia Pope[ti
a afirmat: „Participarea activ\ a

O zi mai târziu, pe 11 mai, a
avut loc conferin]a preo]ilor din
Protopopiatul Târgu Neam], în
Parohia Târpe[ti. Conferen]iar a
fost pr. Pintilei-Nicolae Axentioi
de la Parohia Nem]i[or, care a
pus accent pe misiunea înv\]\toreasc\ a preotului: „Cateheza [i
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misiunea Bisericii ar trebui s\ înceap\ prin educarea tinerelor genera]ii în spiritul autentic al cre[tinismului, pentru a avea curajul de
a m\rturisi adev\rul despre Hristos,
prin cuvânt [i fapt\”.

se infiltreaz\ aproape insesizabil,
p\strând în aparen]\ imaginea unei
bune credin]e. În realitate, se ajunge
la un cre[tinism f\r\ Hristos, bine
acomodat la lumea aceasta, îns\
neputincios în a oferi omului izb\virea din stric\ciune [i moarte”.

Pr. Marius Babiuc

La Biserica Vovidenia din Boto[ani s-a desf\[urat, pe 17 mai,
întrunirea preo]ilor din Protopopiatul Boto[ani, în cadrul c\reia
pr. Marius Babiuc de la Parohia
Sili[tea St\uceni a vorbit despre
dialectica misiunii cre[tine: „Duhul
lumesc – manifestat prin: ra]ionalism, indiferentism, consumism
[i spirit mercantil, activism exclusiv social, fuga dup\ publicitate
[i laud\ de sine – a devenit un
factor determinant al societ\]ii secularizate de ast\zi, care influen]eaz\ [i via]a Bisericii. P\truns în
spa]iul bisericesc, sistemul de valori lumesc conduce spre mutarea
centrului de greutate de la Dumnezeu la om, de la via]a ve[nic\
la efemeritatea lumii acesteia, spre
o raportare la realit\]ile dumnezeie[ti dup\ logica lumeasc\. Duhul lumesc este foarte p\gubitor
pentru via]a bisericeasc\, deoarece

Pr. Iulian Moisii

Conferin]a preo]ilor din Protopopiatul S\veni a avut loc pe
18 mai în Parohia Dr\gu[eni. Referatul pr. Iulian Moisii de la Parohia Române[ti a fost axat pe
dinamismul [i responsabilitatea care
trebuie s\ caracterizeze slujirea
înv\]\toreasc\ a Bisericii: „Preotul
va c\uta sa responsabilizeze pe
credincio[i prin predici, cateheze
[i cuvânt\ri ocazionale. Astfel, ace[tia vor fi înv\]a]i s\ dobândeasc\
sim]ul misiunii, prin m\rturisirea
credin]ei cu cuvântul [i cu fapta,
pentru a atrage [i pe al]ii la credin]\. Biserica are nevoie de m\rturia evanghelic\ [i lucrarea misionar\ a fiec\rui credincios, dup\
starea [i locul pe care îl are fiecare în Biseric\ [i societate. Cre[tinul este responsabil nu numai
pentru propria sa mântuire, ci [i
pentru mântuirea altora”.
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Pr. Gabriel Coroam\

Preo]ii din Protopopiatul Ia[i 1
s-au întâlnit în conferin]\, pe 25
mai, în Sala „Dr. Iustin Moisescu”
a Centrului Eparhial Ia[i. În referatul s\u, pr. Gabriel Coroam\ de
la Parohia Breazu a eviden]iat c\
„p\storul [i turma sa au în]eles din
experien]a înainta[ilor c\ adev\rata credin]\, t\rie [i frumuse]e a
Bisericii vine din p\strarea nealterat\ a con[tiin]ei de m\rturisitor al
Adev\rului [i, oricât de solemne [i
pline de fast ar fi slujbele liturgice,
lipsa de smerenie [i de adâncire
a sufletului în taina slujbei dintr-o
zi de duminic\ sau de s\rb\toare,
care s\ fac\ din întâlnirea noastr\ cu Dumnezeu adev\ratul praznic, adev\rata s\rb\toare sau bucurie, duce la falsificarea Adev\rului,
la slu]irea chipului divin din om”.
Pe 3 iunie, preo]ii din Protopopiatul Pa[cani au participat la
conferin]a organizat\ la Biserica
„Sfin]ii Arhangheli” din Târgu Frumos. Pr. Bogdan Melinte de la Parohia Albe[ti a prezentat un referat despre comunitatea parohial\
în conlucrare [i coliturghisire. „Tr\im
într-o lume în care omul este
afectat, din ce în ce mai mult, de

factorul stres. Solu]ia duhovniceasc\
în lupta împotriva stresului este
rug\ciunea, în special rug\ciunea
inimii. Participarea la slujbele Bisericii îl elibereaz\ pe om de grijile
cotidiene, îl transpun într-o alt\
dimensiune, a p\cii, ajutându-l s\
gândeasc\ degajat [i f\r\ stres.
Biserica, prin slujbele ei, mai ales
prin Sfânta Liturghie, ne d\ puterea spiritual\ care ne inspir\, ne d\
curaj [i nu ne las\ prad\ dezn\dejdii. Singur\tatea, dificult\]ile vie]ii
induc un sentiment al lipsei de sens,
al absurdului, al disper\rii. Singurul loc unde putem primi puterea
de a trece peste toate încerc\rile
vie]ii este Biserica, prin credin]a ortodox\”, a remarcat pr. Bogdan
Melinte.

Pr. Bogdan Melinte

„Biserica, spa]iul bucuriei
[i al libert\]ii tinerilor”

În lunile septembrie-decembrie 2010, în protopopiatele Arhiepiscopiei Ia[ilor au avut loc
conferin]ele preo]e[ti de toamn\,
care au readus în prim-plan imperativele misionar-pastorale ale

161

Conferin]e preo]e[ti

Bisericii, de promovare a valorilor
cre[tine în rândurile tinerilor.
Seria conferin]elor preo]e[ti de
toamn\ a debutat, pe 7 septembrie, cu [edin]a organizat\ de Protopopiatul Roznov, în Parohia Podoleni II. Aceasta a fost precedat\
de slujba Sfintei Liturghii s\vâr[it\ de IPS Mitropolit Teofan în
Biserica „Adormirea Maicii Domnului”. Mul]i copii [i tineri din parohie au primit Sfânta Euharistie,
ca izvor de via]\ autentic\ în
Hristos [i de putere duhovniceasc\
la începerea noului an [colar. În
cadrul conferin]ei, p\rintele paroh
Bogdan Fr\sil\ a prezentat referatul „Biserica, spa]iul bucuriei [i
al libert\]ii tinerilor”.

Buhalni]a a prezentat specificitatea misiunii cu tinerii pe plan local.

Pr. Victor Pâslariu

Dup\ prezentarea unui filmule] documentar [i a referatului
p\rintelui Cristian Dumitra[ de la
Parohia Miron Costin, în Protopopiatul S\veni, pe 20 septembrie,
au urmat dezbateri în grupuri mici
de preo]i, pe marginea problematicii tineretului [i a rolului lor
în Biseric\, iar la final expunerea
în plen a concluziilor.

Pr. Bogdan Fr\sil\

Pe 9 septembrie a avut loc întrunirea preo]ilor din Protopopiatul Hârl\u. Dup\ Sfânta Liturghie
s\vâr[it\ în Biserica „Sfântul Vasile
cel Mare” din Hârl\u, IPS Teofan
a oficiat o slujb\ de parastas la mormântul p\rintelui Dimitrie Bejan.
În casa social\ a parohiei, p\rintele Victor Pâslariu de la Parohia

Pr. Cristian Dumitra[

În Protopopiatul Darabani a
avut loc, pe 20 septembrie, întrunirea cu tema „Pastora]ia tinerilor în zilele noastre”, sus]inut\
de pr. David Stoean, de la Parohia
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N\n\u]i-Hude[ti. În leg\tur\ cu activit\]ile tinerilor în Biseric\, au fost
dezb\tute aspecte inedite ale unor
mai vechi propuneri privind organizarea de excursii [i pelerinaje,
participarea tinerilor la corul parohiei, activit\]i sportive [i ecologice etc.

a-L face cunoscut pe Dumnezeu,
propunând celor de fa]\ noi provoc\ri misionare în activit\]ile cu
tinerii.
Parohia Soci din Protopopiatul
Pa[cani a g\zduit, pe 23 septembrie, conferin]a semestrial\ de
toamn\. Referatul cu tema „Biserica, spa]iul bucuriei [i al libert\]ii tinerilor” a fost prezentat de
pr. Marius Tabarcea de la Parohia Poieni]a, [i argumentat de pr.
paroh Romic\ Siminciuc cu exemple concrete din activit\]ile Bisericii,
precum „Icoana din sufletul copilului” [i „Hristos împ\rt\[it copiilor”.

Pr. David Stoean

Pr. Marius Tabarcea

Pr. Cristian {tefan

În Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” a Parohiei Tulbureni, Protopopiatul Boto[ani, pe
21 septembrie, IPS Mitropolit Teofan
a s\vâr[it Sfânta Liturghie, dup\
care a prezidat conferin]a de toamn\
a preo]ilor din protopopiat. P\rintele {tefan Cristian, de la Parohia
Vorona-Centru, a vorbit despre voca]ia tinerilor de a-L cunoa[te [i de

Pe 27 septembrie, preo]ii din
Protopopiatul Ceahl\u au participat la conferin]a de toamn\ organizat\ în Parohia Grin]ie[. Dup\
referatul sus]inut de pr. GheorgheCezar Ie]cu, de la Parohia Petru
Vod\, preo]ii s-au împ\r]it în [ase
grupe, analizând trei aspecte mai
importante ale temei. Dup\ expunerea concluziilor, IPS Mitropolit
Teofan a dat câteva sfaturi pastorale, privitoare la s\vâr[irea Sfintei
Liturghii [i la rezolvarea anumitor
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dificult\]i de ordin administrativ.
P\rintele Mitropolit Teofan i-a îndemnat pe preo]ii parohi s\ intensifice activit\]ile cu tinerii, mai ales
în perioada verii.

sau material, nevoia de comunicare, nevoia de informare etc.

Pr. Adrian Albet

Pr. Gheorghe-Cezar Ie]cu

Pr. Marian Filip

La Sfânta Liturghie din Biserica „Sfântul Nicolae” – Grum\ze[ti,
din ziua întâlnirii semestriale a
preo]ilor din Protopopiatul Târgu
Neam], 28 septembrie, pr. Constantin Ilade a primit rangul de
iconom stavrofor. Pr. Marian Filip,
de la Parohia „Sfântul Haralambie” din Târgu Neam], a sus]inut
referatul conferin]ei preo]e[ti, în
care a pus accentul pe expecta]iile [i nevoile tinerilor: nevoia de
identitate, nevoia de sprijin moral

În Sala „Dr. Iustin Moisescu”
a Centrului Eparhial Ia[i a avut
loc, pe 4 octombrie, conferin]a de
toamn\ a preo]ilor din Protopopiatul Ia[i 2. La discu]ii a participat [i pr. Ionel Roat\, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Ia[ilor.
Dup\ ce p\rintele Adrian Albet
de la Parohia Bârnova [i-a sus]inut referatul, a invitat preo]ii s\
r\sfoiasc\ mai multe ghiduri de metode [i mijloace noi de lucru, în
sprijinul persoanelor care deruleaz\
activit\]i cu tinerii. De asemenea,
au fost expuse icoane pictate pe
lemn sau sticl\ realizate de tinerii
din câteva parohii ale Protopopiatului Ia[i 2.
Pe 9 noiembrie, IPS Mitropolit Teofan a s\vâr[it Sfânta Liturghie în Biserica „Na[terea Maicii
Domnului” – M\r\]ei 2 din Piatra
Neam], dup\ care a prezidat conferin]a de toamn\ a preo]ilor din
Protopopiatul Piatra Neam]. Referatul cu titlul „Biserica, spa]iul
bucuriei [i al libert\]ii tinerilor” a
fost sus]inut de p\rintele Nicolae
Nic\u, preot al bisericii gazd\ a
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întâlnirii. „Tân\rul dore[te s\ aib\
bucurie în via]a lui [i s\ fie liber.
Mari bucurii am tr\it de-a lungul
timpului v\zând tineri [i tinere care,
apropiindu-se de Biseric\, au descoperit în ea spa]ii de bucurie, domenii adânci de libertate. N\d\jduiesc c\ tinerii afla]i aproape
de Biseric\ se vor înt\ri în hrana
lor de libertatea [i bucuria din
Biseric\. Ei, sub coordonarea preotului, vor fi martorii [i m\rturisitorii acestei bucurii întru Hristos
[i ai libert\]ii pe care o au fiii lui
Dumnezeu”, a afirmat P\rintele
Mitropolit Teofan.

Arhiepiscopiei Ia[ilor din anul 2010.
P\rintele Mihai Zvor\[te de la Parohia H\rp\[e[ti a prezentat referatul „Biserica, spa]iul bucuriei [i
al libert\]ii tinerilor”.

Pr. Mihai Zvor\[te

Pr. Nicolae Nic\u

Dup\ Sfânta Liturghie s\vâr[it\ pe 11 noiembrie în Biserica
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”,
vechea Catedral\ Mitropolitan\ din
Ia[i, în sala „Iustin Moisescu” a
Centrului Eparhial Ia[i a avut loc
conferin]a de toamn\ a preo]ilor
din Protopopiatul Ia[i 1. IPS Mitropolit Teofan a adus exemple
din Sfânta Scriptur\ [i din scrierile P\rin]ilor Bisericii noastre cu
referire la bucurie [i libertate, dup\
care a urmat vizionarea unui grupaj de fotografii care a surprins
activit\]ile tinerilor din parohiile

În localitatea P\ltini[ din jude]ul Boto[ani a avut loc, pe 22 noiembrie, conferin]a de toamn\ cu
preo]ii din Protopopiatul Darabani.
Întâlnirea a fost precedat\ de slujba
Sfintei Liturghii oficiat\ în Biserica „Sfin]ii Împ\ra]i Constantin [i
Elena” a Parohiei P\ltini[. Referatul „Biserica, spa]iul bucuriei [i
al libert\]ii tinerilor” a fost prezentat de pr. Iulian Andrei de la Parohia „Sfântul Pantelimon” – Ba[eu.

Pr. Iulian Andrei
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Pr. Ionu] Apetrei

În ziua urm\toare, 23 noiembrie, Mitropolitul Moldovei
Moldovei [i[i
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Bucovinei a prezidat ultima conferin]\ de toamn\ a preo]ilor din
Arhiepiscopia Ia[ilor. În Protopopiatul Dorohoi, Sfânta Liturghie a
fost oficiat\ în Biserica „Sfin]ii Împ\ra]i Constantin [i Elena” a Parohiei Brosc\u]i. Referatul p\rintelui Ionu] Apetrei de la Parohia
Dealu Mare a încheiat seria conferin]elor de toamn\ cu tema „Biserica, spa]iul bucuriei [i al libert\]ii
tinerilor”.

