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es te curat, sf�nt, autentic rom� -
nesc [i cre[tinesc.

Descrierea acestor situa]ii
diferite, �nt�lnite �n aceste zile,
cu prinde [i ceea ce se �nt�mpl\
pe micul ecran, pe in ter net, �n
fa mi lie, �n locuri publice... Oa -
me nii �n]eleg diferit sem ni fica]ia
acestei perioade, se preg\tesc �n
diverse feluri pentru trecerea
din tre ani, au perspective mul ti -
ple [i con tradic torii asupra anu -
lui care vine. De aceea, se cuvi -
ne s\ ne oprim o clip\ din iure -
[ul vie]ii [i s\ ne �ntreb\m: Ce
este Cr\ ciu nul? Cum ar trebui s\
ne raport\m la aceast\ s\rb\ toa -
re? Care sunt �n]elesurile, pentru
via]a noastr\, ale cre din]ei �n
Fiul lui Dumnezeu devenit om,
�n marea tain\ a vie]uirii lui
Dum  nezeu printre oameni?

Iubi]i fra]i [i surori 
�ntru Hristos Domnul,

„Cu adev\rat mare este taina
dreptei credin�e: Dum nezeu S-a
ar\tat în trup.”3

Acesta este Cr\ciunul. Cel ce
Se na[te �n Betleem este Dum ne -
zeu. Hristos este Dumnezeu. El
este Dumnezeu [i de  vine Om �n
acela[i timp. Orice alt\ �n]ele ge -
re a Cr\ciu nu lui, ce nu cuprinde
�n ea m\rturisirea c\ Hristos este
Dum nezeu, c\ Pruncul Iisus
n\scut �n ieslea Betleemului este
Dumnezeu, c\ Fecioara Maria
es te N\sc\toare de Dum ne zeu,
este o �nv\]\tur\ fals\ [i adev\r
nu se afl\ �ntru ea. Cre[    tinul or -
to dox este chemat �nainte de
toate s\ aprofun deze credin]a �n
Hristos ca Dumnezeu, s\ se lase
cuprins de ea, s\ se roage pentru
a o dob�ndi.

~nainte de rostirea cuv�ntului
din Sf�nta Evanghelie la Dum ne -
zeiasca Liturghie, preotul [i cei
pre zen]i se roag\ astfel: „Str\lu -
ce [te în inimile noastre, Iubito -
rule de oa meni, St\pâne, lumina
cea curat\ a cunoa[terii Dumne -
zeirii Tale”4.

Av�nd ca fundament credin]a

�n Hristos, Dumnezeu [i Om de -
o potriv\, suntem chema]i s\ pre -
lungim �n via]a noastr\ taina Lui
divino-uman\. Tr\ind �n aceast\
lume, dar destina]i ve[niciei,
via]a noastr\ se cere a fi dum ne -
ze iasc\ [i omeneasc\ �n acela[i
timp.

Perioada s\rb\torii Na[terii
Domnului este bun prilej pentru
a con[tientiza acest adev\r [i a-l
tr\i c�t mai ad�nc [i cuprinz\tor.
Medita]ia la taina Na[terii lui
Hristos, partici parea la Sf�nta
Liturghie [i pacea sufleteasc\
d\ruit\ de colinde pot fi �m ple -
tite �n aceste zile cu bucuria de a
fi �n familie, de a ne �nt�lni cu
pri etenii, de a oferi daruri celor
dragi [i celor care sunt �n nevoie.

S\rb\toarea Na[terii Domnu -
lui este ziua p\cii, a re facerii le -
g\ turii �ntre noi [i Dumnezeu,
�n tre noi [i semenii no[tri, �ntre
pu terile suflete[ti ale fiec\ruia.
P\rintele Du mitru St\niloae vor -
be[te despre „harul p\cii izvo râ -
tor din Hristos (…) ce înconjoar\

lumea (…), ce se a[az\ între toa -
te, le gându-le, f\când pace între
ele (…), pace în omul însu[i”5.

~n perioada dintre s\rb\torile
Na[terii [i Botezului Dom  nului
suntem chema]i la o mai mare
deschidere spre cei lal]i, spre o
�n]elegere mai adev\rat\ a ceea
ce suntem noi �n raport cu ei.
Por nind de la „zidul desp\r]itor”
dintre om [i Dumnezeu, �nl\turat
prin Na[terea lui Hristos, este
bine s\ con[tientiz\m tragedia
zidurilor desp\r]itoare dintre
fra]ii de aceea[i mam\, dintre
so]i, dintre p\rin]i [i copii, dintre
bo ga]i [i s\raci, dintre politicieni
[i popor, uneori chiar din tre pre -
o]i [i credincio[i, sau dintre arhi -
e rei [i preo]i. A fi �m preun\, a
ierta, a fugi de r\zbunare, a nu te
l\sa cuprins de ispita superio ri -
t\]ii �n raport cu ceilal]i, a avea
for]a renun ]\rii la p\rerea pro -
prie �n favoarea viziunii mai bu -
ne a celui lalt, �nseamn\ a te l\sa
cuprins [i convins de taina Betle -
e  mu lui, de c�ntarea �nge ri lor, de �

�
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bucuria magilor [i a p\s to rilor.
Na[terea Dumnezeiescului

Prunc, prezen]a Prea cu ratei Sale
Maici [i a b\tr�nului Iosif, lea g\ -
nul [i scutecele ar trebui s\ nas -
c\ [i s\ renasc\ �n via]a rom� ni -
lor bucuria de a fi tat\ [i mam\,
de a avea prunci [i de a veghea
la edu ca]ia lor.

Se cuvine ca icoana Na[terii
Dom nului s\ fie a[ezat\ �n fie -
care cas\ la loc de cinste, pentru
ca p\rin]ii cu mul]i copii s\
primeasc\ �nt\rire, curaj pentru
a-i cre[te cum se cuvine [i a se
bu cura de existen]a lor. Aceea[i
icoan\ poate fi [i izvor de �n tre -
bare pentru mul]i, [i anume: De
ce nu am copii? De ce am doar
unul sau doi? Unde sunt cei lal]i?
Ce am f\cut cu ei? Cum pot
repara gre[eala [i re dob�ndi nor -
ma litatea?

Iubi]i fii [i fiice duhovnice[ti,

Am �ncercat �n pu]ine [i
s\race cuvinte s\ medit\m �m -
pre un\ la taina S\rb\torii Na[ te -
rii Domnului, c\ut�nd a afla ce
este aceasta, cum poate fi cunos -
cut\, tr\it\ [i m\r turisit\. N\d\j -
du im �n mila Domnului c\ vom
primi harul pentru a �n]elege
taina Betleemului [i pentru a �n -
cer ca s\ ne conform\m via]a,
adic\ starea l\untric\ [i atitu di -

nea ex terioar\, cu aceast\ tain\.
Este bine ca �n aceste zile de

mare bucurie s\ ne �n treb\m [i
noi cu marele duhovnic al pus -
tiei, P\rintele Ia chint de la Putna:
„Cum ~l primim noi pe Iisus Hris -
tos? Cu îndoial\, ca evreii cei de
demult, sau cu credin�\, ca magii
neamurilor? ~l odihnim pe Dom -
nul în ieslea cea de tain\ a inimii
sau ~l izgonim din cetatea sufle -
tului, asemenea lui Irod? Jertfim
Mân tuitorului via�a noastr\, su -
fle tul, puterea, mintea [i tot ce
avem mai de pre�? ~l întâmpin\m
noi ast\zi pe Hristos împ\ca�i
unii cu al�ii, spovedi�i, uni�i cu
Dum nezeie[tile Taine? Sau ve nim
la El plini de ur\, cer ta�i, ne spo -
vedi�i, întuneca�i de patimi?”6.

Rug\m pe Hristos Domnul s\
ne d\ruiasc\ puterea alegerii

celei curate [i s\ �n]elegem c\
s\rb\torile Na[terii Domnului,
Anului Nou [i Bobotezei �[i �m -
pli nesc rostul dac\ sunt tr\ite �n
duhul Betleemului [i al Iorda nu -
lui, nu �n duhul Babilonului [i al
Sodomei, �n duhul p\cii l\un tri -
ce [i al fa miliei, nu �n iz de b�lci
[i iarmaroc.

Rug\ciunea noastr\ se �n -
dreap t\ cu st\ruin]\ c\tre tro nul
Preasfintei Treimi spre a primi
puterea alegerii celei bune.
Pentru aceasta, ne �ncredin]\m
milei lui Dumnezeu Tat\l, n\ d\j -
du im �n iertarea Domnului Hris -
tos [i cerem ha rul iubirii care ne
vine de la Sf�ntul Duh, M�ng� ie -
to rul.

Pacea, bucuria [i adev\rul
Na[ terii Domnului s\ ne cuprin -
d\ pe to]i! S\ avem parte de un
sf�r[it de an bine cuv�ntat! Dum -
ne zeu s\ ne aib\ sub ocrotirea
Lui �n Anul Nou ce se apropie, [i
care n\d\jduim s\ fie r\stimp de
apro  piere fa]\ de Dumnezeu, de
�n]elegere �ntre oameni [i de
pace �n ]ar\ [i �n lume.

Al vostru c\tre Dumnezeu
smerit rug\tor,

† TEOFAN
Mitropolitul Moldovei [i

Bucovinei,
Loc]iitor de Arhiepiscop al

Romanului [i Bac\ului

�
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Binecuv=ntare arhiereasc\ `n Parohia
„Sf=ntul Laz\r“ din Ia[i

Pe 2 noiembrie, a fost o
zi de s\rb\toare spe -
cial\ pentru credin -

cio[ii Parohiei Oroftiana de Jos,
com. Suhar\u, jud. Boto[ani,
care au participat `n num\r
mare la sfin]irea bisericii pa ro -
hiale s\v=r[it\ de IPS P\rinte
Mitropolit Teofan. Sluj ba de
t=rnosire a fost urmat\ de slujba
Sfintei Liturghii arhie re[ti. Drept
r\splat\ pentru eforturile f\cute,
IPS Mitropolit Teofan a oferit
distinc]ii de vrednicie tuturor
celor care au ajutat de-a lungul
timpului la ridicarea [i pictarea

loca[ului de cult.
Biserica „Sf=ntul
Mare Mu cenic Di -
mi trie“ a fost con s -
truit\ `n tre anii
2010-2014, cu bi -
n e  c u v = n t a r e a
~nalt  prea sfin ]itului
P\rinte Teofan, de
c\ tre credincio[ii
din satul Orof tia -
na de Jos, la care
s-a ad\ugat aju to -
rul credincio [ilor din zo n\, sub
p\storirea pre  o]ilor Cla u diu
Ciprian Vreme de la Pa rohia

Oroftiana de Sus [i Ma rius
Dumitru P\ du rariu de la Pa -
rohia Dragalina.

Momente de bucurie duhovniceasc\ `n Parohia
Oroftiana de Jos

Credincio[ii Parohiei „Sf=ntul Laz\r“ din
Ia[i s-au bucurat, pe 24 noiembrie, de
prezen]a IPS P\rinte Mitropolit Teofan,

care a s\v=r[it slujba Vecerniei unit\ cu Litia, cu
prilejul s\rb\torii celui de-al doilea hram al acestei
comunit\]i parohiale – Sf=nta Mare Muceni]\ Eca -
terina. Al\turi de slujbele dedicate hramului, ie rar -
hul a oficiat slujba de sfin]ire a unei troi]e [i a unei
icoane de la intrarea `n loca[ul de cult. 

La finalul slujbei, `n cuv=ntul rostit, Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei a ar\tat ce virtu]i au ca rac -

terizat via]a de sfin]enie a Marei Muceni]e Eca te -
rina: „C=nd vorbim de Sf=nta Ecaterina, nu putem
s\ nu observ\m anvergura vie]ii ei de excep]ie [i
geniul ei de sfin]enie. Trecerea prin via]\ a sfintei
muceni]e a fost definit\ de trei lumini care au
str\lucit at=t pe chipul ei din afar\, c=t [i pe chipul
ei din\untru: frumuse]ea, `n]elepciunea cu totul
aparte [i credin]a nezdruncinat\ `n Domnul Hris -
tos. {i cum ar trebui s\ fie cre[tinul de ast\zi, da c\
nu frumos `n chipul [i duhul s\u, `n]elept [i, mai
presus de toate, credincios?“.

~n perioada 1 noiembrie –
31 decembrie, ~naltprea -
sfin ]itul P\rinte Mitropolit

Teofan a vizitat parohiile: „In tra -
rea Maicii Domnului �n Biseric\”
[i „Sf�ntul Sava” din Ia[i (Proto -
popiatul I Ia[i) „Sfin]ii Martiri
Br�n coveni” [i „Sf�ntul Laz\r”
din Ia[i (Protopopiatul II Ia[i),
„Sf�ntul Nicolae” – Ipatele (Pro -

topopiatul III Ia[i), „Sfin]ii Voie -
vozi” din Pa[cani (Protopo pi atul
Pa[cani), „Sf�ntul Vasile” din
H�rl\u (Protopopiatul H�rl\u),
„Sfin]ii ~mp\ra]i Cons tantin [i
Elena” – Gar\ Veche din Piatra
Neam] (Protopopiatul Piatra
Neam]), „Sf�ntul Dimitrie” din
Boto[ani (Protopopiatul Boto -
[ani), „Sfin]ii Arhangheli” –

Ib\ne[ti (Protopopiatul Dorohoi),
„Sf�ntul Dimitrie Izvor�torul de
Mir” – Oroftiana de Jos [i „Ador -
mirea Maicii Domnului” – Dra -
ga lina (Protopopiatul Dara bani).

~n aceea[i perioad\ P\rintele
Mitropolit Teofan a vizitat m\ -
n\s tirile: Golia [i Bucium (jud.
Ia[i), Pop\u]i (jud. Boto[ani),
Neam] [i Sih\stria (jud. Neam]).

Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit
Teofan la parohii [i m\n\stiri
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Ziua de 7 decembrie a fost una istoric\
pentru Pa rohia Pietri[ din co mu na ie[ean\
Dolhe[ti, slujba Sfintei Liturghii, urmat\ de

slujba de sfin]ire a unui centru social pa rohial,
fiind s\v=r[it\ de IPS P\rinte Mitropolit Teofan.
P=n\ la aceast\ dat\, `n biserica din Pietri[ nu mai
fusese s\v=r[it\ nici o Liturghie arhiereasc\. La
finalul Sfintei Liturghii, pentru implicarea de care a
dat dovad\ `n activitatea misionar-adminis trativ\,
IPS Mitropolit Teofan l-a hi rotesit pe preotul paroh
Marian Viorel Nimerincu iconom sta vro for. De
asemenea, ~naltprea sfin ]ia Sa i-a felicitat pe
enoria[ii din Pietri[, oferind distinc]ii de vred nicie
tuturor celor care au ajutat de-a lungul timpului la
ridicarea [i `nfrumuse]area centrului paro hial.

Slujba Sfintei Liturghii a fost urmat\ de slujba de
sfin]ire a cen trului social parohial din cur tea
bisericii, loc menit pentru or ganizarea de cateheze

pe diferite categorii de v=rst\ [i pentru activit\]i
culturale, sociale [i fi lantropice. La etajul centrului
va func]iona un birou [i un apar ta ment parohial.

Pe 15 decembrie, IPS P\ -
rinte Mitropolit Teofan,
`nconjurat de un sobor de

preo]i [i diaconi, a s\v=r[it slujba
de binecuv=ntare a pasajului
subteran „Mihai Eminescu“ din
Ia[i, una dintre cele mai mari
investi]ii realizate `n ultimii ani `n
acest municipiu. La evenimentul
inaugural au participat repre -
zentan]i ai autorit\]ilor centrale [i
locale, precum [i numero[i cet\ -
]eni ai Ia[ului. ~n cuv=ntul rostit

celor prezen]i, IPS P\rinte Mitro -
polit Teofan a vorbit despre be ne -
ficiile noului pasaj: „Dac\ se va
realiza un studiu privind minutele
ce vor fi economisite printr-o ase -
menea lucrare, s-ar putea con sta -
ta c\ aceste minute, multe la nu -
m\r, pot fi con cre tizate `n cons -
truc]ia unui apar ta ment, a unei
s\li de clase, a unui aparaturi
moderne pentru un spital. ~n
trafic, c=nd nu po]i ajunge la timp
acolo unde dore[ti, `]i cre[te

tensiunea, dublat\ de zgomotul
celorla]i [oferi care se gr\besc [i
care socotesc c\ vecinul sau cel
din fa]\ sunt vinova]i pentru
`nt=rziere sau blocaj. Prin cons -
truc]ia unui asemenea pasaj, se
`ndep\rteaz\ o surs\ suplimenatr\
de tensiune `ntre oameni, motiv
pentru care cred c\ eforturile
construc]iei `[i merit\ osteneala. ~l
rog pe Bunul Dumnezeu s\-i p\ -
zeasc\ de evenimente nefe ricite
pe to]i [oferii care vor trece pe
acest nou drum, precum [i pe to]i
cei care c\l\toresc pe ape, pe us -
cat [i prin aer, ca binecuv=ntate
s\ fie deplas\rile lor“.

Pasajul, inaugurat la Ia[i, are o
lungime total\ de 286 de metri [i
o l\]ime de 10 metri, per mi]=nd
accesul vehiculelor cu o `n\l]ime
maxim\ de 5 metri. Pa sajul face
parte din proiectul de mo -
dernizare a axei Est-Vest, P\ curari
– Pia]a Eminescu – Bd. In de -
penden]ei – Elena Doamna.

Sfin]irea centrului social al Parohiei Pietri[

A fost inaugurat pasajul subteran „Mihai Eminescu“
din Ia[i
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~n [edin]ele de Permanen]\ a Con si liului
Eparhial Ia[i din 5, 11, 19, 26 no  iem brie,
precum [i pe 10 decem brie, a fost aprobat\

acordarea unui ajutor financiar de 907.116 lei
pentru 21 de uni t\]i de cult din Arhiepiscopia
Ia[ilor, care au lucr\ri de `ntre]inere, repara]ii sau
de construc]ie, dup\ cum ur meaz\: M\n\stirea
„~nt=mpi na rea Domnului” – Sc\ricica, jud. Neam],

M\n\stirea „Adormirea Maicii Dom nului” – Piatra
Sf=n t\, jud. Ia[i, M\n\s tirea „Sf=ntul Daniil
Sihastru” – T\rcu]a, jud. Neam], M\n\stirea „Buna
Ves tire” – Br\dice[ti, jud. Ia[i, Schi tul „Sf=ntul Ilie”
– Ce rebuc, jud. Neam], M\n\stirea „Sf=ntul
Onufrie” – Sih\stria Voronei, jud. Boto[ani,
M\n\stirea „Sf=ntul Vasile cel Mare” – Bode[ti,
jud. Neam], M\n\stirea „Sfin]ii Arhangheli Mihail
[i Gavriil” – R\zboieni, jud. Neam], M\n\s ti rea
„Izvorul T\m\ du irii” – Ho ra i]a, jud. Neam],
M\n\stirea „Sf=n  ta Treime” – E[anca, jud.
Boto[ani, M\ n\stirea „~n\l]area Domnului” –
Golia, jud. Ia[i, M\ n\stirea B=rnova, jud. Ia[i,
Seminarul Teologic „Sf=ntul Gheor ghe” din
Boto[ani, Paro hia „Sf=nta Cuvioas\ Paras che va” –
B\tr=ne[ti, jud. Boto[ani, Pro to popiatul Boto[ani,
Parohia „Ador mirea Mai cii Domnului” – Medeleni,
com. Gol\ ie[ti, jud. Ia[i, Protopopiatul II Ia[i,
Parohia „Sfin]ii Voievozi” – Teioasa, Pro to popiatul
Darabani, Parohia „Sfin ]ii Arhangheli Mihail [i Ga -
vriil” – Unguroaia, Proto po pi atul Boto[ani, Parohia
„Sf=nta Cu vi oas\ Parascheva” – St=nca, Proto -
popiatul I Ia[i, Parohia „Aco per\m=ntul Maicii
Dom nu lui” – Rediu Sc=nteii, Proto po piatul III Ia[i,
Pa rohia „Ziua Crucii” – Boto[ani, Proto po pi atul
Boto[ani, Parohia „Sfin]ii ~m p\ ra]i Con stan tin [i
Elena” – S\rata, Dr\gu[eni, Pro to popiatul S\veni. 

~n Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i
din 5, 11 [i 26 noiembrie, ]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 Mitropolit Teofan a aprobat acordarea
rangurilor biserice[ti onorifice de iconom
[i iconom stavrofor, urm\torilor preo]i: 

- iconom: pr. P\durariu Marius Dumitru,
Parohia „Adormirea Maicii Domnului” –
Dragalina, com. Cristine[ti, jud. Boto[ani,
Protopopiatul Darabani;

- iconomi stavrofori: pr. C\lin Ilie,
Parohia „Sf=ntul Nicolae“, com. Mogo[e[ti
– Siret, jud. Ia[i, Protopopiatul Pa[cani; pr.
Nimerincu Marian Viorel, Parohia
„Adormirea Maicii Domnului” – Pietri[,
com. Dolhe[ti, jud. Ia[i, Protopopiatul II
Ia[i. 

Acord\ri de ranguri
biserice[ti

~n luna noiembrie 2014, Sectorul administrativ-
bisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat 61
de opera]iuni de personal, dup\ cum urmeaz\: 16

la Centrul Eparhial Ia[i, 28 �n cadrul Protopopiatelor [i
17 la m\n\stiri. Dintre acestea, 17 au fost �ncadr\ri [i
numiri, 20 �ncet\ri ale contractelor de munc\, 7 sus -
pend\ri, 3 reveniri la locul de munc\ dup\ concediul
de cre[tere a copilului [i 14 modific\ri ale raporturilor
de munc\.

~n luna decembrie 2014, Sectorul administrativ-
bisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat 33 de
opera]iuni de personal, dup\ cum urmeaz\: 10 la
Centrul Eparhial la[i, 13 �n cadrul Protopopiatelor [i 10
la m\n\stiri. Dintre acestea, 10 au fost �ncadr\ri [i
numiri, 10 �ncet\ri ale contractelor de munc\, 4 sus -
pen d\ri, 1 reveniri la locul de munc\ dup\ concediul
de cre[tere a copilului [i 8 de modific\ri ale rapor -
turilor de munc\.

Opera]iuni de personal la nivelul
Arhiepiscopiei Ia[ilor `n lunile
noiembrie-decembrie 2014

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

Hot\r=ri ale Permanen]ei Consiliului Eparhial Ia[i

Sprijin financiar pentru unit\]ile de cult

M\n\stirea „Buna Vestire” Br\dice[ti
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Conferin]ele preo]e[ti semestriale de toamn\
din Arhiepiscopia Ia[ilor 

Pe 17 noiembrie, a venit
r=n dul preo]ilor din Pro -
topopiatul Dorohoi s\ se

reuneasc\ `n conferin]a semes -
trial\ de toamn\, prezidat\ de
IPS P\rinte Mitropolit Teofan.
Ziua a debutat cu s\v=r[irea Sfin -
tei Liturghii arhiere[ti `n biserica
Parohiei „Sfin]ii Voievozi Mihail
[i Gavriil“ din Ib\ne[ti. Confe -
rin ]a preo]easc\ a continuat cu
vi zionarea unui film, care a fa -
cilitat `n]elegerea tematicii alese
pentru `nt=lnire, [i cu prezentarea
referatului „Sfin]ii Martiri Br=n -
co veni – modele pentru cre[tinii
de azi“, de c\tre pr. Mihai Cla u -
diu Foca de la Parohia „Na[terea
Maicii Domnului“ – Dumbr\vi]a.
~nt=lnirea a con]inut [i dezbateri
pe marginea temei, lu\ri de cu -
v=nt ale unora dintre preo]ii
prezen]i [i `ndemnuri din partea
IPS Mitropolit Teofan.

Pe 20 noiembrie, preo]ii Pro -
topopiatului H=rl\u s-au `nt=lnit
`n conferin]a semestrial\ de
toamn\. ~nt=lnirea a debutat cu
Sf=nta Liturghie s\v=r[it\ de IPS
P\ rinte Teofan `n biserica Pa ro -
hiei „Sf=ntul Vasile cel Mare“ din
H=rl\u. La final, IPS P\rinte Teo -
fan a slujit slujba Parastasului
pen tru p\rintele Dimitrie Bejan.
Conferin]a preo]easc\ a con ti -
nuat cu vizionarea unui film [i
cu prezentarea unui referat. Du -
p\ conferin]\, Mitropolitul Mol -
dovei [i Bucovinei s-a `nt=lnit la
se diul Protopopiatului cu mem -
brii filialei ATOR H=rl\u, apoi a
vi zitat Casa memorial\ „Pr. Di -
mi trie Bejan“.

Programul conferin]elor preo -
]e[ti de toamn\ din Arhie pis -
copia Ia[ilor au continuat pe 24
noiembrie, cu `nt=lnirea preo]ilor
din Protopopiatul III Ia[i. Sf=nta
Li turghie arhiereasc\ a fost s\ v=r -
[it\ `n biserica Parohiei „Sf=ntul
Ierarh Nicolae“ – Ipatele. ~nt=l ni -
rea a continuat `n C\minul cul tu -
ral al comunei cu alocu]iunea de
deschidere a IPS P\rinte Teofan,
ur mat\ de sus]inerea temei „Sfin -

]ii Martiri Br=ncoveni – modele
pentru cre[tinii de azi“ de c\tre
pr. Vasile Matcovici de la Paro -
hia „Sf=ntul Prooroc Ilie Tesvi tea -
nul“ din comuna Pope[ti. A ur -
mat apoi un program artistic,
elevii {colii Generale „Dimitrie
Sturza“ din Pope[ti interpret=nd
piesa de teatru „Sf=ntul Con stan -
tin Br=n coveanu“ de Mihaela
B\  ni c\ Vatra. 

Pe 25 noiembrie, preo]ii din
Protopopiatul II Ia[i s-au reunit
`n conferin]a semestrial\ de
toam n\. Ziua a debutat cu s\ v=r -
[irea Sfintei Liturghii de c\tre IPS
P\rinte Teofan `n biserica Pa ro -
hiei „Sfin]ii Martiri Br=ncoveni [i

Sf=nta Mahram\ a Domnului“
din cartierul ie[ean Cantemir. ~n -
t=l nirea a continuat la sediul
Protopopiatului II Ia[i cu un scurt
film prezentat de Sectorul de
misiune, statistic\ [i prognoz\
pastoral\ al Centrului eparhial
Ia[i. Referatul temei propuse,
„Sfin ]ii Martiri Br=ncoveni – mo -
dele m\rturisitoare pentru cre[ ti -
nii prigoni]i `n prezent“, a fost
sus ]inut de pr. Constantin Cio ba -
nu de la Parohia „Sfin]ii Apostoli
Petru [i Pavel – Moara de V=nt“
din Ia[i. Conferin]a s-a `ncheiat
cu audien]ele primite de IPS Mi -
tro polit Teofan.

Pe 15 decembrie, a venit r=n -
dul preo]ilor din Protopopiatul I
Ia[i s\ se reuneasc\ `n conferin]a
preo]easc\ semestrial\. Ziua a
de butat cu s\v=r[irea Sfintei Li -
tur ghii arhiere[ti `n biserica Pa ro -
hiei „Sf. Sava cel Sfin]it“ din
Ia[i. Conferin]a a continuat cu
vi zionarea unui film [i cu pre -
zen tarea referatului „Sfin]ii Mar -
ti ri Br=ncoveni – modele pentru
cre[tinii de azi“, de c\tre pr.
Bog dan }ifrea de la Parohia „Sf.
M. Mc. Mina“ din Ia[i. ~nt=lnirea
a con]inut [i dezbateri pe mar gi -
nea temei, lu\ri de cuv=nt ale
unora dintre preo]ii prezen]i [i
`ndemnuri din partea IPS P\rinte
Mitropolit Teofan.
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~n perioada 3-8 noiembrie,
s-au desf\[urat la Ia[i „Zi -
lele Pro Vita“, eveniment

organizat de Departamentul Pro
Vita al Arhiepiscopiei Ia[ilor. Te -
ma edi]iei de anul acesta a fost
„Fa milia cu mul]i copii – ade v\ -
ruri, bucurii [i provoc\ri“, `n
con textul `n care familia nume -
roa s\ este, `n general, stig ma ti za -
t\, marginalizat\ [i `ncadrat\ `n
unele stereotipuri. Programul
„Zilelor Pro Vita“ a fost structurat
pe o serie de evenimente de di ca -
te mai multor categorii de pu -
blic, astfel `nc=t mesajul edi]iei
de anul acesta s\ ajung\ la c=t
mai mul]i oameni. Pe data de 3
noiembrie a fost organizat\
conferin]a „Familia Br=ncoveanu
– model de familie cu mul]i co -
pii“, sus]inut\ `n Aula Magna a

Universit\]ii „Petre Andrei“ de
p\rintele arhimandrit Hrisostom
R\d\[anu, consilierul educa]io -
nal al Arhiepiscopiei Ia[ilor. Pe 4
noiembrie, a avut loc „Seara ar -
tistic\ de muzic\ folk [i teatru“,
Colegiul „Sf=ntul Nicolae“ al
Facult\]ii de Teologie Ortodox\
din Ia[i fiind gazda [i principalul
partener `n organizarea acestui
eveniment. Pe 7 noiembrie, for -
ma]ia „Brio Sonores“, c=[tig\torii
sezonului patru al emisiunii
„Rom=nii au talent“, a `nc=ntat
publicul `n cadrul concertului
ca ritabil sus]inut la Teatrul pen -
tru copii [i tineret „Luceaf\rul“
din Ia[i. Pe 8 noiembrie, s-au
desf\[urat la Facultatea de Teo lo -
gie Ortodox\ din Ia[i atelierele
de lucru pe tema edi]iei de anul
acesta. „Zilele Pro Vita“ s-au

`ncheiat pe data de 8 noiembrie,
c=nd p\rintele Constantin Stur -
zu, consilierul cultural al Arhie -
pis copiei Ia[ilor, a sus]inut la Fa -
cultatea de Teologie Ortodox\
din Ia[i conferin]a „Familia cu
mul]i copii – adev\ruri, bucurii
[i provoc\ri“.

~n urma tuturor ac]iunilor de
str=n gere de fonduri desf\[urate
`n cadrul „Zilelor Pro Vita“ –
2014, s-a str=ns suma de 9.791
lei. Ace[ti bani vor fi folosi]i pen -
tru beneficiarii Programului de
solidaritate pentru familia cu
mul]i copii – „Sf=ntul Stelian“,
proiect prin care Departamentul
Pro Vita are `n grij\ 153 de fa mi -
lii cu opt sau mai mult de opt
co pii, din jude]ele Ia[i, Boto[ani
[i Neam].

“Zilele Pro Vita„

Centrul social-cultural „Sf=ntul Paisie“ al
M\ n\stirii Neam] a g\z du it pe 13
noiembrie Sinaxa monahal\ cu stare]ii [i

stare]ele din Arhiepiscopia Ia[ilor, pre zidat\ de
IPS P\rinte Mitropolit Teofan. ~nt=lnirea
monahal\ din acest an a coincis cu Simpo zi onul
interna]ional „~nt=lnirea cu p\rintele duhov ni -
cesc: Cuviosul Paisie Aghioritul (1924-1994)“,
or ganizat de Mitropolia Mol do vei [i Bucovinei,
`mpreun\ cu Fa cultatea de Teologie Orto do x\
din Ia[i. Despre principalele aspecte abordate
ne-a oferit mai multe detalii p\rintele arhi man -
drit Nichifor Horia, stare]ul M\n\stirii „Sfin]ii Trei
Ierarhi“ din Ia[i [i exarh al m\ n\s tirilor din A r hi e -
piscopia Ia[ilor: „Sinaxa monahal\ cu sta re ]ii [i
stare]ele din Arhie pis copia Ia[ilor din acest an a
fost cuprins\ `n simpozionul mai larg dedicat
persona li t\ ]ilor Sf=ntului Paisie Velici cov schi [i
Cuviosului Paisie Aghi o ritul [i a stat sub semnul
po v\ ]uirii acestora, anume pe de o par te de a
lep\da duhul lu mesc, iar pe de alt\ parte de a
administra cu responsabilitate cele pe care le
avem `n `ncre din ]are – patrimoniul [i bunurile
m\n\stirilor, c=t [i grija ca cei pe care `i pov\ ]u -

im s\ nu fie cu prin[i de duhul lumesc [i de duhul
tr=nd\viei. O aten]ie spo rit\ trebuie acordat\
`mp\rt\[irii cu responsabilitate cu Sfintele Tai ne.
Ca stare]i, avem respon sa bilitatea de a-i forma pe
mo nahi `n `n]elegerea dreapt\ a Sfintelor Taine,
fiindc\ numai atunci c=nd suntem uni]i cu Hris -
tos, nimic din fricile [i gri jile acestei lumi nu au
putere asu pra noastr\“.

Sinaxa monahal\ cu stare]ii [i stare]ele din
Arhiepiscopia Ia[ilor
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Reflecţii. O călătorie duhovnicească
Mitropolitul Antonie de Suroj

Sfânta Evanghelie pe înţelesul copiilor Predici și cuvântări alese
Sfântul Filaret, Mitropolitul Moscovei

Aur taboric
Nicolae Ionel

Dicţionar de teologie patristică
Pr. John Anthony McGuckin

Biserica năruită
Alexandru Lascarov-Moldovanu

Diabetul. Un pericol în creștere
pentru sănătatea populaţiei

Constantin Milică

și Camelia Nicoleta Roman

Împărăţia lui Ciuboţel
Spiridon Vangheli

Poveștile pădurii
Dionis Spătaru

Șoricelul și margareta
Gabriel Poenaru

Agenda creștinului 2015

Noutăţi  editoriale la Editura Doxologia:

Dogmatica empirică
după învăţăturile prin viu grai

ale Părintelui Ioannis Romanidis (Vol. I)
Ierotheos Vlachos

Mitropolitul Nafpaktosului

– în lunile noiembrie-decembrie –
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~n anul comemorativ al Sfin -
]ilor Martiri Br=n co -
veni, Centrul Cultural Mi -

sio nar Doxologia al Arhiepis co -
piei Ia[ilor a preg\tit, cu binecu -
v=ntarea IPS P\rinte Mitropolit
Teofan, mai multe evenimente
spe ciale `n cadrul Serilor Doxo -
lo gia. Unul dintre acestea s-a
des f\[urat `n parteneriat cu Di -
rec ]ia Jude]ean\ pentru Cultur\,
Culte [i Patrimoniu Cultural Na -
]io nal Ia[i, Asocia]ia Centrul de
Promovare Turistic\ Ia[i [i Uni ver -
sitatea de Arte „George Enescu“
Ia[i `n perioada 11-24 noiembrie,
`n turnul clopotni]\ al M\n\stirii
Golia din Ia[i. Este vorba des -
pre expozi]ia „R\d\cini Br=nco -
ve  ne[ti“ a Elenei Murariu, o ex -
pozi]ie de excep]ie care a avut
un real succes at=t `n ]ar\, c=t [i
`n str\in\tate. ~n debutul eveni -
men tului, consilierul cultural al
Arhiepiscopiei Ia[ilor, pr. Cons -
tan tin Sturzu, a f\cut o introdu -
ce re legat\ de lucr\rile expuse [i
a ]inut s\ men]ioneze c\ aceast\
manifestare este cu adev\rat un
eveniment, av=nd `n vedere fap -
tul c\ aceea[i expozi]ie a fost
pre zent\ la New York, dar [i c\
„este o expozi]ie care `ncunu -
nea z\ foarte mul]i ani de munc\,
foarte mul]i ani de jertf\, de d\ -
ruire din partea doamnei Elena
Murariu“. ~n continuare, conf.
univ. dr. Codrina Ioni]\, de la Fa -
cultatea de Arte Vizuale [i De -
sign, din cadrul Universit\]ii de
Arte „George Enescu“ Ia[i, a
subliniat specificul acestei ex po -
zi]ii, pun=nd accentul pe ideea
`mbin\rii dintre ceea ce este tra -
di]ional rom=nesc [i forma icoa -
nei bizantine. P\rintele arhi man -
drit Nichifor Horia, exarhul ad -
mi  nistrativ al Arhiepiscopiei
Ia[ilor [i delegatul IPS P\rinte
Mi tropolit Teofan la eveniment, a
re marcat faptul c\ autoarea lu -

cr\ rilor „este un adev\rat hagio -
graf care ne pune la `ndem=n\
un sinaxar `n imagini, un sinaxar
al domnitorilor Br=ncoveni. Si -
na xar pe care suntem chema]i
s\-l citim, s\-l decript\m, `n]e le -
g=nd mesajul celor expuse“. Lu -
cr\ rile expuse fac parte dintr-un
proiect mai amplu, dedicat Sfin -
]ilor Br=ncoveni, prezentat `n vo -
lumul Puterea viziunii. 

Al doilea eveniment important
din cadrul Serilor Doxologia,
rea lizat de aceast\ dat\ `m pre u -
n\ cu Facultatea de Teologie Or -
to dox\ „Dumitru St\niloae” din
Ia[i, a avut loc pe 11 noiembrie.
Conferin]a „P\rintele Paisie Aghi -
oritul – un om pentru veacul

nos tru”, sus]inut\ `n Aula Magna
„Mihai Eminescu” a Universit\]ii
„Ale xandru Ioan Cuza” din Ia[i,
a adus `n aten]ia publicului ie -
[ean pe Cuviosul Paisie Aghio ri -
tul prin intermediul a dou\ per -
so nalit\]i teologice din spa]iul
grecesc care l-au cunoscut pe
ma rele duhovnic: Georgios Man -
tza ridis, profesor emerit la Fa cul -
tatea de Teologie a Universit\]ii
„Aristotel“ din Tesalonic, [i
ierom. Athanasie Simonopetritul,
unul dintre ei mai renumi]i im -
no grafi ai zilelor noastre, im no -
graful Patriarhiei de Cons tan  ti -
nopol [i o personalitate dis tin s\
a Sf=ntului Munte Athos.

Evenimente speciale `n cadrul “Serilor
Doxologia”

�
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Pe 12 noiembrie, `n Aula
Magna a Universit\]ii
„Al. I. Cuza“ din Ia[i a

avut loc ceremonia de decernare
a titlului de Doctor Honoris
Causa profesorului Georgios
Mantzaridis de la Facultatea de
Teo logie a Universit\]ii „Aris to -
tel“ din Tesalonic. La festivitate
au participat IPS P\rinte Mitro -
polit Teofan, prof. univ. dr. Vasile
I[an, rectorul Universit\]ii „Al. I.
Cuza“, pr. prof. univ. dr. Gheor -
ghe Popa, prorector `n cadrul
Universit\]ii „Al. I. Cuza“, pre -
cum [i al]i reprezentan]i ai me -
diu lui academic ie[ean.

Georgios Mantzaridis s-a n\s -
cut `n Tesalonic `n anul 1935,
unde a devenit, `n 1957, licen]iat
al facult\]ii de teologie, institu]ie
de `nv\]\m=nt cu care s-a iden -
tificat timp de 50 de ani. ~n anul
1960 a primit titlul de doctor `n
teologie al Facult\]ii de Teologie
din Tesalonic, cu teza „Activi ta -

tea `nv\]\toreasc\ a lui Origen”,
fiind ulterior autor al unui impre -
sio nant num\r de titluri (peste
200) sub form\ de monografii,
studii, articole [i edi]ii critice ale
unor opere patristice, cu impact
major `n cercetarea teologic\.
Pentru opera sa teologic\,
domnul profesor Mantzaridis a

pri mit, `n anul 1986, cea mai
`nal t\ distinc]ie a Patriarhiei
Ecumenice, `n anul 1987, Cru -
cea de Aur din partea Mitropoliei
Germaniei, iar `n anul 2001,
distinc]ia „Crucea patriarhal\
pentru mireni“ din partea Pa tri ar -
hiei Rom=ne.

Georgios Mantzaridis, Doctor Honoris Causa al
Universit\]ii „Alexandru Ioan Cuza“ din Ia[i

Facultatea de Teologie Or -
todox\ din Ia[i a primit
pe 11 noiembrie, oaspe]i

de seam\. Profesorul univ. dr.
An�stis Kesel�poulos de la Fa -
cul tatea de Teologie a Uni ver si -
t\]ii din Tesalonic a sus]inut `n
Sala Coloanelor de la facultatea
ie [ean\ o conferin]\ despre fe -
nomenul seculariz\rii, la care au
participat studen]i de la toate
sec ]iile, `nso]i]i de cadrele di dac -
tice.

„Secularizarea, at=t `n mediul
social, c=t [i `n mediul bise ri -
cesc, se refer\ la dou\ dimen -
siuni: lumea [i Biserica. Biserica
`[i are provenien]a sa de la Dum -

nezeu, precum [i lumea [i toate
cele zidite `n lume `[i au, de ase -
me nea, cauza [i provenien]a `n
Dumnezeu. ~n lumea creat\, dar
[i `n Biseric\ se descoper\ [i se
v\de[te lucrarea lui Dumnezeu,
de aceea nici lumea [i nici cre -
a]ia nu poate fi `n]eleas\ `n afara
lui Dumnezeu, dar nici noi nu-L
putem `n]elege pe Dumnezeu `n
afara lumii. Acest fapt realizeaz\
o leg\tur\ dialectic\ `ntre lume
[i Biseric\; lumea face parte din
purtarea de grij\ a lui Dumne -
zeu“, a subliniat prof. univ. dr.
An�stis Kesel�poulos, `n referatul
prezentat, tradus de p\rintele
protosinghel Nathanael Neac[u,

slujitor la Catedrala Mitropo li ta -
n\ din Ia[i. ~n partea a doua a `n -
t=lnirii, invitatul a r\spuns `ntre -
b\ rilor adresate de cei prezen]i.

Pe 16 decembrie, Facultatea
de Teologie Ortodox\ din Ia[i a
g\zduit conferin]a „Vinul – Dar
al lui Dumnezeu [i Euharistie a
cre a]iei“. Evenimentul a avut loc
`n contextul Anului omagial
euharistic, al Sfintei Spovedanii
[i al Sfintei Euharistii [i al acti vi -
t\ ]ilor academice desf\[urate `n
facultatea ie[ean\ pe parcursul
`n tregului an. Conferin]a a cons -
ti tuit primul rezultat al progra -
mu lui de cercetare „Biblia“ (un
acronim pentru „Biblia `n Inter -

Conferin]e organizate de Facultatea de Teologie
Ortodox\ „Dumitru St\niloae“ din Ia[i
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~n perioada 13-15 noiem brie, Centrul social-
cultural „Sf= ntul Paisie” al M\n\s ti rii Neam] a
g\zduit Simpozionul in terna]ional „~nt=lnirea

cu p\ rin tele duhovnicesc: Cuviosul Pai sie
Aghioritul (1924-1994)”, or ganizat de Mitropolia
Mol do vei [i Bucovinei `mpreun\ cu Fa cul tatea de

Teologie Ortodox\ din Ia[i. La evenimentul dedicat
`m plinirii a 20 de ani de la tre ce rea `n ve[nicie a
Cuviosului Paisie Aghioritul au participat, al\turi
de IPS P\rinte Mitropolit Teofan, numero[i teologi,
precum [i pro fe sori [i monahi din ]ar\ [i din
str\in\tate, care l-au cunoscut pe marele p\rinte
athonit sau care s-au aplecat asupra `nv\]\turii
acestuia. Simpozionul a debutat pe 13 noiembrie,
dup\ s\v=r[i rea Sfintei Liturghii `n biserica
M\n\stirii Neam], prin cuv=ntul de deschidere al
IPS P\rinte Mitropolit Teofan: „Sub egida cu vin -
telor p\rintelui Paisie Aghi o ritul «Cu durere [i cu
dragoste pen tru omul contemporan», ne afl\m `n
aceste zile `n str\vechea m\ n\stire a Neam]ului.
Este a tre ia `nt=lnire de acest gen orga ni zat\ de
Mitropolia Moldovei [i Bucovinei, primele dou\
fiind consacrate p\rintelui Paisie de la Sihla [i
p\rintelui Cleopa de la Sih\stria. Anul acesta, aici,
la M\  n\stirea Neam], ne `nt=lnim cu p\rintele
Paisie Aghioritul. La `mplinirea a 20 de ani de la
ple carea sa dintre p\m=nteni c\tre cere[tile
loca[uri [i `n per spec ti va iminent\ a canoniz\rii
sale dorim s\ ne apropiem mai mult de el. Dorim
s\-i auzim glasul m\r turisind adev\rul credin]ei `n
Hristos Domnul pentru a primi noi `n[ine mai
mult\ credin]\ [i `ndr\zneal\ sf=nt\ spre a o m\r -
turisi la r=ndul nostru. Dorim s\ fim `mpreun\
c=teva zile cu c=]iva dintre fiii duhovnice[ti ai
p\rintelui Paisie. Cum l-au cu nos cut ei pe marele
duhovnic? ~n ce chip, `nt=lnirea cu el le-a mar cat
via]a duhovniceasc\, via]a `n general? Cum au
`n]eles cu aju torul p\rintelui Paisie ce `nseam n\ a
fi ortodox? Cum se poate vie ]ui cre[tine[te ast\zi?
Cum pot duce vie]uitorii din m\n\stiri crucea
monahismului? Cum pot ei descoperi continuu
bucuria de a fi monah? Cum poate supra vie ]ui �

Simpozion interna]ional dedicat Sf=ntului
Cuvios Paisie Aghioritul

pre tarea Bisericii. Literatura Ins -
pi rat\ `n Actualitate“), sub coor -
do narea diac. lect. dr. C\t\lin
Vatamanu. Programul urm\re[te
elaborarea, realizarea [i dez vol -
ta rea unor proiecte de cercetare,
fundamentale [i aplicative, spe -
ci fice teologiei biblice, pentru a
r\spunde exigen]elor actuale ale
cercet\rii din spa]iul eclezial,
universitar [i cultural, na]ional [i
european. 
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cre[tinul din lume asaltului de
ispitiri care-l `nconjoar\ din
toate p\r]ile?“.

~n continuare, dup\ vizio na -
rea primei p\r]i a documen ta ru -
lui „Cuviosul Paisie Aghioritul
(1924-1994). Transmisionistul
Ar matei [i al lui Dumnezeu“, s-au
citit mesajele trimise de c\tre
M\n\stirile athonite Stavronikita,
Filoteu [i Kutlumu[. Ziua a con ti -
nuat cu sus]inerea referatelor:
„P\rintele Paisie – om universal“
– prof. Georgios Mantzaridis de
la Facultatea de Teologie din Te -
salonic, „Operator al frecven ]e -
lor lui Dumnezeu. O abordare a
vie]ii p\rintelui Paisie” – prof.
An�s tis Kesel�poulos de la Fa -
cul tatea de Teologie din Tesalo -
nic, „P\rintele duhovnicesc.
Considera]ii eclesiologice“ – pr.
prof. univ. dr. Constantin Coman

de la Facultatea de Teologie
Orto dox\ din Bucure[ti, „Haris -
me le duhovnice[ti ale p\rintelui
Paisie, a[a cum le-am cunoscut“
– Athanasios Rakovalis, „P\rin te -
le Paisie – `nv\]\tor al m\rini -
miei practice“ – arhim. Theo -
klitos Bol kas, stare]ul M\n\stirii
„Sf=n tul Arsenie“ din Halkidiki,
Gre cia, [i „Virtu]ile monahului `n
ope ra cuviosului Paisie Aghio ri -
tul“ – arhim. Ioan Harpa, stare]ul
M\n\stirii Pop\u]i [i exarhul
m\n\stirilor din zona Boto[ani.
Pe 14 noiembrie, ieromonahul
Atha nasios Simonopetritul a vor -
bit despre „Amintiri din rela]ia
mea cu fericitul Gheronda Pai -
sie“, pr. drd. Petru Sidoreac a
sus ]inut comunicarea „Cuviosul
Paisie sau calea de la fotografie
la icoan\“, pr. prof. univ. dr. Ioan
Te[u de la Facultatea de Teologie

din Ia[i a subliniat care este
„Chipul p\rintelui duhovnicesc
`n scrierile cuviosului Paisie
Aghioritul“, iar arhim. Kasianos
el Inati, stare]ul M\n\stirii „Maicii
Domnului Cald-Mijlocitoarea“,
Liban, a vorbit despre „Iradierea
luminii str\lucitoare a p\rintelui
Paisie `n Orientul Mijlociu“.

Programul simpozionului s-a
`n cheiat cu a doua parte a docu -
men tarului video „Cuviosul Pai -
sie Aghioritul (1924-1994). Trans -
 misionistul Armatei [i al lui Dum -
nezeu“ [i cu cuv=ntul de final al
~naltpreasfin]itului P\rinte Mitro -
po lit Teofan, care a mul]umit at=t
participan]ilor, c=t [i organiza to -
rilor. La finalul simpozionului,
par ticipan]ii au vizitat m\n\s ti -
rile Secu, Sih\stria, Sihla, Agapia
[i V\ratec. 

Pe 2 decembrie, `n Aula Magna a
Universit\]ii de Agronomie din Ia[i a avut
loc colocviul „Muzica bi zan tin\ `n

Principatele Rom=ne. 200 de ani de la Reforma
hrisan tic\“, organizat de Mitropolia Moldovei [i
Bucovinei [i de Universitatea de Arte „George
Enescu“ din Ia[i, `n colaborare cu Facultatea de
Teologie Or to dox\ „Dumitru St\niloae“, cu
Seminarul Ortodox „Sf. Vasile cel Mare“ [i cu
Asocia]ia Cul tu ral\ „Byzantion“ din Ia[i. Eve ni -
mentul a fost primul din ]ar\ dedicat celor 200 de
ani de la oficializarea, la Constantinopol, a primei
[coli psaltice cu predare `n noul sistem
semiografic. Or ga nizatorii colocviului [i-au
propus, at=t prin prezent\ri [ti in]ifice, c=t [i prin
momente de interpretare psaltic\, eviden ]i erea
rolului avut de c\tre Princi patele Rom=ne, prin
mitropoli]ii, domnitorii [i intelectualii rom=ni [i
greci ai `nceputului de secol XIX, `n acceptarea,
sus]inerea [i promovarea noii metode ela bo rate de
c\tre cei trei dasc\li con stantinopolitani, Hrisant
de Madyt, Hurmuz Hartofilax [i Grigorie
Protopsaltul. Astfel, despre diferen]ele `ntre noua [i
vechea nota]ie, dar [i despre ele mentele de
noutate ale Reformei, despre pre]uirea [i jertfa

adus\ de dasc\lii [i ierarhii rom=ni la
propov\duirea muzicii Sfin]ilor P\rin]i imnografi
au vorbit monahul Filotheu B\lan de la M\n\stirea
Petru Vod\, pr. asist. dr. Gabriel Nastas\ de la
Facul tatea de Teologie Ortodox\ din Ia[i, lect. dr.
Zamfira D\nil\ [i prep. drd. Adrian S`rbu de la
Uni versitatea de Arte „George Enescu“ din Ia[i. 

„Muzica bizantin\ `n Principatele Rom=ne. 200 de
ani de la Reforma hrisantic\“

�
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Mitropolia Moldovei [i
Bucovinei a avut bu -
curia de a g\zdui, cu

bi necuv=ntarea IPS P\rinte Mi -
tro polit Teofan, un inedit eve ni -
ment cultural-artistic, ce a avut
loc pe 4 decembrie la Casa de
Cultur\ a Sindicatelor din Ia[i.
Este vorba de drama muzical\
sacr\ „Constantin Br=ncoveanu”.
Evenimentul a fost organizat de
Arhiepiscopia Tomisului, `n
parteneriat cu „Constan]a Alt -
fel” – Asocia]ia Civic\ pentru
Constan]a [i Corul „Armonia”,
cu ocazia anului comemorativ
dedicat Sf=ntului Voievod Con -
stantin Br=ncoveanu. Spectatorii
ie[eni s-au bucurat de o re pre -
zenta]ie de excep]ie a arti[tilor
veni]i de la Constan]a, printre
care ierod. Bartolomeu Trofin,
dar [i studen]i, masteranzi [i

doctoranzi ai Universit\]ii „Ovi -
 dius” din Constan]a – Facul tatea
de Teologie Ortodox\, ca dre
didactice ale Inspectoratului
{colar Jude]ean Constan]a – dis -
ci plina Religie, arti[ti lirici ai
Teatrului de Oper\ [i Balet „Oleg
Danovski” din Constan]a.

Spectacolul muzical-simfonic
„Constantin Br=ncoveanu” este
rodul crea]iei compozitorului

Sabin Dr\goi (1894-1968), fol -
clo rist [i membru corespondent
al Academiei Rom=ne, cunoscut
lumii muzicale rom=ne[ti prin
cu legerile de folclor [i colinde,
dar [i prin motivele muzicale
populare care au stat la baza
ope relor muzicale de anvergur\:
opere, piese simfonice, miniaturi
pentru pian.

Pe 9 decembrie, `n Aula
Magna a Universit\]ii
„Petre Andrei“, ASCOR

[i ATOR – filiala Ia[i au or ga -
nizat conferin]a „Taina aceasta
mare este. Familia – redut\ `m -
potriva p\catului [i scar\ spre
rai“. Invitatul `nt=lnirii a fost IPS
P\rinte Teodosie, Arhiepiscopul
Tomisului, care a r\spuns
fr\m=nt\rilor fire[ti [i specifice
tinere]ii. To]i cei prezen]i nu
doar au discutat pe tema fami li -
ei, ci au [i sim]it c\ sunt o mare
familie. Ultima conferin]\ din
acest an cu tematica „Cum s\
iu be[ti f\r\ s\ regre]i“ i-a avut
ca invita]i pe pr. Constantin

Sturzu, consilierul cultural al
Arhiepiscopiei Ia[ilor, [i Cla u -
diu B\lan, pre[edintele Asoci a -
]iei „Ortodoxia Tinerilor“. Con -
fe rin]a a avut loc pe 16 de cem -
bri e la Biserica „Adormirea

Maicii Domnului“ Galata din
Ia[i. Conferin]a a fost un prilej
pen tru a redescoperi bucuria ce
izvor\[te din iubire, dar [i res -
pon  sabilitatea [i demnitatea
acesteia.

Spectacolul muzical-simfonic “Constantin
Br=ncoveanu” 

Conferin]ele ASCOR Ia[i din perioada Postului
Cr\ciunului



| Colindul sf=nt [i bun

16 | noiembrie-decembrie | Candela Moldovei | an XXIII, nr. 11-12

Sala „Stephanus Magnus“ a
Centrului „Providen]a“ s-a
dovedit a fi ne`nc\p\toare

pentru ie[enii care au participat [i
`n acest an la tradi]ionalul con -
cert de colinde al Mitropoliei
Mol dovei [i Bucovinei. La specta -
colul-eveniment „Dar din suflet
pentru suflet“, derulat pe 14
decembrie cu binecuv=ntarea [i
`n prezen]a IPS P\rinte Mitropolit
Teofan, au luat parte credincio[i
de toate v=rstele care au apreciat
presta]ia corurilor participante
prin ropote de aplauze. Cei apro -
ximativ 1.000 de spectatori pre -
zen]i au putut asculta colinde
tradi]ionale rom=ne[ti interpretate
de [ase coruri: „Filomelos“ din
Borze[tii Bac\ului, Grupul folclo -
ric „Tezaur“ din Ciurbe[ti – Ia[i,
„An geli“ din T=rgu Neam], Gru -
pul folcloric „Firicelul“ din Ne -
 gre[tii Vasluiului, Grupul folcloric
„Balada“ din F\lticeni [i „Surorile
Osoianu“ din Chi[in\u.

La finalul evenimentului, IPS
P\rinte Mitropolit Teofan a mul ]u -
mit tuturor celor care au contri -
buit la buna organizare a con cer -
tului [i a amintit de starea de ru -
g\ ciune reg\sit\ `n sensul cuvin -
telor prin care se exprim\ colin -
dele: „~nainte de a veni la acest
eveniment, deschiz=nd oarecum
la `nt=mplare Sf=nta Scriptur\, am
g\sit un cuv=nt din proorocia lui
Amos, capitolul VIII, `n care pro -
fetul, adres=ndu-se poporului,
spu ne urm\toarele: «Va veni vre -
mea c=nd va fi mult\ foame pe
p\m=nt, dar nu va fi foame de
p=i ne, ci de cuv=ntul Domnului.
Ve]i alerga `nfometa]i, c\ut=nd pe
cineva s\ v\ vesteasc\ cuv=ntul
Domnului, dar nu ve]i g\si aceas -
ta». C=t\ diferen]\ exist\ `ntre
starea pe care o descrie profetul
Amos [i ceea ce, prin mila Dom -
nului, `ncerc\m s\ tr\im de 25 de
ani `ncoace, `n vreme de li ber -

tate. Un colind din seara aceasta
`ns\ ne-a amintit [i de Iuda, care
vine viclene[te ca s\ fure p=inea
miresei, paharul mirelui [i alte
lucruri care reprezint\ semne ale
normalit\]ii. N\d\jduim c\ prin
pre zen]e precum cele care au
`mbodobit at=t de frumos scena
din seara aceasta, nu-l vom l\sa
pe Iuda s\ ne p\trund\ `n case.
N\ d\jduim ca prin puterea rug\ -
ciunii a[ezat\ `n aceste colinde,
prin puterea rug\ciunii pe care o
ave]i dumneavoastr\ [i cei ase -
me nea nou\, s\ avem por]ile
inimilor `nchise la c=ntecele de
siren\ care vor s\ ne fure sufle -
tele, credin]a sau p\m=ntul“.

La final, to]i colind\torii au
primit cadouri din partea IPS
P\rinte Teofan. Concertul s-a
`ncheiat cu tradi]ionalul colind
„O, ce veste minunat\!“ inter pre -
tat de membrii tuturor celor [ase
coruri.

~n dup\-amiaza zilei de 18
decembrie, la Casa de Cultur\ a
Sindicatelor din ora[ul Boto[ani a
avut loc tradi]ionalul spectacol-
eveniment „Bucuria Na[terii
Domnului“, desf\[urat `n pre zen -
]a IPS P\rinte Mitropolit Teofan, a
mai multor stare]i [i p\rin]i
protopopi, precum [i a sute de
boto[\neni. Grupurile care au
`nc=ntat audien]a au fost Corul

„Eclesia“ al preo]ilor din Proto po -
piatul Dorohoi, corul c=nt\re]ilor
biserice[ti din Boto[ani, Corul
psaltic „Sf. Ioan Iacob Hozevitul“
al Protopopiatului Boto[ani, Gru -
pul de colind\tori „Floricica“ al
Protopopiatului Darabani, Corul
„Amvonul“ al preo]ilor din Pro to -
popiatul S\veni, Corul Bisericii
„Sf. Ilie“ Negreni, Protopopiatul
S\ veni, Corul „Heruvimii“ al pre -
o]ilor din Protopopiatul Boto[ani
[i grupul de colind\tori al Gim na -
ziului Burl\ne[ti din Republica
Moldova.

La sf=r[itul evenimentului,
`ntreaga sal\ a c=ntat colindul
„O, ce veste minunat\!“, iar IPS
Mitropolit Teofan a `mp\r]it daruri
celor care au colindat.

~n Sala Consiliului Jude]ean
Neam], s-a derulat pe 21 decem -
brie concertul de colinde orga -
nizat de Protopopiatul Piatra
Neam]. Evenimentul a avut loc `n
prezen]a IPS P\rinte Mitropolit
Teofan, a mai multor stare]i, p\ -
rin]i protopopi, directori de
seminarii, oficialit\]i locale [i ju -
de ]ene, precum [i a sute de nem -
]eni. Au interpretat colinde tradi -
]ionale rom=ne[ti [ase coruri din
zon\: Corul „Glasul Bisericii“ al
preo]ilor din Protopopiatul Piatra
Neam], Corul „Vl\starele Orto do -
xiei“ al Asocia]iei Tinerilor Orto -

Concerte de colinde organizate de Mitropolia Moldovei
[i Bucovinei
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doc[i din Piatra Neamt, Corul
„Im perialii“ al Seminarului teo lo -
gic din Piatra Neam], Corul „He -
ru vimii“ al Bisericii „Sf. Ioan
Botez\torul“ din Piatra Neam],
Corul „C=ntec Sf=nt“ al Parohiei
„Pogor=rea Sf=ntului Duh“ – Gar\
[i Corul „Melozii Neam]ului“.

~n cuv=ntul rostit, Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei a mul]umit
tuturor celor care s-au implicat `n
derularea concertului, vorbindu-
le celor prezen]i despre spiritul
Cr\ ciunului, care trebuie p\strat
`n fiecare familie: „S\ nu uita]i s\
`mbodobi]i bradul de Cr\ciun [i
s\ tr\i]i `n continuare `n duhul
s\rb\torii Na[terii Domnului.
Exist\ ast\zi o nevoie imens\ de
Cr\ciun, de repere, de taine, de
simboluri, f\r\ de care via]a omu -
lui este at=t de lipsit\ de vlag\.
De ce e nevoie de brad? Pentru
c\ el `i arat\ omului c\ trebuie s\

fie viu; nu e nimic mai dezolant
parc\ dec=t s\ vezi un copac go -
la[, f\r\ frunze, f\r\ flori, f\r\
fruc te. De ce este important bra -
dul? Pentru c\-]i arat\ ]ie, cre[ -
tine, c\ trebuie s\ fii `nr\d\cinat
puternic `n p\m=ntul care ad\ -
pos te[te moa[te de sfin]i, ose min -
te de eroi [i pe p\rin]ii [i str\bunii
no[tri. De asemenea, bradul se
`nal]\ spre cer falnic, ar\t=nd c\
destina]ia omului nu este aici, pe

p\ m=nt, ci `n ~mp\r\]ia cerurilor.
De ce avem nevoie de Cr\ciun?
Pen tru c\ aceast\ s\rb\toare ne
spune cel pu]in dou\ lucruri fun -
damentale: s\ avem credin]\ `n
Dumnezeu [i s\ avem grij\ de
propriile noastre familii“.

La sf=r[itul evenimentului, `n -
treaga sal\ a c=ntat colindul „O,
ce veste minunat\!“, iar IPS
Mitropolit Teofan a `mp\r]it daruri
celor care au colindat.

La Facultatea de Teologie
Ortodox\ „Dumitru St\ -
niloae“ din Ia[i a avut

loc, pe 17 decembrie, serbarea
de Cr\ciun. Evenimentul, de ve -
nit deja tradi]ional, este un
moment prin care studen]ii ins -
titu]iei de `nv\]\m=nt superior,
prin colind, propov\duiesc ves -
tea Na[terii Domnului [i le
mul]umesc profesorilor pentru
ajutorul acordat pe parcursul
`ntregului an. ~n Sala Coloa ne -
lor a Facult\]ii de Teologie Or -
todox\ „Dumitru St\niloae“ din
Ia[i, coruri formate din studen]i
teologi au interpretat colinde
tradi]ionale, apoi a fost pus\ `n
scen\ o pies\ de teatru dedicat\
s\rb\torii Na[terii Domnului. ~n
finalul evenimentului, p\rintele
prof. univ. dr. Ion Vicovan, de -
ca nul Facult\]ii de Teologie Ort o -
dox\ din Ia[i, a vorbit despre
mesajul pe care `l transmit

colindele [i a mul]umit tuturor
celor care s-au implicat `n des -
f\[urarea acestui eveniment. 

~n `ncheiere, IPS P\rinte Mi -
tro polit Teofan le-a vorbit celor
prezen]i despre sensul s\rb\ to -
rilor, c=t [i despre faptul c\
acestea trebuie s\ se prelun -
geas c\ pe tot parcursul anului.

To]i studen]ii implica]i `n ser -
barea de Cr\ciun a Facult\]ii de
Teologie au primit daruri din
partea Mitropolitului Moldovei
[i Bucovinei, iar to]i cei pre -
zen]i la manifestare au primit
covrigi, mere [i c=te un pahar
cu vin fiert.

Serbare de Cr\ciun la Facultatea de Teologie
Ortodox\ din Ia[i
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Zilele Colegiului „Sf=ntul
Nicolae“ au debutat �n
acest an pe 29 noiem-

brie, cu o activitate misionar-ca-
tehetic\ �n Parohia St=nca-Roz -
no vanu. Pe 30 noiembrie, tot la
Parohia St=nca a avut loc activi-
tatea misionar-caritativ\ „Sf=ntul
Nicolae“, �n cadrul c\reia au fost
distribuite alimente [i produse de
�ngrijire personal\ pentru o fami-
lie care risca „convertirea“ la o
denomina]iune religioas\ neo-
pro testant\ din motive finan-
ciare. ~n aceea[i zi, a avut loc [i
un pelerinaj la m\n\stirile nem -
]ene. De Ziua Na]ional\ a Rom= -
niei, membrii Colegiului au orga-
nizat ac]iunea „De 1 decembrie,
z=mbe[te!“ [i au dezb\tut �n sala
de training dac\ tineretul con-
temporan este influen]at mai
mult de ateism dec=t de cre[ti-
nism. A urmat �mbodobirea bra-
dului [i o sear\ de informare
cre[tin\ �n comuna C\l\ra[i. Tot
pe 1 decembrie, �n holul recep -
]iei Colegiului a avut loc vernisa-
jul expozi]iei „Fereastr\ c\tre su-
fletul t\u“, precum [i un proiect
organizat �mpreun\ cu ProVita �n
Parohia Ple[ani. Pe 2 decembrie
a avut loc trainingul „Jocuri pen-

tru lucrul cu tinerii,“ sus]inut de
Maria Kozhinova pentru cei care

doresc s\ devin\ �n viitor ong-i[ti,
traineri, formatori sau profesori.

Ziua s-a �ncheiat cu un recital
muzical. Pe 3 decembrie a avut

loc un cenaclu literar, o prim\
�nt=lnire a celor pasiona]i de lite-
ratur\ [i a celor care scriu poezie
[i proz\, precum [i Cam pi onatul
de Fotbal al Facult\]ii de Teologie
din Ia[i, urmate de o sea r\ de jo-
curi. Pe 4 decembrie a avut loc
evenimentul „Sear\ la colegiu“ �n
Sala Juventus. ~n zilele de 5 [i 6
decembrie, studen]ii teologi
ie[eni, membri ai Co le giu lui
„Sf=ntul Nicolae“, au ales s\-[i
s\rb\toreasc\ ocrotitorul la
Biserica „Sf=ntul Sava cel Sfin]it“.

Pe data de 8 decembrie, tinerii
teologi ie[eni, �mpreun\ cu Re -
vista Phenix [i Clubul IQ, au �n-
fiin]at o bibliotec\ �n Pocreaca,
c\r]ile fiind donate �n urma unei
campanii.

20 de evenimente `n cadrul Zilelor Colegiului
„Sf=ntul Nicolae“, edi]ia a II-a
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Cea de-a doua edi]ie a concursului
„Varlaam. Bucuria cunoa[terii“ a
adunat, pe 13 decembrie, la

{coala „Varlaam Mitropolitul“, aflat\ sub
patronajul spiritual al Mitropoliei Mol -
dovei [i Bucovinei, copii din clasele a IV-a
de la mai multe [coli din Ia[i. Competi]ia a
presupus dou\ probe – una transdis -
ciplinar\, la care elevii [i-au verificat
cuno[tin]ele de limba [i literatura rom=n\,
matematic\, istorie, geografie, comunicare
[i dezvoltare personal\ [i religie, iar �n
cadrul celei de-a doua probe, copiii au
f\cut echip\ cu p\rin]ii, am\nunt prin care
concursul este o premier\ �n Ia[i. C=t timp
cei mici s-au aplecat asupra colilor de
h=rtie, p\rin]ii au participat la un workshop sus]inut
de Cristina Gheorghe, directorul executiv al Fun -
da]iei „Varlaam Mitropolitul“, c\reia i-au �mp\rt\[it
[i din dorin]ele lor �n ceea ce-i prive[te pe copii [i
a[tept\rile pe care le au de la cadrele didactice,
oricare ar fi ele. 

Premierea c=[tig\torilor va avea loc �n urma

edi]iei de prim\var\ a concursului, la o dat\ ce
urmeaz\ a fi anun]at\. Copiii de pe primul loc vor
primi c=te o burs\ de merit la Gimnaziul „Varlaam
Mitropolitul“. ~n ordinea mediilor, un sfert dintre ei
vor participa la o excursie tematic\. P\rin]ii vor
primi o invita]ie gratuit\ la unul dintre atelierele „Ai
copil. ~nva]\ s\ fii p\rinte!“.

P\rin]i [i copii, al\turi într-o întrecere inedit\

~n perioada 4-8 noiembrie,
a avut loc cea de-a VIII-a
edi ]ie a seriei de conferin]e

„Ai copil. ~nva]\ s\ fii p\rinte!“,
organizate de {coala primar\ [i
gimnazial\ „Varlaam Mitropoli -
tul“ aflat\ sub patronajul spiri-
tual al Mitropoliei Moldovei [i
Bu  co vinei. Prima conferin]\ inti-
tulat\ „Cum stimul\m sau inhi -
b\m aten ]ia?” a avut loc pe 4
no iembrie �n Aula Magna a Uni -
ver si t\]ii „Alexandru Ioan Cuza“
din Ia[i [i a fost sus]inut\ de
prof. dr. Florian Colceag, pre[e -
din tele Institutului Rom=n pen-
tru Studii [i Cercet\ri Avansate
Gif ted Edu cation. ~mpreun\ cu
publicul s-a �ncercat s\ se afle
tehnici prin care copiii pot fi de-
termina]i s\ fie mai aten]i la
[coa l\, �n public sau �n orice
grup se afl\. Urm\ toarea �nt=lni -

re a avut loc pe 10 noiembrie [i
a fost sus]inut\ de Urania Cre -
me ne, care a oferit o prezentare
cu tema „Cum �nva]\ copiii [i
cum le p\str\m aten]ia”. P\rin]ii
au aflat c\ fiecare persoan\ are
modul ei specific de a culege in-
forma]ii [i de a le prelucra [i c\
procesul este diferit de la o v=rs -
t\ la alta. Ultima �nt=l ni re cu pu-
blicul din aceast\ edi ]ie a confe-

rin]elor „Ai copil. ~n va ]\ s\ fii
p\rinte!” a avut loc pe 18 no -
iem  brie, tot �n Aula Mag na. Invi -
tatul serii a fost mai ca Siluana
Vlad, coordonatoarea Centrului
„Sfin]ii Arhangheli” din Ia[i, iar
titlul conferin]ei a fost „Ia aminte
la tine �nsu]i!”, un sfat foarte bun
pentru oricine, indiferent de
v=rsta pe care o are. 

“Ai copil. ~nva]\ s\ fii p\rinte!„ – edi]ia a VIII-a
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Biroul de Asisten]\ Social\ „Diaconia“ al
Arhiepis co   piei Ia[ilor a derulat ̀ n apropierea
s\rb\torilor de iarn\ o ac]iune filantropic\

`ndreptat\ spre oamenii nevoia[i, `n cadrul pro -
 iectului „Na[terea lui Hristos, bucuria s\rb\torii“. ~n
cadrul a ces  tui program, `n jur de 60 de fa milii care
se confrunt\ cu o si tua ]ie material\ precar\ au primit
pa chete cu alimente de baz\ pentru a se bucura
astfel al\turi de cei dragi pe parcursul s\rb\torii Cr\ -
ciu nului. „Am dorit ca prin inter me diul acestui pro -
iect, derulat cu binecuv�ntarea IPS P\rinte Mitro po -
lit Teofan, s\ aducem bucurie familiilor mo no -
parentale sau cu mul]i copii. S-au oferit alimente ne -
lipsite de pe masa fiec\rei fa milii“, a spus pr. Valentin
M�nc\, din cadrul Biroului de Asisten]\ Social\
„Diaconia“ al Arhiepis co piei Ia[ilor. De asemenea,
`n ma jo ritatea parohiilor din cadrul Epar hi ei Ia[ilor 

s-au desf\[urat ac ti vit\]i umanitare, pentru a veni `n
`n t�mpinarea nevoilor familiilor nevoia[e. 

Pe parcursul lunii decem -
brie, Biroul de Asisten]\
Social\ al Protopopia tu -

lui I Ia[i a derulat campania „Co -
piilor s\raci cine le ofer\ da -
ruri?“. Copiii din 45 de familii s\ -
race, aflate `n eviden]a proto po -
piatului, au primit daruri cu pri -
lejul s\rb\torii Na[terii Dom nu -
lui. Ei provin din parohiile pro to -
ieriei, at�t din mediul urban, c�t
[i din cel rural. Campania s-a de -
rulat cu binecuv�ntarea [i spri ji -

nul IPS P\rinte Teofan, [i cu apor -
tul mai multor institu]ii [i spon -
sori din Ia[i [i din str\in\tate.
„Campania noastr\ a debutat la
`nceputul lunii decembrie a aces -
tui an [i s-a bucurat de un real
suc ces. ~n toat\ aceast\ perioad\
am avut al\turi, preo]i de la pa ro -
hii, studen]i de la mai multe fa -
cul t\]i din Ia[i, precum [i ins ti -
tu]ii care deruleaz\ activit\]i `n
domeniul social“, a amintit Io ne -
la Amariei, asistent social `n ca -

drul Protopopiatului I Ia[i. Da ru -
rile colectate de la oamenii cu
ini m\ mare au ajuns `n casele fa -
mi liilor cu mul]i prunci, spre bu -
curia acestora. Mai mult dec=t
at�t, pe chipurile lor s-a putut citi
ui mi rea [i recuno[tin]a. Ajutora -
rea persoanelor care se confrunt\
cu lipsuri materiale din Protopo -
pi atul I Ia[i continu\ [i dup\ s\r -
b\  to  rile de iarn\.

Paraclisul Mitropolitan „Sf�n -
 tul Nicolae Domnesc” `n
par teneriat cu Funda]ia

Me dical\ „Providen]a” [i Funda]ia
World Vision Rom�nia a ini]iat un
proiect de sprijin pentru copii
numit „Iar facerea de bine [i `n tra -
jutorarea s\ nu le da]i ui t\ rii!” cu
ocazia s\rb\toririi Sf�n tu lui Ierarh
Nicolae. Cu binecuv�n ta rea IPS
P\rinte Mitropolit Teo fan, pe 5 de -
cembrie, pr. Con stan tin Naclad,
co ordonatorul Para cli sului Mitro -

po litan „Sf�ntul Ni co lae Dom -
nesc”, al\turi de angaja]ii Bise ri -
cii, o echipa medical\ a Fun  da]iei
Medicale „Providen]a” for ma t\
din medic, asistent medical [i
asistent social [i angaja]i ai Fun -
da]iei World Vision Rom�nia s-au
depla sat `n satul Bro[teni, comuna
Vl\ deni, jude]ul Ia[i, unde cu spri -
jinul preotului paroh Ovidiu Man -
ca[ [i al asistentei sociale Mihaela
Cio banu de la prim\ria comunei
au `mp\r]it daruri, ali men te [i `m -

br\ c\minte la 20 de familii cu 66
de copii, au iden tificat persoanele
cu probleme de s\n\tate dintre
ace[tia, oferindu-le servicii medi -
ca le [i medicamente gratuite. Pe
l�ng\ `mbr\c\minte, dulciuri [i
ali mente de baz\, fie care familie a
primit produse de cur\]enie, de -
ter gent, s\pun, paste [i periu]e de
din]i pentru c\ men ]i nerea cur\ ]e -
niei corpului cons ti tu ie o condi]ie
esen]ial\ pentru p\strarea s\n\ -
t\]ii.

Activit\]i filantropice dedicate Cr\ciunului `n Eparhia
Ia[ilor

Campania „Copiilor s\raci cine le ofer\ daruri?“ 

“Iar facerea de bine [i `ntrajutorarea s\ nu le da]i uit\rii!”
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Spitalul „Providen]a“ a dat startul unui nou
proiect: „Caravana medical\ «Provi den ]a»“.
Pe 12 decembrie, o echip\ format\ din

asisten]i, medici [i preo]i au mers la Andrie[eni, o
zon\ defavorizat\ [i greu accesibil\, pentru a veni
`n sprijinul persoanelor care au nevoie de asisten]\
medical\ [i care p�n\ acum nu au reu[it s\ ajung\
la spital. Ziua a `nceput cu prelevarea probelor de
s�n ge pentru efectuarea analizelor de laborator,
recoltarea fiind realizat\ de c\tre asisten]ii me di -
cali D\nu] Sc�nteie [i Camelia Nechita. Timp de
c�teva ore, apoi, au fost acordate consulta]ii oftal -
mo logice de c\tre dr. Adina Nechita, consulta]ii de
medicin\ intern\ de c\tre dr. Eugen Gazzi [i au fost

realizate ecografii de c\tre dr. Flavia Luca. Apro xi -
mativ 40 de persoane, dintre care un sfert neasi gu -
rate, au beneficiat de noul proiect al Spitalului
„Providen]a“, pacien]ii consider�nd ac]iunea drept
un mare ajutor. Persoanele care au necesitat in -
vestiga]ii am\nun]ite sau interven]ii chirurgicale au
fost sf\tuite s\ vin\ la spital, pentru a fi internate.
Prima caravan\ medical\ din cadrul acestui proiect
a fost realizat\ cu sprijinul medicilor de familie din
comun\ [i a preotului Radu Alexandru Pavel. Spi -
talul „Providen]a“ va continua seria caravanelor
me  dicale pe tot parcursul anului 2015, `ntr-o bun\
colaborare cu protopopiatele, c\ut�nd, `n acest fel,
s\ ofere aproapelui un echilibru trupesc [i sufletesc.

Ziua de 15 decembrie a
fost o zi plin\ de acti vi -
t\]i pentru preo]ii Proto -

po piatului II Ia[i. Dup\ ce de la
primele ore ale dimine]ii a avut
loc [edin]a lunar\ `n care tema
dezb\tut\ a purtat titlul „Cu dra -
goste, despre colinde [i colin d\ -
tori“, la orele amiezii corala pro -
topopiatului, alc\tuit\ din 21 de

preo]i, dirijat\ de p\rintele Ga -
briel N\stas\ [i `nso]it\ de p\ -
rintele protopop Vilie Doro[in c\,
a colindat [i a oferit pachete cu
dulciuri [i alimente bolnavilor de
la Spitalul de copii „Sf�nta Ma -
ria“ [i de la Institutul Regional de
Oncologie, precum [i b\tr�nilor
de la azilul din Bucium.

Prima caravan\ medical\ „Providen]a“, la Andrie[eni

Pe 9 decembrie, la ceas
de sear\, Funda]ia „So li -
dari tate [i Speran]\“ a

Ar hi e pis copiei Ia[ilor a organi zat
spectacolul caritabil „Poveste din
Viflaim“ – edi]ia a II-a. ~n fa]a a

peste 1.300 de spectatori, au co -
lindat Corul de copii Musica
Viva al Asocia]iei „Iubire [i `n -
credere“ – dirijor doctor Daniela
Doro [inc\, corul de copii al
Cen trului de Zi „Mia Casa“ In cu -

le] al Fun da]iei „Solidaritate [i
Speran]\“ – coordonator Alina
B\ dili]\, corul de copii al Cen -
trului de Zi „Sf�n ta Marina“ al
Funda]iei „Solida ri tate [i Spe ran -
]\“ – coordonator Lucian Isaicu
[i, nu `n ultimul r�nd, Paula Se -
ling. Resursele co lec tate `n urma
acestui eveni ment vor sta la ba -
za sus]inerii ac ti vit\]ilor social-
educative pe care le desf\[oar\
Funda]ia „Solidaritate [i Spe -
ran]\“ pentru peste 70 de [colari
nevoia[i din municipiul Ia[i [i de
pe raza comunei B�rnova prin
cele dou\ centre de zi pentru
copii – „Sf�nta Marina“ [i „Mia
Casa“ Incule] – [i prin Cantina
so cial\ „Sf�ntul Sava“.

Poveste din Viflaim – edi]ia a II-a

Colinde [i daruri oferite bolnavilor de
preo]ii Protopopiatului II Ia[i
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~n apropierea s\rb\torii Na[ -
terii Domnului, pre[colarii
de la Gr\dini]a cu Program

Prelungit „Sf�ntul Sava“ din Ia[i,
al\turi de cadre didactice [i p\ -
rin]i, au ̀ ncercat s\ aduc\ un z�m -
bet pe chipul copiilor de la Cen -
trul de zi „Sf�nta Marina“ – Ia[i.
P\rin]ii [i copiii au preg\tit da ruri
pe care le-au oferit cu mult drag ̀ n
data de 17 decembrie, `n Biserica
„Sf�ntul Sava cel Sfin]it“. ~nt�l ni -
rea s-a desf\[urat `ntr-o at mosfer\

familial\, glasurile `nge re[ti ale
co piilor unindu-se `n c�nt de co -
lin d\. D\ruind [i pri mind, copiii
au tr\it `mpreun\ bu curia Cr\ciu -
nului. Ac]iunea a f\cut parte din
calendarul de ac ti vit\]i al proiec -
tu lui Strategia Na ]ional\ de Ajutor
Comunitar (SNAC), prin care pre -
[colarii de azi, adul]ii de m�ine,
dob�ndesc valori morale care se
vor concretiza `n comportamente
sociale dezirabile.

~n s\pt\m�na 15-21 de cem -
brie, Departamentul Pro
Vita al Arhiepiscopiei Ia[i -

lor a organizat o ampl\ ac]iune
de ajutorare a familiilor cu peste
opt copii `nscrise `n programul
„Sf�ntul Stelian“. Obiectivul prin -
 cipal al acestei campanii a fost
oferirea unui sprijin concret pen -

tru 73 de familii numeroase din
jude]ele Ia[i, Boto[ani [i Neam],
astfel `nc�t bucuria Na[terii
Domnului s\ fie `nso]it\ [i de o
mas\ de Cr\ciun `m bel [ugat\, `n
c�t mai multe case. Pachetele au
con]inut un set de alimente de
baz\, ajutor pentru gospodine `n
prepararea meselor festive,
dulciuri pentru copii [i pro duse

de igien\ [i cur\]enie, ast fel
`nc�t preg\tirile de s\r b\ tori s\
fie gata la timp. Toat\ cam pania
s-a desf\[urat cu aju to rul dona -
torilor [i a voluntarilor Pro Vita,
care s-au implicat at�t `n pro ce -
sul de achizi]ie a pro du selor, c�t
[i `n cel de distribuire a lor la
familiile de pe raza Arhie pis co -
piei Ia[ilor [i nu numai.

Ac]iune umanitar\ a pre[colarilor de la
Gr\dini]a „Sf=ntul Sava“ din Ia[i

Sprijin pentru 73 de familii cu mul]i copii

Ajunul Cr\ciunului a fost
tr\it cu mult\ emo]ie de
peste 600 de copii din

localit\]ile `nvecinate M\n\stirii
Had�mbu din jude]ul Ia[i. Mi cu -
]ii au venit s\-l `nt�lneasc\ pe
Mo[ Cr\ciun, cel care `mparte
da ruri celor cumin]i. P\rintele
sta re] Nicodim Gheorghi]\ a mul -
]umit tuturor celor care au f\cut
ca [i `n acest an s\ aduc\ bucurie
`n sufletele [i inimile copiilor [i i-a
`ndemnat pe micu]i s\ asculte de
p\rin]i, de preo]ii parohi [i de
`nv\]\tori: „Viitorul vostru este `n
m�na lui Dumnezeu. ~n fiecare
duminic\ [i s\rb\toare s\ mer -
gem la biseric\, s\ ascult\m cu -
v�ntul lui Dumnezeu. F\r\ supu -

nere, f\r\ ascultare [i f\r\ cre -
din]\ `n Dumnezeu, nu ve]i reu[i
`n via]\. Ve]i avea binecu v�n ta -
rea lui Dumnezeu at�t timp c�t
ve]i sluji Lui. S\ v\ spovedi]i [i s\

v\ `mp\rt\[i]i `n posturile de pes -
te an [i s\ `nv\]a]i rug\ciuni. S\
v\ ruga]i la M\icu]a Domnului ca
an de an, aceast\ mic\ ob[te des -
toi nic\ s\ v\ stea `n fa]\.“

Copiii s\raci au primit daruri la M\n\stirea Had=mbu


