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În perioada 30 aprilie-4 iunie
2009, în cele 12 protopopiate ale
Arhiepiscopiei Ia[ilor au avut loc
[edin]ele de prim\var\ ale preo-
]ilor. Cu acest prilej, au fost sus]i-
nute 12 teme despre via]a [i opera
Sfântului Vasile cel Mare, consa-
crate Anului comemorativ-omagial
al Sfântului Vasile cel Mare [i al ce-
lorlal]i Sfin]i Capadocieni. Înaltprea-
sfin]itul P\rinte Teofan, Mitropo-
litul Moldovei [i Bucovinei [i Loc-
]iitor de Episcop al Hu[ilor, a pre-
zidat toate cele 12 [edin]e preo]e[ti.

În cadrul [edin]ei din Proto-
popiatul Pa[cani, ce a avut loc pe
data de 30 aprilie 2009, pr. Ionel
Liviu Ghilan de la parohia Vas-
cani a sus]inut tema: „Via]a [i acti-
vitatea Sf. Vasile cel Mare – izvor de
inspira]ie pentru preotul de ast\zi”.
„Din via]a Sf. Vasile cel Mare, pre-

otul poate desprinde trei elemente
esen]iale: asceza, lecturile biblice
[i rug\ciunea, iar în ceea ce pri-
ve[te activitatea sa, slujitorul lui
Hristos trebuie s\ înve]e de la Sf.
Vasile grija pentru credincio[i,
felul în care a luptat pentru ap\-
rarea credin]ei, organizarea asis-
ten]ei sociale [.a.”, a precizat pr. Io-
nel Liviu Ghilan.

Întrunirea de prim\var\ a pre-
o]ilor din Protopopiatul Ceahl\u
a avut loc pe 4 mai 2009, la Bi-
serica „Na[terea Maicii Domnului”
din Ceahl\u. În cadrul acestei [e-
din]e, pr. Vasile Cristian D\sc\lescu
de la parohia cu hramurile „Intra-
rea Maicii Domnului în Biseric\”
[i „Sfântul Ioan cel Nou de la Su-
ceava” – Buhalni]a a sus]inut un
referat cu tema „Via]a [i opera Sfân-
tului Vasile cel Mare – model de
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inspira]ie în pastora]ia preotului”.
„Preotul, dup\ modelul Sfântului
Vasile cel Mare, trebuie s\ fie un
om de jertf\, s\ fie profund im-
plicat în via]a poporului drept-
credincios, într-un cuvânt, el tre-
buie s\ fie «tuturor toate» (I Cor.
9, 19)”, a concluzionat pr. Cristian
D\sc\lescu.

 

{edin]a de prim\var\ a preo-
]ilor din Protopopiatul Târgu Neam]
a avut loc pe data de 5 mai, la Bi-
serica „Sf. Arhangheli” din Tg.
Neam]. Pr. Gheorghe Onofrei de la
parohia „Adormirea Maicii Dom-
nului” – Vân\tori-Neam] a sus]i-
nut un referat cu tema „Via]a [i
opera Sfântului Vasile cel Mare -
surse de inspira]ie pentru lucra-
rea preotului”, în care a evocat
personalitatea Sfântului Vasile cel
Mare, epoca în care a tr\it [i a ac-
tivat, opera teoretic\ [i practic\ pe
care ne-a l\sat-o. S-a insistat asu-
pra calit\]ilor de predicator al cu-
vântului lui Dumnezeu [i de orga-
nizator al asisten]ei sociale – Va-
siliada – ale Sfântului Vasile cel
Mare, aspecte pe care fiecare slu-

jitor al lui Hristos la sfântul altar
trebuie s\ [i le însu[easc\. 

La sediul Protopopiatului Hâr-
l\u a avut loc, pe 7 mai, [edin]a
de prim\var\ cu preo]ii, fiind sus-
]inut\ tema „Via]a [i opera Sfân-
tului Vasile cel Mare - inspira]ie
pentru via]a preotului”, de c\tre
pr. Dumitru Tincu de la parohia „Sf.
M. Mc. Gheorghe” din Hârl\u.

Opera [i activitatea 
Sfântului Vasile cel Mare — 
pilde în slujire

{edin]a de prim\var\ a preo-
]ilor din Protopopiatul Ia[i 1 a avut
loc pe 12 mai, în sala de confe-
rin]e a Bisericii „Adormirea Maicii
Domnului” - Galata. Tema confe-
rin]ei a fost sus]inut\ de pr. Bog-
dan }ifrea, slujitor la parohia „Sf.
Mina” din cartierul ie[ean P\cu-
rari [i redactor-[ef al postului Ra-
dio TRINITAS, redac]ia Ia[i, [i s-a
intitulat „Via]a [i opera Sfântului
Vasile cel Mare – model de pasto-
ra]ie pentru preot”. „Din multi-
tudinea de aspecte ilustrate în ope-
ra sa cu caracter social-pastoral,

Pr. Gheorghe Onofrei
Pr. Dumitru Tincu
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amintesc doar câteva: calitatea de
fiin]\ social\ a omului, familia
cre[tin\, combaterea divor]ului, da-
toriile reciproce ale membrilor fa-
miliei cre[tine, pacea [i drepta-
tea social\ etc.”, a amintit pr. Bog-
dan }ifrea.

Întrunirea preo]ilor din Pro-
topopiatul Ia[i 2 a avut loc pe 14
mai, în Sala „Dr. Iustin Moisescu”
a Centrului Eparhial Ia[i. Pr. Nico-
lae Dorneanu de la parohia „Sf.
Mahram\” [i „Sf. Martiri Brâncoveni”
a prezentat tema „Via]a [i opera
Sf. Vasile cel Mare – inspira]ie pen-
tru lucrarea preo]ilor”, în care a
eviden]iat faptul c\ P\rintele Capa-
docian, omagiat în acest an de
Biserica Ortodox\ Român\ al\-
turi de ceilal]i Sfin]i Capadocieni,
reprezint\ model [i pild\ de ru-
g\ciune. „Pentru noi, preo]ii, opera
[i activitatea Sf. Vasile cel Mare
sunt pilde în slujire. În lucrarea
noastr\ pastoral\, Sf. Vasile cel
Mare este prezent [i se roag\ lui
Dumnezeu pentru noi, mai ales
atunci când s\vâr[im Sfânta Li-
turghie care-i poart\ numele”, a
spus pr. Nicolae Dorneanu.

În cadrul [edin]ei de prim\-
var\ a preo]ilor din Protopopia-
tul Roznov, care a avut loc pe 18
mai, pr. Constantin Lupu a sus]i-
nut referatul cu tema „Via]a [i
opera Sfântului Vasile cel Mare.
Chipul slujitorului dup\ Sfântul
Vasile cel Mare”. „Sfântul Vasile în-
deamn\ pe p\stori]ii s\i a nu opri
circuitul iubirii dumnezeie[ti, a
nu-[i însu[i doar pentru ei în[i[i
bunurile h\r\zite de Dumnezeu,
ducându-i cu mintea la animalele
care se folosesc în comun de cele
ce r\sar în chip firesc din p\mânt”,
a men]ionat pr. Constantin Lupu. 

Pr. Bogdan }ifrea

Pr. Nicolae Dorneanu

Pr. Constantin Lupu
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Preo]ii din Protopopiatul Pia-
tra Neam] s-au întrunit pe 19 mai
în [edin]a de prim\var\. Tema con-
ferin]ei a fost sus]inut\ de pr. Da-
niel Dosoftei de la parohia Izvo-
rul Muntelui [i s-a intitulat „Via]a
[i opera Sfântului Vasile cel Mare
– surs\ de inspira]ie pentru acti-
vitatea misionar\ a preotului”. „Pre-
otul trebuie s\-i trateze pe credin-
cio[i în unicitatea [i individuali-
tatea persoanei lor, potrivit cu tem-
peramentul [i starea religios-mo-
ral\ a fiec\ruia, «administrând me-
dicamentele cu toat\ bun\tatea [i
modera]iunea», cum spune Sfân-
tul Vasile cel Mare”, a eviden]iat pr.
Daniel Dosoftei.

 

„Ast\zi ne str\duim s\ îm-
plinim mesajul Sfântului 
Vasile cel Mare”

La sediul Protopopiatului S\-
veni, [edin]a de prim\var\ a pre-
o]ilor a avut loc pe 25 mai, iar
tema conferin]ei s-a intitulat „Via]a
[i opera Sf. Vasile cel Mare – mo-
del de pastora]ie pentru preot”,
fiind sus]inut\ de pr. Ciprian Iva-

novici de la parohia „Sf. M. Mc.
Dimitrie” - Vorniceni 1. „Chipul,
opera [i numele Sf. Vasile cel Mare,
acum, la împlinirea celor 1.630 de
ani de când el se afl\ în fa]a tro-
nului Preasfintei Treimi, r\mân o
permanen]\ spiritual\, o hran\
d\t\toare de via]\ dorit\ [i a[tep-
tat\ de noi to]i. Ast\zi ne str\-
duim s\ împlinim mesajul Sf. Va-
sile cel Mare, de des\vâr[ire în
dragoste, de pace [i de d\ruire
pentru Dumnezeu [i pentru lume”,
a amintit pr. Ciprian Ivanovici.

Întrunirea de prim\var\ a pre-
o]ilor din Protopopiatul Boto[ani
a avut loc pe 26 mai. Tema con-
ferin]ei s-a intitulat „Via]a [i opera
Sf. Vasile cel Mare – model al unei
vie]i cre[tine autentice” [i a fost
sus]inut\ de pr. Petru Chirvas\ de
la parohia „Sf. Vasile cel Mare” din
Boto[ani. „Am încercat prin aceast\
conferin]\ s\ ar\t\m c\ opera Sfân-
tul Vasile poate fi reactualizat\ as-
t\zi într-un nou context social,
cultural”, a declarat pr. Lucian
Leonte, protopop al Protopopia-
tului Boto[ani. 

Pr. Daniel Dosoftei

Pr. Ciprian Ivanovici
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Preo]ii din Protopopiatul Do-
rohoi s-au întâlnit în [edin]a de
prim\var\ pe data de 3 iunie. În
cadrul [edin]ei preo]e[ti a fost pre-
zentat\ tema „Via]a [i opera Sf.
Vasile cel Mare – inspira]ie pentru
lucrarea preotului” de c\tre pr.
Ciprian {optic\ de la parohia Sa-
tul Nou.

 

„Întrunirea a fost benefic\ pen-
tru noi, mai ales c\ ni s-au readus
în suflete ]inuta [i zelul pentru
ap\rarea credin]ei de care a dat
dovad\ Sf. Vasile cel Mare”, a re-
marcat pr. Stelian Ciurciun, proto-
pop al Protopopiatului Dorohoi. 

{edin]a preo]ilor din Protopo-
piatul Darabani a avut loc pe
data de 4 iunie, la Biserica „Sf. Îm-
p\ra]i Constantin [i Elena”. Tema
conferin]ei, „Via]a [i opera Sf. Va-
sile cel Mare – inspira]ie pentru
lucrarea preotului”, a fost sus]i-
nut\ de pr. Adrian Spinosu, de la
parohia „Sf. Împ. Constantin [i
Elena” - Alba, comuna Hude[ti.
S-au f\cut complet\ri pe margi-
nea temei aduse în discu]ie, pur-
tându-se discu]ii libere referitoare
la via]a [i opera Sf. Vasile cel Mare.

{edin]ele preo]e[ti din Arhie-
piscopia Ia[ilor au ar\tat cât de
mult se poate inspira Biserica din
via]a jertfelnic\ [i din lucrarea mi-
sionar\ a Sfin]ilor P\rin]i [i cât de
actual este mesajul Bisericii peste
vremuri, pentru c\ el r\spunde do-
rului uman de absolut [i d\ru-
ie[te pe Hristos – Calea, Adev\rul
[i Via]a, Care este singurul r\spuns
la întreb\rile acestui veac [i ale vea-
cului viitor. 

Pr. Petru Chirvas\
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