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Botezul ne-a oferit [ansa
`nnoirii noastre, `ncepu -
tul unei vie]i noi, `n care

suntem chema]i s\ fim `mpreun\
lucr\tori cu Dumnezeu. De ace -
ea [i Sf=ntul Apostol Pavel ne
`nva]\, `n epistola sa c\tre ro -
mani: „To]i c=]i `n Hristos Iisus
ne-am botezat, `ntru moartea Lui
ne-am botezat. Deci ne-am `n -
gro pat cu El, `n moarte, prin bo -
tez, pentru ca, precum Hristos a
`nviat din mor]i, prin slava Tat\ -
lui, a[a s\ umbl\m [i noi `ntru
`nnoirea vie]ii” (Romani 6, 3-4).
Din moartea p\catului ne ridi -
c\m prin Taina Poc\in]ei, numit\
[i „al doilea botez”, care se face,
de asemenea, `nceput unei noi
vie]i. Iar f\ptura cea nou\ a noas -
tr\, fiind ml\di]\ din vi]a d\t\ -
toare de via]\ a Domnului (cf.
Ioan 15, 5), nu poate fi dec=t `n
str=ns\ leg\tur\ cu cei prin care
Dumnezeu a ales s\ lucreze `n
poporul S\u. Precum trupul nos -
tru nu este s\n\tos dec=t dac\
este `n deplina noastr\ ascultare,
d=ndu-ne putin]a de a ne co or -
dona mi[c\rile, tot a[a [i m\du -
larele cele vii din trupul Bisericii
nu pot lucra `n bun\ r=nduial\ f\ -
r\ a asculta de cei care sunt che -
ma]i pe diferitele trepte ale slujirii
sacerdotale, to]i ascul t=nd, astfel,
de ~nsu[i Hristos, Ca re este Capul
Bisericii. Tocmai spre o ar mo ni -
zare `n acest sens, `n anul ce s-a
`n cheiat, IPS P\rinte Mitropolit

Teofan [i PS P\rinte Episcop Vicar
Calinic Boto[\neanul au s\v=r[it
Sf=nta Liturghie, sfinte taine sau
ierurgii `n l\ca[uri de cult din
toate cele 13 protopopiate ale Ar -
hiepiscopiei Ia[ilor, au vizitat
194 de parohii, respectiv 65 de
m\n\stiri [i schituri din eparhie [i
au s\v=r[it slujba de sfin]ire sau
de resfin]ire a 32 de biserici. Anul
trecut au fost hirotoni]i 28 de can -
dida]i, dintre care cinci din ci nul
monahal. De asemenea, iti nera -
riul pastoral al celor doi ie rarhi a
inclus [i vizite la [coli te o logice,
numeroase audien]e, `n t=lniri cu
autorit\]ile locale sau pre zen]a la
diferite evenimente, par ticiparea
la [edin]ele Sinodului Mitropolitan,

ale Permanen]ei Consiliului Epar -
hial [i ale Consiliului Eparhial.

Model de vie]uire [i de de s\ -
v=r [it\ d\ruire lui Dumnezeu ne
sunt sfin]ii, cei ce alc\tu iesc Bi -
serica biruitoare. Pentru a birui [i
noi, cei din Biserica lup t\toa re
(de pe p\m=nt), nu avem dec=t a
con[tientiza [i pune `n lucrare
cu vintele cu care „apostolul nea -
murilor” `i responsabiliza pe co -
lo seni, ar\t=ndu-le demnitatea de
care s-au `nvrednicit prin botez,
c\ci le spunea: „V-a]i dezbr\cat
de omul cel vechi, dimpreun\ cu
faptele lui [i v-a]i `mbr\cat cu cel
nou, care se `nnoie[te, spre de pli -
n\ cuno[tin]\, dup\ chipul Celui
ce l-a zidit” (Coloseni 3, 9-10).
Au fost numeroase prilejuri de `n -
t=l nire cu sfin]ii, `n anul ce a tre -
cut, mai ales `n rug\ciunile `n\l -
]ate lui Dumnezeu din fa]a sfin -
telor lor moa[te sau a icoanelor
ce-i zugr\vesc. Un eveniment de
o deosebit\ importan]\ l-a cons ti -
tuit, `n acest context, aducerea la
Ia[i, `n zilele s\rb\torii Sfintei
Parascheva, a moa[telor Sf=ntu -
lui Voievod Constantin Br=nco -
veanu, de la a c\rui moarte mu -
ceniceasc\ s-au `mplinit, `n
2014, 300 de ani. Racla cu sfin -
tele sale moa[te a fost adus\ la

Continuitate [i `nnoire 
– reflec]ii pe marginea activit\]ii Arhiepiscopiei Ia[ilor `n anul 2014 –
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Pe 21 februarie, la Centrul de Conferin]e Providen]a din Ia[i, s-au
desf\[urat lucr\rile [e din]ei anuale de lucru a Adu  n\rii Eparhiale a
Arhiepis co pi ei Ia[ilor. ~ntrunit\ sub pre [e din]ia ~naltpreasfin]itului
P\  rinte Mitropolit Teofan, acest organism statutar a examinat [i
aprobat rapoartele de ac ti vitate ale sectoarelor Cen tru lui Eparhial,
execu]ia buge ta r\ pe anul 2014 [i bugetul eparhiei pentru anul
2015. {edin]a a fost precedat\ de slujba Sfintei Liturghii, s\v=r [it\
`n Biserica “Sf. Proroc Daniel” din Ia[i. La [edin]\ au mai parti -
cipat, al\turi de membrii Adun\rii Eparhiale, [i reprezentan]i ai
m\n\s ti rilor, ai protopopiatelor, ai [co lilor teologice din eparhie [i
ai unor funda]ii sau aso ci a ]ii care func]ioneaz\ cu bine cu v=ntarea
Arhiepiscopiei Ia [i lor. V\ prezent\m, mai jos, o sintez\ `n date [i
`n cifre a activit\]ii Arhiepiscopiei Ia[i lor `n 2014.
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Ia[i, cu binecuv=ntarea Preafe ri -
citului P\rinte Patriarh Daniel, de
la Biserica „Sf. Gheorghe – Nou”
din Bucure[ti.

Parohia [i m\n\stirea – loc
de m=ntuire

Lucr=nd pentru noi `n[ine [i a
noastr\ m=ntuire, acas\, `n pa -
rohie, `n slujba la care suntem
chema]i, ostenindu-ne fiecare
dup\ puteri, s\ fim `ncredin]a]i c\
via]a noastr\ se integreaz\ or ga -
nic [i `n iconomia `ntregii Epar -
hii, ai c\rei fii suntem. Arhie pis -
copia Ia[ilor cuprinde, `n mo -
men tul de fa]\, conform datelor
consemnate de Sectorul adminis -
trativ bisericesc, 1.206 parohii [i
10 filii, grupate `n 13 protopo pi -
ate, `nsum=nd 1.161 preo]i.

Poate unul dintre efectele cele
mai nocive ale seculariz\rii so -
cie t\]ii contemporane `l repre zin -
t\ `nsingurarea [i egoismul. Ca
indivizi, oamenii arareori [i pen -
tru scurt timp gust\ din bucuria
lucrului `mpreun\. ~n Biseric\
`ns\, spre aceasta suntem che -
ma]i `n toate zilele vie]ii noastre.
C\ci „dac\ este cineva `n Hristos,
este f\ptur\ nou\; cele vechi au
trecut, iat\ toate s-au f\cut
noi” (II Corinteni 5, 17), ne spune
cel care s-a convertit pe drumul
Damascului. Activitatea adminis -
tra tiv-bisericeasc\ a Arhiepisco -
 piei Ia[ilor a urm\rit, ca atare,
intensificarea unit\]ii [i a misiunii

Bisericii, lucrare ce a fost posibil\
[i prin activitatea celor 3.479 de
ostenitori, angaja]i `n unit\]ile de
cult [i `n subunit\]ile Centrului
Eparhial aflate pe raza celor trei
jude]e – Ia[i, Boto[ani [i mare
parte din Neam] –, din teritoriul
ca nonic al eparhiei, persoane ca -
re [i-au desf\[urat activitatea cu
sprijinul nemijlocit al credin cio -
[ilor din parohii, al slujitorilor din
m\n\stiri sau al altor institu]ii bi -
serice[ti.

Oricare ar fi locul nostru, dac\
suntem din r=ndul mirenilor, din
clerul bisericesc ori din cinul mo -
nahal, via]a noastr\ devine via]\
a Bisericii, iar via]a Bisericii este
[i via]a noastr\, a fiec\ruia.
C\ci „darurile sunt felurite, dar
ace la[i Duh. {i felurite slujiri
sunt, dar acela[i Domn. {i lu cr\ -
rile sunt felurite, dar este acela[i
Dumnezeu, Care lucreaz\ toate
`n to]i” (I Corinteni 12, 4-6). La
nivelul Eparhiei Ia[ilor exist\ 98
de a[ez\minte monahale, dintre
care 64 de m\n\stiri [i 34 de
schituri, `n care se nevoiesc un
total de 1.937 vie]uitori (782 mo -
nahi [i 1.155 monahii). Anul tre -
cut, au fost aprobate 37 tunderi
`n monahism [i 17 rasoforii, care
s-au f\cut `n ob[tile monahale
din Arhiepiscopia Ia[ilor, `nregis -
tr=ndu-se, `n aceste pridvoare ale
Raiului, [i 28 de noi `nchinovieri
(18 fra]i [i 10 surori de m\n\s -
tire). Misiunea c\lug\rului nu s-a
restr=ns doar la cadrul delimitat

de a[ez\m=ntul monahal `n care
vie]uie[te, patru monahi [i o mo -
nahie fiind desemna]i spre a sus -
]ine, `n 2014, conferin]e `n ]ar\
sau `n str\in\tate. Totodat\, Sec -
torul Exarhat s-a implicat activ [i
`n organizarea Sinaxei monahale
anuale cu stare]ii [i stare]ele din
Arhiepiscopia Ia[ilor, dar [i ̀ n fa ci -
 litarea unui sprijin financiar acor -
dat de c\tre Centrul Eparhial unui
num\r de 31 de m\n\stiri [i schi -
turi ce s-au confruntat cu difi cul -
t\]i din punct de vedere material.

Copiii [i tinerii – viitorul
sf=nt al Bisericii 

Nimeni nu poate s\-[i
`nno iasc\ via]a dac\ nu
va `nv\]a cum se face

acest lucru: „S\ nu v\ potrivi]i cu
acest veac, ci s\ v\ schimba]i
prin `nnoirea min]ii, ca s\ deo -
sebi]i care este voia lui Dum ne -
zeu, ce este bun [i pl\cut [i de s\ -
v=r[it” (Romani 12, 2). Din aceste
cuvinte, `n]elegem c\, at=t prin
`nv\]\tura propriu-zis\, primit\ `n
biserici, `n [coli, la cateheze, din
c\r]i sau din alte surse de infor -
mare, dar mai cu seam\ printr-o
vie]uire conform\ cu poruncile
dumnezeie[ti, gust=nd din dum -
ne zeiasca dulcea]\ a sfintelor
taine, putem ajunge s\ primim de
la Dumnezeu [i acest mare dar
al „`nnoirii min]ii” noastre. Astfel
cur\]it\, mintea noastr\ va putea
s\ se hr\neasc\ din lumina cea
necreat\, `ntorc=ndu-se, prin po -
c\ in]\, de la `mpr\[tierea c\tre
cele din afar\, spre ~mp\r\]ia cea
dinl\untru. Iubitori de Dumne -
zeu [i de `nv\]\tura Sa, `n anul
universitar 2013-2014, la Facul -
ta tea de Teologie Ortodox\ „Du -
mitru St\niloae” din Ia[i, au fost
`nscri[i, la cursuri, 1.163 de stu -
den]i, dintre care 30 la Doctorat.
Au ob]inut titlul de licen]iat 118
can dida]i, 165 de studen]i au ab -
solvit masteratul [i au fost acor -
date 9 titluri de doctor. Din nu -
m\rul total de studen]i, maste -
ranzi [i doctoranzi, 21 au fost din
afara grani]elor ]\rii.

Colegiul „Sf=ntul Nicolae” a ofe -
rit 90 de locuri de cazare stu den]ilor ð
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Facult\]ii de Teologie „Du mitru
St\niloae”. ~n cadrul ce lor nou\
comisii `n care ace[ti ti neri `[i
desf\[oar\ activitatea, s-au pus `n
practic\ 1.200 de ore de
voluntariat, 1.500 de ore de se -
siuni de preg\tire pe diverse teme
[i peste 100 de proiecte. {i pen -
tru studen]i, dar [i pentru to]i cei
pasiona]i de lectur\ cre[tin\, pe
parcursul anului 2014, au intrat
`n fondurile Bibliotecii mitro po li -
tane „Dumitru St\niloae” un nu -
m\r de 2.373 volume, care au
fost inventariate, `nc=t fondul to -
tal existent la sf=r[itul anului tre -
cut se ridica la 127.132 de vo lu -
me, din care 77.447 sunt pre -
lucrate informatizat.

Responsabilitatea de a `nv\]a,
de a ucenici `n cele ale credin]ei,
ne revine `n primul r=nd cu pri -
vire la propria noastr\ persoan\,
dar, deopotriv\, [i cu privire la
cei spre care se `ndreapt\ grija
noastr\ de p\rin]i, trupe[ti sau
duhovnice[ti, de educatori sau
de `ndrum\tori. ~n cele [ase semi -
narii, `n care au activat 133 de
profesori, au fost [colariza]i
1.062 elevi. ~n cadrul Semina ru -
lui de la Boto[ani func]ioneaz\ [i
o gr\dini]\ la care au fost [cola ri -
za]i, `n cinci grupe, 135 copii, iar
`n cadrul Seminarului de la Do -
rohoi func]ioneaz\ [i dou\ gr\ di -
ni]e la care au fost [colari -
za]i 150 copii, organiza]i `n [apte
grupe. ~n jude]ele din Arhiepis -
copia Ia[ilor, disciplina Religie a
fost predat\, `n anul [colar 2013-

2014, de 770 de cadre didactice,
dintre care 364 erau titulare pe
post. La {coala „Varlaam Mitro -
po litul”, cursurile au fost frecven -
ta te de 82 de elevi, iar la Gr\ di -
ni]a „Bunavestire” au fost `n -
scri[i 113 copii. Cele dou\ insti -
tu]ii de `nv\]\m=nt au beneficiat
de aportul a 40 de ostenitori, din -
tre care 26 persoane constituie
personalul didactic. ~n cadrul
{colii „Varlaam Mitropolitul” a
fost inaugurat, anul trecut, Gim -
na ziul Varlaam. Grija pentru o
educa]ie s\n\toas\ a copiilor s-a
reflectat [i `n aten]ia acordat\ p\ -
rin]ilor acestora, Funda]ia „Var -
laam Mitropolitul”, `mpreun\ cu
partenerii s\i, organiz=nd, anul
trecut, edi]iile VII [i VIII ale con -
ferin]elor „Ai copil. ~nva]\ s\ fii
p\rinte!”.

Biroul de catehizare din ca -
drul Sectorului ~nv\]\m=nt al
Arhiepiscopiei Ia[ilor a conti -
nuat, `n anul 2014, proiectul ca -
te hetic „Hristos `mp\rt\[it copi -
ilor” `n toate cele 13 protopo pi -
ate, prin implicarea copiilor par -
ticipan]i la activit\]i precum con -
certe de colinde, pelerinaje, ta -
be re etc. sau `n ac]iuni cari ta bile.
Acest Birou a organizat [i o se siu -
ne de preg\tire a preo]ilor, pri vi -
toare la modul cum se face o ca -
tehez\, veghind [i la sus]inerea
a 128 de cateheze la nivelul cer -
curilor pastorale din eparhie,
adre sate tuturor categoriilor de
v=rst\. ~n afara activit\]ilor cu ren -
te, Sectorul ~nv\]\m=nt a organi -

zat sau a sus]inut, anul trecut, o
serie de evenimente cum ar fi
ate liere de formare, simpozioa -
ne, tabere interna]ionale sau ma -
ni fest\ri de promovare a muzicii
biserice[ti.

Cuv=nt spre slava lui 
Dum nezeu

Botezul este u[a de intrare
`n Biseric\, este `ncepu -
tul vie]ii `n Hristos. Chiar

dac\ cei mai mul]i primim
aceast\ Tain\ `nc\ din fraged\
prun cie, pe m\sur\ ce cre[tem a -
vem putin]a de a ne asuma sta -
tutul de cre[tin, de fii ai lui Dum -
nezeu, dar avem [i libertatea de a
ne `ndep\rta de El, lu=ndu-ne
averea [i cheltuind-o prin „]\ri
str\ine”, precum fiul risipitor. {i
c=t de important este, `n a ne
ajuta s\ ne venim `n fire (cf. Luca
15, 17), s\ ne `nt=lnim cu Dum -
ne zeu-Cuv=ntul, comunicat sau
propov\duit `n areopagul media -
tic de azi, `n c\r]i teologice [i de
spiritualitate, `n icoane [i calen -
dare, `n muzic\ bisericeasc\, `n
publica]ii cre[tine [i ̀ n emisiuni ra -
dio sau TV. Astfel de activit\]i s-au
desf\[urat, `n 2014, de c\tre Sec -
torul Cultural [i comunica]ii me -
dia al Arhiepiscopiei Ia[ilor prin
intermediul Centrului Cultu ral
Misionar Doxologia.

Editura [i Tipografia Doxolo -
gia au imprimat un num\r de 201
lucr\ri (dintre care 81 sunt nou -
t\]i editoriale), cu un tiraj cumu -
lat de 260.482 de exemplare. Pe
parcursul anu lui 2014, Editura
Doxologia a par ticipat la [apte
t=rguri de carte, un de a ob]inut
dou\ premii, a orga ni zat lans\ri
pentru 11 noi apari]ii editoriale
[i opt conferin]e sau alte tipuri de
evenimente care au cre at emu -
la]ie [i interes `n jurul c\r]ilor
editate, a ini]iat sau conti nuat
rela]ii de colaborare cu edituri de
notorietate din str\in\ tate. Tipo -
grafia Albina a impri mat, pe
rotativa din dotare, edi]ia de
Moldova a „Ziarului Lumina”,
dis tribuit pe aria canonic\ a Mi -
tropoliei Moldovei [i Bucovinei,
dar [i alte publica]ii, 20 `n total.
Prin efortul acestei imprimerii a
fost editat, `ntr-un tiraj de

ð
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100.000 de exemplare, [i un
Ghid de 12 pagini, oferit gratuit
pelerinilor veni]i `n Ia[i cu pri -
lejul hramului Sfintei Parascheva.

Departamentul Doxologia
Me dia, responsabil de `ntreaga
activitatea mediatic\ a Centrului
Eparhial Ia[i, a continuat dezvol -
tarea portalului doxologia.ro,
acesta av=nd, de-a lungul anului
2014, un num\r cumulat total
de 2.463.296 vizitatori unici,
aproape dublu fa]\ de 2013.
Prin Serviciul de programare in -
for matic\, Doxologia Media a
realizat [i `ntre]inut un num\r de
saituri sau de aplica]ii pentru alte
unit\]i ale Centrului Eparhial.

Edi]ia de Moldova a „Ziarului
Lumina” a avut, `n anul 2014, o
medie de aproximativ 2.780 de
abona]i pe lun\. Studioul Radio
Doxologia a avut emisie pe inter -
net [i a oferit celor peste 500.000
de ascult\tori, `n direct, pe l=ng\
slujbele de la Catedrala Mitropo -
litan\ din Ia[i, [i transmisiuni ale
unor evenimente cultural-bise ri -
ce[ti, precum [i o emisiune de o
or\ de tip magazin, difuzat\ prin
emisie terestr\, la nivel na]ional,
de Radio Trinitas. Studioul de
pro duc]ie Doxologia TV a conti -
nuat, anul trecut, `nregistrarea [i
difuzarea, pe doxologia.ro, de
con ferin]e, predici ori eveni -
mente, furnizarea de materiale
pentru jurnalele de [tiri ale
Trinitas TV, dar a realizat [i trei
emi siuni s\pt\m=nale: „Pridvoa re -
le credin]ei” (difuzat\ pe TVR Ia[i

[i, selectiv, pe TVR 3), „Lumina
Or todoxiei” (difuzat\ de Ia[i TV
Life) [i „Ferestre c\tre suflet” (di -
fu zat\ de TeleM Ia[i).

Sub egida Serilor Doxologia,
`n 2014 au fost organizate o serie
de conferin]e cu invita]i din ]ar\
[i din str\in\tate, piesa de tea -
tru „Plecare f\r\ `ntoarcere”, de -
dicat\ Sfin]ilor Martiri Br=nco -
veanu, fiind oferit\ spectatorilor
din Ia[i, Boto[ani [i Piatra Neam],
iar Expozi]ia „R\d\cini
Br=ncove ne[ti”, a doamnei Elena
Murariu, a fost g\zduit\ de
M\n\stirea Golia, dup\ un
periplu prin ]ar\ [i str\in\tate.

M=inile iubirii lui Hristos 

~ntr-o medita]ie f\cut\ `n du -
hul Sfin]ilor P\rin]i, filosoful
cre[tin Nikolai Berdiaev

spunea: „Problema p=i nii pentru
mine, personal, este o problem\
material\. Dar p=inea aproapelui
meu nu mai e o problem\ mate -
rial\, ci o datorie spiritual\”.
Aceas t\ exigen]\ se cuvine a fi
`m  pli nit\, a[adar, dar nu dup\
mo delul filantropiei lu me[ti, ci
av=nd mereu vie con [tiin]a c\
toa te cele materiale sunt pieri -
toare [i c\ sufletul are [i el ne vo -
ie, chiar mai presus de toate, de
hran\ [i de vindecare. C\ci [i
„apostolul neamurilor” spu nea
c\, „dac\ omul nostru cel din
afar\ se trece, cel din\untru `ns\
se `nnoie[te din zi `n zi” (II Co rin -

teni 4, 16). Evanghelia M=n  tui -
torului Hristos ne arat\ c\, `n to]i
oamenii suferinzi [i sin guri, Se
ascunde tainic Hristos Cel Care
vine c\tre noi [i a[ teap t\ r\spun -
sul [i fapta iubirii noas tre, iar `n
to]i slujitorii iubirii Lui smerite [i
milostive Se arat\ dis cret Hristos
Cel Care Se d\ru ie[ te [i altora.
Opera social\ [i me dical\ a fost
coordonat\ de Sec torul pentru
Asisten]\ social\ [i medical\ [i a
fost `mplinit\ prin activitatea uni -
t\]ilor furnizoare de servicii so -
cial-filantropice, educative [i me -
dicale, precum [i prin filantropia
parohiilor [i m\ n\s tirilor din ca -
drul Arhiepis co piei Ia[ilor, a biro -
u rilor de asis ten ]\ social\, can -
tine sociale, cen tre pentru copii
[i b\tr=ni etc.

Pentru misiunea social-medi -
ca l\ putem deslu[i, de-a lungul
anului 2014, mai ales urm\ toa re -
le repere:

1) Activitatea filantropic\ a pa -
rohiilor, m\n\stirilor [i a preo]ilor
misionari din unit\]i bugetare
poate fi cuantificat\ `n servicii de
tip cantin\ social\, centru de zi,
`n beneficii financiare [i mate ria -
le, `n hran\ pentru pelerinii hra -
mu lui Sf. Parascheva [i altele. Au
fost asista]i peste 100.000 de be -
neficiari, utiliz=ndu-se un buget
de 4.849.199 lei.

2) Birourile de asisten]\ so -
cial\, cantinele sociale, Funda]ia
„Solidaritate [i Speran]\” [i alte
ONG-uri, centrele pentru copii,
b\tr=ni [i persoane defavorizate
de pe l=ng\ Centrul Eparhial,
pro  topopiate, parohii sau m\n\s -
tiri (`n total 65 de unit\]i), care au
oferit servicii sociale primare [i
specializate pentru 14.938 de
beneficiari, utiliz=ndu-se un bu -
get de 5.615.278 lei.

3) Fondul „P\storul cel Bun” a
fost, [i `n anul 2014, o surs\ de
sprijin pentru preo]ii din paro -
hiile defavorizate, pentru familia
preotului `n dificultate [i pentru
unit\]ile de cult cu obiective `n
construc]ie. ~n anul precedent,
con  tribu]ia Centrului Eparhial
pen tru acest fond a fost de
1.224.904 lei, iar o parte dintre
pa rohii, ale c\ror posibilit\]i ma -
teriale au permis acest lucru, au
contribuit cu suma de 210.242
lei.
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La aceste ac]iuni filantropice
s-au mai ad\ugat [i alte ac]iuni
similare, derulate prin alte insti -
tu ]ii eparhiale. Prin contri bu -
]ia ocoalelor silvice biserice[ti
din Neam], Ia[i [i Bac\u, au be -
neficiat `n mod gratuit de ma te -
rial lemnos un num\r de 422 de
beneficiari. Volumul total de ma -
s\ lemnoas\ oferit `n cursul anu -
lui 2014 a fost de 16.412 m³, cu
o valoare total\ a contribu]iei de
2.663.149 lei. Prin Sectorul Fi -
nan ciar au mai fost sprijinite un
nu m\r de 112 comunit\]i paro hi -
ale care au lucr\ri de construc]ii,
cu suma total\ de 566.500 lei.

La nivelul Arhiepiscopiei Ia[i -
lor s-au mai organizat [i o serie
de colecte pentru sprijinirea ce -
lor afla]i `n dificultate. Pen tru
sinistra]ii din Serbia s-a colectat
suma de 15.000 lei. La nivelul
Centrului Eparhial Ia[i au fost
sprijinite un num\r de [apte
familii, cu suma total\ de 32.500
lei, respectiv dou\ unit\]i de cult,
cu suma de 11.000 lei, care au
fost afectate de calamit\]i natu -
rale. Prin colecta special\ pentru
sprijinirea cre[tinilor din Siria,
care au avut de suferit de pe ur -
ma conflictelor [i persecu]iilor
religioase, s-a colectat de la pa ro -
hii suma de 155.000 lei, la care
s-a ad\ugat [i contribu]ia Cen tru -
lui Eparhial `n valoare de
440.000 lei, sume ce au fost do -
nate apoi prin intermediul Patri -
ar hiei Rom=ne. ~n anul 2014,

pro gramul de ajutorare a fami li -
ilor sinistrate a inclus [i o colect\
organizat\ pentru zonele afectate
de inunda]iile din Arhiepiscopia
R=mnicului, Episcopia Slatinei [i
Romana]ilor, respectiv Arhiepis -
co  pia Craiovei, oferindu-se spri -
jin financiar `n valoare total\
de 125.000 lei. La aceasta s-a
ad\ ugat colecta de alimente ne -
perisabile, produse de igien\ [i
p\turi, transportat\ `n luna august
la cele trei centre eparhiale, `n
cantitate total\ de 54 de tone.

~n anul 2014, Spitalul „Provi -
den ]a”, care are o capacitate de
102 paturi, cu un bloc operator
cu dou\ s\li [i nou\ specialit\]i, a
asigurat asisten]\ medical\ prin
activitatea a 81 de cadre medica -
le angajate [i a 11 medici colabo -
ratori, iar Policlinica „Providen]a”
a beneficiat de competen]a a
peste 51 de cadre medicale [i a
oferit ser vicii de s\n\tate `n 24 de
spe cialit\]i medicale. Funda]ia
Me di  cal\ „Providen]a” a oferit
servicii socio-medicale clinice [i
para cli nice `n regim gratuit, pre -
cum [i servicii medicale cu plat\,
pro mov=nd medicina de tip cre[ -
tin, „de bun\ credin]\”, cultiv=nd
solidaritatea `n fa]a suferin]ei.
Servicii medicale gratuite au fost
oferite de Spitalul, Policlinica [i
Funda]ia Medical\ „Providen]a”
din Ia[i, dar [i prin cele trei uni -
t\]i medicale din teritoriu (cabi -
netele de medicin\ general\ de
la m\n\stirile Agapia, V\ratic [i

Paltin din jude]ul Neam]). Pe l=n -
g\ activitatea medical\, `n con -
tract cu CAS Ia[i [i `n regim de
coplat\ de la pacien]i, activitatea
caritativ\ a utilizat un buget
de 589.456 lei, pentru 15.716 de
beneficiari.

Dac\ ar fi s\ cumul\m toate
sumele amintite mai sus, prin ca -
re s-a acordat sprijin unor pers oa -
ne, comunit\]i sau institu]ii, ob -
]inem un total de 16.497.228 lei,
ce se constituie `ntr-o oglind\ fi -
nanciar\ a tuturor ac]iunilor fi -
lantropice desf\[urate de c\tre
uni t\]i ale Arhiepiscopiei Ia[ilor
`n anul 2014. Evident, s-a `nsu -
mat doar ceea ce s-a putut cuan -
tifica, dar la aceasta se adaug\
acea milostenie ne[tiut\ dec=t de
cel ce d\ruie[te [i cel ce pri me[ -
te, `n m\n\stiri sau `n parohii, un
ajutor. Este greu de estimat c=te
persoane au beneficiat de aceste
ac]iuni de `ntrajutorare cuantifi -
ca bile; `n orice caz, num\rul lor
este cu mult peste cifra de
131.000 de persoane.

Misiunea de a c\l\uzi `ntru
Via]\

~nc\ de la `nceputuri, ac ti vi -
tatea Bisericii, prezen]a ei `n
lume a fost una de esen]\

misionar\. Numai printr-o astfel
de lucrare poate fi `mplinit\ po -
runca Domnului, aceea „ca to]i
s\ fie una” (Ioan 17, 21). De ace -
ea, la nivelul Arhiepiscopiei Ia[i -
lor, chiar dac\ toate unit\]ile bi -
serice[ti sunt implicate, direct
sau indirect, `n aceast\ lucrare,
exis t\ un sector dedicat `n ex clu -
sivitate acestei activit\]i, Sectorul
de Misiune, Statistic\ [i Prognoz\
Pastoral\. Prin intermediul aces -
tui sector, au fost organizate con -
fe rin]ele preo]e[ti, organizate la
sediile protopopiatelor sau la pa -
rohii, `n dou\ etape: de prim\ va -
r\ [i de toamn\. La etapa din pri -
m\var\ s-a tratat tema „Sf. Spo ve -
danie [i Sf. ~mp\rt\[anie – pre -
gus tare a ~mp\r\]iei cerurilor”, iar
la etapa de toamn\ tema „Sfin ]ii
martiri br=ncoveni – mo dele pen -
tru cre[tinii de azi. Rolul mire ni -
lor `n m\rturisirea credin]ei”.

Duhul Sf=nt este „d\t\torul de
via]\”, iar noi suntem chema]i a
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proteja darul acesta sf=nt al vie]ii,
lucrare ce se `mpline[te [i prin
Departamentul Pro Vita. Acest
de partament a contribuit la cre a -
rea unei re]ele de preo]i dedica]i
activit\]ilor Pro Vita, la nivelul
Ar hi episcopiei Ia[ilor, [i s-a im -
pli cat `n campanii de informare a
tinerilor despre riscurile avortului
`n 11 [coli [i licee, beneficiari fi -
ind 700 de tineri. Prin programul
de solidaritate pentru familia cu
mul]i copii – „Sf. Stelian”, au fost
ajutate 153 de familii cu opt [i
peste opt copii, `nscrise `n pro -
gram. S-au mai organizat eveni -
mente precum: Mar[ul pentru
via]\, Mar[ul pentru familie, [i s-a
conceput, al\turi de alte orga ni -
za]ii Pro Vita din ]ar\, cursul de -
dicat profesorilor [i consilierilor
[colari cu titlul „Educa]ie pentru
o dezvoltare s\n\toas\ a adoles -
centului”.

De aici reiese o preocupare
special\ a Bisericii pentru to]i co -
piii [i tinerii, care au o che mare
special\ c\tre a cre[te [i a-[i zidi
via]a lor pe temelia care este
Hristos. Hr\nindu-i cu Sfintele
Tai ne, `nv\]=ndu-i s\ stea de vor -
b\ cu Dumnezeu `n rug\ciune,
deschiz=ndu-le inima spre a pri -
mi, cu dragoste, prezen]a a proa -
 pelui, dar [i `ndrept=ndu-i prin
disciplinarea vie]ii de zi cu zi, ne
vom face `mplinitori ai `ndem -
nului pe care l-au primit efesenii
de la Apostolul Pavel: „Voi, p\ -
rin ]ilor, nu `nt\r=ta]i la m=nie pe
copiii vo[tri, ci cre[te]i-i `ntru `n -
v\ ]\tura [i certarea Domnului”
(Efeseni 6, 4). Iar dac\ p\catul `[i
va fi f\cut deja loc `n via]a unui
t=n\r, avem a lua aminte la alt
cu v=nt insuflat de Duhul Sf=nt,
cel al psalmistului, care zice „`n -
noi-se-vor ca ale vulturului ti ne -
re]ile tale” (Psalmi 102, 5), adic\
s\ avem n\dejde c\ Dumnezeu,
cur\]indu-ne de p\catul `mb\ tr= -
nitor, ne `ntinere[te fiin]a noastr\
prin puterea `nnoitoare a harului.

Departamentul Tabere a orga -
nizat, `n total, 15 serii s\pt\ m= -
nale de tabere, precum [i nou\
serii de var\ ale proiectului mi -
sio nar `n parohii „Tab\ra din
prid vorul satului”. ~n total, tabe -
rele au g\zduit 2.418 copii [i
tineri. Centrul de tineret „Vestito -

rii Bucuriei” din B\l]\te[ti a or ga -
nizat, de asemenea, tabere, sim -
po zioane, colocvii, excursii, ate -
liere de crea]ie etc. pentru 470 de
copii [i tineri.

Departamentul de Tineret [i
misiune `n universit\]i este `n
str=ns\ leg\tur\ cu ONG-uri ex -
trem de active precum Aso ci a]ia
Studen]ilor Cre[tini Ortodoc[i
Ro m=ni, filiala Ia[i, sau Asocia]ia
Tinerilor Ortodoc[i Rom=ni, fi li a -
la Ia[i. De men]ionat, din lista or -
ganiza]iilor ce func]ioneaz\ cu
bi necuv=ntarea Arhiepiscopiei Ia -
 [ilor, sunt [i alte asocia]ii pre -
cum Societatea Ortodox\ a Fe -
me ilor Rom=ne – SOFR (Ia[i),
care a `mplinit, `n 2014, 20 de
ani de la re`nfiin]are, sau Centrul
de Formare [i Consiliere „Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavriil”, cu
activit\]i de consiliere mai ales a
persoanelor cu adic]ii sau co de -
pen dente. La nivelul Eparhiei Ia -
[ilor func]ioneaz\, cu binecu v=n -
tare arhiereasc\, un num\r total
de 26 de asocia]ii [i funda]ii.

Departamentul de Misiune ex -
tern\ a oferit sprijin financiar `n
vederea organiz\rii „{colii de va -
r\” de la Dur\u, pentru 70 de ti -
neri basarabeni [i a organizat se -
mi narii de formare [i conferin]e
pentru rom=nii din Republica
Mol dova [i Spania.

S\ fim doar cu numele cre[tini
nu ne ajut\ la nimic, poate fi,
eventual, un lucru care s\ con -
teze la statistici. Dar dac\ lu\m

`n serios faptul c\, prin botez, nu
mai cer[im `nl\crima]i, precum
odinioar\ Adam, pe la por]ile
Raiului, ci avem deschis\ u[a de
la Casa Tat\lui ceresc, atunci ne
e de mare folos aceast\ `n]ele ge -
re spre a deveni „casnici ai lui
Dum  nezeu”. Tocmai de ace ea,
Departamentul Statistic\ [i Cer -
ce tare culege [i ofer\ acele in -
forma]ii care s\ ajute la a percepe
`n mod c=t mai adecvat realitatea
de pe teren, oferind instrumente
care s\ ghideze interven]ia Bise -
ricii acolo unde m\dularele tru -
pului s\u dau semne de sl\bi ciu -
ne. Tot spre revigorarea vie]ii au -
ten tice, comunitare, lucreaz\ [i
Departamentul Tradi]ii care adu -
ce la lumin\ [i vorbe[te lumii
despre valoroasele mo[teniri et -
no  grafice ale poporului rom=n.

Indiferent c=t de drag [i de fa -
miliar i-ar deveni locul `n care
tr\ ie[te, un cre[tin are `n el s\dit
dorul dup\ Dumnezeu, bine [ti -
ind c\ „nu avem aici cetate st\ -
t\toare, ci o c\ut\m pe aceea ce
va s\ fie” (Evrei 13, 14). Pele ri na -
jul este o pregustare, astfel, `n
timp [i `n spa]iu, a acelei c\l\torii
duhovnice[ti pe care o facem
c\tre ~mp\r\]ie. De aceea, [i `n
anul care s-a `ncheiat, Centrul de
Pelerinaj „Sf. Parascheva” a or ga -
ni zat un num\r de 25 de pele ri -
naje `n Israel, `nsum=nd 837 de
pelerini, patru pelerinaje `n Gre -
cia, `nsum=nd 144 de pele -
rini, 11 pelerinaje `n Sf=ntul
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Mun  te Athos, `nsum=nd 132 pe -
lerini, [i 28 de pelerinaje `n Ro -
m=nia, `nsum=nd un num\r de
1.030 de pelerini. Pelerinii care
au fost, la r=ndu-le, oaspe]i ai Ar -
hi  episcopiei Ia[ilor au beneficiat
de g\zduirea m\n\stirilor [i a
schi turilor, dar [i a unor centre
special organizate `n acest sens,
cum ar fi Centrul Cultural-Pas -
toral „Sf. Daniil Sihastrul” de la
Dur\u sau Centrul Social-Cul -
tural „Sf. Ilie” de la Micl\u[eni.
~ns\ au existat [i alte activit\]i
dec=t cele strict biserice[ti c\tre
care s-a deschis Eparhia Ia[ilor [i
`n anul precedent, Sectorul de
Con ferin]e g\zduind, spre exem -
plu, `n spa]iul modern [i generos
al Centrului de Conferin]e Pro vi -
den]a, activit\]i cultural-educa -
]io  nale, dar [i reuniuni medicale
sau concerte.

Lumin\ din f\clia ostenelilor 

Omul fiind, deopotriv\,
suflet [i trup, grija pen -
tru `nnoirea vie]ii du -

hovnice[ti este, dintotdeauna `n
Biseric\, str=ns unit\ cu grija
pentru asigurarea celor necesare
vie ]ii trupului. Centrul Eparhial
Ia[i, prin intermediul Sectorului
Economic, al Sectorului Finan ci -
ar sau al Sectorului Agricol [i Sil -
vic, precum [i al altor entit\]i de
profil economic de care este res -
ponsabil, a sus]inut, din punct de

vedere material, o serie de ac ti vi -
t\]i misionare, educative, fi lan -
tropice sau culturale ale unor
subunit\]i sau ale unor funda]ii
ce func]ioneaz\ cu binecuv=n -
tarea Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei.

Activitatea silvic\ s-a desf\ [u -
rat prin Ocoalele Silvice Biseri -
ce[ti Ia[i, Neam] [i Bac\u din ca -
drul Asocia]iei Silvice Biserice[ti
Ia[i, unitate tutelat\ de Arhiepis -
co pia Ia[ilor. ~ntregul profit ob ]i -
nut din activitatea economic\ a
ocoalelor silvice sau rezult=nd
din cea agricol\ a fost direc]ionat
c\tre sus]inerea operei pastoral-
misionare, social-filantropice [i
medical-caritative a Bisericii,
con form Statutului Asocia]iei Sil -
vice Biserice[ti Ia[i [i preve de -
rilor din Codul Fiscal. O impor -
tant\ surs\ de sus]inere a acestor
tipuri de activit\]i men]ionate a
constituit-o [i valorificarea lum= -
n\ rilor produse de Fabrica de
lum=n\ri „Albina” a Centrului
Eparhial. A[a cum se [tie, fiecare
lum=nare produs\ la aceast\ fa -
bric\ a Bisericii, atunci c=nd es te
cump\rat\ de credincio[i, de  vine
[i jertf\ curat\ adus\ lui Dum ne -
zeu, dar [i un ajutor oferit celor
care au beneficiat, ulterior, de un
sprijin acordat din veni tu ri le
aduse astfel la Centrul Eparhial.

Sfintele biserici `n care p\[im
cu evlavie, acea lum=nare a c\rei
lumin\ o `n\l]\m odat\ cu rug\ -

ciu nea, strana de lemn pe care ne
sprijinim c=nd ostenim sau icoa -
na care ne mijloce[te dialogul cu
persoane sfinte, toate acestea [i
multe altele ne ajut\ s\ ne `n t\ -
rim `n comuniune de iubire, s\
ne adun\m for]ele trupe[ti [i
suflete[ti `n lupta cea bun\. {i
Libr\riile mitropolitane „Sf. Cuv.
Parascheva” au oferit, din veni tu -
rile lor, o consistent\ sus]inere a
activit\]ilor specifice Bisericii.
Acestea, `mpreun\ cu Depozitul
de carte [i obiecte de cult „Sf.
Luca”, au f\cut eforturi pen tru ca
o icoan\, o sf=nt\ cruce, o carte
de rug\ciuni sau alte obiecte spe -
cifice cultului ortodox, s\ ajung\
acolo unde este nevoie de el, adi -
c\ `n biserici [i `n casele credin -
cio[ilor.

Cu toate eforturile depuse [i
cu toate veniturile ob]inute din
diverse activit\]i cu un caracter
economic, suntem departe de a
acoperi toate nevoile unit\]ilor
de cult [i ale credincio[ilor afla]i
`n situa]ii speciale, mai ales c\
epar hia este situat\ `ntr-una din -
tre cele mai s\race zone din Uni -
unea Europen\. A[a `nc=t, prin
intermediul Sectorului Fonduri
externe, s-a acordat consultan]\
[i sprijin `n elaborarea [i depu -
nerea a 10 proiecte, solicit\rile
de finan]are fiind ale unor subu -
nit\]i din Arhiepiscopia Ia[ilor.
De asemenea, s-a demarat pro ce -
dura de preg\tire a 17 proiecte
de reabilitare a monumentelor is -
to rice din cuprinsul eparhiei, ca -
re vor fi propuse spre finan]are
din fonduri europene ce sunt ac -
cesibile `n intervalul 2014-2020.
Principala preocupare a Secto ru -
lui Fonduri externe a constituit-o,
[i anul trecut, buna desf\[urare a
proiectului „Valorificarea turis ti -
c\ a ansamblului mitropolitan
din Ia[i”, care ar trebui s\ fie fi na -
li zat `n acest an.

Suportul material este necesar
nu doar pentru via]a oric\rui om
pe p\m=nt, ci [i Bisericii, pentru
misiunea ei concret\ [i activ\ `n
aceast\ lume. A[a cum trupul
nos tru prime[te hain\ spre a se
`nc\lzi, proteja [i a se face cu pu -
tin]\ ie[irea sa `n lume, tot a[a [i
Trupul lui Hristos prime[te pe ce -
le v\zute, palpabile, spre a se
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des  coperi tuturor. Sfintele l\ca -
[uri devin, astfel, locuri de `n t=l -
nire cu Dumnezeul Cel nev\zut
[i puncte de intersec]ie a cerului
cu p\m=ntul. Sectorul Patri mo -
niu [i construc]ii biserice[ti a
avut rolul de a coordona [i supra -
veghea `ntreaga activitate din
acest domeniu, la finele anului
trecut, fiind `nregistrate un num\r
total de 475 de [antiere (79 `n
me diul urban [i 396 `n mediul
rural) de construc]ie, restaurare,
consolidare sau pictare. O acti vi -
tate extrem de important\ pentru
bunul mers al lucrurilor `n acest
domeniu au avut-o Serviciul teh -
nic (cu 24 de proiecte de l\ca[uri
noi de cult [i alte edificii bise ri -
ce[ti, elaborate pentru parohii s\ -
race, din sate care nu au bise ri -
c\), Echipa „Me[terul Manole”,
Atelierul de confec]ii metalice
„Albina”, Centrul Mitropolitan de
Cercet\ri T.A.B.O.R. [i Centrul de
Cercetare [i Restaurare a Patri -
mo niului de Art\ Cre[tin\ „Re -
surrectio”.

Proiecte [i perspective 

Fiecare an, fiecare clip\
din via]a noastr\, mar -
chea z\ o nou\ treapt\.

Una `n care suntem chema]i la a
p\[i „`n Sf=nta Sfintelor prin s=n -
gele lui Iisus”, precum ne zice Sf.
Ap. Pavel, „pe calea cea nou\ [i
vie pe care pentru noi a `nnoit-o,
prin catapeteasm\, adic\ prin
tru pul S\u” (Evrei 10, 20), ~nsu[i
M=ntuitorul. Fiind m\dulare vii
ale aceluia[i Trup, care este `ns\[i
Biserica Sa, `nnoirea noastr\ `n -
seam n\ [i `nnoirea vie]ii din co -
munitatea noastr\. ~nc=t [i `n
anul ce a `nceput deja, vor fi
continuate [i aprofundate lucr\ ri -
le specifice Bisericii, urm\rindu-
se, spre exemplu, identificarea de
noi modalit\]i pentru sprijinirea
celor afla]i `n nevoi, at=t de c\tre
parohii, c=t [i de c\tre unit\]ile
social-filantropice aflate sub obl\ -
 duire bisericeasc\, finalizarea
construc]iilor de biserici sau a
restaur\rilor de monumente isto -
rice, imprimarea de carte zidi toa -
re de suflet [i de con[tiin]e, pre -
cum [i multe altele. Cu siguran]\,
o grij\ special\ va fi acordat\ co -

piilor [i tinerilor, inclusiv prin
spri jinirea `nv\]\m=ntului teo lo -
gic sau printr-o grij\ sporit\ fa]\
de viitorul orei de Religie `n
[coal\.

Dintre `nnoirile pe care ni le
propunem `n anul 2015 sau `n
anii urm\tori, amintim urm\toa -
rele proiecte care au primit girul
Adun\rii Eparhiale:

1. Implementarea Pro iectului
„Sf. Gherasim”, care include un
centru pentru g\zduirea persoa -
nelor cu afec]iuni psihice.

2. Organizarea de caravane
medicale pe teritoriul Arhiepis co -
piei Ia[ilor (la m\n\stiri, comu ni -
t\]i parohiale rurale [i urbane).

3. Organizarea unui masterat
profesional pentru formarea vi -
ito rilor preo]i.

4. Editarea unui CD cu infor -
ma]ii [i suport video, cu tema:
„Cum se face o catehez\?”.

5. ~nfiin]area, `n cadrul CCM
Doxologia, a unui Departament
dedicat exclusiv Promov\rii [i
Difuz\rii titlurilor publicate de
Editura Doxologia (DPDD), com -
plet=nd [i extinz=nd astfel acti -
vitatea de distribu]ie a Depo zi -
tului „Sf. Luca”.

6. Organizarea, `n fiecare lun\
a anului, de c\tre Editura Do xo -
logia, `n colaborare cu Funda]ia
,,Solidaritate [i Speran]\”, a unor
ateliere de lectur\ [i de ilustra]ie
pentru copiii asista]i social.

7. Realizarea, pe portalul
doxologia.ro, a unei sec]iuni spe -
ciale dedicate familiei cre[tine.

8. Organizarea, `n cadrul Seri -
lor Doxologia, a unei expozi]ii
anuale cu icoane realizate de
pic tori care activeaz\ pe aria ca -
nonic\ a Arhiepiscopiei Ia[ilor (`n
colaborare cu Centrul Resurrec -
tio).

9. Implementarea, de c\tre Ti -
pografia Albina, `n colaborare cu
Doxologia Media, a unor m\suri
de revigorare a activit\]ii de edi -
tare [i tip\rire de publica]ii (bu -
letine) parohiale.

10. Organizarea conferin]elor
preo]e[ti de la Centrul Cultural-
Pastoral „Sf. Daniil Sihastru” –
Du r\u [i M\n\stirea Neam], cu
par ti ciparea doamnelor preotese,
sub egida „Anului omagial al
misiu nii parohiei [i m\n\stirii

azi”.
11. Realizarea de diagnoze

pastoral-misionare pentru paro -
hiile afectate de prozelitism din
Arhiepiscopia Ia[ilor [i `ntoc mi -
rea de strategii pastorale adaptate
nevoilor identificate.

12. Elaborarea [i publicarea
unui mini-catehism.

13. Proiect nou: Tab\ra de
supravie]uire – Nem]i[or (5 – 17
iulie, dou\ serii).

14. Reuniunea studen]ilor,
eveniment dedicat studentului
ie[ean, cu 300 de participan]i.

15. Organizarea evenimen tu -
lui T=n\rul boto[\nean, cu 300
de participan]i.

***

Orice c\l\torie am `ntreprin -
de, orice lucrare v\ zut\ am s\ -
v=r[i, chiar [i cea mai binepl\ -
cut\ lui Dumnezeu, nu este dec=t
pentru a ne `ntoarce mai `nt\ri]i
`nspre noi `n[ine, spre a rosti, `n
c\mara inimii noastre, cuvintele
Proorocului David: „Duh drept
`nnoie[te `ntru cele din\untru ale
mele” (Psalmi 50, 11). Am v\zut
c\ aceast\ `nnoire nev\zut\ este
sprijinit\ de lu cra rea exterioar\
sau v\zut\, cuan ti ficabil\, dup\
cum [i cele din afara noastr\ se
fac oglind\ fidel\ a modului `n
care vie]uim inte rior. Este o
mi[care vie [i con ti nu\, dinspre
interior spre exterior [i dinspre
exterior spre interior, pe care
suntem chema]i s\ o tr\ im ca
lucrare de `nnoire, ca prilej de
`mbog\]ire `n Domnul. E o
mi[care ce verticalizeaz\ via]a
noastr\, `n\l]=nd spre cer aceast\
pl\mad\ de trup [i suflet, precum
m=inile pe care le ridic\m, ros -
tind: „Doamne, Cel ce ai trimis
pe Preasf=ntul T\u Duh, `n ceasul
al treilea, Apostolilor T\i, pe
Acesta, Bunule, nu-L lua de la
noi, ci ~l `nnoie[te `ntru noi, cei
ce ne rug\m }ie”. 

Un material realizat de 
Pr. Constantin Sturzu,
pe baza informa]iilor

furnizate de sectoarele 
Centrului Eparhial Ia[i
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Ia[i, cu binecuv=ntarea Preafe ri -
citului P\rinte Patriarh Daniel, de
la biserica „Sf. Gheorghe - Nou”
din Bucure[ti.

Parohia [i m\n\stirea – loc
de m=ntuire

Lucr=nd pentru noi `n[ine [i a
noastr\ m=ntuire, acas\, `n pa -
rohie, `n slujba la care suntem
chema]i, ostenindu-ne fiecare
dup\ puteri, s\ fim `ncredin]a]i c\
via]a noastr\ se integreaz\ or ga -
nic [i `n iconomia `ntregii Epar -
hii, ai c\rei fii suntem. Arhie pis -
copia Ia[ilor cuprinde, `n mo -
men tul de fa]\, conform datelor
consemnate de Sectorul adminis -
trativ bisericesc, 1.206 parohii [i
10 filii, grupate `n 13 protopo pi -
ate, `nsum=nd 1.161 preo]i.

Poate unul dintre efectele cele
mai nocive ale seculariz\rii so -
cie t\]ii contemporane `l repre zin -
t\ `nsingurarea [i egoismul. Ca
indivizi, oamenii arareori [i pen -
tru scurt timp gust\ din bucuria
lucrului `mpreun\. ~n Biseric\
`ns\, spre aceasta suntem che -
ma]i `n toate zilele vie]ii noastre.
C\ci „dac\ este cineva `n Hristos,
este f\ptur\ nou\; cele vechi au
trecut, iat\ toate s-au f\cut
noi” (II Corinteni 5, 17), ne spune
cel care s-a convertit pe drumul
Damascului. Activitatea adminis -
tra tiv-bisericeasc\ a Arhiepisco -
 piei Ia[ilor a urm\rit, ca atare,
intensificarea unit\]ii [i a misiunii

Bisericii, lucrare ce a fost posibil\
[i prin activitatea celor 3.479 de
ostenitori, angaja]i `n unit\]ile de
cult [i subunit\]ile Centrului
eparhial aflate pe raza celor trei
jude]e – Ia[i, Boto[ani [i mare
parte din Neam] –, din teritoriul
ca nonic al eparhiei, persoane ca -
re [i-au desf\[urat activitatea cu
sprijinul nemijlocit al credin cio -
[ilor din parohii, al slujitorilor din
m\n\stiri sau al altor institu]ii bi -
serice[ti.

Oricare ar fi locul nostru, dac\
suntem din r=ndul mirenilor, din
clerul bisericesc ori din cinul mo -
nahal, via]a noastr\ devine via]\
a Bisericii, iar via]a Bisericii este
[i via]a noastr\, a fiec\ruia.
C\ci „darurile sunt felurite, dar
ace la[i Duh. {i felurite slujiri
sunt, dar acela[i Domn. {i lu cr\ -
rile sunt felurite, dar este acela[i
Dumnezeu, care lucreaz\ toate
`n to]i” (I Corinteni 12, 4-6). La
nivelul Eparhiei Ia[ilor exist\ 98
de a[ez\minte monahale, dintre
care 64 de m\n\stiri [i 34 de
schituri, `n care se nevoiesc, un
total de 1.937 vie]uitori (782 mo -
nahi [i 1.155 monahii). Anul tre -
cut, au fost aprobate 37 tunderi
`n monahism [i 17 rasoforii, care
s-au f\cut `n ob[tile monahale
din Arhiepiscopia Ia[ilor, `nregis -
tr=ndu-se, `n aceste pridvoare ale
Raiului, [i 28 de noi `nchinovieri
(18 fra]i [i 10 surori de m\n\s -
tire). Misiunea c\lug\rului nu s-a
restr=ns doar la cadrul delimitat

de a[ez\m=ntul monahal `n care
vie]uie[te, patru monahi [i o mo -
nahie fiind desemna]i spre a sus -
]ine, `n 2014, conferin]e `n ]ar\
sau `n str\in\tate. Totodat\, Sec -
torul Exarhat s-a implicat activ [i
`n organizarea Sinaxei monahale
anuale cu stare]ii [i stare]ele din
Arhiepiscopia Ia[ilor, dar [i ̀ n fa ci -
 litarea unui sprijin financiar acor -
dat de c\tre Centrul eparhial unui
num\r de 31 de m\n\stiri [i schi -
turi ce s-au confruntat cu difi cul -
t\]i din punct de vedere material.

Copiii [i tinerii - viitorul
sf=nt al Bisericii 

Nimeni nu poate s\-[i
`nno iasc\ via]a dac\ nu
va `nv\]a cum se face

acest lucru. „S\ nu v\ potrivi]i cu
acest veac, ci s\ v\ schimba]i
prin `nnoirea min]ii, ca s\ deo -
sebi]i care este voia lui Dum ne -
zeu, ce este bun [i pl\cut [i de s\ -
v=r[it” (Romani 12,2). Din aceste
cuvinte, `n]elegem c\, at=t prin
`nv\]\tura propriu-zis\, primit\ `n
biserici, `n [coli, la cateheze, din
c\r]i sau din alte surse de infor -
mare, dar mai cu seam\ printr-o
vie]uire conform\ cu poruncile
dumnezeie[ti, gust=nd din dum -
ne zeiasca dulcea]\ a sfintelor
taine, putem ajunge s\ primim de
la Dumnezeu [i acest mare dar
al „`nnoirii min]ii” noastre. Astfel
cur\]it\, mintea noastr\ va putea
s\ se hr\neasc\ din lumina cea
necreat\, `ntorc=ndu-se, prin po -
c\ in]\, de la `mpr\[tierea c\tre
cele din afar\, spre ~mp\r\]ia cea
dinl\untru. Iubitori de Dumne -
zeu [i de `nv\]\tura Sa, `n anul
universitar 2013-2014, la Facul -
ta tea de Teologie Ortodox\ „Du -
mitru St\niloae” din Ia[i, au fost
`nscri[i, la cursuri, 1.163 de stu -
den]i, dintre care 30 la Doctorat.
Au ob]inut titlul de licen]iat 118
can dida]i, 165 de studen]i au ab -
solvit masteratul [i au fost acor -
date 9 titluri de doctor. Din nu -
m\rul total de studen]i, maste -
ranzi [i doctoranzi, 21 au fost din
afara grani]elor ]\rii.

Colegiul „Sf=ntul Nicolae” a
oferit 90 de locuri de cazare stu - ð
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den]ilor Facult\]ii de Teologie
„Du mitru St\niloae”. ~n cadrul ce -
lor nou\ comisii `n care ace[ti ti -
neri ̀ [i desf\[oar\ activitatea, s-au
pus `n practic\ 1.200 de ore de
voluntariat, 1.500 de ore de se -
siuni de preg\tire pe diverse teme
[i peste 100 de proiecte. {i pen -
tru studen]i, dar [i pentru to]i cei
pasiona]i de lectur\ cre[tin\, pe
parcursul anului 2014, au intrat
`n fondurile Bibliotecii mitro po li -
tane „Dumitru St\niloae” un nu -
m\r de 2.373 volume, care au
fost inventariate, `nc=t fondul to -
tal existent la sf=r[itul anului tre -
cut se ridica la 127.132 de vo lu -
me, din care 77.447 sunt pre -
lucrate informatizat.

Responsabilitatea de a `nv\]a,
de a ucenici `n cele ale credin]ei,
ne revine `n primul r=nd cu pri -
vire la propria noastr\ persoan\,
dar, deopotriv\, [i cu privire la
cei spre care se `ndreapt\ grija
noastr\ de p\rin]i, trupe[ti sau
duhovnice[ti, de educatori sau
de `ndrum\tori. ~n cele [ase semi -
narii, `n care au activat 133 de
profesori, au fost [colariza]i
1.062 elevi. ~n cadrul Semina ru -
lui de la Boto[ani func]ioneaz\ [i
o gr\dini]\ la care au fost [cola ri -
za]i, `n cinci grupe, 135 copii, iar
`n cadrul Seminarului de la Do -
rohoi func]ioneaz\ [i dou\ gr\ di -
ni]e la care au fost [colari -
za]i 150 copii, organiza]i `n [apte
grupe. ~n jude]ele din Arhiepis -
copia Ia[ilor, disciplina Religie a
fost predat\, `n anul [colar 2013-

2014, de 770 de cadre didactice,
dintre care 364 erau titulare pe
post. La {coala „Varlaam Mitro -
po litul”, cursurile au fost frecven -
ta te de 82 de elevi, iar la Gr\ di -
ni]a „Bunavestire” au fost `n -
scri[i 113 copii. Cele dou\ insti -
tu]ii de `nv\]\m=nt au beneficiat
de aportul a 40 de ostenitori, din -
tre care 26 persoane constituie
personalul didactic. ~n cadrul
{colii „Varlaam Mitropolitul” a
fost inaugurat, anul trecut, Gim -
na ziul Varlaam. Grija pentru o
educa]ie s\n\toas\ a copiilor s-a
reflectat [i `n aten]ia acordat\ p\ -
rin]ilor acestora, Funda]ia „Var -
laam Mitropolitul”, `mpreun\ cu
partenerii s\i, organiz=nd, anul
trecut, edi]iile VII [i VIII ale con -
ferin]elor „Ai copil. ~nva]\ s\ fii
p\rinte!”.

Biroul de catehizare din ca -
drul Sectorului `nv\]\m=nt al
Arhiepiscopiei Ia[ilor a conti -
nuat, `n anul 2014, proiectul ca -
te hetic „Hristos `mp\rt\[it copi -
ilor” `n toate cele 13 protopo pi -
ate, prin implicarea copiilor par -
ticipan]i la activit\]i precum con -
certe de colinde, pelerinaje, ta -
be re etc. sau `n ac]iuni cari ta bile.
Acest Birou a organizat [i o se siu -
ne de preg\tire a preo]ilor, pri vi -
toare la modul cum se face o ca -
tehez\, veghind [i la sus]inerea
a 128 de cateheze la nivelul cer -
curilor pastorale din eparhie,
adre sate tuturor categoriilor de
v=rst\. ~n afara activit\]ilor cu ren -
te, Sectorul `nv\]\m=nt a organi -

zat sau a sus]inut, anul trecut, o
serie de evenimente cum ar fi
ate liere de formare, simpozioa -
ne, tabere interna]ionale sau ma -
ni fest\ri de promovare a muzicii
biserice[ti.

Cuv=nt spre slava lui 
Dum nezeu

Botezul este u[a de intrare
`n Biseric\, este `ncepu -
tul vie]ii `n Hristos. Chiar

dac\ cei mai mul]i primim
aceast\ tain\ `nc\ din fraged\
prun cie, pe m\sur\ ce cre[tem a -
vem putin]a de a ne asuma sta -
tutul de cre[tin, de fii ai lui Dum -
nezeu, dar avem [i libertatea de a
ne `ndep\rta de El, lu=ndu-ne
averea [i cheltuind-o prin „]\ri
str\ine”, precum fiul risipitor. {i
c=t de important este, `n a ne
ajuta s\ ne venim `n fire (cf. Luca
15, 17), s\ ne `nt=lnim cu Dum -
ne zeu-Cuv=ntul, comunicat sau
propov\duit `n areopagul media -
tic de azi, `n c\r]i teologice [i de
spiritualitate, `n icoane [i calen -
dare, `n muzic\ bisericeasc\, `n
publica]ii cre[tine [i ̀ n emisiuni ra -
dio sau TV. Astfel de activit\]i s-au
desf\[urat, `n 2014, de c\tre Sec -
torul cultural [i comunica]ii me -
dia al Arhiepiscopiei Ia[ilor prin
intermediul Centrului Cultu ral
Misionar Doxologia.

Editura [i Tipografia Doxolo -
gia au imprimat un num\r de 201
lucr\ri (dintre care 81 sunt c\r]i
reprezent=nd nout\]i editoriale),
cu un tiraj cumulat de 260.482
de exemplare. Pe parcursul anu -
lui 2014, Editura Doxologia a
par ticipat la 7 t=rguri de carte,
un de a ob]inut 2 premii, a orga ni -
zat lans\ri pentru 11 noi apari]ii
editoriale [i 8 conferin]e sau alte
tipuri de evenimente care au cre -
at emula]ie [i interes `n jurul
c\r]ilor editate, a ini]iat sau conti -
nuat rela]ii de colaborare cu
edituri de notorietate din str\in\ -
tate. Tipografia Albina a impri -
mat, pe rotativa din dotare, edi]ia
de Moldova a „Ziarului Lumina”,
distribuit pe aria canonic\ a Mi -
tropoliei Moldovei [i Bucovinei,
dar [i alte publica]ii, 20 `n total.
Prin efortul acestei imprimerii a
fost editat, `ntr-un tiraj de

ð
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100.000 de exemplare, [i un
Ghid de 12 pagini, oferit gratuit
pelerinilor veni]i `n Ia[i cu pri -
lejul hramului Sfintei Parascheva.

Departamentul Doxologia
Me dia, responsabil de `ntreaga
activitatea mediatic\ a Centrului
Eparhial Ia[i, a continuat dezvol -
tarea portalului doxologia.ro,
acesta av=nd, de-a lungul anului
2014, un num\r cumulat total
de 2.463.296 vizitatori unici,
aproape dublu fa]\ de 2013.
Prin Serviciul de programare in -
for matic\, Doxologia Media a
realizat [i `ntre]inut un num\r de
saituri sau de aplica]ii pentru alte
unit\]i ale Centrului eparhial.

Edi]ia de Moldova a Ziarului
Lumina a avut, `n anul 2013, o
medie de aproximativ 2.780 de
abona]i pe lun\. Studioul Radio
Doxologia a avut emisie pe inter -
net [i a oferit celor peste 500.000
de ascult\tori, `n direct, pe l=ng\
slujbele de la Catedrala Mitropo -
litan\ din Ia[i, [i transmisiuni ale
unor evenimente cultural-bise ri -
ce[ti, precum [i o emisiune de o
or\ de tip magazin, difuzat\ prin
emisie terestr\, la nivel na]ional,
de Radio Trinitas. Studioul de
pro duc]ie Doxologia TV a conti -
nuat, anul trecut, `nregistrarea [i
difuzarea, pe doxologia.ro, de
con ferin]e, predici ori eveni -
mente, furnizarea de materiale
pentru jurnalele de [tiri ale
Trinitas TV, dar a realizat [i trei
emisiuni s\pt\m=nale: Pridvoa re -
le credin]ei (difuzat\ pe TVR Ia[i

[i, selectiv, pe TVR3), Lumina Or -
todoxiei (difuzat\ de Ia[i TV Life)
[i Ferestre c\tre suflet (difuzat\
de TeleM Ia[i).

Sub egida Serilor Doxologia,
`n 2014 au fost organizate o serie
de conferin]e cu invita]i din ]ar\
[i din str\in\tate, piesa de tea -
tru „Plecare f\r\ `ntoarcere”, de -
dicat\ sfin]ilor martiri Br=nco vea-
nu, fiind oferit\ spectatorilor din
Ia[i, Boto[ani [i Piatra Neam], iar
Expozi]ia „R\d\cini Br=ncove -
ne[ti”, a doamnei Elena Murariu,
a fost g\zduit\ de M\n\stirea
Golia, dup\ un periplu prin ]ar\
[i str\in\tate.

M=inile iubirii lui Hristos 

~ntr-o medita]ie f\cut\ `n du -
hul Sfin]ilor P\rin]i, filosoful
cre[tin Nikolai Berdiaev

spunea: „problema p=i nii pentru
mine, personal, este o problem\
material\. Dar p=inea aproapelui
meu nu mai e o problem\ mate -
rial\, ci o datorie spiritual\”.
Aceas t\ exigen]\ se cuvine a fi
`m  pli nit\, a[adar, dar nu dup\
mo delul filantropiei lu me[ti, ci
av=nd mereu vie con [tiin]a c\
toa te cele materiale sunt pieri -
toare [i c\ sufletul are [i el ne vo -
ie, chiar mai presus de toate, de
hran\ [i de vindecare. C\ci [i
„apostolul neamurilor” spu nea
c\, „dac\ omul nostru cel din
afar\ se trece, cel din\untru `ns\
se `nnoie[te din zi `n zi” (II Co rin -

teni 4, 16). Evanghelia M=n  tui -
torului Hristos ne arat\ c\, `n to]i
oamenii suferinzi [i sin guri, se
ascunde tainic Hristos Cel Care
vine c\tre noi [i a[ teap t\ r\spun -
sul [i fapta iubirii noas tre, iar `n
to]i slujitorii iubirii Lui smerite [i
milostive se arat\ dis cret Hristos
Cel Care Se d\ru ie[ te [i altora.
Opera social\ [i me dical\ a fost
coordonat\ de Sec torul pentru
asisten]\ social\ [i medical\ [i a
fost `mplinit\ prin activitatea uni -
t\]ilor furnizoare de servicii so -
cial-filantropice, educative [i me -
dicale, precum [i prin filantropia
parohiilor [i m\ n\s tirilor din ca -
drul Arhiepis co piei Ia[ilor, a biro -
u rilor de asis ten ]\ social\, can -
tine sociale, cen tre pentru copii
[i b\tr=ni etc.

Pentru misiunea social-medi -
ca l\ putem deslu[i, de-a lungul
anului 2014, mai ales urm\ toa re -
le repere:

1) Activitatea filantropic\ a pa -
rohiilor, m\n\stirilor [i a preo]ilor
misionari din unit\]i bugetare
poate fi cuantificat\ `n servicii de
tip cantin\ social\, centru de zi,
`n beneficii financiare [i mate ria -
le, `n hran\ pentru pelerinii Hra -
mu lui Sf. Parascheva [i altele. Au
fost asista]i peste 100.000 de be -
neficiari, utiliz=ndu-se un buget
de 4.849.199 lei.

2) Birourile de asisten]\ so -
cial\, cantinele sociale, Funda]ia
„Solidaritate [i Speran]\” [i alte
ONG-uri, centrele pentru copii,
b\tr=ni [i persoane defavorizate
de pe l=ng\ Centrul eparhial,
pro  topopiate, parohii sau m\n\s -
tiri (`n total 65 de unit\]i), care au
oferit servicii sociale primare [i
specializate pentru 14.938 de
beneficiari, utiliz=ndu-se un bu -
get de 5.615.278 lei.

3) Fondul „P\storul cel Bun” a
fost, [i `n anul 2014, o surs\ de
sprijin pentru preotul din paro -
hiile defavorizate, pentru familia
preotului `n dificultate [i pentru
unit\]ile de cult cu obiective `n
construc]ie. ~n anul precedent,
con  tribu]ia Centrului eparhial
pen tru acest fond a fost de
1.224.904 lei, iar o parte dintre
pa rohii, ale c\ror posibilit\]i ma -
teriale au permis acest lucru, au
contribuit cu suma de 210.242
lei.
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La aceste ac]iuni filantropice
s-au mai ad\ugat [i alte ac]iuni
similare, derulate prin alte insti -
tu ]ii eparhiale. Prin contri bu -
]ia ocoalelor silvice biserice[ti
din Neam], Ia[i [i Bac\u, au be -
neficiat `n mod gratuit de ma te -
rial lemnos un num\r de 422 de
beneficiari. Volumul total de ma -
s\ lemnoas\ oferit `n cursul anu -
lui 2014 a fost de 16.412 m³, cu
o valoare total\ a contribu]iei de
2.663.149 lei. Prin Sectorul fi -
nan ciar au mai fost sprijinite un
nu m\r de 112 comunit\]i paro hi -
ale care au lucr\ri de construc]ii,
cu suma total\ de 566.500 lei.

La nivelul Arhiepiscopiei Ia[i -
lor s-au mai organizat [i o serie
de colecte pentru sprijinirea ce -
lor afla]i `n dificultate. Pen tru
sinistra]ii din Serbia s-a colectat
suma de 15.000 lei. La nivelul
Centrului eparhial Ia[i au fost
sprijinite un num\r de [apte
familii, cu suma total\ de 32.500
lei, respectiv dou\ unit\]i de cult,
cu suma de 11.000 lei, care au
fost afectate de calamit\]i natu -
rale. Prin colecta special\ pentru
sprijinirea cre[tinilor din Siria,
care au avut de suferit de pe ur -
ma conflictelor [i persecu]iilor
religioase, s-a colectat de la pa ro -
hii suma de 155.000 lei, la care
s-a ad\ugat [i contribu]ia Cen tru -
lui eparhial `n valoare de
440.000 lei, sume ce au fost do -
nate apoi prin intermediul Patri -
ar hiei Rom=ne. ~n anul 2014,

pro gramul de ajutorare a fami li -
ilor sinistrate a inclus [i o colect\
organizat\ pentru zonele afectate
de inunda]iile din Arhiepiscopia
R=mnicului, Episcopia Slatinei [i
Romana]ilor, respectiv Arhiepis -
co  pia Craiovei, oferindu-se spri -
jin financiar `n valoare total\
de 125.000 lei. La aceasta s-a
ad\ ugat colecta de alimente ne -
perisabile, produse de igien\ [i
p\turi, transportat\ `n luna august
la cele trei Centre eparhiale, `n
cantitate total\ de 54 de tone.

~n anul 2014, Spitalul Provi -
den ]a, care are o capacitate de
102 paturi, cu un bloc operator
cu dou\ s\li [i nou\ specialit\]i, a
asigurat asisten]\ medical\ prin
activitatea a 81 de cadre medica -
le angajate [i a 11 medici colabo -
ratori, iar Policlinica Providen]a a
beneficiat de competen]a a peste
51 de cadre medicale[i a oferit
ser vicii de s\n\tate `n 24 de spe -
cialit\]i medicale. Funda]ia Me -
di  cal\ Providen]a a oferit servicii
socio-medicale clinice [i para cli -
nice `n regim gratuit, precum [i
servicii medicale cu plat\, pro -
mov=nd medicina de tip cre[ -
tin, „de bun\ credin]\”, cultiv=nd
solidaritatea `n fa]a suferin]ei.
Servicii medicale gratuite au fost
oferite de Spitalul, Policlinica [i
Funda]ia Medical\ „Providen]a”
din Ia[i, dar [i prin cele trei uni -
t\]i medicale din teritoriu (cabi -
netele de medicin\ general\ de
la m\n\stirile Agapia, V\ratic [i

Paltin din jude]ul Neam]). Pe l=n -
g\ activitatea medical\, `n con -
tract cu CAS Ia[i [i `n regim de
coplat\ de la pacien]i, activitatea
caritativ\ a utilizat un buget
de 589.456 lei, pentru 15.716 de
beneficiari.

Dac\ ar fi s\ cumul\m toate
sumele amintite mai sus, prin ca -
re s-a acordat sprijin unor pers oa -
ne, comunit\]i sau institu]ii, ob -
]inem un total de 16.497.228 lei,
ce se constituie `ntr-o oglind\ fi -
nanciar\ a tuturor ac]iunilor fi -
lantropice desf\[urate de c\tre
uni t\]i ale Arhiepiscopiei Ia[ilor
`n anul 2014. Evident, s-a `nsu -
mat doar ceea ce s-a putut cuan -
tifica, dar la aceasta se adaug\
acea milostenie ne[tiut\ dec=t de
cel ce d\ruie[te [i cel ce pri me[ -
te, `n m\n\stiri sau `n parohii, un
ajutor. Este greu de estimat c=te
persoane au beneficiat de aceste
ac]iuni de `ntrajutorare cuantifi -
ca bile; `n orice caz, num\rul lor
este cu mult peste cifra de
131.000 de persoane.

Misiunea de a c\l\uzi `ntru
Via]\

~nc\ de la `nceputuri, ac ti vi -
tatea Bisericii, prezen]a ei `n
lume a fost una de esen]\

misionar\. Numai printr-o astfel
de lucrare poate fi `mplinit\ po -
runca Domnului, aceea „ca to]i
s\ fie una” (Ioan 17, 21). De ace -
ea, la nivelul Arhiepiscopiei Ia[i -
lor, chiar dac\ toate unit\]ile bi -
serice[ti sunt implicate, direct
sau indirect, `n aceast\ lucrare,
exis t\ un sector dedicat `n ex clu -
sivitate acestei activit\]i, Sectorul
de Misiune, Statistic\ [i Prognoz\
Pastoral\. Prin intermediul aces -
tui sector, au fost organizate con -
fe rin]ele preo]e[ti, organizate la
sediile protopopiatelor sau la pa -
rohii, `n dou\ etape: de prim\ va -
r\ [i de toamn\. La etapa din pri -
m\var\ s-a tratat tema „Sf. Spo ve -
danie [i Sf. ~mp\rt\[anie – pre -
gus tare a ~mp\r\]iei cerurilor”, iar
la etapa de toamn\ tema „Sfin ]ii
martiri br=ncoveni – mo dele pen -
tru cre[tinii de azi. Rolul mire ni -
lor `n m\rturisirea credin]ei”.

Duhul Sf=nt este „d\t\torul de
via]\”, iar noi suntem chema]i a
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proteja darul acesta sf=nt al vie]ii,
lucrare ce se `mpline[te [i prin
Departamentul Pro Vita. Acest
de partament a contribuit la cre a -
rea unei re]ele de preo]i dedica]i
activit\]ilor Pro Vita, la nivelul
Ar hi episcopiei Ia[ilor, [i s-a im -
pli cat `n campanii de informare a
tinerilor despre riscurile avortului
`n 11 [coli [i licee, beneficiari fi -
ind 700 de tineri. Prin programul
de solidaritate pentru familia cu
mul]i copii – „Sf. Stelian”, au fost
ajutate 153 de familii cu opt [i
peste opt copii `nscrise `n pro -
gram. S-au mai organizat eveni -
mente precum: Mar[ul pentru
via]\, Mar[ul pentru familie [i s-a
conceput, al\turi de alte orga ni -
za]ii Pro Vita din ]ar\, cursul de -
dicat profesorilor [i consilierilor
[colari cu titlul „Educa]ie pentru
o dezvoltare s\n\toas\ a adoles -
centului”.

De aici reiese o preocupare
special\ a Bisericii pentru to]i co -
piii [i tinerii, care au o che mare
special\ c\tre a cre[te [i a-[i zidi
via]a lor pe temelia care este
Hristos. Hr\nindu-i cu Sfintele
Tai ne, `nv\]=ndu-i s\ stea de vor -
b\ cu Dumnezeu `n rug\ciune,
deschiz=ndu-le inima spre a pri -
mi, cu dragoste, prezen]a a proa -
 pelui, dar [i `ndrept=ndu-i prin
disciplinarea vie]ii de zi cu zi, ne
vom face `mplinitori ai `ndem -
nului pe care l-au primit efesenii
de la Apostolul Pavel: „Voi, p\ -
rin ]ilor, nu `nt\r=ta]i la m=nie pe
copiii vo[tri, ci cre[te]i-i `ntru `n -
v\ ]\tura [i certarea Domnului”
(Efeseni 6, 4). Iar dac\ p\catul `[i
va fi f\cut deja loc `n via]a unui
t=n\r, avem a lua aminte la alt
cu v=nt insuflat de Duhul Sf=nt,
cel al psalmistului, care zice „`n -
noi-se-vor ca ale vulturului ti ne -
re]ile tale” (Psalm 102, 5), adic\
s\ avem n\dejde c\ Dumnezeu,
cur\]indu-ne de p\catul `mb\ tr= -
nitor, ne `ntinere[te fiin]a noastr\
prin puterea `nnoitoare a harului.

Departamentul Tabere a orga -
nizat, `n total, 15 serii s\pt\ m= -
nale de tabere, precum [i nou\
serii de var\ ale proiectului mi -
sio nar `n parohii „Tab\ra din
prid vorul satului”. ~n total, tabe -
rele au g\zduit 2.418 copii [i
tineri. Centrul de tineret „Vestito -

rii Bucuriei” din B\l]\te[ti a or ga -
nizat, de asemenea, tabere, sim -
po zioane, colocvii, excursii, ate -
liere de crea]ie etc. pentru 470 de
copii [i tineri.

Departamentul de tineret [i
misiune `n universit\]i este `n
str=ns\ leg\tur\ cu ONG-uri ex -
trem de active precum Aso ci a]ia
Studen]ilor Cre[tini Ortodoc[i
Ro m=ni, filiala Ia[i, sau Asocia]ia
Tinerilor Ortodoc[i Rom=ni, fi li a -
la Ia[i. De men]ionat, din lista or -
ganiza]iilor ce func]ioneaz\ cu
bi necuv=ntarea Arhiepiscopiei Ia -
 [ilor, sunt [i alte asocia]ii pre -
cum Societatea Ortodox\ a Fe -
me ilor Rom=ne – SOFR (Ia[i),
care a `mplinit, `n 2014, 20 de
ani de la re`nfiin]are, sau Centrul
de Formare [i Consiliere „Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavriil”, cu
activit\]i de consiliere mai ales a
persoanelor cu adic]ii sau co de -
pen dente. La nivelul Eparhiei Ia -
[ilor, func]ioneaz\, cu binecu -
v=n tare arhiereasc\, un num\r
total de 26 de asocia]ii [i funda]ii.

Departamentul de misiune ex -
tern\ a oferit sprijin financiar `n
vederea organiz\rii „{colii de va -
r\” de la Dur\u, pentru 70 de ti -
neri basarabeni [i a organizat se -
mi narii de formare [i conferin]e
pentru rom=nii din Republica
Mol dova [i Spania.

S\ fim doar cu numele cre[tini
nu ne ajut\ la nimic, poate fi,
eventual, un lucru care s\ con -
teze la statistici. Dar dac\ lu\m

`n serios faptul c\, prin botez, nu
mai cer[im `nl\crima]i, precum
odinioar\ Adam, pe la por]ile
raiului, ci avem deschis\ u[a de
la Casa Tat\lui ceresc, atunci ne
e de mare folos aceast\ `n]ele ge -
re spre a deveni „casnici ai lui
Dum  nezeu”. Tocmai de ace ea,
Departamentul Statistic\ [i Cer -
ce tare culege [i ofer\ acele in -
forma]ii care s\ ajute la a percepe
`n mod c=t mai adecvat realitatea
de pe teren, oferind instrumente
care s\ ghideze interven]ia Bise -
ricii acolo unde m\dularele tru -
pului s\u dau semne de sl\bi ciu -
ne. Tot spre revigorarea vie]ii au -
ten tice, comunitare, lucreaz\ [i
Departamentul Tradi]ii, care adu -
ce la lumin\ [i vorbe[te lumii
despre valoroasele mo[teniri et -
no  grafice ale poporului rom=n.

Indiferent c=t de drag [i de fa -
miliar i-ar deveni locul `n care
tr\ ie[te, un cre[tin are `n el s\dit
dorul dup\ Dumnezeu, bine [ti -
ind c\ „nu avem aici cetate st\ -
t\toare, ci o c\ut\m pe aceea ce
va s\ fie” (Evrei 13, 14). Pele ri na -
jul este o pregustare, astfel, `n
timp [i `n spa]iu, a acelei c\l\torii
duhovnice[ti pe care o facem
c\tre ~mp\r\]ie. De aceea, [i `n
anul care s-a `ncheiat, Centrul de
Pelerinaj „Sf. Parascheva” a or ga -
ni zat un num\r de 25 de pele ri -
naje `n Israel, `nsum=nd 837 de
pelerini, patru pelerinaje `n Gre -
cia, `nsum=nd 144 de pele -
rini, 11 pelerinaje `n Sf=ntul
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Mun  te Athos, `nsum=nd 132 pe -
lerini, [i 28 de pelerinaje `n Ro -
m=nia, `nsum=nd un num\r de
1.030 de pelerini. Pelerinii care
au fost, la r=ndu-le, oaspe]i ai Ar -
hi  episcopiei Ia[ilor au beneficiat
de g\zduirea m\n\stirilor [i a
schi turilor, dar [i a unor centre
special organizate `n acest sens,
cum ar fi Centrul Cultural-Pas -
toral „Sf. Daniil Sihastrul” de la
Dur\u sau Centrul Social-Cul -
tural „Sf. Ilie” de la Micl\u[eni.
~ns\ au existat [i alte activit\]i
dec=t cele strict biserice[ti c\tre
care s-a deschis Eparhia Ia[ilor [i
`n anul precedent, Sectorul de
con ferin]e g\zduind, spre exem -
plu, `n spa]iul modern [i generos
al Centrului de Conferin]e Pro vi -
den]a, activit\]i cultural-educa -
]io  nale, dar [i reuniuni medicale
sau concerte.

Lumin\ din f\clia ostenelilor 

Omul fiind, deopotriv\,
suflet [i trup, grija pen -
tru `nnoirea vie]ii du -

hovnice[ti este, dintotdeauna `n
Biseric\, str=ns unit\ cu grija
pentru asigurarea celor necesare
vie ]ii trupului. Centrul Eparhial
Ia[i, prin intermediul Sectorului
economic, al Sectorului finan ci -
ar sau al Sectorului agricol [i sil -
vic, precum [i al altor entit\]i de
profil economic de care este res -
ponsabil, a sus]inut, din punct de

vedere material, o serie de ac ti vi -
t\]i misionare, educative, fi lan -
tropice sau culturale ale unor
subunit\]i sau ale unor funda]ii
ce func]ioneaz\ cu binecuv=n -
tarea Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei.

Activitatea silvic\ s-a desf\ [u -
rat prin Ocoalele Silvice Biseri -
ce[ti Ia[i, Neam] [i Bac\u din ca -
drul Asocia]iei Silvice Biserice[ti
Ia[i, unitate tutelat\ de Arhiepis -
co pia Ia[ilor. ~ntregul profit ob ]i -
nut din activitatea economic\ a
ocoalelor silvice sau rezult=nd
din cea agricol\ a fost direc]ionat
c\tre sus]inerea operei pastoral-
misionare, social-filantropice [i
medical-caritative a Bisericii,
con form Statutului Asocia]iei Sil -
vice Biserice[ti Ia[i [i preve de -
rilor din Codul Fiscal. O impor -
tant\ surs\ de sus]inere a acestor
tipuri de activit\]i men]ionate a
constituit-o [i valorificarea lum= -
n\ rilor produse de Fabrica de
lum=n\ri „Albina” a Centrului
eparhial. A[a cum se [tie, fiecare
lum=nare produs\ la aceast\ fa -
bric\ a Bisericii, atunci c=nd es te
cump\rat\ de credincio[i, de  vine
[i jertf\ curat\ adus\ lui Dum ne -
zeu, dar [i un ajutor oferit celor
care au beneficiat, ulterior, de un
sprijin acordat din veni tu ri le
aduse astfel la Centrul Eparhial.

Sfintele biserici `n care p\[im
cu evlavie, acea lum=nare a c\rei
lumin\ o `n\l]\m odat\ cu rug\ -

ciu nea, strana de lemn pe care ne
sprijinim c=nd ostenim sau icoa -
na care ne mijloce[te dialogul cu
persoane sfinte, toate acestea [i
multe altele ne ajut\ s\ ne `n t\ -
rim `n comuniune de iubire, s\
ne adun\m for]ele trupe[ti [i
suflete[ti `n lupta cea bun\. {i
Libr\riile mitropolitane „Sf. Cuv.
Parascheva” au oferit, din veni tu -
rile lor, o consistent\ sus]inere a
activit\]ilor specifice Bisericii.
Acestea, `mpreun\ cu Depozitul
de carte [i obiecte de cult „Sf.
Luca”, au f\cut eforturi pen tru ca
o icoan\, o sf=nt\ cruce, o carte
de rug\ciuni sau alte obiecte spe -
cifice cultului ortodox, s\ ajung\
acolo unde este nevoie de el, adi -
c\ `n biserici [i `n casele credin -
cio[ilor.

Cu toate eforturile depuse [i
cu toate veniturile ob]inute din
diverse activit\]i cu un caracter
economic, suntem departe de a
acoperi toate nevoile unit\]ilor
de cult [i ale credincio[ilor afla]i
`n situa]ii speciale, mai ales c\
epar hia este situat\ `ntr-una din -
tre cele mai s\race zone din Uni -
unea Europen\. A[a `nc=t, prin
intermediul Sectorului fonduri
externe, s-a acordat consultan]\
[i sprijin `n elaborarea [i depu -
nerea a 10 proiecte, solicit\rile
de finan]are fiind ale unor subu -
nit\]i din Arhiepiscopia Ia[ilor.
De asemenea, s-a demarat pro ce -
dura de preg\tire a 17 proiecte
de reabilitare a monumentelor is -
to rice din cuprinsul eparhiei, ca -
re vor fi propuse spre finan]are
din fonduri europene ce sunt ac -
cesibile `n intervalul 2014-2020.
Principala preocupare a Secto ru -
lui fonduri externe a constituit-o,
[i anul trecut, buna desf\[urare a
proiectului „Valorificarea turis ti -
c\ a ansamblului mitropolitan
din Ia[i”, care ar trebui s\ fie fi na -
li zat `n acest an.

Suportul material este necesar
nu doar pentru via]a oric\rui om
pe p\m=nt, ci [i Bisericii, pentru
misiunea ei concret\ [i activ\ `n
aceast\ lume. A[a cum trupul
nos tru prime[te hain\ spre a se
`nc\lzi, proteja [i a se face cu pu -
tin]\ ie[irea sa `n lume, tot a[a [i
Trupul lui Hristos prime[te pe ce -
le v\zute, palpabile, spre a se
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des  coperi tuturor. Sfintele l\ca -
[uri devin, astfel, locuri de `n t=l -
nire cu Dumnezeul Cel nev\zut
[i puncte de intersec]ie a cerului
cu p\m=ntul. Sectorul patri mo -
niu [i construc]ii biserice[ti a
avut rolul de a coordona [i supra -
veghea `ntreaga activitate din
acest domeniu, la finele anului
trecut, fiind `nregistrate un num\r
total de 475 de [antiere (79 `n
me diul urban [i 396 `n mediul
rural) de construc]ie, restaurare,
consolidare sau pictare. O acti vi -
tate extrem de important\ pentru
bunul mers al lucrurilor `n acest
domeniu au avut-o Serviciul teh -
nic (cu 24 de proiecte de l\ca[uri
noi de cult [i alte edificii bise ri -
ce[ti, elaborate pentru parohii s\ -
race, din sate care nu au bise ri -
c\), Echipa „Me[terul Manole”,
Atelierul de confec]ii metalice
„Albina”, Centrul Mitropolitan de
Cercet\ri T.A.B.O.R. [i Centrul de
Cercetare [i Restaurare a Patri -
mo niului de Art\ Cre[tin\ „Re -
surrectio”.

Proiecte [i perspective 

Fiecare an, fiecare clip\
din via]a noastr\, mar -
chea z\ o nou\ treapt\.

Una `n care suntem chema]i la a
p\[i „`n Sf=nta Sfintelor prin s=n -
gele lui Iisus”, precum ne zice Sf.
Ap. Pavel, „pe calea cea nou\ [i
vie pe care pentru noi a `nnoit-o,
prin catapeteasm\, adic\ prin
tru pul S\u” (Evrei 10, 20), ~nsu[i
M=ntuitorul. Fiind m\dulare vii
ale aceluia[i Trup, care este `ns\[i
Biserica Sa, `nnoirea noastr\ `n -
seam n\ [i `nnoirea vie]ii din co -
munitatea noastr\. ~nc=t [i `n
anul ce a `nceput deja, vor fi
continuate [i aprofundate lucr\ ri -
le specifice Bisericii, urm\rindu-
se, spre exemplu, identificarea de
noi modalit\]i pentru sprijinirea
celor afla]i `n nevoi, at=t de c\tre
parohii, c=t [i de c\tre unit\]ile
social-filantropice aflate sub obl\ -
 duire bisericeasc\, finalizarea
construc]iilor de biserici sau a
restaur\rilor de monumente isto -
rice, imprimarea de carte zidi toa -
re de suflet [i de con[tiin]e, pre -
cum [i multe altele. Cu siguran]\,
o grij\ special\ va fi acordat\ co -

piilor [i tinerilor, inclusiv prin
spri jinirea `nv\]\m=ntului teo lo -
gic sau printr-o grij\ sporit\ fa]\
de viitorul orei de religie `n
[coal\.

Dintre `nnoirile pe care ni le
propunem `n anul 2015 sau `n
anii urm\tori, amintim urm\toa -
rele proiecte care au primit girul
Adun\rii Eparhiale:

1. Implementarea Pro iectului
„Sf. Gherasim”, care include un
centru pentru g\zduirea persoa -
nelor cu afec]iuni psihice.

2. Organizarea de caravane
medicale pe teritoriul Arhiepis co -
piei Ia[ilor (la m\n\stiri, comu ni -
t\]i parohiale rurale [i urbane).

3. Organizarea unui masterat
profesional pentru formarea vi -
ito rilor preo]i.

4. Editarea unui CD cu infor -
ma]ii [i suport video, cu tema:
„Cum se face o catehez\?”.

5. ~nfiin]area, `n cadrul CCM
Doxologia, a unui Departament
dedicat exclusiv Promov\rii [i
Difuz\rii titlurilor publicate de
Editura Doxologia (DPDD), com -
plet=nd [i extinz=nd, astfel, acti -
vitatea de distribu]ie a Depo zi -
tului „Sf. Luca”.

6. Organizarea, `n fiecare lun\
a anului, de c\tre Editura Do xo -
logia, `n colaborare cu Funda]ia
,,Solidaritate [i Speran]\”, a unor
ateliere de lectur\ [i de ilustra]ie
pentru copiii asista]i social.

7. Realizarea, pe portalul
doxologia.ro, a unei sec]iuni spe -
ciale dedicate familiei cre[tine.

8. Organizarea, `n cadrul Seri -
lor Doxologia, a unei expozi]ii
anuale cu icoane realizate de
pic tori care activeaz\ pe aria ca -
nonic\ a Arhiepiscopiei Ia[ilor (`n
colaborare cu Centrul Resurrec -
tio).

9. Implementarea, de c\tre Ti -
pografia Albina, `n colaborare cu
Doxologia Media, a unor m\suri
de revigorare a activit\]ii de edi -
tare [i tip\rire de publica]ii (bu -
letine) parohiale.

10. Organizarea conferin]elor
preo]e[ti de la Centrul Cultural-
Pastoral „Sf. Daniil Sihastru” -
Du r\u [i M-rea Neam], cu par ti -
ciparea doamnelor preotese, sub
egida „Anului omagial al misiu nii
parohiei [i m\n\stirii azi”.

11. Realizarea de diagnoze
pastoral-misionare pentru paro -
hiile afectate de prozelitism din
Arhiepiscopia Ia[ilor [i `ntoc mi -
rea de strategii pastorale adaptate
nevoilor identificate.

12. Elaborarea [i publicarea
unui mini-catehism.

13. Proiect nou: Tab\ra de
supravie]uire – Nem]i[or (5 – 17
iulie, dou\ serii).

14. Reuniunea studen]ilor,
eveniment dedicat studentului
ie[ean, cu 300 de participan]i.

15. Organizarea evenimen tu -
lui T=n\rul boto[\nean, cu 300
de participan]i.

***

Orice c\l\torie am `ntreprinde
`n afara noastr\, orice lucrare v\ -
zut\ am s\v=r[i, chiar [i cea mai
binepl\cut\ lui Dumnezeu, nu
este dec=t pentru a ne `ntoarce
mai `nt\ri]i `nspre noi `n[ine, spre
a rosti, `n c\mara inimii noastre,
cuvintele Proorocului David:
„duh drept `nnoie[te `ntru cele
din\untru ale mele” (Psalmi 50,
11). Am v\zut c\ aceast\ `nnoire
nev\zut\ este sprijinit\ de lu cra -
rea exterioar\ sau v\zut\, cuan ti -
ficabil\, dup\ cum [i cele din
afara noastr\ se fac oglind\ fidel\
a modului `n care vie]uim inte -
rior. Este o mi[care vie [i con ti -
nu\, dinspre interior spre exterior
[i dinspre exterior spre interior,
pe care suntem chema]i s\ o tr\ -
im ca lucrare de `nnoire, ca prilej
de `mbog\]ire `n Domnul. E o
mi[care ce verticalizeaz\ via]a
noastr\, `n\l]=nd spre cer aceast\
pl\mad\ de trup [i suflet, precum
m=inile pe care le ridic\m, ros -
tind: „Doamne, Cel ce ai trimis
pe Preasf=ntul T\u Duh, `n ceasul
al treilea, apostolilor T\i, pe
Acela, Bunule, nu-L lua de la noi,
ci ni-L `nnoie[te nou\, celor ce
ne rug\m }ie”. 

Un material realizat de 
Pr. Constantin Sturzu,
pe baza informa]iilor

furnizate de sectoarele Centrului
eparhial Ia[i
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~n perioada 1 ianuarie – 28 februarie,
~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit Teofan a
vizitat parohiile: „Sf=nta Cuvi oas\ Paras -

cheva” – St=nca, com. Victoria, „Adormirea Mai cii
Domnului” – Cotu Morii, „So bo rul Sfin]ilor Ar han -
gheli Mihail [i Gavriil” – Sculeni (Pro to po pi a tul I
Ia[i), „Sf=ntul Ierarh Nico lae” – Cilibiu, com. Go -
 l\e[ti, „Sf=ntul Prooroc Da niel” din Ia[i (Pro to -
popiatul II Ia[i), „Sf=nta Cuvioas\ Paras che va”

(Protopo pi atul Roznov), „Na[terea Maicii Dom -
nului” – Talpa (Protopo pia tul Boto[ani).

~n aceea[i perioad\ P\rin te le Mitropolit
Teofan a vizitat m\n\stirile: „Sfin]ii Atanasie [i
Chiril” – Podgorii Copou, „Sfin ]ii Trei Ierarhi”
B=rnova, „Sf=n tul Siluan” – Talpalari  (jud. Ia[i),
Zo sin (jud. Boto[ani), Neam] [i Si h\s tria (jud.
Neam]).

Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit
Teofan la parohii [i m\n\stiri

Pe 6 ianuarie, de s\r b\ toa -
rea Botezului Domnului,
aproape 2000 de credin -

cio[i ie[eni [i-au `ndreptat pa[ii
spre Catedrala mitropolitan\
pen tru a participa la slujba de
Boboteaz\ s\v=r[it\ de IPS P\ rin -
te Teofan, Mitropolitul Mol dovei
[i Bucovinei. ~naltul ierarh, `n -
con jurat de un sobor de preo]i [i
diaconi, a s\v=r[it Sf=nta [i Dum -
nezeiasca Liturghie, iar du p\ ci ti -
rea rug\ciunii amvo nu lui, `ntreg
soborul slujitor a ie[it pe am -
plasamentul din fa]a Ca te dralei
mitropolitane, unde a fost s\ -
v=r[it\ slujba Sfin]irii celei Mari
a Apei. ~n cuv=ntul de `nv\ ]\tur\,
Mitropolitul Moldovei [i Buco vi -
nei i-a `ndemnat pe cei prezen]i

s\ aib\ o via]\ curat\ [i s\ aib\
drept c\l\uz\ `n tot ceea ce fac
pe Domnul [i M=ntuitorul Hris -
tos: „S\ avem via]\ curat\, iubi]i
cre dincio[i, `n familie [i `n so -
ciet ate. S\ [tim ce este bine [i ce
este r\u, s\ tr\im cu `n]elep ciu -
ne, cu dreptate [i cu cu cer ni cie.
S\ a[tept\m cu n\dejde ar\tarea
slavei marelui Dumnezeu [i M=n -
tuitorului nostru Iisus Hristos, iar
to]i anii vie]ii noastre s\ fie a[e -
za]i sub steagul credin]ei `n
Dom nul. Cum spunea un mare
du hovnic plecat de cur=nd la
Dom nul: «S\ nu c\ut\m solu]ii
`n alt\ parte pentru ]ar\, pentru
familie [i pentru noi `n[ine dec=t
`n Domnul [i M=ntuitorul nostru
Iisus Hristos»”.

“To]i anii vie]ii noastre s\ fie a[eza]i sub
steagul credin]ei `n Domnul”

Hram la institu]iile de `nv\]\m=nt teologice de
pe cuprinsul Arhiepiscopiei Ia[ilor

Sfin]ii Trei Ierarhi – Vasile
cel Mare, Grigorie Teo lo -
gul [i Ioan Gur\ de Aur –,

ocrotitorii `nv\]\m=ntului teo lo -
gic, au fost serba]i `n mod cu to -
tul deosebit la institu]iile de
`nv\]\m=nt de pe cuprinsul
Arhiepiscopiei Ia[ilor. Pe 30
ianuarie, studen]ii Facult\]ii de
Teologie Ortodox\ „Dumitru
St\niloae“ din Ia[i [i-au s\rb\ to -

rit ocrotitorii spirituali, pe Sfin]ii
Trei Ierarhi, prin participarea la
Sf=nta Liturghie s\v=r[it\ `n
Catedrala Mitropolitan\ de IPS
P\rinte Ioachim B\c\uanul,
Arhiepiscopul Romanului [i
Bac\ului, `mpreun\ cu PS Epis -
cop-vicar Calinic Boto[\neanul,
cu preo]ii profesori ai facult\]ii [i
cu slujitorii catedralei. R\spun -
su rile liturgice au fost date de

Corul b\rb\tesc „Mitropolitul
Iosif Naniescu“, dirijat de pr.
asist. univ. Gabriel N\stas\. ~n
ca drul slujbei arhiere[ti, t=n\rul
teolog Iustin Iulian Tanas\ a fost
hirotonit diacon, iar pentru pri -
ma oar\ la slujba de hram a fa -
cul t\]ii, a fost rostit un cuv=nt de
`nv\]\tur\, cu binecuv=ntarea
IPS P\rinte Mitropolit Teofan, de
c\tre unul dintre studen]ii anului
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ð terminal, Liviu P\durescu. La fi -
na lul slujbei, p\rintele prof.
univ. dr. Ion Vicovan, decanul fa -
cul t\]ii de teologie ie[ene, a evi -
den ]iat mo[tenirea spiritual\
l\sat\ cre[tin\t\]ii de cei trei
mari dasc\li [i ierarhi [i a adresat
mul]umiri ierarhilor, profesorilor
[i studen]ilor pentru prezen]\ [i
pentru `mpreuna-rug\ciune, dar
[i conducerii Universit\]ii „Al. I.
Cuza“ pentru sprijinul acordat
de-a lungul timpului.

La Seminarul Teologic Liceal
Ortodox „Sf. Ioan Iacob“ din Do -
rohoi, la finalul Sfintei Liturghii,
a fost sus]inut un concert de c=n -
t\ri biserice[ti de c\tre corul se -
mi narului. De asemenea, au fost
prezentate crea]iile cu care elevii
seminarului au participat la un
concurs organizat la Bac\u, de -
di cat Sfin]ilor Trei Ierarhi. Hra -
mul Sfin]ilor Trei Ierarhi a fost
serbat [i la Seminarul Teologic
Li ceal Ortodox „Veniamin Costa -
chi“ de la M\n\stirea Neam]
prin tr-un simpozion legat de via -
]a [i `nv\]\turile Sfin]ilor Trei Ie -
rarhi privitoare la via]a [colii [i
la viitorii slujitori ai altarelor. Pa -
tronii [colilor teologice au fost
oma gia]i [i la Seminarul Teologic
Ortodox din Boto[ani. ~n sala de
festivit\]i a institu]iei, a avut loc
dup\ s\v=r[irea Sfintei Liturghii,
o sesiune de comunic\ri despre
pe rsonalitatea celor trei mari
P\rin]i. S\rb\toarea hramului de
la Seminarul Teologic Liceal
Ortodox din Piatra Neam] a fost
marcat\ printr-o sesiune de co -
mu nic\ri despre personalitatea
Sf=ntului Ioan Gur\ de Aur cu
tema „Unitatea neamului ome -
nesc `n cugetarea Sf=ntului Ioan
Gur\ de Aur cu implica]ii `n mi -
siu nea parohiei `n rezolvarea
anu mitor cazuri sociale, educa -
]io  nale, medicale [i, nu `n ulti -
mul r=nd, de ordin religios-mo -
ral”. La Seminarul Teologic Lice -
al Ortodox „Sf=ntul Vasile cel
Ma re“ din Ia[i, tot cu prilejul s\r -
b\ torii Sfin]ilor Trei Ierarhi, a fost
s\v=r[it\, pe 28 ianuarie, Sf=nta
Liturghie de IPS P\rinte Mitro po -
lit Teofan, `mpreun\ cu un sobor
nu meros de preo]i [i diaconi.
S\r b\toarea a continuat cu un
program liturgic special, precum

[i cu activit\]i cultural-artistice.
{i Liceul Teologic Ortodox

„Cu vioasa Parascheva“ de la
M\n\stirea Agapia [i-a s\rb\torit
ocrotitorii spirituali – Sfin]ii Trei
Ierarhi, at=t prin slujba Vecerniei
Mari unit\ cu Litia, c=t [i prin sluj -

ba Sfintei Liturghii, la care au
participat at=t elevele institu]iei,
c=t [i toate cadrele didactice. Nu
au lipsit, de asemenea, activit\]i
cultural-artistice.
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Aproximativ 6.000 de
per soane s-au adunat pe
24 ianuarie, `n Pia]a

Uni rii din Ia[i, pentru a lua parte
la manifest\rile organizate de
muni cipalitate cu prilejul `mpli -
nirii a 156 de ani de la Unirea
Principatelor Rom=ne. ~n cadrul
evenimentului a fost s\v=r[it\ o
slujb\ de Te Deum de IPS P\rinte
Mitropolit Teofan, `mpreun\ cu
un sobor de preo]i [i diaconi,
urmat\ de discursurile oficiale.
Dup\ alocu]iunile oficialit\]ilor,
IPS Mitropolit Teofan a vorbit
despre necesitatea fidelit\]ii fa]\
de dorin]ele f\uritorilor Unirii:
„Comemorarea corect\ a mare -
lui eveniment din 1859 impune
fidelitate fa]\ de cei care au stat
la r\d\cina actului Unirii. Ei sunt
printre noi, `n duhul lor, [i ne
`ntreb\m: cum ar ac]iona acum,
`n contextul Rom=niei de azi,
Alexandru Ioan Cuza Voievod?
Ce ar g=ndi pre[edin]ii divanelor
de la Bucure[ti [i Ia[i care au
decis Unirea, mitropoli]ii Nifon
[i Sofronie? Ce [i-ar dori Mo[ Ion
Roat\? Cu certitudine ar ac]iona
`n trei direc]ii: s\n\tatea spiri -
tual\ [i biologic\ a rom=nilor,
pen tru care nici un pre] nu e
prea mare, na[terea de copii
pentru supravie]uirea na]iei,
pentru care orice sacrificiu ar
trebui f\cut, [i aducerea acas\ a
Basarabiei [i a celor pleca]i la
munc\ `n afar\, f\r\ de care Ro -
m=nia puternic\ nu poate fi.
Lup ta pentru atingerea acestor
]inte constituie fidelitatea noastr\
fa]\ de f\uritorii Unirii. Pentru
Dum nezeu [i ]ara lor, ei au [tiut
s\ `mplineasc\ dou\ lucruri, rar
`nt=lnite din p\cate `n istoria
noastr\: s\ dep\[easc\ orgoliile
per sonale, ambi]iile de grup [i
interesele regionale [i s\ asculte
vocea poporului [i s-o urmeze
`ntocmai, chiar dac\ viitorul
neamului era proiectat atunci
altfel de mai-marii vremii. ~nscri -
e rea `n aceea[i traiectorie `n -
seam n\ o aniversare real\, ones -
t\ [i inspiratoare `n numele unei
Rom=nii destinate s\-[i p\streze,
s\-[i redescopere [i s\ lupte cu

demnitate [i curaj pentru locul ei
specific, distinct [i respectat `n
simfonia na]iunilor europene [i
`n lume“.

Manifest\rile au continuat cu
depunerile de coroane, cu defi -
la rea g\rzii de onoare, iar la fi -
nal, potrivit tradi]iei, cei prezen]i
s-au prins `n Hora Unirii. La fi na -
lul manifest\rilor publice, oficia -
li t\]ile prezente la Ia[i, `n frunte
cu pre[edintele Rom=niei, Klaus
Iohannis, [i cu premierul Victor
Pon ta, la invita]ia Mitropolitului
Moldovei [i Bucovinei, au po po -
sit timp de c=teva minute la Re -
[e din]a Mitropolitan\. ~n conti -
nua re, IPS P\rinte Teofan, `ncon -
jurat de un sobor de preo]i [i
dia coni, a s\v=r[it, `n biserica
M\ n\stirii „Sfin]ii Trei Ierarhi“

din Ia[i, o slujb\ de Parastas
pen tru domnitorul Alexandru
Ioan Cuza [i pentru `nf\ptuitorii
Unirii Principatelor.

Dup\ slujba Parastasului, `n
Sala Gotic\ a M\n\stirii „Sfin]ii
Trei Ierarhi“, `n prezen]a prim-
mi nistrului Rom=niei, a fost
semnat un protocol de colabo -
rare `ntre ora[ele Ia[i, Chi[in\u [i
Cern\u]i. Documentul, semnat
de primarii celor trei ora[e, pre -
ve de ini]ierea de proiecte comu -
ne `n domeniile educa]iei, cul -
turii [i administra]iei publice. Zi -
ua festiv\ de la Ia[i s-a `ncheiat
cu ceremonia de retragere cu
tor]e a trupelor de militari [i cu
arborarea drapelului na]ional pe
cea mai `nalt\ cl\dire a Com ple -
xului Palas.

156 de ani de la Unirea Principatelor, omagia]i la Ia[i
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Catedrala Mitropolitan\
din Ia[i, cel mai mare
sf=nt loca[ din capitala

Moldovei, [i-a s\rb\torit pe 2 fe -
bruarie, hramul istoric – prazni -
cul `mp\r\tesc al ~nt=mpin\rii
Dom nului. Slujbele marii s\r -
b\tori au debutat cu Privegherea
s\v=r[it\ de IPS P\rinte Mitro po -
lit Teofan, `nconjurat de un sobor
de ierarhi, preo]i [i diaconi [i `n
prezen]a a sute de credincio[i
veni]i din toat\ Moldova, dar [i
din alte zone ale ]\rii. Slujba
Privegherii a fost `nfrumuse]at\ [i
de prezen]a tinerilor din ASCOR
– filiala Ia[i, care, `mbr\ ca]i `n
frumoasele costume po pu  lare
rom=ne[ti, au dorit s\ mar cheze
Ziua Mondial\ a Tinere tu lui
Ortodox, serbat\ din anul 1992
pe data de 2 februarie. 

Sf=nta Liturghie din ziua
s\rb\torii ~nt=mpin\rii Domnului
a fost s\v=r[it\ de IPS P\rinte
Teo fan, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei, al\turi de IPS P\rinte
Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i
R\d\u]ilor, PS P\rinte Corneliu,
Episcopul Hu[ilor, PS P\rinte
Calinic Boto[\neanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor, [i
PS P\rinte Antonie de Orhei,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Chi[in\ului, `mpreun\ cu un
sobor de stare]i de la m\n\stirile
din jude]ul Ia[i [i preo]i slujitori

ai catedralei. R\spunsurile litur -
gice au fost date de Corul „Sanc -
tus“ al Catedralei Mitropolitane,
dirijat de Costel Mirel Nechita.

Dup\ citirea Sfintei Evan ghe -
lii, cuv=ntul de `nv\]\tur\ a fost
rostit de Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei: „~n aceast\ zi, este
a[e zat `n fa]a noastr\ chipul
Sf=ntului [i Dreptului Simeon, `n
care se cuvine s\ `ncerc\m a ne
reg\si [i noi. Ce face Sf=ntul [i
Dreptul Simeon? A[teapt\, caut\,
se fr\m=nt\, n\d\jduie[te. Cum
poate fi definit\ via]a noastr\ da -
c\ nu ca o existen]\ `n care omul
caut\, se zbate, se agit\, se fr\ -
m=n t\, `n cele din urm\ n\d\j -
du ie[te? Ce caut\ [i ce n\d\j du -
ie[te Sf=ntul Simeon? Pentru el,
lucrurile sunt sigure: ~l caut\ pe
Domnul [i n\d\jduie[te prin pu -
te rea Duhului Sf=nt s\-L `nt=l -
neas c\ [i apoi s\ zic\ «Scopul
vie]ii mele s-a `mplinit». Noi, `n -
s\, oare ce c\ut\m, ce n\d\j du -
im, pentru ce ne fr\m=nt\m? Tre -
buie s\ fim sinceri [i s\ recu -
noa[ tem c\ dorin]ele noastre
sunt departe de c\utarea [i
a[teptarea Sf=ntului Simeon.
Via]a noastr\ este definit\ `n
general de trei lipsuri [i de trei
rea lit\]i tr\ite cu supram\sur\.
Ne lipse[te, `n general, dup\
m\r turia unui teolog apropiat de
vremea noastr\, sim]ul modes -

tiei, capacitatea ierarhiei valo ri -
lor [i sim]ul m\surii, conse cin -
]ele acestor lipsuri v\z=ndu-se la
cei mari [i la cei mici, de la vl\ -
dic\ la opinc\. ~n schimb, ne st\ -
p=ne[te cu supram\sur\ abuzul
[i dorin]a de avere, abuzul de
putere [i abuzul de pl\cere. Care
este rezultatul c\ut\rilor Sf=n -
tului [i Dreptului Simeon? R\s -
pun sul este unul singur: `nt=l ni -
rea cu Domnul [i M=ntuitorul
nostru Iisus Hristos, care are
drept rezultat descoperirea sen -
sului vie]ii [i o existen]\ plin\ de
adev\r, de lumin\, de sens [i de
cuprindere. Care este rezultatul
c\ut\rilor noastre? Tocmai lipsa
de sens, golul l\untric [i ne`mpli -
nirea `n sensul adev\rat al celor
pe care sufletul cre[tinesc cel
ostenit [i `mpov\rat ar trebui s\
le caute“.

La final, Mitropolitul Moldo -
vei [i Bucovinei a mul]umit so -
borului de ierarhi, preo]i [i dia -
coni pentru c\ au slujit Sf=nta
Liturghie, dar [i celor care au
participat la slujba hramului. De
asemenea, doi dintre binef\ c\ -
torii Catedralei Mitropolitane din
ultimii ani, d-l Mihai Tomescu-
Leca [i d-na Iconomu Aurora, au
primit din partea IPS P\rinte
Teofan distinc]ia „Crucea Sf=ntul
Ierarh Dosoftei“.

„Ne lipse[te sim]ul modestiei, capacitatea
ierarhiei valorilor [i sim]ul m\surii“
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~n zilele de 5 [i 6 februarie
2015, la Re[edin]a Patri ar -
hal\, sub pre[edin]ia Prea -

fe ricitului P\rinte Patriarh Da -
niel, a avut loc [edin]a de lucru
a Sf=ntului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Rom=ne.

Dintre hot\r=rile luate men ]io -
n\m:

– Aprobarea noului Regu la -
ment al autorit\]ilor canonice
disciplinare [i al instan]elor de
judecat\ ale Bisericii Ortodoxe
Rom=ne;

– Cooperarea pastoral\ trans -
fron talier\ a eparhiilor ortodoxe

rom=ne din ]ar\ [i cele din apro -
pierea grani]elor Rom=niei cu
sco pul organiz\rii [i derul\rii
unor proiecte [i programe comu -
ne pastoral-misionare, social-
filantropice [i cultural-educa]io -
nale;

– Evaluarea periodic\ de c\tre
Centrele eparhiale a monahilor
[i preo]ilor care desf\[oar\ ac ti -
vit\]i de comunicare `n spa]iul
virtual.Utilizarea de c\tre clerul
ortodox a mijloacelor de comu -
ni care virtual\ `n `ntreaga acti -
vitate bisericeasc\ trebuie f\cut\
cu scopul de a promova misiu -

nea, via]a spiritual\ [i unitatea
Bisericii, nu `n detrimentul
acestora.

– ~ntruc=t motivarea Cur]ii
Constitu]ionale a Rom=niei la
decizia nr. 669 din 12 noiembrie
2014 cu privire la ora de Religie
afirm\ importan]a orei de Religie
`n educa]ia elevilor, eparhiile vor
ajuta pe p\rin]ii copiilor s\
constate necesitatea continuit\]ii
[i a `nv\]\rii sistematice a disci -
pli nei Religie pe `ntreaga peri -
oad\ a [colariz\rii copiilor.

Hot\r=ri ale Sf=ntului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Rom=ne

Hot\r=ri ale Sf=ntului Sinod privind cardul de
s\n\tate

La solicitarea Patriarhiei
Ro m= ne, Ministerul S\n\ -
t\ ]ii a precizat avantajele

generale, pentru pacien]i [i fur ni -
zorii de servicii medicale, ale
cardului na]ional de s\n\tate. La
r=ndul s\u, Colegiul Na]ional al
Me dicilor din Rom=nia a men -
]io nat c\, din punct de vedere
etic, nu exist\ nici o ra]iune de a
respinge cardul de s\n\tate. Sin -
gura problem\ care trebuie
rezol vat\ este elaborarea unei
solu]ii alternative pentru acei pa -
cien]i care din motive de con -
[tiin]\ [i religie refuz\ cardul, iar
Casa Na]ional\ de Asigur\ri de
S\n\tate a promis c\ pentru
astfel de persoane va c\uta [i va
propune o metod\ alternativ\.

~n urma discu]iilor `n plen, la
pro punerea Comisiei pastorale,
monahale [i sociale, Sf=ntul
Sinod a hot\r=t:

1. Ia act de scrisoarea Preafe -
ri citului P\rinte Patriarh Daniel
(nr. 13.486 din 19 septembrie
2014) adresat\ dlui prof. dr.
Vasile Ast\r\stoaie, pre[edintele
Co legiului Medicilor din Rom= -
nia, [i dlui Nicolae B\nicioiu,
mi nistrul s\n\t\]ii, prin care se
so licit\ un punct de vedere asu -

pra impactului pe care imple -
men tarea cardului na]ional de
s\ n\tate `l are asupra unor cre -
din cio[i ai Bisericii Ortodoxe Ro -
m=ne, precum [i de r\spunsul
c\, „din punct de vedere etic, nu
exist\ nici o ra]iune pentru res -
pin  gerea cardului de s\n\ta te“ (dl
prof. dr. Vasile Ast\r\stoaie).

2. Aprob\ ca Biserica Orto do -
x\ Rom=n\ s\ sus]in\ demersu -
rile Colegiului Medicilor din Ro -
m= nia pe l=ng\ autorit\]ile abili -
ta te pentru identificarea unei
me tode alternative ca r\spuns la
solicit\rile acelor pacien]i care
din motive de con[tiin]\ sau
religioase refuz\ cardul na]ional
de s\n\tate.

3. Aprob\ ca ierarhii s\ `n -
dem ne clerul, monahii [i credin -
cio[ii ca, `n contextul tulbur\rii
provocate de opiniile confuze [i

contradictorii din mass-media cu
privire la cardul na]ional de
s\n\tate, s\ r\m=n\ statornici `n
credin]a `n M=ntuitorul Iisus
Hristos, s\ cultive mai `nt=i s\n\ -
ta tea sufleteasc\ prin rug\ciune
[i fapte bune, [i s\ decid\ ra]io -
nal, nu emo]ional, totdeauna cu
calm [i `n]elepciune.

Prezenta hot\r=re a fost co -
mu nicat\ tuturor eparhiilor din
]ar\ [i str\in\tate `n vederea
adopt\rii m\surilor necesare
pen tru punerea `n aplicare. (Bi -
roul de pres\ al Patriarhiei
Rom=ne)

*Hot\r=rea Sf=ntului Sinod nr.
13.621 luat\ `n [edin]a de lucru
din 16-17 decembrie 2014 pri -
vind formularea unui punct de
ve dere al Bisericii Ortodoxe
Rom=ne despre cardul na]ional
de s\n\tate.
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Sf=ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, prin hot\r=rea
nr. 211 din 13 februarie 1997, a aprobat ca Sf=ntul Ierarh
Iosif cel Nou de la Parto[, mitropolitul Banatului, pr\znuit

la 15 septembrie, s\ fie ocrotitorul spiritual al pompierilor din
Rom=nia, [i, prin urmare, aprob\ Asocia]iei Co[arilor din Rom=nia
s\ opteze pentru alegerea acestui sf=nt rom=n cu moa[te `n ]ara
noastr\ ca patron spiritual [i ocrotitor al breslei co[arilor din
Rom=nia.

*Hot\r=rea Sf=ntului Sinod luat\ `n [edin]a de lucru din 28-29
octombrie 2014. 

Sf=ntul Ierarh Iosif cel Nou de la
Parto[, ocrotitorul spiritual al
co[arilor (hornarilor)  din
Rom=nia

PREAMBUL:
~n Biserica Ortodox\ Rom=n\,

potrivit `nv\]\turii evanghelice [i
a doctrinei canonice, episcopul,
`n eparhia sa, are respon sabi li -
tatea de a exercita slujirea de `n -
v\]\tor al credin]ei, pe care o
poa te delega persoanelor califi -
ca te pentru `nv\]\m=ntul reli -
gios, pentru `nv\]\m=ntul teo lo -
gic ortodox preuniversitar sau
universitar.

Observ=nd necesitatea ac -
tuali z\rii [i complet\rii Proto coa -
lelor `n vigoare, prin includerea
experien]ei dob=ndite [i a noilor
prevederi legale, dar [i spre a le
conferi calitatea de instrumente
eficiente pentru formarea per so -
nalului necesar Bisericii Orto-
do xe Rom=ne, `n diferitele sale
do menii de activitate liturgic\,
pastoral\ [i de educa]ie, `n ziua
de 29 mai 2014 a fost `ncheiat
Protocolul cu privire la predarea
disciplinei religie – cultul ortodox

`n `nv\]\m=ntul preuniversitar [i
la organizarea `nv\]\m=ntului
teologic ortodox preuniversitar [i
universitar `ntre Ministerul Edu -
ca]iei Na]ionale (cu nr. 9217/
29.05.2014), Patriarhia Rom=n\
(cu nr. 5120/29.05.2014) [i Se -
cre tariatul de Stat pentru Culte
(cu nr. C-927/30.05.2014).

Articolul 24 din Protocol pre -
vede c\: „Procedura de acordare
[i de retragere a avizului scris
(binecuv=nt\rii) al chiriarhului se
elaboreaz\ de c\tre Patriarhia
Rom=n\ [i se aprob\ prin
hot\r=rea Sf=ntului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Rom=ne.
Dup\ aprobare, procedura se
comunic\ Ministerului Educa]iei
Na]ionale [i Secretariatului de
Stat pentru Culte.

Prin urmare, pe baza propu -
ne rilor Centrelor eparhiale [i a
prevederilor regulamentului
privind disciplina `n Biserica
Ortodox\ Rom=n\, Cancelaria

Sf=ntului Sinod [i Sectorul teo -
logic-educa]ional al Administra -
]i ei Patriarhale au elaborat pre -
zen ta Procedur\ aprobat\ `n [e -
din]a Sf=ntului Sinod al Bi sericii
Ortodoxe Rom=ne din 16-17
decembrie 2014 (Temei nr.
13.879/2014).

Procedura se aplic\: profe so -
rilor de religie; cadrelor didac ti -
ce din `nv\]\m=ntul teologic
preuniversitar [i universitar; ele -
vilor de la seminariile teologice;
studen]ilor de la facult\]ile de
teologie ortodox\; altor persoane
care activeaz\ `n `nv\]\m=ntul
religios [i teologic ortodox, cu
avizul scris (binecuv=ntarea) al
chiriarhului.

CADRUL LEGAL:

Constitu]ia Rom=niei, publi -
cat\ `n Monitorul Oficial al
Rom=niei. Partea 1. nr. 233 din
21 noiembrie 1991: intrat\ `n

PROCEDURA DE ACORDARE {I DE RETRAGERE
A AVIZULUI SCRIS (BINECUVÂNT|RII) AL

CHIRIARHULUI
PENTRU DESF|{URAREA DE ACTIVIT|}I

~N ~NV|}|MÂNTUL RELIGIOS {l TEOLOGIC
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vigoare `n urma aprob\rii ei prin
referendumul na]ional din 8
decembrie 1991: modificat\ [i
com pletat\ prin Legea de revi zu -
i re a Constitu]iei Rom=niei nr.
429/2003, publicat\ `n Moni to -
rul Oficial al Rom=niei. Partea I.
nr. 758 din 29 octombrie 2003:
republicat\, cu reactualizarea
denumirilor [i d=ndu-se textelor
o nou\ numerotare, `n Monitorul
Oficial al Rom=niei, Partea I, nr.
767 din 31 octombrie 2003;

Legea  educa]iei  na]ionale nr.
1/2011, cu modific\ri [i com ple -

t\ri;
Legea  nr.  489/2006  privind

li  ber tatea  religioas\  [i  regimul
ge neral  al  cultelor,  republicat\;

Legea 53/2003 – Codul  Mun -
cii, republicat\;

Statutul pentru organizarea [i
func]ionarea Bisericii Ortodoxe
Rom=ne, aprobat de Sf=ntul Si -
nod al Bisericii Ortodoxe Ro m= -
ne prin hot\r=rea nr. 4768/2007
[i recunoscut, `n temeiul Legii nr.
489/2006 privind libertatea
religioas\ [i regimul general al
cul telor, prin Hot\r=rea Guver -

nu lui Rom=niei nr. 53/16.01.2008,
precum [i regulamentele sale de
aplicare;

Protocolul cu privire la pre -
da rea disciplinei religie - cultul
ortodox `n `nv\]\m=ntul preuni -
versitar [i la organizarea `nv\]\ -
m=n tului teologic ortodox pre -
uni  versitar [i universitar `n che -
iat `ntre Ministerul Educa]iei Na -
]io nale (cu nr.  9217/29.05.2014),
Patriarhia Rom=n\ (cu nr. 5120/
29.05.2014) [i Secretariatul de
Stat pentru Culte (cu nr. C-927/
30.05.2014).

Art. 1 – Avizul scris (bine cu -
v=n  tarea) al chiriarhului se acor -
d\ pentru `ncadrarea persona lu -
lui didactic pe catedre de religie
– cultul ortodox `n unit\]i de `n -
v\ ]\m=nt preuniversitar (conform
art. 18. alin. 3 din Legea nr.
1/2011 a Educa]iei Na]ionale [i
art. 4, alin. 1 din Protocolul cu
pri vire la predarea disciplinei
religie – cultul ortodox `n `nv\ ]\ -
m=ntul preuniversitar [i la or ga ni -
zarea `nv\]\m=ntului teologic or -
todox preuniversitar [i univer si -
tar).

Art. 2 – Solicitan]ii vor de pu ne
la Centrul eparhial un dosar con -
]in=nd urm\toarele documen te:

a. cerere tip, `n care candi da -
tul precizeaz\ c\ va respecta
pre vederile statutare, canoanele
[i regulamentele biserice[ti, pre -
cum [i hot\r=rile autorit\]ilor bi -
serice[ti, normative pentru des -
f\[urarea activit\]ilor didactice;

b. copie dup\ certificatul de
Botez/actul de `nfiere duhovni -
ceas c\, eliberat de Centrul epar-
hial (pentru a dovedi calitatea de
fiu/fiic\ al/a Arhiepisco piei/Epis -
co piei);

c. copie dup\ certificatul de
na[tere;

d. copie dup\ actul de iden -
titate;

e. copie dup\ certificatul de

c\s\torie (dac\ e cazul);
f. copie dup\ diploma de li -

cen ]\ `n Teologie Ortodox\ [i
dup\ foaia matricol\;

g. adeverin]\ din partea uni -
t\]ii de `nv\]\m=nt `n care soli ci -
tantul pred\ `n anul [colar cu -
rent, cuprinz=nd calificativul
didac tic minimum Bine [i avizul
de continuitate `n suplinire (dac\
a mai predat disciplina religie);

h. memoriu de activitate pen -
tru anul [colar curent, vizat de
directorul [colii [i de inspectorul
de religie (dac\ a mai predat
disciplina religie);

i. recomandarea preotului du -
hovnic (`n urma cunoa[terii te -
meinice a fiului duhovnicesc/fi -
icei duhovnice[ti);

j. recomandarea parohului
sau a conduc\torului unit\]ii ad -
ministrative biserice[ti la a c\rei
via]\ liturgic\, cultural-misionar\
[i social-filantropic\ particip\
solicitantul (ca regul\, a paro hu -
lui bisericii de pe raza c\reia se
afl\ [coala);

k. CV – format Europass.
Art. 3 – Solicitan]ii vor par -

ticipa la un interviu `n fa]a unei
comisii alc\tuite din: chiriarh/de -
legatul acestuia, consilierul/in -
spec torul eparhial pentru `nv\ ]\ -
m=nt religios [i teologic, un pro -
fe sor de religie cu gradul didac -

tic minimum II.
Art. 4 – Eliberarea avizului

scris (binecuv=nt\rii) al chiriar -
hu lui se face `n 5 zile de la sus -
]inerea interviului de c\tre soli -
citant.

Art. 5 – Refuzul acord\rii
avizului scris (binecuv=nt\rii) al
chiriarhului se comunic\ `n scris
solicitantului `n 5 zile de la sus]i -
ne rea interviului [i trebuie s\ fie
temeinic motivat (conform art. 4,
alin. 2 din Protocolul cu privire
la predarea disciplinei religie –
cultul ortodox `n `nv\]\m=ntul
preuniversitar [i la organizarea
`nv\]\m=ntului teologic ortodox
preuniversitar [i universitar).

Art. 6 – Persoana c\reia i s-a
refuzat acordarea binecuv=nt\rii
poa te depune contesta]ie la Cen -
trul eparhial `n prima zi lucr\ toa -
re ulterioar\ comunic\rii. Ana -
lizarea contesta]iei [i, dup\ caz,
re intervievarea se va face `n pre -
zen]a chiriarhului/episcopului
vicar delegat.

Art. 7 – Pentru a urm\ri ma te -
rializarea cooper\rii Biseric\-
{coal\-Familie, din 3 `n 3 ani,
profesorii de religie vor prezenta
Centrului eparhial un dosar care
va con]ine activitatea semni fi -
cativ\ [i modalit\]ile concrete de
cultivare a cooper\rii Biseric\-
{coal\-Familie.

PARTEA I – ACORDAREA AVIZULUI SCRIS (BINECUV^NT|RII) 
AL CHIRIARHULUI

CAPITOLUL I: PREDAREA DISCIPLINEI RELIGIE - CULTUL ORTODOX ~N
~NV|}|M^NTUL PREUNIVERSITAR
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ELEVI
Art. 8 – ~nscrierea la exa me -

nul de admitere la seminariile
teologice se face cu avizul scris
(binecuv=ntarea) al chiriarhului.

Art. 9 – Solicitan]ii vor de pu -
ne la Centrul eparhial un dosar
con ]in=nd urm\toarele documente:

a. cerere tip;
b. copie dup\ certificatul de

na[tere;
c. copie dup\ certificatul de

Botez/actul de `nfiere duhovni -
ceasc\, eliberat de Centrul epar -
hial (pentru a dovedi calitatea de
fiu/fiic\ al/a Arhiepiscopiei/Epis -
co piei);

d. recomandarea preotului
duhovnic (`n urma cunoa[terii
temeinice a fiului duhovni cesc/
fi icei duhovnice[ti);

e. recomandarea profesorului
de religie.

Art. 10 – Refuzul acord\rii
avizului scris (binecuv=nt\rii) al
chiriarhului se comunic\ `n scris
solicitantului `n maximum 3 zile
de la depunerea dosarului [i
trebuie s\ fie temeinic motivat.
Persoana c\reia i s-a refuzat
acor darea binecuv=nt\rii poate
de pune contesta]ie la Centrul
eparhial `n prima zi lucr\toare
ulterioar\ comunic\rii. Analiza -
rea contesta]iei se va face cu
participarea chiriarhului/epis co -
pului vicar delegat.

CADRE DIDACTICE
Art. 11 – ~ncadrarea persona -

lului didactic `n unit\]ile de `n -
v\ ]\m=nt teologic ortodox pre -
universitar se realizeaz\ potrivit
reglement\rilor legale, cu avizul
scris (binecuv=ntarea) al chiriar -
hu lui (conform art 10, alin. 1 din

Pro tocolul cu privire la predarea
disciplinei religie - cultul ortodox
`n `nv\]\m=ntul preuniversitar [i
la organizarea `nv\]\m=ntului
teologic ortodox preuniversitar [i
universitar).

Art. 12 – Solicitan]ii vor de pu -
ne la Centrul eparhial un dosar
con ]in=nd urm\toarele documente:

– cerere tip, `n care can di da -
tul precizeaz\ c\ va respecta
prevederile statutare, canoanele
[i regulamentele biserice[ti,
precum [i hot\r=rile autorit\]ilor
biserice[ti, normative pentru des -
f\[urarea activit\]ilor didac tice;

– copie dup\ certificatul de
Botez/actul de `nfiere duhovni -
ceasc\, eliberat de Centrul epar -
hial (pentru a dovedi calitatea de
fiu/fiic\ al/a Arhiepiscopiei/Epis -
copiei);

– copie dup\ certificatul de
na[tere;

– copie dup\ actul de identitate;
– copie dup\ certificatul de

c\ s\torie (dac\ e cazul);
– adeverin]\ din partea uni t\ -

]ii de `nv\]\m=nt `n care solici -
tan tul pred\ `n anul [colar cu -
rent, cuprinz=nd calificativul di -
dac tic minimum Bine [i avizul
de continuitate `n suplinire;

– memoriu de activitate pen tru
anul [colar curent, vizat de di -
rectorul [colii [i de inspectorul
de specialitate (dac\ a mai pre -
dat);

– recomandarea preotului
duhovnic (`n urma cunoa[terii
temeinice a fiului duhovnicesc/
fi icei duhovnice[ti);

– recomandarea parohului sau
a conduc\torului unit\]ii
administrative biserice[ti la a
c\rei via]\ liturgic\, cultural-

misionar\ [i social-filantropic\
particip\ solicitantul (poate fi a
parohului bisericii de pe raza
c\reia se afl\ [coala);

– CV - format Europass.
Art. 13 – Ocuparea func]iilor

de conducere `n `nv\]\m=ntul
teologic ortodox preuniversitar
(director/director adjunct) se face
`n acord cu prevederile legale [i
cu avizul scris (binecuv=ntarea)
al chiriarhului (conform art. 10,
alin. 2 din Protocolul cu privire
la predarea disciplinei religie –
cultul ortodox `n `nv\]\m=ntul
preuniversitar [i la organizarea
`nv\]\m=ntului teologic ortodox
preuniversitar [i universitar).

Art. 14 – Pentru ocuparea func -
 ]iilor de conducere `n `nv\ ]\ -
m=ntul teologic preuniversitar,
solicitan]ii trebuie s\ fie clerici.

Art. 15 – Solicitan]ii vor de pu -
ne la Centrul eparhial un me mo -
riu, `nso]it de acte doveditoare,
`n care vor detalia urm\toarele
aspecte:

– rezultatele deosebite ob]i -
nute `n plan profesional;

– activitatea de permanent\
autoperfec]ionare [tiin]ific\: arti -
co le, studii, c\r]i, manuale, pro -
grame, particip\ri la congrese,
con ferin]e, simpozioane, dis tinc -
]ii [i premii, activitatea `n cadrul
re dac]iilor unor publica]ii teolo -
gice din ]ar\ [i din str\in\tate,
colaborarea cu mass-media bi -
seri ceasc\ etc.;

– activitatea care s\ eviden ]i -
eze dimensiunea misionar-ecle -
sial\ reflectat\ `n via]a Bisericii;

– propunerea unui plan ma na -
gerial realist [i coerent pentru dez -
voltarea activit\]ii Seminarului.

CAPITOLUL AL II-LEA: ~NV|}|M^NTUL TEOLOGIC ORTODOX
PREUNIVERSITAR

CAPITOLUL AL III-LEA: ~NV|}|M^NTUL TEOLOGIC ORTODOX
UNIVERSITAR

A. STUDEN}I
Art. 16 – ~nscrierea candi da -

]ilor la facult\]ile de teologie or -
to dox\ se face `n acord cu pre -
ve derile legale [i cu avizul scris

(bi necuv=ntarea) al chiriarhului
(con form art. 13, alin. 3 din Pro -
to colul cu privire la predarea dis -
ci plinei religie – cultul ortodox `n
`nv\]\m=ntul preuniversitar [i la

organizarea `nv\]\m=ntului teo -
lo gic ortodox preuniversitar [i
uni versitar). 

Art. 17 – Solicitan]ii vor de pu -
ne la Centrul eparhial un dosar
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con ]in=nd urm\toarele documente:
a. cerere tip;
b. copie dup\ certificatul de

na[ tere; 
c. copie dup\ actul de iden -

titate;
d. copie dup\ certificatul de

Botez/act de `nfiere duhovni -
ceas c\, eliberat de Centrul epar -
hi al (pentru a dovedi calitatea de
fiu/fiic\ al/a Arhiepiscopiei/Epis -
copiei),

– recomandarea preotului du -
hov nic (`n urma cunoa[terii te -
meinice a fiului duhovnicesc/fi -
icei duhovnice[ti);

– recomandare de la preotul
paroh (preo]ii vor prezenta reco -
man darea din partea p\rintelui
protopop de care apar]in, mona -
hii de la stare]ul m\n\stirii `n ca -
re vie]uiesc, iar stare]ii de la e -
xar hul locului);

– copie dup\ diploma de ab -
sol vire a Bacalaureatului (ade ve -
rin]\, pentru absolven]ii din pro -
mo]ia anului curent) [i dup\ ulti -
ma form\ de `nv\]\m=nt absol -
vit\;

– recomandarea profesorului
de religie (pentru absolven]ii de
liceu);

– copie dup\ diplom\ de li -
cen ]\ [i foaia matricol\ (pentru
can dida]ii licen]ia]i);

– adeverin]\ de la m\n\stirea
de metanie, care s\ certifice sta -
tu tul de monah (pentru perso na -
lul monahal).

Art. 18 – Pentru studen]ii care
sunt sub autoritatea altor Bise -
rici, sunt necesare: binecu v=n -
tarea chiriarhului eparhiei din
ca re provin, binecuv=ntarea chi -
ri arhului de care apar]ine fa cul -
ta tea de teologie ortodox\ [i
acor dul Patriarhului Rom=niei.

Art. 19 – Refuzul acord\rii
avi zului scris (binecuv=nt\rii) al
chiriarhului se comunic\ `n scris
solicitantului `n 3 zile de la de -
pu  nerea dosarului [i trebuie s\
fie temeinic motivat. Persoana
c\ reia i s-a refuzat acordarea bi -
ne cuv=nt\rii poate depune con -
tes ta]ie la Centrul eparhial `n pri -
ma zi lucr\toare ulterioar\ co -
mu  nic\rii. Analizarea contesta ]i -
ei se va face cu participarea chi ri -
arhului/episcopului vicar de le gat.

B. CADRE DIDACTICE
Art. 20 – Ocuparea unui post

didactic `n cadrul unei facul -
t\]i/unui departament de teologie
ortodox\ se face `n acord cu pre -
ve derile legale [i cu avizul scris
(bi necuv=ntarea) al chiriarhului
(conform art. 14 din Protocolul
cu privire la predarea disciplinei
re ligie – cultul ortodox `n `nv\ ]\ -
m=ntul preuniversitar [i la orga ni -
zarea `nv\]\m=ntului teologic or -
to dox preuniversilar [i uni ver si -
tar).

Art. 21 – (1) Solicitan]ii vor
de pune la Centrul eparhial un
do sar con]in=nd urm\toarele do -
cumente:

– cerere tip, `n care can di -
datul precizeaz\ c\ va respecta
prevederile statutare, canoanele
[i regulamentele biserice[ti,
precum [i hot\r=rile autorit\]ilor
bi serice[ti, normative pentru des -
f\[urarea activit\]ilor didactice;

– recomandarea preotului du -
hov nic [i a protopopului (`n ca -
zul clericilor);

– copii dup\ actele de studii
uni versitare (licen]\, masterat,
doctorat);

– memoriu de activitate [ti in -
]ific\;

– plan de dezvoltare a carierei
profesionale;

– raport sintetic (contribu]ia
academic\ `n cadrul activit\]ilor
misionare din cadrul parohiei pe
care o frecventeaz\: ca membru
al Consiliului/Comitetului paro -
hi al, organizator de evenimente
culturale, catehetice, filantropice
etc.), care s\ eviden]ieze dimen -
siu nea misionar-eclesial\ reflec -
ta t\ `n via]a Bisericii;

– recomand\ri din partea a
do u\ cadre didactice univer si -
tare (`n plicuri separate, sigilate
[i [tampilate);

– CV - format Europass.

Pentru posturile de confe ren ]i -
ar universitar [i profesor univer -
si tar la specializarea Teologie
pas toral\, precum [i pentru toate
func]iile de conducere [i repre -
zen tare, care presupun un im -
pact special privind nu numai
imaginea Facult\]ii, ci [i a Bi se ri -
cii – `n egal\ m\sur\ sunt admi[i

doar candida]i clerici, care s\
fac\ dovada filia]iei duhovnice[ti
[i ascult\rii fa]\ de chiriarh, `n
vederea prevenirii pericolului
lai ciz\rii institu]iilor de `nv\]\ -
m=nt teologic. De la acest cri te -
riu, doar Sinodul mitropolitan, la
propunerea chiriarhului, poate
da dispens\, `n situa]ii extraor -
dinare, bine justificate prin
memorii individuale detaliate,
care vor ilustra prestigiul [tiin]ific
excep]ional, `n paralel cu mo ti -
va ]ia real\ a imposibilit\]ii tem -
porare/perpetue a hirotoniei.

Art. 22 – Ocuparea unei func -
]ii de conducere (decan/pro de -
can/director de departament) `n
cadrul facult\]ilor de teologie or -
to dox\ se face `n acord cu pre -
vederile legale [i cu avizul scris
(binecuv=ntarea) al chiriarhului
(conform art. 15 din Protocolul
cu privire la predarea disciplinei
religie - cultul ortodox `n `nv\ ]\ -
m=ntul preuniversitar [i la orga -
nizarea `nv\]\m=ntului teologic
or todox preuniversitar [i uni ver -
si tar).

Art. 23 – Solicitan]ii vor de -
pune la Centrul eparhial un me -
mo riu, `nso]it de acte dovedi toa -
re, `n care vor detalia:

a. rezultatele deosebite ob]i -
nu te `n plan profesional;

b. activitatea de permanent\
autoperfec]ionare [tiin]ific\: arti -
cole, studii, c\r]i, manuale, pro -
 gra me, granturi [i proiecte de
cercetare, particip\ri la congrese,
conferin]e, simpozioane, cit\ri
[tiin]ifice, distinc]ii [i premii, afi -
lierea la organisme [tiin]ifice
pres tigioase, activitatea `n cadrul
re dac]iilor unor publica]ii teo lo -
gice din ]ar\ [i din str\in\tate,
in vi tarea `n cadrul unor pro gra -
me didactice, academice (visi -
ting professor), colaborarea cu
mass-media bisericeasc\ etc.;

c. activitatea clerical\ care s\
evi den]ieze dimensiunea misio -
nar-eclesial\ reflectat\ `n via]a
Bisericii;

d. propunerea unui plan ma -
nagerial realist [i coerent pentru
dezvoltarea activit\]ii facult\]ii.
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Art. 24 – Retragerea avizului
scris (binecuv=nt\rii) al
chiriarhului se face pentru
abateri grave de la doctrina sau
morala cultului (conform art. 4,
alin. (3), art. 13, alin. (4) [i art.
16 din Protocolul cu privire la
pre darea disciplinei religie – cul -
tul ortodox `n `nv\]\m=ntul pre -
universitar [i la organizarea `nv\ -
]\m=ntului teologic ortodox

preuniversitar [i universitar).
Art. 25 – Retragerea motivat\

a avizului scris (binecuv=nt\rii)
al chiriarhului se comunic\ `n
scris unit\]ii de `nv\]\m=nt [i
duce la `ncetarea de drept a
contractului individual de
munc\ sau pierderea calit\]ii de
elev/student. Angajatorul are
obliga]ia ca `n termenul legal s\
emit\ decizia de `ncetare a

contractului individual de
munc\ (conform art. 4, alin. (4),
art. 13, alin. (4) [i art. 16 din Pro -
to colul cu privire la predarea
disciplinei religie – cultul ortodox
`n `nv\]\m=ntul preuniversitar [i
la organizarea `nv\]\m=ntului
teologic ortodox preuniversitar [i
universitar).

Art. 26 – Pentru abateri grave
de la doctrina sau morala cul tu -
lui, ale persoanelor care fac
obiec tul prezentei Proceduri,
sanc]iunile sunt:

a. f\r\ drept de contestare din
partea celui sanc]ionat – se apli -
c\ de chiriarh, pe baza unei an -

chete regulamentare, a unui ra -
port sau referat al organismelor
administrative din subordine,
`ntr-o [edin]\ a Permanen]ei
Consiliului Eparhial:

b. dojana arhiereasc\ verbal\
sau scris\ (avertismentul scris);

c. retragerea distinc]iilor acor -

date de chiriarh;
d. cu posibilitate de contes ta -

re din partea celui sanc]ionat –
se aplic\ prin Consistoriul epar -
hi al, care propune autorit\]ii bi -
se rice[ti competente retragerea
avizului scris (binecuv=nt\rii) al
chiriarhului.

Art. 27 – Retragerea avizului
scris (binecuv=nt\rii) al chiriar -
hului se face pentru abateri gra -
ve de la doctrina sau morala cul -
tului [i anume:

ABATERI DOGMATICE
(DOCTRINARE)
a. apostazia este renun]area la

credin]a cre[tin ortodox\, cu sau
f\r\ trecerea la o confesiune reli -
gioas\ neortodox\ sau la o alt\
religie, f\cut\ prin m\rturisirea
public\ sau privat\ a celui `n
cauz\, prin viu grai sau `n scris;

b. erezia este respingerea unei
p\r]i a `nv\]\turii de credin]\
ortodox\ [i sus]inerea inten]io na -
t\ [i constant\ a unei `nv\]\turi
gre[ite referitoare la dogmele Bi -
sericii, precum [i `nsu[irea unei
`nv\]\turi eretice s\v=r[it\ prin
m\rturisirea public\ sau privat\,
prin viu grai sau `n scris;

c. schisma este desp\r]irea de
Biseric\, prin ac]iuni sau inter -
pre t\ri publice deosebite ale
unor norme de disciplin\, mo ra -
l\ [i cult din `nv\]\tura [i Tradi]ia

Bi sericii sau nesupunerea [i re fu -
zul de a asculta de autoritatea
bi sericeasc\, dup\ ce i s-a atras
aten]ia `n scris;

d. blasfemia este fapta prin
care sunt def\imate `n public
cre din]a, cultul sau simbolurile
cre[tine ortodoxe prin cuvinte,
scrieri, gesturi sau imagini;

e. sacrilegiul (ierosilia) este
pro fanarea bunurilor sacre sau
lip sa de respect fa]\ de cele
sfinte.

ABATERI  MORALE
a. omorul (omuciderea) este

fapta voluntar\ sau involuntar\
cauzatoare de moarte a unei
fiin]e umane;

b. comportamentul violent
sau lovirea;

c. adulterul (preadesfr=narea),
curvia (desfr=narea), incestul, so -
domia [i alte p\cate trupe[ti con -
tra firii, dovedite prin ancheta
dis pus\ de chiriarh;

d. be]ia (alcoolismul), fuma -
tul, consumul de droguri [i de

substan]e halucinogene asimilate
drogurilor, spectacolele cu ca rac -
 ter violent, precum [i jocurile de
noroc;

e. furtul (ho]ia), cam\ta, `n[e -
l\ ciunea sub orice form\ [i dis -
tru gerea bunurilor sunt fapte `n -
drep tate contra unei persoane sau
a patrimoniului bisericesc, me nite
s\ aduc\ un c=[tig f\ptu i to rului
sau s\ provoace o pagu b\;

f. falsul `n documente, `nscri -
suri sau declara]ii este fapta prin
care, `n mod voluntar, verbal sau
`n scris, sunt prezentate fapte sau
informa]ii neadev\rate `n scopul
ob ]inerii unor beneficii perso na -
le sau producerii unor prejudicii;

g. petrecerea `n localuri pu bli -
ce nepotrivite;

h. insulta, calomnia, def\ima -
rea [i clevetirea `n public (verbal
sau scris) sunt fapte prin care se
aduce atingere bunului nume al
unei persoane sau i se atribuie,
`n mod neadev\rat, s\v=r[irea
unor fapte rele;

g. instigarea la atitudini [i fapte
negative este fapta prin care o

PARTEA A II-A – RETRAGEREA AVIZULUI SCRIS (BINECUV^NT|RII)
AL CHIRIARHULUI

CAPITOLUL I: SANC}IUNI

CAPITOLUL AL II-LEA: ABATERI
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persoan\ determin\, cu inten]ie,
pe o alt\ persoan\ s\ s\v=r[easc\
o abatere;

h. provocarea de tulbur\ri,
cer  turi [i folosirea unui limbaj ne -
cuviincios;

i. destr\marea familiei [i de f\i -
marea institu]iei c\s\toriei;

j. contrazicerea public\, `n
scris sau prin mijloace audio vi -
zu ale, a pozi]iei oficiale a Bise ri -
cii, referitoare la evenimente sau
aspecte din via]a [i activitatea
aces teia privitoare la credin]\,
uni tate eclezial\ [i misiune
pastoral\.

Art. 28 – Retragerea binecu -
v=n t\rii pentru func]iile admi nis -

trative din `nv\]\m=ntul religios
[i teologic preuniversitar [i uni -
ver sitar se face [i pentru urm\ -
toarele abateri administrative:

a. neglijen]a, ne`ndeplinirea
sau `ndeplinirea cu rea credin]\ a
`ndatoririlor, precum [i a tu turor
ordinelor [i dispozi]iilor su -
periorilor ierarhici;

b. r\zvr\tirea [i atitudinea
d\un\toare vie]ii biserice[ti
ar\tat\ prin cuvinte sau scrieri,
ac]iuni publice sau private, `n -
drep tate `mpotriva deciziilor
autorit\]ilor ierarhic superioare;

c. participarea la manifesta]ii
ne autorizate de Biseric\, consti -
tu irea sau participarea `n or ga ni -

za]ii de tip sindical, cu caracter
politic sau care contravin mo ra -
lei cre[tine [i demnit\]ii cleri -
cale;

d. activarea `n calitate de
mem bru `n asocia]ii, funda]ii [i
alte structuri asociative, respectiv
`nfiin]area de asocia]ii, funda]ii [i
alte structuri asociative, f\r\
binecuv=ntarea Chiriarhului;

e. administrarea frauduloas\ [i
abuziv\ a bunurilor biserice[ti,
mobile [i imobile.

Art. 29 – Persoanele, care `n
mod grav sau repetat au produs
pre judicii patrimoniului biseri -
cesc, pot fi trimise [i `n judecata
instan]elor Statului.

Art. 30 – (1) Pentru judecarea
abaterilor de natur\ dogmatic\,
moral\ sau administrativ\ func -
]ioneaz\ urm\toarele Consistorii:

a. de judecare `n fond a cau -
zei: Consistoriul eparhial;

b. de judecare `n recurs: Con -
sistorial mitropolitan.

(2) C=nd se judec\ numai ca -

zuri ale personalului didactic sau
ale elevilor [i studen]ilor, la [e -
din ]\ poate asista [i un cadru
didactic desemnat de Chiriarh,
respectiv Mitropolit.

(3) Desf\[urarea procedurii de
cercetare [i de judecare se va fa -
ce potrivit prevederilor regu la -
men tului privind disciplina `n Bi -

se rica Ortodox\ Rom=n\ (cita -
rea, audierea p\r]ilor, adminis tra -
rea probelor, desf\[urarea [edin -
]elor ctc.).

(4) Termenul `n care hot\r=rea
Con sistoriului eparhial poate fi
con testat\ la Consistoriul mitro po -
litan este de 15 zile de la pri mi rea
comunic\rii de cel `n cauz\.

Art. 31 – Aceast\ Procedur\
intr\ `n vigoare de la data apro -

b\rii de c\tre Sf=ntul Sinod. 
Art. 32 – Toate dispozi]iile re -

gu lamentare contrarii se abrog\. 

CAPITOLUL AL III-LEA: INSTAN}ELE DISCIPLINARE {I DE JUDECAT|
BISERICEASC|

CAPITOLUL AL VI-LEA: DISPOZI}II FINALE 
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Fondul Central Misionar, expresie a `nt\ririi
comuniunii cre[tine

Pe 16 [i pe 23 ianuarie, Permanen]a Consiliului
Eparhial Ia[i a luat `n discu]ie necesitatea
continu\rii unor lucr\ri de construc]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 financiare suficiente [i nu
`[i pot procura materialul lemnos. Prin urmare, a fost
aprobat\ acordarea, cu titlu gratuit pentru anul 2015, a
unei cantit\]i de 5450 m.c. material lemnos din care
5330 m.c. lemn de foc, 55 m.c. lemn de lucru [i 65
m.c. lemn prelucrat (cherestea) pentru 79 unit\]i de cult. 

Acord\ri de
ranguri biserice[ti

~n Permanen]a Consiliului
Eparhial Ia[i din 29 ianuarie,
]in=nd cont de activitatea

pastoral-misionar\ [i administrativ-
gospod\reasc\ [i de propunerile
`naintate de p\rin]ii protopopi, IPS
Mitropolit Teofan a aprobat acor -
darea rangului bisericesc onorific
de iconom pr. Mireanu Ionel Daniel
de la Parohia „Sf=nta Treime“ –
Cilibiu, jud. Ia[i, Protopopiatul II
Ia[i. 

~n Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i, `n
m\n\stirile [i parohiile de pe cuprinsul
Arhiepiscopiei Ia[ilor, a fost citit\, `n

data de 9 mar tie 2014, Pastorala Sf=ntului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne la Du mi -
ni ca Ortodoxiei, prin care credincio[ii au fost
`ndemna]is\ sprijine unit\]ile de cult cu
posibilit\]i reduse.

Ca urmare a apelului f\cut `n du mi nica
din 9 martie 2014 [i `n cele care au urmat, la
nivelul Arhiepis co piei Ia[ilor a fost adunat\
suma de 184.668 lei. 60% din aceast\ sum\
a fost virat\ c\tre Patriarhia Rom=n\, aceasta
fiind repartizat\ conform Hot\r=rii Sf=ntului
Sinod al Bisericii Or todoxe Rom=ne nr.
5095/26.05. 2014.

Suma de 73.867,2 lei (40% din suma co -
le tat\) a r\mas la dispozi]ia Arhiepiscopiei Ia -
[ilor, care, prin ho t\ r=rea Permanen]ei Con si -
liului epar hial Ia[i din data de 4 iulie 2014, a
`mp\r]it aceast\ sum\ la 18 unit\]i de cult,
pentru a fi folosit\ la lucr\rile de construc]ii
sau restaurare a biseri cilor, caselor parohiale
[i sociale.

Pe aceast\ cale, mul]umim, `n numele
bene fi cia rilor acestor sume, clericilor [i
credincio[ilor care s-au implicat `n realizarea

acestei lucr\ri de `ntrajutorare, ca modalitate a
`nt\ririi comuniunii cre[tine.

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

Material lemnos pentru
unit\]i de cult
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~n {edin]ele de Permanen]\
a Consiliului Eparhial Ia[i
din 16, 23, 29 ianuarie [i

11 februarie, a fost aprobat\
acordarea unui ajutor financiar
de 72.108,62 lei pentru 13 de
unit\]i de cult din Arhiepiscopia
Ia[ilor, care au lucr\ri de
`ntre]inere, repara]ii sau de
construc]ie, dup\ cum urmeaz\:
M\n\stirea Tazl\u, Protopopiatul
Roznov, jud. Neam]; Parohia
„Adormirea Maicii Domnului” –
Medeleni, com. Gol\ie[ti, jud.
Ia[i, Protopopiatul II Ia[i; Parohia
„Sf=ntul Dumitru” – R\duc\neni,
Protopopiatul II Ia[i; Parohia
„Sfin]ii Atanasie [i Chiril” – Ia[i;
Parohia „Adormirea Maicii
Domnului” – Iepureni, com.
Movileni, Protopopiatul I Ia[i;
Parohia „Acoper\m=ntul Maicii
Domnului” – V=n\tori, com.
Popricani, Protopopiatul I Ia[i;
Parohia „Sfin]ii Arhangheli
Mihail [i Gavriil” – Unguroaia,
Protopopiatul Boto[ani; Parohia
„Sfin]ii Ap. Petru [i Pavel” –

Boto[ani,  Protopopiatul Boto -
[ani;  Parohia „Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena” – R=[ca,
Protopopiatul Tg. Neam]; Paro -

hia „Na[terea Maicii Domnului”
– Sauceni]a, Protopopiatul Doro -
hoi; Parohia  „Sf=ntul Nicolae” –
Arama, Protopopiatul H=rl\u.  

~n luna ianuarie 2015, Sec -
to rul administrativ-bise ri -
cesc al Arhiepiscopiei Ia -

[ilor a efectuat 76 de ope ra]iuni
de personal, dup\ cum urmeaz\:
31 la Centrul Eparhial Ia[i, 29 `n
cadrul Protopopiatelor [i 16 la
m\n\stiri. Dintre acestea, 23 au
fost `ncadr\ri [i numiri, 19 `n ce -
t\ri ale contractelor de mun c\, 1
concediere, 6 suspend\ri, 3 re -
ve niri la locul de munc\ dup\
concediul de cre[tere a copilului
[i 24 modific\ri ale raporturilor
de munc\.

~n luna februarie 2015,
Sectorul administrativ-bisericesc
al Arhiepiscopiei Ia[ilor a
efectuat 75 de opera]iuni de
personal, dup\ cum urmeaz\: 43

la Centrul Eparhial la[i, 21 `n
cadrul Protopopiatelor [i 11 la
m\n\stiri. Dintre acestea, 37 au
fost `ncadr\ri [i numiri, 17 `nce -
t\ri ale contractelor de munc\, 3

suspend\ri, 4 reveniri la locul de
munc\ dup\ con ce diul de cre[ -
tere a copilului [i 14 modi fic\ri
ale raporturilor de munc\.

Sprijin financiar pentru unit\]ile de cult

Opera]iuni de personal la nivelul Arhiepiscopiei
Ia[ilor `n lunile ianuarie-februarie 2015
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Omilii la Profetul Iezechiel

Sfântul Grigorie cel Mare

Zile cu sfinţi.

Sinaxare, însemnări, cântări, lecturi

și gânduri filocalice pe luna septembrie

Dimensiunea penitenţială

și euharistică a vieţii creștine

Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru,

Pr. asist. univ. dr. Liviu Petcu

Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul.

Cele dintâi şi cele de pe urmă în dialog

Pr. Ioannis Skiadaresis

Epistole ascetice

Simeon, Mitropolitul Evhaitelor,

Ioan Pustnicul și Vasile Maleinos

Asceza şi Căsătoria

Mitropolitul Antonie de Suroj

Sâmbăta lui Lazăr

Dorin Ploscaru

Ochiul lui Dumnezeu.

O istorie vizuală a unor simboluri

Ieromonah Mihail Gheaţău

George Florovsky

şi renaşterea religioasă rusă

Paul L. Gavrilyuk

Seeds of Wisdom – Fruit of Joy

Nicoleta Leon-Armanu

Stareţul Antonie de la Optina

Noutăţi  editoriale la Editura Doxologia:

Rugăciunea lui Iisus.

Călăuza inimii către Dumnezeu

Frederica Mathewes Green

– în lunile –ianuarie-februarie
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~n toat\ Arhiepiscopia Ia[ilor
au fost organizate ample
ma  nifest\ri dedicate `mpli -

ni rii a 165 de ani de la na[terea
po  etului na]ional Mihai Eminescu.
Pe l=ng\ slujbele de pomenire,
au avut loc [ez\tori culturale, ex -
pozi]ii de fotografie, dar [i lans\ri
de volume.

Pe 14 [i 15 ianuarie, la Boto -
[ani, s-au desf\[urat „Zilele Emi -
nes cu“, organizate de Prim\ria
Mu nicipiului Boto[ani, Consiliul
Local Boto[ani, Funda]ia Cultu -
ra l\ „Hyperion – Caiete Boto[\ -
ne ne“ – Boto[ani, Consiliul Jude -
]ean Boto[ani, Memorialul Ipo -
te[ti - Cen trul Na]ional de Studii
„Mihai Eminescu“, Teatrul „Mihai
Emines  cu“ din Boto[ani [i Mu ze -
ul Jude ]ean Boto[ani, cu sprijinul
Minis te rului Culturii [i al Socie -
t\]ii Cul turale „Raluca Iura[cu“ -
Vo ro na. Evenimentul a cuprins
mai multe manifest\ri: depunere
de jer be la statuia poetului din
fa]a Tea trului „Mihai Eminescu“
din Bo to[ani, o slujb\ de Te De -
um, urmat\ de recitalul „Metanie
}ie, Doamne“, sus]inut de ac to -
rul Con stantin Chiriac, la Bise ri -
ca Us penia din Boto[ani, paras -
ta sul pentru marele poet la Bise -
ri ca „Sfin ]ii Arhangheli Mihail [i
Ga vriil“ – Ipote[ti, expozi]ia de
fotografie „Scriitori printre noi“,
organizat\ de Clubul Fotografilor
din Ia[i `n sala de expozi]ii tem -
po rare „Horia Bernea“, Gala de
decernare a Premiului Na]ional
de Po ezie „Mihai Eminescu“ –
2014, la Teatrul „Mihai Emines cu“,
precum [i o [ez\toare cultural-
artistic\ la {coala „Raluca Iu ra[ -
cu“ din localitatea Jolde[ti, jud.
Bo to [ani.

Cu prilejul `mplinirii a 165 de
ani de la na[terea poetului Mihai
Eminescu, Funda]ia „Solidaritate
[i Speran]\“ – filiala H=rl\u, `m -
pre un\ cu Protopopiatul H=rl\u
[i {coala Gimnazial\ P=rcovaci,
a organizat pe 15 ianuarie, o
sea   r\ literar\. Dup\ slujba pa ras -
tasului s\v=r[it pentru marele po -
et `n Biserica „Sf=ntul Dumitru“

din H=rl\u, la sediul protopo pi a -
tului au avut loc manifest\rile
pro priu-zise. Acestea au constat
`n lecturi din opera poetului
Mihai Emi  nes cu, `n prezent\ri
biogra fi ce, `n lu\ri de cuv=nt [i
`n orga ni zarea unei expozi]ii pe
tem\ eminescian\ a profesorului
Ioan Musei. 

Tot pe 15 ianuarie, a avut loc,
`n sala de festivit\]i a Liceului
Teh nologic „Gh. Ruset Roznova -
nu“ din Roznov, desf\[urarea
celei de-a II-a edi]ii a expozi]iei
[i concursului literar-artistic in ter -
 ju de]ean „Prietenii lui Emines cu“.
Proiectul a cuprins trei sec]iuni:
crea]ie literar\ – poezii create de
elevi, crea]ie artistico-plastic\ –
lu cr\ri ale elevilor inspirate din
ope ra eminescian\ [i interpretare
literar\. ~n organizarea eveni -
men    tului s-a implicat activ Pa ro -
hia Chintinici, concursul [i ex -
pozi]ia bucur=ndu-se de sprijinul
unor institu]ii locale [i jude]ene,
precum Prim\ria Roznov, Cen -
trul de educa]ie estetic\, Casa
Corpului Didactic [i ISJ Neam]. 

Potrivit unei tradi]ii deja `m -
p\ m=n tenite la Schitul Vovi denia
al M\n\stirii Neam], pe 15 ia nua -
rie, a avut loc o serie de manifes -
t\ri dedicate poetului nepereche
Mihai Eminescu, organizate de
Aso cia]ia Cultural\ Vovidenia -
Neam], `n colaborare cu Prim\ ria
V=n\tori-Neam]. Dup\ Sf=nta Li -
turghie, s-a s\v=r[it slujba pa ras -
tasului pentru marele poet [i
familia lui, apoi elevii, `ndruma]i
de cadrele didactice de la [colile
din comuna V=n\tori-Neam], au
sus  ]inut un frumos program ar tis -

tic, aduc=nd `n contem poranei ta -
te sensibilitatea, frumuse]ea [i
pro funzimea operei eminesci ene.

Ca `n fiecare an, mijlocul lunii
ianuarie a oferit prilejul elevilor
de la Seminarul Teologic „Venia -
min Costachi“ de la M\n\stirea
Neam] de a se re`nt=lni cu via]a
[i opera lui Mihai Eminescu. Pe
15 ianuarie, `n sala de festivit\]i
a seminarului nem]ean, a fost or -
ga nizat un simpozion dedicat
`m plinirii a 165 de ani de la na[ -
te rea poetului nostru na]ional.
Prin tre referatele expuse, corala
se mi narului, „Gloria Dei“, dirija -
t\ de elevul Stelian Gheorghiasa,
a prezentat un frumos program
artistic pe versuri eminesciene.

Anul acesta la {coala Primar\
[i Gimnaziul „Varlaam Mitro po -
li tul”, versurile eminesciene au
de venit subiect de serbare ge ne -
ral\. Nici bine nu s-au `ntors din
va can]\ elevii de la {coala Pri -
ma r\ „Varlaam Mitropolitul”, c\
au [i primit o tem\ foarte fru -
moa s\, care i-a `nc=ntat peste
m\sur\. Ei au fost provoca]i s\
com pun\ un catren [i apoi s\
rosteasc\, la unison, al\turi de
`n v\]\tori [i profesori, poezii din
opera poetului na]ional Mihai
Eminescu. Copiii au [i pictat, iar
lucr\rile colorate [i catrenele au
fost expuse `n holul [colii. 

Elevii de la Gimnaziul „Varla -
am Mitropolitul” au fost invita]i
s\ expun\, `n eseuri, fragmente
re feritoare la prietenia lui Emi -
nes cu [i a lui Ion Creang\ [i au
fost provoca]i s\ arate princi pa -
le le direc]ii ale poeziilor emines -
ciene. 

Mihai Eminescu, omagiat prin manifest\ri
cultural-religioase
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Protopopiatul Boto[ani or -
ga ni zeaz\, pe parcursul
anu  lui 2015, „Serile cate -

hetice – P\rintele Ilie Cleopa“.
Aceste activit\]i au loc `n con -
tex tul `n care anul acesta Bise ri -
ca noas tr\ face amintire de marii
nevoitori misionari, de Sf=ntul
Ioan Gur\ de Aur [i de activi ta -
tea misionar\ a parohiei [i a m\ -
n\stirii. Astfel, ini]iatorii progra -
mului s-au g=ndit la vrednicul de
pomenire arhimandrit Ilie Cleo -
pa, ma re misionar al Bisericii
noastre, nevoitor [i tr\itor. „Ne-
am g=ndit `mpreun\ cu p\rintele
Lucian Leonte, protopop al Pro -
to popia tu lui Boto[ani, s\ organi -
z\m o serie de evenimente de -
dicate activit\]ii misionare. Pre o -
]ii din protopopiat au fost gru -
pa]i, astfel `nc=t preg\tesc c= te o
tem\ pe care o prezint\ `n fie ca -
re mar]i sear\. Dup\ ce este
expus referatul, slujitorii sfintelor
altare ofer\ r\spunsuri credin cio -
[ilor prezen]i, at=t referitoare la
tema prezentat\, c=t [i la alte
probleme din via]a de zi cu zi.
Sco pul acestei `nt=lniri este acela
de a ne ajuta `ntre noi, s\ p\s -
tr\m aceea[i credin]\, astfel `n -
c=t Duhul Sf=nt s\ fie `n mijlocul
nostru“, a explicat p\rintele Pe -
tru Fercal, misionar protopopesc.

Prima `nt=lnire a avut loc pe 20
ia nuarie, `n sala de festivit\]i a
Protoieriei Boto[ani, iar tema a
fost „Taina Sf=ntului Botez“.
Cre dincio[ii din Boto[ani au par -
ti cipat `n num\r mare [i la a do -
ua conferin]\ organizat\ la sediul
protopopiatului pe 27 ianuarie.
P\rintele {tefan Gr\dinaru,
p\rintele Cristian R\ileanu [i p\ -
rin tele Vasile Bercea au adus `n
aten]ia celor prezen]i lucrarea
minunat\, tr\irea, dragostea fa]\
de oameni [i fa]\ de Dumnezeu
a Sf=ntului Ioan Gur\ de Aur. ~n
ace la[i timp, p\rintele Vasile
Burlacu, misionar la Materni ta -
tea Boto[ani, a prezentat refe ra -
tul cu tema „Via]a [i activitatea
Sf=ntului Ioan Gur\ de Aur“. ~n
cadrul serii catehetice a fost
prezentat DVD-ul „Preg\tirea [i
sfin ]irea Sf=ntului [i Marelui
Mir“, at=t preo]ii, c=t [i credin -
cio [ii av=nd astfel posibilitatea
de a vedea cum se desf\[oar\
aceast\ r=nduial\ deosebit\. Cea
de-a treia `nt=lnire din cadrul
„Serilor catehetice” a avut loc pe
3 februarie. De aceast\ dat\, te -
ma a fost legat\ de Taina Sfintei
Spovedanii. Despre aceast\ tem\
au vorbit pr. Petru Chirvas\ de la
Parohia „Sf=ntul Vasile cel Mare“
din Boto[ani, pr. Ioan Ungu rea -
nu de la Parohia Schit Maici [i
pr. Florin {tefan de la Parohia
Su  li]a. ~n continuare, a rulat fil -
mul „~ntoarcerea fiului risipitor“,

fiind expuse mai multe texte
scripturistice, `nso]ite de imagini
expresive, din st\rile omului
doritor de m\rturisire. La sediul
Protopopiatului Boto[ani a avut
loc pe 10 februarie, cea de-a pa -
tra conferin]\ din cadrul „Serilor
catehetice – P\rintele Ilie Cleo -
pa“. Cu acest prilej, tema „Taina
Sfin tei ~mp\rt\[anii“ a fost pre g\ -
tit\ de pr. Liviu Florariu de la Pa -
rohia „Sf=nta Ecaterina“ din Bo -
to [ani, de pr. Daniel Constantin
}\ranu de la Parohia Criste[ti I [i
de pr. Emanoil-Vasile Cre]u de la
Parohia C\t\m\r\[ti Deal. Pe 17
februarie, a avut loc o nou\ con -
fe rin]\ din cadrul „Serile cate he -
tice – P\rintele Ilie Cleopa“. ~n -
t=l nirea a fost dedicat\ Tainei
Sf=ntului Maslu [i Tainei Preo]iei.
Despre Taina Sf=ntului Maslu au
vorbit pr. Ionu] Daniel Moise de
la Spitalul de Recuperare „Sf=n -
tul Gheorghe“ din Boto[ani, pr.
Du mitru Costan de la Parohia
Chiscovata [i pr. Valentin Tincu
de la Parohia Ipote[ti. A doua te -
m\, „Taina Preo]iei“, a fost pre -
g\ tit\ de pr. Ioan Iordachi de la
Parohia „Ziua Crucii“ - Boto[ani,
de pr. Valentin Tincu, de pr. Io -
nu] Bogdan Simionic\ de la Pa -
ro hia Mesteac\n [i de pr. Dumi -
tru Chelaru de la Parohia Dra -
xini. Seara duhovniceasc\ s-a
`ncheiat cu un buchet de c=nt\ri
duhovnice[ti sus]inute de corul
psaltic al preo]ilor din Boto[ani.

“Serile catehetice – P\rintele Ilie Cleopa„
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Aproximativ 300 de p\rin]i
din Ia[i, care sus]in ora
de religie, s-au adunat

pe 22 februarie la Colegiul
„Sf=n tul Nicolae“. Ace[tia au `n -
fi in]at Asocia]ia P\rin]ilor pentru
Ora de Religie (APOR) – filiala
Ia[i, pentru care au ales ca pre -
[e dinte pe Puiu Ioni]\, cadru di -
dac tic la Facultatea de Litere a
Universit\]ii „Al. I. Cuza“ din
Ia[i, mai mul]i vicepre[edin]i –
Cor neliu Popa (fizician), Silvia
S\c\leanu (profesor), Oana
Maria Danciu (agent de poli]ie),
Elena Velicu (jurist), Ionela Prun -
deanu (medic veterinar) [i Otilia
Istrate (jurist), doi secretari -
Ovidiu Olenici (informatician) [i
Daniela Lupi[ (profesor), precum
[i un cenzor – Gabriela Balot\
(eco nomist). Format\ din p\rin]i
de diverse profesii [i categorii
so ciale, asocia]ia `[i propune s\
sprijine predarea orei de religie
`n [coal\. Pentru aceasta vor fi
organizate mai multe `ntruniri,
astfel `nc=t valorile religioase s\
fie promovate at=t `n r=ndul ele -
vilor, c=t [i `n cel al p\rin]ilor.

Pe 26 februarie, la Muzeul de
Istorie [i Arheologie din Piatra

Neam], a avut loc [edin]a de `n -
fi  in]are a filialei Neam] a Aso ci a -
]iei P\rin]i pentru Ora de Religie.
P\rin]ii nem]eni care doresc s\
militeze pentru men]inerea orei
de religie `n trunchiul comun
sunt invita]i s\ adere la proasp\t
`n fiin]ata filial\ nem]en\ a
APOR, organiza]ie non-guverna -
men tal\, independent\, apolitic\
[i f\r\ afiliere profesional\. Aso -
cia]ia `[i propune sus]inerea [i
`mbun\t\]irea pred\rii religiei `n
[coli, prin promovarea valorilor
re li gioase at=t `n r=ndul elevilor,
c=t [i `n cel al p\rin]ilor. Primul
obiectiv al Asocia]iei P\rin]i pen -
tru Ora de Religie - filiala Neam]

este acela de a mobiliza p\rin]ii
pentru completarea, p=n\ pe 3-4
mar tie, la [colile unde sunt `n -
scri[i copiii lor, a formularelor
pri vind ora de religie, ultima zi
de depunere a cererilor fiind 6
mar tie. Comitetul de conducere
al Asocia]iei P\rin]i pentru Ora
de Religie – filiala Neam] este
for mat din Irina Nastasiu (jur na -
list) – pre[edinte, Mihai Silviu
Chiril\ (publicist [i traduc\tor),
Flo rin Popescu (profesor) [i Mi -
ha ela Rusu (profesor) – vice pre -
[edin]i, Maria Berea (profesor) –
secretar [i Antoaneta Cuco[
(economist) - cenzor.

La Colegiul Na]ional de
Art\ „Octav B\ncil\“ din
Ia[i, a avut loc pe 10 fe -

brua rie, consf\tuirea profesorilor
de religie cu tema „Studiul reli gi -
ei `n [coal\. Certitudini [i pro vo -
c\ri“. Conferin]a a vizat obiec ti -
ve de ordin metodic, pedagogic,
dar [i de teologie [i de filosofia
edu ca]iei. La dezbaterea ini]iat\
de prof. dr. Camelia Gavril\, `n
ca li tate de inspector [colar gene -
ral, au participat, pe l=ng\ pro fe -
sori de religie din jude], directori
ai unit\]ilor de `nv\]\m=nt, pro -
fesori universitari [i reprezentan]i
ai p\rin]ilor, precum [i IPS
P\rinte Mitropolit Teofan.

Prof. dr. Camelia Gavril\ a
pre zentat tema „Disciplina reli -
gie - valen]e pedagogice, cultu -
ra le, filosofice [i etice `n para dig -
ma sacrului“, subliniind faptul c\
„profesorii de religie transmit
infor ma]ii religioase, interpre tea -
z\ [i comenteaz\ sensurile c\r ]i -
lor biblice [i ale unor texte
teologice de referin]\, `ns\
transmit [i valori [i atitudini; de
aceea, ei trebuie s\ fie deschi[i,
comunicativi [i empatici, s\
cultive rela]ii interpersonale
armonioase, chiar dac\ uneori
sunt revolte, chiar dac\ uneori
t=n\ ra genera]ie este altfel dec=t
ipostaza unei genera]ii con[ti en -

te, cultivate [i morale. Profesorul
de religie trebuie s\ transmit\
f\r\ s\ impun\, f\r\ s\ morali ze -
ze, pentru c\, `n caz contrar,
efec tul este zero. Este necesar\ o
ini]iere a elevilor care se face
prin `nv\luire [i dezv\luire de
sen suri, o hermeneutic\ a tex tu -
lui biblic“.

La final, IPS P\rinte Mitropolit
Teofan a vorbit despre „Profe so -
rul de religie - rol [i competen]\
`n [coal\“: „Avem parte de nepu -
tin]\ sau de t\rie `n momentul `n
care privim asupra actului edu -
ca]ional `n genere, [i asupra ce -
lui religios, `n mod special, `n
ultimii 25 de ani de libertate?

A luat fiin]\ APOR – filialele Ia[i [i Neam]

„Studiul religiei `n [coal\. Certitudini [i
provoc\ri“

ð
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“Neuro[tiin]a `n slujba educa]iei copilului
t\u„, edi]ia a II-a

Este o constatare pe care noi ca
epis copi, ca preo]i, ca p\stori, o
s\ o avem `n toamna acestui an:
care va fi atitudinea p\rin]ilor,
care au beneficiat 25 de ani de
li bertate religioas\? ~n acel mo -
ment, noi, responsabilii `n dife -
rite comunit\]i religioase, ne
vom da seama c=t am lucrat [i
c=t n-am lucrat. ~n al doilea
r=nd, voi, dasc\lii de religie, ve]i
avea posibilitatea s\ constata]i
rezultatele lucr\rii dumneavoas -
tr\. Eu unul nu cred c\ vor fi
prea mul]i copii, care, sim]ind
de-a lungul timpului ad=ncimea
sufleteasc\ a profesorului de
religie, anvergura intelectual\ a
acestuia [i grija de a fi preg\tit
profesional, s\-i conving\ pe
p\rin]i s\ nu semneze pentru ca
ei s\ nu urmeze ora de religie. ~n
al treilea r=nd, cred c\ vom con -
sta ta [i care este locul profeso ru -

lui de religie `n cancelaria [colii;
c=t de mult a reu[it profesorul de
religie – prin onestitatea lui, prin
preg\tirea lui, s\ conving\
cadrele didac ti ce din [coala
respectiv\ c\ locul s\u firesc este
acolo“.

To]i cei aproxmativ 300 de
profesori participan]i la eveni -
ment au primit diplome de par -
ticipare, iar comunic\rile pre -
zen tate vor fi expuse `ntr-o
volum. 

~n zilele de 16 [i 17 ianua ri e,
la {coala „Varlaam Mitro -
po litul“ a avut loc cea de-a

II-a edi]ie a atelierului „Neu ro [ti i -
n ]a `n slujba educa]iei copilului
t\u“. Seminarul a f\cut parte din
seria de ateliere „Ai copil. ~nva]\
s\ fii p\rinte!“, organizate de c\ -
tre Centrul de Formare [i Inovare
al Funda]iei „Varlaam Mitropo li -
tul“. Trainerul `nt=lnirilor „Neu -
ro [tiin]a `n slujba educa]iei co -
pilului t\u“ a fost maica Sofronia
R\dulescu de la Centrul de for -

ma re [i consiliere „Sfin]ii Arhan -
gheli Mihail [i Gavriil“. Ca [i la
edi]iile anterioare, participan]ii
nu au venit doar din perspectiva
de p\rinte, `n sal\ `nt=lnindu-se
[i cadre didactice, psihologi sau
psihoterapeu]i interesa]i s\ des -
co pere cum pot s\-[i `mbun\t\ -
]eas c\ rela]ia cu copiii. Atelierul
i-a ajutat pe p\rin]i s\ descopere
ce pot face `n situa]ii dificile, de
cri z\, c=nd copilul nu `i aude
sau c=nd cel mic are un com por -
ta ment care nu place. Tematica

atelierului „Neuro[tiin]a `n slujba
educa]iei copilului t\u“ a avut
la baz\ metoda pus\ la punct de
Daniel Siegel [i Tina Bryson `n
cartea No drama discipline, `n
care autorii, definind conceptul
de „disciplin\“ (care `nseamn\ a
`nv\]a [i nu a pedepsi), prezint\
cititorilor metode prin care ei se
pot conecta la copii, pot redi rec -
]iona anumite comportamente,
transform=nd o criz\ `ntr-o opor -
tu nitate de cre[tere. 
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Asocia]ia Tineretul Orto -
dox Rom=n (ATOR) – fi -
liala Dorohoi a orga -

nizat, `n perioada 2-4 februarie,
prima edi]ie a evenimentului
intitulat „~n c\utarea sfin]eniei `n
cetatea Dorohoiului“, cu tema
„Sf=nta Liturghie – `mplinirea
vie ]ii cre[tinului“. La manifes ta -
rea organizat\ de tinerii cre[tini
or todoc[i dorohoieni au parti ci -
pat 150 de tineri din diferite
filiale ATOR ale Moldovei, dar [i
din alte regiuni ale ]\rii. ~n prima
zi a evenimentului a avut loc pri -
mirea invita]ilor la Seminarul
Teologic „Sf=ntul Ioan Iacob“.
Tinerii oaspe]i au vizitat apoi
Biserica „Sf=ntul Nicolae“, unde
a avut loc [i rug\ciunea de
sear\, dup\ care s-au desf\[urat
jocuri de cunoa[tere, urmate de
o sesiune de formare.

A doua zi, tinerii au participat
la Sf=nta Liturghie la Biserica
„Adormirea Maicii Domnului“
din Dorohoi, asist=nd apoi la o
conferin]\, sus]inut\ la Sala

Teatrului de p\rintele profesor
Dasc\lu Daniel, cu tema „Sf=nta
Liturghie, `mplinire a vie]ii
cre[tinului“. Ziua s-a `ncheiat cu
momente de dans [i karaoke.

~n ultima zi a evenimentului,
p\rintele Onea Ciprian a ex pli -
cat Proscomidia, dup\ care a
fost s\v=r[it\ Sf=nta Liturghie `n
paraclisul Seminarului Teologic
„Sf=ntul Ioan Iacob“. A urmat se -
siunea de concluzii, `n timpul

c\reia au fost `mp\r]ite tinerilor
participan]i c\r]i cu Sf=nta Litur -
ghie `n c=nt\ri omofone, donate
de p\rintele Gheorghe {optic\ [i
p\rintele Mihai Toma. Prima
edi]ie a evenimentului „~n c\u ta -
rea sfin]eniei `n cetatea Dorohoi“
s-a finalizat cu un program ar -
tistic `n care tinerii din fiecare
filial\ au prezentat diferite mo -
men te artistice. 

„~n c\utarea sfin]eniei `n cetatea Dorohoiului“

“Toate `mi sunt `ng\duite, dar nu toate `mi
sunt de folos„

Biserica „Adormirea Mai -
cii Domnului“ – Galata
din Ia[i a g\zduit, `n

perioada 29 ianuarie – 2 fe brua -
rie, o serie de evenimente pri le -
juite de Ziua Mondial\ a Ti ne re -
tului Ortodox. Tema sim po zio -
nului din acest an a fost „Toate
`mi sunt `ng\duite, dar nu toate
`mi sunt de folos“, iar discu]iile
au fost axate pe `n]elesul liber t\ -
]ii `n r=ndul tinerilor [i nu numai.
Prima activitate a avut loc pe 29
ianuarie, c=nd elevii [i profesorii
de la {coala „Ion Simionescu“
din Ia[i au participat la o `nt=l ni -
re pe tema libert\]ii [i a modului
ei de folosire. ~n seara zilei de 1
februarie, a avut loc vernisajul
expozi]iei de fotografie «(`n)Tine -
ri(re)», iar apoi a urmat simpo zi -

onul propriu-zis. Au participat
aproximativ 400 de credincio[i
de toate v=rstele, manifestarea
fiind moderat\ [i organizat\ de
p\rintele paroh Mircea Stoleriu.
Concluzia discu]iilor a fost aceea
c\ este nevoie de mai mult\

apropiere de Dumnezeu, prin
rug\ciune, prin `n]elepciune [i
prin fermitate. Corul Bisericii
„Adormirea Maicii Domnului“ a
oferit la final un repertoriu de
c=nt\ri religioase. 
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La aproape un sfert de se -
col de c=nd p\rintele
Scar lat Porcescu, osteni -

tor `n cadrul Centrului eparhial
Ia[i, pleca din aceast\ lume, so -
]ia vrednicului slujitor, Alexan -
dri na Porcescu, a fost condus\
pe ultimul drum. Slujba `nmor -
m=n t\rii a fost s\v=r[it\ la Bi -
serica „Sfin]ii 40 de Mucenici“
din Ia[i pe 19 ianuarie, de un so -
bor de preo]i, `n prezen]a mem -
bri lor familiei [i a numero[i ie -
[eni care au cunoscut-o. Ale xan -
drina Porcescu s-a n\scut pe 24
februarie 1920 `n satul H\ne[ti,

jud. Boto[ani, fiind primul copil
al so]ilor Scarlat [i Elena Po po -
vici. Urm\torii trei fra]i au de ce -
dat de mici, iar al patrulea frate,
Romeo, medic `n Piatra Neam],
a plecat la ceruri `n anul 2009. A
copil\rit l=ng\ Roman la {coa la
de Agricultur\, unde tat\l ei a
fost subinginer. A urmat studiile
Li ceului de fete din Roman, iar `n
anul 1939 s-a c\s\torit cu t= n\ rul
teolog Scarlat Porcescu. A fost
secretar\ la Universitatea de
Medicin\ din Ia[i, iar din a nul
1950 a fost nevoit\ s\ renun ]e la
acest post, dedic=ndu-se familiei.

P\rintele Ioan Feraru, pa -
rohul Parohiei Socea din
com. Rediu, jud. Neam],

Protopopiatul Piatra Neam], a
plecat la Domnul `n diminea]a
zilei de 17 ianuarie. Slujba `n -
mor m=nt\rii a fost s\v=r[it\, pe
20 ianuarie, de IPS P\rinte Mi -
tro polit Teofan, al\turi de zeci de
preo]i. P\rintele Ioan Feraru s-a
n\s cut la data de 9 mai 1956, `n
comuna Hangu, jud. Neam], [i a
absolvit Seminarul Teologic de la
M\n\stirea Neam] `n anul 1976.

~n anul 1981 a absolvit Facul ta -
tea de Teologie Bucure[ti. A fost
hirotonit diacon la data de 6 au -
gust 1977 [i preot de PS Eftimie
`n catedrala din Roman, la data
de 7 august 1977. Este numit
pre ot paroh la Parohia Avere[ti,
com. Ion Creang\, jud. Neam],
Pro topopiatul Roman. Se trans fe -
r\ ca preot paroh la Parohia So -
cea, com. Rediu, jud. Neam],
Pro  topopiatul Piatra Neam], la
data de 1 septembrie 1981.

Preoteasa Alexandrina Porcescu, `n lumea ve[niciei

P\rintele Ioan Feraru, condus pe ultimul drum

Pe 24 ianuarie, `n pa ro -
hia Bohotin, comuna
R\du c\ neni, Proto po -

piatul II Ia[i, s-a desf\[urat un
eveniment cernit din istoria
parohial\ – `n mor m=ntarea
celei care a fost preoteasa
Constan]a Smaranda Diaconu.
Slujba `nmorm=nt\rii a fost
s\v=r[it\ de P\rintele Vilie
Doro[inc\, protoiereu al Proto -
po piatului II Ia[i, ca delegat al
IPS P\rinte Mitropolit Teofan,
`mpreun\ cu un sobor de preo]i
[i diaconi. Presbitera Constan]a
Smaranda s-a n\scut pe 19 oc -
tom brie 1916, fiica familiei
Ale xandru [i Z=nca Ionescu din

sa tul Bazga. Liceul l-a f\cut la
Hu[i, apoi s-a c\s\torit cu cel
care va fi preotul Petru Dia co -
nu, paroh [i `nv\]\tor `n Bo ho -
tin. Via]a de familie [i-a desf\ -
[u rat-o `n tr-o perioad\ zbu ciu -
mat\ de r\zboi, apoi p\rintele
a fost `n temni]at sub acuza]ia
de apar te nen]\ la mi[carea le -
gio nar\, casa lor fiind confis ca -
t\ [i doam na preoteas\ r\m= -
n=nd s\ lo cu ias c\ `n grajd. A
lucrat ca func]ionar la CAP Bo -
ho tin [i apoi la Spitalul de Psi -
hiatrie din R\duc\neni. Dup\
`ntoarcerea p\rintelui Pe tru din
arest, a participat la construirea
unei alte gospod\rii, lu=nd

totul de la cap\t cu `ncre dere
`n Dumnezeu. A fost un mi sio -
nar al credin]ei `n perioada co -
munist\ `n care educa]ia religi -
oas\ era interzis\. Timp de 9
ani a stat `n scaunul cu ro tile
din cauza unei sl\biciuni a cor -
pului [i fragilit\]ii oaselor. Pe
21 ianuarie 2015 a trecut la
cele ve[nice.

~nhumarea celei care a fost
presbitera Constan]a Smaranda
Diaconu s-a f\cut l=ng\ bi se -
ric\, `n morm=ntul `n care este
`ngropat [i so]ul s\u, preotul
Petru Diaconu.

Preoteasa Constan]a Diaconu a trecut la Domnul
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Zile de doliu `n Parohia
Cra c\u-Negru, din Pro -
to   popiatul T=rgu Neam].

Dup\ 36 de ani de slujire pre o -
]eas c\ `n aceea[i localitate, p\ -
rin tele Ioan Apetroaiei s-a mutat
la Domnul `n ziua de 13 fe brua -
rie. ~nmorm=ntarea a avut loc `n
prid vorul noii biserici a comu ni -
t\ ]ii parohiale nem]ene, pe 17
februarie, dup\ s\v=r[irea Sfintei
[i Dumnezeie[tii Liturghii. Pentru
sufletul p\rintelui s-au rugat eno -
ria[ii pe care cu drag i-a p\s to rit,
al\turi de un sobor impresionant
de preo]i, condus de PS Episcop-
vicar Calinic Boto[\neanul. 

P\rintele Ioan s-a n\scut pe 7
septembrie 1954, `n localitatea
T=rpe[ti, jud. Neam], din p\rin]ii
Nicolae [i Aguri]a Apetroaiei. ~n
anul 1974 a absolvit Seminarul
teologic de la M\n\stirea Neam],
iar `n 1979 a absolvit Facultatea
de Teologie din Bucure[ti. Pe
data de 8 septembrie 1979, de
hramul M\n\stirii Sih\stria, a
fost hirotonit preot de  vrednicul
de pomenire Patriarhul Teoctist,
pe atunci Mitropolitul Moldovei
[i Bucovinei, pe seama Parohiei
Crac\u – Negru, Protopopiatul
Tg. Neam], slujind p=n\ la
trecerea la Domnul. 

P\rintele Ioan Apetroaiei s-a mutat la Domnul

Pre[edinta Societ\]ii Orto -
doxe a Femeilor Rom=ne
(SOFR) – filiala Ia[i,

Margarita Vlad, a trecut la cele
ve[nice pe 10 februarie. ~n semn
de respect fa]\ de activitatea
misionar\ desf\[urat\ `n ultimii
ani `n cadrul societ\]ii, IPS P\ rin -
te Mitropolit Teofan, `nconjurat
de un sobor de preo]i [i diaconi,
a s\v=r[it, pe 12 februarie, slujba
St=lpilor `n loca[ul de cult unde
sicriul doamnei Margarita Vlad a
fost depus – Biserica „Sfin]ii Ata -
na sie [i Chiril“ din Ia[i. La slujba

de pomenire au fost prezente toa -
te membrele societ\]ii, pre cum [i
numero[i credincio[i. Margarita
Vlad s-a n\scut pe 2 decembrie
1938. Din anul 2004 p=n\ `n
prezent a condus SOFR – filiala
Ia[i, derul=nd o serie de activit\]i
filantropice [i culturale, `mpreun\
cu membrii asocia]iei. A fost o
persoan\ deosebit\, care a iubit
Biserica [i pe cei afla]i `n necaz.
Slujba `nmorm=nt\rii a avut loc
pe 13 februarie, la Biserica
„Sfin]ii Atanasie [i Chiril“ din Ia[i.

La Biserica „Sf=ntul Arhi -
dia con {tefan“ din Ia[i a
fost s\v=r[it\ pe 16 fe bru a -

rie slujba `nmorm=nt\rii p\rin te -
lui Vasile Irina, profesor pentru
multe genera]ii de elevi ai Semi -
na rului Teologic Ortodox de la
M\ n\stirea Neam] [i fost proto -
pop de Negre[ti, jud. Vaslui. La
slujb\ au participat peste 60 de
preo]i, mul]i dintre ei fo[ti elevi ai
p\rintelui Irina. P\rintele Vasile
Irina s-a n\scut pe 16 august
1923 `n satul Sfie[ti din com. P\s -
tr\veni, jude]ul Neam]. Din 1937
a studiat la Seminarul Teologic
Or todox din Roman. Dup\ ce
este mobilizat `n Armata Rom=n\,

`n timpul celui de-al Doilea R\z -
boi Mondial, `ntre anii 1945-
1948 studiaz\ la Facultatea de
Teo logie Ortodox\ din Cern\u]i,
str\mutat\ la Suceva, apoi ob]ine
licen]a `n teologie la Bucure[ti.
~ncep=nd cu 1 iunie 1957 a fost
numit spiritual [i mai apoi pro fe -
sor la Seminarul Teologic de la
M\n\stirea Neam], de Mitro -
politul Moldovei Justin Moisescu.
A predat aici mai multe discipline
[i a fost diriginte pentru cinci pro -
mo ]ii de elevi. Dup\ retragerea
de la seminar `n 1988, a fost pre -
ot paroh `n ora[ul Negre[ti, jud.
Vaslui, `ndeplinind din 1996,
pentru c=]iva ani, [i func]ia de

protopop de Negre[ti, jud. Vaslui.
De asemenea, p\rintele a urmat [i
Facultatea de Litere din Ia[i.
P\rintele Vasile Irina a trecut din
aceast\ via]\ la v=rsta de 91 de
ani [i a fost `nmorm=ntat `n
Cimitirul Eternitatea din Ia[i.

Margarita Vlad a plecat la Domnul

P\rintele Vasile Irina a trecut la cele ve[nice
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