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{edin]a Adun\rii Eparhiale a
Arhiepiscopiei Ia[ilor
– comunicat de pres\ –
Slujind pe Cale,
m\rturisind Adev\rul,
primind Via]a
– o sintez\ a activit\]ii
Arhiepiscopiei Ia[ilor `n
anul 2016 –

~

nainte de P\timirile [i R\stignirea pe Cruce, M=ntuito rul Hristos `i asigur\ pe
apostoli c\ „unde m\ duc Eu, voi
[ti]i [i [ti]i [i calea [...]. Eu sunt
Calea, Adev\rul [i Via]a (cf. Ioan
14, 4-6). Asemenea apostolilor, [i
noi avem [ansa de a deveni fii ai
lui Dumnezeu prin credincio[ia
fa]\ de aceast\ `ntreit\ chemare:
slujind pentru a „adu ce road\
mult\” (Ioan 15, 8); „m\rturisind
[i gr\ind cuv=ntul Domnului”
(Fapte 8, 25); primind Via]a prin
`mp\rt\[irea cu „sfin tele, cele
f\r\ de moarte, preacinstitele [i
de via]\ f\c\toarele Tale Taine”.
~nc\ din perioada apos to lic\,
poporul lui Dumnezeu a primit
drept c\l\uzitori pe arhi e rei.
„A[a cum cineva care aprinde de
la o candel\ o alt\ candel\ [i de
la aceea `nc\ una are ne con tenit\ lumin\, la fel [i prin
punerea m=inilor apostolilor asupra urma[ilor lor [i de la ace[tia
la al]ii, harul d\ruit de dumnezeiescul Duh trece la toate neamurile [i `i lumineaz\ pe to]i cei care cred acestora”, spune Sf=ntul
Grigorie Palama. Cele trei coordonate ale vie]ii cre[tine se plinesc, cu harul Domnului, sub obl\duirea ierarhilor Bisericii, prin
`ntreita lor lucrare: conduc\toare,
`nv\]\toreasc\ [i sfin]itoare.
~n Arhiepiscopia Ia[ilor, `n
anul m=ntuirii 2016, c\ut=nd s\
`mplineasc\ aceste sfinte responsabilit\]i, ~naltpreasfin]itul P\rinte

Pe 4 februarie, `n Sala “Iustin Moisescu” a Centrului Eparhial
Ia[i, s-au desf\[urat lucr\rile [edin]ei anuale de lucru a Adun\rii
Eparhiale a Arhiepiscopiei Ia[ilor. Dup\ slujba Sfintei Liturghii, cu
binecuv=ntarea [i sub pre[edin]ia IPS P\rinte Mitropolit Teofan, s-a
`ntrunit acest organism deliberativ care a examinat [i a aprobat
rapoartele de activitate ale tuturor sectoarelor Centrului Eparhial,
execu]ia bugetar\ pe anul 2016 [i bugetul eparhiei pentru anul
2017. Al\turi de membrii Adun\rii Eparhiale, la [edin]\ au mai
participat reprezentan]i ai m\n\stirilor, ai protopopiatelor, ai [colilor teologice din eparhie [i ai unor funda]ii sau asocia]ii care `[i
desf\[oar\ activitatea cu binecuv=ntarea Chiriarhului, pe teritoriul canonic al Arhiepiscopiei Ia[ilor. V\ prezent\m, mai jos, o
sintez\ `n date [i `n cifre a activit\]ii Arhiepiscopiei Ia[ilor `n
2016.
Mitropolit Teofan [i Preasfin]itul
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, au vizitat 278
de parohii, respectiv 63 de m\n\stiri [i schituri din eparhie [i
au s\v=r[it slujba de sfin]ire, de
resfin]ire [i de punere a pietrei
de temelie la 34 de biserici. Pentru c\ e nevoie de „lucr\tori la
seceri[ul Domnului” (cf. Matei 9,
38), anul trecut au fost hirotoni]i
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`ntru diacon 30 de candida]i, iar
`ntru preot 22 de candida]i. De
asemenea, cei doi ierarhi au vizitat [colile teologice, au acordat
numeroase audien]e, s-au `nt=lnit cu autorit\]ile locale [i au fost
prezen]i la diferite evenimente,
au participat la [edin]ele Sf=ntului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, ale Sinodului Mitropolitan,
ale Permanen]ei Consiliului Eparhial [i ale Consiliului Eparhial.
Sfin]ii sunt modele mereu actuale pentru cel ce-[i asum\ Ca-



Adunarea Eparhial\ a Arhiepiscopiei Ia[ilor |



lea Domnului. De aceea p\storii
Bisericii se `ngrijesc s\ ofere credincio[ilor c=t mai multe astfel
de pilde de des\v=r[it\ dragoste
pentru Dumnezeu. Av=nd noi
„at=ta nor de m\rturii”, suntem
`ncuraja]i „s\ lep\d\m orice
povar\ [i p\catul ce grabnic ne
`nconjoar\ [i s\ alerg\m cu st\ruin]\ `n lupta care ne st\ `nainte” (Evrei 12, 1). S\rb\toarea
Sfintei Cuvioase Parascheva de
la mijlocul lui octombrie anul
trecut a constituit, cu siguran]\,
un astfel de moment, `n care
mul]i credincio[i au descoperit
`n v\]\turile [i via]a Sf=ntului
Cuvios Neofit Z\vor=tul, ale c\rui sfinte moa[te au fost aduse la
Ia[i de la M\n\stirea „Sf=ntul
Neofit, din Insula Cipru.

M\n\stirea [i parohia
– laboratoare ale vie]ii
ve[nice

D

ac\ cineva e pe Calea
cea m=ntuitoare, atunci
ori e `n m\n\stire, ori
`n parohie. Acestea sunt locurile
unde suntem chema]i „s\ st\m
`ntr-un duh, nevoindu-ne `mpreun\ `ntr-un suflet pentru credin]a
Evangheliei” (cf. Filipeni 1, 27).

~n a[ez\mintele monahale din
Eparhia Ia[ilor se nevoiesc 1.804
vie ]uitori. Anul trecut au fost
aprobate 33 de tunderi `n monahism [i 12 rasoforii, care s-au f\cut `n ob[tile monahale din Arhiepiscopia Ia[ilor, `nregistr=ndu-se
[i 30 de noi `nchinovieri. Conform datelor consemnate de Sectorul administrativ bisericesc, Arhiepiscopia Ia[ilor cuprindea, la
finalul anului 2016, un num\r de
1.213 parohii [i 10 filii, grupate
`n 13 protopopiate, `n care slujesc 1.177 de preo]i (`n posturi
de paroh [i coslujitor). Activitatea administrativ-bisericeasc\ a
Arhiepiscopiei Ia[ilor a urm\rit,
[i `n anul precedent, buna chivernisire a „viei Domnului” [i,
mai ales, intensificarea comuniunii `n Biseric\. Aceast\ lucrare a
fost posibil\ [i prin activitatea
ostenitorilor 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
canonic al eparhiei, persoane
ca re [i-au `mplinit slujirea cu
sprijinul nemijlocit al credincio[ilor din parohii, al slujitorilor
din m\n\stiri sau al altor institu]ii biserice[ti.
Toat\ aceast\ lucrare a fost
posibil\ prin implicarea celor
care, ascult=nd `ndemnul Sf=ntu-

lui Apostol Pavel, s-au str\duit s\
fie „cu totul uni]i `n acela[i cuget
[i `n aceea[i `n]elegere” (I Corinteni 1, 10). Din p\cate, anul
2016 a adus la lumin\ [i pe unii
care „fac dezbin\ri [i sminteli
`mpotriva `nv\]\turii” Bisericii
(cf. Romani 16, 17). De[i li s-a
ar\tat dragoste [i li s-au dat m\rturiile dreptei credin]e, totu[i ei
au ales s\ ias\ din „casa lui
Dum nezeu, care este Biserica
Dumnezeului celui viu, st=lp [i
temelie a adev\rului” (I Timotei
3, 15). Pentru ace[tia, e nevoie,
`n perioada ce urmeaz\, de mult\ rug\ciune, pentru ca Domnul
s\-i `ntoarc\ din nou pe Calea Sa
cea m=ntuitoare.

Copiii [i tinerii `n
lumina Adev\rului

C

opiii [i tinerii sunt su biect al pedagogiei Bisericii care se `ngrije[te s\
le transmit\, din perspectiv\
eshatologic\, `nv\]\tura m=ntuitoare, c\ci to]i suntem chema]i
s\ ajungem „la unitatea credin]ei
[i a cunoa[terii Fiului lui Dumnezeu, la starea b\rbatului des\v=r[it, la m\sura v=rstei deplin\t\]ii lui Hristos, ca s\ nu mai fim 
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{coala „Varlaam Mitropolitul”,
cursurile au fost frecventate de
143 de elevi, iar la Gr\dini]a
„Bunavestire” au fost `nscri[i 115
copii. Grija pentru educa]ia s\n\toas\ a copiilor s-a reflectat [i
`n aten]ia acordat\ p\rin]ilor
acestora, Funda]ia „Varlaam Mitropolitul”, `mpreun\ cu partenerii s\i, organiz=nd anul trecut
edi]iile XI [i XII ale Conferin]elor
„Ai copil. ~nva]\ s\ fii p\rinte!”.
~n afara activit\]ilor curente,
Sectorul `nv\]\m=nt a organizat
sau a sus]inut, anul trecut, o serie de evenimente cum ar fi ateliere de formare, simpozioane sau
manifest\ri de promovare a muzicii biserice[ti.



copii du[i de valuri, purta]i `ncoace [i `ncolo de orice v=nt al
`nv\]\turii, prin `n[el\ciunea oamenilor, prin vicle[ugul lor” (Efeseni 4, 13-14). {colile teologice
din cuprinsul eparhiei au sprijinit
[i `n 2016, prin mijloace specifice, aceast\ dimensiune educativ\, circumscris\ preocup\rii perma nente de a nu reduce actul
educa]ional la o simpl\ transmitere de cuno[tin]e, ci la o continu\ cre[tere `n Hristos Domnul.
~n anul universitar 2015-2016,
la Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din
Ia[i au fost `nscri[i la cursuri
1.004 studen]i, dintre care 47 la
doctorat. Au ob]inut titlul de
licen]iat 138 de candida]i, 69 de
studen]i au absolvit masteratul [i
au fost acordate 9 titluri de doctor. Din num\rul total de stu den]i, masteranzi [i doctoranzi,
30 au fost din afara grani]elor
]\rii. De asemenea, `n cele 6 seminarii teologice, au fost [colariza]i 994 de elevi.
Colegiul „Sf=ntul Nicolae” a
oferit 90 de locuri de cazare studen ]ilor Facult\]ii de Teologie
„Dumitru St\niloae”, la care s-a
ad\ugat din anul 2016 comunitatea de fete, care num\r\ 24 de
studente. ~n cadrul comisiilor `n
care ace[ti tineri `[i desf\[oar\
activitatea, s-au pus `n practic\
28.000 de ore de voluntariat [i
peste 130 de proiecte.

~n mod special pentru stu den]i, dar [i pentru to]i cei pasiona]i de lectur\ cre[tin\, pe parcursul anului 2016 au intrat `n
fondurile Bibliotecii mitropolitane „Dumitru St\niloae” 2.000 de
volume, care au fost inventariate, astfel `nc=t fondul total existent la sf=r[itul anului trecut se
ridica la 130.060 de volume, dintre care 80.648 sunt prelucrate
informatic.
~n jude]ele din Arhiepiscopia
Ia[ilor, disciplina Religie a fost
predat\, `n anul [colar 20152016, de 764 de cadre didactice,
iar filialele Asocia]iei P\rin]i
pentru Ora de Religie (APOR) au
num\rat 14.100 de membri. La
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Cuv=ntul care inspir\
[i hr\ne[te

C

artea tip\rit\, cuv=ntul
rostit `n emisiunile ra dio-TV sau comunicat
online reprezint\ tot at=tea moduri prin care ~l m\rturisim pe
Dumnezeu-Cuv=ntul, Cel „Care
voie[te ca to]i oamenii s\ se
m=ntuiasc\ [i la cuno[tin]a adev\rului s\ vin\ (I Timotei 2, 4).
Astfel de activit\]i au fost desf\[urate, `n 2016, de c\tre Sectorul
cultural [i comunica]ii media al
Arhiepiscopiei Ia[ilor, prin intermediul Centrului Cultural Misionar Doxologia.



Adunarea Eparhial\ a Arhiepiscopiei Ia[ilor |


Editura [i Tipografia Doxologia au publicat un num\r de 110
c\r]i reprezent=nd nout\]i editoriale. Pe parcursul anului 2016,
Editura Doxologia a participat la
8 t=rguri de carte, unde a ob]inut
2 premii. De asemenea, editura
a organizat 14 evenimente (lans\ri de carte, conferin]e, ateliere
[i dezbateri) [i a ini]iat sau continuat rela]ii de colaborare cu edituri de notorietate din str\in\tate.
Tipografia Albina a imprimat, pe
ro tativa din dotare, edi]ia de
Mol dova a „Ziarului Lumina”,
distribuit pe aria canonic\ a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei,
dar [i alte publica]ii, 14 `n total.
Prin efortul acestei imprimerii a
fost editat, `ntr-un tiraj de
110.000 de exemplare, [i un
Ghid de 12 pagini, oferit gratuit
pe lerinilor veni]i `n Ia[i cu
prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.
Departamentul Doxologia
Media, responsabil de `ntreaga
activitate mediatic\ a Centrului
Eparhial Ia[i, a continuat dezvolta rea portalului doxologia.ro,
acesta `nregistr=nd, de-a lungul
anului 2016, o medie de 39.089
de vizitatori unici pe zi. Prin Serviciul de programare informatic\, Doxologia Media a realizat [i
`ntre]inut site-uri sau aplica]ii
pentru alte unit\]i ale Centrului
Eparhial.
Edi]ia de Moldova a „Ziarului
Lumina” a avut, `n anul 2016, o
medie de aproximativ 2.769 de
abona]i pe lun\. Studioul Radio
Doxologia a avut emisie pe internet [i a oferit ascult\torilor, `n
direct, pe l=ng\ slujbele de la
Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i,
[i transmisiuni ale unor eveni men te cultural-biserice[ti, pre cum [i o emisiune de o or\ de
tip magazin, difuzat\ prin emisie
terestr\, la nivel na]ional, de Radio Trinitas. Studioul de produc]ie Doxologia TV a continuat,
anul trecut, `nregistrarea [i difuzarea, pe doxologia.ro, de conferin]e, predici ori evenimente,
furnizarea de materiale pentru
jurnalele de [tiri ale Trinitas TV,
dar a realizat [i trei emisiuni s\pt\ m=nale: „Pridvoarele credin ]ei” (difuzat\ pe TVR Ia[i [i, o

dat\ la cinci s\pt\m=ni, pe
TVR3), „Lumina Ortodoxiei” (difuzat\ de Ia[i TV Life) [i „Ferestre
c\tre suflet” (difuzat\ de TeleM
Ia[i).
Sub egida Serilor Doxologia,
anul trecut a fost organizat\ o serie de evenimente, cum ar fi Dialogul pe tema „Mesajul Sf=ntului
Ioan Gur\ de Aur pentru tinerii
de ast\zi”, `n prezen]a scriitoarei
Lidia Popi]a Stoicescu, a
poetului Marius Iord\chioaia [i a
p\rintelui Gheorghe Popa.

Slujirea aproapelui –
m\rturisirea deplin\ a
Iubirii

O

rtodoxia a `mbinat `ntotdeauna lucrarea duhovniceasc\ [i ac]iu nea filantropic\. „Procesul sfin]eniei – spune Mitropolitul Antonie Pl\m\deal\ – este pentru
majoritatea sfin]ilor ortodoc[i
procesul slujirii samaritene, al
experien]ei filantropiei, al urm\rii lui Hristos pe drumul jertfei
pentru orice om. Asceza, at=t de
caracteristic\ Ortodoxiei, nu este
numai un exerci]iu solitar de purificare, ci [i expresia con[tiin]ei
solidarit\]ii cu cel `n lips\. De
altfel, iubirea pentru ceilal]i a
luat, `nc\ de la `nceputurile Bisericii, forma concret\ a slujirii,

prin numirea celor [apte diaconi
r=ndui]i „s\ slujeasc\ la mese”
(cf. Fapte 6, 2), prin „cercetarea
orfanilor [i a v\duvelor `n necazu rile lor” (Iacob 1, 27), prin
„str=ngerea de ajutoare” (cf. Romani 15, 26; I Corinteni 16, 1)
pentru comunit\]ile s\race.
Opera social\ [i medical\ a
fost coordonat\ de Sectorul pentru asisten]\ social\ [i medical\
[i a fost `mplinit\ prin activitatea
unit\]ilor furnizoare de servicii
social-filantropice, educative [i
medicale, precum [i prin filantropia parohiilor [i m\n\stirilor
din cadrul Arhiepiscopiei Ia[ilor,
a birourilor de asisten]\ social\,
a cantinelor sociale, a centrelor
pentru copii [i b\tr=ni etc.
Misiunea social-medical\ s-a
desf\[urat, de-a lungul anului
2016, mai ales pe trei mari direc]ii:
1) Activitatea filantropic\ a
parohiilor, m\n\stirilor [i a preo]ilor misionari din unit\]i bugetare poate fi cuantificat\ `n servicii
de tip cantin\ social\, centru de
zi, `n beneficii financiare [i materiale, `n hran\ pentru pelerinii
hramului Sfintei Cuvioase Parascheva [i altele. Au fost asista]i
peste 126.000 de beneficiari, utili z=ndu-se un buget de
4.232.529 lei.
2) Birourile de asisten]\ so cial\, cantinele sociale, Funda]ia
„Solidaritate [i Speran]\” [i alte
ONG-uri, centrele pentru copii, 
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 b\tr=ni [i persoane defavorizate
de pe l=ng\ Centrul Eparhial,
protopopiate, parohii sau m\n\stiri au oferit servicii sociale prima re [i specializate pentru
16.275 persoane/familii, utili z=n du-se un buget total de
8.062.378 lei. ~n cadrul acestor
forme de interven]ie social\,
Fondul „P\storul cel Bun” a fost,
[i `n anul 2016, o surs\ de sprijin
pentru preotul din parohiile defavorizate, pentru familia preotului `n dificultate [i pentru unit\]ile
de cult cu obiective `n construc]ie. ~n anul precedent, contribu]ia Centrului Eparhial pentru acest fond a fost de 1.470.152 lei,
iar o parte dintre parohii, ale c\ror posibilit\]i materiale au permis acest lucru, au contribuit cu
suma de 197.959 lei.
3) ~n anul 2016, Spitalul Providen]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 124 de cadre medicale angajate [i 12 medici colabo ratori, iar Policlinica Provi den]a a beneficiat de competen]a a peste 48 de cadre medicale
[i a oferit servicii de s\n\tate
`n 23 de specialit\]i medi ca le. Funda]ia Medical\ Providen]a a oferit servicii socio-medicale
clinice [i paraclinice `n regim
gratuit, precum [i servicii medicale cu plat\, promov=nd medicina „de bun\-credin]\”, cultiv=nd solidaritatea `n fa]a suferin]ei. Servicii medicale gratuite au
fost oferite prin intermediul celor
[apte unit\]i medicale: Spitalul
Providen]a [i Policlinica Providen]a – ambulatoriu integrat al
spitalului, cu dou\ cabinete stomatologice, Funda]ia Medical\
Providen]a, Cabinetul medical
din cadrul filialei de la Micl\u[eni a funda]iei medicale, dar [i
prin unit\]ile medicale din teritoriu, respectiv prin cabinetele de
medicin\ general\ de la M\n\stirile Agapia, V\ratec [i Pal tin
din jude]ul Neam]. Pe l=n g\
activitatea medical\, `n contract
cu CAS Ia[i [i `n regim de coplat\ de la pacien]i, activitatea caritativ\ a utilizat un buget de
1.114.745 lei, pentru 12.046 de

beneficiari.
Dac\ ar fi s\ cumul\m cele
trei sume amintite mai sus, prin
care s-a acordat sprijin unor persoane, comunit\]i sau institu]ii,
ob]inem un total de 13.409.652
lei, ce se constituie `ntr-o oglind\
financiar\ a tuturor ac]iunilor filantropice desf\[urate de c\tre
unit\]i ale Arhiepiscopiei Ia[ilor
`n anul 2016.
La aceste ac]iuni filantropice
s-au mai ad\ugat [i alte ac]iuni
similare, derulate prin alte institu]ii eparhiale. Prin contribu]ia
ocoalelor silvice biserice[ti din
Neam], Ia[i [i Bac\u, au beneficiat `n mod gratuit de material
lemnos un num\r de 373 de beneficiari. Volumul total de mas\
lemnoas\ oferit `n cursul anului
2016 a fost de 11.402,63 m.c.,
cu o valoare total\ a contribu]iei
de 1.960.328 lei.
Evident, s-a prezentat doar
ceea ce s-a putut cuantifica, dar
la aceasta se adaug\ acea milostenie ne[tiut\ dec=t de cel ce d\ruie[te [i cel ce prime[te, `n m\n\stiri sau `n parohii, ori la nivelul fiec\rui credincios `n parte.

Misiune pentru Via]\

„E

[ti chemat s\-i v=nezi
pe oameni [i s\-i a duci de la `ntuneric
spre lumin\ pe cei r\pi]i de diavol, pentru ca s\-i aju]i s\-[i do-
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b=n deasc\ din nou via]a [i s\
intre `n voia lui Dumnezeu”,
spu ne Sf=ntul Vasile cel Mare.
Aceast\ misiune este asumat\
practic de toate unit\]ile biserice[ti din Arhiepiscopia Ia[ilor,
dar mai ales, prin natura statutului s\u, de c\tre Sectorul de misiune, statistic\ [i prognoz\ pastoral\. Prin intermediul acestui
sector, au fost organizate, spre
exemplu, conferin]ele preo]e[ti
semestriale dedicate „Anului
omagial al educa]iei religioase [i
Anului comemorativ al Sf=ntului
Ierarh Martir Antim Ivireanul [i al
tipografilor biserice[ti”. Via]a este un dar al lui Dumnezeu, Care
voie[te ca tot omul „via]\ s\ aib\
[i din bel[ug s\ aib\” (Ioan 10,
10). Pentru aceasta a venit `n lume Fiul lui Dumnezeu, nu ca „s\
I se slujeasc\, ci ca s\ slujeasc\
El [i s\-{i dea sufletul r\scump\rare pentru mul]i” (Matei 20, 28).
Acestei slujiri `i este fidel [i Departamentul Pro Vita, care a contribuit la crearea unei re]ele de
preo]i dedica]i activit\]ilor Pro
Vita, la nivelul `ntregii eparhii.
Cam paniile de informare din
[coli [i din licee a tinerilor despre riscurile avortului au ajuns la
inima a aproximativ 1.000 de
elevi, iar prin Programul de solidaritate pentru familia cu mul]i
copii – „Sf=ntul Stelian” au fost
ajutate 130 de familii cu opt [i
pes te opt copii. De asemenea,
prin Centrul pentru femeile `ns\rcinate aflate `n dificultate – „Prae-
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sidio” au fost salva]i de la avort
27 de copii, cu ajutorul burselor
„Bra]ele P\rinte[ti”, [i au fost
consiliate peste 100 de femei
prin linia telefonic\ gratuit\
0800 800 116, valabil\, deo camdat\, `n 10 jude]e din ]ar\.
Departamentul Tabere a organi zat 13 serii s\pt\ m= nale de
tabere. ~n total, taberele au
g\zduit 1.700 de copii [i tineri.
Centrul de tineret Vestitorii
Bucuriei din B\l]\te[ti a organizat Programul „Serile duhovnice[ti de var\” de care au beneficiat aproximativ 850 pacien]i [i
pelerini.
Departamentul de Tineret [i
Misiune `n Universit\]i este `n
str=ns\ leg\tur\ cu ONG-uri active precum Asocia]ia Studen]ilor
Cre[tini Ortodoc[i Rom=ni
(ASCOR), filiala Ia[i, sau Asocia]ia Tinerilor Ortodoc[i Rom=ni
(ATOR). Mai men]ion\m, din lista organiza]iilor ce `[i desf\[oar\
ac tivitatea cu binecuv=ntarea
Chiriarhului, pe teritoriul canonic al Arhiepiscopiei Ia[ilor, [i
asocia]ii precum Societatea Ortodox\ a Femeilor Rom=ne – Ia[i
[i Centrul de Formare [i Consiliere „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i
Gavriil”, acesta din urm\ cu activit\]i de consiliere mai ales a
persoanelor cu adic]ii sau codependente.
Departamentul de misiune extern\ a oferit sprijin financiar `n
vederea particip\rii la Tab\ra
„Floa re de col]” a unui grup

de 30 de copii rom=ni din Ucraina, suport `n organizarea unei tabere cu 200 de tineri din Republica Moldova [i totodat\ au fost
sprijinite 5 parohii din Mitropolia Basarabiei. ~n 2016, 2 monahii din Arhiepiscopia Ia[ilor au
lucrat timp de 8 luni de zile la
Centrul de Misiune Kidamali –
Iringa din Mitropolia de Irinopolis – Tanzania, Africa.
Departamentul de Misiune
pentru Tineret a organizat, `n
colaborare cu ATOR Ia[i, 28 de
tabere misionare, particip=nd
2.068 de copii [i tineri din eparhie, precum [i prima tab\r\ na]ional\ av=nd tema „Despre
prietenie sau cum s\ nu c\l\torim singuri”, unde au partici pat 45 de tineri din ]ar\. De asemenea, a fost organizat\ Adunarea Tinerilor Cre[tin Ortodoc[i
din Moldova, Edi]ia a VII-a, la
care au participat 780 de ti neri din Rom=nia, Republica
Moldova, Belgia, Fran]a, Italia,
Anglia, Canada, Germania.
~n sprijinul acestor depar ta mente, dar [i al altor unit\]i ale
Centrului Eparhial, Departamentul Statistic\ [i Cercetare culege
[i ofer\ acele informa]ii care s\
ajute la a percepe `n mod c=t
mai adecvat realitatea de pe teren, oferind instrumente care s\
ghideze interven]ia Bisericii
acolo unde sunt sesizate probleme, disfunc]ionalit\]i sau oportunit\]i pastoral-misionare. Tot spre
revigorarea vie]ii autentice, co-

mu nitare, lucreaz\ [i Depar ta mentul Tradi]ii, care aduce la lumin\ [i vorbe[te lumii despre valoroasele mo[teniri etnografice
ale poporului rom=n.
Oficiul canonic-juridic, c\l\uzindu-se dup\ `ndemnul „~mpac\-te cu p=r=[ul t\u degrab\, p=n\ e[ti cu el pe cale, ca nu cumva p=r=[ul s\ te dea judec\torului, [i judec\torul slujitorului [i
s\ fii aruncat `n temni]\ (Matei 5,
25), [i-a `n]eles [i `n anul 2016
misiunea de a promova dialogul
[i buna `n]elegere `n cadrul raporturilor juridice ale institu]iei.
Totodat\, a existat o priveghere
asupra actelor juridice `ncheiate,
`nc=t acestea s\ respecte at=t
normele morale, c=t [i pe cele
juridice, cu o preocupare atent\
de a ne g\si mereu `mp\ca]i at=t
cu propria con[tiin]\, c=t [i cu
Dumnezeu.
Mul]i dintre credincio[ii ce
sunt pelerini c\tre Cer devin,
m\car o dat\ `n via]\, [i pelerini
pe p\m=nt. Ei con[tientizeaz\,
astfel, nu doar faptul c\ suntem
trec\tori `n aceast\ lume, ci [i
faptul c\ putem s\ ne `mbog\]im
duhovnice[te [i s\ ne `mp\rt\[im
de darurile lui Dumnezeu prin
`nchinarea „`n duh [i `n adev\r”
(Ioan 4, 23) `n locurile sfinte ale
cre[tin\t\]ii [i prin cinstirea
moa[telor sfin]ilor. ~n anul care s-a
`ncheiat, Centrul de Pelerinaj
„Sf=nta Cuvioas\ Parascheva” a
organizat, `n ]ar\ [i `n str\in\tate,
un num\r de 71 de pelerinaje, 
www.mmb.ro | 7
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`nsum=nd 2.299 de pelerini. Pelerinii care au fost, la r=ndul lor,
oaspe]i ai Arhiepiscopiei Ia[ilor
au beneficiat de g\zduirea m\n\stirilor [i a schiturilor, dar [i a
unor centre special organizate `n
acest sens, cum ar fi Centrul Cultural-Pastoral „Sf=ntul Daniil Sihastrul” de la Dur\u sau Centrul
Social-Cultural „Sf=ntul Ilie” de
la Micl\u[eni. 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 conferin]e a g\zduit,

spre exemplu, `n spa]iul modern
[i generos al Centrului de Conferin]e „Agora”, activit\]i culturaleduca]ionale, dar [i reuniuni medicale sau concerte.

Lumina faptelor bune

P

entru ca propov\duirea
noastr\ s\ ajung\ la inima celuilalt, trebuie ca
ea s\ fie pecetluit\ [i prin fapt\,
dup\ `nv\]\tura Domnului, Care
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zice: „A[a s\ lumineze lumina
voastr\ `naintea oamenilor, a[a
`nc=t s\ vad\ faptele voastre cele
bune [i s\ sl\veasc\ pe Tat\l vostru Cel din ceruri” (Matei 5, 16).
Biserica nu desf\[oar\ activit\]i
economice pentru profit, ci pentru c\ are o datorie sf=nt\ de a
lucra talan]ii indiferent de natura
lor, material\ sau spiritual\. Prin
in termediul Sectorului econo mic-financiar sau al Sectorului
agricol [i silvic, precum [i al altor entit\]i de profil economic,
Arhiepiscopia Ia[ilor a sus]inut,
din punct de vedere material, o
serie de activit\]i misionare, educative, filantropice sau culturale
ale unor subunit\]i sau ale unor
funda]ii ce func]ioneaz\ cu binecuv=ntarea Mitropoliei Moldovei
[i Bucovinei.
Activitatea silvic\ s-a desf\[urat prin Ocoalele Silvice Biserice[ti Ia[i, Neam] [i Bac\u din cadrul Asocia]iei Silvice Biserice[ti
Ia[i. ~ntregul profit ob]inut 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 Silvice
Biserice[ti Ia[i [i prevederilor din
Codul Fiscal. O important\ surs\

Adunarea Eparhial\ a Arhiepiscopiei Ia[ilor |
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 „Sf=ntul Mina” a Centrului Eparhial.
{i Libr\riile mitropolitane „Sf=nta Cuvioas\ Parascheva” au oferit, din veniturile lor, o consistent\ sus]inere a activit\]ilor specifice Bisericii. Acestea, `mpreun\
cu Depozitul de carte [i obiecte
de cult ,,Sf=ntul Luca”, au f\cut
efor turi pentru ca o icoan\, o
sf=n t\ cruce, o carte de rug\ ciuni sau alte obiecte specifice
cultului ortodox s\ ajung\ acolo
unde era nevoie de ele, adic\ `n
biserici [i `n casele credincio[ilor.
Prin intermediul Sectorului
fonduri externe, s-a acordat consultan]\ [i sprijin `n elaborarea [i
depunerea de proiecte care s\
atrag\ fonduri europene, solicit\rile de finan]are fiind ale parohiilor [i m\n\stirilor din Arhiepiscopia Ia[ilor. Principala preocupare a Sectorului fonduri externe a constituit-o, [i anul trecut,
buna desf\[urare a proiectului
european „Valorificarea turistic\
a ansamblului mitropolitan din
Ia[i”, `ncheiat `n vara lui 2016.
Sectorul patrimoniu [i construc]ii biserice[ti al Arhiepiscopiei Ia[ilor a avut rolul de a coordona [i a supraveghea `ntreaga
activitate din acest domeniu, la
finele anului trecut, fiind `nregistrate un num\r total de 485 de
[antiere de construc]ie, restaurare, consolidare sau pictare. O
activitate extrem de important\
pentru bunul mers al lucrurilor
`n acest domeniu au avut-o
Echipa „Me[terul Manole”, Atelierul de confec]ii metalice
„Albina”, Centrul Mitropolitan
de Cercet\ri T.A.B.O.R., Centrul
de Cercetare [i Restaurare a
Patrimoniului de Art\ Cre[tin\
„Resurrectio” [i Serviciul tehnic.

Proiecte [i perspective

~

n loc de concluzie, propunem o reflec]ie asupra cuvintelor Sf=ntului Cuvios
Teodor M\rturisitorul, care `n deamn\ pe cei din Biseric\ ast-

fel: „S\ lu\m aminte de cei ce se
ostenesc spre trebuin]ele celorlal]i, ca ni[te buni [i iscusi]i lucr\tori `ntru Dumnezeu. S\ `n]elegem cum este via]a noastr\ [i
cum au lucrat Sfin]ii P\rin]i acea
fericit\ negustorie cu mult\ r\bdare, ca [i noi bine s\ lucr\m [i
des\v=r[i]i s\ ne facem. S\ ascult\m pe Dumnezeu, Cel Ce ne
arat\ c\ ~mp\r\]ia cerului aproape este de noi, numai s\ o dob=ndim `n toate zilele, nu d=nd
`nt=ietate aurului sau argintului,
ci duc=nd credin]\ dreapt\, via]\
curat\, ascultare [i r\bdare”.
Acesta este duhul `n care n\d\jduim, cu mila [i cu ajutorul lui
Dum nezeu, c\ se va desf\[ura
`ntreaga lucrare din Arhiepiscopia Ia[ilor [i `n 2017. Va fi un an
`n care vor fi continuate [i, pe
c=t se poate, ad=ncite, `mbun\t\]ite sau finalizate, dar [i demarate o serie de proiecte noi. Iat\
c= te va dintre ele, cu titlu de
exemplificare:
 Finalizarea lucr\rilor de
consolidare a etajelor superioare
ale cl\dirii Casa Nicodim din
Bd. {tefan cel Mare [i Sf=nt, nr.
16;
 ~nfiin]area Centrului de
Cercetare `n Medicin\ [i Spiritualitate „Providen]a”, av=nd ca
scop cercetarea [i promovarea
rezultatelor [tiin]ifice care evi-

den ]iaz\ valen]ele terapeutice
ale vie]ii spirituale [i avantajele
abord\rilor medicale integrative,
care au `n aten]ie [i s\n\tatea
trupului, [i a sufletului;
 Continuarea eforturilor de
preluare a managementului [i `nceperea activit\]ii, `n parteneriat
cu Prim\ria Agapia, la Centrul
reziden]ial pentru v=rstnici „Cuvioasa Nazaria” de l=ng\ M\n\stirea V\ratec;
 Finalizarea demersurilor
pentru canonizarea Mitropolitului Iosif Naniescu (1818-1902),
care a p\storit `n Mitropolia Moldovei [i Bucovinei vreme de 27
de ani;
 Organizarea primei edi]ii a
Festivalului Interna]ional de
Muzic\ Bizantin\;
 Dezvoltarea colec]iilor:
Art\ cre[tin\, Biblioteca Paisian\, Eseu [i Agora [i ini]ierea colec]iilor Apologetica [i Teologie
Bizantin\ la Editura Doxologia;
 Organizarea Simpozionului Interna]ional „Dumitru St\niloae” cu tema „Martiriu [i Memorie din perioada comunist\”,
`n perioada 4-6 mai 2017.
(Sintez\ realizat\ de Biroul de
Pres\ al Arhiepiscopiei Ia[ilor, pe
baza informa]iilor furnizate de
sectoarele Centrului Eparhial
Ia[i)
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Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit
Teofan `n parohii [i m\n\stiri

~

n perioada 1 ianuarie – 28
februarie, ~naltpreasfin]itul
P\rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a vizitat parohiile: „Sf=ntul Sava”
din Ia[i, „Sf=ntul Ierarh Nicolae”
– Br\tuleni (Protopopiatul I Ia[i);
„Adormirea Maicii Domnului” –
Todire[ti 1, „Na[terea Maicii Domnului” – Todire[ti 2 (Protopopiatul
Pa[cani); „Sfin]ii Voievozi” din
T=rgu Neam], „Sf=ntul Mare Mu-

cenic Dimitrie” [i „Sf=ntul Mare
Mucenic Gheorghe” Lunca Moldovei, filie a Parohiei Zvorone[ti, comuna P\str\veni (Protopopiatul T=rgu Neam]); „Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavriil” –
Poiana, comuna Vorona, „Adormirea Maicii Domnului” din
localitatea Chi[covata; „Sfin]ii
~mp\ra]i Constantin [i Elena” –
Tudora 1, „Sf=ntul Stelian Paflagonul” – Tudora 2 [i „Intrarea

Maicii Domnului în Biseric\ –
Jolde[ti (Protopopiatul Boto[ani).
~n aceea[i perioad\, P\rintele
Mitropolit Teofan a vizitat m\n\stirile: „Sfin]ii Trei Ierarhi” din
Ia[i; S=ngeap – Basaraba; Golia,
Schitul „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena” – Boureni (jud.
Ia[i); M\n\stirea Vorona (jud.
Boto[ani).

Sfin]irea cea Mare a apei la Catedrala
Mitropolitan\ din Ia[i

P

e 6 ianuarie, de marea
s\rb\toare a Botezului
Domnului, c=teva sute de
ie[eni au `nfruntat viscolul [i gerul n\prasnic pentru a participa
la slujba Sfin]irii celei Mari a
apei, s\v=r[it\ de IPS P\rinte Mitropolit Teofan `n fa]a Catedralei
Mitropolitane. ~naltul ierarh a urat celor prezen]i un cuv=nt de
binecuv=ntare: „S\ ne d\ruiasc\
Dumnezeu pacea Sa `n anul acesta 2017 de la Na[terea lui

Hristos. A]i venit ca s\ lua]i ap\
sfin]it\; Apa sfin]it\ cea adev\rat\
este Hristos, B\utura cea duhovniceasc\ [i Piatra cea din capul
unghiului. Dumnezeu s\ v\ d\ruiasc\ putere s\ v\ hr\ni]i [i anul
acesta din Apa cea Vie, din B\utura cea duhovniceasc\ care este
Hristos-Domnul. Dumnezeu s\
v\ binecuvinteze casele, s\ v\ binecuvinteze ogoarele, s\ v\ binecuvinteze pruncii, p\rin]ii [i bunicii, [i, mai presus de toate, s\

10 | ianuarie-februarie | Candela Moldovei | an XXV, nr. 1-2

binecuvinteze ]ara aceasta [i
`ntreaga lume cu pace [i credin]\
`n Dumnezeu, c\ci f\r\ credin]\
`n Dumnezeu nu putem vie]ui [i
d\inui adev\rat [i frumos. Dumnezeu s\ v\ aib\ `n paz\ pe to]i,
`n numele Tat\lui [i al Fiului [i al
Sf=ntului Duh. Amin!”. La final,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei i-a stropit cu Agheasm\ pe
credincio[i, dup\ care ace[tia au
luat ap\ sfin]it\ la casele lor.
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Brigada 15 Mecanizat\ „Podu ~nalt”
la ceas aniversar

B

rigada 15 Mecanizat\
„Podu ~nalt” a marcat pe
1 ianuarie 140 de ani de
la `nfiin]are. Pentru a celebra
cele 14 decade de istorie, militarii ie[eni au preg\tit o serie de
manifest\ri care s-au desf\[urat
`n perioada 9-12 ianuarie. Pe 9
ianuarie, la Cercul Militar Ia[i, a
avut loc o sear\ duhovniceasc\
cu tema „Jertfelnicia, virtute definitorie a sfin]eniei [i eroismului”.
La manifestare a fost invitat [i IPS
P\rinte Mitropolit Teofan, dar [i
preo]i militari din garnizoanele
Ia[i, Boto[ani [i Piatra Neam],
care au prezentat fiecare c=te o
prelegere pe tema stabilit\. ~n
cuv=ntul s\u, P\rintele Mitropolit Teofan a subliniat sta rea de
jertf\: „Via]a este f\cut\ `n a[a fel
`nc=t `n fiecare zi avem posibilit\]i [i momente pentru a tr\i starea de jertf\. Tr\ind starea de jertf\, devenim oameni mult mai puter nici; jertfa `n sine nu este o
ches tiu ne negativ\. Adev\ratul
om, adev\ratul cre[tin, adev\ratul
preot, adev\ratul militar, nu poate
fi dec=t cel care are aceast\ capacitate de jertf\ pe care s\ o tr\iasc\ zilnic `n raport cu subalternul,
cu superiorul, cu semenul `n general. S\ ne d\ruiasc\ Dumnezeu
putere s\ ne asum\m aceast\ stare de jertf\ pentru a deveni oa-

meni ade v\ra]i [i profesioni[ti
adev\ra]i”.
Pe 11 ianuarie a avut loc o
„Sea r\ de gal\” g\zduit\ de
Muzeul Unirii din Ia[i. ~n cadrul
`n t=lnirii, colonelul Drago[ Ia cob, comandantul Brig\zii 15
mecanizat\ „Podu ~nalt”, a oferit
Statueta „Doroban]ul” IPS P\rinte Mitropolit Teofan, ca semn v\zut al aprecierii [i `nfr\]irii dintre
Biseric\ [i Armat\. Aceea[i distinc]ie au primit [i cei mai apropia]i colaboratori ai unit\]ii militare. Evenimentul s-a `ncheiat cu
o ceremonie militar\, ce a avut loc
pe strada Alexandru L\pu[neanu.

Punctul culminant al manifest\rilor a avut loc pe 12 ianuarie pe
bulevardul {tefan cel Mare [i Sf=nt
din municipiul Ia[i. ~n cadrul unei ceremonii militare [i religioase, Drapelul de lupt\ al marii unit\]i a fost decorat cu Ordinul
„Virtutea Militar\” `n grad de Cavaler, cu `nsemn pentru militari
de pace. Slujba de sfin]ire a drapelului a fost s\v=r[it\ de IPS P\rinte Mitropolit Teofan. Ceremonia de decorare a `ncheiat manifes t\rile dedicate anivers\rii a
140 de ani de la `nfiin]area Brig\zii 15 Mecanizate „Podu ~nalt”.

Sfin]ire de cas\ social\ `n filia Lunca Moldovei a
Parohiei Zvorone[ti

P

e 15 ianuarie, IPS P\rinte Mitropolit
Teofan a sfin]it casa social\ a filiei Lunca
Moldovei a Parohiei Zvorone[ti,
Protopopiatul T=rgu Neam]. Pentru implicarea de
care a dat dovad\ `n activitatea misionaradministrativ\, IPS Mitropolit Teofan i-a acordat
p\rintelui paroh Andrei George Stan distinc]ia
Crucea Arhiepiscopal\ „Sf=ntul Ierarh Dosoftei”.
~nainte de plecarea din Lunca Moldovei, IPS
P\rinte Teofan a asistat la un mini-recital de
poezii eminesciene, care i-a avut ca protagoni[ti
pe pre[colarii [i elevii din localitate.
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Noul protoiereu de T=rgu Neam], hirotesit de
IPS P\rinte Mitropolit Teofan

I

PS P\rinte Mitropolit Teofan a s\v=r[it, pe 19
ianuarie, Sf=nta Liturghie `n Parohia „Sfin]ii
Voievozi” din T=rgu Neam]. La final, i-a
oferit p\rintelui Ion Dogariu, parohul bisericii [i
fost protopop de T=rgu Neam], distinc]ia
onorific\ „Crucea Patriarhal\” din partea
Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel. P\rintele
Mitropolit Teofan a mul]umit p\rintelui Ioan
Dogariu pentru `ntreaga activitate derulat\ `n
slujba Bisericii, `n cei 14 ani de activitate `n
func]ia de protoiereu. Cu aceast\ ocazie a fost
instalat `n mod oficial [i hirotesit `n func]ia de
protopop al Protoieriei T=rgu Neam] p\rintele
Pintelei-Neculai Axentioi, paroh al bisericii din
Nem]i[or.
Evenimentele de la T=rgu Neam] s-au `ncheiat
cu slujba Parastasului pentru to]i preo]ii din
protopopiat ce au trecut la Domnul `n decursul
anilor.

158 de ani de la Unirea Principatelor Rom=ne

U

nirea Principatelor Rom=ne a fost marcat\, ca
`n fiecare an, la Ia[i.
Oficialit\]i centrale [i locale, oameni de cultur\, reprezentan]i ai
Bisericii, dar [i aproximativ 8000
de ie[eni au fost prezen]i la momentele desf\[urate `n capitala
Moldovei pe 24 ianuarie. Evenimentele au debutat `n Pia]a Unirii din Ia[i cu intonarea imnului
de stat, urmat\ de o slujb\ de Tedeum s\v=r[it\ de de un sobor
de preo]i [i diaconi. ~n continuare, au avut loc discursurile oficiale. Mai `nt=i a luat cuv=ntul
IPS P\rinte Mitropolit Teofan, care a vorbit despre trei direc]ii
prin care se pot transpune `n zilele noastre idealurile celor ce
au `nf\ptuit Unirea Principatelor:
„Noi, na]iunea rom=n\, conduc\tori [i cet\]eni obi[nui]i, avem
as t\zi o imens\ trebuin]\ de a
prelua duhul Unirii din 1859 [i
a-l `nr\d\cina `n lucrarea lor.
Duhul Unirii de atunci se poate
manifesta ast\zi `n trei direc]ii.
Mai `nt=i de toate, trebuie s\
avem credin]\ `n Dumnezeu. ~n

al doilea r=nd, trebuie s\ facem
un efort pentru dep\[irea tendin]elor de dezbinare, at=t de prezente `n na]iunea noastr\ ast\zi.
~n al treilea r=nd, avem nevoie
de inteligen]\ [i perseveren]\
pentru ca grani]ele, felul de via]\
[i viitorul nostru s\ fie decise, ca
`n 1859, de rom=ni [i nu de puteri str\ine, oricare ar fi ele. A[a
s\ ne ajute Dumnezeu!”.
Dup\ discursuri, au fost depuse coroane de flori la statuia
dom nitorului Alexandru Ioan
Cuza, a avut loc defilarea G\rzii
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de onoare, iar apoi s-a dansat
tradi]ionala „Hor\ a Unirii”.
Dup\ momentele din Pia]a
Unirii, oficialit\]ile au participat
la M\n\stirea „Sfin]ii Trei Ierarhi”
din Ia[i la o slujb\ de Parastas
s\v=r[it\ de IPS P\rinte Mitropolit Teofan pentru domnitorul Alexandru Ioan Cuza [i pentru `nf\p tuitorii Unirii Principatelor,
precum [i pentru domnitorii Vasile Lupu [i Dimitrie Cantemir,
ale c\ror oseminte sunt a[ezate
`n l\ca[ul de cult monahal ie [ean.
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Hramul M\n\stirii „Sfin]ii Trei Ierarhi”

B

ijuteria arhitectonic\ a
capitalei Moldovei, M\n\s tirea „Sfin]ii Trei Ie rarhi”, considerat\ cea mai frumoa s\ ctitorie a domnitorului
Va sile Lupu, [i-a serbat, pe 30
ianuarie, hramul. Sf=nta Liturghie
a fost s\v=r[it\ de IPS P\rinte Mitropolit Teofan, `nconjurat de un
sobor de preo]i [i diaconi. La
slujb\ au participat stare]i ai m\n\stirilor din Arhiepiscopia Ia[ilor, precum [i numero[i credincio[i din `ntreg ora[ul. ~n cuv=ntul de `nv\]\tur\ adresat credincio[ilor dup\ citirea Sfintei Evanghelii, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei a vorbit despre virtutea smereniei, virtute ce a caracterizat via]a fiec\ruia dintre Sfin]ii Trei Ierarhi: „Pentru noi, cre[tinii, singura competi]ie care este
admis\ `n adev\ratul sens al cuv=n tului este urm\toarea: cine
este mai smerit `ntre noi? Competi]ia aceasta, de a spune celui
de l=ng\ tine c\ este mai mare
dec=t tine, c\ se afl\ mai aproape de Dumnezeu dec=t tine, c\
are puterea rug\ciunii mai ad=nc\, a fost [i cea `n care Sfin]ii
Trei Ierarhi s-au `nr\d\cinat `n
existen]a lor p\m=nteasc\, `ntr-o
mo dalitate foarte vie. Spuneau
sfin]ii pr\znui]i `n aceast\ zi
urm\torul lucru: singurul lucru
cu adev\rat mare `n lume este

smerenia. Ace[ti sfin]i f\ceau
parte din familii foarte bogate,
dar [i-au p\r\sit averile [i
str\luceau `n cele ale [tiin]ei, nu
numai `n cele teologice, ci [i `n
cele profane. Au avut, de asemenea, responsabilit\]i foarte mari
`n via]a Bisericii. Cu toate acestea, au amintit mereu c\ nimic `n
via]a lor [i `n via]a tuturor cre[tinilor nu este mai mare dec=t o
inim\ `nfr=nt\ [i smerit\”.
Anul acesta, credincio[ii prezen]i la hram [i p\rin]ii monahi
au mai avut un motiv de bucurie: p\rintele ieromonah Mihail,

vie]uitor al M\n\stirii „Sfin]ii Trei
Ierarhi”, a fost hirotesit `ntru protosinghel de Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei. La finalul slujbei, p\rintele arhimandrit Nichifor Horia, stare]ul M\n\stirii
„Sfin ]ii Trei Ierarhi” [i exarhul
administrativ al m\n\stirilor din
Arhiepiscopia Ia[ilor, a rostit un
cuv=nt de mul]umire, dup\ care,
conform tradi]iei, credincio[ii
prezen]i au primit binecuv=ntare
de la Mitropolitul Moldovei [i
Bu covinei [i de la preo]ii slu jitori.

Hramul istoric al Catedralei Mitropolitane din Ia[i

P

e 2 februarie, de marea
s\rb\toare a ~nt=mpin\rii
Domnului, Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i [i-a pr\znuit
hramul istoric. Cu acest prilej,
ierarhi, clerici [i credincio[i din
`ntreg cuprinsul Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei [i-au `ndreptat pa[ii spre m\re]ul l\ca[, care
mai are `nc\ dou\ hramuri: Sf=nta Cuvioas\ Parascheva (14 octombrie) [i Sf=ntul Mare Mucenic Gheorghe (23 aprilie) – s\rb\toarea vechii Catedrale Mitro-

politane. Sf=nta Liturghie a fost
s\v=r[it\ de IPS P\rinte Mitropolit Teofan, `nconjurat de un sobor
de ierarhi, stare]i de la m\n\stirile din jude]ul Ia[i, p\rin]i profesori de la Facultatea de Teologie din Ia[i [i preo]i slujitori ai
Catedralei. Al\turi de IPS Mitropolit Teofan, ierarhii care au slujit la hramul Catedralei ie[ene au
fost IPS P\rinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, PS
P\rinte Corneliu, Episcopul Hu[ilor [i PS P\rinte Calinic Boto[\-

neanul, Episcop-Vicar al Arhiepis copiei Ia[ilor. R\spunsurile
liturgice au fost date de Corul
„Sanctus“ al Catedralei Mitropolitane, dirijat de Costel Mirel Nechita, precum [i de psal]ii Catedralei.
~n cuv=ntul de `nv\]\tur\, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei
a explicat cum `l putem `nt=mpina pe Dumnezeu `n via]a noastr\: „Grija cea mare pe care trebuie s\ o aib\ orice om, copil,
t=n\r sau b\tr=n, este s\ fie cu
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ochii la Dumnezeu, pe de o parte, [i s\ statorniceasc\ rela]ii binecuv=ntate cu cei din jurul s\u.
~nt=mpinarea Domnului `nseamn\ [i `nt=mpinarea noastr\ de c\tre Dumnezeu, de care n\d\jduim s\ avem parte `n ~mp\r\]ia
cerurilor. Pentru ca Dumnezeu
s\ ne `nt=mpine pe noi la poarta

~mp\r\]iei cerurilor, suntem chema]i ca `n aceast\ lume s\-L `nt=mpin\m noi pe Dumnezeu. S\
avem n\dejdea c\ m=inile noastre, prin poc\in]\ [i prin rug\ciune, pot fi cur\]ite [i, ca alt\dat\
B\ tr=nul Simeon, pot s\-L pri measc\ pe Dumnezeu. S\ ne rug\m ca Dumnezeu s\-{i fac\

Sfin]ire `n Parohia Br\tuleni

P

e 19 februarie, IPS P\rinte Mitropolit Teofan a
sfin]it un spa]iu de pr\znuire [i funda]ia viitoarei case
sociale a Parohiei Br\tuleni. La
final, IPS P\rinte Mitropolit Teofan al Moldovei [i Bucovinei l-a
hirotesit pe p\rintele paroh
Victor Mo[escu iconom stavrofor, drept recuno[tin]\ pentru
activit\]ile pastoral-administrative desf\[urate de-a lungul timpului. De asemenea, au fost
acordate diplome [i distinc]ii de
vrednicie unor credincio[i care
s-au implicat `n lucr\rile de
construc]ie [i `nfrumuse]are a
l\ca[ului de cult.
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templu binecuv=ntat `n inimile [i
`nl\untrul nostru de-a lungul `ntregii noastre vie]i”.
La final, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a mul]umit ierarhilor [i preo]ilor care au slujit
la hramul Catedralei Mitropolitane.

Documente |

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

P

e 9 februarie, `n Sala Sinodal\ din Re[edin]a Patriarhal\, sub pre[edin]ia
Preafericitului P\rinte Patriarh
Daniel, a avut loc [edin]a de lucru a Sf=ntului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Rom=ne, `n cadrul
c\reia au fost luate urm\toarele
hot\r=ri:
– Binecuv=ntarea [i sprijinirea
organiz\rii la nivel na]ional a
Mar[ului pentru via]\ 2017 –
„Ajut\ mama [i copilul. Ei
depind de tine”. Acest eveniment
se va desf\[ura `n dup\-amiaza
zilei de s=mb\t\, 25 martie 2017
(s\rb\toarea Bunei Vestiri). Prin

acest eveniment se m\rturisesc,
la ni velul tuturor eparhiilor
Patriarhiei Rom=ne, valorile
familiei cre[tine tradi]ionale.
– Aprobarea unor m\suri sporite pentru asigurarea desf\[ur\rii
`n lini[te a slujbelor religioase,
protejat\ de dispozi]iile 381 din
Codul penal care sanc]ioneaz\
cu `nchisoare sau amend\ „`mpiedicarea sau tulburarea liberei
exercit\ri a ritualului unui cult
re li gios care este organizat [i
func ]ioneaz\ potrivit legii”,
precum [i de dispozi]iile legale
care sanc ]io neaz\ tulburarea
lini[tii publice.

– Punerea `n aplicare cu stricte]e de c\tre unit\]ile de cult a
normelor legale privind protec]ia
[i prevenirea incendiilor `n l\ca[urile de cult, precum [i protejarea monumentelor istorice.
– ~n contextul fenomenului
emigra]iei actuale, Sf=ntul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Rom=ne `i
`ndeamn\ pe to]i p\rin]ii care
lucreaz\ `n str\in\tate fie s\ ia
copiii cu ei, fie s\ se `ntoarc\
aca s\ la copii, `ntruc=t ace[tia
sufer\ `n mod deosebit din cauza
lipsei prezen]ei fizice [i afective
a p\rin]ilor.
– Sf=ntul Sinod `ndeamn\ la
rug\ciune, dialog [i coresponsabilitate social\ pentru a fi dep\[ite st\rile conflictuale din societatea de azi.

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

P

e 14 decembrie
2016 [i 18 ianuarie 2017, Perma nen]a Consiliului Eparhial
Ia[i a luat `n discu]ie necesitatea continu\rii unor
lucr\ri de construc]ie [i
re para]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 a unei
cantit\]i de 5774 m.c.
material lemnos, din care
327 m.c. lemn de foc [i
250 m.c. lemn de lucru,
pentru 12 unit\]i de cult.

Sprijin financiar pentru unit\]i de cult

~

n {edin]ele de Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i din 14 decembrie 2016 [i 18 ianuarie 2017 a fost aprobat\ acordarea unui ajutor financiar de 25.000 lei pentru 4 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\:
– Protopopiatul I Ia[i: Parohia „Sf=ntul Apostol [i Evanghelist Luca” –
P\curari, jud. Ia[i;
– Protopopiatul II Ia[i: Parohia „Na[terea Maicii Domnului” – Petre[ti;
– Protopopiatul Piatra Neam]: M\n\stirea Sih\stria Tarc\ului;
– Protopopiatul Pa[cani: Schitul „Sf=nta Teodora de la Sihla” – Codrii
Pa[canilor.

Opera]iuni de personal la nivelul
Arhiepiscopiei Ia[ilor `n lunile
ianuarie-februarie 2017

~

n luna ianuarie, Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat 48 opera]iuni de personal, dup\ cum urmeaz\: 17 la
Centrul Eparhial Ia[i, 25 `n cadrul protopopiatelor [i 6 la m\n\stiri.
Dintre acestea, 14 au fost `ncadr\ri [i numiri, 11 `ncet\ri ale contractelor de
munc\, 4 suspend\ri, 2 reveniri la locul de munc\ dup\ concediul de cre[tere a copilului, 2 transferuri [i 15 modific\ri ale raporturilor de munc\.
~n luna februarie, Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei
Ia[ilor a efectuat 89 opera]iuni de personal, dup\ cum urmeaz\: 37 la
Centrul Eparhial Ia[i, 30 `n cadrul protopopiatelor [i 22 la m\n\stiri. Dintre
acestea, 30 au fost `ncadr\ri [i numiri, 28 `ncet\ri ale contractelor de
munc\, 5 suspend\ri, 3 reveniri la locul de munc\ dup\ concediul de
cre[tere a copilului [i 23 modific\ri ale raporturilor de munc\.
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Schimb de experien]e `ntre preo]ii din Ia[i [i cei
din Basarabia

P

e 26 ianuarie, a avut loc la Ia[i `nt=lnirea
dintre p\rin]ii protopopi [i consilieri din Mitropolia Basarabiei [i reprezentan]ii Arhiepiscopiei Ia[ilor `n vederea `nt\ririi colabor\rii dintre slujitorii [i credincio[ii Bisericii de pe cele dou\
maluri ale Prutului. ~n cursul dimine]ii, preo]ii din
Mitropolia Basarabiei [i cei din Arhiepiscopia Ia[ilor au participat la Sf=nta Liturghie s\v=r[it\ de IPS
P\rinte Mitropolit Teofan la Biserica „Sf=ntul Sava“
din Ia[i. La final, P\rintele Mitropolit a f\cut referire
la contextul organiz\rii unei asemenea `nt=lniri de
co operare: „Prin binecuv=ntarea IPS Mitropolit
Petru al Basarabiei, c=]iva dintre slujitorii acestei
venerabile mitropolii, [i anume protopopi [i preo]i
de parohie, au venit pentru c=teva ceasuri aici, la
Ia[i, [i au reu[it s\ organizeze o `nt=lnire frumoas\
`mpreun\ cu p\rin]ii protopopi din aceast\ zon\,
cu p\rin]ii preo]i misionari de la protopopiatele
ie[ene, reu[ind s\ se cunoasc\ mai bine `ntre ei.
To]i ace[tia au putut s\-[i `mp\rt\[easc\ experien]a,
s\-[i pl=ng\ durerile, s\-[i m\rturiseasc\ bucuriile,
iar fr\]ietatea care-i une[te prin credin]a ortodox\,
prin s=nge rom=nesc [i istorie comun\ s\-i fac\ s\
se simt\ mai aproape nu `n numele vreunui ideal
p\m=ntean, ci `n numele lui Dumnezeu [i `n nume-

le tuturor celor care, pentru Moldova [i pentru ]ar\,
au `nmul]it [i au `mbog\]it p\m=ntul de-a lungul
vremii prin osemintele lor sfinte“.
~ntrevederea propriu-zis\ a avut loc `n sala festiv\ a Colegiului „Sf=ntul Nicolae“ din Ia[i, iar dezbaterile s-au axat `n special pe probleme pro-vita,
probleme referitoare la pastora]ia tinerilor, precum
[i pe derularea de pelerinaje. Evenimentul s-a `ncheiat cu realizarea unui plan [i a unui calendar de
activit\]i comune `ntre participan]i.

{edin]a anual\ a preo]ilor misionari de caritate
din Arhiepiscopia Ia[ilor

P

reo]ii misionari de caritate din Arhiepiscopia Ia[ilor s-au `ntrunit, pe 20 februarie, `n
[edin]a anual\. Evenimentul a fost prezidat
de IPS P\rinte Mitropolit Teofan [i a fost precedat
de Sf=nta Liturghie arhiereasc\, s\v=r[it\ `n Biserica „Sf=ntul Mare Mucenic Gheorghe“ – vechea
Catedral\ Mitropolitan\ din Ia[i. ~ntrunirea propriu-zis\ a avut loc `n Sala „Baptisteriu“ a Muzeului Mitropolitan Ia[i. Cuv=ntul de deschidere a fost
rostit de P\rintele Mitropolit Teofan, care i-a
`ndemnat pe preo]ii prezen]i s\-[i cunoasc\ foarte
bine slujirea: „Lucrarea cea dreapt\, ortopraxia, se
arat\ `n mai multe chipuri. Preotul de caritate este
chemat s\ cunoasc\ foarte bine aria sa de responsabilitate [i specificitatea lucr\rii pe care o desf\[oar\. Preotul nu se afl\ `n spital sau `n alte a[ez\minte de acest gen pentru a se implica `n acte
administrative, ci, la fel cum o drojdie `n fr\m=nt\tur\, de[i discret\, face ca aluatul s\ creasc\, tot
a[a trebuie s\ fie sesizat\ [i lucrarea preo]easc\.
Urm=nd cuvintele Scripturii – «Da]i cezarului cele
ce sunt ale cezarului, [i lui Dumnezeu, cele ale lui
Dumnezeu», preotul trebuie s\ s\v=r[easc\ lucrarea
lui Dumnezeu, iar ceilal]i lucrarea pe orizontal\, lu-

crarea cezarului“. ~n cadrul aceleia[i `ntruniri a fost
analizat\ activitatea derulat\ de preo]ii misionari
`n 2016 [i s-au stabilit noi proiecte pentru anul `n
curs. Tot `n cadrul `ntrunirii de ieri a preo]ilor de
caritate din Arhiepiscopia Ia[ilor, p\rintele Daniel
Duca de la Spitalul Parhon a prezentat referatul intitulat „Icoana – cr=mpei de lumin\ `n noaptea suferin]ei“.

16 | ianuarie-februarie | Candela Moldovei | an XXV, nr. 1-2

Cultural |

Noutăţi editoriale la Editura Doxologia:
– în ianuarie și februarie –

Vârstele iubirii. Cum transformăm
întâmplarea în destin?
Mihai Neamţu

Iconograﬁa Ortodoxă
Constantin Cavarnos

Prietenii din Ţara Zăpezii
Dorin Bujdei

Calendar 2017 –
Icoane și Iconari de suﬂete

Agenda creștinului 2017

Canoane la dumnezeiasca
Schimbare la Faţă a Mântuitorului
Matei Kamariotis

Duhovnicul. Poeme dedicate
Părintelui Arsenie Papacioc
Daniel-Ilie Turcea

Părintele Emilian Vasilescu,
apologet creștin și istoric al religiilor
Pr. Mihail Roșu

Pe malul râului dumnezeiesc.
Însemnările unui ortodox (volumul III)
Serghei Nilus

Pnevmatologia Sfântului Isaac Sirul
Nestor Kavvadas

Dogmatica Bisericii Ortodoxe, vol. I
Sfântul Iustin Popovici

Cetatea sub asediu.
Însemnări despre credinţă,
raţiune și terorism
Teodor Baconschi
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Poetul Mihai Eminescu, omagiat `n Arhiepiscopia
Ia[ilor
 La Boto[ani, Vorona [i Ipote[ti s-au desf\[urat,
`n perioada 13-15 ianuarie, Zilele Eminescu, edi]ia
a 48-a. Pe 14 ianuarie a avut loc o [ez\toare
literar\ `n localitatea Vorona, jude]ul Boto[ani. A
urmat un pelerinaj la conacul familiei Iura[cu, la
M\n\s tirea Vorona [i la M\n\stirea Si h\stria
Voronei. Pe 15 ianuarie, manifest\rile au `nceput la
Consiliul Local Boto[ani [i au continuat la Biserica
Uspenia din Boto[ani, unde s-a s\v=r[it o slujb\ de
Tedeum. ~n Biserica „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i
Gavriil“ din Ipote[ti, satul unde s-a n\scut marele
poet, s-a s\v=r[it slujba Parastasului pentru Mihai
Eminescu. P\rintele Valentin Tincu de la Parohia
Ipote[ti, Protopopiatul Boto[ani, a evocat cu acest
prilej personalitatea marelui poet Mihai Eminescu,
[i a men]ionat c\ rom=nii trebuie s\-[i promoveze
valorile na]ionale. Elevii Co legiului Na]ional
„Gheorghe Vr\n ceanu“ din Bac\u, dirija]i de
profesoara de educa]ie muzical\ Corina Arhip, au
sus]inut un recital dedicat poetului Mihai Eminescu
`n biserica Parohiei Ipote[ti. Dup\ depunerea de
coroane la statuia poetului Mihai Eminescu, au
urmat lans\ri de carte, recitaluri muzicale [i
literare, `n Amfiteatrul „Lauren]iu Ulici“ al Memorialului. ~n Sala „Horia Bernea“ a avut loc `n
jurul pr=nzului vernisarea expozi]iei Taberei de de
art\ fotografic\ „C\ut=ndu-l pe Eminescu“ – Ipote[ti
2016. ~n dup\-amiaza aceleia[i zilei, la Boto[ani, s-au
organizat mai multe lans\ri [i prezent\ri de carte,
urmate de decernarea premiilor Opera Omnia [i
Opus Primum [i de un recital muzical.
 Cu ocazia `mplinirii a 167 de ani de la
na[terea poetului Mihai Eminescu, la Schitul Vovidenia al M\n\stirii Neam] au avut loc, pe 15
ianuarie, o serie de manifest\ri dedicate momentului comemorativ, organizate de Prim\ria V=n\toriNeam] `n cola bo rare cu Asocia]ia Cultural\
Vovidenia-Neam], [colile de pe raza comunei [i
Seminarul Teo lo gic „Veniamin Costachi” de la
M\n\stirea Neam]. Egumenul schitului, p\rintele
arhimandrit Mi hail Daniliuc, le-a vorbit celor
prezen]i despre importan]a acestor momente, mai
ales `n contextul `n care poporul rom=n serbeaz\
la 15 ianuarie [i Ziua culturii na]ionale. De asemenea, p\rintele arhimandrit a subliniat leg\tura
puternic\ a poetului cu Biserica noastr\ str\mo[easc\: „Pe Eminescu, un om profund re li gios,
chiar dac\ nu un practicant des\v=r[it, l-a preocupat permanent condi]ia efemer\ a fiin]ei umane,
n\zuin]a omului spre Prototip. De aceea considera
c\ Biserica str\mo[easc\ este «ad\ postul de
m=ntuire na]ional\». ~n numeroase articole, el nu a
pregetat s\ reitereze rolul ei fun damental `n
educarea [i formarea con[tiin]ei tinerilor”.
 ~n paraclisul Parohiei „Pogor=rea Sf=ntului
Duh” Valea Lupului, Protopopiatul I Ia[i, a avut loc,

pe 15 ianuarie, o manifestare cultural\ dedicat\ lui
Mihai Eminescu. Aceasta a fost oferit\ enoria[ilor
de copiii de la {coala General\ Valea Lupului, care
au preg\tit mai multe fragmente din opera lui Mihai
Eminescu. La final, profesoara Liliana Croitoru,
`ndrum\toarea copiilor, a punctat activitatea literar\
[i educa]ional\ a poetului Mihai Eminescu. „Am
organizat acest eve niment `ntruc=t credin]a
poetului Mihai Eminescu `n Hristos [i `n Biseric\
este dovedit\ `n versurile sale“, a men]ionat p\rintele paroh C\t\lin Urserescu.
 Protopopiatul H=rl\u l-a omagiat, pe 16 ianuarie, pe marele poet na]ional Mihai Eminescu. La
Biserica „Sf=ntul Dumitru“ din H=rl\u s-a s\v=r[it
slujba Parastasului, iar apoi s-a organizat evenimentul cultural-artistic „Eminesu – icoan\ a limbii rom=ne“, edi]ia a IV-a, `n sala de [edin]e a Protopopiatului H=rl\u. „~n fiecare an, ne aducem aminte de
marele poet na]ional Mihai Eminescu. Tinerii se preg\tesc pentru acest moment deosebit [i `nva]\ poezii [i c=ntece din opera eminescian\. Am avut parte [i de un moment inedit. C=]iva elevi au interpretat
Luceaf\rul `mbr\ca]i `n costume de epoc\, bu cur=nd `ntreaga asisten]\“, a men]ionat p\rintele Nicolae Cr\ciun, protopop al Protopopiatului H=rl\u.
 Pe 16 ianuarie s-a desf\ [u rat, `n Sala de
festivit\]i a Liceului Tehnologic „Gh. Ruset Roznovanu“ din Roznov, cea de-a IV-a edi]ie a Expozi]iei
[i con cur sului literar-artistic interjude]ean
„Prietenii lui Eminescu“. Echipa coordonatoare a
proiectului a fost format\ din prof. Oana Ilarie,
directorul liceului, prof. `nv. primar Alina Vasile [i
pr. dr. Iuli an Vasile de la Parohia Chin ti nici a
Protopopiatului Roznov. Grupul ]int\ l-au
constituit elevii claselor I-VIII din jude]ele Moldovei. Comisia de jurizare a fost format\ din
colectivul de profesori ai unit\]ii [colare. La final a
fost prezentat\ expozi]ia de lucr\ri cu motive [i
teme emines ci ene, apoi s-au acordat premii [i
diplome participan]ilor.
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„Sf=ntul Haralambie – t\m\duitor de boal\”

L

a Parohia „Sf=ntul Haralambie“ din Ia[i a
avut loc, pe 7 februarie, conferin]a cu tema „Sf=ntul Haralambie – t\m\duitor de
boal\“. Evenimentul a marcat deschiderea celei
de-a II-a edi]ii a „Zilelor hramului Sf=ntului Haralambie“, care s-a desf\[urat anul acesta `n perioada 7-10 februarie. Conferin]a a fost sus]inut\
de lect. univ. dr. Bogdan Constantin Neculau,
prof. univ. dr. Ostin Mungiu [i diaconul Stephen
Holley. Au fost aduse `n aten]ie c=teva aspecte
cu referire la pedagogia Sf=ntului Haralambie. S-a
pus accent pe t\m\duire, fiindc\ `n momentul `n
care `i avem ca exemple pe sfin]i avem un triplu
c=[tig: `n primul r=nd t\m\duire proprie, tradus\
[i prin echilibru sufletesc [i echilibru personal,
apoi armonie social\, un alt soi de t\m\duire [i,
nu `n ultimul r=nd, `mp\carea cu Dumnezeu `n
lumea aceasta. Biserica Pa ro hiei „Sf=n tul
Haralambie“ este a[ezat\ `ntr-una dintre cele mai
frumoase zone ale Ia[ului. ~n apropierea ei sunt
casele memoriale „Mihail Codreanu“, „George

Top=rceanu“, „Petru Poni“, „Mihail Kog\lniceanu“, „Vasile Conta“. Pe raza Parohiei „Sf=ntul
Haralambie“ se afl\ [i primul muzeu al literaturii
rom=ne, Bojdeuca „Ion Creang\“. De asemenea,
poetul Mihai Ursachi a locuit `n parohia ie[ean\,
casa memorial\ fiind deschis\ publicului.

Conferin]\ despre Biserica Ortodox\ Rom=n\ din
perioada comunist\

~

n sala „Baptisteriu” a Muzeului Mitropolitan
din Ia[i a avut loc, pe 10 februarie, conferin]a
„~ntre sfin]enie [i la[itate. Istoria Bisericii sub
comunism”. Evenimentul a fost organizat de Mitropolia Moldovei [i Bucovinei prin Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” [i Colegiul
„Sf=ntul Nicolae” din Ia[i. Tema a fost dezb\tut\ de
teologul Radu Preda, pre[edinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului [i
Memoria Exilului Rom=nesc [i conferen]iar la Facultatea de Teologie Ortodox\ din Cluj, istoricul
George Enache, conferen]iar la Facultatea de Istorie, Universitatea „Dun\rea de Jos” din Gala]i, [i istoricul Adrian Nicolae Petcu, cercet\tor la Consiliul
Na]ional pentru Studierea Arhivelor Securit\]ii.
Istoricul George Enache a punctat c=teva aspecte
ce ar trebui avute `n vedere atunci c=nd se face
referire la perioada comunist\: „Am constatat c\
oamenii, dincolo de a vedea fenomenul general
istoric [i conceptele generale care sunt abstracte, se
intereseaz\ de oameni, pornind de la personalit\]i
publice. De exem plu, nu se afirm\ c\ re gi mul
comunist a fost criminal sau nu, ci se spune despre
Ceau [es cu c\ a fost criminal sau nu. Oa me nii
personalizeaz\ foarte puternic conceptele generale.
Pen tru ace[ti oameni, istoria comu nis mului se
rezuma la acel destin individual, care reprezenta fie
un reper moral, fie `ncarnarea r\ului din perioada
comunist\. De aceea, am zis s\ pornim de la baz\,
de la aceast\ percep]ie personal\ a fiec\ruia, [i
apoi, `ntr-un final, s\ ajungem la dis cu ]iile de

perspectiv\ istoric\ larg\ [i analiz\ institu]ional\”.
Istoricul Adrian Nicolae Petcu a adus `n aten]ia
publicului situa]ii `n care preo]ii au avut de suferit
de pe urma regimului co munist [i a eviden]iat
sursele din care pot fi aflate informa]ii veridice din
acea perioad\. O ultim\ prelegere a fost cea a
teologului Radu Preda, care a subliniat de ce este
imperios necesar\ cunoa[terea trecutului recent: „E
foarte important s\ `n]elegem care sunt mecanismele prin care un stat este luat captiv de o ga[c\
de indivizi; [tim foarte bine c\, atunci c=nd au luat
puterea, comuni[tii `n ]ara noastr\ nu dep\[eau `n
total cifra de 2000 de persoane, dar, cu toate acestea, au ]inut `n captivitate o ]ar\ timp de jum\tate
de secol. Aceast\ lec]ie este esen]ial\. Am spus
acest lucru [i cu alte prilejuri [i o spun [i acum: ceea ce facem noi la Institut [i ceea ce fac istoricii `n
general legat de perioada comunist\ nu este o preocupare exclusiv\ legat\ de trecut, ci este cea mai
important\ [i mai urgent\ investi]ie `n viitor. Nu
po]i `nv\]a, mai ales pe un om t=n\r de ast\zi, c=t
de important\ este libertatea dec=t ar\t=ndu-i ce se
petrece `n absen]a libert\]ii”.
Conferin]a a fost organizat\ cu prilejul Anului
comemorativ Justinian Patriarhul [i al ap\r\torilor
Ortodoxiei `n timpul comunismului, a[a cum a fost
declarat anul 2017 de c\tre Sf=ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne. De asemenea, dezbaterea s-a
dorit a fi o `nt=lnire preg\titoare a Simpozionului
„Dumitru St\niloae” ce va avea loc la Ia[i `n perioada 4-6 mai.
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S-a lansat ITO 2017

P

e 2 februarie, de Ziua Mondial\ a Tineretului Ortodox, `n Sala „Iustin Moisescu” a Centrului Eparhial Ia[i, a
avut loc prezentarea celei de-a
patra edi]ii a ~nt=lnirii Interna]ionale a Tinerilor Ortodoc[i (ITO),
care se va desf\[ura `n acest an la
Ia[i, `n perioada 1-4 septembrie.
La evenimentul de prezentare au
fost prezen]i reprezentan]i ai principalelor institu]ii organizatorice:
Arhiepiscopia Ia[ilor, ASCOR [i
ATOR Ia[i, Prim\ria Municipiului
Ia[i, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza”. De asemenea au
participat numero[i tineri, mul]i
dintre ei voluntari `n cadrul proiectului.
IPS P\rinte Mitropolit Teofan a
f\cut referire la a[tept\rile unei
asemenea `nt=lniri de anvergur\
a tinerilor ortodoc[i din `ntreaga
lume: „N\d\jduiesc c\ `nt=lnirea
ITO din toamna acestui an va
aduce cu sine [i mesajul c\ sunt
foarte mul]i tineri care doresc s\
fie `mpreun\ [i `n ograda Bisericii. Ace[ti tineri sunt prezen]i nu
doar la slujbele Bisericii; Biserica
noastr\ nu se opre[te doar la zidurile l\ca[urilor de cult, ci trece
dincolo de acestea, `ncerc=nd s\-l
ajute pe t=n\r s\-L g\seasc\, s\-L
reg\seasc\, s\-L descopere pe
Hristos Domnul [i, `n acela[i
timp, s\-l ajute pe acesta s\ fie
`mpreun\ cu ceilal]i. Sper c\ `nt=lnirea noastr\ va `mplini, pe
l=ng\ alte deziderate, [i mesajul
c\ exist\ tineri care doresc s\-[i
tr\iasc\ libertatea, entuziasmul,
capacitatea de a lupta pentru via]\, sub obl\duirea Sfintei Biserici,
`n numele Domnului nostru Iisus
Hristos. Dac\ `nt=lnirea noastr\
va oferi aceste sentimente tinerilor,
cred c\ ea `[i va atinge scopul”.
„ITO Ia[i 2017 este un prilej
de a prezenta ora[ul nostru celor
care vor veni timp de c=teva zile
`n ospe]ie. Tema propus\ pentru
aceast\ `nt=lnire este «T=n\rul `n
c\utarea libert\]ii», participan]ii
[i organizatorii av=nd [ansa [i ocazia s\ `n]eleag\ ce este libertatea, ce presupune aceasta, `n ce

m\sur\ a fi liber este un risc,
dac\ merit\ s\ ne asum\m acest
risc. Tinerii foarte adesea spun c\
sunt liberi, `n]eleg=nd cei mai
mul]i prin acesta c\ pot face tot
ce vor. Cu toate acestea, observ\m c\ este foarte greu pentru un
t=n\r s\-[i aleag\ calea `n via]\.
Numai ajutat de familie, de
{coal\, de Biseric\, t=n\rul va
putea avea reperele necesare
pentru a se orienta [i pentru a
alege ceea ce este mai bine pentru el”, a ad\ugat p\rintele arhimandrit Nicodim Petre, consilier
`n cadrul Sectorului de Misiune,
Statistic\ [i Prognoz\ pastoral\ al
Arhiepiscopiei Ia[ilor.
Pe l=ng\ prezentarea conceptului evenimentului [i a partenerilor
principali, a avut loc [i prezentarea
site-ul oficial www.ito2017.ro,
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lansat de Doxologia Media cu
sprijinul Mitropoliei Moldovei.
Acesta este disponibil `n limbile
rom=n\ [i englez\ [i ofer\ informa]ii cu privire la programul evenimentului [i condi]iile de participare, precum [i informa]ii utile
pentru cei ce vor s\ devin\ voluntari. Totodat\, ~nt=lnirea Tinerilor Ortodoc[i este promovat\ [i
prin intermediul re]elelor de socializare: Facebook, Youtube, Twitter,
Instagram.
Evenimentul ITO 2017 se `ncadreaz\ `n seria evenimentelor
organizate la Baia Mare `n 2013
[i 2014, Cluj 2015 [i Bucure[ti
2016 cu binecuv=ntarea Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Rom=ne. La
evenimentul din aceast\ toamn\
sunt a[tepta]i 7000 de tineri

Tinerii Bisericii |
ortodoc[i din Rom=nia, Republica Moldova, Ucraina, Grecia,
Serbia, Albania, Macedonia,
Fran]a, Germania, Belgia, Italia,
Spania, Portugalia, Irlanda, Marea Britanie, Elve]ia, Turcia, Iordania, Siria, dar [i de pe continentul african.
Programul ITO 2017 va fi unul
complex, cu numeroase manifest\ri culturale (vizitarea muzeelor
[i a obiectivelor culturale ale ora[ului, vernisarea de expozi]ii: foto, grafic\, iconografie, sculptur\,

Sf=nta Liturghie `n aer liber), artistice (concert public de muzic\
u[oar\, de muzic\ folk, respectiv
de muzic\ popular\), educative
(conferin]e, dezbateri de grup,
prezent\ri tematice diverse, workshop-uri tematice stradale, lans\ri de carte), ecologice (vizite tematice `n Gr\dina Botanic\, activit\]i specifice de descoperire a
florei, biodiversitate) [i interactive (film `n aer liber, spectacol de
muzic\ folk pentru tineri amatori,
spectacol de teatru de tineret,

dansuri populare, ateliere publice, mar[ul tinere]ii) precum [i activit\]i de promovare a spiritualit\]ii [i tradi]iilor specifice poporului nostru.
Pentru informa]ii legate de
eveniment, persoana de contact
este Gabriela Pipirig, [ef Departament Tineret, Arhiepiscopia Ia[ilor, tel. 0757643611, email:
contact@ito2017.ro.

Ziua Mondial\ a Tineretului Ortodox,
marcat\ la Ia[i

P

arohia „Adormirea Maicii Domnului“ – Galata
din Ia[i a serbat `n mod
solemn, pe 2 februarie, Ziua
Mondial\ a Tineretului Ortodox. Simpozionul din acest an a
avut ca tem\ „Tinerii, modernitate, comunicare“. Invita]ii p\rintelui paroh Mircea Stoleriu
din acest an au fost arhimandritul Nicodim Petre, consilier
al Sectorului misiune, statistic\
[i prognoz\ pastoral\ al Arhiepiscopiei Ia[ilor, lect. dr. Puiu
Ioni]\ de la Facultatea de Litere
a Universit\]ii „Al. I. Cuza“ din
Ia[i, pr. lect. dr. Adrian Dinu de
la Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae“ din
Ia[i [i conf. dr. Bogdan Neculau
de la Facultatea de Psihologie [i
{tiin]e ale Educa]iei a Universit\]ii „Al. I. Cuza“ din Ia[i. Arhimandritul Nicodim Petre a explicat c\ „tinere]ea poate fi o
prezen]\ a harului `n om, pentru
c\ cel mai t=n\r lucru `n lumea
aceasta este Duhul Sf=nt“: „Cel
care are Duhul Sf=nt te surprinde, este nou, te bucur\, vine cu
ceva la care nu te-ai g=ndit. Duhul Sf=nt lucreaz\ `n omul care
dore[te s\ fie t=n\r. O comunicare real\, de care adesea ne este fric\, presupune ascez\. Adev\rata comunicare presupune
renun]area la sine. Ca s\ avem o
comunicare bun\ `ntre noi [i cu

Dumnezeu, avem nevoie de ascez\. Ca s\ avem o comunicare
bun\ cu noi `n[ine, avem nevoie de curaj [i de sinceritate“.
Lect. dr. Puiu Ioni]\ a f\cut
referire la comunicare, ce este
de fapt cuminecare: „~mp\rt\[irea este `nt=lnirea `n acela[i
sentiment. Aceasta este adev\rata comunicare. ~n Cuv=nt este
adev\rata comunicare, iar `n
afara ei exist\ oameni goi, care
nu au un sens `n via]\. Comunicarea se realizeaz\ prin iubire.
Iubirea este sentimentul care
leag\ oamenii“. P\rintele paroh
Mircea Stoleriu [i-a exprimat
regretul pentru c\ tinerii nu sunt

mult mai prezen]i `n biseric\,
explic=nd c\ un rol important `l
au p\rin]ii, care ar trebui s\-i
educe pe prunci `n duhul credin]ei noastre ortodoxe. ~n acela[i timp, pr. lect. dr. Adrian
Dinu a dus `n discu]ie misiunea
pe care o are preotul `n via]a
tinerilor [i a credincio[ilor, ad\ug=nd c\ pe l=ng\ comunicare
[i libertate „vedem [i responsabilitatea“, pentru c\ este „important s\ fim oameni cu discern\m=nt“. Conf. dr. Bogdan Neculau a m\rturisit c\ fiecare
v=rst\ are frumuse]ea ei, punct=nd [i explic=nd fiecare cuv=nt
din tema simpozionului.
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„Doar Biserica d\ sens vie]ii”

I

PS P\rinte Mitropolit Teofan
a s\v=r[it pe 18 ianuarie
Sf=nta Liturghie `n Capela
Facult\]ii de Teologie Ortodox\
„Dumitru St\niloae” din Ia[i [i a
avut o `ntrevedere cu o parte dintre studen]ii Anului I. La finalul
slujbei, P\rintele Mitropolit Teofan a rostit un scurt cuv=nt `n care a subliniat faptul c\ via]a prime[ te sens doar `n Biseric\:
„Doar Bi se rica d\ sens vie]ii.
Alte entit\]i [i grupuri de oameni
se `ngrijesc de bun\starea
material\ [i de siguran]a noastr\,
[i bine fac, `ns\ sufletul ]i-l
vindec\ [i inima ]i-o umple
numai dumnezeiasca Bi seric\.
S\ v\ d\ruiasc\ Dumne zeu
putere s\ v\ vindeca]i sufletul de
r\ni – c\ci avem fiecare multe
r\ni – [i s\ primi]i aici `n facultate, sub obl\duirea p\rin te lui

decan [i a celorlal]i p\rin]i, profesori [i profesoare, abilitatea s\
vindeca]i r\nile voastre [i ale celor de l=ng\ voi, s\ v\ cunoa[te]i
sufletul, s\-i sesiza]i ad=ncimile
[i s\-i aduce]i doctoria care se

cuvine. S\ v\ d\ruiasc\ Dumnezeu aceast\ putere [i s\ v\ binecuvinteze pe to]i `n numele Preasf=ntului S\u Nume – Tat\l, Fiul
[i Duhul Sf=nt!”.

O nou\ Program\ catehetic\ pentru parohii

L

a `nceputul lunii februarie a fost publicat\ Programa catehetic\ pentru
anul 2017. Lucrarea, aprobat\
`n Permanen]a Consiliului Eparhial, este tip\rit\ cu binecuv=ntarea IPS P\rinte Mitropolit Teofan, [i se adreseaz\ `n special
preo]ilor, fiind un `ndrumar util
`n desf\[urarea activit\]ilor catehetice din parohii. Noutatea
aces tei programe const\ `n
faptul c\ primele [apte teme se
raporteaz\ la tematica Anului
omagial [i comemorativ, `n
timp ce ultimele trei, g=ndite
`ntr-un set de cateheze pentru
pe rioada 2017-2020, privesc
rela]ia omului cu Dumnezeu,
cu sine [i cu aproapele. Tematica propus\ se adreseaz\ tuturor
credincio[ilor, urm=nd ca fiecare preot `n parte s\ adapteze
con]inutul catehezelor `n func]ie de particularit\]ile de v=rst\
ale grupului de catehez\. De
asemenea, lucrarea ofer\ suges-

tii pentru con]inut, `ndrum\ri
practice, o bibliografie accesibil\, dar [i sfaturi pentru sus]inerea [i organizarea unei cateheze.
Coordonatorul lucr\rii,
pr. dr. Bogdan Racu, afirm\ `n introducerea aces teia: „Programa catehetic\
pentru parohii pentru anul
2017 este al patrulea in strument de acest fel pus la
`ndem=na preo]ilor, dup\
cele din anii 2014, 2015 [i
2016. Ea reprezint\ efortul
unei echipe de lucru format\ din responsabilii cu
cateheza de la proto po piatele Arhiepiscopiei Ia[ilor, sub coordonarea inspectorului eparhial pentru `nv\ ]\m=nt [i catehez\, [i
este totodat\ rodul experien]elor catehetice acu mulate `n cadrul catehezelor sus]inute la parohie [i
la catehezele demonstra-
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tive care au loc anual `n cadrul
fiec\rui cerc pastoral”.
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Muzeul etnografic „Aleph“

U

rm\rind s\ `mp\r t\ [easc\ [i altora din lucrul ce lor le ferice[te
inima, cu sus]inerea p\rintelui
profesor Drago[ Bahrim, directorul Seminarului Teologic din
Ia[i, [i a directorului de la Colegiul „Sf=ntul Nicolae“, Valentin
}oc, Grupul „Aleph“ a realizat
un proiect unic `n ]ar\: un muzeu etnografic volant, care s\
calce pragul liceelor teologice
mol dave [i care s\ aduc\ `n
aten]ia tinerei genera]ii valori
peste care tinde s\ cad\ negura
uit\rii. Vernisajul expozi]iei, ce
g\z duie[te unelte, obiecte de
port popular [i de interior tradi]ional, a avut loc pe 16 februarie, `n prezen]a elevilor [i a cadrelor didactice ale seminarului
teologic ie[ean, dar [i a numero[ilor oaspe]i ce au ajutat la
realizarea acestui muzeu. Elementul de noutate a fost dat de
faptul c\ aceast\ prim\ expo-

zi]ie este una volant\, urm=nd
s\ se desf\[oare `n toate cele
[a se seminarii teologice ale
Arhiepiscopiei Ia[ilor, dar [i la
Colegiul „Sf=ntul Nicolae“, care
a contribuit la realizarea acestui

amplu proiect. Expozi]ia va fi
des chis\ p=n\ pe 17 martie,
c=nd va fi str\mutat\ `n ]inutul
Neam]ului, pentru a fi lumin\
altor inimi [i cugete ce caut\
frumosul [i tradi]ionalul.

„~n temni]\ am fost [i a]i venit la Mine“, la Bac\u

P

e 13 ianuarie, Parohia
„Sfin]ii Voievozi“ – S\vine[ti, Protopopiatul Roznov, jud. Neam], a organizat o

ac]iune filantropic\ la Penitenciarul de Minori [i Tineri din Bac\u. Pe lâng\ componenta comunica]ional-religioas\, scopul

vizitei a fost [i de a oferi 193 de
pa chete, constând `n fructe [i
dulciuri. Aproximativ 35 de de]inute din Penitenciarul pentru 
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 Tineri [i Minori Bac\u au participat la Taina Sfântului Maslu,
s\ vâr[it\ de un sobor de nou\
preo]i. La slujb\, au participat [i
reprezentan]i din partea conducerii institu]iei. „Cu mult\ emo]ie
[i dragoste fa]\ de Dumnezeu [i
fa]\ de semeni am venit aici, s\
v\ vizit\m, la invita]ia domnului
Sorin D`r]u, directorul penitenciarului, un apropiat al parohiei

noastre“, a spus p\rintele Petru
Munteanu, parohul de la S\vine[ti. P\rintele capelan Daniel
Ma[ala [i-a ex pri mat recuno[ tin]a c\tre p\rin]ii slujitori pentru
participarea la sluj ba Sfântului
Maslu, iar comi sarul-[ef Sorin
D`r]u [i-a expri mat dorin]a ca
„astfel de `ntâlniri s\ fie `n num\r
cât mai mare“. Parohia „Sfin]ii
Voievozi“ colaboreaz\ de foarte

mul]i ani cu pe nitenciarul din
Bac\u. „Am ajuns la peniten ciarul b\c\uan cu mici daruri,
care s\ le mai ali ne dorul de
cas\ celor afla]i `ntr-o perioad\
mai pu]in bun\ din via]a lor“, a
subliniat Agafia Ro [u, asistent
social `n cadrul Parohiei „Sfin]ii
Voievozi“ – S\vine[ti.

„Cutia cu papucei pentru Ei”, `n Parohia Cilibiu

D

up\ o scurt\ pauz\ prilejuit\ de vacan]a de
iar n\ [i sesiunea de
examene, voluntarii proiectului
„Cutia cu papucei pentru Ei” [iau reluat activitatea. Astfel, pe
19 februarie, ace[tia au efectuat
prima ac]iune pentru anul 2017.
Activitatea a avut loc `n Parohia
„Sfânta Treime” din satul Cilibiu,
comuna Gol\ie[ti, jude]ul Ia[i.
La finalul Sfintei Liturghii, voluntarii au `mp\r]it `nc\l]\minte
de iarn\ [i dulciuri pentru 20 de
copila[i din aceast\ parohie. Ca
de fiecare dat\, copiii au fost
foarte bucuro[i [i le-au r\spuns
voluntarilor cu zâmbete [i mul]umiri adresate cu o privire `nc\rcat\ de recuno[tin]\. Dup\
`mp\r]irea darurilor, membrii
Colegiului au desf\[urat cu copiii o serie de jocuri pentru a
`nt\ri [i mai mult leg\tura dintre
ei. Activitatea desf\[urat\ la Cilibiu constituie cea de-a noua
vizit\ pe care voluntarii Colegiului „Sfântul Nicolae” o efectueaz\ `n scopul d\ruirii de `nc\l]\min te pentru copiii provenind
din familii s\race. De la `nceputul s\u, proiectul „Cutia cu papucei pentru Ei” a achizi]ionat [i a
d\ruit `nc\l]\minte pentru 404
de copii din diverse parohii ai
c\ror enoria[i au posibilit\]i materiale reduse. Resursele financiare folosite pentru achizi]ionarea
lor au provenit exclusiv din dona]ii [i din organizarea [i participarea la activit\]i care au avut
drept scop strângerea de fonduri.
O astfel de activitate destinat\

strângerii de fonduri necesare `n
vederea con tinu\rii misiunii
caritabile este [i „Crosul pentru
[coli”, `n ca drul c\ruia a fost
`nscris proiectul „Cutia cu papucei pentru Ei”. Ac]iunea de anul
acesta va avea loc pe data de 8
aprilie. „Crosul pentru [coli” este
un eveniment sportiv organizat
anual de c\tre Funda]ia Comunitar\ Ia[i. Prin intermediul acestui
eveniment, voluntarii alearg\ [i
fac crowd-funding pentru a sus]ine diverse proiecte [i pentru a
`mbun\t\]i mediul educa]ional.
Este al doilea an `n care Colegiul
„Sfântul Nicolae” a `nscris „Cutia
cu pa pu cei pentru Ei” la acest
proiect. ~n anul precedent, prin
intermediul acestui eveniment,
Colegiul a reu[it s\ strâng\ 9.205
lei care au fost folosi]i pentru
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achizi ]io na rea de `nc\l]\minte
pentru 100 de copii din satele ie[ene Pocreaca, Stânca [i Doro[cani. Pu te]i sus]ine Colegiul
„Sfântul Nicolae” `n cadrul „Crosului pentru [coli” fie ca alerg\tori, fie ca sus]in\tori donând `n
contul alerg\torilor deja `nscri[i
pentru proiectul „Cutia cu papucei pentru Ei”. Mai multe detalii
cu privirea la desf\[urarea acestui eveniment pute]i g\si pe siteul oficial: www.crospentruscoli.ro.
De asemenea, to]i cei care doresc s\ sprijine activitatea `n alte
moduri sau doresc s\ afle mai
multe detalii despre acest proiect
al Colegiului pot g\si informa]ii
pe pagina oficial\ http://www.
colegiulsfantulnicolae.ro sau pe
pagina de Facebook – „Cutia cu
papucei pentru Ei”.

In memoriam |

Preafericitul P\rinte Patriah Teoctist, pomenit `n
biserica din satul natal

Z

iua de 7 februarie a reprezentat pentru Parohia Victoria din St\uceni, jud. Boto[ani,
o s\rb\toare asem\n\toare celei de ~nviere
sau de hram, fiind pomenit\ data de na[tere a
ctitorului l\ca[ului de cult [i a celui care a adus
cea mai mare cinste plaiurilor din aceast\ zon\,
Preafericitul P\rinte Patriarh Teoctist. Anul acesta,
un sobor de preo]i a slujit Sf=nta Liturghie `n biserica din Parohia Victoria, s\v=r[ind slujba Pa rastasului pentru Preafericirea Sa [i pentru p\rin]ii
Dumitru [i Margheoala, cu tot neamul lor cel
adormit. Slujbele au fost urmate de alocu]iuni din
partea familiei Ar\pa[u, a oficialit\]ilor locale,
p\rintele paroh Costin Andrei d=nd citire ultimului
cuv=nt rostit de P\rintele Patriarh Teoctist `n 2007,
cu ocazia `mplinirii v=rstei de 92 de ani. Ziua s-a
`ncheiat cu depunerea unui co[ cu flori la monumentul-bust ce str\juie[te biserica din Victoria.

Slujb\ de pomenire pentru Mitropolitul Iosif „cel
sf=nt [i milostiv” al Moldovei

C

atedrala Mitropolitan\ din Ia[i, ridicat\
din ruine de Mitropolitul Iosif Naniescu, a
fost plin\ pe 26 ianuarie de credincio[i
veni]i s\-l cinsteasc\ pe marele ierarh la 115 ani de
la trecerea sa la Domnul. Dumnezeiasca Liturghie
[i, apoi, slujba de pomenire au fost s\v=r[ite de PS
Episcop-Vicar Calinic Boto[\neanul al\turi de un
sobor de preo]i [i diaconi. Cler [i popor, cu to]ii s-au
rugat pentru sufletul celui care, timp de 27 de ani,

a p\storit Mitropolia Moldovei.
Numit `nc\ din timpul vie]ii „cel sf=nt [i milostiv”, Iosif Naniescu a r\mas `n con[tiin]a tuturor
un model de smerenie, dreptate, omenie. Ajuta
oamenii s\raci [i cer[etorii din ora[, `mbr\ca `n
fiecare an zeci de elevi [i studen]i [i le oferea,
zilnic, hran\ la buc\t\ria mitropoliei. Alte sute de
tineri primeau bani pentru c\r]i [i taxe [colare.

www.mmb.ro | 25

| In memoriam

P\rintele Proclu Nic\u s-a mutat la Domnul

P

rofunzimea `n]elepciunii
p\rintelui Proclu Nic\u a
fost cunoscut\ de bine credincio[ii moldoveni, dar [i de
to]i cei doritori de sfaturi [i de
binecuv=ntare de pretutindeni. A
tr\it ca simplu monah, cu o via]\
`nchinat\ `ntru totul ascult\rii de
Dumnezeu, `nc\ de la 12 ani. A
propov\duit cuv=ntul lui Dumnezeu c\tre turma cea cuv=nt\toare, zidind „Biserica” `n inima credincio[ilor cu mult\ r=vn\, r\bdare, tihn\ [i tact pastoral. Pe 28
ianuarie, la aproape 89 de ani, s-a
a[ezat `n ceata celor drep]i.
P\rintele Proclu Nic\u, pe nume le de botez Gheorghe, s-a
n\scut pe 13 noiembrie 1928, `n
satul Mitocu B\lan, jud. Neam].
A fost `nchinoviat la M\n\stirea
Sih\stria din jud. Neam], pe 1
noiembrie 1948. A fost trimis `n
1949, `mpreun\ cu al]i vie]uitori

ai Sih\striei, la M\n\stirea Slatina, pentru revigorarea vie]ii monahale de aici. P\rintele a ucenicit pe l=ng\ mari stare]i ai monahismului rom=nesc: arhimandritul Cleopa Ilie [i ieroschimonahul Paisie Olaru. Experien]a duhovniceasc\ a p\rintelui Proclu
s-a `mbog\]it [i prin via]a sa de
re tragere. Dup\ Decretul 410
din 1959, cu binecuv=ntarea duhovnicului s\u, p\rintele Cleopa,
p\rintele Proclu a ales via]a de
lini[te. Zeci de ani, p\rintele a
tr\it `n simplitate, `ntr-o c\su]\
de la marginea satului Mitocu
B\lan. Monahul Proclu a [tiut s\
vorbeasc\ omului, cuv=ntul
ajung=nd direct `n inima acestuia.
{tia s\ aline orice suflet aflat `n
suferin]\. Vorbea rar [i r\gu[it,
iar ochii s\i alba[tri l\crimau ori
de c=te ori afla de necazul [i suferin]a celui ce i se `nf\]i[a. P\-

rintele Proclu, timp de mai bine
de 50 de ani, s-a rugat pentru
oamenii din lume, pentru monahii [i monahiile din m\n\stiri,
dar [i-a pl=ns [i p\catele, aduc=nd adev\rata pustie `n chilia [i
`n inima sa, a[a cum smerit obi[nuia s\ spun\.
Dumnezeu s\-l ierte [i `n ceata drep]ilor s\-l a[eze!

P\rintele Gheorghe Lupa[cu a
trecut la cele ve[nice

P

\rintele Gheorghe Lupa[cu de la Biserica „Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavril” – Girov a trecut, pe 24 februarie, la cele ve[nice. Dup\ 32
de ani `n care a slujit `n aceast\
parohie, P\rintele Gheorghe (cum
`i spuneau enoria[ii) pleac\ `n lumea drep]ilor. Slujba `nmorm=nt\rii a fost s\v=r[it\ PS Episcop-Vicar Calinic Boto[\neanul, `mpreun\ cu un sobor de preo]i [i diaconi pe 28 februarie. P\rintele
Gheorghe Lupa[cu s-a n\scut `n
anul 1956, la 19 aprilie, `n localitatea }olici din jud. Neam], fiind
singurul copil al p\rin]ilor s\i
Maria [i Dumitru Lupa[cu. Dup\
terminarea primelor opt clase la
{coala primar\ din satul }olici,
comuna Petricani, a urmat clasa a
IX-a la {coala profesional\ din localitatea T=rpe[ti. ~ns\, la sfatul
p\rintelui profesor Mihai Vizitiu,
pa rohul [i duhovnicul s\u, `n
anul 1972, t=n\rul Gheorghe a
renun]at la [coala profesional\ [i
s-a `nscris la Seminarul Teologic
de la M\n\stirea Neam], studii pe
care le-a `ncheiat cinci ani mai
t=rziu, adic\ `n anul 1977. Dup\

absolvirea seminarului, `n anul
1977, a intrat la Facultatea de Teo logie din Bucure[ti, studii pe
care le-a `ncheiat `n 1982, av=nd
`n vedere [i anul `n care a efectuat stagiul militar (1977-1978).
Dup\ terminarea stagiului militar,
`n 1978 s-a c\s\torit cu domni[oara `nv\]\toare Ana B\l]\tescu,
care i-a n\scut p\rintelui, `n 1979,
respectiv `n 1981, dou\ fete: AnaMaria [i Mia-{tefania. ~n toamna
aceluia[i an, adic\ `n 1978, t=n\rul teolog a fost hirotonit `ntru diacon [i preot `n Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i de c\tre Preafericitul Teoctist, pe atunci Mitropolit al Moldovei [i Sucevei, pe seama Parohiei „Sf=ntul Ioan Botez\to rul” B=rg\oani, parohie care
avea [i filiile Certieni [i Homiceni. Dup\ [ase ani [i mai bine
de slujire `n aceast\ parohie [i
dup\ o ampl\ activitate liturgic\,
pastoral\ [i misionar\ desf\[urat\
de p\rintele Gheorghe Lupa[cu,
de[i timpurile erau destul de
potrivnice Bisericii, `n anul 1985
sfin]ia sa s-a transferat la Parohia
„Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavril” din Girov. ~n primul deceniu
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de du p\ Re vo lu ]ie, preotul
Gheorghe Lupa[cu [i enoria[ii de
la Girov au reu[it realizarea a numeroase lucr\ri de modernizare [i
dezvoltare a bisericii [i a gospod\riei parohiale.
Omul, preotul [i duhovnicul
Gheorghe Lupa[cu este greu de
pus `ntr-o poveste, fiindc\, dincolo de chipul proverbial [i de
dialogurile de Pateric sau de caiet duhovnicesc, st\ un monu ment. De bun\tate, `n primul
r=nd. Apoi de sinceritate, de cur\]ie a sufletului, de dragoste permanent\ [i ve[nic `mp\rt\[it\.
Dumnezeu s\-l a[eze `n ceata
slujitorilor S\i!
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