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† TEOFAN,

PRIN HARUL LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOP AL IA{ILOR 

{I MITROPOLIT AL 
MOLDOVEI {I BUCOVINEI

Iubi]ilor preo]i din parohii,
cu vio[ilor vie]uitori ai sfintelor
m\n\stiri [i dreptcredinciosului
popor al lui Dumnezeu din Ar hi -
e piscopia Ia[ilor: har, bucurie,
iertare [i ajutor de la Dumnezeu
Cel `n Treime preasl\vit – Tat\l,
Fiul [i Duhul Sfânt!

„Pentru noi S-a n\scut Prunc
tân\r, Dumnezeu Cel mai `nainte
de veci.”1

Iubi]i fra]i preo]i,
Drept-sl\vitori cre[tini,
Iat\-ne ajun[i, cu mila lui Dum -

nezeu, la s\rb\toarea cea mare [i
sfânt\ a Na[terii Dom nului. Ne
afl\m la cap\tul unui an care,
de[i a trecut atât de repede, a
cunoscut destule `ntâm pl\ri ne-
fericite, care ne-au marcat, mai
mult sau mai pu]in, pe fiecare
dintre noi.

Au sosit [i ultimele zile ale
aces tui an [i, parc\, agita]ia s-a
mai diminuat pu]in. Este tocmai
potrivit pentru o clip\ de lini[te,
pentru un moment de colind,
pentru un r\gaz tihnit `n sânul fa -
miliei. Cu ce va veni anul 2016,
Dumnezeu singur [tie. Omene[te
vorbind, semne bune nu prea
sunt,  ba chiar dimpotriv\. Nu ne
pierdem `ns\ n\dejdea: mare este
Dumnezeul nostru! Nu ne p\r\ -
se[te, c\ci suntem f\ptura Lui. Ne
este necesar\ con[tiin]a aparte-
nen]ei noastre la Biserica lui
Hris tos. Ne este de trebuin]\ o
opri re, pentru o clip\, din ritmul
in fernal al mi[c\rii continue, al
agi ta]iei permanente, al fr\mân -
t\ rii din fiecare zi. „Opri]i-v\ [i cu -
noa[te]i c\ Eu sunt Dumne zeu”2,

zice Domnul `n Psaltire. Este gla -
sul dumnezeiesc al Cerului adre -
sat nou\, p\mântenilor cuprin[i
`n iure[ul ambi]iilor de tot felul,
al orgoliilor nenum\rate [i al
unei dorin]e nest\vilite de superi-
oritate `n raport cu ceilal]i.

„Omul de azi – spunea un
gân ditor cre[tin român – tr\ie[te
totul `n fug\, el nu prinde frumu -
se]ea, nici lumina adev\rului. Ce -
le mai alese rosturi [i semne `i
scap\; `i scap\ nu pentru c\ el ar
fi `n p\cat, ar fi sortit de la `n c-
eput s\ nu vad\, ci pentru c\ felul
`n care `[i tr\ie[te via]a aici `i `n -
chi de por]ile `n]elesului. Cu fie -
care zi ce trece, omul se `nde p\r -
teaz\ de plaiurile bucuriei [i ale
`n]elepciunii. Trufia [i `ndemnul
numai c\tre ordinea material\ a
lucrurilor `l fac s\ coboare cele
mai de jos trepte ale condi]iei
umane”3.

„Opri]i-v\ [i cunoa[te]i c\ Eu
sunt Dumnezeu!” Unde s\ ne

oprim? La Pe[tera din Betleem.
Aco lo „pentru noi S-a n\scut
Prunc tân\r, Dumnezeu Cel mai
`nainte de veci”. „Acesta este P\ -
rin te [i Domn al veacului ce va s\
fie (...) Acesta este Dumnezeu ta -
re, Care ]ine cârmuirea f\p turii”4,
rostesc slujbele Bisericii.

„Opri]i-v\ [i cunoa[te]i c\ Eu
sunt Dumnezeu!” Pentru ce s\ ne
oprim? S\ vedem pe „Cel B\trân
de zile f\cut Prunc. Cel Care st\
pe tron `nalt [i prea`n\l]at este a[e -
zat `n iesle (...). Cel Care a rupt
leg\turile p\catului este `n f\ [at `n
scutece. Vrea s\ prefac\ ne cinstea
`n cinste, vrea s\ `mbra ce cu slav\
pe cel nesl\vit (...). Pen tru aceasta
ia trupul meu, s\-I fac `n mine loc
Cuvân tului Lui. ~mi ia trupul meu
ca s\-mi dea Duhul Lui”5. 

„Opri]i-v\ [i cunoa[te]i c\ Eu
sunt Dumnezeu!” Ce s\ vedem,
oprindu-ne [i poposind `n Pe[tera
din Betleem? Vedem p\storii cei
simpli [i cura]i, `ntruchipând oa-

“Pentru noi S-a n\scut Prunc t=n\r,
Dumnezeu Cel mai `nainte de veci”
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menii obi[nui]i de ieri [i de azi,
care vie]uiesc lini[ti]i, mul]umin -
du-se cu pu]in, nelacomi, nein-
vidio[i, nedoritori s\ domine pe
al]ii.

Vedem `n Pe[ter\ pe cei trei
magi, simbolizând `n]elep]ii, bo -
ga ]ii [i puternicii lumii de ieri [i
de azi care nu s-au l\sat robi]i de
propria `n]elepciune, bog\]ie [i
putere. Nu au fost la Na[terea
Dom nului decât trei magi, din
cei mul]i ai acelor vremuri, semn
c\ nu este u[or pentru cel `n]e -
lept, bogat [i puternic s\ se apro -
pie de Dumnezeu. Nu este u[or,
dar nici imposibil. Istoria prezin -
t\ multe situa]ii `n care oameni
cu mult\ carte au cunoscut Cu -
vân tul lui Dumnezeu, Logos-ul
`ntrupat, [i au recunoscut `n
Aces ta izvorul `ntregii `n]elepci-
uni. Nu pu]ini au fost [i cei cu
mult\ stare material\ care au
`n]eles c\ Dumnezeu este adev\ -
ratul proprietar al lucrurilor, ei fi-
ind doar administratorii bog\]iei.
De binefacerile acesteia s-au bu-
curat ei `n[i[i, dar au bucurat, cu
generozitate, [i pe al]ii. Printre
cârmuitorii popoarelor, printre
mai marii ora[elor [i satelor au
fost [i mai sunt [i ast\zi unii care
exercit\ puterea `n duh de slujire,
`n]elegând c\ „orice st\pânire es te
de la Dumnezeu”6. Existen]a lor
arat\ c\ nu este imposibil s\ fii
mare [i puternic [i, `n acela[i
timp, om al lui Dumnezeu pus `n
slujba oamenilor.

Vedem `n Pe[ter\ pe b\trânul
Iosif, ocrotitorul Sfintei Fecioare
Maria. ~n Sfântul [i Dreptul Iosif
contempl\m pe marii b\rba]i ai
Bisericii [i Neamului, pe ta]ii
no[tri [i so]ii mamelor noastre, pe
eroii jertfi]i pe câmpurile de lup -
t\, pe „sfin]ii `nchisorilor”, pe cei
ce ostenesc acum `n ]ar\ [i `n afa -
ra ei pentru a ob]ine pâinea fami-
 liei. Blânde]ea [i fermitatea b\trâ -
nului Iosif, iubirea [i spiritul de
jertf\ constituie chemare adresa -
t\ bunicilor, ta]ilor, fra]ilor [i fiilor
no[tri de a nu se l\sa cuprin[i de
duhul desfrân\rii, al pornografiei,
al lipsei de iubire [i respect fa]\
de so]ia lor, de pruncii lor, de Bi -
serica [i neamul lor. „B\rba]ilor,
iu bi]i pe femeile voastre, dup\ cum
[i Hristos a iubit Biserica [i S-a

dat pe Sine pentru ea”7. Este `n -
dem nul Sfântului Apostol Pavel
adresat b\rba]ilor din toate timpu -
rile, cuvânt de o urgen]\ absolut\
pentru vremurile `n care tr\im.

Vedem `n Pe[tera Betleemului
pe Preasfânta N\sc\toare de
Dumnezeu [i Pururea Fecioara
Maria, chip al cur\]iei [i al sfin -
]eniei, icoan\ a na[terii de prunci
[i a cre[terii lor `n duhul adev\ru-
lui, frumuse]ii [i demnit\]ii. Bu -
nicile, mamele, surorile [i fiicele
noastre sunt chemate la Betleem
pentru a se l\sa inspirate de bu -
n\tatea, delicate]ea [i spiritul de
jertf\ al Preacuratei Fecioare Ma -
ria. Ea le spune tuturor, ar\tând
spre Dumnezeiescul Prunc: „Fa -
ce]i orice v\ spune El”8. {i El,
Hristos, le spune tuturor mamelor
din toate locurile [i din toate vre-
murile: „L\sa]i copiii [i nu-i opri]i
s\ vin\ la Mine”9. ~n Hristos, co -
piii, precum to]i oamenii, desco -
per\ „Calea, Adev\rul [i Via]a”10,
c\ci El este „Lumina lumii”11,
„pâi nea care s-a pogorât din
cer”12, sensul vie]ii, `n]elesul a tot
ceea ce exist\.

Vedem `n Pe[tera Betleemului
mai presus de to]i [i de toate pe
Dumnezeul-Om, Iisus Hristos `n
chip de Prunc. Acesta ne binecu-
vinteaz\, ne cheam\ [i cu dra -
gos te ne a[teapt\: „Veni]i la Mine
to]i cei osteni]i [i `mpov\ra]i [i Eu
v\ voi odihni pe voi. Lua]i jugul
Meu asupra voastr\ [i `nv\]a]i-v\
de la Mine, c\ sunt blând [i sme -

rit cu inima [i ve]i g\si odihn\ su-
fletelor voastre. C\ci jugul Meu e
bun [i povara Mea este u[oar\”13.

Ascultându-L pe Dumnezeies -
cul Prunc [i contemplându-L `n
duh pe Dânsul, ascult\m vocea [i
privim chipul copiilor acestei
lumi – izvor de odihn\ sufle -
teasc\ [i de bucurie duhovni -
ceas c\. Ei ne vorbesc despre ne -
pri h\nire [i despre via]a necu -
prin s\ de ispitele aparen]elor `n -
[e l\toare. Ochii [i zâmbetul co -
pi lului sunt o „floare deschis\ lu-
mii, un `ndemn la simplitate [i
frumuse]e. ~n el vorbe[te frântura
de cer dat\ omului odat\ cu `nce -
putul”14, dup\ cuvântul marelui
Ernest Bernea, cel iubitor de sat [i
de ]\ran, cel care l-a n\scut pe
Horia Bernea, intelectualul cre[ -
tin de mare adâncime al anilor
’90. El ni se adreseaz\ nou\, ce -
lor `mpov\ra]i de griji [i p\cate,
`nl\n]ui]i `n iure[ul ambi]iilor de
tot felul, spunându-ne: „Când `n -
tre b\rile bat la por]ile gândului t\u
`mpov\rat [i cer dezlegare, când
umbrele amintirilor alunec\ pe pe -
re ]ii sufletului [i cer o raz\ de soa -
re, atunci stai de vorb\ cu copiii”15.

Iubi]i fra]i [i surori `ntru
Hristos-Domnul,

A[eza]i duhovnice[te `n fa]a
Pe[terii din Betleem [i colindând
pe Dumnezeiescul Prunc, pe
Sfân ta Fecioar\ [i pe Dreptul
Iosif, pe `ngeri, pe magi [i pe p\s -
tori, nu putem s\ nu auzim, `n tu-
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multul din cetate, tulburarea lui
Irod [i plânsul pruncilor uci[i de
el. Fream\tul nelini[tii lor [i stri -
g\ tul copiilor lipsi]i de frumu se -
]ea vie]ii s-au prelungit peste vea -
curi [i sunt sim]ite [i auzite cu
mult\ putere `n zilele noastre.
Prea multele noastre p\cate, lipsa
rug\ciunii [i [ov\ielnica sau ab-
senta noastr\ credin]\, la care se
adaug\ lupta celor f\r\ de Dum -
ne zeu `mpotriva lui Dumnezeu [i
a Bisericii Sale creioneaz\ situa -
]ia lumii de ast\zi, dup\ chipul [i
atitudinea celor din timpul Na[ -
terii lui Hristos. 

Tragedia avorturilor [i alte for -
me de a[a-zis\ familie – diferite
de cea tradi]ional\, alc\tuit\ din
tat\, mam\ [i pruncii lor – peri-
colul introducerii educa]iei sexu-
ale `n [coli, concomitent cu lupta
`mpotriva religiei [i a icoanelor,
drama emigra]iei românilor `n
afara ]\rii [i a musulmanilor `n
Eu ropa completeaz\ tabloul si tu -
a ]iei de ast\zi, similar\ celei din
timpul Na[terii lui Hristos.

Acum, ca [i atunci, „celor ce
[e deau `n latura [i `n umbra mor -
]ii lumin\ le-a r\s\rit”16. Acum, ca
[i atunci, Hristos [i Biserica Sa
r\mân „stâlpul [i temelia Adev\ -
ru lui”17. De-a lungul istoriei, Hris -
tos-Dumnezeu nu ne-a p\r\sit.
Nu ne va p\r\si nici acum. Atâta
timp cât se s\vâr[e[te Dumne -
zeiasca Liturghie, cât mai sunt
mame care nasc prunci pe care `i
cresc `n dragoste de Dumnezeu
[i de oameni, cât exist\ tineri
care p\streaz\ sau `[i recap\t\
cur\]ia, cât mai sunt o[teni iu-
bitori de Hristos [i de neam, cât
nu ne-a p\r\sit dorin]a re`ntoar -
cerii Basarabiei, atâta timp cât `n
Europa `nc\ se mai sl\ve[te nu-
mele lui Hristos, loc pentru n\de-
jde mântuitoare `nc\ mai este. ~n
tot acest context contradictoriu,
de derut\ [i de haos, pe de o
parte, dar [i de lumin\ [i n\de-
jde, pe de alt\ parte, cuvântul
Sfântului Apostol Pavel r\mâne
decisiv: „~nt\ri]i-v\ `n Domnul [i
`n tru puterea t\riei Lui. ~mbr\ca]i-
v\ cu toate armele lui Dumne zeu,
ca s\ pute]i sta `mpotriva unel tiri -
lor diavolului. C\ci lupta noastr\
nu este `mpotriva trupului [i a

sân gelui, ci `mpotriva `ncep\tori-
ilor, `mpotriva st\pâniilor, `mpo -
tri va st\pânitorilor `ntunericului
acestui veac, `mpotriva duhurilor
r\ut\]ii, care sunt `n v\zduh. Pen -
tru aceea, lua]i toate armele lui
Dumnezeu, ca s\ pute]i sta `mpo -
tri v\ `n ziua cea rea, [i, toate bi -
ru indu-le, s\ r\mâne]i `n picioa -
re. Sta]i deci tari, având mijlocul
vostru `ncins cu adev\rul [i `m -
br\cându-v\ cu plato[a drept\]ii,
[i `nc\l]a]i picioarele voastre,
gata fiind pentru Evanghelia p\ -
cii. ~n toate lua]i pav\za credin -
]ei, cu care ve]i putea s\ stinge]i
toate s\ge]ile cele arz\toare ale
vicleanului. Lua]i [i coiful mân-
tuirii [i sabia Duhului, care este
cuvântul lui Dumnezeu”18.

~ncuraja]i de cuvântul Sfân tu -
lui Apostol Pavel, `ncerc\m a ne
bucura de lumina cea sfânt\ a
s\rb\torilor Na[terii Domnului,
Anului Nou [i Bobotezei. Pre zen -
]a noastr\ la sfintele slujbe [i `n
ambian]a sacr\ a familiei, cu
gân dul la cei dragi [i cu inim\
mi lostiv\ pentru cei s\raci, ne d\
putere [i curaj, determinare [i
n\dejde pentru Anul Nou 2016.

Rog pe Dumnezeu s\ r\spân-
deasc\ `n inima fiec\ruia [i `n su-
fletul tuturor lumina, pacea, ade -
v\ rul [i frumuse]ea Pe[terii din
Betleem. Dumnezeu Cel milostiv
s\ v\ `nt\reasc\ spre tot lucrul
bun `n anul care vine, s\ v\ d\ ru -
iasc\ putere [i r\bdare `n
`ncerc\rile care vin. V\ adresez
tuturor `ndemnul s\ nu uita]i a
`nr\d\cina `n inim\ [i suflet ru g\ -

ciunea: „N\dejdea mea este Ta -
t\l, sc\parea mea este Fiul, aco -
per\mântul meu este Duhul
Sfânt, Treime Sfânt\, slav\ }ie”19.

S\rb\tori cu pace!
La mul]i, ferici]i [i buni ani!

Al vostru, c\tre Dumnezeu
smerit rug\tor,

† TEOFAN
Mitropolitul Moldovei [i

Bucovinei
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~n perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2015,
~naltpreasfin]itul P\rinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei, a vizitat parohiile:

„Sfântul Sava” din Ia[i, „Sfânta Treime” loc. C\l\ -
ra[i, (Protopopiatul I Ia[i); „Sfântul Ierarh Nicolae”
din Ia[i (Protopopiatul II Ia[i); „Sfântul Ierarh
Nicolae”, din Humule[ti, jud. Neam] (Protopopia -

tul Târgu Neam]); „Sfin]ii Trei Ierarhi”,  (Protopopia -
tul Piatra Neam]), „Ziua Crucii” din mun. Boto[ani,
(Protopopiatul Boto[ani).

~n aceea[i perioad\, P\rintele Mitropolit Teofan a
vizitat m\n\stirile/schiturile: Golia (Ia[i), Neam],
Sfânta Cruce (jud. Neam]), Pop\u]i, Zosin ( jud.
Boto[ani).

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

Pe 3 noiembrie, a avut loc
slujba de sfin]ire a unui
nou centru pentru contro -

lul calit\]ii [i a unui depozit mo -
dern de peste 2000 de m², ce apar -
]in companiei Antibiotice S.A.
din Ia[i. Slujba de binecuvântare,
la care au participat angaja]i [i
membri din conducerea socie t\ ]ii,
a fost s\vâr[it\ de IPS P\rinte Mi -

tropolit Teofan, al\turi de un so bor
de preo]i [i diaconi. Având peste
1500 de angaja]i, Antibio ti ce SA
este singura companie cu capital
in tegral românesc din ]ar\. Anti -
biotice S.A. `mpline[te anul acesta
60 de ani de activitate. Compania
produce [i distri buie aproximativ
150 de produse farmaceutice, `n
peste 70 de ]\ri din lume.

~naltpreasfin]itul P\rinte Mi -
tropolit Teofan a s\vâr[it, pe
7 decembrie, slujba de sfin -

]ire a noii case parohiale din Pa -
ro hia „Sfântul Nicolae” - T\t\ -
ru[i, Protopopiatul Pa[cani, reali -
zat\ de p\rintele paroh Petru Ur -

sa che cu sprijinul enoria[ilor [i al
autorit\]ilor locale. Preotul paroh
a primit din partea IPS P\rinte
Teofan distinc]ia de iconom. De
asemenea, mai multe familii care
au sus]inut parohia din T\r\ru[i
au primit diplome.

Resfin]irea
Bisericii 
„Sfântul Nicolae” 
din Humule[ti

Humule[tiul lui Crean -
g\ a `mbr\cat haine
de s\rb\toare pe 1

noiembrie. IPS P\rinte Mitro -
po lit Teofan, `nconjurat de un
sobor de preo]i, diaconi [i sta -
re]i ai m\n\stirilor din zon\, a
oficiat slujba de resfin]ire a
bisericii cu hramul „Sfântul
Ni colae” din localitatea Hu -
mu le[ti, Protopopiatul Târgu
Neam]. Pentru efortul depus
`n timpul lucr\rilor de restau-
rare, pr. paroh Vasile Cojoca -
riu a primit distinc]ia „Crucea
Sfântului Ierarh Dosoftei”, iar
noul paroh al localit\]ii Gru -
m\ ze[ti, pr. Alexandru Bog -
dan Ailenei, a fost distins cu
rangul de iconom stavrofor.
De asemenea, membrii con-
siliului parohial [i credincio[ii
care au sprijinit de-a lungul
tim pului loca[ul de cult au
pri mit distinc]ii de vrednicie. 

Slujb\ de binecuv=ntare 
la Antibiotice S.A.

Sfin]ire de cas\ parohial\ la T\t\ru[i
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M\n\stirea Zosin din ju -
de ]ul Boto[ani a fost pe 8
no iembrie centrul or to -
doxiei române[ti. Prea -
fericitul P\rinte Patriarh
Daniel, al\turi de un so -
bor de opt ierarhi ai Bise -
ri cii noastre, a sfin]it bise -
rica a[ez\mân tului mona -
hal, cu hramu rile „Izvorul
t\ m\ duirii” [i „Duminica
Sfin]ilor Români”. 

Din soborul ce a slujit
al\ turi de Preafericitul
P\rinte Patriarh Daniel

au f\cut parte urm\torii ierarhi:
IPS P\rinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei, IPS P\ -
rinte Petru, Mitropolitul Basara bi -
ei [i Exarhul Plaiurilor, IPS P\rin -
te Pimen, Arhiepiscopul Sucevei
[i R\d\u]ilor, IPS P\rinte Ioa -
chim, Arhiepiscopul Romanului
[i Bac\ului, PS P\rinte Corneliu,
Episcopul Hu[ilor, PS P\rinte
Macarie, Episcopul Ortodox Ro -
mân al Europei de Nord, PS P\ -
rinte Varlaam Ploie[teanul, Epis -
cop-vicar patriarhal [i PS P\rinte
Calinic Boto[\neanul, Episcop-
vi car al Arhiepiscopiei Ia[ilor.

La finalul slujbei, ~ntâist\t\ to -
rul Bisericii Ortodoxe Române a
felicitat ob[tea M\n\stirii Zosin,
precum [i pe to]i cei care s-au
implicat `n edificarea m\n\stirii.
„Aceast\ biseric\ este una dintre
cele mai frumoase «f\clii de
`nviere» [i `ntreg ansamblul arat\
ca o «noapte de Pa[ti [i ca o zi de
~nviere». Este o deosebit\ bucurie
pentru noi care [tim c\ aici era
un simplu câmp s\ vedem acum
un ansamblu monahal cu o in-
cint\, poate cea mai mare incint\
monahal\ din România, toate
s\vâr[ite `ntr-un timp record prin
contribu]ia ob[tii de aici [i a mul-
tor binef\c\tori, mai ales din
zon\. Aceast\ m\n\stire este ro-
dul h\rniciei [i d\rniciei boto[\ -
ne nilor [i a altor credincio[i din
]ar\, dar `n special a doi ctitori de
aici din ora[ul Boto[ani. ~ns\ ru -
g\ ciunile ob[tei, `n]elepciunea
ie rarhilor, mai ales a IPS Teofan [i
a PS Calinic Boto[\neanul, care

au urm\rit lucr\rile de aici `n dea -
proape, arat\ c\ `ntr-adev\r cre -
din]a mut\ mun]ii”.

IPS P\rinte Teofan, `n cuvântul
rostit, a mul]umit Preafericitului
P\ rinte Patriarh Daniel pentru
pre zen]\ [i vizita pastoral\, cât [i
pentru bogata activitate desf\[u -
rat\ `n calitate de Mitropolit al
Moldovei [i Bucovinei: „Slav\ lui
Dumnezeu pentru toate, slav\ lui
Dumnezeu celui `ntru Treime
l\udat pentru aceast\ binecuvân-
tat\ zi, pentru acest ceas de rug\ -
ciune, de euharistie, de mul]u -
mire adus\ lui Dumnezeu pentru
faptul c\ a rânduit cu veacuri `n
urm\ s\ fie, nu departe de acest
loc, un loc de rug\ciune binecu-
vân tat. ~i mul]umim lui Dumne -
zeu c\ a dat gândul cel bun Prea -
feri cirii Sale, când `ndepli nea slu-
jirea de Mitropolit al Mol dovei [i
Bucovinei, s\ prelun geasc\ m\ -
n\s tirea de jos pân\ `n aceast\
colin\ [i s\ se `mplineasc\ ceea
ce prin mila Sa cea nem\surat\ se
`ntâmpl\ [i se vede ast\zi”.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române a oferit [i distinc]ii de
vred nicie la Boto[ani: p\rintele
arhimandrit Teodosie Plea[ca a
primit ordinul „Crucea Patriarha l\
pentru clerici”, iar domnii Vic tor
Mihalache [i Ioan Popescu, ctitori
ai l\ca[ului de cult, le-a fost con-
ferit\ „Crucea Patriarhal\ pentru
mireni”. De asemenea, Prea fe ri -
citul P\rinte Patriarh Daniel a d\ -
ruit pentru Aghiazma tarul m\n\s -

tirii, ocrotit de Sfin]ii Brâncoveni, o
icoan\ reprezentând pe Sfântul
Domnitor Martir Constantin Brân -
co veanu, având `ncrustat un frag-
ment din sfintele sale moa[te, pre-
cum [i o cruce de binecuvântare [i
mai multe c\r]i liturgice.

Nu mai pu]in de 7000 de pe -
lerini veni]i din toat\ Moldova au
]inut s\ fie prezen]i la acest mo-
ment de s\rb\toare [i s\ se `n c-
hine, conform tradi]iei, `n altarul
loca[ului proasp\t târnosit. 

~n dup\-amiaza acelea[i zilei,
Preafericitul P\rinte Patriarh
Daniel, `mpreun\ cu IPS P\rinte
Teofan, [i cu mai mul]i ierarhi ai
Bisericii Ortodoxe Române, au
vizitat Casa memorial\„Teoctist
Patriarhul” din localitatea Toci -
leni, jude]ul Boto[ani. Cu acest
prilej, Preafericirea Sa a d\ruit
pentru Casa Memorial\ „Teoctist
Patriarhul” mai multe c\r]i - albu-
mul „Patriarhii României”, „Anu -
a rul Patriarhiei Române”, „Acte
[i Tomosuri privind canonizarea
sfin]ilor români”, „Dic]ionarul ie -
rar hilor români [i str\ini - slujitori
ai credincio[ilor Bisericii Orto -
doxe Române”. ~n cuvântul rostit,
~ntâist\t\torul Bisericii Or to doxe
Române apreciat lucrurile fru-
moase realizate `n memoria vred-
nicului de pomenire p\rinte pa-
triarh Teoctist [i a subliniat o car-
acteristic\ aparte a acestuia: un
cult deosebit al p\rin]ilor [i al lo -
curilor boto[\nene.

Sfin]irea Bisericii M\n\stirii Zosin
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~n jur de 7000 de ie[eni au
participat pe 1 decembrie,
la manifest\rile prilejuite
de s\rb\torirea Zilei Na]io -
nale a României, ce au
avut loc `n Pia]a Unirii. IPS
P\rinte Mitropolit Teofan a
s\vâr[it Sfânta Liturghie de
la primele ore ale dimine]ii
`n Catedrala mitropolitan\,
dup\ care, `nso]it de cre -
din cio[i [i de tineri `mbr\ -
ca]i `n costume populare, a
mers `n procesiune pân\ `n
Pia]a Unirii, al\turându-se
oficialit\]ilor locale [i
jude]ene. Aici, dup\ into -
na rea imnului na]ional,
Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei a oficiat o slujb\
de Te-Deum, precum [i
rug\ciuni de binecuvântare
pentru odihna celor care
au `nf\ptuit Marea Unire
din anul 1918. 

~nainte de alocu]iunile au-
torit\]ilor publice, IPS P\rin -
te Teofan a rostit un impre-

sionant cuvânt omagial: „Anul
1918 a fost unul de gra]ie [i bine -
cuvântare pentru locuitorii p\ -
mân tului care urma s\ fie, `nce -
pând cu 1 Decembrie, România
`n tregit\. Am avut un 27 martie
1918, când Basarabia a venit la
}ara-mam\, am avut un 28 no -
iembrie 1918, când Bucovina a
venit la }ara-mam\, [i, `n cele
din urm\ am avut un 1 Decem -
brie 1918, când Ardealul cel bi -
ne cuvântat, dup\ secole de
suferin]\ [i n\zuin]e spre unitate,
s-a `mpreunat cu cel\lalte regiuni
ale ]\rii. De atunci, a trecut

aproa pe un veac. Peste 3 ani de
zile, vom s\rb\tori centenarul
Ma rii Uniri. Multe au trecut peste
noi `n aceast\ perioad\. Am pier-
dut teritorii, le-am recuperat, pe
unele le-am pierdut din nou. Am
avut [i perioada celor f\r\ de
Dum nezeu [i iat\ c\, de 25 de
ani, `ncerc\m s\ p\trundem `n
nor malitatea existen]ei noastre.
Constat\m acum, la aproape 100
de ani de la Marea Unire, c\ ro -
mânii se `mpart `n dou\ categorii.
Prima categorie, care formeaz\ o
mic\ parte din popor, este a celor
care nu au con[tiin]a adev\rat\ [i
atitudinea potrivit\ fa]\ de istoria
neamului, c\rora le place s\ pes-
cuiasc\ `n ape tulburi; exist\ `nc\
mult\ tr\dare, mult\ confuzie [i
mult\ derut\ `n rândul acestei
pri me categorii. A doua catego -
rie, cea predominant\, este for-
mat\ din România cea adev\rat\,
România cea mare, România
profund\, România familiei, Ro -
mâ nia pâinii [i vinului câ[tigate
cinstit, România medicului cin-
stit, a osta[ului [i a universitaru-
lui, România ]\ranului autentic,
România noastr\. S\ ne dea
Dumnezeu putere ca prima cate-

gorie a românilor, cea cuprins\
de confuziile vremii, s\ se diminu -
 eze cât mai mult, pentru ca Ro -
mânia cea adev\rat\ s\ primeas -
c\ `n cele din urm\ putere de a
st\pâni, de a-[i spune cuvântul.
~mplinirea celor 100 de ani de la
Marea Unire, pentru care `nce -
pem deja s\ ne preg\tim, s\ ne
reg\seasc\ dac\ se poate cu
Basarabia acas\ [i `mpreun\ cu
câ]i mai mul]i români pleca]i din
]ara pâinii pentru a câ[tiga pâine
`n alt\ parte; cu to]ii, `n 2018, s\
`ngenunchem `n fa]a celor peste
1 milion de victime care au f\cut
posibil\ România Mare. Dumne -
zeu s\ ne binecuvinteze pe to]i.
Dumnezeu s\ binecuvinteze
România!”.

Manifest\rile au continuat cu
depunerile de coroane [i jerbe de
flori la statuia din Pia]a Unirii,
de fi larea militar\, un program
artistic de muzica popular\ sus]i -
nut de arti[ti din Ia[i, Chi[in\u [i
Cern\u]i, o expozi]ie de fotografii
[i obiecte din perioada `n care
Ia[ul a fost capital\ de r\zboi
(1916-1918), o recep]ie la Palatul
Roznovanu [i cu tradi]ionala re-
tragere cu tor]e.

Ziua Na]ional\ a Rom=niei a fost s\rb\torit\
`n mod special la Ia[i
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Ie[enii au comemorat eroii
Revolu]iei Române `n ca -
drul unei ceremonii desf\ -

[u rate pe 22 decembrie, `n Pia -
]a Palatului Culturii. Slujba de
pomenire s\vâr[it\ de IPS Mi -
tropolit Teofan, al\turi de un so-
bor de preo]i [i diaconi, a avut
loc `n fa]a troi]ei ridicat\ `n cin-
stea eroilor Revolu]iei. 

La finalul slujbei, Mitropoli -
tul Moldovei [i Bucovinei a vor-
bit despre dezideratele eroilor
din decembrie 1989, unele ne -
`m plinite nici ast\zi, dup\ 26 de
ani: „E necesar s\ ne adu cem
aminte de idealurile [i ]e lu rile
pentru care eroii no[tri s-au
jert fit `n decembrie 1989. Une -
le s-au `mplinit, altele, din p\ -
ca te nu. Au luptat pentru liber-
tatea cuvântului, pentru liber-
tatea de mi[care sau libertatea
de credin]\ [i, slav\ Domnului,
le avem acum pe acestea. Au
r\mas `ns\ ne`mplinite alte de -

zi derate [i a[ aminti la acest
moment doar trei dintre acestea
- prea pu]in\ concordie `n ]ar\,
prea mult\ s\r\cie [i Basarabia
`nc\ `nstr\inat\. De asemenea,
dac\ `ncerc\m s\ ne transpu -
nem `n duhul lor, vom vedea cu
cât\ uimire ei privesc la noi as -
t\zi [i se `ntreab\ cum de atâ]ia
români pleac\ `n str\in\tate s\-
[i câ[tige pâinea [i de ce exist\
o situa]ie demografic\ atât de de -
zastruoas\ la noi ̀ n ]ar\. ~i ru g\m
s\ ne ierte pentru c\ nu am
r\mas cu to]ii [i `ntru totul fideli
crezului pentru care ei au c\zut
`n acel an la Ia[i, Timi [oara, Bu -
cu re[ti [i `n alte zone ale ]\rii”.

Manifestarea a cuprins [i o
defilare, precum [i depunerea de
coroane din partea institu]ii lor
ie[ene [i a organiza]iilor de fo[ti
revolu]ionari. De asemenea, o
par te dintre membrii ATOR Ia[i
au intonat o colind\ dedicat\ eroi -
lor din temni]ele comuniste.

Sfin]irea sediului

APOR Ia[i

Pe 25 noiembrie a avut loc
sfin]irea sediului „Asocia -
]iei P\rin]i pentru ora de

Religie” (APOR) - filiala Ia[i. Sluj -
ba de binecuvântare a fost s\vâr -
[it\ de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan. La eveniment au partici-
pat profesori ie[eni, p\rin]i [i
copii, sus]in\tori ai pred\rii orei
de religie `n [coal\. La finalul sluj -
bei, lect. univ. dr. Puiu Ioni]\,
pre  [e dintele APOR Ia[i, a subli ni -
at c\i cei trei piloni ai educa]iei
sunt {coala, Familia [i Biserica.
~n cuvântul rostit reprezenta]ilor
APOR, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei a f\cut referire la im-
portan]a misiunii cre[tine: „{i `n
]ara noastr\ sunt foarte mul]i
Zahei, care, dintr-o pricin\ sau
alta, nu l-au cunoscut pe Domnul
Hristos, [i nu `ntotdeauna respon-
sabilitatea pentru acest lucru le
apar]ine doar lor. Nu l-au cunos-
cut pe Domnul Hristos, dar [i ei,
`n adâncimea fiin]ei lor, uneori
f\r\ s\ recunoasc\, simt c\ ar
dori s\-l vad\ pe Mântuitorul. S\-i
ajute Dumnezeu pe cei care l-au
v\zut deja pe Domnul Hristos [i
l-au primit `n casele lor – printre
care v\ num\ra]i [i dumneav-
oastr\ – s\ mearg\ chiar [i `n ca -
sele acestor Zahei, `n locuin]ele
lor f\r\ icoane, f\r\ candele [i
f\r\ credin]\ `n Dumnezeu, [i s\
le ar\te c\ Domnul Hristos nu l-a
evitat pe Zaheu, v\zându-l pe
acesta pe dinl\untru, dincolo de
aparen]e. Dac\ ace[ti oameni vor
vedea `n atitudinea dumnea voas -
tr\ dorin]a real\ de a-i primi [i pe
ei `n casa Domnului Hristos, cu
certitudine ve]i avea descope riri
uimitoare, când ace[tia vor zice,
asemenea lui Zaheu: «Iat\, jum\ -
tate din averea mea, Doam ne, o
dau s\racilor [i, dac\ am n\ -
p\stuit pe cineva cu ceva, `ntorc
`mp\trit»”.

Ca semn vizibil de binecuvân -
tare a activit\]ilor APOR Ia[i, IPS
Mitropolit Teofan a d\ruit pentru
noul sediu o icoan\ cu Maica
Domnului [i Pruncul.

A[ez\mântul social-fi-
lan tropic din Parohia
Cercu, Protopopiatul II

Ia[i, jude]ul Ia[i, a fost sfin]it pe
10 noiembrie, de PS Episcop-
vi car Calinic Boto[\neanul.

Pen tru efortul depus, preotul
pa roh Florentin Lupa[cu a pri -
mit rangul de iconom. Al\turi
de casa so cial\, ansamblul pa -
ro hiei a fost `mbog\]it [i cu o
clo potni]\. 

Binecuv=ntare arhiereasc\
`n Parohia Cercu

Rug\ciuni pentru eroii
Revolu]iei din 1989
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Preo]ii din cele trei
protopopiate ie[ene au
participat pe 24 noiem -
brie, la Centrul „Provi -
den ]a“, la o nou\ confe -
rin]\ pastoral-misionar\
cu tema „Parohia - adu -
nare euharistic\ [i spital
duhovnicesc“. 

~ntâlnirea a fost prezidat\ de
IPS P\rinte Mitropolit Teo fan
[i a debutat cu Sfânta Litur -

ghie. Conferin]a propriu-zis\ a fost
deschis\ de IPS P\rinte Teofan,
care a subliniat faptul c\ Biserica
este loc de t\m\duire a sufletelor:
„Dac\ exist\ la noi pu]ine spitale,
este [i pentru faptul c\ mul]i din-
tre cei bolnavi `[i g\sesc t\m\ -
dui rea `n Biseric\. Câ]i dezn\d\j -
dui]i ar exista [i câte spitale de
psihiatrie ar fi populate f\r\ misiu -
nea pastoral-misionar-duhovni -
ceas c\ a Bisericii noastre, f\r\ lu-
crarea preo]easc\, cu plusurile [i
minusurile ei? R\nile suflete[ti
pot fi t\m\duite `n Biseric\, de
c\tre preot, care trebuie s\ aib\
con[tiin]a c\ nu este numai jude -
c\tor al p\catelor, ci [i cel trimis
de Dumnezeu s\ vindece sufle -
tele, [i prin aceasta, [i trupurile“.

~n cadrul `ntrunirii, a fost vi -
zionat un film retrospectiv reali -
zat la conferin]ele similare deru-
late `n acest an `n Eparhia Ia[ilor.
De asemenea, a fost prezentat un
referat asupra temei propuse de
c\tre p\rintele Constantin Sturzu,
consilier cultural al Arhiepisco -
piei Ia[ilor [i paroh la Biserica
Tal palari din Ia[i, care a vorbit [i
despre activit\]ile non-liturgice
cu scop terapeutic.

Conferin]ele pastoral-mision-
are au continuat pe 3 decembrie
la M\n\stirea Pop\u]i cu ̀ ntâlni rea
preo]ilor din Protopopiatul Bo to -
[ani. ~ntâlnirea a fost prezidat\ de
IPS P\rinte Mitropolit Teofan, ca re,
`n cuvântul de deschidere, a vor-
bit despre biserica ca loc de t\ -
m\ duire a sufletelor, dar [i a tru -
purilor: „~n ultima peri oad\, o `n -
trebare apare frec vent: Nu cumva
sunt prea multe biserici [i prea
pu ]ine spitale? Cred c\ aceast\
ne dumerire are la baz\ tocmai
lipsa convingerii c\ parohia poa -
te fi [i loc de t\m\duire. {i cred
c\ sunt mai pu]ine spitale tocmai
pentru c\ sunt biserici care, dintr-
o anumit\ perspectiv\, fac lucra -
rea spitalelor. S\ fereasc\ Dum -
nezeu s\ scad\ num\rul de bise -
rici fiindc\ atunci se vor `nmul]i
bolnavii [i spitalele. Spun aceasta
fiindc\ orice p\cat are o conse -
cin ]\ asupra s\n\t\]ii omului.

Me dicii spun c\ dac\ omul este
mai lini[tit `n sufletul s\u [i are
mai mult\ `ncredere, medicamen  -
tul fizic lucreaz\ mai eficient `n
lucrarea biologic\ de t\m\duire.
Dac\ omul este tulburat, este agi-
 tat, [i medicamenta]ia `[i face
efe ctul `ntr-o form\ mai pu]in
consistent\”.

~n cadrul `ntrunirii preo]e[ti, a
fost vizionat un film retrospectiv
[i a fost prezentat un referat asu -
pra temei propuse de c\tre p\rin-
tele Constantin Sturzu. ~ntrunirea
a continuat cu discu]ii pe grupe
de lucru, cât [i `n plen.

Ultima conferin]\ preo]easc\
din acest an din Arhiepiscopia
Ia[ilor a avut loc pe 8 decembrie
la Seminarul Teologic Liceal Or -
todox „Veniamin Costachi” de la
M\n\stirea Neam] [i i-a `ntrunit
pe preo]ii din protopopiatele
jude]ului Neam]. ~ntâlnirea a fost
prezidat\ de IPS P\rinte Mitro -
polit Teofan [i a debutat cu Sfânta
Liturghie. Conferin]a propriu-zis\
s-a desf\[urat `n Sala de festivit\]i
a seminarului. ~n cadrul `ntrunirii
preo]e[ti, a fost vizionat un film
retrospectiv, iar p\rintele Con stan -
tin Sturzu, consilier cultural al Ar -
hi episcopiei Ia[ilor a pre zen tat
un referat asupra temei pro puse.
~ntrunirea a continuat cu discu]ii
pe grupe de lucru, cât [i `n plen.

Ultimele conferin]e preo]e[ti 
din Arhiepiscopia Ia[ilor din anul 2015
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Pe 3 noiembrie, `n Aula Mi -
hai Eminescu a Univer si -
t\ ]ii „Alexandru Ioan Cu za”

Ia[i a avut loc conferin]a „Dez -
vol tare profesional\ vs Dezvol -
tare parental\?” sus]inut\ de Pr.
Prof. Dr. Constantin Coman de la
Facultatea de Teologie Ortodox\
din Bucure[ti. Tot `n cadrul con-
ferin]ei a avut loc [i vernisajul ex-
pozi]iei itinerante de fotografie
„Din tat\-n fiu” organizat de
Clubul Fotografilor Ia[i (fotografi

Constantin Ciofu [i Paul P\du-
rariu). Pe 4 noiembrie, Colegiul
„Sf. Nicolae” a g\zduit o sear\
artistic\ de muzic\ folk [i teatru.
Invita]i au fost Trupa „Descân -
tec”, Trupa „Icarus” (Suceava),
Leo nard Lu]ia [i Cezara Da mi -
an&Trupa de teatru. Pe 6 noiem-
brie, la Libr\ria C\rture[ti – Palas
Mall, a avut loc evenimentul „Pr.
Ioan Paveliuc – tat\l meu, mo  de -
lul meu”. Invitatul special a fost
dna Angela Paveliuc Olariu. Pe 7

noiembrie, tot la Libr\ria C\r tu -
re[ti – Palas Mall, s-a desf\[urat
atelierul de lucru „Evitarea crizei
de cuplu” (atelier `n limba engle -
z\) sus]inut de Pr. Diac. Stephen
Holley (SUA). Ultimul eveniment
din cadrul Zilelor „Pro Vita” –
concert [i lansare de carte „Ho -
rea, `nger p\zitor [i ispit\” – a
avut loc pe 9 noiembrie la Casa
de Cultur\ a Studen]ilor Ia[i, invi-
tat fiind artistul Grigore Le[e.
Având `n vedere c\ Departa -
mentul ProVita manifest\ o pre-
ocu pare intens\ pentru familie,
sumele strânse din vânzarea bi le -
telor concertului au fost direc -
]ionate c\tre cei 1385 de copii
din jude]ele Ia[i, Boto[ani [i
Neam], asista]i prin „Programul
de solidaritate pentru familia cu
mul]i copii – Sf. Stelian”.

A V-a edi]ie a Zilelor “Pro Vita”
~n perioada 3-9 noiem brie a avut loc la Ia[i a V-a
edi]ie a Zilelor „Pro Vita”. „Rolul [i impor tan ]a
tat\lui `n familie” a fost aleas\ ca tem\ a edi ]iei din
acest an. Mani festarea a cuprins un ansamblu de
eveni men te dedicate unor te me pro vita de interes
general. 
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Preo]ii din Protopopiatul II
Ia[i vor avea, `ncepând cu
data de 1 ianuarie 2016,

un nou protoiereu. ~n aceast\
func ]ie a fost hirotesit de Mitro -
po litul Moldovei [i Bucovinei p\ -
rintele Marius Daniel Profir, cel
care a fost `n ultimii ani secretar
al protoieriei. P\rintele Vilie Do -
ro [inc\, cel care a condus Proto -
po piatul II Ia[i timp de 18 ani, s-a
retras din aceast\ func]ie ca ur-
mare a `mplinirii vârstei pensio -
n\ rii. Hirotesia noului protoiereu
al Protopopiatului II Ia[i a avut
loc la finalul Sfintei Liturghii s\ vâr -
[it\ pe 14 decembrie la Cen trul
de Conferin]e Providen]a din Ia[i
de IPS P\rinte Mitropolit Teofan.

La finalul slujbei, `n cuvântul
rostit, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei i-a mul]umit p\rintelui
Vilie Doro[inc\ pentru activitatea
derulat\ la conducerea Protoie -
riei timp de 18 ani. ~n semn de
re cuno[tin]\ pentru activitatea
derulat\, IPS P\rinte Teofan i-a
oferit p\rintelui Vilie Doro[inc\
distinc]ia onorific\ Crucea patri-
arhal\, acordat\ de Preafericitul
P\rinte Patriarh Daniel. ~n con-
tinuare, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei a adresat câteva gân-
duri referitoare la alegerea noului
protopop al Protoieriei Ia[i 2, p\ -
rin tele Marius Daniel Profir: „M-am
orientat asupra p\rintelui Ma rius
Daniel, pe care preo]ii din pro-
topopiat `l cunosc foarte bine `n
calitatea sa de secretar, bazându-

m\ pe cumin]enia sa - are o anu-
mit\ decen]\, o anumit\ stare de
r\bdare, o anumit\ stare de
a[teptare `n fa]a lucrurilor. M-am
bizuit apoi pe preg\tirea sa teo-
logic\, pe experien]a `ntru cele
ale teologiei, `n numele c\reia
p\rintele ar trebui s\ `mplineasc\
lucrarea sa. M-am bazat apoi pe
ceea ce consider c\ este foarte
important `n via]\ - continuitatea.
E important s\ activezi `ntr-un
me diu `n care te-ai obi[nuit cu
ceilal]i membri, `n care cuno[ti
mersul administrativ al lucrurilor

[i `n care ai o percep]ie corect\
asupra realit\]ilor cu care urmea -
z\ s\ te confrun]i”.

P\rintele Marius Daniel Profir,
n\scut `n anul 1979, a urmat
{coa la cu clasele I-VIII „I. Gh.
Du ca” - Osoi din Comuna Co -
mar na, dup\ care, `n perioada
1994-1998, a frecventat cursurile
Liceului Internat „Costachi Ne -
gru zzi” din Ia[i. Facultatea de
Teo logie Ortodox\ „Dumitru
St\niloae” din Ia[i - Sec]ia pas-
toral\ a absolvit-o `n anul 2003,
dup\ care a urmat cursurile de
master ale aceleia[i facult\]i, la
Sec]ia Istoric\-practic\. Din anul
2010, p\rintele Marius Daniel
Profir este doctor `n Teologie, cu
teza „Drepturile omului dup\
c\r ]ile Vechiului Testament”, al -
c\tuit\ sub `ndrumarea pr. prof.
dr. Petre Semen. ~n ceea ce pri -
ve[ te experien]a profesional\ a
nou lui protopop al Protoieriei II
Ia[i, acesta a fost profesor de
Reli gie `n perioada 2003-2004,
preot paroh la Parohia „Na[terea
Maicii Domnului” – Cur\turi `n
perioada 2004-2011 [i preot
coslujitor la Parohia „~nvierea
Domnului” – Cimitir „Buna Ves -
tire”, Ia[i, din data de 1 mai 2011
pân\ `n prezent. ~n anul 2009, cu
ocazia sfin]irii Bisericii „Na[terea
Maicii Domnului” – Cur\turi, a
fost hirotesit iconom stavrofor. Din
1 octombrie 2007, p\rintele Ma rius
Daniel Profir a activat `n func]ia de
secretar al Protopo pia tului II Ia[i.

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

P\rintele Marius Daniel Profir, 
noul proiereu al Protopopiatului II Ia[i

~n cadrul {edin]ei de Per -
ma nen]\ a Consiliului Epar -
hial Ia[i care a avut loc pe

25 noiembrie 2015 s-a aprobat
acordarea unui ajutor financiar
de urgen]\ pentru 37 de pre -

otese v\duve din cadrul Ar hi e -
piscopiei Ia[ilor din Fon dul „P\s -
torul cel Bun”.

Ajutor financiar pentru preotesele v\duve din Arhiepiscopia Ia[ilor

P\ rintele Marius Daniel Profir, 
noul protoiereu 

al Protopopiatului II Ia[i



Pe 4 [i 18 noiembrie [i 9 decembrie, Per -
ma nen]a Consiliului Eparhial Ia[i a luat `n
discu]ie necesitatea continu\rii unor

lucr\ri de construc]ie [i repara]ie pentru câteva
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 707,23 m.c. material lemnos din care
435 m.c. lemn de foc, 140 m.c. lemn de lucru [i
132,23 m.c. cherestea pentru 30 unit\]i de cult. 
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~n {edin]ele de Permanen]\
a Consiliului Eparhial Ia[i
din 4, 18, 25 noiembrie pre-

cum [i din 2 [i 9 decembrie a fost
aprobat\ acordarea unui ajutor
fi nan ciar de 490.000 lei pentru
58 de uni t\]i de cult din Arhie pis -
copia Ia[i lor, care au lucr\ri de
`ntre]inere, repara]ii sau de con-
struc]ie, precum [i sfin]iri sau res-
fin]iri dup\ cum urmeaz\:

- Protopopiatul I Ia[i: Parohia
„Adormirea Maicii Domnului” –
Ro[cani, Parohia „Na[terea Mai -
cii Domnului” – Breazu, Parohia
Vl\deni, Parohia „Sfântul Mare
Mu cenic Gheorghe” – G\ureni;

- Protopopiatul II Ia[i: Parohia
„Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Ga -
vriil” – Tome[ti 3;

- Protopopiatul III Ia[i: Pa ro -
hia Parohia „Izvorul T\m\duirii”
– Dagâ]a, Parohia „Sfânta Trei -
me” – Frenciugi, Parohia „Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe”, Paro -
hia „Adormirea Maicii Domnu -
lui” – {erbe[ti, Parohia „Sf. Cuv.
Pa rascheva” – Banu, Parohia „Sf.
P\rin]i Ioachim [i Ana” – {anta;

- Protopopiatul Hârl\u: Paro hia
Prisacani, Parohia „Sf. Voie vozi” –
For\[ti, Parohia „Sf. Mar tiri Brân -
coveni” – Zvarici, Paro hia „Ador -
mirea Maicii Domnu lui” – Fere -
deni (foto), Parohia „Sfin]ii Apos -
toli Petru [i Pavel” – {endreni;

- Protopopiatul Pa[cani: Paro -
hia Criste[ti, Parohia Volintire[ti,
Parohia „Sf. Cuv. Parascheva” –
Criste[ti, Parohia „Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe” – Stolniceni,
Parohia „Adormirea Maicii Dom -
nu lui” – Movileni, filia Crive[ti; 

- Protopopiatul Piatra Neam]:
Parohia „Sf. Procopie” – Hârtop,
Parohia „Sf. Voievozi” – Dum bra -
va Deal, Parohia „Sfin]ii Apostoli
Petru [i Pavel” – Crivoaia, Paro hia
„Sfin]ii Apostoli Petru [i Pa vel” –
Castel, Parohia „Sfântul Ma re Mu -
cenic Dimitrie” – Homi ceni, Paro -
hia „Sfântul Nicolae” – Pâng\ra]i,
Parohia „Sf. Arh. Mihail [i Gavriil”
– Ghigoie[ti, Parohia „Sf. Ap. [i Ev.
Ioan” – Corni, Parohia „~n\l]area
Dom nu lui” – Pâng\r\cior, M\n\s -
ti rea „Duminica Tuturor Sfin]ilor” –
Si h\stria Tarc\ului;

- Protopopiatul Târgu Neam]:
Parohia „Sfântul Haralambie”; 

- Protopopiatul Roznov: Pa -
rohia „Sfânta Treime” – Lunca[,
Pa rohia „Sf. Cuv. Parascheva” –
Mastac\n, Parohia „Sf. Voievozi”
– Rediu, Parohia „Sf. Ilie” – Ne -
gule[ti, Parohia „Sf. Arh. Mihail [i
Gavriil” – Poieni;

- Protopopiatul S\veni: Paro hia
„Sfântul Mare Mucenic Gheor ghe”
– S\veni 1, Parohia „Sf. Vo ievozi”
– Bobule[ti, Paro hia „Sf. Cuv. Pa -

rascheva” – Strahotin, Pa rohia
„Sfin ]ii ~mp\ra]i Constantin [i Ele -
na” – Chi[c\reni; Parohia „Ador mi -
rea Maicii Domnului” – H\ne[ti;

- Protopopiatul Boto[ani: Pa ro -
hia „Duminica Tuturor Sfin]i lor” –
Corni, Parohia „Sfântul Ma re
Mucenic Dimitrie”, Parohia „Sfân -
tul Iacob”, Parohia „Sf. Voievozi” –
Gorb\ne[ti, Parohia „Sfântul Anto -
nie cel Mare”, Parohia „Sf. P\rin]i
Ioachim [i Ana” – Balta Ars\, Pa -
rohia „~n\l ]a rea Domnu lui” – Co -
p\l\u, Pa ro hia „Izvorul T\ m\ dui -
rii” – Hli pi ceni; Parohia „Sfântul
Mare Mu cenic Dimitrie”;

- Protopopiatul Dorohoi: Pa -
rohia „Sfântul Nicolae” – Leorda,
Parohia „Sfin]ii Apostoli Petru [i
Pavel” – Putrida, Parohia „Sf. Ilie”,
Parohia „Sfin]ii ~mp\ra]i Con stan -
tin [i Elena” – Vl\deni, Pa rohia „Sf.
Arh. Mihail [i Ga vriil” – Criste[ti;

- Protopopiatul Darabani: Pa -
ro hia „Adormirea Maicii Dom nu -
lui” – Oroftiana de Sus, Paro hia
„Sfântul Mare Mucenic Dimi trie
– Oroftiana de Jos; 

Sprijin financiar pentru unit\]i de cult

Material lemnos pentru unit\]i de cult
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Opera]iuni de personal 
la nivelul Arhiepiscopiei
Ia[ilor `n lunile noiembrie-
decembrie 2015

~n luna noiembrie, Sectorul administrativ-bise ri -
cesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat 85 ope -
ra]iuni de personal, dup\ cum urmeaz\: 16 la

Centrul Eparhial Ia[i, 40 `n cadrul Protopopiatelor [i
29 la m\n\stiri. Dintre acestea, 29 au fost `ncadr\ri [i
numiri, 19 `ncet\ri ale contractelor de munc\, 9 sus-
pend\ri, 2 reveniri la locul de munc\ dup\ concediul
de cre[tere a copilului, 4 transferuri [i 22 modific\ri
ale raporturilor de munc\.

~n luna decembrie, Sectorul administrativ-biseri -
cesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat 83 opera ]iuni
de personal, dup\ cum urmeaz\: 23 la Centrul Epar -
hial la[i, 45 `n cadrul Protopopiatelor [i 15 la m\ -
n\stiri. Dintre acestea, 24 au fost `ncadr\ri [i numiri,
35 `ncet\ri ale contractelor de munc\, 3 suspend\ri, 4
reveniri la locul de munc\ dup\ concediul de cre[tere
a copilului, 2 transferuri [i 15 de modific\ri ale rapor-
turilor de munc\.

~n {edin]a de Permanen]\ a
Consiliului Epar hial Ia[i din
25 noiembrie s-a aprobat `n -

fi in ]area a dou\ servicii sociale:

- Centrul de suport pentru si tu a -
]ii de urgen]\ [i criz\ „Filan tro pia”;

- Centrul reziden]ial pentru
persoane adulte cu dizabilit\]i
„Sfântul Luca doctorul”.

Scopul Centrului „Filantropia”
este acordarea de servicii sociale
integrate menite s\ asigure pre-
venirea, limitarea sau `nl\turarea
efectelor temporare sau perma-
nente a situatiilor de risc ce pot
genera marginalizarea sau exclu -
derea social\ pentru persoanele
adulte aflate `n nevoie.

Scopul Centrului reziden]ial
„Sfântul Luca doctorul” este
cre[terea calit\]ii vie]ii persoa -
nelor cu boli psihice, astfel `ncât
acestea s\ duc\ o via]\ cât mai
autonom\ [i activ\, `n cadrul lo -
cuin]elor protejate, prin reabilita -

re psiho-social\, asigurarea unor
condi]ii corespunz\toare de lo -
cuit, informare asupra drepturilor
[i obliga]iilor pe care le au, dez-

voltarea de programe stimulativ-
creative, dezvoltarea de abilit\]i
de autogospod\rire [i de trai `n
comunitate.

Acord\ri de ranguri
biserice[ti

~n Permanen]a Consiliului Epar hial Ia[i
din 4 noiembrie, ]inând cont de progra-
mul de sfin ]iri [i de resfin]iri de biserici,

case sociale [i ca se parohiale, de activitatea
pastoral-misionar\ [i ad mi nis trativ-gospo -
d\  reas c\ [i de propu nerile `na in tate de p\ -
rin]ii proto popi, IPS Mitro polit Teofan a
apro bat acordarea rangurilor biserice[ti ono -
rifice de ico nom [i iconom stavrofor urm\to-
rilor preo]i:

- iconom: pr. Florentin Lupa[cu, Parohia
„Sfin]ii Mucenici Mina, Vic tor [i Vichentie” –
Cercu, Pro to po pi a tul II Ia[i;

- iconom stavrofor: pr. Alexandru Bog dan
Ailenei, Parohia Grum\ ze[ti.

De asemenea a fost aprobat\ [i acordarea
Crucii Arhiepiscopale „Sfân tul Ierarh Dosof -
tei” pentru cle rici p\rintelui Vasile Cojoca riu,
Paro hia „Sfântul Nicolae” – Humule[ti, Pro -
topopiatul Târgu Neam].

Servicii sociale `n cadrul Biroului de asisten]\ social\ 

al Centrului Eparhial Ia[i
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Religiunea este temelia Statului.
Aspecte din activitatea didactică

a lui Iosif Naniescu
Oana Mădălina Popescu

În ajutorul celor care se pocăiesc
Sfântul Ignatie Briancianinov

Pe malul râului dumnezeiesc.
Însemnările unui ortodox

Serghei Nilus

Părinţii copilăriei mele
PS Calinic Botoșăneanul

Sinaxarul Mare al lunii decembrie
Lacrimile pocăinţei.

Experienţele unui taximetrist.
Întâmplări adevărate
Athanasios Katigas

Calendar 2016. Lumină lină pe Athos

Arhim. Mitrofan Băltuţă –
un nume nepieritor

PS Calinic Botoșăneanul

Slujirea preoţească și activitatea
misionară în gândirea și scrisul

Patriarhilor Iustin Moisescu
și Teoctist Arăpașu

Pr. prof. dr. Ștefan Oprea

Locomotiva și băiatul ei
Oana Chiru, Irina Dobrescu

Noutăţi  editoriale la Editura Doxologia:

Nașterea Domnului
Gabriel Poenaru

– în ie și –septembr octombrie

Agenda creștinului 2016
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Aula Magna „Mihai Emi -
nescu“ a Universit\]ii
„Al. I. Cuza“ din Ia[i a

g\zduit pe 24 noiembrie, prima
conferin]\ organizat\ de AS-
COR Ia[i `n Postul Na[terii
Domnului. Tema a fost „Timpul
[i vârsta tinere]ii”. Invitatul serii,
pr. prof. dr. Ioan-Cristinel Te[u
de la Facultatea de Teologie
Ortodox\ „Dumitru St\niloae”
din Ia[i, a precizat c\ tinere]ea
este baza vie]ii de mai târziu [i
i-a `ndrumat pe cei prezenti s\
foloseasc\ timpul astfel `ncât s\
aib\ o b\trâne]e lini[tit\ [i s\
poat\ afirma la final c\ nu au
tr\it `n zadar. 

~n cadrul conferin]elor mari
organizate ASCOR - Ia[i, a avut
loc pe 2 decembrie, ̀ n Aula Mag -
na „Mihai Eminescu” a Uni ver -
si t\]ii „Ale xan dru Ioan Cuza”
din Ia[i, o `ntâlnire cu poetul
Marius Iord\chioaia [i cu p\rin-
tele Constatin Sturzu, consilier
cul tural al Arhiepiscopiei Ia[i -
lor. Invita]ii le-au vorbit tinerilor
prezen]i despre tema „Iesle
electronic\ `n satul global. Ne
`ntâlnim cu Domnul `n spa]iul
virtual?”. P\rintele consilier
Con stantin Sturzu a subliniat c\
„odat\ cu dezvoltarea tehnolo-
giei, exist\ [i tenta]ia de a-L
c\uta pe Dumnezeu online [i
de a considera c\ e suficient s\-
]i burdu[e[ti „ieslea electro ni -

c\”, adic\ contul de Facebook
sau blogul cu lucruri despre
Dumnezeu, s\vâr[ind, `n acest
mod, lucrarea lui Dumnezeu.
Acest lucru nu `nseamn\ c\ pe
internet nu se face o lucrare mi-
sionar\. ~ntrebarea care trebuie
pus\ `ns\ este urm\toarea: cât
este lucrare [i misiune pe inter-
net [i cât este ispit\, risipire [i
pierdere de timp ̀ n z\bovirea ̀ n
mediul virtual, `n «satul acesta
global» care este internetul?”.
Poetul Marius Iord\chioaia, a
f\cut referire `n cuvântul rostit
la P\rintele Efrem Vatopedinul,
care `ndeamn\ la folosirea in-
ternetului pentru r\spândirea
cuvântului lui Dumnezeu.~n
cea de-a doua parte a conferin -
]ei, cei doi invita]i au r\spuns
`ntreb\rilor venite din sal\.

Pe 10 decembrie, a avut loc
ultima conferin]\ din Postul
Cr\ciunului organizat\ de AS-
COR – Ia[i cu tema „Dumne -
zeu s-a f\cut Om, ca pe om s\-l
fac\ dumnezeu”, care l-a avut
ca invitat special pe IPS P\rinte
Casian, Arhiepiscopul Dun\rii
de Jos. Invitatul a vorbit celor
prezen]i despre `ndumnezeire,
despre rolul vie]ii liturgice [i al
spiritualit\]ii rug\ciunii. De ase -
menea, IPS P\rinte Casian a su -
bliniat faptul c\ la Dumnezeu
nu exist\ spa]iu sau timp, ci apro -
piere [i iubire.

Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universit\]ii
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i a g\zduit pe 17
noiembrie, o dezbatere [tiin]ific\ privind educa]ia
sexual\, rostul [i limitele sale. Invitatul, Virgiliu
Gheorghe, biofizician [i doctor `n bioetic\ al
Universit\]ii „Aristotel” din Tesalonic, a dezb\tut
teme de actualitate, oferind r\spunsuri argumentate
[tiin]ific, la probleme de maxim\ actualitate, cum
ar fi efectele educa]iei sexuale [i criza familiei con-
temporane. Evenimentul a fost organizat de
Facultatea de Filosofie [i {tiin]e Social-Politice din
cadrul universit\]ii ie[ene, `n colaborare cu
Societatea Studen]ilor Medicini[ti din Ia[i [i ”Youth

Association for Personal Development and
Innovative Programs”, [i a fost moderat de Prof.
Univ. Dr. Nicu Gavrilu]\, decanul Facult\]ii de
Filosofie. Cei prezen]i la eveniment au aflat despre
efectele pozitive ale altruismului [i fidelit\]ii `n
via]a de cuplu, dar [i despre capcanele pe care le
`ntinde `n calea tinerilor mirajul concubinajului [i
al „familiei de prob\”. Una dintre principalele con-
cluzii ale dezbaterii este aceea c\ persoanele cele
mai fericite sunt cele c\s\torite [i religioase, impli-
carea afectiv\ [i asumarea responsabilit\]ii `n fami-
lie fiind factorii-cheie care asigur\ o rela]ie
`mplinit\, care s\ reziste o via]\.

Conferin]ele ASCOR- Ia[i 

Dezbatere [tiin]ific\ privind educa]ia sexual\
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Spitalul „Providen]a” a organizat `n perioada
6-11 decembrie „Serile Spitalului Provi den -
]a”, eveniment care a reunit mai multe `ntâl-

niri pline de `nv\ ]\tur\ duhovniceasc\ [i educa]ie
pentru s\n\tate. Ac]iunea a fost organizat\ cu prile-
jul apropierii S\rb\torii Na[terii Domnului, din do -
rin]a de a `nt\ri rela]ia medic-pacient [i de a `n v\ ]a
`mpreun\ ce `nseamn\ [i cum se practic\ „medic-
ina de bun\ credin]\”. Pe 7 decembrie, cadrele
medicale [i pacien]ii s-au `ntâlnit cu pr. Constantin
Sturzu, consilier cultural al Arhiepiscopiei Ia[ilor,
care a vorbit despre „Duhovnicul ca terapeut”.  

„Credin]a [i apropierea de Dumnezeu ajut\ `n
vindecare” a fost ideea principal\ a `ntâlnirii de pe
8 decembrie, `n cadrul dezbaterii „Cum (re)dobân -
dim s\n\tatea?” organizat\ cu ocazia „Serilor
Spitalului Providen]a”. ~ntâlnirea a reunit pacien]ii
interna]i, al\turi de medicii care slujesc bolnavilor
`n spitalul Providen]a: dr. Nicoleta Dimitriu, medic
de familie, dr. Roxana Cristina Marcu [i dr. Eugen
Neculai Gazzi, medici speciali[ti medicin\ intern\.

Pe 9 decembrie, a avut loc o nou\ `ntâlnire `n
cadrul „Serilor Spitalului Providen]a”. Tema dezba-
terii - „Exerci]ii de vindecare”, le-a oferit pacien]ilor
[i cadrelor medicale prezente la `ntâlnire noi

metode de introspec]ie menite s\ le ajute `n proce-
sul vindec\rii. Invita]ii serii au fost protos. Nicodim
Petre, inspector eparhial [i coordonator al
Departamentului de Misiune pentru tineret din
Arhiepiscopia Ia[ilor, [i prof. dr. {tefan Leica, direc-
tor medical la Spitalul „Providen]a”.

Seria `ntâlnirilor din cadrul „Serilor Spitalului
Providen]a” s-a `ncheiat pe 11 decembrie cu eveni-
mentul „Primim cu colinda - sear\ dedicat\
grupurilor de colind\tori”.

Centrul Cultural Misionar
Doxologia al Arhiepis co -
piei Ia[ilor, prin Edi tu ra

Doxologia a organizat pe 19 no -
iembrie, `n Aula „Gheorghe Asa -
chi” a Universit\]ii ,,Alexandru
Ioan Cuza” din Ia[i, un eveni-
ment inedit: o `ntâlnire-dezba te -
re, pe tema „Investigarea prin [ti -
in ]\ & contemplarea prin cre din -
]\”. Invita]ii dezbaterii au fost
Cris tian Român, senior editor al
revistei „{tiin]\ [i tehnic\” [i Pr.
R\z van Andrei Ionescu, de la
Cen trul Ortodox de Cercet\ri [i
Stu dii „Dumitru St\niloae“ din
Pa ris, moderator fiind dr. Richard
Constantinescu. Invita]ii au dez -
b\ tut teme precum, `ntreb\rile
interzise privind [tiin]a [i cre din -
]a, omul de [tiin]\, for]a [i sl\bi-
ciu nea [tiin]ei, nivelurile de reali-
 tate (infinitul mic [i infinitul ma -
re) sau paradigma [tiin]ific\ a
modernit\]ii. Una dintre cele mai
interesante afirma]ii ale serii i-a

apar]inut lui Cristian Român,
care a precizat c\ „eroii [tiin]ei
nu sunt cei care confirm\ anu-
mite teorii acceptate la un mo-
ment dat, ci tocmai cei care le
d\râm\, cei care le r\stoarn\“.
De asemenea, pr. R\zvan Andrei
Ionescu a ]inut s\ sublinieze fap-
tul c\ „nu m\ a[tept din partea
[tiin]ei la ceva ce nu poate s\ `mi
dea (…) ~n taina `ntâlnirii inter-
personale, niciodat\ nu o s\ pot
s\ scurtcircuitez aceast\ tain\ cu
o observa]ie strict tehnic\ c\
cel\lalt exist\. Cel\lalt exist\, dar
nu asta este via]a teologic\. Noi
nu `ncerc\m s\ demonstr\m c\
Dumnezeu exist\. Noi [tim c\
Dumnezeu exist\“. Nu au lipsit
`ntreb\rile [i interven]iile publi -
cului, care a adus `n discu]ie [i
subiecte cum ar fi: jocurile pe
cal culator, credin]a vs medicina,
internetul, bioetica, fertilizare in
vitro sau avortul.

Pe 25 noiembrie, Muzeul Uni -
rii din Ia[i a fost gazda unui nou
eveniment din cadrul „Serilor
Do xologia”: lansarea volumului
„Convorbiri, taifasuri, divanuri,
portrete“ scris de Grigore Ilisei.
Ie[enii au avut o [ans\ unic\ de
a-i re`ntâlni pe Eugen Barbu,
Con stantin Ciopraga, Zoe Dumi -
tres cu-Bu[ulenga sau Grigore
Vieru prin intermediul jurnalistu-
lui Grigore Ilisei [i a volumului
ap\rut la Editura Doxologia.
Cartea cuprinde `n paginile sale
numeroase interviuri, cu person-
alit\]i din domeniul literaturii,
teologiei, `nv\]\mântului po-
litehnic, istoriei [.a.

Libr\ria Doxologia din Ia[i a
g\zduit pe 10 decembrie „Seara
de poezie cre[tin\”. Tema de dez -
batere a fost „Poe]i români `n
c\utarea lui Dumnezeu“, invita]i
fiind: Lidia Popi]a Stoicescu [i
Marius Iord\chioaia.  

“Serile Spitalului Providen]a”

„Serile Doxologia”
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Mitropolia Moldovei [i
Bucovinei `n colaborare
cu Facultatea de Teologie
Ortodox\ „Dumitru St\ -
niloae” din Ia[i a or ga -
nizat `n perioada 12-14
noiembrie Simpozionul
interna]ional „~ntâlnirea
cu Duhovnicul”. 

~n Aula Magna „Mihai Emi -
nes cu“ a Universit\]ii „Al. I.
Cuza“ din Ia[i a avut loc pe

12 noiembrie, deschiderea ofi-
cial\ a celei de-a patra edi]ii a
Simpozionului Interna]ional „~n -
tâl nirea cu duhovnicul”, dedicat
`n acest an P\rintelui Dionisie de
la Colciu (1909-2004). Prezent la
deschiderea simpozionului, IPS
P\rinte Mitropolit Teofan a adre -
sat un cuvânt de binecuvântare [i
bun-venit invita]ilor: „Cei care
tr\im `n aceste zile fie `n via]a de
m\n\stire, fie `n cea de familie,
fie noi cei responsabili pentru
slu jirea arhiereasc\, suntem `n
general lua]i de valul lumii, care
ne `nconjoar\ din toate p\r]ile.
Exist\ `n lume foarte mult\ de -
rut\, confuzie [i r\t\cire. Toate
acestea [i cele asem\n\toare,

formeaz\ un val, un fel de pre-
siune care se exercit\ asupra tu-
turor. Probabil doar oameni pre-
cum p\rintele Dionisie reu[esc s\
reziste ne`ntina]i de toat\ aceast\
presiune. De ce? Pentru c\ au
duhul lui Dumnezeu, se hr\nesc
din Adev\rul lui Dumnezeu [i
reu[esc `n cele din urm\ – nu f\r\
greut\]i [i f\r\ ispite – s\ mearg\
mai departe f\r\ s\ fie zdrobi]i [i
atin[i de presiunea amintit\“. De
asemenea, Mitropolitul Nicolae
de Mesogheia [i Lavreotiki a `m -
p\r t\[it celor prezen]i câteva im-
presii vii despre `ntalnirea Sfintiei
Sale cu P\rintele Dionisie. Sesiu -
nile de comunic\ri din cadrul
aces tui eveniment s-au desf\[urat
atât `n Ia[i, la Centrul „Provi den -
]a”, cât [i [i la Centrul Cultural

„Sfântul Paisie” de la M\n\stirea
Neam]. Participan]ii la sim-
pozion s-au putut bucura [i de
pre zen]a câtorva ucenici [i apro -
pia]i ai avvei Dionisie, printre ca -
re p\rintele Dionisie, actualul
stare] al Chiliei „Sfântul Gheor -
ghe”, monahul Maxim de la M\ -
n\stirea Iviru, p\rintele Ignatie de
la Chilia „Sfântul Ipatie”, p\rin-
tele Nifon de la M\n\stirea Va -
toped [i al]ii. 

~n `ncheierea Simpozionului
in terna]ional dedicat Cuviosului
P\rinte Dionisie Colciu, partici-
pan]ii au fost prezen]i la Sfânta
Liturghie s\vâr[it\ de IPS P\rinte
Mitropolit Teofan, `n cinstea Sfân -
tul Cuvios Paisie Velici cov schi de
la M\n\stirea Neam] pr\z nuit pe
15 noiembrie.  

Simpozion interna]ional “~nt=lnirea cu Duhovnicul –
P\rintele Dionisie de la Colciu (1909-2004)”

Corul de Tineret al Parohiei din Helsinki [i corul
teologic Aleph, al Colegiului ie[ean „Sfântul
Nicolae”, au sus]inut un concert de muzic\ reli-
gioas\ pe 5 noiembrie, la biserica „Sfântul Sava”
din Ia[i. Evenimentul s-a desf\[urat cu binecu-
vântarea IPS Mitropolit Teofan. Prietenia dintre
tinerii români [i cei finlandezi a `nceput `n 2013,
odat\ cu tab\ra de var\ interna]ional\ organizat\ la
Castelul Micl\u[eni, de c\tre Federa]ia Mondial\
Cre[tin\ a Studen]ilor. Fiind impresionat\ de fru-

muse]ea cânt\rii bizantine române[ti, o tân\r\ din
Peninsula Scandinav\ a ob]inut fonduri europene
pentru a finan]a un cor de tineri români care s\
viziteze Finlanda, astfel `ncât `n prim\vara anului
2014 corul Aleph a concertat pentru membrii co-
munit\]ii ortodoxe finlandeze. Credincio[ii orto -
doc[i sunt minoritari `n Finlanda, dar ortodoxia are
statut de religie oficial\, iar elevii se bucur\ de ora
de religie conform programei ortodoxe, f\r\ a fi
nece sar\ depunerea unei cereri.

Concert rom=no-finlandez de muzic\
religioas\ ortodox\
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Centrul de Conferin]e
„Providen]a“ a g\zduit
pe 13 decembrie, tradi -
]io nalul concert de colin -
de al Mitropoliei Moldo -
vei [i Bucovinei. Mesajul
colindelor autentice a
fost conturat printr-un
decor specific, iar cetele
de colind\tori, iubitoare
de tradi]ie [i neam, au
`m br\cat costume popu -
lare specifice zonei de
provenien]\. 

Concertul de colinde s-a
desf\[urat `n acest an
sub genericul „Opai]“.

Peste 1000 de spectatori au avut
ocazia s\ petreasc\ aproximativ
dou\ ore `n atmosfera Cr\ciunu -
lui arhaic [i au putut asculta colin -
de tradi]ionale române[ti inter-
pre tate de mai multe coruri: Or -
ches tra de copii [i tineri „Mugu -
reii din Obcini” - Vicovu de Sus,
Corul „ALEPH” al Colegiului „Sfân -
tul Nicolae”, Corul de copii din
parohia Stânca-Roznovanu, An -
sam blul etnofolcloric „Pl\ie[ii“
din Republica Moldova, Ansam -
blul „Datina str\bun\“ din Negu -
le[ti - Neam], Grupul vocal-tradi -
]ional al Liceului „Ion Nistor” din
Vicovu din Sus. La finalul concer-
tului, IPS Mitropolit Teofan a
mul ]umit tuturor celor care au
contribuit la buna organizare a
concertului [i a subliniat impor-
tan]a unor astfel de evenimente:
„Cred c\ aceste grupuri de colin -
d\tori au reu[it, pu]in câte pu]in,
s\ p\trund\ `n ungherele fiin]ei
noastre, acoperite parc\ prea
mult de zgura nelini[tilor, [i s\ ne
aduc\ aminte de urarea tradi]io na -
l\ «cele rele s\ se spele, cele bu -
ne s\ se adune». Acum la sfâr[itul

anului, n\d\jduim c\ vom intra
cu to]ii `ntr-un alt ritm al vie]ii -
cel de colind\ [i de colind\tori.
Le urez celor ce ne-au `ncântat,
cât [i organizatorilor, dar [i româ -
nilor de pretutindeni, s\-i ajute
Dumnezeu s\ finalizeze acest an
`n imn de colind\, fiindc\ este
vai de sufletul f\r\ de colind\.
Cum ar fi oare sfâr[itul de an da -
c\ nu ar exista colindele pe pris -
pa sufletelor noastre?”.

Concertul de Cr\ciun al Mi -
tropoliei Moldovei [i Bucovinei
s-a `ncheiat cu tradi]ionalul col-
ind „O, ce veste minunat\!“ in-
terpretat de membrii tuturor celor
[ase coruri, `mpreun\ cu to]i cei
prezen]i. 

~n Sala „Calistrat Hoga[” a Con -
siliului Jude]ean Piatra Neam] a
avut loc pe 19 decembrie, tra di ]io -
nalul concert de co lin de „Na[ te -
rea Domnului – Bu curia Noas -
tr\”. Evenimentul a fost organizat
de c\tre Protopopiatul Piatra
Neam], la ini]iativa [i cu binecu-
vântarea IPS P\rinte Mitropolit
Teofan. Grupurile de colind\tori
ce au vestit Na[terea Domnului
au fost Corul Protopopiatului Pia -
tra Neam] „Glasul bisericii”, Co -
rul „Camena” format din preote-
sele din protopopiatul Piatra-

Neam], Corul „Angeli”, Ansam -
bul „Datina Str\bun\”[i „Vl\sta -
re le Ortodoxiei” format din mem -
brii ATOR- Piatra-Neam]. La eve -
ni ment au fost prezen]i preo]i,
cre dincio[i, membri ai autori -
t\]ilor locale [i jude]ene, precum
[i IPS P\rinte Mitropolit Teofan.

La finalul concertului, Mitro po -
litul Moldovei [i Bucovinei a vor-
bit despre simbolismul pe[terii din
Betleem: „Pe[tera din Bet leem,
cântat\ de colindele din aceast\
sear\, reprezint\ `n mod special
familia autentic\, f\r\ de care nu
exist\ normalitate `n via]a noas -
tr\. ~n persoana B\trânului Iosif `i
g\sim pe to]ii ta]ii din lume care
nu-[i pleac\ genunchii `n fa]a a
ceea ce se r\spânde[te atât de
mult `n lume - desfrâul, infideli-
tatea [i cele care decurg din
aceasta. ~n pe[tera din Betleem o
vedem [i pe Preasfânta N\sc\ -
toare de Dumnezeu, care repre -
zint\ icoana na[terii de prunci [i
a cre[terii lor `n fric\ de Dum ne -
zeu, ru[ine de oameni [i dragoste
de neam. Bine`n]eles, din pe[ter\
nu lipse[te Dumnezeiescul Prunc,
chip al tuturor pruncilor dintot-
deauna, care ne fac via]a atât de
frumoas\ [i despre care Ernest
Bernea spunea c\ atunci când su-
fletul omului este agitat, fr\mân-

Concerte de colinde organizate 
de Mitropolia Moldovei [i Bucovinei 

ð
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tat, `nnegrit de tot ceea ce se
`ntâmpl\ `n el [i `n jurul s\u,
dac\ prive[te [i ]ine de mân\ un
prunc, având disponibilitatea de
a-l asculta pe acesta, iese din
starea `n care se afl\ [i p\trunde
`ntr-o alt\ zare”.

Concertul de Cr\ciun al Pro to -
po piatului Piatra Neam] s-a `n -
che iat cu tradi]ionalul colind „O,
ce veste minunat\!“ interpretat de
membrii tuturor celor cinci co ruri,
`mpreun\ cu to]i cei prezen]i.

Pe 20 decembrie, Casa Sindi -
ca telor „Nicolae Iorga” din Boto -
[ani a fost gazda tradi]ionalului
concert de colinde „Bucuria Na[ -
terii Domnului”. Evenimentul a
fost organizat de c\tre Protopo -
pia tul Boto[ani, la ini]iativa [i cu
binecuvântarea IPS P\rinte Mi tro -
polit Teofan. Grupurile de colin -
d\tori ce au vestit Na[terea Dom -
nului au fost Corul ATOR - filiala
Boto[ani, Grupul vocal „Izvora -
[ul” al parohiei Pancu, Corul
ATOR - filiala Fl\mânzi, Corul
ATOR - filiala Darabani, Corul
„Filoteos” al Seminarului Teo lo -

gic „Sf. Gheorghe” din Boto[ani,
corul ATOR - filiala Dorohoi [i
Grupul coral „Mugura[ii” al pa -
rohiei Vl\deni. La eveniment au
fost prezen]i preo]i, credincio[i,
membri ai autorit\]ilor locale [i
jude]ene, precum [i IPS P\rinte
Teofan. La finalul concertului,
Mi tropolitul Moldovei [i Bucovi -
nei a amintit c\ venirea colin d\ -
torilor e d\t\toare de speran]\:
„Suntem dup\ un an care nu a
fost deloc u[or nici pentru lume,
nici pentru ]ar\, iar cântecele de
colind\ vin ca un balsam care
mai spal\ din `ntin\ciunea pe
care am aduna t-o de-a lungul
anului, ne mai `nc\lzesc inima
`nghe]at\, mai despietresc sufle-
tul f\cut piatr\ de relele proprii
sau de cele care vin din contextul
`n care tr\im. Zicem [i noi,
asemenea versului unei cânt\ri,
c\, atât timp cât «nu mor colin -
d\torii», nu ne pierdem spe ran]a.
Cât mai sunt oameni care zidesc
biserici, nu ne pierdem speran]a.
Cât mai sunt tineri care merg la
m\n\stire, nu ne pierdem spe ran -
]a. Cât mai sunt mame care nasc

prunci, nu ne pierdem spe ran]a.
Cât mai sunt ta]i care au singur
]el `n via]\ - fidelitatea fa]\ de
propria so]ie [i grija pentru copii,
nu ne pierdem speran]a. Cât mai
sunt ]\rani care nu-[i vând p\ -
mân tul, nu ne pierdem speran]a.
Cât mai sunt tineri ti neri olimpici,
nu ne pierdem spe ran]a. Cât mai
sunt tineri care au for]a s\ intre [i
`n foc, punându-[i chiar [i via]a
`n pericol, ca s\ salveze alte vie]i,
nu ne pierdem speran]a. V\ `n -
demn s\ desco pe ri]i partea cea
plin\ a paharului din via]a pro-
prie [i din via]a altora, s\ de-
scoperi]i acele un ghe re de lu-
min\ care se afl\ [i `n sufletul
celui mai p\c\tos dintre oameni,
[i, `n mod special, s\ descoperi]i
colindele pe care s\ le `nr\ d\ -
cina]i `n inim\, `n p\mântul cel
bun”.

Concertul de Cr\ciun al Pro to -
popiatului Boto[ani s-a `ncheiat cu
tradi]ionalul colind „O, ce veste
minunat\!“ interpretat de membrii
tuturor celor [apte co ruri, `mpreu -
n\ cu to]i cei prezen]i.

Peste 1.000 de copii din toat\ Moldova au
colindat pe 18 decembrie, la Ia[i, `n cadrul
proiectului „Cantus Mundi“. Gala a fost un

prilej unic pentru participan]i de a vesti Na[terea
Domnului al\turi de al]i tineri din diferite jude]e
moldave. Manifestarea, desf\[urat\ la Palas Mall
din Ia[i, a fost organizat\ sub denumirea „Gala de

Cr\ciun Cantus Mundi“, `n colaborare cu Asocia]ia
„Iubire [i ~ncredere“ din Ia[i, coordonat\ de dr.
Daniela Doro[inc\. Acest proiect reune[te multe
coruri de copii iubitori de muzic\, de frumos [i de
art\, fiind sus]inut de Guvernul României. Reper to -
riul abordat de corurile participante a cuprins colin -
de [i cântece na]ionale [i interna]ionale. 

Gal\ de Cr\ciun `n cadrul proiectului 
„Cantus Mundi“, la Ia[i

ð
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Pe 14 decembrie, a avut loc cea de-a V-a
edi]ie a Ga lei Na]ionale a Voluntari lor, cel
mai amplu eveniment de recunoa[tere a

meritelor voluntariatului la nivel na]ional. ~n ca drul
competi]iei au fost `nscrise 193 de aplica]ii [i au
fost ale[i 98 de finali[ti, printre care s-au aflat [i trei
nominaliz\ri pentru membrii Colegiului „Sfântul
Nicolae“ - Valentin Iulian }oc la categoria „Coordo -
natorul de voluntari al anu lui“, C\t\lin Acatrinei la
catego ria „Voluntarul anului `n do me niul art\ [i cul-
tur\“ [i Proiec tul Gree n opolis la categoria „Pro -
iectul de voluntariat al anului `n domeniul protec]ia
mediului [i anima le lor“. ~n cadrul Galei, Pro iectul
Green opolis al Colegiului „Sfân tul Nicolae”, coor-
donat de Maria Kozhinova, a câ[tigat premiul la
categoria „Proiectul de volunta riat al anului `n
domeniul protec ]ia mediului [i animalelor“.

Greenopolis este un proiect care poate rezolva
problema edu ca]iei precare `n rândul tinerilor cu pri -

vire la p\r]ile pozitive [i cele negative ale consumu-
lui de resurse, al reducerii consumului, al recicl\rii [i
al reutiliz\rii materialelor. Au fost realizate campanii
de con[tientizare [i de informare `n rândul elevilor [i
al studen]ilor, o expozi]ie prin care s-a adus `n dis -
cu]ie consumul de ap\ pentru producerea mai mul-
tor alimente utilizate `n alimen ta]ia românilor. Au
fost realizate parteneriate cu mai multe institu]ii [i
ONG-uri reprezentative pentru promovarea acestora
[i a proiectului. O reu[it\ este ampla sarea unor urne
de depozitare [i reciclare a bateriile, a becurilor, a
hârtiei [i a electrocasnicelor mici. Ideea de baz\ este
informarea studen]ilor asupra faptului c\ exist\ vari-
ante de reciclare [i de reutilizare a materialelor pe
care le folosim zi de zi. Colegiul Sfântul Nicolae este
primul c\ min de studen]i din Ia[i care are aceste pro-
ceduri [i metode de reciclare [i de colectare selec-
tiv\. Num\rul de voluntari implica]i ̀ n cadrul proiec-
tului: 30. Num\rul de ore de voluntariat desf\[urate
`n cadrul proiectului: 4500.

Seminarul Teologic Liceal Or -
todox „Sfântul Ioan Ia -
cob” din Dorohoi a g\z d-

uit pe 5 decembrie, un eveni-
ment cultural deosebit, prilejuit
de lansarea operei integrale a p\ -
rintelui prof. dr. Dumitru Furtun\,
ctitorul de la 1923 al Semina -
rului. Lansarea celor 9 volume
cu prinzând peste 2700 de pagini
a avut loc ̀ n Sala Teatrului din mu-
 nicipiu. Au rostit alocu]iuni aca de-
micianul Alexandru Zub, cel ce a
scris cuvântul introductiv, p\rin-
tele consilier Hrisostom R\d\[a -
nu, cel care a avut o contribu]ie
important\ la realizarea proiectu-
lui, reprezentan]i ai autorit\]ilor
locale, ai conducerii Editurii „Sf
Mina”, precum [i p\rintele profe-
sor Constantin Muha. La final, a
rostit un cuvânt  IPS P\rinte Mi -
tropolit Teofan: „P\rintele Du -
mitru Furtun\ [i-a ales drept pre-
ocupare [i contribu]ie specific\
`n misiunea sa soarta omului de
rând, care nu este `ntotdeauna
pus\ la valoarea pe care o merit\.
P\rintele Dumitru a `n]eles faptul

c\ talpa ]\rii, cei care stau `n
primul rând `n cazul unui r\zboi,
reprezint\, `n cele din urm\, fun-
damentul unui neam. ~n al doilea
rând, p\rintele Furtun\, parcur -
gând parohiile [i bisericile din
aceast\ zon\ a ]\rii, a `n]eles sta -
rea de veghe a slujitorilor sfin-
telor altare, afirmând c\ «acest
preot de ]ar\, care `l `nva]\ pe om
frica de Dumnezeu, aduce cea
mai puternic\ m\rturie `mpotriva
du[manilor ]\rii [i ai credin]ei».
~n al treilea rând, p\rintele a ales
s\-[i dedice tinere]ea studiilor
asupra personalit\]ii Sfântului
Paisie Velicicovschi, cel mai ma -
re c\lug\r care a vie]uit `n aceas -

t\ ]ar\ [i `n mod special `n Mol -
dova, care avea `n m\n\stirea sa
peste 1000 de c\lug\ri de 30 de
na ]ionalit\]i. A `n]eles a[adar p\ -
rintele Furtun\ c\ ]\ranul, preotul
de la ]ar\ [i citadela de credin]\
[i de cultur\ - m\n\s tirea, creea -
z\ resurse de supravie]uire pen-
tru Biseric\ [i pentru neam”.

Evenimentul s-a `ncheiat cu un
program artistic prezentat de
membrii Cenaclului „Haris” [i a
cluburilor „Aleph” din cadrul Se -
minarului dorohoian. Cele 9 vol-
ume lansate vor fi oferite `n mod
gratuit tuturor bibliotecilor din zo -
na Moldovei , precum [i [coli lor
teologice din `ntreaga ]ar\.

Activit\]ile de voluntariat ale Colegiului Sfântului
Nicolae, premiate la nivel na]ional

Lansarea operei integrale 
a p\rintelui prof. dr. Dumitru Furtun\
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Seminarul Teologic Liceal
Ortodox „Veniamin Cos -
ta chi“ de la M\n\stirea

Neam] a g\zduit pe 18 [i 19 no -
iembrie cea de-a II-a edi]ie a
Colocviului pastoral pentru tine -
ret. La eveniment au participat 50
de preo]i din Eparhia Ia[ilor care
sunt implica]i `n activit\]i pas-
toral-misionare cu tinerii din pa -
rohie. De asemenea, au partici-
 pat [i câ]iva membri ai Asocia]iei
Tineretul Ortodox Român (ATOR)
- filiala Ia[i. ~n cele dou\ zile ale
`ntrunirii, s-a f\cut o prezentare a
realiz\rilor din anul trecut [i s-au
propus proiecte ce urmeaz\ a fi
puse `n practic\ `n 2016. De ase -
menea, s-a vorbit despre dificul -
t\ ]ile pe care preo]ii le `ntâm pin\
`n ceea ce prive[te lucrul cu tine -

rii. IPS P\rinte Mitropolit Teofan a
dat câteva sfaturi celor implica]i
`n activit\]ile cu tinerii: „Dum ne -
zeu iube[te mai mult un p\c\tos
care se poc\ie[te decât un drept
care se laud\ cu dreptatea lui.
Apelul meu c\tre voi este s\ nu
v\ socoti]i mai presus decât al]i
preo]i care nu s\vâr[esc lucrarea
voastr\. V\ `ndemn s\ v\ plasa]i
`n logica `n]elepciunii celei de
Dumnezeu v\dit\, [i nu `n cea
care reiese din iscusimea `n]elep-
ciunii acestei lumi - `mi fac trea -
ba, sunt corect, am luc\ri cu tine -
rii etc. S\ v\ dea Dum ne zeu pu te -
re s\ zice]i dup\ toate cele s\ vâr -
[ite - rug\ciune, post, renun]are
la propriile preocup\ri - c\ sun -
te]i totu[i slugi nevredni ce. Doar
a[a ne `ncadr\m `n logi ca duhov -

niceasc\ a lucrurilor. Altfel, r\ -
mânem `n zona «activismului
pastoral», dup\ cum afirma p\ -
rin tele Alexander Schmemann.
Vom contabiliza toate realiz\rile
f\cute `n pastora]ie, ne vom l\u -
da - dac\ nu `n public, `n sufletul
nostru cu ele - [i `i vom judeca pe
cei care nu fac asemenea nou\“.

Pe 19 noiembrie, participan]ii
la colocviu, precum [i directorii de
seminarii teologice din Arhie pis -
co pia Ia[ilor au participat la Sfân -
ta Liturghie s\vâr[it\ de IPS P\ rin -
te Teofan `n Biserica „Sfân tul Ioan
Iacob Hozevitul“ a Semi na ru lui
Teologic de la M\n\stirea Neam].
Dup\ slujb\ avut loc [i consf\ tui-
 rea anual\ a IPS P\rinte Mitropolit
Teofan cu directorii de la semi-
nariile din Arhiepiscopia Ia[ilor.

Sala Coloanelor a Facult\]ii de Teologie Orto -
dox\ „Dumitru St\niloae“ din Ia[i a fost arhi -
plin\ pe 15 decembrie, la tradi]ionala serbare

de Cr\ciun organizat\ de studen]ii teologi. Pe lâng\
publicul numeros format din studen]i, p\rin]i [i cadre
didactice, evenimentul s-a bucurat de prezen]a IPS
P\rinte Mitropolit Teofan, precum [i unor membri din
conducerea Universit\]ii „Al. I. Cuza“ din Ia[i. Rând
pe rând, au `ncântat auditoriul Corul de copii de la
Opera Na]ional\ din Ia[i, dirija]i de Raluca Zaharia si
format la ini]iativa doamnei Beatrice Rancea, Corul
„Mitropolitul Iosif Naniescu“ al Facult\]ii de Teologie
„Dumitru St\niloae“ din Ia[i, dirijat de pr. asist. univ.
dr. Gabriel N\stas\, corul ASCOR - filiala Ia[i, Corul
„Anima Fratres”. Tradi]ionala manifestare a studen -
]ilor teologi ie[eni a mai cuprins poezii [i ur\turi, pre-
cum [i o frumoas\ pies\ de teatru, ce a stârnit ropote

de aplauze `n rândul publicului. La final, to]i cei pre -
zen]i, la `ndemnul p\rintelui decan, au cântat colin-
dul „O, ce veste minunat\!“.

A II-a edi]ie a Colocviului pastoral pentru tineret

Serbare de Cr\ciun la Facultatea de Teologie din Ia[i
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„Valori
Culturale
Române[ti“,
edi]ia a XII-a

La Colegiul Na]ional „Mi -
hai Eminescu” din Ia[i
a debutat pe 13 noiem-

brie cea de-a XII-a edi]ie a Pro -
iectului „Valori Culturale Ro mâ -
ne[ti“. Evenimentul a reunit
peste 120 de elevi [i profesori
de la Colegiul Na]ional „Mi -
hai Eminescu” [i Seminarul
Teologic Ortodox „Veniamin
Costachi” de la M\n\stirea
Neam]. La festivitatea de de-
schidere, pr. prof. dr. Bogdan
Racu, inspector `n cadrul Sec -
torului `nv\]\mânt al Arhie pis -
copiei Ia[ilor, a transmis me -
sa jul de binecuvântare al IPS
P\rinte Mitropolit Teo fan pen-
tru participan]ii la acest pro -
iect: „~naltpreasfin]itul P\rinte
Mitropolit Teofan binecuvin-
teaz\ tot ceea ce este româ-
nesc, tot ceea ce reprezint\
cultur\ [i are valoare, a[a cum
afirm\ ca [i gând pus `n fapt\
cei care fac parte din acest
proiect. Dincolo de scheme
institu]ionale [i dincolo de
oportunit\]i `ntr-o anumit\ pe-
rioad\ a vie]ii, proiectul «Va -
lori culturale române[ti» poa -
te fi [i un mod de via]\ pentru
participan]i. Sper\m ca aceste
cuvinte - valoare, cultur\, ro -
mânism [i credin]\, s\ fac\
parte `n mod constant, pân\ la
identificarea total\, `n via]a
participan]ilor [i `n via]a celor
c\rora ei vor m\rturisi cele
tr\ite `n cadrul proiectului”.

Participan]ii celei de-a XII-a
edi]ii au fost implica]i `n nu-
meroase activit\]i cultural-edu -
cative [i sportive [i au dialogat
sub semnul prieteniei [i a to le -
ran]ei despre problemele ti ne -
rilor `ntr-o societate aflat\ `n
schimbare.

Pe 12 noiembrie, studen]ii
Facult\]ii de Teologie Or -
todox\ „Dumitru St\ni -

loae“ din Ia[i s-au bucurat de
prezen]a IPS Nicolae, Mitropolit
de Mesogheia [i Lavreotiki, pre -
zent la Ia[i la invita]ia IPS Mitro -
polit Teofan. ~n Sala Coloanelor a
Facult\]ii de Teologie, IPS Nico -
lae a sus]inut conferin]a cu tema
„Dac\ exist\ via]\, doresc s\
tr\iesc“. P\rintele Mitropolit Ni -
colae a subliniat `n expunerea sa
trei problematici – secularizarea
vie]ii (lipsa lui Dumnezeu din re-
alitatea care ne `nconjoar\), ra -
]ionalizarea credin]ei [i `nlocui -
rea harului cu legea: „Oamenii
se simt confortabil tr\ind ca ni[te
ma[in\rii biologice, iar conse -
cin]a acestui fapt este `n\bu[irea
necesit\]ii lui Dumnezeu. Pentru
c\ se tot aduce `n discu]ie prob-
lema explic\rii lui Dumnezeu
prin argumente ra]ionale ca re -
zul tat al cercet\rilor, oamenii de
[tiin]\ au ajuns la concluzia c\
uni versul poate fi cunoscut din
punct de vedere [tiin]ific `n pro-
por]ie de 4%, iar restul de 90%

este o tain\, un adev\r mistic,
obi ectul propov\duirii Bisericii.
De aceea, mereu am vrut s\ m\
asem\n cu sfin]ii, nu cu oamenii
de [tiin]\“.

Finalul `ntâlnirii a luat forma
unei convorbiri, P\rintele Mitro -
po lit r\spunzând `ntreb\rilor a dre -
s ate de tân\rul auditoriu.

Pe 12 decembrie la Mu -
zeul Unirii din Ia[i a avut
loc etapa final\ a concur-

sului de Noul Testament – „Scri -
soa rea de dragoste a lui Dumne -
zeu c\tre oameni”. Tema primei
edi]ii a fost: Na[terea [i Botezul
Domnului `n Noul Testament.
Participan]ii, membrii din fili -
alele ATOR Ia[i, Coste[ti, Târgu
Frumos, Pa[cani, Hârl\u [i Gru -
purile de tineri de la Parohiile
Sfântul Mina – Ia[i, Moreni, au
fost grupa]i dup\ vârst\ `n dou\
categorii: 14-18 ani [i 19-24
ani. Juriul a fost alc\tuit dintr-o
co misie cu trei membri: Pr. dr.
Ce zar Hârl\oanu, Pr. dr. Natha -
nael Neac[u [i Pr. dr. Roger
Cores ciuc. ~n urma `ntreb\rilor,

câ[ti g\torii premiilor I au fost:
Ana Ma ria Moldovan de la
ATOR Târgu Frumos [i R\zvan
Zaharia din Parohia Sfântul
Mina. Câ[ ti g\torii au primit di -
plo me, premii `n bani [i c\r]i.
Gân dul organizatorilor a fost
ace la de a-i `ncuraja pe tineri s\
descopere bog\]ia [i puterea
tex telor scripturistice. 

“Dac\ exist\ via]\, 
doresc s\ tr\iesc„

Concurs de Noul Testament
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Asocia]ia Studen]ilor Cre[tini Ortodoc[i
Români (ASCOR) - filiala Ia[i a marcat pe
12 decembrie aniversarea a 25 de ani de la

`nfiin]are. Manifest\rile au debutat la Biserica
Sfântul Sava cel Sfin]it din Ia[i, unde a fost s\vâr[it\
Sfânta Liturghie de IPS Mitropolit P\rinte Teofan. La
slujb\ au participat membri actuali ASCOR, cât [i
membri din genera]iille trecute ale asocia]iei. La fi-
nalul slujbei, IPS P\rinte Mitropolit Teofan a adresat
un cuvânt de `nv\]\tur\, `n care i-a `ndemnat pe to]i
membrii ASCOR s\ nu uite de trei valori esen]iale –
Biserica, Neamul [i Familia: „V\ `ndemn s\ ad\u -
ga]i `n via]a voastr\ cât mai multe clipe de adev\r,
bun\tate [i bucurie, de roade ale Duhului Sfânt. S\
v\ d\ruiasc\ Dumnezeu mult\ bucurie [i s\ nu uita]i
cele trei mari adev\ruri care ne sus]in `n via]\:
Biserica, Neamul [i Familia. S\ v\ d\ruiasc\ Dum -
nezeu aceast\ `ntreit\ lucrare pentru a fi mântui]i nu
numai `n ve[nicie al\turi de sfin]ii lui Dum nezeu, ci
[i `n aceast\ lume, `n care p\c\to[ii, prin poc\in]\,
`ndr\znesc s\ tind\ spre dimensiunea sfin]eniei”.

Evenimentele au continuat la Centrul de
Conferin]e Providen]a din Ia[i, unde au avut loc
discu]ii `ntre fo[ti [i actuali membri ai ASCOR. 

ASCOR - Ia[i s-a `nfiin]at la 14 octombrie 1990,
din ini]iativa unui grup de studen]i de la Univer -
sitatea „Al. I. Cuza” [i Universitatea Agronomic\
din Ia[i, cu sprijinul [i binecuvântarea Preafericitu -
lui P\rinte Daniel, Patriarhul României, la acea
vreme mitropolitul Moldovei [i Bucovinei. ASCOR
este o organiza]ie de tineret nonguvernamental\
(ONG), cu caracter cre[tin, apolitic\ [i non-profit,
cu filiale `n toate centrele universitare din ]ar\: Bu -
cu re[ti, Alba-Iulia, Bac\u, Cluj-Napoca, Gala]i,
Ia[i, Oradea, Sibiu, Timi[oara etc. Ocrotitorii spiri-
tuali ai ASCOR Ia[i sunt Sfântul Calinic de la Cer -
nica [i Sfânta Cuvioas\ Parascheva. Scopul ASCOR
este promovarea credin]ei [i a spiritualit\]ii orto-
doxe `n rândul tinerilor, cu prioritate `n mediul uni-
versitar, iar printre obiectivele organiza]iei se nu m\ -
r\ promovarea valorilor cre[tin-ortodoxe, impli-
carea tinerilor `n via]a liturgic\ [i filantropic\ a

Bisericii, ap\rarea drepturilor tinerilor [i con[tienti-
zarea `ndatoririlor pe care ace[tia le au fa]\ de
Biseric\, neam [i familie, `ncurajarea dialogului din-
tre credin]\ [i cultur\. ~n prezent, filiala Ia[i din AS-
COR are aproximativ 150 membri de la diferite fac-
ult\]i: Medicin\, Informatic\, Teologie, Con struc ]ii,
Hidrotehnic\, Psihologie, Politehnic\. Mem brii titu-
lari sunt studen]i sau doctoranzi ai universit\]ilor
ie[ene. ASCOR – Ia[i este membr\ a Federa]iei
Mondiale a Tineretului Ortodox - SYNDESMOS [i
colaboreaz\ cu Asocia]ia Nepsis din Fran]a.

25 de ani de la `nfiin]area ASCOR Ia[i
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Pe 16 decembrie, la Cen -
trul social al parohiei „Bi -
necredinciosul Voievod

{tefan cel Mare [i Sfânt” din Ia[i
a fost prezentat oficial Centrul de
Hipoterapie [i Echita]ie „Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe”, o
structur\ de economie social\ re-
alizat\ `n cadrul unui proiect de -
rulat de c\tre Funda]ia Solidari -
tate [i Speran]\ a Arhiepiscopiei
Ia[ilor.  La `nceput de drum, Cen -
trul de Hipoterapie [i Echita]ie `[i
propune s\ ofere zâmbete unor
copii pentru care via]a nu a fost
tocmai blând\. {i nu doar pentru
ace[ti copii, ci pentru to]i cei
care vor descoperi bucuria de a
sta `n preajma cailor.

Ideea de suflet a fost pus\ pe
hârtie [i apoi implementat\ de

c\tre Funda]ia Solidaritate [i
Speran]\ a Arhiepiscopiei Ia[ilor,
beneficiind de o fina]are POS-
DRU `n cadrul proiectului „Pa[i
spre incluziunea social\ prin dez-
 voltarea economiei sociale”. Se -
diul Centrului de Hipoterapie [i
Echita]ie este ̀ n plin\ contruc]ie ̀ n
comuna Bârnova. De la Her ghelia

R\d\u]i, jude]ul Suceava au fost
adu[i patru cai special antrena]i
pentru a lucra cu copiii, `n special
cu cei cu autism [i alte afec]iuni
din spectrul acestuia. Trei dintre
cai sunt din rasa Shaghia Arab [i
unul Pur Sânge Englez, un cal de
o elegan]\ aparte. ~n plus, sunt [i
doi ponei din rasa Arming.

Pe 6 decembrie, la Centrul
de Conferin]e „Providen -
]a” din Ia[i, a avut loc

Spec tacolul caritabil „Poveste
din Viflaim” – a III-a edi]ie – orga -
ni zat de Funda]ia Solidaritate [i
Speran]\ – filiala Ia[i. ~n debutul
evenimentului, au interpretat co -
lin de Corul de copii „Musica Vi -
va” al Asocia]iei Iubire [i ~ncre -
de re – dirijor dr. Daniela Doro -

[in c\, Corul de copii beneficiari
ai Centrului de Zi pentru copii
„Sfânta Marina” al Funda]ia
Solidaritate [i Speran]\ – filiala
Ia[i – coordonator Lucian Isaicu
[i Corul de copii beneficiari ai
Centrului de Zi pentru copii „Mia
Casa Incule]” al Funda]ia Solida -
ritate [i Speran]\ – filiala Ia[i –
coordonator Alina B\dili]\. Paula
Seling, a `ncântat pe cei aproape

1300 de ie[eni veni]i `n seara de
Sfântul Nicolae la Centrul de
Conferin]e „Providen]a” atât cu
piese din repertoriul propriu, dar
[i cu cântece de iarn\ [i colinde.
Acest eveniment a fost organizat
pentru sus]inerea activit\]ilor so-
cial-educative derulate `n cadrul
Funda]iei prin cele dou\ centre
de zi pentru copii defavoriza]i [i
prin Cantina Social\.

“Poveste din Viflaim” 

Prezentare oficial\ a Centrului de Hipoterapie 
[i Echita]ie „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” 
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~n Aula Magna „Haralamb
Va siliu“ a Universit\]ii de
{tiin]e Agricole [i Medicin\

Veterinar\ „Ion Ionescu de la
Brad“ din Ia[i a avut loc pe data
de 6 decembrie, spectacolul ca ri-
 tabil „Cu drag de s\rb\tori, al\ -
turi de voi“. 

Evenimentul a fost organizat
de Asocia]ia „Calea Vie]ii - Tineri
pentru b\trâni, b\trâni pentru
tineri“ [i de Universitatea Agro -
no mic\ din Ia[i, pentru spriji -
nirea a 105 de copii defavoriza]i
din jude]ul Ia[i. Acesta a avut loc
`n cadrul campaniei umanitare
„Pu]in pentru tine, mult pentru
al]ii“, edi]ia a VI-a. Partenerii eve -
nimentului au fost: Univer si tatea
de Arte „George Enescu“ din Ia[i,
Parohia „Sfântul Arhi dia con {te f-
an“ - T\t\ra[i din Ia[i, Parohia
„Na[ terea Sfântului Ioan Bo te z\ -

torul“ - Bucium din Ia[i, Colegiul
Na]ional „Emil Ra covi]\“, Cole -
giul Agricol „Vasile Adamachi“

din Ia[i, Liceul de In for matic\ din
Ia[i [i Liceul „Di mi trie Cantemir“
din Ia[i“.

~n apropierea s\rb\torilor de
iarn\, `n cadrul Programului
Na]ional „S\n\tate pentru

sate“ pe 16 decembrie, Funda]ia
Medical\ „Providen]a“, cu spri-
jinul echipei medicale din Poli -
clinica [i Spitalul „Providen]a“ din
Ia[i, a organizat o caravan\ me d-
ical\ `n teritoriu, la M\n\s tirea
Bistri]a. Beneficiari au fost 26 de
pacien]i din parohiile Plo pu[or [i
Bistri]a din Protopopiatul Piatra
Neam]. La aceast\ activitate au
participat trei medici (dr. Eu gen
Neculai Gazzi, medic spe cialist
Medicin\ Intern\; dr. Cris tina Ro -
xa na Marcu, medic specialist Me -
di cin\ Intern\, [i dr. Pârciu Simo -
na, medic specialist Gastro en tero -
logie), trei asisten]i medicali (Io nu]
Hariga, D\nu] Scân teie [i L\ cr\ -
mioara Cojoca riu), precum [i asis-
 tentul social al funda]iei, Ni coleta-
Cristina Chir vas\. Rezul tatul a fost
unul `mbucur\tor, adu când o raz\
de spe ran ]\ pe chipul oamenilor,

care n-au mai vizitat un medic de
foar te mult timp, dar care au pro -
 bleme reale de s\n\tate. 

~n acest an Funda]ia a organi-
zat cinci caravane medicale pe

teritoriul Arhiepiscopiei Ia[ilor,
venind `n ajutorul a 135 de bene -
ficari, iar la sediul ei din Ia[i, 565
de persoane au fost sprijinite cu
servicii medicale gratuite.

Caravan\ medical\ `n prag de s\rb\toare

Spectacol caritabil pentru copiii nevoia[i 
din jude]ul Ia[i
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P\rintele Ioanichie An -
do ne de la M\n\sti rea
Neam] a fost condus

pe ultimul drum. Slujba ̀ n mor -
mânt\rii a fost s\vâr[it\ pe 5
de cembrie de arhimandri tul
Be nedict Sauciuc, sta re ]ul a[e -
z\rii monahale, al\ turi de un
sobor de preo]i. N\s cut pe 7
martie 1926, `ntr-o familie nu-
 meroas\ din comuna Iv\ ne[ti,
jude]ul Vaslui, p\rintele Ioa ni -
chie [i-a `ndreptat pa[ii spre
M\n\stirea Neam] `n anul
1950, dup\ `mplinirea stagiu-
 lui militar, mânat de dra gos -
tea pentru via]a monahal\. ~n
anul 1952, este tuns `n mon-
ahism `mpreun\ cu monahul
Partenie Apetrei. Prigoana co -
munist\ din ]ara noastr\ `n -
drep tat\ `mpotriva monahis-
mului a fost sim]it\ [i la M\ -
n\stirea Neam] `n anul 1959.
Mul]i c\lug\ri au fost sili]i s\
p\r\seasc\ m\n\stirea. Prin -
tre ace[tia era [i tân\rul mo nah
Ioanichie. Dar Dum ne zeu a

rânduit ca p\rintele Ioa nichie
s\ fie angajat ca me canic [i
electrician la se mi narul teo-
logic de lâng\ M\n\stirea
Neam]. Locuind `n m\n\s -
tire, a slujit `n continuare cu
aceea[i râvn\ [i ascultare
Biserica pân\ `n anul 1992,
când stare]ul M\n\stirii Neam],
p\rintele Irineu Chiorbeja, `l
rânduie[te `n ascultarea de
c\ m\ra[ al m\n\stirii.

Monahia Rafaela - o
via]\ dedicat\ slujirii
lui Hristos [i aproapelui

Pe 5 decembrie, ob[tea mona-
hal\ de la M\n\stirea „Sfântul
Siluan Athonitul“ din Ia[i a

prohodit-o pe monahia Rafaela Urd\,
care pe 3 decembrie, la doar 35 de ani,
[i-a `ncheiat pelerinajul prin aceas t\
lu me, mutându-se la via]a cea f\r\ de
moarte. Credincio[ii apropia]i m\n\s ti -
rii, ucenicele pe care le-a `ndrumat pe
parcursul vie]ii, precum [i numeroase
persoane care au primit `ndrumare `n
cadrul activit\]ilor [i seminariilor de te -
ra pie [i consiliere pe care maica Rafa -
e la le-a sus]inut de-a lungul timpului
au ]inut s\ fie prezen]i la slujba de `n -
mormântare s\vâr[it\ ̀ n Biserica Tal pa -
lari din Ia[i de IPS P\rinte Mitropolit
Teo fan, `nconjurat de un sobor de
preo]i [i diaconi. Sub obl\duirea mona -
hiei Siluana Vlad, maica Rafaela a f\ -
cut parte din ob[tea M\n\stirii „Sfântul
Siluan Athonitul” din Ia[i [i a slujit, mai
bine de 10 ani, ca formator `n cadrul
Cen trului de formare [i consiliere
„Sfin ]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil”.
Monahia Rafaela [i-a dedicat via]a slu-
jirii lui Hristos [i aproape lui [i [i-a asu -
mat f\r\ cârtire boala - un cancer pul-
 monar galopant. De-a lungul anilor, a
primit, a ascultat [i a orientat pe calea
c\tre Dumnezeu nenum\rate persoane
de toate vârste le. ~n cadrul activit\]ilor
de terapie [i consiliere pentru cei cu di -
ferite probleme suflete[ti (dependen ]e
diverse, abuzuri, sindromul post-avort
etc.), pre cum [i `n cadrul semina riilor
de for mare desf\[urate `n ]ar\ [i `n
str\i n\ tate, a lucrat cu d\ruire pentru ca
fie care suflet s\-L cunoasc\ pe Domnul.

Doamne, odihne[te cu drep]ii pe
roaba Ta Rafaela monahia [i prime[ -
te-o `n bucuria Ta cea f\r\ de sfâr[it!

La M\n\stirea Sih\stria
a fost s\vâr[it\ pe 5
decembrie slujba pa -

ras tasului pentru cei trei mari
duhovnici ce au vie]uit `n
acest a[ez\mânt monahal:
ieroschimonahul Paisie Ola -
ru [i arhimandri]ii Cleopa Ilie
[i Ioanichie B\lan. De ase -
menea, a fost pomenit [i arhi-
mandritul Victorin Oanele,
fost stare] al m\n\stirii. Sluj -
ba parastasului, precedat\ de
Sfânta Liturghie, a fost s\vâr -
[it\ de IPS P\rinte Ioachim B\ -
c\uanul, Arhiepiscopul Ro ma -
nului [i Bac\ului, [i de PS
P\rinte Calinic Boto[\nea -
nul, Episcop vicar al Arhie -
pis copiei Ia[ilor, al\turi de un
sobor numeros de preo]i [i

ieromonahi. Dup\ slujba pa -
ras tasului, ierarhii, preo]ii [i
cre dincio[ii au mers `n cimi-
ti rul M\n\stirii Sih\stria, un -
de a fost s\vâr[it un trisa ghi -
on. Anul acesta se `mplinesc
25 de ani de la trecerea la
Domnul a p\rintelui Paise
Olaru, 17 ani de la trecerea
la Domnul a p\rintelui Ilie
Cleopa [i 8 ani de când a
plecat la Domnul p\rintele
Ioanichie B\lan.

Slujba parastasului pentru
trei mari duhovnici

P\rintele Ioanichie, monah
ascult\tor [i devotat m\n\stirii
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