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Iubi]ilor preo]i din parohii,
cuvio[ilor vie]uitori ai sfintelor
m\n\stiri [i dreptcredinciosului

popor al lui Dumnezeu din
Arhiepiscopia Ia[ilor: har,

bucurie, iertare [i ajutor de la
Dumnezeu Cel `n Treime

preasl\vit – Tat\l, Fiul [i Duhul
Sf=nt

Iubi]i fra]i preo]i,
Cinstit cin monahal,
Drept-m\ritori cre[tini,

Am ajuns, cu mila lui
Dum nezeu, la sf=r[itul
anului 2017 de la Na[ -

te rea lui Hristos. ~nc\ un an se
adaug\ la [irul anilor vie]ii noas -
tre. C=ntecul colindelor, partici -
pa rea la sfintele slujbe, timp mai
mult petrecut cu cei dragi `n fa -
milie, reg\sirea `ntre prieteni
aduc, `n aceste zile, o ie[ire din
ritmul tumultuos al vie]uirii
noastre obi[nuite. ~n perioada
dintre Cr\ciun [i Boboteaz\ a -
vem, parc\, mai mult\ disponi bi -
litate de a cugeta la mersul vie]ii
noastre, la rela]ia noastr\ cu
Dum nezeu [i cu cei de l=ng\
noi. Exist\, de asemenea, mai
mult\ deschidere a omului spre
taina credin]ei `n Hristos, Dum -
ne zeu adev\rat [i Om adev\rat.
~n mod special, ne apropiem de
adev\rul cel mare al cobor=rii
lui Dumnezeu printre oameni, al
Na[terii Sale, dup\ trup, din
Sf=n ta Fecioar\ Maria. Ni se a[a -
z\ `n fa]\ taina Betleemului,
c=nd, pentru prima dat\, Dum -
ne zeu S-a f\cut, cu adev\rat, cu -
noscut lumii. „Dumnezeu a[a a
iubit lumea, zice Hristos, `nc=t
pe Fiul S\u Cel Unul-N\scut L-a
dat ca oricine crede `n El s\ nu
piar\, ci s\ aib\ via]\ ve[ni -
c\.”[1] „Atunci a izbucnit re ve la -
]ia iubirii supreme a lui Dumne -
zeu fa]\ de lume, spune P\rin -
tele Dumitru St\niloae, iubire pe

m\sura c\reia nu exist\ alta. ~n
acea noapte a pornit Dumnezeu
s\-{i descopere oamenilor ade -
v\ rata Sa fa]\ [i s\ arate c=t de
scump\ ~i este fiin]a omeneasc\.
Din acele ceasuri, au `nceput s\
afle oamenii care este adev\ratul
raport `ntre Dumnezeu [i lume,
au `nceput s\ vad\ c\ Dum ne -
zeu le este Tat\, adic\ tot ce le
poa te fi mai apropiat [i iubi -
tor.”[2] Primii oameni care au
cunoscut iubirea lui Dumnezeu
pentru lume ar\tat\ `n Na[terea
lui Hristos au fost Preasf=nta Fe -
cioar\ Maria, b\tr=nul Iosif, p\s -
to rii [i magii. Ei au fost [i cei din -
t=i tr\itori [i m\rturisitori ai ma -
re lui adev\r, [i anume c\ Dum -
ne zeu, din iubire, coboar\ `ntre
oameni [i `n lume, p\trunde `n
istoria umanit\]ii, r\m=ne pentru
totdeauna cu noi, ne face p\rta[i
vie]ii celei ve[nice, ridic=ndu-ne
la slava ~mp\r\]iei Sale. Venirea
lui Hristos a n\scut bucurie sf=n -
t\ [i pace adev\rat\ `n sufletul
magilor [i al p\storilor, al Maicii
Domnului [i al b\tr=nului Iosif.
~n acela[i timp, adev\rul Na[terii
lui Hristos a adus tulburare rege -
lui Irod [i celor de aceea[i vie ]u -
ire cu el. De atunci [i p=n\ as -
t\zi, via]a celor care au crezut `n
Hris tos s-a desf\[urat [i se des f\ -
[oar\ `ntre bucuria de a fi cre[tin
[i perspectiva de a p\timi pentru
aceasta. Este o realitate care n-ar
trebui nici s\ ne surprind\, nici
s\ ne descurajeze, deoarece este
ca lea lui Hristos [i a celor care I-au
urmat Lui: „Dac\ v\ ur\[te pe
voi lumea, s\ [ti]i c\ pe Mine
mai `nainte dec=t pe voi M-a
ur=t. Dac\ a]i fi din lume, lumea
ar iubi ce este al s\u; dar pentru
c\ nu sunte]i din lume, ci Eu v-am
ales pe voi din lume, de aceea
lumea v\ ur\[te. Aduce]i-v\ a min -
te de cuv=ntul pe care vi l-am
spus: Nu este sluga mai ma re
dec=t st\p=nul s\u. Dac\ M-au
prigonit pe Mine, [i pe voi v\ vor
prigoni; dac\ au p\zit cu v=n tul

Meu, [i pe al vostru `l vor p\ -
zi”[3]. Primii cre[tini au cunos -
cut [i au tr\it `n propria lor via]\
aceast\ tensiune `ntre bucuria
apar tenen]ei la Biserica lui Hris -
tos [i `mpotrivirea celor care n-au
primit cuv=ntul Evanghe li -
ei. „To]i care voiesc s\ tr\iasc\
cu cernic `n Hristos Iisus vor fi
pri goni]i”[4], a m\rturisit Sf=ntul
Apostol Pavel. {i tot el ne aver ti -
zea z\, spun=ndu-ne: „Vou\ vi s-a
d\ruit, pentru Hristos, nu numai
s\ crede]i `n El, ci s\ [i p\timi]i
pentru El”[5].

Drept-sl\vitori cre[tini,

~n anul 2017 de la Na[terea
lui Hristos, Biserica noastr\
a cinstit dup\ cuviin]\ pe

to]i cei care `n perioada anilor
1945-1989 au m\rturisit, uneori
`n mari `ncerc\ri, credin]a lor `n
Hristos. Chipul Patriarhului Jus ti -
nian, de la a c\rui trecere `n ve[ -
nicie s-au `mplinit 40 de ani, a
fost evocat `n mod deosebit pen -
tru `ntreaga sa lucrare de slujire
a Bisericii lui Hristos `n vremuri
[i condi]ii deosebit de grele.
M\r turisitorii din `nchisorile ace -
lor vremuri au fost adu[i, cu res -
pec tul [i evlavia cuvenite, `n fa]a
con[tiin]ei noastre, uimindu-ne
prin t\ria caracterului lor, prin
pu terea credin]ei lor [i prin ca -
pacitatea st\rii lor de jertf\. Sfin -
]enia multora dintre ei a devenit
icoan\ binecuv=ntat\ din care se
adap\ mul]i cre[tini, ast\zi, `n
determinarea lor de m\rturisire a
dreptei credin]e, a dreptei vie]u -
iri [i a valorilor neamului [i ale
familiei. ~n anul acesta, `nchinat
`n mod deosebit m\rturisitorilor
din timpul comunismului, a fost
subliniat\ [i jertfa cre[tinilor din
afara `nchisorilor. Mamele [i bu -
ni cile noastre au fost adev\rate
femei purt\toare de mirul cre din -
]ei `n familiile lor, `mp\rt\[indu-[i
copiii cu Tainele Bisericii [i 

Na[terea Domnului – 

Taina cre[tinului m\rturisitor
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edu c=ndu-i `n duhul credin]ei `n
Dumnezeu. Mul]i dintre ierarhii
[i preo]ii acelor vremuri, precum
[i vie]uitorii sfintelor m\n\stiri
au m\rturisit credin]a lor `n con -
di ]ii foarte grele, de cele mai
mul  te ori. Au zidit [i au reparat
bi se rici, au scris [i tip\rit c\r]i de
zidire sufleteasc\, au propo v\ du -
it cuv=ntul Evangheliei, `nt=m pi -
n=nd multe greut\]i. Tot ei au
tr\it durerea desfiin]\rii unor
epar hii, m\n\stiri [i [coli teo lo -
gice, a d\r=m\rii unor biserici, a
abuzurilor de tot felul la adresa
fa miliilor de preot sau de de ]i -
nu]i politici. Pentru to]i, s\rb\ -
toa rea Na[terii Domnului venea
ca un balsam de m=ng=iere [i de
`nt\rire `ntru n\dejdea unor
vremuri mai bune [i mai drepte
care `nt=rziau s\ apar\.

Iubi]i fii [i fiice 
din Biserica lui Hristos,

~n vremurile pe care le tr\ -
im ast\zi, cu p\r]ile lor bu -
ne [i rele, drepte [i nedrep -

te, m\rturisirea credin]ei celei
ade v\rate [i lupta pentru vie]u i -
rea cea dreapt\ sunt la fel de
importante ca `n toate momen -
tele istoriei Bisericii. Cuvintele
Dom nului Hristos legate de

necesitatea m\rturisirii sunt tot
at=t de valabile ast\zi precum
atunci c=nd au fost rosti te: „Ori -
cine va m\rturisi pentru Mine
`naintea oamenilor, m\rturisi-voi
[i Eu pentru el `naintea Tat\lui
Meu, Care este `n ceruri”[6]. Ra -
portarea noastr\ la s\rb\toarea
Na[terii Domnului nu trebuie s\
fie o raportare ca la un eveni -
ment petrecut c=ndva `n istorie,
f\r\ leg\tur\ cu via]a noastr\ de
azi. S\rb\toarea Cr\ciunului nu
este doar un prilej de a petrece
c=t mai pl\cut `n s=nul familiei,
de a schimba daruri `ntre noi, de
a ne bucura de o mas\ mai alea -
s\ `mpreun\ cu cei dragi. Na[ te -
rea Domnului trebuie `n]eleas\,
tr\it\ [i m\rturisit\ ca un eve ni -
ment permanent real, viu [i cu
urm\ri asupra vie]ii noastre. „Fe -
cioa ra ast\zi pe Cel mai presus
de fiin]\ na[te”, spune c=ntarea
Bi sericii; „Ast\zi S-a n\scut Hris -
tos”, gl\suie[te colindul. S\rb\ -
toa rea Na[terii Domnului are,
a[adar, un sens continuu pre -
zent, profund, duhovnicesc, care
ne prive[te direct [i pe fie care `n
parte. Ea este o chemare la con -
[tientizarea statutului nos tru de
cre[tin, adic\ de cunos c\ tor, tr\ -
itor [i m\rturisitor al Ade v\ rului,
Hristos-Dumnezeu. Ce ea ce au
`mplinit p\storii [i magii la Bet -

leem [i atitudinea m\rturi si toare
a cre[tinilor din vremuri mai
vechi [i mai noi constituie da to -
ria, mandatul [i lucrarea noastr\,
a cre[tinilor de azi. ~n pri mul
r=nd, cre[tinul este che mat s\
`n]eleag\ lumea `n care tr\ie[te,
s\ vad\ direc]ia `n care aceasta
se `ndreapt\ [i s\ ac]io ne ze `n
consecin]\. O analiz\ a ten t\ [i
onest\ a ceea ce se pe tre ce `n l\ -
untrul [i `n afara noas tr\ arat\ o
via]\ tot mai agitat\, o perma -
nen t\ goan\ dup\ timp pentru a
face c=t mai repede tot mai
multe lucruri. Este mult\ agi ta ]ie,
mult zgomot [i insu por ta bi l\
tensiune. Constat\m, `n ace la[i
timp, diminuarea [i chiar pier de -
rea con[tiin]ei a ceea ce este bi -
ne sau r\u cu adev\rat. Cele
considerate alt\dat\ cer ti tu dini [i
convingeri de nezdrun ci nat se
clatin\ r=nd pe r=nd, se di zolv\
una dup\ alta `ntr-un ritm ame -
]itor. ~n locul lor apare o stare de
`ndoial\, de nesiguran]\, de pier -
dere a direc]iei. Normali ta tea,
a[a cum este ea v\zut\ `n Scrip -
tu r\ [i de bunul sim] de odi ni -
oar\, nu mai este privit\ ca o di -
rec ]ie s\n\toas\, demn\ de ur -
mat. ~n aceast\ cugetare con tra r\
Evangheliei cad uneori [i cre[ ti -
nii ortodoc[i, [i aceasta este cu
at=t mai dureros. ð
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“S\ st\m bine, s\ st\m cu fri -
c\, s\ lu\m aminte!”, roste[te
pre   otul la fiecare Liturghie. Sta -
rea de veghe, osebirea duhurilor
[i l\murirea lucrurilor, uneori `n
cuptorul `ncerc\rilor, sunt [i tre -
bu ie s\ fie p=inea [i apa cre[ ti -
nu lui ortodox adev\rat. Atitu di -
nea lui m\rturisitoare cuprinde,
`n principal, trei direc]ii: credin]a
cea adev\rat\, familia [i valorile
cre[ tine ale neamului. M\rturi si -
rea credin]ei celei drepte [i ade -
v\ rate este datoria de baz\ a
cre[ tinului. Aceasta `nseamn\
a[e zarea noastr\ statornic\ `n
Biseric\, adic\ `n comuniune [i
con tinuitate cu Sfin]ii Apostoli,
Sfin]ii P\rin]i [i P\rin]ii duhov ni -
ce[ti contemporani. Raportarea
noastr\ `n adev\r [i dragoste la
aceste trei repere ne ap\r\ de
erezii, r\t\ciri [i schisme.

Familia este supus\ ast\zi
unor mari presiuni. Pe de o par -
te, grija excesiv\ pentru carier\
[i bun\stare material\ creeaz\
mari probleme familiei, cu con -
se  cin]e grele asupra rela]iei din -
tre b\rbat [i femeie [i, `n mod
spe cial, asupra copiilor lor. Pe de
alt\ parte, asist\m la tendin]e tot
mai agresive de a impune alte
for me de convie]uire, str\ine
familiei tradi]ionale, ad=ncind [i
mai mult confuzia [i dezbinarea
`ntre oameni. Cre[tinul este che -
mat s\ con[tientizeze acest lucru
[i s\ se angajeze constant [i cu -
ra jos `n ap\rarea familiei. Ap\ ra -
rea familiei este str=ns legat\ de
m\rturisirea valorilor cre[tine ale
neamului, c\ci un popor rena[te
`n mod special prin familii ade -
v\ rate sau sl\be[te [i dispare
prin lipsa acestora. Este, apoi,
necesar\ men]inerea leg\turii cu
[irul de veacuri al `nainta[ilor [i
cunoa[terea mo[tenirii primite
de la str\mo[i. Pre]uirea idea lu -
rilor acestora, grija pentru bunul
mers al neamului `n prezent [i
pentru mo[tenirea pe care o vom
l\sa celor care vin dup\ noi tre -
bu ie s\ fac\ parte din preocu p\ -
rile unui cre[tin adev\rat care `[i
asum\ condi]ia de ortodox [i de
rom=n. M\rturisirea credin]ei or -
todoxe, a valorilor familiei [i ale
nea mului este posibil\ numai `n
m\sura `n care omul `[i `nnoie[te

mai `nt=i via]a sa, se lupt\ cu
pro priile sale sl\biciuni [i patimi
[i se `mbrac\ tot mai mult `n
Hris tos. „Dob=nde[te pacea (l\ -
un tric\), [i mii `n jurul t\u se vor
m=n tui”, spune Sf=ntul Serafim
de Sarov. Omul pacificat l\un -
tric, iubitor de simplitate, eli be -
rat de dorin]a de a domina, sfin -
]e[ te totul `n jurul s\u [i, prin
aceas ta, devine adev\ratul m\r -
tu risitor: „Lumea din jurul lui:
me diul `nconjur\tor concret,
familia, [coala, biroul, prime[te
prin el un suflu de dragoste, de
bu curie, de pace, de bl=nde]e,
de bun\tate, de fidelitate, de
bun\voin]\ – aceste roade ale
Duhului Sf=nt”[7]. Sf=ntul Ioan
Gu r\ de Aur spune c\ pe cre[ -
tin „totul s\-l arate cre[tin: mer -
sul, privirea, `mbr\c\mintea, gla -
sul. V\ spun acestea, nu pentru a
ne l\uda c\ suntem cre[tini, ci
pentru a ne pune via]a `n r=n du -
ia l\ spre folosul celor ce ne
v\d”[8].

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

~n atmosfera sf=nt\ a s\rb\ -
to rii Na[terii Domnului,
adu cem `n fa]a ochilor

min]ii [i a inimii voastre chipul
bi necuv=ntat al Preasfintei Fe -
cioare Maria, al b\tr=nului Iosif,
al `ngerilor, al magilor [i al p\s -

to rilor. Suntem chema]i s\ ne re -
g\sim [i noi `n chipurile lor, s\
tindem spre via]a lor, iar m\r tu ri -
si rea lor s\ fie puterea m\rturi si -
rii noastre. Sfin]enia Preasfintei
N\s c\toare de Dumnezeu, mo -
des tia b\tr=nului Iosif, simpli ta -
tea p\storilor, `n]elepciunea [i
cu rajul magilor sunt izvoare de
via]\ care ne pot ad\pa credin]a
[i ne pot `nt\ri `n atitudinea
noas tr\ m\rturisitoare.

~l rug\m pe Dumnezeu s\ ne
d\ruiasc\ harul tr\irii credin]ei
noastre ortodoxe `n toat\ pro fun -
zimea, cuprinderea [i adev\rul
ei. ~l rug\m, de asemenea, s\ ne
apere familia [i neamul [i s\ ne
`nt\reasc\ [i pe noi `ntru m\r tu ri -
si rea acestor fundamentale va -
lori. Bucuria, pacea, lini[tea [i
ade v\rul care izvor\sc din Pe[ -
tera Betleemului s\ ne cuprind\
pe noi to]i, pe cei dragi ai no[tri
[i pe toat\ lumea!

V\ doresc tuturor o s\rb\ toa -
re a Na[terii Domnului cu mult\
pace sufleteasc\ [i un Nou An
cu n\dejde [i `mpliniri frumoase
`n via]a proprie, a familiei, a Bi -
sericii [i a Neamului.

Al vostru p\rinte [i frate 
`m pre un\ lucr\tor 

`n Via Bisericii lui Hristos,

† Teofan
Mitropolitul Moldovei [i

Bucovinei

ð
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IPS P\rinte Mitropolit Teofan a s\v=r[it, pe 9
no iembrie, slujba de sfin]ire a Capelei Cole -
giu lui Tehnic „Ion Creang\” din ora[ul T=rgu

Neam]. Capela `i are ca ocrotitori pe Sfin]ii Trei Ie -
rarhi [i a fost ridicat\ [i amenajat\ `n ultimii ani, la
ini]iativa profesorului Emil Creang\, prin sprijinul
conducerii unit\]ii [i a autorit\]ilor locale. La final,
to]i cei care au ajutat la ridicarea l\ca[ului au pri -
mit diplome [i distinc]ii de vrednicie. Din partea
[co lii, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a primit
ca dar dou\ simboluri ale `nv\]\turii, o carte [i un
con dei, acesta oferind la r=ndul s\u mai multe vo -
lu me din colec]iile Editurii Doxologia pentru bib li -
o teca liceului. Capela Colegiului Tehnic din T=rgu
Neam] va servi ca spa]iu unde elevii vor putea face
orele de religie, precum [i loc de reculegere pentru
elevi [i cadrele didactice.

Sfin]ire de capel\ la Colegiul Tehnic
„Ion Creang\” din T=rgu Neam]

Sfin]ire de troi]\ `n Parohia Victoria

ð

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

Mi tropolitul Moldovei [i Buco -
vi nei, a vizitat parohiile: „Sfin]ii
Voievozi” – T=rgu Neam], (Pro -
to popiatul T=r  gu Neam]); Cer che -
jeni, com. Bl=n de[ti, Victoria –
St\uceni, com. St\uceni, M\n\s -

tirea Doam  nei, com. Curte[ti
(Protopopiatul Bo to [ani); „Sfin]ii
Apostoli Petru [i P a vel” – Hangu,
com. Hangu (Pro to popiatul Ceah -
l\u); „Sf=n tul Gheor ghe” Lo zon -
schi – Ia[i, „Sf=ntul Spiridon” –
Ia[i (Proto po  piatul Ia[i 1); Cape -
l a „Na[te rea Maicii Domnului”
din in cin ta Spita lu lui Clinic de

Obstetric\ – Gine co logie „Elena
Doamna” Ia[i.

~n aceea[i perioad\, P\rin te -
le Mitropolit Teofan a vizitat m\ -
n\stirile: Cozancea, Zosin (jude -
]ul Boto [ani); Neam], Petru Vo -
d\, Pe[ tera, V\ratec, Pietricica
(jude]ul Neam]); Hlin cea (jude -
]ul Ia[i).

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

Pe 18 noiembrie, IPS P\rinte Mitropolit
Teofan a s\v=r[it Sf=nta Liturghie `n biserica
Parohiei Victoria din comuna St\uceni,

jude]ul Boto[ani, ctitorit\ de vrednicul de pomenire
P\rinte Patriarh Teoctist, de la a c\rui trecere la cele
ve[nice s-a `mplinit `n acest an un deceniu. ~n
cuv=ntul rostit dup\ citirea Evangheliei, P\rintele
Mitropolit Teofan a conturat personalitatea Preafe -
ricitului P\rinte Patriarh Teoctist: „Evanghelia a fost
izvor de inspira]ie pentru P\rintele Patriarh Teoctist;
din ea s-a hr\nit de-a lungul `ntregii sale vie]i [i,
hr\nindu-se pe sine, a dorit s\-i hr\neasc\ [i pe
al]ii, prin zidiri de biserici, prin tip\rire de carte,
prin propov\duirea cuv=ntului Evangheliei, de[i
vre murile nu erau tocmai u[oare. P\rintele Patriarh
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Altarul Bisericii „Sfin]ii
Apos toli Petru [i Pa vel”
din Hangu, Protopopi -

atul Ceahl\u, a fost resfin]it `n
Duminica a 30-a dup\ Rusalii.
Slujba de t=rnosire, precum [i
slujba Sfintei Liturghii au fost
s\v=r[ite de IPS P\rinte Mitro -
po lit Teofan. Evenimentul a `n -
cu  nunat eforturile depuse `n ul -
timii trei ani de p\rintele Ioan
Simira[ [i de comunitatea din
Hangu pentru reamenajarea in -
teriorului bisericii. La finalul
Sfin tei Liturghii, IPS P\rinte Mi -
tro polit Teofan a citit o rug\ ciu -
ne de binecuv=ntare pentru fa -
mi lia p\rintelui Ioan Simira[,
for mat\ din opt copii, oferind
pa rohului din Hangu distinc]ia
de iconom stavrofor. De ase me -
nea, persoanele care s-au im pli -
cat `n lucr\rile de refacere [i `n -
fru muse]are au primit distinc]ii
de vrednicie. Dup\ Sf=nta Li tur -
ghie, Mitropolitul Moldovei [i

Bucovinei a s\v=r[it o slujb\ de
pomenire pentru preo]ii care au
slujit de-a lungul timpului la
Han gu. Slujba arhiereasc\ a
pre fa]at debutul anivers\rii a
100 de ani de la prima sfin]ire a
bi sericii parohiale din satul

Han gu. Sfin]irea l\ca[ului de
cult a avut loc `n anul 1918,
luna iunie, ziua 29, `n timpul
p\storirii IPS P\rinte Pimen
Geor  gescu, Mitropolitul Moldo -
vei [i Sucevei.

Resfin]irea altarului bisericii Parohiei Hangu

~naltpreasfin]itul P\rinte Te -
ofan, Mitropolitul Moldovei
[i Bucovinei, a f\cut, `n pe -

rioada 2-6 decem brie, o vizit\
ofi cial\ `n Li ban, la invita]ia
Preafericitului P\ rinte Ioan al X-
lea, Patriarhul Antiohiei [i al ~n -
tre gului Orient. Vizita a fost prile -
juit\ de an sam blul de eveni men -
te academice [i duhovnice[ti de -
dicate hramului Institutului Teo -
lo gic Ortodox „Sf=n tul Cuvios
Ioan Damas chi nul” din Bala -
mand, Liban. Seria de eveni -

mente la care a luat par te [i IPS
P\rinte Teofan a debutat, pe 2 de -
cembrie, cu Vecernia hra mu lui.
Pe 3 decembrie, P\rintele Mi tro -
polit a slujit Sf=nta [i Dum ne -
zeiasca Liturghie la M\n\stirea
Balamand, al\turi de un sobor de
arhierei, preo]i [i diaconi. La fi -
nalul acesteia, ~naltpreasfin]ia Sa
a ]inut un cuv=nt de `nv\]\tur\. ~n
zilele urm\toare, P\rintele Mi tro -
polit Teofan a participat [i la alte
evenimente dedicate hramului
Ins titutului Teologic din Bala -

mand, unde a sus]inut [i o pre le -
gere cu privire la istoria Bisericii
Ortodoxe Rom=ne (`ntemeierea,
activitatea [i misiunea ei p=n\ `n
ziua de ast\zi). De asemenea, a
fost prezent la un festival de mu -
zic\ bizantin\ [i la ceremonia de
absolvire a programelor online,
care au avut loc luni, 4 decem -
bri e. Programul a cuprins [i vi zi -
tarea mai multor m\n\stiri, a
Mun telui Liban (unde se afl\ re -
nu mi]ii cedri ai Libanului), dar [i
a unor obiective importante din

Teoctist a fost cuprins, din fraged\ tinere]e, de r=vna
cea dup\ Dumnezeu. Duhul care l-a purtat pe
P\rintele Patriarh Teoctist a fost duhul iubirii de
Dumnezeu [i duhul iubirii de oameni. ~ntre aceste
dou\ realit\]i, adev\ruri [i izvoare de via]\, s-a
desf\[urat petrecerea P\rintelui Patriarh pe acest
p\m=nt. ~[i iubea neamul [i Biserica [i acestea i-au

fost c\l\uzele care l-au `ndrumat `n via]\ [i l-au
preg\tit pentru ve[nicie”. La finalul Liturghiei,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a sfin]it o troi]\
ridicat\ `n curtea bisericii din Victoria `n memoria
eroilor care s-au jertfit `n timpul regimului co mu -
nist. Troi]a a fost realizat\ `n toamna acestui an de
c\tre c=teva familii de credincio[i din localitate.

ð

Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei `n vizit\
`n Patriarhia Antiohiei



Slujiri arhiere[ti |

www.mmb.ro | 7

ð

Ie[enii au comemorat eroii
Revolu]iei Rom=ne `n ca -
drul unei ceremonii desf\ -

[u rate pe 22 decembrie la Monu -
mentul „Crucea Eroilor Nea mu -
lui”, situat pe esplanada din fa]a
Palatului Culturii, `n fa]a Bisericii
„Sf=ntul Nicolae Domnesc”. Slujba
de pomenire a fost s\v=r[it\ de
IPS P\rinte Mitropolit Teofan, al\ -
turi de un sobor de preo]i [i dia -
coni. La manifestare au parti ci pat
oficialit\]i locale, fo[ti re volu ]io -
nari, reprezentan]i ai Ar ma tei, lo -
cu itori ai Ia[ului. La fi nalul sluj -
bei, Mitropolitul Moldo vei [i Bu -
covinei, `n alocu]iunea rostit\, a
subliniat: „Au trecut 28 de ani de
la acel cutremur\tor Decembrie
1989, un decembrie de foc,

Slujb\ de pomenire pentru eroii c\zu]i la
Revolu]ia din 1989 

ð

Pa triarhia Antiohiei, cum ar fi
Spi  talul „Sf=ntul Gheorghe” al
Patriarhiei Antiohiei din Beirut (al
treilea din ]ar\, ca importan]\),
Universitatea Patriarhiei Antio hi -
ei din Balamand (aici studiaz\, la
cele 11 facult\]i, aproximativ
4.500 de studen]i), Colegiul „Bu -
na Vestire” din Beirut (una dintre

cele 20 [coli ale Bisericii Orto -
doxe din Liban, `n care ac ti veaz\
[i se formeaz\ peste 1.100 de
elevi). De asemenea, i-a vizi tat [i
pe ~naltpreasfin]i]ii Mitro po li]i de
Beirut [i Tripoli. Pe tot par cursul
vizitei `n Liban, P\rintele Mi -
tropolit a fost `nso]it de pr. prof.
univ. dr. Viorel Sava de la Facul -

ta tea de Teologie Ortodox\ „Du -
mi tru St\niloae” din Ia[i, iar din
partea Preafericitului P\rinte Pa -
triarh Ioan al X-lea, a fost `n so ]it
de PS P\rinte Qais Sadiq, Epis cop
de Erzurum, [i de Pr. Por phyrios
Georgi, decanul Institu tu lui Teo -
lo gic din Balamand.
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„Pe[tera Betleemului se define[te prin simplitate, prin
bun\tate, prin onestitate, prin rug\ciune”

S\rb\toarea Na[terii Dom -
nului a fost prilej de mare
bucurie [i ̀ n capitala Mol -

dovei. La Ia[i, pe 25 decembrie,
sute de credincio[i au participat
la Sf=nta Liturghie s\v=r[it\ la Ca -
tedrala Mitropolitan\ de IPS P\ -
rinte Mitropolit Teo fan, `mpreun\
cu preo]ii [i dia co nii slujitori ai
acestui l\ca[ de cult. Dup\ ci ti -
rea Sfintei Evan ghelii, arhim. Do -
softei {che ul, mare eclesiarh al
Catedralei Mitropolitane din Ia[i,
a citit Pas  torala Mitropolitului

Moldovei [i Bucovinei la s\rb\ -
toa rea Na[terii Domnului. ~n ca -
drul slujbei arhiere[ti a avut loc [i
o hirotonie: ierodiaconul Dio dor
Preluc\ a fost hirotonit de Mitro -
po litul Moldovei [i Buco vi nei `n -
tru ieromonah, pe seama Ca te -
dra lei Mitropolitane. La fina lul
sluj bei, IPS P\rinte Teofan le-a a -
dre sat c=teva cuvinte credin cio -
[ilor prezen]i: „Se cuvine s\-L ru -
g\m pe Dumnezeu ca aceste c= -
teva zile de r\gaz l\untric s\ le
tr\im c=t mai aproape de pe[tera

Betleemului. Dac\ pe[tera Betle -
emului se define[te prin sim pli -
tate, prin bun\tate, prin ones ti -
tate, prin rug\ciune, se cuvine s\
g\sim, s\ descoperim, s\ afl\m
bu  curia acestor zile `n aceea[i
n\zuin]\ de simplitate, de bun\ -
tate, de lumin\, de rug\ciune. Zi -
lele acestea sunt frumoase [i `n\l -
]\toare dac\ g\sim calea spre
Betleem [i prelungim cele aflate
acolo `n fiin]a noastr\ l\untric\”.

ð concretizat `n jertfe, ru g\ ciune [i
a[tept\ri. Acel cutre mu r\tor cu -
v=nt «Vom muri, dar vom fi li -
beri!» a cuprins multe suflete [i
n\zuin]e atunci. ~n mod spe cial,
n\zuin]ele din Decembrie 1989
s-au referit la libertatea cu v=n -
tului, libertatea mi[c\rii oa me ni -
lor, libertatea credin]ei sau li ber -
tatea de ini]iativ\ `n varii do me -

nii. Mul]umim lui Dumnezeu c\
aceste lucruri `n parte s-au `m pli -
nit [i a[teapt\ oameni ade v\ ra]i
ca s\ le `mplineasc\ [i pe ce -
l\lalte. Gestionarea libert\]ii pe
care am dob=ndit-o nu a fost [i
nu este deloc u[oar\. Unii au `n -
]e les aceast\ libertate ca fiind f\ -
r\ limit\, iar o libertate f\r\ limit\
este uciderea libert\]ii [i transfor -

marea ei `n haos”. Manifestarea a
cuprins [i o defilare, precum [i
depunerea de coroane din partea
institu]iilor ie[ene [i a organi za ]i -
ilor de fo[ti revolu]ionari. Potrivit
statisticilor oficiale, la eveni men -
tele din Decembrie 1989 [i-au
pier dut via]a 1.142 de persoane,
3.138 au fost r\nite, iar 760 de
oameni au fost re]inu]i.
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„Rezisten]a prin rug\ciune `n perioada comunist\, izvor
de putere pentru preotul de ast\zi”

Zilele Pro Vita Ia[i, edi]ia a VII-a

Anul acesta, cea de-a
[ap tea edi]ie a Zilelor
Pro Vita Ia[i a avut ca

tem\ m\rturisirea adev\rului `n
context contemporan. Tema a
fost aleas\ `n primul r=nd pentru
c\ [i `n Biserica Ortodox\ Ro m= -
n\ s-a discutat pe parcursul `ntre -
gu lui an despre ap\r\torii [i m\r -
tu risitorii credin]ei; `n al doilea
r=nd, pentru c\ se sesi zeaz\ un
aspect problematic `n activitatea
de zi cu zi, [i anume c\, uneori,
oa menii au o reticen]\ `n a m\r -
tu risi adev\rul `n mod direct, fie
c\ vorbim despre credin]\ sau
fa milie, fie c\ avem `n vedere
va loarea fiin]ei umane. {i cre[ ti -
nii de azi sunt chema]i la m\r tu -
ri sirea Adev\rului `ntocmai ca
sfin]ii [i m\rturisitorii cre[tini de
odinioar\. Programul Zilelor Pro
Vita 2017 a cuprins:

Atelierele „Cum s\ `nv\] s\
m\r turisesc Adev\rul?” – 3 no -
iem brie, de la ora 19:00 la Fa -
cul tatea de Teologie Ortodox\
„Du mitru St\niloae din Ia[i”, de -
di  cate elevilor [i studen]ilor din
Ia[i. Au fost 4 ateliere: „M\r tu ri -
si rea adev\rului de credin]\” –
sus]inut de diac. Ionu] Mavrichi,

consilier patriarhal; „M\rturisirea
adev\rului printr-o via]\ curat\”
– sus]inut de arhim. Nicodim Pe -
tre, consilier al Sectorului de mi -
siu ne, statistic\ [i prognoz\ pas -
toral\ al Arhiepiscopiei Ia[ilor;
„M\r turisirea adev\rului prin
pre ]uirea familiei ca spa]iu al
m=n tuirii” – sus]inut de pr. Con -
stan tin Sturzu, consilier al Sec to -
ru lui comunicare [i rela]ii pu bli -
ce al Arhiepiscopiei Ia[ilor [i
Pur t\tor de cuv=nt al Mitropoliei
Mol dovei [i Bucovinei; „M\rtu ri -
si rea adev\rului prin ap\rarea
vie]ii umane” – sus]inut de pr.
Ra du Br`nz\.

Concert caritabil sus]inut de
Ducu Bertzi – 4 noiembrie, de la
ora 19:00, Teatrul „Luceaf\rul”
Ia[i. Sumele str=nse au fost re di -
rec ]ionate c\tre 1200 de copii
din jude]ele Ia[i, Boto[ani [i
Neam], `n perioada Cr\ciunului.

Pro Vita Ia[i este un depar ta -
ment al Sectorului de misiune
din cadrul Arhiepiscopiei Ia[ilor
care func]ioneaz\ din anul 2011
[i care `[i propune salvarea, pro -
te jarea [i `mbun\t\]irea vie]ii.
Pro iec tele principale se concen -
trea z\ `n jurul inform\rii [i con -

si  li erii tinerilor, ajutorarea feme i -
lor `ns\rcinate aflate `n difi cul -
tate, salvarea copiilor de la avort
[i sprijinirea familiilor cu mul]i
copiii. Mai multe detalii pute]i
g\si pe www.provitaiasi.ro, pe
pagina de Facebook Pro Vita Ia[i
[i la num\rul verde 0800 800
116, disponibil 24 din 24 de ore
pentru femeile sau familiile care
se confrunt\ cu o sarcin\ nea[ -
tep tat\ [i au nevoie de sprijin.

IPS P\rinte Mitropolit Teo -
fan a prezidat, pe 20 no -
iem brie, o nou\ conferin]\

pre o]easc\. ~ntrunirea a avut loc
la Seminarul Teologic „Veniamin
Costachi” [i a reunit slujitori ai
sfin telor altare din jude]ul
Neam]. Tema conferin]ei a fost
de dicat\ martirilor din `nchi so ri -
lor comuniste, tem\ despre care
a vorbit `n debutul `ntrunirii Mi -
tropolitul Moldovei [i Bucovinei:
„Ra]iunea `nt=lnirilor din acest
an, legat\ de m\rturisitori, este
una singur\, anume p\trunderea
`n taina vie]ii lor. De ce? Pentru
c\ via]a lor poate constitui izvor
de putere pentru m\rturisirea
credin]ei [i `ncerc\rile de ast\zi.

Totodat\, s-a f\cut referire de-a
lungul `nt=lnirilor noastre din
acest an la tema, at=t de cu nos -

cut\ [i de fapt necunoscut\, a
su ferin]ei. «Mi-e dor de T=rgu
Oc na», amintea `n libertate un ð



| Misiune [i dreapt\ credin]\

10 | noiembrie-decembrie | Candela Moldovei | an XXV, nr. 11-12

ð

ð

ð

La `nceputul Postului Na[ -
te rii Domnului nostru
Iisus Hristos, pe 16 no -

iem brie, ASCOR Ia[i a organizat
la Muzeul Mitropolitan din Ia[i o
conferin]\ de suflet cu PS P\rinte
Damaschin Dorneanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Sucevei [i
R\d\u]ilor. Evenimentul a adunat
nu mero[i participan]i, majori ta -
tea studen]i. Tema `nt=lnirii a fost
„N\dejdea `n Dumnezeu [i `n -
cre derea `n oameni”. Invitatul a
vorbit despre modul cum am
putea s\ avem mai mult\ n\ dej -
de `n Dumnezeu [i cum s\ tre -
cem cu u[urin]\ peste deza m\ -
giri: „Sf=ntul Ioan Sc\rarul vor -
be[ te despre cele trei virtu]i –
cre din]a, n\dejdea [i dragostea –

ca fiind o singur\ str\lucire [i o
sin gur\ lumin\. Zice Sf=ntul c\
una este raza, alta este lumina [i
alta este cercul. Astfel, n\dejdea
se `ntemeiaz\ pe credin]\ [i `[i
trage substan]a din credin]\.
C=nd spun «sper s\ ajung la
Madrid», `nseamn\ c\ [tiu c\
exist\ Madrid [i c\ mai [tiu c\
exist\ ceva care poate s\ m\ du -
c\ acolo. C=nd vorbesc de n\ -
dej dea `n Dumnezeu, `nseamn\
c\ eu deja am o credin]\ `n
Dum nezeu. Credin]a `n Dum ne -
zeu trebuie s\ precead\ `ntr-un
fel n\dejdea `n Dumnezeu. C=nd
spun «Cred `n Dumnezeu», `n -
seam n\ c\ eu cred `n existen]a
Lui. C=nd spun «N\d\jduiesc `n
Dumnezeu», `nseamn\ c\ m\

refer mai mult la o lucrare a lui
Dum nezeu cu mine, o lucrare
pro niatoare, o lucrare m=ntui toa -
re”. ~ndemnul PS Damaschin
pen tru tineri a fost acela de a fi
puternici [i curajo[i. 

Pe 23 noiembrie, `n Aula
Mag na „Mihai Eminescu” a Uni -
versit\]ii „Alexandru Ioan Cuza”
a avut loc conferin]a „Treptele
iu birii – de la prietenie la c\s\ to -
rie”, sus]inut\ de monahia Si lua -
na Vlad – coordonatoarea Cen -
trului de Formare [i Consiliere
„Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Ga -
vri il” [i stare]a M\n\stirii „Sf=ntul
Siluan Athonitul” (Talpalari) din
Ia[i. La acest eveniment, mai
mult de 500 de participan]i,
majoritatea studen]i, au aflat `n

Conferin]e ASCOR Ia[i `n Postul Na[terii Domnului 

fost de]inut, aduc=ndu-[i aminte
de momentele de har [i de
binecuv=ntare pe care le-a tr\it
dup\ gratii, momente de care nu
a mai avut parte cu aceea[i
ad=n cime dup\ ie[irea din `n chi -
soare. Orice om care trece prin -
tr-o asemenea situa]ie tr\ie[te cu
g=ndul [i speran]a eliber\rii. Iat\
c\ au fost persoane care au tre -
cut prin suferin]e atroce, iar
aces tea nu i-au d\r=mat, ci, din

contr\, au constituit platforme `n
care au experimentat taina cre -
din ]ei mai ad=nc dec=t cei care
tr\iau `n a[a-numita libertate.
Acest lucru s-a `nt=mplat, dup\
cum spune P\rintele Sofronie,
pentru c\ suferin]a cea mai apri -
g\, tr\it\ `n duhul lui Dumne -
zeu, coincide cu cea mai mare
bu curie”.

Preo]ii prezen]i la conferin]\
au vizionat un film documentar

`n care au fost prezentate m\r tu -
rii ale celor ce au avut de suferit
`n temni]ele comuniste, apoi au
ascultat o conferin]\ sus]inut\ de
p\rintele arhimandrit Nicodim
Petre, consilier al Sectorului de
mi siune statistic\ [i prognoz\
pastoral\ al Arhiepiscopiei Ia [i -
lor. ~n partea a doua a `nt=lnirii
au avut loc discu]ii libere asupra
temei conferin]ei.
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ð ce mod iubirea ghideaz\ `n `n]e -
le gerea celuilalt [i `n apropierea,
cu prietenie, de cei din jur.
Aceas t\ apropiere se poate rea li -
za `n moduri diferite, `n contexte
diferite, `n func]ie de tipul re la ]i -
ei dintre noi [i cel\lalt. Totodat\,
dezvoltarea rela]iei cu cel\lalt
trece prin mai multe trepte, pe
ca re le putem identifica `n imnul
dragostei din Epistola c\tre Co -
rinteni a Sf=ntului Apostol Pavel.
~n `ncheierea `nt=lnirii, maica
Siluana i-a `ndemnat pe to]i: „A
iubi pe cel\lalt `nseamn\ a-l as -
culta, a[adar tr\i]i frumos [i `n
rug\ciune!”.

Aula Magna „Mihai Emines -
cu” a Universit\]ii „Alexandru
Ioan Cuza” din Ia[i a g\zduit, pe
28 noiembrie, conferin]a cu te -
ma „Poc\in]a – dar al lui Dum -
ne zeu [i efort personal”, sus]i nu -
t\ de pr. prof. dr. Constantin Co -
man. Evenimentul a fost orga ni -
zat de ASCOR – filiala Ia[i, fiind
parte din seria de conferin]e or -
ga nizate `n mod tradi]ional de
voluntarii ASCOR cu prilejul

Pos tului Na[terii Domnului.
P\rintele Constantin Coman le-a
vorbit tinerilor prezen]i despre
po c\in]\ ca reper de o deosebit\
importan]\ `n rela]ia cu semenii,

`n demn=nd la temperarea ati -
tudinii de judecare a aproapelui
`n favoarea autoanalizei pro pri -
ilor gre[eli.

Pe 26 noiembrie, la Mu -
zeul Mitropolitan din
Ia[i a avut loc a patra

ed i]ie a Concursului de Noul
Tes tament organizat de ATOR
Ia[i `n colaborare cu Depar ta -
mentul de misiune pentru tineret
din cadrul Arhiepiscopiei Ia[ilor.
Tema acestei edi]ii s-a intitulat
„Parabolele M=ntuitorului `n
cele patru Evanghelii”. ~n urma
celor 8 runde de concurs au fost
stabili]i cei trei c=[tig\tori: B`r li -
ba Beatrice Laura de la ATOR
T=r gu Frumos (premiul I), {tefan
Enache de la ATOR Ia[i (premiul
al II-lea) [i Ionu] Popovici de la
ATOR Ia[i (premiul al III-lea).
Premiile au constat `n diplome [i
bani. Comisia de jurizare a fost
alc\tuit\ din pr. dr. Cezar H=rl\ -
oa nu, profesor de Teologie bi -
blic\ la Facultatea de Teologie
din Ia[i, [i pr. Teodor Alin

Astanc\i de la Parohia „Sfin]ii
Apostoli Petru [i Pavel” –
Cucova. La finalul `nt=lnirii,
p\rintele Cezar H=r l\ oa nu a

anun]at tema vii toa rei edi]ii:
„Minunile M=ntuito ru lui `n
Sfintele Evanghelii”. Aceas t\
edi]ie va avea loc `n Postul Mare

Concurs de Noul Testament la Ia[i [i Piatra Neam]
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Concerte de colinde `n Mitropolia Moldovei [i Bucovinei 

La Centrul de Evenimente
„Agora” a avut loc, pe 17
decembrie, tradi]ionalul

concert de colinde al Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei. Titlul con -
certului de anul acesta a fost
„Na[terea din nou. Cr\ciunul `n
temni]ele co muniste”, `ncheind
[irul de evenimente din Anul co -
me  mo ra tiv al m\rturisitorilor din
temni ]e le comuniste. Organiza -
tori au fost Mitropolia Moldovei
[i Bu co vinei `n parteneriat cu

Co  le giul „Sf=ntul Nicolae”. In vi -
ta]ii evenimentului au fost: Corul
M\ n\s tirii Paltin, Corul M\n\s ti -
rii V\ratec, Corul b\rb\tesc „Mi -
tro  po lit Iosif Naniescu”, Corul
M\  n\s tirii Diacone[ti, Corul aca -
de  mic „Byzantion”. Concertul a
propus o `ntoarcere la Cr\ciunul
tr\it `n `nchisorile comuniste,
s\r b\toare `nt=mpinat\ de c\tre
de]inu]i `n frig [i s\r\cie, dar cu
sufletul `nc\rcat de c\ldur\ [i
bucurie insuflat\ de Na[terea

Domnului. Invita]ii au ilustrat
prin colind starea de na[tere din
nou a oamenilor care L-au des co -
perit pe Dumnezeu prin suferin]\
[i r\bdarea acesteia. Eveni men -
tul a cuprins, pe l=ng\ colinde, [i
momente de poezie sus]inute de
Evelina-Andreea Irina.

La final, IPS P\rinte Teofan a
rostit un cuv=nt de `nv\]\tur\:
„Am p\truns fiecare, dup\ a sa
putere, dup\ gratiile vremurilor
[i am realizat un lucru: doar cre -
din]a i-a ajutat pe m\rtu risitori s\
supravie]uiasc\ `n condi]ii deo -
se bit de grele. S\rb\toarea ~nvi e -
rii Domnului [i s\rb\toarea Na[ -
te rii Domnului erau cele dou\
mo mente pe care le a[teptau cu
nesa], din care se hr\neau, se
ad\ pau, primeau lumina [i mer -
geau mai departe `ntru a[tep ta -
rea altei sfinte s\rb\tori de Pa[ti,
altei s\rb\tori de Na[terea Dom -
nu lui, `ntru n\dejdea ie[irii de a -
colo `n a[a-numita lume li ber\”.

*

~n cetatea str\juit\ de cul -
mi le Cozla, Pietricica [i
Cer  negura, Protopopiatul

Piatra-Neam] a organizat, la ini -
]iativa [i cu binecuv=ntarea IPS

– 2018. 
Pe 9 decembrie, la Biserica

„Na[terea Maicii Domnului” – 1
Mai din Piatra Neam] a avut loc
prima edi]ie a Concursului de
Noul Testament organizat de
ATOR Piatra Neam] `n cola bo ra -
re cu Departamentul de misiune
pentru tineret din cadrul Arhie -
pis copiei Ia[ilor. Tema acestei
edi ]ii s-a intitulat „Na[terea [i
Bo tezul M=ntuitorului Iisus Hris -
tos”. 

Participan]ii au fost `mp\r]i]i
pe dou\ categorii de v=rste, 14-
18 ani [i 19-25 ani. Comisia de
jurizare a fost alc\tuit\ din ar -
him. Nicodim Petre, pr. prof. Va -
sile P\v\leanu [i pe pr. Ni co lae
Nic\u. ~n urma celor 8 runde de
concurs au fost stabili]i opt c=[ -

tig\tori. La finalul eveni men tu lui,
tinerii atoreni din Piatra Neam]

au `nc=ntat concuren]ii, dar [i
jura]ii cu un mic concert de co -
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ð P\rinte Mitropolit Teofan, o nou\
edi]ie a Concerului de colinde
„Na[terea Domnului – bucuria
noastr\”. Versuri scrise cu dor de
libertate ale m\rturisitorilor din
`nchisorile comuniste au deschis,
pe 15 decembrie, `n Sala „Cali -
strat Hoga[” a Consiliului Ju de -
]ean Neam], concertul de co lin -
de. Au concertat: Corul „Came -
na” al preoteselor din Proto po pi -
atul Piatra Neam], dirijat de Ele -
na Amariei, Corul „Glasul Bise ri -
cii” al preo]ilor din Protopopiatul
Piatra Neam], dirijat de preotul
Robert-Vasile Gavriloae, Corul
„Vl\starele Ortodoxiei” al ATOR
Piatra Neam], dirijat de Liliana
Roibu, Grupul folcloric „Flori ci -
ca de pe st=nc\” din {erbe[ti
({te fan cel Mare), dirijat de pro -
fe sorul Ionel Lupu, [i Corul „Im -
pe rialii” al Liceului Teologic
„Sfin ]ii ~mp\ra]i Constantin [i
Ele na” din Piatra Neam], dirijat
de profesorul Marius Corug\.

La finalul concertului, IPS P\ -
rinte Mitropolit Teofan a mul ]u -
mit celor prezen]i, pe care i-a
`ndemnat s\ r\m=n\ pe drumul
Betleemului, care ne duce c\tre
cunoa[terea Pruncului Iisus:
„Noi acum nu mai avem nici
gra tii, nici opreli[ti de vreun fel.
Mergem noi spre Cr\ciun? Mer -
gem spre Betleem? G\sim calea,
care nu mai este pres\rat\ cu
obstacolele de alt\dat\? {i dac\

o g\sim, cum putem merge pe
ea? Sigur, fizic, acum la Betleem
mergem mult mai u[or. ~ns\ este
o alt\ cale pentru a `n]elege
taina Cr\ciunului `n familia ta, `n
]ara ta. Nou\ nu ni se cer dru -
muri lungi. Spre biserica din sat
sau din ora[ e o arunc\tur\ de
piatr\. {i acolo se afl\ Acela[i
Prunc ca la Betleem, aceea[i ies -
le `n Proscomidia Sf=ntului Altar.
~n zilele noastre [i `n lumea
noas tr\, pu]ini se mai reg\sesc `n
rela]ie cu Betleemul, cu Iisus
Hris tos Dumnezeu-Omul. Pu]in
c=te pu]in, [i `n noi, [i `n via]a
noas tr\, p\trunde s\rb\toarea de
iarn\, Mo[ Geril\ de alt\dat\ `n -
lo cuind pe Iisus Hristos, pe[tera
din Betleem [i Na[terea Dom nu -
lui. Intr\m `ntr-un an nou [i mul]i
ne vor propune s\ c\l\torim pe
c\i aiurea, pe c\i care nu duc la
Betleem. S\ ne d\ruiasc\ Dum -
ne zeu for]\, putere l\untric\, ca
inspira]i de colind\tori, s\ nu
pierdem drumul care duce spre
El. S\-i facem lui Dumnezeu s\ -
la[ binecuv=ntat `n ad=ncul
inimii noastre!”.

*

La Casa de Cultur\ a Sin -
dicatelor „Nicolae Iorga”
din Boto[ani a avut loc,

pe 16 decembrie, tradi]ionalul
concert de colinde „Bucuria
Na[terii Domnului”, organizat de

Mitropolia Moldovei [i Buco vi -
nei. La eveniment a fost prezent
[i PS Episcop-vicar Calinic Bo to -
[\ neanul. ~n acest an, IPS Mitro -
polit Teofan nu a putut veni la
Bo to[ani, fiind `n soborul de ar -
hi erei care au s\v=r[it slujba de
`nmorm=ntare a Regelui Mihai I
al Rom=niei. Concertul a fost
sus ]inut de Corul „Sf=nta Teodora
de la Sihla” – Filiala ATOR Albe[ti,
Corul „Ecclesia” – Protopopiatul
Dorohoi, Grupul vocal-instru -
men tal „Anastasis” – Parohia Jol -
de[ti, Protopopiatul Boto[ani,
Co rul „Amvonul” – Protopo pi a -
tul S\veni, Ansamblul folcloric
„Ste j\relul” – Protopopiatul Da -
ra bani, Corul „Glasul Voronei” –
M\n\stirea Vorona, Proto popia -
tul Boto[ani [i Corul „Heruvimii”
– Protopopiatul Boto[ani. ~n cu -
v=n tul de `nv\]\tur\ rostit la fi na -
lul concertului, PS Episcop-vicar
Calinic Boto[\neanul a subliniat:
„Dincolo de `nc\rc\tura lor dog -
ma tic\ [i liturgic\, colindele lan -
sea z\ un `ndemn la moralitate,
la cultivarea virtu]ilor, la loc de
sea m\ fiind iubirea de aproa pe -
le, pacea, bun\tatea, genero zi ta -
tea, smerenia, ascultarea, h\rni -
cia [i, de ce nu, bunul sim]. Sunt
`n fierate minciuna, `n[el\toria,
be]ia [i, respectiv, uciderea prun -
ci lor”.
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~n ziua de 18 decembrie, `n
Sala Sinodal\ din Re[e din -
]a Patriarhal\, sub pre[e -

din ]ia Preafericitului P\rinte Pa -
triarh Daniel, a avut loc [edin]a
de lucru a Sf=ntului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Rom=ne, `n
cadrul c\reia au fost luate mai
multe hot\r=ri: 

– Au fost desemna]i cei trei
ierarhi eparhio]i care anual se
vor ad\uga la membrii de drept
ai Sinodului Permanent al Bise ri -
cii Ortodoxe Rom=ne (Pre[edin -
te le Sinodului Permanent [i Mi -
tro poli]ii din ]ar\ [i str\in\tate).
Pentru Sinodul Permanent din
anul 2018 au fost desemna]i IPS
P\rinte Mitropolit onorific Nifon,
Arhiepiscopul T=rgovi[tei, PS P\ -
rinte Ignatie, Episcopul Hu[ilor,
[i PS P\rinte Mihail, Episcopul
ortodox rom=n al Australiei [i
Noii Zeelande.

– S-au adus preciz\ri privind
distinc]ia dintre taxe [i con tri bu -
]ii benevole oferite de c\tre cre -
din cio[i pentru func]ionarea uni -

t\]ilor de cult. Taxele stabilite de
Con siliul parohial se refer\ doar
la sumele pl\tite de credincio[i
pen tru concesionarea [i `ntre ]i -
nerea locurilor de `nmorm=ntare
din cimitire. Contribu]iile bene -
vo le reprezint\ sumele oferite de
credincio[i cu ocazia s\v=r[irii
unor Sfinte Taine [i ierurgii.
Cuan tumul acestora este stabilit
de c\tre Consiliul parohial [i are
`n vedere cheltuielile de func]io -
nare a parohiilor.

– S-a reiterat interdic]ia con -
di]io n\rii oficierii de c\tre preot
a slujbei ~nmorm=nt\rii de plata
vreunei taxe, mai ales `n cazul
fa miliilor s\race, dar parohiile
consider\ necesare contribu]iile
benevole ca dona]ie din partea
familiei pentru `ntre]inerea bi se -
ricii parohiale. ~n aceste cazuri,
preotul trebuie s\ elibereze
chitan]e familiilor care au donat
banii respectivi.

– S-a aprobat `nfiin]area pro -
gramului de licen]\ Art\ Sacr\ `n
cadrul Facult\]ii de Teologie

Ortodox\ a Universit\]ii „1 De -
cem brie 1918” din Alba Iulia, `n -
ce p=nd cu anul universitar 2018-
2019.

– S-au aprobat noile steme
ale urm\toarelor eparhii: Arhi e -
pis copia Craiovei, Arhiepiscopia
Tomisului, Arhiepiscopia Arge [u -
lui [i Muscelului, Episcopia Or -
to dox\ Rom=n\ a Ungariei, Epis -
co pia Daciei Felix [i Episcopia
Ortodox\ Rom=n\ a Canadei.

Totodat\, Sf=ntul Sinod al Bi -
sericii Ortodoxe Rom=ne a luat
act cu apreciere de referatul Sec -
to rului rela]ii biserice[ti, interre -
li gioase [i comunit\]i biserice[ti
externe al Administra]iei Pa tri ar -
ha le privind participarea dele ga -
]iei Bisericii Ortodoxe Rom=ne,
con duse de Patriarhul Rom=niei,
la evenimentele organizate la
Moscova `n perioada 2-5 decem -
brie 2017 cu prilejul s\rb\toririi
centenarului restabilirii Patriar hi -
ei `n Biserica Ortodox\ Rus\.

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

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

~n Permanen]a Consiliului
Eparhial Ia[i din 27 sep -
tem brie, 18 octombrie [i

29 noiembrie, ]in=nd cont de
programul de sfin]iri [i de re -
sfin ]iri de biserici, case sociale
[i case parohiale, de activitatea
pas toral-misionar\ [i adminis -
tra tiv-gospod\reasc\ [i de pro -
pu nerile `naintate de p\rin]ii
protopopi, IPS Mitropolit Teofan
a aprobat acordarea rangurilor
biserice[ti onorifice de iconom

[i iconom stavrofor urm\torilor
preo]i:

– iconom: pr. Ovidiu Con -
stan tin Zapan, Parohia „Pogo r= -
rea Sf=ntului Duh” – Sili[cani,
com. Gorb\ne[ti, jud.  Boto[ani,
Protopopiatul Boto[ani;

– iconom stavrofor: pr.
Crauciuc-Cabur Imanuel-Liviu,
Parohia „~n\l]area Domnului” –
Coar nele Caprei, jud. Ia[i,  Pro -
topopiatul H=rl\u; pr. Ovidiu
Co jocariu, Parohia „Sf=ntul Ma -

re Mucenic Dimitrie” – Petri -
cani, jud. Boto[ani, Proto po pia -
tul S\veni; pr. Ionel B\ic\nescu,
Parohia „Sfin]ii Arhangheli
Mihail [i Gavriil” – Bobule[ti,
com. {tef\ne[ti, jud. Boto[ani,
Pro topopiatul S\veni; pr. Ionut
Florentin Amarinei, Parohia
„Sf=n tul Mare Mucenic Dimi -
trie” – C=nde[ti, jud. Boto[ani,
Protopopiatul Dorohoi; pr. Ti -
be riu Voinescu, Parohia „Na[ te -
rea Maicii Domnului” – Ro[ -
cani, jud. Ia[i,  Protopopiatul I
Ia[i; pr. Ioan Simira[, Parohia
„Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel”

Acord\ri de ranguri biserice[ti
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Pe 27 septembrie, 8 [i 11
octombrie, precum [i pe
1, 16 [i 29 noiembrie,

Per manen]a Consiliului Eparhial
Ia[i a luat `n discu]ie necesitatea
continu\rii unor lucr\ri de
construc]ie [i repara]ie pentru
c=teva l\ca[uri de cult, precum
[i a furniz\rii lemnului de foc
necesar acelor unit\]i biserice[ti
care nu au resurse financiare
suficiente [i nu `[i pot procura
materialul lemnos. Prin urmare,
a fost aprobat\ acordarea, cu
titlu gratuit pentru anul 2017, a
unei cantit\]i de 5224 m.c.
material lemnos, din care 5104
m.c. lemn de foc [i 120 m.c.
cherestea, pentru 83 unit\]i de
cult. 

~n {edin]ele de Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i din 11
octombrie [i 8 decembrie a fost aprobat\ acordarea unui ajutor
financiar de 945.000 lei pentru 16 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 „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i
Elena” – C\l\ra[i 2; Parohia „Sfin]ii Teodori”; Parohia „Sfin]ii
~mp\ra]i Constantin [i Elena” – Alexandru cel Bun, com. Vl\deni;

– Protopopiatul II Ia[i: Parohia „Na[terea Sf=ntului Ioan
Botez\torul” – Curag\u;

– Protopopiatul III Ia[i: Parohia „Sf=ntul Mare Mucenic Dimitrie”
– Cioc=rle[ti; Parohia „Sf=nta Cuvioas\ Parascheva” – Poiana cu
Cetate, com. Le]cani; Parohia „Sf=ntul Ioan Botez\torul” – B=rnova,
Incule]; Biserica nou\ „Sfin]ii Petru [i Pavel” – Mogo[e[ti;

– Protopopiatul H=rl\u:  Parohia „Adormirea Maicii Domnului” –
Gropni]a, Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Pr\jeni;

– Protopopiatul Pa[cani: Parohia „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i
Gavriil” – Albe[ti;

– Protopopiatul Boto[ani: Capela „Sf=nta Maria”, Maternitate
Boto[ani; Parohia „ Sf=nta Mare Muceni]\ Varvara” – Dragalina;

– Protopopiatul Dorohoi: Parohia „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i
Elena” – Horl\ceni;

– Protopopiatul S\veni: Filia „Sf=ntul Ilie”, Parohia „Sf=ntul Mare
Mucenic Gheorghe” – Dr\gu[eni.

~n luna noiembrie, Sectorul
administrativ-bisericesc al
Arhiepiscopiei Ia[ilor a e -

fec tuat 108 opera]iuni de per so -
nal, dup\ cum urmeaz\: 52 la
Centrul Eparhial Ia[i, 27 `n cadrul
Protopopiatelor [i 29 la m\n\s -
tiri. Dintre acestea, 40 au fost `n -
cadr\ri [i numiri, 23 `ncet\ri ale
contractelor de munc\, 4 suspen -

d\ri, 3 reveniri la locul de munc\
du p\ concediul de cre[tere a co -
pi lului, 2 transferuri [i 36 mo di fi -
c\ri ale raporturilor de munc\.

~n luna decembrie, Sectorul
ad  ministrativ-bisericesc al Ar hi -
epis copiei Ia[ilor a efectuat 59
ope ra]iuni de personal, dup\
cum urmeaz\: 34 la Centrul
Epar hial Ia[i, 18 `n cadrul Proto -

po piatelor [i 7 la m\n\stiri. Din -
tre acestea, 17 au fost `nca dr\ri
[i numiri, 17 `ncet\ri ale con -
trac telor de munc\, 2 sus pen -
d\ri, 2 reveniri la locul de mun -
c\ dup\ concediul de cre[tere a
copilului [i 21 modific\ri ale
raporturilor de munc\.

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

Material lemnos
pentru unit\]i de
cult

Sprijin financiar pentru unit\]i de
cult

– Hangu, jud. Neam], Proto po -
piatul Ceahl\u; pr. Daniel Isai,
Parohia Vovodenia, jud. Ia[i,
Protopopiatul I  Ia[i. 

De asemenea, a fost apro ba -
t\ [i acordarea Crucii Arhiepis -
co  pale „Sf=ntul Ierarh Dosof -
tei” pentru clerici: pr. Ioan Ma -
no liu, Parohia „Sf=ntul Mare
Mucenic Gheorghe” – Dr\gu -
[eni, jud. Boto[ani, Protopo pi a -
tul S\veni; pr. Iustinian-Ionu]
R\duc, Parohia Toma Cozma –

Ia[i, Protopopiatul I Ia[i; pr. Ilie
Melniciuc-Puic\ [i pr. Paul-Da -
ni el Lehaci, Parohia „Sf=ntul
Nectarie” – Ia[i,  Protopopiatul
I Ia[i;  pr. Cristian Zaharia, Pa -
ro hia „Sf=nta Cuvioas\ Paras -
che va” –  Plopenii Mari, com.
Un gu reni, jud. Boto[ani, Proto -
po  piatul S\veni; pr. Petru Ga -
vri loaia, Parohia „Duminica Tu -
tu ror Sfin]ilor” – Timi[e[ti, jud.
Neam], Protopopiatul Tg.
Neam].

Pentru  activitatea pastoral-
mi sionar\ [i administrativ-gos -
po d\reasc\, pr. Petric\ Lehaci,
de la Parohia „Sf=ntul Nectarie”
– Ia[i,  Protopopiatul I Ia[i, [i pr.
Mi hai Margineanu, de la Pa ro -
hia Toma Cozma – Ia[i, Proto -
po piatul I Ia[i, au primit „Cru -
cea Patriarhal\”, acordat\ de
Preafericitul P\rinte Daniel, Pa -
tri arhul Bisericii Ortodoxe
Rom=ne. 
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50 de predici populare
Arhim. Iuliu Scriban

Cuvinte ascetice și epistole (vol. I)
Sfântul Macarie Egipteanul

A DEVENI OM.
Meditaţii de antropologie creștină

în cuvânt și imagine
Pr. John Behr

Viaţa și faptele
Mitropolitului Grigorie Roșca (1478-1570)

Andrei și Valentina Eșanu

Viaţa și minunile
Sfintei Întâi Muceniţe

și Întocmai cu Apostolii Tecla

Dogmatică și dogmatiști
Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja

Arta de a vedea.
Paradox și percepţie

în iconografia ortodoxă
Arhim. Maximos Constas

Credinţă și raţiune.
Dialoguri, contradicţii, împăcări

Mihai Neamţu

Celălalt Soljeniţîn. Rostirea adevărului
despre un scriitor și gânditor neînţeles

Daniel J. Mahoney

Noutăţi  editoriale la Editura Doxologia:

Cuvinte ascetice și epistole ( ol. II)v
Sfântul Macarie Egipteanul

– în și –noiembrie decembrie

Binefacerile
Sfintei Cuvioase Parascheva

( III)vol.

Duhovnicii Sihăstriei sub cenzura
comunistă

Ierom. Cosma Giosanu
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La peste un sfert de secol
de la c\derea regimului
co  munist în Rom=nia,

Adri an Nicolae Petcu [i pr. Nico -
lae C\t\lin Luchian [i-au propus
[i au reu[it s\ identifice [i s\ cer -
ce teze arhivele fostei Securit\]i
pentru a scoate la lumin\ clericii
ortodoc[i rom=ni [i mirenii m\r -
tu  risitori care în perioada regi -
mu  lui comunist au fost închi[i.
Pe 8 decembrie, la Muzeul Mi -
tro politan (Sala „Baptisteriu”) din
cadrul Ansamblului Mitropolitan
din Ia[i, a avut loc lansarea c\r]ii
Clerici [i mireni m\rturisitori din
Arhiepiscopia Ia[ilor, în în chi -
 sorile comuniste (1945-1964),
ap\rut\ la Editura Doxo lo gia.
A[a cum afirm\ Radu Pre da, în
prefa]a volumului, acesta „este
un act terapeutic de rea du cere în
con[tiin]a comunit\]ii de
credin]\ a unor figuri de clerici,
monahi [i laici plasa]i de peda -
gogia lui Dumnezeu în mijlocul
unei dictaturi care se m=ndrea
cu ambi]ia de a na[te un «om
nou», altul dec=t cel paulin”. La
eveniment au participat arhi -
man dritul Hrisostom R\d\[anu,
Consilier al Sectorului `nv\ ]\ -
m=nt al Arhiepiscopiei Ia[ilor,

Ra du Preda, pre[edinte executiv
al Institutului de Investigare a
Cri  melor Comunismului [i Me -
mo ria Exilului Rom=nesc, dar [i
autorii, Adrian Nicolae Petcu [i
pr. Nicolae C\t\lin Luchian. A -
cest volum vine cu c=teva nou -
t\]i pe pia]a editorial\: în primul
r=nd, aduce în aten]ia cititorilor
aproape 70 de nume de m\r tu ri -
sitori care nu au fost cunoscute
p= n\ acum sau care erau cu nos -
cute doar în comunitatea local\.
~n al doilea r=nd, biografiile
clericilor [i mirenilor m\rturi si -
tori în temni]ele comuniste au
fost îmbog\]ite substan]ial, prin
studiul bazat pe consultarea mai
multor arhive.

Adrian Nicolae Petcu a ]inut
s\ precizeze c\ „aceast\ carte
este rezultatul unui proiect lansat
acum un an de zile, în «labo ra -
to rul» congresului de Teologie
care s-a desf\[urat anul acesta la
Ia[i Simpozionul inter na ]io  nal
„Martiriu [i Memorie din Ro -
m=nia comunist\”, din perioada
4-6 mai (n. red). Este rezultatul
unei munci depuse at=t în
arhivele persecutorului, în
arhivele fostei Securit\]i, c=t [i în
arhivele Cen trului Eparhial din

Ia[i, [i chiar `n unele m\n\stiri
din Moldo va”. Publicul prezent
la eveni men tul organizat de
Editura Do xo logia [i Colegiul
„Sf=ntul Nicolae” s-a putut
bucura [i de un recital de
colinde, sus]inut de Corul
„Basileus” al Semi na rului
Teologic Liceal Ortodox „Sf=n tul
Vasile cel Mare” din Ia[i. Cartea
Clerici [i mireni m\r turisitori din
Arhiepiscopia Ia[ilor, în temni]ele
comuniste (1948-1964) este
structurat\ în dou\ p\r]i, cea
introductiv\ [i cea a dic]iona ru -
lui (unde se re g\ sesc 150 de bio -
grafii ale cleri ci lor [i mirenilor
m\rturisitori din Eparhia Ia[ilor,
care au suferit de ten]ie în peri -
oada comunist\). De asemenea,
la final sunt ane xa te diverse ex -
trase ale sentin ]e lor, fi[e matri co -
le penale, bilete de eliberare, ce -
reri pentru che ma rea în Consis -
to riul Eparhial [i slujire tempo ra -
r\, procese ver ba le de intero ga -
to rii consemnate la anchet\ri,
pro cesul verbal de con statare a
de cesului ieromo na hului Hara -
lam bie Vasilache în tem ni]a co -
mu nist\ [.a. Volumul poate fi co -
man dat online, de pe site-ul Edi -
tu rii Doxologia.

Lansare de carte despre clerici [i mireni m\rturisitori
din Arhiepiscopia Ia[ilor
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Activit\]i organizate cu prilejul anului comemorativ la
Seminarul Teologic „Veniamin Costachi“ de la
M\n\stirea Neam]

Seminarul Teologic Orto -
dox „Veniamin Costachi”
de la M\n\stirea Neam]

s-a aliniat activit\]ilor organizate
de Biserica Ortodox\ Rom=n\ `n
anul 2017 cu prilejul Anului o -
ma gial al sfintelor icoane, al ico -
narilor [i al pictorilor biserice[ti [i
al Anului comemorativ Jus ti ni an
Patriarhul [i al ap\r\torilor Or -
todoxiei `n timpul comunis mu lui.
Institu]ia de `nv\]\m=nt teologic
nem]ean\ a g\zduit `n lu na
noiembrie dou\ simpo zi oa ne la
care au participat elevii se mi -
narului, dar [i oaspe]i din [co li le
`nvecinate. Cele dou\ simpo zi -
oane au fost organizate de pro fe -
sorii care predau `n cadrul [co lii
[i au urm\rit diseminarea de
informa]ii legate de Patriarhul
Jus tinian [i de persoanele care,
`n timpul comunismului, au m\r -
tu risit [i ap\rat Ortodoxia. De
ase  menea, `nt=lnirile au urm\rit
[i crearea unor contexte care s\
per  mit\ discu]ii pe marginea
aces tor dou\ teme. Primul sim -
po  zion a avut loc pe 13 no iem -
brie [i s-a concentrat asupra vie ]ii
[i rolului Patriarhului Justinian
Ma ri na. Simpozionul a fost orga -
ni zat de arhim. prof. drd. Mihail
Da  niliuc, egumenul Schitului Vo -
 videnia [i profesor de Istoria Bi -
 sericii Ortodoxe Rom=ne `n ca -
drul seminarului. Pe parcursul lu -
 cr\ rilor, arhim. prof. Mihail Da ni -

liuc a surprins cele mai im por -
tan te aspecte din via]a Patriar hu -
lui Justinian, `ns\ f\r\ a uita de
am\nuntele providen]iale care
au adus la alegerea sa ca patri -
arh, la supravie]uirea Bisericii
Or todoxe Rom=ne sub comu -
nism. Cel de-al doilea simpo -
zion, organizat pe 16 noiembrie,
a a vut ca tem\ „M\rturisitorii [i
ap\ r\torii Ortodoxiei din
temni]ele comuniste”. Acesta a
fost orga ni zat [i prezidat de pr.
prof. Vasile P\v\leanu, profesor
de Teologie dogmatic\ `n cadrul

aceluia[i seminar. ~n prelegerea
sa, pr. prof. Va sile P\v\leanu a
vorbit despre importan]a t\riei [i
a curajului m\r turisitorilor
pentru Biserica Ortodox\
Rom=n\ de ast\zi: din pe rioada
comunist\, Biserica nu a ie[it
sl\bit\, a[a cum s-a dorit, ci, din
contr\, mult mai `nt\rit\, toc mai
datorit\ acestor st=lpi de
rezisten]\ care nu au renun]at la
credin]a nea mu lui, ci au m\r tu ri -
sit-o prin cu v=nt [i fapt\.

Evenimente speciale `n cadrul Zilelor Colegiului
„Sf=ntul Nicolae” din Ia[i

~n perioada 4-8 decembrie,
la Colegiul „Sf=ntul Nico -
lae” din Ia[i au avut loc Zi -

le le Colegiului, eveniment care
are `n centru s\rb\torirea Sf=n tu -
lui Ierarh Nicolae, patronul ins ti -
tu ]iei. Evenimentele care s-au
des f\[urat `n aceast\ perioad\
vizeaz\ pe de o parte direct
mem brii, iar pe de alt\ parte sunt

adresate [i tuturor celor care co -
laboreaz\ cu voluntarii cole giu -
lui. Zilele Colegiului au debutat
cu o sear\ de film, organizat\ pe
4 decembrie. Filmul ales spre vi -
zio nare a fost „Cronicile din Nar -
nia”, iar de acest eveniment s-a
ocupat Comisia Proiecte a Cole -
giu lui „Sf=ntul Nicolae”. Seara
zilei de 5 decembrie a fost de di -

cat\ cinstirii Sf=ntului Ierarh Ni -
co  lae. Astfel, voluntarii au parti -
ci pat la slujba Privegherii unit\
cu Sf=nta Liturghie. Slujba a fost
s\v=r[it\ de p\rintele arhiman -
drit Hrisostom R\d\[anu, con si li -
er educa]ional al Arhiepiscopiei
Ia[ilor, de p\rintele Sebastian
Tea cu [i p\rintele arhidiacon A -
dri an Florea, r\spunsurile la stra -
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n\ fiind oferite de membrii co le -
giului. Acest eveniment a fost
pre g\tit de membrii Comisiei Li -
turgice a colegiului, care s-au `n -
gri jit [i de o mic\ expozi]ie de
Cr\ ciun, amplasat\ la recep]ia
Ca sei de oaspe]i, l=ng\ bradul
`mpodobit.

De s\rb\toarea Sf=ntului Ie -
rarh Nicolae, voluntarii proiec tu -
lui „Cutia cu papucei pentru ei“,
al\turi de membri ai Comisiei
Mi sionare, au vizitat Parohia cu
hra mul „Na[terea Maicii Dom -
nu lui“ din satul Cur\turi, aflat\
`n p\storirea p\rintelui Con stan -
tin-Nichifor Hrestic. ~n cadrul
vizitei a fost oferit\ `nc\l]\minte
de iarn\ pentru 19 copii pro ve -
nind din familii nevoia[e. Al\turi
de acestea, copiii au primit [i pa -
che te cu dulciuri. ~n cadrul unui
atelier de pictur\, copiii, `ndru -
ma]i de Bogdan Mohor-Obreja,
vo luntar al colegiului, au pictat
globuri [i alte ornamente de Cr\ -
ciun, acestea urm=nd a fi expuse
la colegiu `n cadrul unei ex po zi -
]ii `n perioada imediat ur m\ toa -
re, iar ulterior vor fi v=ndute `n
sco pul ob]inerii de fonduri `n ve -
derea achizi]ion\rii de `nc\l ]\ -
min te pentru al]i copii. Tot de

s\r b\toarea Sf=ntului Ierarh Ni -
colae, voluntarii, al\turi de coor -
do natori, au `mpodobit bradul `n
recep]ia colegiului [i s-au pre g\ -
tit pentru a-i `nt=mpina cum se
cu vine pe primii colind\tori care
le-au trecut pragul, elevii de la
Se minarul Teologic Ortodox „Ve -
niamin Costachi” de la M\n\s ti -
rea Neam].  Evenimentele au con -
 tinuat pe 7 decembrie cu „Dia lo -
 gul 15’ – Biserica [i extremele
po litice. Lec]iile trecutului re -

cent“, av=ndu-l ca moderator pe
domnul Lucian C`rlan, iar ca in -
vi ta]i pe domnii Radu Preda [i
Adrian-Nicolae Petcu. Pe 8 de -
cem brie, a avut loc un alt eveni -
ment cultural, „Seri `n ver suri –
Amurg de toamn\”, acti vi tate
dedicat\ crea]iei poetului Lucian
Blaga. Tot `n cadrul aces tui eve -
ni ment, au fost premia]i [i parti -
cipan]ii la concursul „S\ re des -
co perim scrisoarea”.

ð
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Serbarea de Cr\ciun a
Facult\]ii de Teologie Ortodox\ din Ia[i

Sala „Justin Moisescu” a
Ansamblului Mitropoli tan
Ia[i a g\zduit, pe 19 de -

cem brie, tradi]ionala serbare de
Cr\ ciun organizat\ de stu den ]ii
Fa cult\]ii de Teologie Orto do x\
„Dumitru St\niloae” din Ia[i. Pe
l=n g\ publicul numeros for mat
din studen]i, p\rin]i [i cadre di -
dac tice, evenimentul s-a bu cu rat
de prezen]a IPS P\rinte Mitro po -
lit Teofan, a p\rintelui decan Ion
Vicovan, precum [i a unor mem -
bri din conducerea Univer si t\]ii
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i. 

R=nd pe r=nd, au `nc=ntat
auditoriul corurile ASCOR [i
ATOR, Corul „Ceata de medi ci -
ni[ti” de la Universitatea de Me -
di  cin\ [i Farmacie „Grigore T.
Popa” – Ia[i, Corala „Univer si -
tas” a Universit\]ii „Alexandru
Ioan Cuza” din Ia[i, Corul b\r b\ -
tesc „Iosif Naniescu” al Facult\]ii
de Teologie Ortodox\ din Ia[i,
Co rul „Basileus” al Seminarului
Teologic Liceal Ortodox „Sf=ntul
Va sile cel Mare” din Ia[i, inter -
pre ta Mariana Malo[, membr\ a
Operei Na]ionale Rom=ne din
Ia[i. La sf=r[itul programului, a
fost pus\ `n scen\ o pies\ de tea -
tru cu tema Cr\ciunului [i a m\r -
tu  risitorilor din perioada comu -
nis t\, iar pe parcursul eveni men -
tului au fost recitate poezii de

Ale xandru Semeniuc [i dna Lili a -
na Dimofte. De asemenea, stu -
denta M\d\lina Cosmescu a f\ -
cut o prezentare a revistei Koi no -
nia, realizat\ de studen]ii de la
Facultatea de Teologie ie[ea n\.
La final, P\rintele Mitropolit
Teofan a subliniat: „Orice act de
teologie este o `nt=lnire cu Dom -
nul Hristos. ~n aceast\ sear\, am
avut bucuria, prin tot ceea ce ni
s-a a[ezat `n fa]\, s\ sim]im acest
act de m\rturisire, de colind.
Studentul teolog, fiind prezent
printre miile de al]i studen]i,
poate s\ `mplineasc\ aceast\ sta -

re de m\rturisitor, de colind\tor,
la prispa sufletelor at=tor semeni
care `ncearc\ s\ g\seasc\ dru -
mul spre Dumnezeu. V\ urez tu -
tu ror s\ ave]i un sf=r[it de an bi -
ne cuv=ntat [i s\ v\ binecuv=n te -
ze Dumnezeu cu un Nou An fru -
mos. Se `ncheie anul dedicat
m\r turisitorilor de alt\dat\, `n ce -
pe anul m\rturisitorilor de acum”.
~n cadrul evenimentului, stu den -
]ii din anul I de la specializarea
Ar t\ sacr\ au organizat `n scop
ca ritabil un stand cu ornamente
[i felicit\ri.
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La „Casa Hozeva” din in -
cinta Seminarului Teolo -
gic Liceal Ortodox „Ve -

ni amin Costachi” de la M\n\s -
ti rea Neam], cu binecuv=ntarea
IPS P\rinte Mitropolit Teofan, s-
au desf\[urat `n perioada 27-29
noiembrie lucr\rile celei de-a
patra edi]ii a Colocviului Pas to ral
pentru Tineret. ~nt=lnirea a re  u -
nit 30 de preo]i implica]i activ
`n lucrarea pastoral-misionar\
cu tinerii din Arhiepiscopia Ia -
[i lor, Arhiepiscopia Sucevei [i
R\d\u]ilor, Arhiepiscopia Ro -
ma nului [i Bac\ului [i Epis co -
pia Hu[ilor, dar [i reprezentan]i
ai asocia]iilor ASCOR [i ATOR.
Lu cr\rile s-au desf\[urat sub
coordonarea p\rintelui arhim.
Nicodim Petre, Consilier Epar -
hial al Sectorului de misiune,

statistic\ [i prognoz\ pastoral\
al Arhiepiscopiei Ia[ilor. Au fost
dezb\tute c=teva aspecte ale
lucr\rii preo]ilor cu tinerii care
au dorit s\ identifice dificul t\ ]i -
le acestora [i s\ ofere solu]ii.
Una dintre principalele preo cu -
p\ri ale colocviului a fost pre -
g\ tirea de materiale concrete
care vor fi oferite ca sprijin `n
lu crarea pastoral\ cu tinerii.
Dintre acestea, men]ion\m:
Ghi dul „Tab\ra din satul meu” [i
„Ghidul pentru pastora]ia ti ne -
rilor”, care vor cuprinde `ndru -
m\ri pentru organizarea unui
grup parohial de tineret, pro pu -
nere pentru un plan de lucru
pentru un an de zile, un modul
de sesiuni tematice, `ndrum\ri
necesare organiz\rii de eveni -
men te la nivel de parohie. Ple -

c=nd de la solicit\rile preo]ilor
din parohii de a fi sprijini]i `n
lu crarea lor cu tinerii, partici -
pan]ii la colocviu au considerat
ne cesar\ numirea unui preot
responsabil al activit\]ilor cu
tinerii la nivel de protopopiat.
Acesta va ajuta preo]ii din pa -
rohii pentru formarea grupurilor
parohiale de tineret, va facilita
accesul la evenimentele majore
ale Arhiepiscopiei dedicate ti ne -
 rilor [i va realiza [i distribui me -
tode, mijloace [i materiale ne -
cesare `n activit\]ile cu ti ne rii.
Lucr\rile Colocviului Pas to ral
pentru Tineret din acest an au re -
u[it s\ analizeze [i s\ eva lu  eze
eforturile depuse p=n\ acum `n
lucrarea Bisericii cu ti ne rii [i s\
con tureze noi per spective pen -
tru intensificarea acesteia.

Cu binecuv=ntarea IPS
P\ rinte Mitropolit Teo -
fan, pe 11 noiembrie, a

avut loc cea de-a IV-a edi]ie a
eve nimentului „T=n\rul ie[ean”,
organizat de ATOR Ia[i. Anul
acesta, 200 de tineri au dezb\tut
tema „De la echilibrul interior
c\tre echilibrul vie]ii”. Ziua a `n -
ce put cu Sf=nta Liturghie s\ v=r [i -
t\ de c\tre PS Ignatie, Episcopul
Hu[ilor, la Biserica „Sf=ntul Pro -
roc Daniel” din CUG. PS Ignatie
a fost prezent `n r=ndul tinerilor
[i la Centrul „Agora”, unde a ]i -
nut o conferin]\ pe tema eveni -
men tului. Sf=ntul Serafim de Sa -
rov spunea, cu peste 200 de ani
`n urm\, c\ dac\ omul `[i g\se[ -
te pacea, mii de oameni se vor
m=ntui `n jurul s\u. Aceast\ idee
a fost `n centrul cuv=ntului PS Ig -
natie, dar [i `n centrul `ntregului
eveniment. Tinerii au aflat astfel
c\, dac\ ei se pun `ntr-o rela]ie
bun\ cu ei `nsi[i, vor putea `m -
p\r t\[i Lumina [i celorlal]i din
jurul lor. Totodat\, nu trebuie s\

fug\ de st\rile de dezechilibru,
de oarece aceste st\ri sunt cele
care ne fac aten]i la faptul c\ es -
te nevoie s\ consolid\m rela]ia
noastr\ cu Dumnezeu. Tema de
anul acesta a T=n\rului ie[ean a
`n cercat prin cele 5 ateliere – Fa -
milie, Timp, Practic\ [i formare
duhovniceasc\, Lucru `n echip\
[i Vorbire `n public – s\ le arate
ti nerilor c\ pentru a schimba ce -

va la ei [i `n societate este nevo -
ie s\ `[i doreasc\ enorm ca
schim barea s\ plece din in te ri o -
rul lor. Iar pentru schimbare este
nevoie de sprijinul prietenilor,
de un anturaj favorabil, de c\u -
tarea echilibrului `mpreun\, nu
de unul singur. Este nevoie de
pre lungirea st\rii de T=n\r ie -
[ean, `n comuniune, `n Biseric\,
zi de zi.

„T=n\rul ie[ean” la a IV-a edi]ie

Hristos d\ sens tinere]ii tale –
Colocviu Pastoral pentru Tineret la edi]ia a IV-a
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Pentru al treilea an con se -
cutiv, Departamentul Pro
Vita din cadrul Secto ru -

lui de misiune al Arhiepiscopiei
Ia [ilor desf\[oar\ Programul de
sus]inere la studii „Sfântul Ierarh
Iosif cel Milostiv”, dedicat unui
num\r de 27 de elevi [i studen]i
din familii numeroase. Progra -
mul are ca obiective prevenirea
abandonului [colar [i sus]inerea
performan]elor intelectuale `n
medii `n care exist\ factori de
risc privind educa]ia formal\.
Copiii sunt selecta]i din familiile
`nscrise `n Programul de soli da ri -
tate pentru familia cu mul]i copii
„Sfântul Stelian”, proiect prin
care Departamentul Pro Vita
sus]ine 140 de familii cu peste
opt copii. Pe lâng\ ajutoarele
materiale care se ofer\ `n mod
frecvent acestor copii, se dore[te
[i dezvoltarea lor spiritual\ [i
emo]ional\. Se ofer\ lunar o
sum\ de 200 lei fiec\rui copil
`nscris `n program, bani care
sunt gestiona]i `mpreun\ cu
preotul parohiei din care face
par te elevul. Anul acesta, cu bi -
ne cu vântarea P\rintelui Mitro -
polit Teofan, ajutorul a fost extins
[i c\tre studen]i. Ra]iunea unui
ast fel de ajutor st\ `n dorin]a
Bisericii de a sprijini tinerii `n
dezvoltarea lor prin educa]ie
formal\, prin acumularea de
cuno[tin]e [i prin aplicarea lor `n
mod pozitiv `n via]\. Proiectul
presupune o cheltuial\ anual\
de 50.000 de lei, bani pe care `i
ofer\ Arhiepiscopia Ia[ilor. 

Fiecare copil `nscris `n pro -
gram poate utiliza cei 200 de lei,
pri mi]i `n fiecare lun\ pe par cur -
sul anului [colar, pentru achizi]ia
de rechizite, pentru asigurarea
trans portului dintre cas\ [i [coa -
l\, pentru cazare la internat,
pen  tru cump\rarea de `nc\l]\ -
min te sau `mbr\c\minte.

La `nceputul lunii noiembrie,
Departamentul Pro Vita a oferit
[i 15 birouri pentru familii nu -
me roase din jude]ele Ia[i, Boto -
[ani [i Neam]. Se `ncearc\ astfel

realizarea unui spa]iu propice
destinat `nv\]\rii [i consolid\rii
cuno[tin]elor ce `l vor ajuta pe
tâ n\rul elev `n dezvoltarea sa
per sonal\ [i profesional\.

~n perioada 10-22 decembrie,
Departamentul Pro Vita a desf\ -
[u rat  [i campania „Bucurie `n
Fa milie – pizza pentru fapte
bune” al\turi de patru institu]ii
de `nv\]\mânt din Ia[i, `n bene fi -
ciul a 147 de familii cu peste opt
copii din jude]ele Ia[i, Boto[ani

[i Neam]. ~n acest proiect au par -
ticipat peste 1200 de elevi de la
Co legiul Na]ional „Garabet Ibr\ -
i leanu”, Colegiul Tehnic „Gheor -
ghe Asachi”, Colegiul Tehnic
„Ioan C. {tef\nescu” [i Liceul
Teh nologic Economic „Virgil
Mad gearu”. Efortul lor s-a con -
cre tizat `n strângerea, pentru
aceste familii numeroase, a peste
1800 kg de alimente nepe ri  sa bile
[i peste 200 litri de ulei. Cam -
pania a invitat elevii din ce le

Program de sus]inere pentru copiii din familiile
numeroase din Arhiepiscopia Ia[ilor
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Pe 16 noiembrie, `n lo -
ca litatea Piscul Rusului
din comuna Dagâ]a, ju -

de ]ul Ia[i, a avut loc o `ntâlnire
a membrilor Colegiului „Sfântul
Nicolae” cu pre[colarii [i elevii
din sat, ace[tia primind `n dar
33 de b\nci [colare, mobilier
necesar pentru desf\[urarea
activit\]ii didactice `n condi]ii
optime. Proiectul s-a desf\[urat
cu binecuvântarea IPS P\rinte
Mitropolit Teofan, sub coor do -
na rea p\rintelui arhimandrit
Hrisostom R\d\[anu, consi lie -
rul educa]ional al Arhiepis co pi -
ei Ia[ilor. Cele 33 de b\nci [co -
la re au fost achizi]ionate de pri -
e tenii Colegiului „Sfântul Nico -
lae” din Statele Unite ale Ame -
ri cii, de Asocia]ia „Sfânta Paras -
che va” din Chicago. Membrii
colegiului au desf\[urat câteva

mo mente educa]ionale cu ele -
vii din sat, care au primit la fi -

nal dulciuri [i cadouri din par -
tea oaspe]ilor. 

Mobilier nou pentru [coala din Piscul Rusului

ð

patru licee din Ia[i la un con curs
de fapte bune: clasa care va do -
na cele mai multe alimente
neperisabile pentru familiile
numeroase va câ[tiga pizza, ca
r\splat\ pentru efortul [i altru is -
mul dovedit. Dup\ s\rb\tori, `n
prima s\pt\mân\ dup\ vacan]\
vor fi anun]ate clasele c=[tig\ -
toa re din fiecare liceu, adic\ ce -
le care au strâns cele mai multe
alimente. Acestea vor primi ca
premiu pizza pentru altruismul
do vedit.

La final de an, Departamentul
Pro Vita a desf\[urat [i o ampl\
campanie de ajutorare cu ali -
men  te pentru masa de Cr\ciun
dedicat\ celor 147 de familii cu
peste opt copii, `nscrise `n Pro -
gra mul de solidaritate pentru
familia cu mul]i copii – „Sfântul
Stelian”. Ajutorul a provenit, pe
de o parte, din rezultatele cam -
pa niei „Bucurie `n Familie – piz -
za pentru fapte bune”, iar pe de
alt\ parte, din sumele alocate de
Arhiepiscopia Ia[ilor `n mod
special pentru aceast\ activitate.
Prin „Bucurie `n Familie – pizza
pen tru fapte bune” s-a reu[it strân   -

gerea a aproape dou\ tone de
ali mente, iar alte [apte tone au
fost cump\rate de Arhiepicopia
Ia [ilor.  

Programul de solidaritate pen   -
tru familia cu mul]i copii „Sfân -
tul Stelian” este un proiect al De -
par tamentului Pro Vita prin care
sunt sus]inute [i promovate 140
fa milii cu peste opt copii din Ar -
hi episcopia Ia[ilor. Principalele
forme de ajutor oferite sunt: bur -
se de studii lunare pentru copiii
care au rezultate bune la `nv\ ]\ -
tu r\ [i sunt dornici s\-[i continue
parcursul educa]ional, organi za -
rea `ntâlnirilor de var\, pachete
umanitare oferite cu ocazia Na[ -
te rii [i ~nvierii Domnului nostru
Iisus Hristos, ajutor medical [i
spri jin `n func]ie de necesit\]ile
urgente ale fiec\rei familii.

Pro Vita Ia[i este un depar ta -
ment al Sectorului de misiune
din cadrul Arhiepiscopiei Ia[ilor
care func]ioneaz\ din anul 2011
[i are care `;i propune salvarea,
prote ja rea [i `mbun\t\]irea vie]ii
din prima secund\ a concep]iei.
Pro iectele principale se concen -
trea z\ `n jurul inform\rii [i con -

si li e rii tinerilor, ajutorarea
femeilor `ns\rcinate aflate `n
dificultate, salvarea copiilor de
la avort [i spri jinirea familiilor cu
mul]i copii.
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Pe 14 decembrie, tinerii
din ASCOR Ia[i au a -
juns la Spitalul pentru

Copii „Sf=nta Maria” din Ia[i,
dar nu singuri, ci `nso]i]i de Mo[
Cr\ ciun [i de cei 400 de ur su -
le]i de plu[ achizi]iona]i prin
campania „Mo[ Cr\ciun prin
sp ital”, organizat\ `n colaborare
cu Parohia „Sf=ntul Nectarie”
din Ia[i, având [i sprijinul paro -
hi ilor: „Adormirea Maicii Dom -
nu lui – Galata”, „Sfântul Mina”,
„Na[terea Maicii Domnului –
Talpalari”, „Sfânta Cuvioas\

„Mo[ Cr\ciun prin spital”

Pe 26 noiembrie, a avut
loc prima edi]ie a pro -
iec tului „Cutia cu papu -

cei pentru Ei” din acest an uni -
ver sitar. Voluntarii Colegiului
„Sfân tul Nicolae” au vizitat Pa ro -
hia „Sfântul Dimitrie Izvorâtorul
de Mir” din satul Rediu, comuna
R\useni, jude]ul Boto[ani. ~n ca -
drul acestei edi]ii, voluntarii au
`m p\r]it `nc\l]\minte de iarn\
din piele, pentru 27 de copii pro -
ve nind din familii cu situa]ie ma -
terial\ precar\. Ca de fiecare da -
t\, bucuria copiilor a fost extrem
de mare, ace[tia primind cu pri -
viri uimite [i `nc\rcate de re  cu -
no[tin]\ darurile. Spre deo se bire
de edi]iile precedente, de aceas -
t\ dat\, membrii Colegiului au
desf\[urat cu copiii [i diverse ac -
tivit\]i: atelier de pictur\, hand-

made, jocuri etc.
Pe 10 decembrie, voluntarii

Co legiului „Sfântul Nicolae” au
efectuat o nou\ vizit\ cu scop
caritabil `n cadrul proiectului
„Cu tia cu papucei pentru Ei”. De
aceast\ dat\, beneficiarii au fost
copiii din Parohia „Sfin]ii Apos -
toli Petru [i Pavel” din localitatea
Slobozia, comuna Voine[ti. Vo -
lun tarii au preg\tit `nc\l]\minte
de iarn\ [i pache]ele pentru 30
de copii s\raci din parohie. Al\ -
turi de voluntarii proiectului au

fost [i membrii Comisiei Cultu ra -
le a Colegiului „Sfântului Nico -
lae“, care au sus]inut copiilor din
parohie o catehez\ pe tema pe ri -
copei evanghelice din duminica
respectiv\. Membrii colegiului
au desf\[urat `n aceast\ parohie
ultima parte a atelierului de pic -
tur\ de globuri, ce vor fi expuse
ulterior `n cadrul unei expozi]ii,
iar apoi vândute `n vederea ob]i -
nerii de fonduri.  

Pân\ la acest moment, pro -
iec tul „Cutia cu papucei pentru
Ei” s-a desf\[urat `n 11 comu ni -

t\]i din jude]ele Ia[i [i Boto[ani,
`nveselind chipurile a peste 420
de copii. Pe pagina de Facebook
a proiectului (https://www.
facebook.com/ Papuc3ei) [i site-
ul Colegiului „Sfântul Nicolae”
(www.colegiulsfantulnicolae.ro)
g\si]i mai multe informa]ii des -
pre activit\]ile desf\[urate `n
cadrul acestui proiect, dar [i de -
ta lii despre cum pute]i sus]ine
proiectul, deoarece sunt mul]i
copii care nu `[i permit o pe re -
che de `nc\l]\minte c\lduroas\.

„Cutia cu papucei pentru Ei” `mparte din nou bucurii
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Serbare de Cr\ciun la M\n\stirea Had=mbu

La M\n\stirea Hadâmbu
din jude]ul Ia[i a avut loc
pe 23 decembrie, o ser -

ba re dedicat\ praznicului
Na[terii Domnului. Manifestarea
a fost or ga nizat\ la ini]iativa ar -
hi  man dri tului Nicodim Gheor -
ghi ]\, sta re]ul a[ez\rii monahale.
Peste 1.000 de copii din comu -
ne le Mogo[e[ti [i Mironeasa au
venit s\-l colinde pe p\rintele
stare] Ni codim [i s\-l a[tepte pe
Mo[ Cr\ ciun. Copiii din Parohia
Cu cu teni, comuna Le]cani, coor -
do na]i de p\rintele paroh Andrei
Mocanu, [i cei din Parohia Bâcu,
dirija]i de preotul paroh Marius

Nica, au sus]inut un repertoriu
de colinde. To]i cei prezen]i au
intonat `mpreun\ frumoasele
colinde române[ti [i au vorbit cu
Mo[ Cr\ciun. ~n cuvântul adresat
cu acest prilej, arhimandritul Ni -
codim Gheorghi]\, stare]ul a[e -
z\rii monahale, a f\cut câ teva
`n demnuri: „S\ asculta]i de p\ -
rin ]ii vo[tri [i de profesorii de la
[coa l\! S\ `nv\]a]i, pentru c\
doar prin educa]ie ve]i ajunge
oameni utili `n societate! S\ p\s -
tra]i dreapta credin]\ ortodox\ [i
s\ v\ ruga]i ne`ncetat lui Dum -
ne  zeu, Cel ce ne ofer\ darurile
Sale `n fiecare zi! S\ vesti]i Na[ -

te rea Domnului prin colindul
sfânt [i bun, pentru c\ astfel ~l
ve]i cinsti pe Hristos, Cel ce S-a
n\s cut `n ieslea Betleemului pen -
tru mântuirea noastr\!”. Rând pe
rând, atât cei mici, cât [i cei
mari s-au `ndreptat spre cerdacul
m\n\stirii, pentru a primi da ru -
rile mult a[teptate. Prin efortul
ob[tii monahale, al fiilor duhov -
ni ce[ti ai p\rintelui Nicodim [i al
pelerinilor, cadourile preg\tite
sunt de cele mai multe ori sin -
gurele daruri pe care copiii din
comunele Mironeasa [i Mogo -
[e[ti le primesc de Cr\ciun. 

Parascheva – Metocul Maici -
lor”, dar [i sprijinul persoanelor
care au dorit s\ achizi]ioneze
tricouri `n cadrul licita]iei or ga -
nizate de c\tre ATOR Ia[i, prin
intermediul proiectului „Ai r\ -
d\cini. Tradi]ia e COOL(tur\)”.
Astfel, pentru câteva ore, pe ho -
lurile spitalului s-a auzit glasul
studen]ilor care au vestit Na[ te -
rea Domnului nostru Iisus Hris -

tos prin colind, aducând alinare
`n inimile copiilor [i ale
p\rin]ilor acestora. Lacrimile de
durere au fost `nlocuite cu
lacrimi de bucurie, iar `n locul
triste]ii, din saloanele spitalului
se auzeau doar glasurile zglobii
ale copiilor care au uitat de
orice suferin]\ la vederea lui
Mo[ Cr\ciun. Au primit cu
bucurie ursule]ul, l-au luat `n

bra]e, i-au pus un nume [i au
`nceput s\ se joace cu el. Cu un
mic dar [i cu inima plin\ de
dragoste, vo lun tarii din ASCOR
Ia[i au reu[it s\ aduc\ bucurie
unor copii afla]i `n suferin]\,
`ntr-o perioad\ `n care toat\
lumea se bucur\, zâmbe[te [i
ofer\ daruri celor apropia]i.
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La Catedrala Mitropolitan\
din Ia[i a avut loc, pe 9
decembrie, o slujb\ de

pomenire pentru Majestatea Sa
Re gele Mihai I al Rom=niei.
Slujba a fost s\v=r[it\ de IPS
P\rinte Mitropolit Teofan, `m pre -
un\ cu un sobor de preo]i [i dia -
coni, slujitori la Catedrala Mitro -
po litan\. La finalul slujbei, ~nalt -
prea sfin]itul P\rinte Teofan a ros -
tit un cuv=nt celor prezen]i, `n
care a f\cut referire la valorile
du p\ care s-a ghidat `n via]a sa
Re  gele Mihai: „Majestatea Sa Re -
gele Mihai al Rom=niei s-a n\s -
cut `n Cer, a plecat c\tre Dom -
nul, ad\ug=ndu-se, `n ~mp\r\]ia
lui Dumnezeu, distin[ilor s\i `na -
in ta[i, regi ai Rom=niei, fiind `n -
t=m pinat `n mod special de prea -
buna sa mam\, Regina Elena, [i de
distinsa sa doamn\, Majestatea
Sa Regina Ana. Regele Mihai s-a
ghi dat `n via]a sa `n principal du -
p\ trei valori: credin]a `n Dum -
ne zeu, ata[amentul fa]\ de nea -
mul s\u [i dragostea fa]\ de fa -
mi lia proprie. Dumnezeu a ve -

gheat de sus p\m=ntul str\mo -
[ilor s\i de jos [i preafrumoasa
sa familie. Mai presus de toate
`ns\, credin]a `n Dumnezeu l-a
ghi dat pe Regele Mihai `n toat\
activitatea [i via]a sa”. Majes ta -
tea Sa a trecut la cele ve[nice pe

5 decembrie, la v=rsta de 96 de
ani. Autorit\]ile rom=ne au de -
cre tat doliu na]ional `n zilele de
14, 15 [i 16 decembrie, c=nd au
fost programate funeraliile Re -
gelui Mihai I.

Slujb\ de pomenire pentru
Majestatea Sa Regele Mihai I al Rom=niei

La Biserica „Adormirea
Mai cii Domnului“ din
Do rohoi, PS Episcop-vi -

car Calinic Boto[\neanul a s\ -
v=r [it, pe 9 noiembrie, slujba `n -
mor m=nt\rii preotului Gheorghe
Vieriu. Vrednicul slujitor al Sf=n -
tului Altar a p\storit Parohiile
Hili[eu-Clo[ca [i {endriceni din
Protopopiatul Dorohoi. Preotul
Gheor ghe Vieriu s-a n\scut pe 3
aprilie 1943, `n satul Grivi]a, co -
mu na Cord\reni, jude]ul Boto -
[ani, fiind unul din cei cinci co -
pii ai familiei. Din anul 1950 p= -
n\ `n 1954, a urmat cursurile
{co lii Primare din sat, iar din
1955 p=n\ `n 1957, cursurile
{co lii Generale V-VII, Nr. 2, din

ora[ul Dorohoi. ~n anul 1965, a
ab  solvit {coala de c=nt\re]i bi se -
ri ce[ti [i Seminarul Teologic de
la M\n\stirea Neam], iar `n anul
1969, a absolvit Institutul Teo lo -
gic de grad universitar din Bucu -
re[ti. ~n toamna aceluia[i an, s-a
c\ s\torit cu Mariana Chiriboi,
din comuna Dob=rceni. Pe 23
no  iembrie 1969, a fost hirotonit
pre ot de c\tre vrednicul de po -
me nire Episcop Irineu Sucevea -
nul, pe seama Parohiei Hili[eu-
Clo[ca. Dup\ zece ani, `n 1979,
s-a transferat la Parohia „Ador -
mi  rea Maicii Domnului” {en dri -
ceni.   

Dumnezeu s\-l odihneasc\ `n
pace!

P\rintele Gheorghe Vieriu a plecat la
Domnul
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