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Iisus Hristos – Bucuria cea ve[nic\.
Scrisoare pastoral\
la s\rb\toarea ~nvierii Domnului
† TEOFAN
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOP AL IA{ILOR
{I MITROPOLIT AL MOLDOVEI
{I BUCOVINEI
Iubi]ilor preo]i din parohii,
cuvio[ilor vie]uitori ai sfintelor
m\n\stiri [i
drept-credinciosului popor
al lui Dumnezeu
din Arhiepiscopia Ia[ilor:
har, bucurie, iertare [i ajutor de
la Dumnezeu Cel în Treime
preasl\vit –
Tat\l, Fiul [i Duhul Sfânt
„Cerurile dup\ cuviin]\ s\ se
veseleasc\ [i p\mântul s\ se
bucure. {i s\ pr\znuiasc\ toat\
lumea cea v\zut\ [i cea
nev\zut\; c\ a `nviat Hristos,
Bucuria cea ve[nic\.”[1]
Iubi]i fra]i preo]i,
Iubi]i credincio[i,
Hristos a `nviat!

T

r\im `n aceste zile sub
semnul ~nvierii Domnului Hristos. M\rturisirea
c\ „Hristos a `nviat!” [i confirmarea acesteia prin cuvintele „Adev\rat a `nviat!” aduc `n suflet o
stare de pace, senin\tate [i, mai
ales, de bucurie. De ce, oare,
sim]im mai mult\ bucurie de
Pa[ti decât `n alte zile ale anului? De unde vine aceasta? Ce
anume aduce atâta mul]ime de
oameni la biseric\ `n noaptea
Pa[tilor?
Sunt `ntreb\ri spuse sau ne spu se care a[teapt\ r\s puns
pentru a con[tientiza mai adânc
[i mai real frumuse]ea [i bucuria
acestei s\rb\tori.

Sfânta Evanghelie, Vestea cea
Bun\, `ncepe cu m\rturisirea bucu riei din noaptea Na[terii lui
Hristos – „Iat\, spune `ngerul, v\
binevestesc vou\ bucurie mare,
care va fi pentru tot poporul. C\ vi
S-a n\scut azi Mântuitor” (Luca
2, 10-11) – [i se `ncheie cu bucuria Apostolilor la ~n\l]area Domnului: „Iar ei, `nchinându-se Lui,
s-au `ntors `n Ierusalim cu bucurie mare” (Luca 24, 52).
~ntre bucuria Na[terii [i bucuria ~n\l]\rii la cer a Dom nului
Hristos se afl\ taina Crucii [i a
~nvierii Sale, izvor de mare bucu rie pentru oameni. „Femeile
mironosi]e, spune P\rintele Dumitru St\niloae, aflând de la `nger despre ~nvierea Domnului,
alearg\ cu fric\ [i cu bucurie mare s\ duc\ aceast\ veste ucenicilor. Justificând bucuria lor, primul cuvânt pe care li-l adreseaz\
Iisus Cel `nviat la `ntâlnirea cu ele
este: «Bucura]i-v\!» (Matei 28, 9).
De atunci, cei ce cred alearg\ cu
aceea[i bucurie debordant\ `n
noaptea Pa[tilor [i `n zilele urm\toa re, vestind tuturor celor pe
care `i `ntâlnesc: «Hristos a `nviat!». Bucuria este starea sufle teas c\ principal\ pe care a
produs-o vestea ~nvierii `n cei
care [tiau c\ via]a lor sfâr[e[te `n
moarte. Bucuria aceasta se men]ine continuu, dar se actuali zeaz\ `n noaptea Pa[tilor.”[2]
De-a lungul veacurilor, cre[tinii au tr\it s\rb\toarea Sfintelor
Pa[ti ca r\stimp de mare bucurie. Cânt\rile Bisericii au subliniat `n mod special aceast\ realitate: „Cerurile dup\ cuviin]\ s\ se
veseleasc\ [i p\mântul s\ se
bucure. {i s\ pr\znuiasc\ toat\
lumea cea v\zut\ [i cea nev\zut\; c\ a `nviat Hristos, Bucuria
cea ve[nic\”[3]. „S\ ne veselim
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dumnezeie[te, c\ a `nviat Hristos”[4], roste[te cântarea Bise ricii. De ce aceasta? Pentru c\
„iat\, a venit prin Cruce bucurie
la toat\ lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, l\ud\m
~nvierea Lui, c\ r\stignire r\b dând pentru noi, cu moartea pe
moarte a stricat”[5].
Drept-m\ritori cre[tini,

M

are este bucuria acestor zile, `n mod special pentru cei care se
str\duiesc s\ tr\iasc\ `n duh
cre[tin autentic, pentru to]i cei
care `[i iau `n serios credin]a. ~n
acela[i timp, se cuvine s\ recunoa[tem c\ mul]i dintre semenii
no[tri nu cunosc aceast\ bucurie, dup\ cum mul]i dintre fiii [i
fiicele Bisericii nu tr\iesc `n mod
real bucuria de a fi cre[tin. Mai
mult, constat\m, cu durere, c\
de multe ori nici noi `n[ine nu
tr\im bucuria ~nvierii `n adev\rata sa adâncime [i cuprindere.
~ntrebarea fundamental\ este
aceasta: de ce nu se reg\se[te lumina bucuriei lui Hristos `n via]a
multor cre[tini? ~n câ]i dintre noi,
cre[tinii, se descoper\ ca fiind
tr\ it\ per manent [i cu toat\
intensitatea bucuria ~nvierii pe
care Biserica o prezint\ atât de
frumos `n slujbele [i cânt\rile `nchinate Marelui Praznic al Pa[tilor, precum auzim: „Pa[tile cele
fru moase, Pa[tile Domnului,
Pa[tile! Pa[tile cele preacinstite
nou\ ne-au r\s\rit! Pa[tile, cu
bucurie unul pe altul s\ ne `mbr\]i[\m! O, Pa[tile, izb\vire de
`ntristare! C\ ast\zi, din mormânt
ca dintr-o c\mar\ str\lucind Hristos, pe femei de bucurie le-a umplut, zicând: Vesti]i Apos to li -

ð
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ð lor”[6]? Câ]i dintre noi „ne veselim dumnezeie[te”[7], m\r turi sind prin propria noastr\ via]\
cuvintele: „O, dumnezeiescul!
O, iubitul! O, preadulcele T\u
glas! C\ci cu noi ai f\g\duit s\ fii
pân\ la sfâr[itul veacului, Hristoase. Pe Care `nt\rire de n\dejde credincio[ii avându-Te, ne
bucur\m!”[8]?
Auzind aceste imne liturgice,
mul]i dintre noi le socotim frumoase, pline de poezie, cu mult
far mec dumnezeiesc. Aici este
ma rea problem\: recunoa[tem
c\ sunt frumoase, poetice [i fermec\toare, dar nu suntem cu prin[i `n miezul lor de tain\, de
adev\r fundamental.
Adev\rul m\rturisit de cântarea Bisericii nu ne atinge `n fibra
cea adânc\ a sufletului, nu ne
schimb\ via]a, nu ne converte[te
mintea. De ce, oare? „Deoarece
noi `nc\ nu am biruit patimile,
nu putem tr\i deplin bucuria ~nvierii”[9], ne spune marele duhovnic Sofronie, ucenicul Sfântului Siluan Athonitul. Patimile,
`n diferite forme de manifestare
[i intensitate, sunt cauzatoare, `n
ciuda aparen]elor, de o imens\
triste]e.
De ce nu descoperim bucuria
~nvierii `n to]i cre[tinii? Deoarece, spune Cuviosul Paisie Aghioritul, recent trecut `n rândul sfin]ilor, „ast\zi cei mai mul]i oa meni nu au gustat bucuria jertfirii, [i nu iubesc osteneala. A intrat `n ei trând\via, interesul personal [i multul confort. Lipse[te
m\rimea de suflet, jert firea de
sine. Consider\ o izbând\ atunci
când reu[esc ceva f\r\ osteneal\, când se aranjeaz\ materialice[te, dar nu se bucur\ atunci
când nu pot face aceasta. ~n
timp ce, de ar fi `nfruntat lucrurile duhovnice[te, ar fi trebuit
atunci s\ se bucure, pentru c\ li
s-a dat prilej de nevoin]\”[10].
„{tii ce bucurie simte omul
atunci când se jertfe[te?”, `ntreab\ acela[i dumnezeiesc p\rinte.
„Nu-[i poate exprima bucuria ce

o simte. Din jertf\ iese bucuria
cea mai `nalt\. Numai atunci
când omul se jertfe[te, se `nrude[te cu Hristos, pentru c\ Hristos este Jertf\.”[11]
De ce nu se observ\ prezen]a
bucuriei `ntru Hristos `n mul]i
dintre cre[tinii care umplu bisericile [i au, `n general, o via]\
co rect\ din punct de vedere
religios? Deoarece mul]i dintre
noi identific\m cre[tinismul cu
frica de p\cat, teama de pedeaps\, sen timentul vinov\]iei, respec tarea unor reguli morale,
umilin]a etc. Toate acestea sunt
manifest\ri ale vie]ii cre[tine, dar
care, tr\ite `n lipsa bucuriei, dena tureaz\ leg\tura cu Dum ne zeu [i cu semenii. „Bucuria, spune un teolog ortodox contemporan, nu este una din componentele cre[tinismului, ci este tonalitatea cre[tinismului care p\trunde toate – credin]\ [i viziune.
Unde nu este bucurie, cre[tinismul devine teroare [i, din aceast\ cauz\, un chin.”[12]
Cre[tinul care nu are capacitatea de a se bucura, sau respinge bucuria de la sine sau de la
semeni, nu este cre[tin adev\rat.
~n via]a cre[tinului, „bucuria este
esen]ial\, deoarece este rodul
prezen]ei lui Dumnezeu. Nu po]i
s\ nu te bucuri, [tiind c\ Dumnezeu exist\. Doar puse `n leg\tur\
cu bucuria, frica de Dumnezeu [i
umilin]a sunt drepte, autentice,
fructuoase. ~n lipsa bucuriei, ele
devin demonice, cea mai profund\ denaturare a oric\rei expe rien]e religioase”[13].
F\r\ bucurie, nu exist\ nici libertate real\, nici smerenie adev\rat\, nici rug\ciune. „Bucuria
es te temelia libert\]ii”[14], iar
„f\r\ bucurie, smerenia [i rug\ciunea sunt lipsite de har. Puterea lor st\ `n bucurie.”[15]
Iubi]i credincio[i,

L

umea `n care tr\im este
cuprins\ de triste]e, dezn\d\jduire, dezorientare
sau plictiseal\. ~ntr-o astfel de lume tr\im [i noi, cre[tinii, ast\zi.

Nu numai tr\im, dar [i suntem
cu prin[i de aceast\ lume, de
ispitele [i capcanele ei, de duhul
ei, mai ales. De multe ori, ne
afund\m inima `n interese m\runte, lupta pentru putere ne cople[e[te, con[tiin]a superiorit\]ii
fa]\ de al]ii face imposibil\ o
via]\ de pace [i lini[te. Suferim
adânc din pricina mândriei [i a
dorin]ei de st\pânire [i acest fapt
ne transform\ via]a `n iad. Ne
afund\m tot mai adânc `n valurile acestui iad [i sim]im puterile
sufletului paralizate, incapabile
de rena[tere.
~ntr-o astfel de situa]ie, suntem
chema]i s\ ridic\m mâna ca
Sfântul Apostol Petru aflat `ntre
valurile m\rii [i s\ stri g\m lui
Hristos din toat\ fiin]a noastr\:
„Doamne, ajut\-m\!”. Chiar `n
iadul cel mai de jos al dezn\dejdii [i confuziei, al triste]ii [i `ndoielii, Hristos coboar\, ne ia de
mân\ [i ne ridic\ la suprafa]\.
Acest lucru nu se `ntâmpl\ cum
[i când vrem noi. Fiecare om are
drumul lui, durerea lui [i Dumnezeu intervine pentru fiecare `n
mod nea[teptat, de multe ori
ne`n]eles de om, dar `ntotdeauna
t\m\duitor.
Sufletul nostru este plin de
r\ni, multe [i dureroase. Pentru
aceste r\ni nu exist\ decât un
singur doctor – Dumnezeu, un
singur spital – Biserica, [i un
singur medicament – bucuria.
Bucuria care ne t\m\duie[te
de toat\ rana sufletului [i a
duhului, a min]ii, a inimii [i a
trupului se afl\ `n Hristos Cel
mort [i `nviat. El ni Se `mp\rt\[e[te `n Trupul [i Sângele S\u, la
Dumnezeiasca Liturghie. Bucuria
`ntâlnirii cu Domnul `i d\ruie[te
omului putere `n asumarea
durerii proprii [i a celor din jur.
Aceea[i bucurie `n Domnul `i
ofer\ omului putere s\ „accepte
bucuros lupta `mpotriva r\ului [i
a p\catului [i s\-l fac\ p\rta[ la
biruin]a cea din urm\”[16], biruin]a asupra mor]ii. Aceasta pentru c\, a[a cum spune P\rintele
Dumitru St\niloae, „~nvierea lui ð
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ð Hristos `nl\tur\ `n general moartea ca sfâr [it al vie]ii noastre,
deschizându-i orizontul eternit\]ii. Aceasta este [i cauza bucuriei
noastre `n orice timp”[17].
~ntâlnirea cu Domnul Hristos
`n Euharistie [i puterea biruin]ei
Lui asupra mor]ii `i ofer\ omului
izvor inepuizabil de bucurie atât
`n via]a de familie, cât [i `n cea
de m\n\stire. A[ezat\ sub semnul lui Hristos, familia – tat\l,
mama [i pruncii lor – devine, `n
pofida multor greut\]i, bucurie
continu\, bucurie jertfelnic\,
bucurie adev\rat\. „~ncrederea,
ca prin cipal\ directiv\ a vie]ii,
aplicat\ tuturor”[18], cu toate
riscurile care decurg dintr-o
astfel de atitudine, creeaz\, de
asemenea, fundament pentru
multe bucurii `n via]\. Lupta
pentru o via]\ cât mai simpl\,
necomplicat\ [i onest\ aduce un
plus de bucurie `n via]a omului.
Iertarea [i recuno[tin]a, via]a de
rug\ciune [i smerenia, evitarea
luptei pentru putere [i iubi rea
fa]\ de to]i constituie tot atâtea
valuri de bucurie care-i fac
omului via]a plin\, frumoas\,
adev\rat\.
Iubi]i fra]i [i surori `ntru
Hristos Domnul,

Z

ilele de Pa[ti vor trece
repede [i vom reintra `n
obi[nuitul [i greutatea
vie]ii. Pentru a face fa]\ ispitelor
din\untru [i capcanelor dinafar\,
s\ ne `mbr\c\m cu haina bucuriei d\ruit\ nou\ de ~nvierea lui
Hristos [i s\ n-o dezbr\c\m de
pe sufletul nostru niciodat\. S\
ne l\s\m p\trun[i de puterea
~nvierii [i, `n acord cu imnele Bisericii, s\ „ne bucur\m dumneze ie[te”,„s\ ne cur\]im sim]iri le”[19], [i „unul pe altul s\ ne `mbr\]i[\m [i a[a s\ zicem: «Hristos a `nviat din mor]i cu moartea
pe moarte c\lcând [i celor din
morminte via]\ d\ruindu-le»”[20].
Dumnezeu s\ v\ r\spl\teasc\
pentru toat\ str\dania pe care a]i
ar\tat-o `n leg\tur\ cu predarea
Religiei `n [colile unde `nva]\
copiii fr\]iilor voastre. ~nscrierea

copiilor acestui popor pentru a
putea participa la ora de Religie
a fost cu adev\rat o m\rturisire
de credin]\, un act de responsabilitate fa]\ de propriii copii, un
examen pe care l-am trecut cu
bine. Atitudinea dumneavoastr\
a fost o mustrare clar\ a celor
care doresc o alt\ educa]ie decât
cea cre[tin\ pentru copiii Bisericii noastre. A fost [i o `ncurajare
pentru noi, arhierei [i preo]i, c\,
`n momente de cump\n\, poporul lui Dumnezeu arat\ dragostea jertfitoare fa]\ de Domnul
Hristos Cel ~nviat.
V\ mul]umesc din tot sufletul
[i v\ `mbr\]i[ez `n Domnul, pe

fiecare `n parte [i pe to]i laolalt\,
dorindu-v\ zile fru moase de
Pa[ti, [i mult\, sfânt\, adânc\ [i
`n\l]\toare bucurie. Din bucuria
~nvierii Domnului Hristos s\ v\
hr\ni]i propriul suflet, dar [i
sufletele celor dragi, de aproape
sau de departe.
Hristos a `nviat!
Adev\rat a `nviat Hristos!
Al vostru frate [i p\rinte c\tre
Dumnezeu rug\tor,
† TEOFAN
Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei
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Bucurie, via]\ [i Liturghie la Catedrala
Mitropolitan\ din Ia[i

S

l\vita s\rb\toare a ~n vierii Domnului Hristos
a fost prilej de bucurie
[i slujire la Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i. ~ntr-un cadru
festiv, IPS P\rinte Mitropolit Teofan a s\vâr[it Dumnezeiasca
Liturghie al\turi de clerul sfintei
catedrale. Credincio[ii, veni]i `n
num\r mare s\ participe la
slujba ~nvierii, au ascultat
cuvântul de `nv\]\tur\ rostit de
c\tre Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei: „~n mod special noi,
cre[tinii, ar trebui s\ fim defini]i
prin bucurie. C\ci un cre[tin
trist este o contradic]ie `n sine,
un cre[tin trist nu trebuie s\
existe, pentru c\ Hristos este
bucuria noastr\ cea ve[nic\ [i
noi credem `n Hristos. Ne `ntreb\m, uneori, de ce noi, cre[ti nii, unii dintre noi, suntem
tri[ti. ~n general, pentru c\
suntem tenta]i s\ identific\m
cre[tinismul doar cu teama de
p\cat, frica de pedeaps\, res-

pec tarea unor reguli morale,
umilin]a [i a[a mai departe.
Toate acestea fac parte din cre[tinism, dar nu-l definesc. Unele
sunt doar o component\ a cre[tinismului. Cea care le cuprinde
pe toate este bucuria. Dac\ toate acestea r\mân f\r\ bucurie,
avem de-a face cu cre[tini tri[ti.
Dac\ bucuria se adaug\ acestora, le d\ tuturor o lumin\ mare
[i omul, `n ciuda problemelor
pe care le are, având credin]\

`n Hristos, Bucuria cea ve[nic\,
se bucur\ [i el“. La final, pentru
sufletul credincio[ilor [i pentru
ve[nica bucurie a acestora, IPS
P\rinte Mitropolit a vorbit [i
des pre izvoarele de bucurie.
Acestea sunt recuno[tin]a, iertarea [i, nu `n ultimul rând, participarea la Sfânta Liturghie de
duminic\ – o bucurie menit\ s\
ne ajute `ntreaga s\pt\mân\
care urmeaz\.

Pelerinaj `n ajun de Florii `n Arhiepiscopia Ia[ilor

~

n t\cerea solemn\ a preg\tirii pentru Marea [i
Sfânta P\timire a Mântuitorului, `n toate protopopiatele din Arhiepiscopia Ia[ilor, se petrece `n dup\-amiaza Sâmbetei lui Laz\r, pelerinajul
de Florii, o procesiune impresionant\ prin care
oamenii ~l `ntâmpin\ tainic pe Hristos [i ~l conduc

prin cetate. {i anul acesta clerul [i credincio[ii din
protopopiatele Arhiepiscopiei Ia[ilor au participat
`n num\r mare la manifest\rile orga ni zate `n
Sâmb\ta Floriilor. La Ia[i, câteva sute de cre dincio[i, `mpreun\ cu preo]ii din protoieriile I Ia[i,
II Ia[i [i III Ia[i au participat pe 4 aprilie la
pelerinajul de Florii. Programul a debutat cu slujba
Vecerniei s\vâr[it\ de PS Episcop-vicar Calinic
Boto[\neanul, la Biserica B\rboi. Apoi credincio[ii, cu lumân\ri aprinse, ramuri de salcie [i flori `n
mâini au pornit `n pelerinajul, `n ciuda vremii
capricioase. Pe parcursul procesiunii s-au f\cut
scurte opriri la Biserica „Sfântul Sava cel Sfin]it“ [i
la M\n\stirea „Sfin]ii Trei Ierarhi“, iar la Catedrala
Mitropolitan\ pelerinii au fost `ntâmpina]i de
~naltpreasfin]itul P\rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei. Sfin]ia Sa a binecuvântat pelerinii, dup\ care a adresat acestora un scurt cuvânt
de `nv\]\tur\.
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Pelerinajul de Izvorul T\m\duirii
de la M\n\stirea Horai]a la M\n\stirea Hor\icioara

S

\rb\toarea Izvorului T\m\duirii a fost marcat\ `n
mod deosebit la M\n\stirea Horai]a din jude]ul Neam],
Sfânta Liturghie fiind s\vâr[it\ pe
17 aprilie de IPS P\rinte Mitropolit Teofan, `mpreun\ cu un sobor numeros de preo]i [i diaconi.
La finalul slujbei, conform
tradi]iei ultimilor ani, a avut loc
o frumoas\ procesiune. Pornind
de la M\n\stirea Horai]a, credincio[ii au parcurs o distan]\ de un
kilometru, prin p\dure, cu icoana f\c\toare de minuni a Maicii
Domnului, spre M\n\stirea
Hor\icioara, lâng\ care se afl\
un izvor. Datorit\ minunilor
s\vâr[ite la apa acestui izvor,
descoperit acum un secol, `n
urma rug\ciunilor monahilor
c\tre Maica Domnului de a le
oferi o surs\ de ap\ mai aproape

de schit, el a devenit cunoscut
ca „izvor al t\m\duirii“, iar m\n\s tirea a primit acest hram.
Izvorul binef\c\tor de la Hor\icioara se afl\ la aproximativ 50
de metri de biserica m\n\stirii [i

izvor\[te de sub Muntele Feriga.
Procesiunea la praznicul Izvo rului T\m\duirii a `nceput `n
timpul st\re]iei Arhimandritului
Zenovie Ghidescu, fostul stare]
al Schitului Nechit.

Mii de credincio[i boto[\neni l-au cinstit pe
Sf=ntul Mare Mucenic Gheorghe

S

fântul Mare Mucenic
Gheorghe a fost cinstit `n
mod deosebit `n ora[ul
Boto[ani, `n apropierea ctitoriei
Elenei Rare[. Câteva mii de
credincio[i, al\turi de numeroase oficialit\]i locale [i jude]ene,
au participat la hramul Bisericii
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“, care a marcat [i s\rb\toarea municipiului. Slujba Sfintei
Liturghii a fost s\vâr[it\ de IPS
P\rinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei, `mpreun\ cu IPS P\rinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ ului, [i Preasfin]itul P\rinte Visarion, Episcopul Tulcii, `nconjura]i
de un sobor numeros de preo]i [i
diaconi. La final, IPS P\rinte
Mitropolit Teofan a rostit un cu-

vânt de `nv\]\tur\ care [i-a exprimat speran]a c\ geniul Sfântului Gheorghe va fi urmat [i de
credincio[ii de ast\zi: „S\ `ncer-
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c\m a prelua din via]a Sfântului
Gheorghe ceea ce putem [i noi
la m\sura noastr\ `mplini, din
cele pe care le-a `mplinit el. Cei

S\rb\toare |
care sunt `n m\n\stire s\ aib\
grij\ de voturile lor monahale –
s\r\cia, ascultarea [i cur\]ia. Cei
care sunt `n lume, de asemeni;
b\rbatul s\ se `n]eleag\ cu femeia lui, femeia s\ se `n]eleag\ cu
b\rbatul ei, s\ fie cinsti]i unul fa]\ de cel\lalt – prin aceasta devin purt\tori de biruin]\. S\ fie

n\sc\tori [i cresc\tori de prunci,
prin care orice om devine purt\tor de biruin]\, [i acolo unde i-a
a[ezat via]a, la munca pe care o
desf\[oar\ pentru pâinea lor [i a
celor din cas\, s\-[i asume responsabilitatea pe care o are fiecare – de preot, de preoteas\, de
primar, de parlamentar, de ]\ran,

de muncitor“. ~n acest an, cu prilejul hramului Bisericii „Sf. M.
Mucenic Gheorghe“ din Boto [ani, a fost expus\ spre `nchinarea credincio[ilor racla cu moa[tele Sfin]ilor Epictet [i Astion,
adus\ de la M\n\stirea {tiubieni.

Sf=ntul Gheorghe – un model de urmat pentru to]i
cre[tinii

L

a Catedrala Mitropolitan\
din Ia[i s-a s\rb\torit pe
23 aprilie hramul vechii
Catedrale Mitropolitane, biseric\
`nchinat\ Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Sfânta Liturghie a
fost s\vâr[it\ de PS P\rinte Corneliu, Episcopul Hu[ilor, `nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi. Acesta a atras aten]ia credincio[ilor prezen]i asupra faptului c\ zilele sfin]ilor sunt prilej
de cercetare a propriei vie]i [i a

propriei persoane [i nu un prilej
de dezm\] [i de iresponsabilitate
a[a cum, din nefericire, deseori
se `ntâmpl\: „S\ fim capabili ca,
`n fa]a celor care neag\ adev\rul, s\ lupt\m pentru Adev\r [i
niciodat\ s\ nu ne temem. Atâta
vreme cât Mântuitorul Iisus Hristos este cu noi [i atâta vreme cât
noi ~l urm\m [i ~l m\rturisim,
nimeni, niciodat\ nu poate s\ ne
fac\ nimic r\u. Dar, `n momentul
`n care L-am p\r\sit [i ne ru[i-

n\m de cuvintele, de Bise ri ca,
de Crucea [i `nv\]\tura Lui,
atunci du[manii prind putere
asupra noastr\. Chiar dac\ ast\zi
martiriul este mai rar `ntâlnit,
exist\ o lupt\ duhovniceasc\
asupra r\ului care lucreaz\ [i
prin oameni, [i prin noi `n[ine.
De aceea, suntem chema]i s\ fim
lupt\tori [i p\str\tori ai dreptei
credin]e“.
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Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit
Teofan î`n parohii [i m\n\stiri

~

n perioada 1 martie – 30
aprilie 2015, ~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit
Teofan a vizitat parohiile: „Sfântul Sava” – Ia[i, „Sfântul Ierarh
Nicolae” – Bozia (Protopopiatul
I Ia[i); „Sfântul Nicolae” – Socola, „Sfin]ii Arhangheli Mihail
[i Gavriil” – Bor[a, „Sfântul
Ierarh Nicolae” – Mânz\te[ti,
„Sfântul Ilie” – Ungheni (Protopopiatul II Ia[i); „Sfântul Cuvios
Dimitrie Basarbov” – Boatca,
„Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel”
– Buzdug, „Sfin]ii Arhangheli
Mihail [i Gavriil” – Tarni]a,
„Sfântul Ilie Tesviteavul [i Sfântul Evanghelist Ioan”, „Sfântul
Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” – M\n\stirea
(Protopopiatul III Ia[i); „Buna
Vestire” – S\rata (Protopopiatul
Piatra Neam]); Biserica „Sfin]ii
~mp\ra]i Constantin [i Elena” –
Boto[ani (Protopopiatul Boto-

[ani); „Intrarea Maicii Domnului în Biseric\” – Mihail Kog\lniceanu (Protopopiatul S\veni).
~n aceea[i perioad\, P\rintele Mitropolit Teofan a vizitat

m\n\stirile: Golia, Galata, Sângeap-Basaraba (jud. Ia[i); Zosin
(jud. Boto[ani); Neam], Sih\stria, Horai]a, Hor\icioara, Dur\u (jud. Neam]).

Sfin]ire de loc de biseric\, `n a doua zi de Pa[ti

C

redincio[ii Parohiei
B\lu[e[ti – Dochia din
Protopopiatul Piatra
Neam], greu încerca]i în luna
februarie a acestui an, când biserica cu hramul „Sfântul Ierarh
Nicolae“ a fost distrus\ de un incendiu, au participat pe 13 aprilie la sfin]irea locului [i a punerii
pietrei de temelie pentru un nou
l\ca[ de cult. Slujba de binecuvântare a locului [i de sfin]ire a
crucii pentru Sfântul Altar al noii
biserici a fost s\vâr[it\ de IPS
P\rinte Mitropolit Teofan, înconju rat de un sobor de preo]i [i
diaconi. Biserica „Sfântul Ierarh
Nicolae“ din B\lu[e[ti, ce a ars
aproape în întregime pe 23 februarie 2015, data din 1904,

fiind construit\ pe ruinele unui
l\ca[ din 1830. M\rturii ale vechimii bisericii erau o inscrip]ie
pe un clopot [i un pomelnic
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f\cut în 1881. Biserica era construit\ din bârne cu funda]ie de
piatr\ [i fusese renovat\ de curând.

Documente |

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

Un nou vicar eparhial `n Arhiepiscopia Ia[ilor

A

rhiepiscopia Ia[ilor are
un nou vicar administrativ eparhial. Pr. ic.
stavr. Marian Timofte a fost
numit în noua func]ie pe 26
februarie, în cadrul [edin]ei
Permanen]ei Consiliului Eparhial. Noul vicar administrativ al
Ar hiepiscopiei Ia[ilor este
licen]iat (1994) [i absolvent de
master în teologie (2006) al
Facult\]ii de Teologie Ortodox\
„Dumitru St\niloae“ din Ia[i [i
paroh al Bisericii „Sfântul
Spiridon“, Protopopiatul I Ia[i
(din 2005). Pr. Marian Timofte a
fost ales vicar administrativ
datorit\ experien]ei dobândite
de-a lungul anilor în activit\]ile
pastoral-misionare (misionar

protopopesc la Protopopiatul
Boto[ani din 2001 pân\ în
2004; secretar eparhial al
Arhiepiscopiei Ia[ilor în 2005;
grefier la Consistoriul Eparhial
Ia[i din 2006 pân\ în 2011;
consilier administrativ-bi se ri cesc din 2011 pân\ în 2015),
administrativ-gospod\re[ti
(coordonarea lucr\rilor de
construc]ie a bisericii Parohiei
„Sfânta Treime“ – Boto[ani,
lucr\ri împlinite pân\ la centura de sub corni[\; preot misionar de caritate la Spitalul „Sf.
Spiridon” – Ia[i din 2005 pân\
în 2011), educa]ionale (profesor
la Seminarul Teologic „Sf.
Gheorghe” – Boto[ani din 1995
pân\ în 2001), culturale [i

intelectuale (articole în presa
bisericeasc\, apari]ii la emisiuni
radio [i TV).

Un nou consilier administrativ-bisericesc `n
Arhiepiscopia Ia[ilor

P

\rintele Adrian Zaharia a
fost numit, începând cu
data de 1 martie 2015,
în func]ia de consilier administrativ-bisericesc în cadrul Sectorului administrativ-bisericesc al
Arhiepiscopiei Ia[ilor. P\rintele
Zaharia a urmat, în perioada
1998-2002, cursurile Facult\]ii
de Teologie Ortodox\ „Dumitru
St\niloae“ din Ia[i. ~n perioada
2002-2003, a urmat cursurile
Studiilor Aprofundate, Sec]ia
Practic\, la Facultatea de Teologie Ortodox\ din Ia[i. Din 2003
[i pân\ în 2007 a fost preot paroh la Parohia „Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena”, satul V\ -

leni, comuna Belce[ti, jude]ul
Ia[i, iar din anul 2007 [i pân\ în

prezent, preot coslujitor la
Parohia „Sfântul Gheorghe”, din
Cimitirul „Eternitatea”, Ia[i. Din
anul 2008, este doctor în teologie al Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae”, Ia[i,
domeniul Teologie – Istoria Religiilor cu teza: „Moartea [i riturile
funerare la români [i la alte popoare”. Dintre cele mai importante func]ii pe care P\rintele
Adrian Zaharia le-a ocupat, o
amintim pe cea de Inspector
eparhial în cadrul Departamentului cimitire, monumente [i servicii funerare al Sectorului administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor, în anul 2012.
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Material lemnos pentru
unit\]i de cult

P

e 11 martie [i pe 22 aprilie, Permanen]a
Consiliului Eparhial Ia[i a luat în 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 î[i pot procura materialul
lemnos. Prin urmare, a fost aprobat\ acordarea, cu
titlu gratuit pentru anul 2015, a unei cantit\]i de
471.315 m.c. material lemnos din care 110 m.c.
lemn de foc, 192 m.c. lemn de lucru [i 169.315
m.c. lemn prelucrat (cherestea) pentru 21 unit\]i de
cult.

Sprijin financiar pentru unit\]i
de cult

~

n {edin]ele de Permanen]\ ale Consiliului Eparhial
Ia[i din 4, 11, 27 martie [i 22 aprilie, a fost
aprobat\ acordarea unui ajutor financiar de 55000
lei pentru 7 de unit\]i de cult din Arhiepiscopia Ia[ilor,
care au lucr\ri de între]inere, repara]ii sau de
construc]ie, dup\ cum urmeaz\: M\n\stirea „Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavriil” – Petru Vod\, com. Poiana
Teiului, jud. Neam]; Schitul Alba (al M\n\stirii Gorovei),
jud. Boto[ani; Parohia „Adormirea Maicii Domnului” –
B\lteni, com. Probota, jud. Ia[i, Protopopiatul I Ia[i;
Parohia „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil” –
Buruiene[ti, com. Bivolari, Protopopiatul I Ia[i; Parohia
„Sfântul Ioan Botez\torul” – Vulturi, com. Popricani,
Protopopiatul I Ia[i; Parohia „Sfin]ii Voievozi” – Victoria,
com. Hlipiceni, Protopopiatul Boto[ani; Parohia
„Sfântul Mina” – }\rinca, Protopopiatul Hârl\u.

Acord\ri de ranguri
biserice[ti

~

n Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i
din 22 aprilie, ]inând cont de activitatea
pastoral-misionar\, administrativgospod\reasc\, de programul de sfin]iri [i
resfin]iri de biserici [i de propunerile
înaintate de p\rin]ii protopopi, IPS Mitropolit
Teofan a aprobat acordarea rangului
bisericesc onorific de iconom pr. Marius
Ovidiu Ciumete de la Parohia „Sfântul
Nicolae“ – Ciuline[ti, jud. Ia[i, Protopopiatul
I Ia[i.

Acordarea binecuvânt\rii
pentru func]ionarea
Asocia]iei „Prorelis”

~

n Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i
din 11 martie s-a hot\rât acordarea
binecuvânt\rii pentru func]ionarea
Asocia]iei „Prorelis”, cu sediul în municipiul
Ia[i, cu respectarea prevederilor statutare [i
sinodale incidente. Asocia]ia „Prorelis” a fost
înfiin]at\ de 17 profesori de religie din jude]ul Ia[i, ca o asocia]ie laic\. Scopul acestei
asocia]ii este sus]inerea activit\]ilor educative
cu caracter religios în [coal\ [i în societate.
}inând cont de scopurile [i obiectivele
asocia]iei, competen]a eviden]ierii activit\]ii
acesteia revine Sectorului ~nv\]\mânt, iar
competen]a eviden]ei acesteia revine
Oficiului canonic-juridic.

Opera]iuni de personal la nivelul Arhiepiscopiei
Ia[ilor `n lunile martie-aprilie 2015

~

n luna martie 2015, Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei
Ia[ilor a efectuat 114 de opera]iuni de personal, dup\ cum
urmeaz\: 73 la Centrul Eparhial
Ia[i, 22 în cadrul Protopopiatelor [i 19 la m\n\stiri. Dintre
acestea, 35 au fost încadr\ri [i
numiri, 15 încet\ri ale contrac-

telor de munc\, 5 suspend\ri, 3
reveniri la locul de munc\ dup\
concediul de cre[tere a co pi lului [i 56 modific\ri ale
raporturilor de munc\.
~n luna aprilie 2015, Sectorul
administrativ-bisericesc al
Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat
42 de opera]iuni de personal,
dup\ cum urmeaz\: 9 la Cen-
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trul Eparhial la[i, 21 în cadrul
Protopopiatelor [i 12 la m\n\stiri. Dintre acestea, 18 au fost
încadr\ri [i numiri, 7 încet\ri
ale contractelor de munc\, o
suspendare, 3 reveniri la locul
de munc\ dup\ concediul de
cre[tere a copilului, un transfer
[i 12 de modific\ri ale raporturilor de munc\.

Misiune [i dreapt\ credin]\ |

„S\pt\m=na pentru via]\“,
`n Arhiepiscopia Ia[ilor

D

epartamentul Pro Vita
al Arhiepiscopiei Ia[ilor a organizat, în
perioada 19-25 martie, „S\pt\mâna pentru via]\“. ~n mai multe
parohii din eparhie au fost
organizate activit\]i diverse
precum cateheze [i discu]ii cu
tinerii, proiec]ii de film, concursuri de eseuri, conferin]e pe teme pro vita. Au avut loc, de asemenea, [i numeroase conferin]e,
dar [i activit\]i speciale în care
au fost implica]i copii cu dizabilit\]i, tema din acest an a „S\pt\mânii pentru via]\“ fiind „Fiecare via]\ este un dar!“. Alte activit\]i au fost expozi]ii de desene
ale copiilor, dar [i concursuri de
eseuri între parohii.
Cea mai important\ manifestare a fost Mar[ul pentru Via]\.
Anul acesta, Mar[ul pentru Via]\
s-a desf\[urat simultan în 60 de
ora[e din România [i Republica
Moldova, pe 21 martie. Arhiepiscopia Ia[ilor, prin Departamentul
Pro Vita, s-a al\turat acestui eveniment de ap\rare [i promovare
a vie]ii, prin organizarea Mar[ului pentru Via]\ în opt ora[e de
pe raza eparhiei: Ia[i, Boto[ani,
Piatra Neam], Târgu Neam], Pa[cani, Bucecea, S\veni [i Darabani.
La Ia[i, Mar[ul pentru Via]\ sa desf\[urat pe traseul: Pia]a
Unirii – Colegiul Na]ional Ia[i –

Bu levardul Independen]ei –
Strada I.C. Br\tianu – Teatrul Na]ional „Vasile Alecsandri“ – Bulevardul {tefan cel Mare [i Sfânt.
Punctul de oprire a fost în fa]a
Catedralei Mitropolitane. La eveniment au fost prezente aproximativ 2.000 de persoane de diferite vârste, sus]in\tori ai valorilor
tradi]ionale [i ai programelor [i
ini]iativelor dedicate protej\rii
copiilor [i familiei, precum [i
numero[i preo]i ortodoc[i [i
romano-catolici. La Boto[ani, cei
peste o mie de sus]in\tori ai
vie]ii au plecat de la Biserica
„Buna Vestire“ spre Liceul „Mihai Eminescu“, Biserica Rosetti,
Pietonalul Unirii, prim\ria ora[ului Boto[ani, prefectura jude]ului
Boto[ani, Protopopiatul Boto[ani
[i s-au oprit la maternitate. ~n
aceea[i zi, la Bucecea, jude]ul

Boto[ani, mar[ul a început de la
Liceul Tehnologic Bucecea [i a
continuat spre prim\ria ora[ului
Bucecea, Centrul Cultural Bucecea. Aici a avut loc o scurt\ oprire, apoi s-a mers spre {coala Num\rul 1, iar oprirea final\ a avut
loc la Biserica „Sfântul Ioan Botez\torul“. La S\veni, jude]ul Boto[ani, de data aceasta pe 22
mar tie, Mar[ul pentru Via]\ a
luat startul de la Protopopiatul
S\veni spre Biserica „Sfântul
Nicolae“, Spitalul Municipal S\veni, Judec\toria S\veni, Strada
1 Decembrie, Strada Tudor
Vladimirescu, Strada Dobrogeanu Gherea. Oprirea final\ a fost
la Biserica „Sfântul Gheorghe“.
La Pa[cani, Mar[ul pentru Via]\
a avut loc pe 22 martie. Locul de
întâlnire a fost centrul ora[ului,
la Casa de Cultur\ „Mihail Sadovea nu“, iar de acolo cei peste
150 de participan]i s-au deplasat
pân\ la Biserica „Sfin]ii Voi e vozi“. Punctul de final a fost
Protopopiatului Pa[cani. Tot pe
22 martie, Mar[ul pentru Via]\ a
fost organizat [i la Târgu Neam],
pe traseul Liceul „Vasile Conta“ –
Bulevardul Mihai Eminescu –
Bulevardul {tefan cel Mare –
Casa de Cultur\. La Darabani,
jude]ul Boto[ani, pe 21 martie,
participan]ii la mar[ au plecat de
la Biserica „Sfin]ii ~mp\ra]i Constan tin [i Elena“, Judec\torie,
Parchet, Biserica „Sfântul Nicolae“. Mar[ul pentru Via]\ a fost
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organizat pe 21 martie [i la Piatra Neam], eveniment la care s-a
implicat [i Protopopiatul Roz nov. Mar[ul a avut loc pe traseul:
Biserica „Sf. Spiridon“ de la Spitalul Jude]ean Neam] – Muzeul de
Istorie – rond Hotel Central Plaza
– Consiliul Jude]ean Neam] – Bise rica „Sf. Ioan Domnesc“. La
mar[ au participat aproxi ma tiv
120 de copii, mul]i dintre ei în
port na]ional, 70 de preo]i din
cele dou\ protopopiate [i câteva
sute de credincio[i.
~n perioada 18-25 martie au
avut loc [i la Colegiul „Sfântul
Ni colae“ activit\]i dedicate
„S\pt\mânii pentru via]\“. Comisia Educativ\ a colegiului, îm preun\ cu proiectul ,,Dreptul la
via]\“ din cadrul ASCOR Ia[i, au
organizat mai multe evenimente
care au ca scop con[tientizarea
miracolului vie]ii, dar [i promovarea Mar[ului pentru via]\.
Astfel, pe 18 martie a fost vizionat filmul „October baby“ în
Sala T17 a Facult\]ii de Teologie
Ortodox\ „Dumitru St\niloae“
din Ia[i, dup\ care au urmat discu ]ii pe baza peliculei. Pe 23
martie, a avut loc dialogul „Fie-

care via]\ este un dar“ în sala de
lectur\ a colegiului, iar pe 25
martie a avut loc o expozi]ie de
fotografie, intitulat\ „Tinere]e f\r\ b\trâne]e“, la recep]ia colegiului.
{i ASCOR [i ATOR Ia[i au
organizat activit\]i similare. Pe
19 martie, ATOR Ia[i a organizat
conferin]a „Copiii salva]i de la
avort – m\rturisitori pentru noi în
fa]a lui Dumnezeu“, care l-a
avut ca invitat pe p\rintele Radu
Brânz\, coordonatorul Departamentului Pro Vita al Arhiepiscopiei Ia[ilor. Pe 24 martie, ASCOR
Ia[i a organizat o dup\-amiaz\
de discu]ii pe teme [i întreb\ri
despre via]\, la care au luat parte
voluntarii ascoreni, precum [i
concursul de eseuri „Fiecare via]\ este un dar“, dedicat, cu prec\ dere, voluntarilor acestei
asocia]ii.
Asocia]ia Familia Tradi]ional\,
în colaborare cu Colegiul Na]ional al Asisten]ilor Sociali – Sucursala Teritorial\ Ia[i, Asocia]ia
Studen]ilor Medicini[ti Ia[i
[i Asocia]ia Studen]i pentru Via]\
– Bucure[ti, a preg\tit un eveniment special în cadrul seriei de

manifesta]ii organizate în S\pt\mâna pentru via]\ 2015 – „Fiecare via]\ este un dar“. Astfel, pe
20 martie, în Aula „Emil Palade“
a Universit\]ii de Medicin\ [i
Farmacie (UMF) „Grigore T. Popa“ Ia[i, a avut loc o dezbatere
centrat\ în jurul întreb\rii: „Tu
[tii când începe via]a?“. Invita]ii
la dezbaterea public\ „Embrionul – persoan\ uman\ sau produs de concep]ie“ au fost: prof.
univ. dr. Mircea Onofri es cu,
managerul Maternit\]ii „Cu za
Vod\“ Ia[i; prof. univ. dr. Maria
Stamatin, directorul medical al
Maternit\]ii „Cuza Vod\“ Ia[i;
prof. univ. dr. Vasile Ast\r\stoae,
pre[edintele Colegiului Medicilor din România; pr. prof. univ.
dr. Gheorghe Popa, pro rec tor
pentru strategie, dezvoltare institu]ional\ [i managementul calit\]ii al Universit\]ii „Alexandru
Ioan Cuza“ Ia[i; conf. dr. Ovidiu
Gavrilovici, de la Facultatea de
Psihologie [i {tiin]e ale Educa]iei, din cadrul Universi t\ ]ii
„Alexandru Ioan Cuza“ Ia[i, invita]i cu care publicul [i jurnali[tii
prezen]i au putut intra în dialog.

Premii la Gala Na]ional\ a Excelen]ei `n
Asisten]\ Social\ – 2015

S

ucursala Teritorial\ Ia[i a Colegiului
Na]ional al Asisten]ilor Sociali din România
a participat [i în acest an la Gala Na]ional\
a Excelen]ei în Asisten]\ Social\ 2015, edi]ia a II-a.
Aceasta a avut loc pe 17 martie la Ateneul Român
din Bucure[ti. Doi membri ai sucursalei s-au întors
cu premii. Lucian Isaicu, coordonatorul Centrului
de zi pentru copii „Sfânta Marina“ din cadrul Funda]iei „Solidaritate [i Speran]\“ a Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei, a ob]inut premiul pentru
asistentul social din domeniul protec]iei copilului,
iar Ramona Ciobanu a primit premiul pentru
asistentul social din domeniul prevenirii/reducerii
riscurilor asociate infec]iei cu HIV, consumului de
droguri [i exploat\rii sexuale. Gala Na]ional\ a
Exce len ]ei în Asisten]\ Social\ 2015 a fost
organizat\ de Colegiul Na ]ional al Asisten]ilor
Sociali din România, cu prilejul Zilei Mondiale a
Asisten]ei Sociale, pentru a recompensa

performan]a [i excelen]a celor care [i-au adus
contribu]ia la dezvoltarea asisten]ei sociale [i la
promovarea profesiei de asistent social în anul
2014.
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Noutăţi editoriale la Editura Doxologia:
– în lunile martie și aprilie –

Tâlcuire la epistolele pauline, volumul 1
Fericitul Teodoret al Cirului

Ajutor! Mă plictisesc în biserică
Pr. David R. Smith

Trupul omului – potir
al trupului Domnului
Monahia Siluana Vlad

Psihologie pastorală
Stavros I. Baloyannis

Vinul. Dar al lui Dumnezeu
și Euharistie a creaţiei
Lect. dr. diac. Cătălin Vatamanu (editor)

Spovedanie și Euharistie
Diac. lect. dr. Cătălin Vatamanu
(coordonator)

Suferinţe în Biserică
Preot Sever Negrescu

În memoria copilului desculţ
Mihai Arăpașu

Sfântul Metodie al Constantinopolului.
Studiu asupra vieţii și scrierilor sale
George Peter Bithos

Lumina lui Hristos luminează tuturor
Pr. Dumitru Stăniloae

Stareţul Anatolie II de la Optina

Viaţa monahală în Sfântul Munte
Părintele Emilianos Simonopetritul
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„Prim\vara c\r]ilor la Ia[i“

E

ditura Doxologia a Mitro poliei Moldovei [i
Bu covinei [i-a a[teptat
vizitatorii în cadrul Târgului Inter na]ional de Carte LIBREX
„Prim\vara c\r]ilor la Ia[i“, în
pe rioada 11-15 martie cu o
ofert\ editorial\ bogat\ pentru
adul]i [i copii, c\r]i de teologie
[i spiritualitate, credin]\ ortodox\, poezie [i proz\ cre[tin\,
noi apari]ii editoriale, reduceri
de pre] [i oferte speciale. De
asemenea, editura [i-a invitat
cititorii [i la dou\ evenimente
organizate în cadrul Librex
2015:
- lansarea seriei de autor
Mitropolitul Antonie de Suroj
(prezentarea volumelor: „Mai
aproape de Hristos. Spovedania
[i iertarea“; „Rug\ciunea care
aduce roade. Buchet de texte
du hovnice[ti pentru lectur\

zilnic\“; „Reflec]ii. O c\l\torie
duhovniceasc\“; „Asceza [i C\s\toria“), care a avut loc pe 12
martie, în Agora Ex Libris I;
invitat: pr. Mircea Stoleriu, parohul Bisericii „Adormirea
Maicii Domnului“ - Galata,
Ia[i;

- masa rotund\ „Cartea româneasc\ pentru copii. Autori
[i ilustratori“, care s-a desf\[urat pe 13 martie, în Agora Ex
Libris II; invita]i: lect. univ. dr.
Stelian Onica, prof. dr. Petru
Sofragiu, Gabriel Poenaru, Dionis Sp\taru, Anca Apostol.

Fresc\ muzical\ sacr\ pe tema P\timirilor M=ntuitorului

A

rhiepiscopia Ia[ilor, prin
Centrul Cultural Misionar Doxologia [i Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae“ – Ia[i a avut
bucuria de a g\zdui, cu binecuvântarea IPS P\rinte Mitropolit
Teofan, un inedit eveniment
cultural-artistic, ce a avut loc pe
31 martie, la Casa de Cultur\ a
Sindicatelor din Ia[i. Este vorba
de fresca muzical\ sacr\ „~n
vremea aceea…“, o transpunere
în scen\ realizat\ de Arhiepiscopia Tomisului, în parteneriat
cu sec]ia Art\ sacr\ a Facult\]ii
de Teologie Ortodox\, din cadrul
Universit\]ii „Ovidius“ din Constan]a. Spectacolul este o transpunere pe note muzicale a mesajului evanghelic ce ilustreaz\
P\timirile lui Iisus, începând cu
momentul aducerii Sale în fa]a

lui Pilat [i continuând cu mo mentul mor]ii [i cel al ~nvierii.
Fres ca în nou\ tablouri a fost
com pus\ de pr. Ion Popescu
Run cu, ini]ial ca un oratoriu
pen tru soli[ti, cor b\rb\tesc [i
pian. Ulterior, compozitorul
Con stantin Arvinte a regândit
opera pentru a putea fi interpretat\ cu orchestr\ simfonic\. ~n
prezent, spectacolul beneficiaz\
de aportul a numero[i arti[ti
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(soli[ti, cori[ti [i membri ai orchestrei), sub bagheta dirijorului
arhidiacon Ion Iulian Dumitru,
asistent universitar la Facultatea
de Teologie Ortodox\ din Constan]a. „~n vremea a ceea…“ a
fost sus]inut de Corala „Ar mo nia“, a Arhiepiscopiei Tomisului,
prima [i singura care a pus în
sce n\ acest spectacol du p\
moartea compozitorului.

Cultural |

Conferin]e duhovnice[ti `n Arhiepiscopia
Ia[ilor

P

rima conferin]\ organizat\ de ASCOR Ia[i în Postul Sfintelor Pa[ti, a avut
loc pe 3 martie, în Aula Magna
„Mihai Eminescu“ a Universit\]ii
„Al. I. Cuza“ din Ia[i, [i s-a intitulat „Mica [i Marea Familie“.
~ntâlnirea l-a avut ca invitat pe
p\rintele Nicolae T\nase de la
Valea Plopului. Invitatul a subliniat faptul c\ vremurile în care
tr\im, de prigoan\ asupra Bisericii, de lupt\ f\]i[\ împotriva vie]ii [i de promovare a p\catului
ca form\ de manifestare a libert\]ii omului dep\rtat de Dumnezeu, nu ar trebui s\ ne descurajeze cu nimic, bine [tiind c\
„toc mai în astfel de vremuri
cre[tinii [i-au ar\tat adev\rata
dragoste fa]\ de Dumnezeu“.
Pe 9 martie, la invita]ia ATOR
Boto[ani, pr. conf. dr. Constantin
Necula de la Facultatea de Teologie Ortodox\ „Andrei {aguna“
din Sibiu a sus]inut, în premier\,
o conferin]\ în ora[ul Boto[ani.
Venirea p\rintelui profesor la
Boto[ani a reu[it s\ adune cel
mai mare num\r de participan]i
la o conferin]\ de acest gen din
acest ora[, aproximativ opt sute
de persoane. Tema conferin]ei a
fost „Pe cine deranjeaz\ religia

în [coal\?“. Au fost punctate lucruri esen]iale vizavi de aceast\
problematic\, precum faptul c\
nu putem s\-L excludem pe
Dumnezeu [i în spe]\ icoanele [i
religia din via]a românilor,
pentru c\ ele fac parte integrant\
din ceea ce am fost în decursul
istoriei noastre [i ceea ce suntem
ast\zi. Profesorilor de religie
invitatul le-a recomandat s\ pun\ accent în activitatea lor pe cât
de bun [i iubitor este Dum ne zeu, [i nu pe frica de pedeaps\,
iar celor care în str\fundul inimii
lor nu g\sesc voca]ia sincer\ s\
fie profesori de religie, s\ renun]e.
Aula Magna „Mihai Eminescu“ a Universit\]ii „Al. I. Cuza“

din Ia[i s-a dovedit a fi neînc\p\toare pe 10 martie, pentru numero[ii tineri veni]i s\ participe la
cea de-a doua conferin]\ organizat\ de ASCOR – filiala Ia[i. Invitatul întâlnirii a fost pr. conf. dr.
Constantin Necula, de la Facultatea de Teologie Ortodox\ „Andrei {aguna“ din Sibiu. Tema
sus]inut\ s-a intitulat „Iubirea întru Hristos – terapie pentru suflet“. Invitatul a subliniat c\ „a
recunoa[te c\ Hristos este sursa
vindec\rii, iar Hristos este finalul
vindec\rii este mai de pre] decât
orice“, c\ „nimic din ceea ce tr\im [i propunem f\r\ Hristos, nu
are sor]i de izbând\“, c\ „adev\ratele biruin]e în numele iubirii
sunt cele smerite, adaptate nevoii de a-L cunoa[te [i tr\i pe
Dum nezeu [i, nu în ultimul
rând, construit\ în jurul acestei
priorit\]i absolute care este Iisus
Hristos ca Domn [i Dumnezeu
al nostru“.
Cea de a 17-a zi a lunii martie
a fost una de prim\var\ duhovniceasc\ pentru ASCOR – filiala
Ia[i care s-a bucurat de prezen]a
unui distins oaspete: PS P\rinte
Macarie, Episcop al Europei de
Nord. Invitatul a s\dit cuvânt de
folos pentru tinerii ie[eni de toate vârstele, în cadrul conferin]ei
„Postul – liantul inimii cu Dumnezeu“. F\r\ Hristos, postul este
doar o diet\ alimentar\ riguroas\ ð
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ð – a fost o prim\ concluzie desprins\ din expunerea plin\ de înv\]\turi folositoare. Perioada de
post s-ar defini ca o etap\ de
asumare a propriei interiorit\]i, o
eliberare de ceea ce îngreuneaz\
existen]a.
PS P\rinte Macarie a confe ren]iat pe 18 martie [i la Boto[ani. Conferin]a „Postul – temelia mântuirii“ a fost organizat\ de
Protopopiatul Boto[ani [i s-a
înscris în salba de conferin]e
sus]inut\ de episcopul român în
Moldova, unde, pe 17 [i 19 martie, a mai conferen]iat, la invita]ia ASCOR, la Ia[i [i Suceava.
Pe 19 martie, p\rintele profesor Vasile Mihoc de la Facultatea
de Teologie Ortodox\ „Sf. Andrei
{aguna“ din Sibiu a fost prezent
în Protopopiatul Piatra Neam],
unde a sus]inut conferin]a du -

hovniceasc\ cu titlul „~n Hristos
[i în Biseric\ – so], so]ie, p\rin]i
[i copii“. ~ntâlnirea, organizat\
de Protopopiatul Piatra Neam],
în colaborare cu ATOR Piatra
Neam], a avut loc la Sala „Calistrat Hoga[“ a Consiliului Jude]ean Neam].
„Familia este unirea dintre un
b\rbat [i o femeie, unire ce se
realizeaz\ în Hristos [i în Biserica Ortodox\, model ce nu a putut fi contestat niciodat\, în ciuda contextului ateist al ultimelor
veacuri. Via]a este [i r\mâne sacr\. Nu e nimic mai frumos decât doi tineri care au ales calea
Domnului [i care tr\iesc o iubire
jertfelnic\. Nu exist\ iubire f\r\
cru ce, Dumnezeu creându-ne
din iubire, pentru iubire. O iubire tr\it\ în Hristos [i cu Hristos,
cu o temelie s\n\toas\ [i care

promoveaz\ familia tradi]ional\
va trece în ve[nicie, fiind mai
tare decât moartea“, a accentuat
p\rintele profesor Vasile Mihoc.
Pe 30 aprilie, ASCOR Ia[i a
organizat în sala T17 a Facult\]ii
de Teologie Ortodox\ „Dumitru
St\niloae“, conferin]a cu tema
„~n c\utarea sensului vie]ii“,
avân du-l ca distins oaspete pe
arhimandritul Ambrozie Iurasov
din Rusia. Totodat\, conferin]a s-a
întrep\truns cu lansarea de carte
a invitatului, „Chemarea – crucea monahismului“, un buchet
de evoc\ri care a oferit con sisten]\ ideilor expuse în cadrul
prele ge rii. Cuvintele de înv\ ]\tur\ au fost înso]ite de exemple
practice. Au fost evocate cazuri
de în drep t\ri miraculoase în tâlnite de p\rinte în activitatea sa
pastoral\.

Noi conferin]e `n cadrul Serilor catehetice
„P\rintele Ilie Cleopa“

S

erile catehetice „P\rintele Ilie Cleopa“ au continuat la Boto[ani cu noi
con fe rin ]e dedicate Anului
omagial al misiunii parohiei [i
m\n\stirii azi. Sala de festivit\]i
a Proto po piatului Boto[ani a
g\zduit, pe 3 martie, întâlnirea
cu tema „Taina Nun]ii“. Despre
Taina Nun]ii au vorbit pr. Dumi tru Mateciuc de la Parohia
„Sfântul Gheorghe“ Bo to[ani,
pr. Dan S\nduleac de la Parohia Curte[ti, pr. Emil Cris ti an
Blidar de la Parohia Cerbu, pr.
Liviu Rotaru de la Parohia Cerchejeni [i pr. Alexandru Gheorghiu de la Parohia Cotu – Cop\l\u. Pe 10 martie a avut loc o
nou\ întâlnire în cadrul Serilor
catehetice. Despre Sfânta Liturghie au vorbit în fa]a credincio[ilor pr. Partenie Apostoaie de
la Parohia Vovidenia din Boto[ani, pr. Sergiu Bra[oveanu de
la Paro hia Iure[ti, pr. Adrian
Secrieru de la Parohia Icu[eni [i
pr. Florin Fi lip de la Parohia
Hudum. Slujitorii sfintelor alta-

re au f\cut referire la rânduiala
Sfin tei Liturghii, îm p\r]it\ în
dou\ p\r]i: Liturghia catehumenilor [i Liturghia credincio[ilor,
iar apoi au explicat rostul fiec\rei prescuri din cadrul Proscomidiei. La Casa Tineretului din
municipiul Boto[ani a avut loc
pe 17 martie, conferin]a cu tema „Rela]ia dintre m\n\stire [i
pa rohie“. Arhimandritul Ioan
Harpa, exarh al zonei Boto[ani,
a vorbit credincio[ilor des pre
leg\tura dintre m\n\stire [i parohie, ar\tând împreun\-lucrarea de peste 2000 de ani a monahilor, preo]ilor [i cre[tinilor
în tr\irea Evangheliei Domnului
nostru Iisus Hristos. La Protopopiatul Boto[ani, au avut loc pe
25 [i pe 31 martie dou\ conferin]e dedicate Maicii Domnului. Acestea au fost preg\tite [i
prezentate de pr. Dan Irimia de
la Parohia „Sfântul Nicolae“ din
Boto[ani, de pr. prof. Constantin Z\iceanu, directorul Seminarului Teologic Liceal „Sfântul
Gheorghe“ din Boto[ani, de pr.
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Valeriu Luca de la Parohia
Zl\tunoaia, de pr. Gheorghi]\
Pânzaru de la Parohia Corni II
[i de prof. Mi ha ela Pânzaru,
directorul {colii „Oc tav B\ncil\“ – Corni. ~n sala de conferin]e
a Protopopiatului Boto[ani a fost
organizat\ pe 21 aprilie, conferin]a cu tema „Cinstirea sfin]ilor
[i a `ngerilor”. Tema întâlnirii a
fost preg\tit\ de pr. Viorel Berciuc de la Parohia „Sfin]ii Voievozi” din Boto[ani, de pr. Emilian
Duceag de la Parohia Roma [i de
pr. Daniel Teli[c\ de la Parohia
Or\[eni Deal. Pe 28 aprilie, Sala
de conferin]e a Protopopiatului
Boto[ani a g\zduit un nou eveniment în cadrul Serilor catehetice „P\rintele Clepa Ilie“. Tema
întâlnirii a fost legat\ de cinstirea sfin telor moa[te [i a fost
prezentat\ de pr. Thoader Pe]enchea de la Parohia „~n\l]area
Domnului“ din Boto[ani, de pr.
Ovidiu Zapan de la Parohia Sili[cani [i de pr. Lauren]iu Hapen ciuc de la Parohia B\ trâ ne[ti.
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Proiectul „Alege {coala“, lansat la Ia[i

L

a Ia[i a fost lansat\ pe 21
aprilie, în Sala „Mihai
Eminescu“ a Hotelului
Astoria, o nou\ etap\ a proiectului „Alege {coala“, implementat de Mitropolia Moldovei [i Buco vinei, în parteneriat cu Pa triarhia Român\. Proiectul are ca
scop prevenirea fenomenului de
abandon [colar [i men]inerea în
sistemul de educa]ie a persoanelor expuse acestui risc. Un alt
obiectiv îl reprezint\ dezvoltarea
unor ac]iuni remedial-corective
pentru tinerii care au p\r\sit de
timpuriu sistemul educa]ional.
Beneficiarii proiectului sunt 850
de copii [i 500 de p\rin]i din regiu nile de dezvoltare aflate în
Mitropolia Munteniei [i Dobrogei [i Mitropolia Moldovei [i
Bucovinei.
Delegatul IPS P\rinte Mitropolit Teofan la eveniment a fost p\rin tele Marian Timofte, vicar
administrativ al Arhiepiscopiei
Ia[ilor, care a transmis mesajul

de binecuvântare [i încurajare al
ierarhului: „P\rintele Mitropolit
este de acord c\ orice ini]iativ\
menit\ s\ previn\ [i s\ stopeze
câtu[i de cât efectele abandonului [colar nu poate fi decât binevenit\. Nu ne facem iluzii c\ acum se va încheia cu abandonul
[colar, dar [i o ameliorare a acestui fenomen negativ reprezint\ o mare realizare. S\ dea Bunul
Dumnezeu ca proiectul s\-[i
ating\ obiectivele propuse, iar
toate etapele s\ fie duse la bun
sfâr[it“.
La evenimentul de la Ia[i au
fost prezen]i, al\turi de responsabilii cu implementarea proiectului „Alege {coala“, reprezentan]i
ai inspectoratelor [colare jude]ene, precum [i coordonatorii
celor 25 de centre educa]ionale
ce vor fi înfiin]ate în Mitropolia
Moldovei [i Bucovinei. La sesiunile organizate în cadrul centrelor, care vor func]iona în mai
multe comune, vor fi invita]i [i

p\rin]ii pentru o con[tientizare a
importan]ei educa]iei [i a disemin\rii informa]iilor despre riscurile pe termen lung pe care le
reprezint\ marginalizarea [i nein tegrarea [colar\. Proiectul
„Alege {coala“ este finan]at prin
programul POSDRU, iar termenul final de implementare este
27 noiembrie 2015.

“Studentul ie[ean„

A

socia]ia Studen]ilor
Cre[ tini Ortodoc[i Români (ASCOR) – filiala
Ia[i a organizat pe 25 aprilie, prima edi]ie a evenimentului „Studentul ie[ean“. Workshopul cu
titlul „Suntem noi cu adev\rat
liberi? Exerci]ii pentru libertate“
s-a desf\[urat la Centrul „Providen]a“ CUG [i a oferit tinerilor
participan]i un program inedit –
conferin]\, sesiuni de dezbatere
[i discu]ii pe tema libert\]ii.
Invitatul special al evenimentului
a fost diac. asist. dr. Adrian Sorin
Mihalache, licen]iat în matematic\ [i teologie, iar din anul 2010
doctor în Filosofie al Universit\]ii „Al. I. Cuza“ din Ia[i, cu teza
„Dimensiunea cosmic\ a persoanei“. ~n prima parte a evenimentului, a avut loc o scurt\ confe-

rin]\, unde participan]ii au avut
ocazia s\ pun\ primele întreb\ri
pe tema propus\. S-au desf\[urat
apoi în trei sesiuni de lucru în

echipe. Evenimentul s-a încheiat
cu o sesiune de concluzii în care
s-au sintetizat [i formulat lucrurile înv\]ate.
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„Seara la Colegiu“, edi]ia a IV-a

P

e 11 martie, în Sala Juventus, a avut loc manifestarea „Sear\ la Colegiu“, organizat\ de studen]ii de
la Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae“ din
Ia[i, membri ai Colegiului „Sfântul Nicolae“. Momentul central
al serii a fost extragerea câ[tig\torilor tombolei caritabile, în urma c\reia participan]ii au avut
[ansa de a câ[tiga diferite premii.
Au fost acordate în total 42 de
premii – o icoan\ d\ruit\ de IPS
P\rinte Mitropolit Teofan, CD-uri
„U[ile poc\in]ei“ ale Corului
Aleph, o tablet\ Samsung Tab3,
un telefon Samsung Galaxy
Fresh, candele, icoane [i obiecte
realizate de c\tre membrii colegiului, c\r]i, icoane [i obiecte acordate de c\tre mentorii colegiului. Tombola a fost precedat\
de un moment de teatru în limba
francez\ – „Negustorul de
timp“, realizat de trupa de teatru
Mooz. Seara s-a încheiat cu un
recital al Corului „Aleph“.
Evenimentul, aflat la cea de-a IVa edi]ie, a avut ca scop
strângerea de fon duri pentru
activit\]ile caritabile desf\[urate
de studen]ii teologi ie[eni.
~n perioada 18 martie – 25
mar tie, la recep]ia Colegiului

„Sfântul Nicolae“ a avut loc o
ex pozi]ie cu numele „Lumea
este însetat\ pentru c\ nou\ ne
este foame“. Aceasta a avut menirea de atrage aten]ia asupra
consumului de ap\ necesar
pentru a putea produce hrana
zilnic\. Expozi]ia a fost integrat\
în cadrul manifest\rii „S\pt\mâna verde“, o ramur\ a proiectului Greenopolis. Pe 31 martie a
debutat [i Proiectul 15’ (15 minute) organizat de Comisia Cultural\ a Colegiului „Sfântul Nicolae“, în parteneriat cu Asocia]ia MIRA. Prin acest proiect se
dore[te ca prin diferite întâlniri
cei prezen]i la dialog s\ î[i poat\
îmbog\]i bagajul cultural [i
totodat\ s\ poat\ afla opinia
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unor personalit\]i ale mediului
laic românesc cu privire la direc]ia spre care ar trebui s\ se îndrepte Biserica. Invitatul primei
întâlniri a fost prof. univ. dr. Nicu
Gavrilu]\, decanul Facult\]ii de
Filosofie [i {tiin]e Social-Politice
a Universit\]ii „Al. I. Cuza“ din
Ia[i. Temele propuse spre dezbatere au fost „Preotul – un Don
Quijote modern? Noile lui provoc\ri“ [i „Noi feluri ale Bisericii
de a fi în societate“. Seara s-a
des f\[urat sub forma a dou\
sesiuni de prezentare a temelor,
fiecare de câte 15 minute, ambele urmate de câte o sesiune de
întreb\ri ale publicului.
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Un nou proiect la Funda]ia
„Solidaritate [i Speran]\“

~

n cadru festiv, pe 26 martie,
Funda]ia „Solidaritate [i
Speran]\“ a Arhiepiscopiei
Ia[ilor a lansat un nou proiect
destinat semenului aflat în ne voie – „Oportunit\]i de ocupare
în mediul rural“. Dezvoltat în
parteneriat cu Asocia]ia Pro Est
din Piatra Neam], proiectul se
dore[te a fi o alternativ\ pentru
persoanele din mediul rural care
au dificult\]i în a-[i g\si un loc
de munc\. Un num\r de 400 de
persoane vor beneficia de activit\]i de informare, consiliere [i
orientare profesional\, activit\]i
de dezvoltare a competen]elor
antreprenoriale. Lor le vor fi furnizate programe destinate form\rii [i certific\rii competen]elor
profesionale. Sub sloganul „Investe[te în oameni“ al Funda]iei
„Solidaritate [i Speran]\“, prin
noul proiect finan]at din Fondul
Social European prin Programul
Opera]ional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013, domeniul major de
interven]ie 5.2 ce sus]ine „Promovarea sustenabilit\]ii pe termen lung a zonelor rurale în ceea
ce prive[te dezvoltarea resurse-

lor umane [i ocuparea for]ei de
munc\“, timp de zece luni se va
încerca g\sirea unui mijloc
eficient de trai pentru bene fi ciari. Proiectul cuprinde mai
multe activit\]i: furnizarea serviciilor de ocupare pentru g\sirea
unui loc de munc\, distribuirea
de buletine informative în vederea inform\rii grupului ]int\,
furnizarea unor servicii de consiliere [i orientare profesional\,
con[tientizarea cu privire la evolu]ia pie]ei de munc\. ~n acela[i
timp, vor fi furnizate 16 programe de formare profesional\ pentru 224 de persoane din mediul
rural, ocupate în agricultura de

sub zisten]\. ~n urma acestui
proiect, beneficiarii vor primi
certificate de absolvire a unei
meserii, documente ce sunt recunoscute la nivel na]ional. Tot
în cadrul proiectului, o alt\ activitate va fi dedicat\ unui grup de
100 de persoane din mediul
rural apar]inând Regiunii NordEst [i Regiunii Sud-Est, interesate
în a desf\[ura o activitate independent\. Acestea vor fi sprijinite prin întocmirea unui plan de
afaceri, instruiri privind accesarea de finan]\ri europene, legisla]ia muncii, managementul competitiv [i modalitatea de accesare
[i utilizare a microcreditelor.

Conferin]\ de informare la Funda]ia
“Solidaritate [i Speran]\„

D

in dorin]a ca semenii
afla]i în nevoie s\-[i
g\seasc\ un mijloc mai
bun de trai, Funda]ia „Soli da ritate [i Speran]\“ a Arhiepiscopiei Ia[ilor are în derulare un
proiect social intitulat „Spune
stop inactivit\]ii“. Cofinan]at prin
Fondul Social European – Programul Opera]ional Sectorial Dezvol tarea Resurselor Umane
2007- 013, Axa prioritar\ 5 „Promovarea m\surilor active de
ocupare“, Domeniul major de
interven]ie 5.1 „Dezvoltarea [i

implementarea m\surilor active
de ocupare“, proiectul este implementat de c\tre Funda]ia
„Solidaritate [i Speran]\“ Ia[i, în
parteneriat cu Asocia]ia „Centrul
de Cercetare [i Formare a Univer sit\]ii de Nord Baia Mare“,
Asocia]ia „Filantropia“ Oradea [i
Sectorul social-filantropic al
Epis copiei Severinului [i Stre haiei. ~n acest context, la sediul
Fun da]iei „Solidaritate [i Spe ran]\“ a avut loc pe 2 aprilie o
conferin]\ de informare, în care
au fost anun]ate obiectivele

proiectului: pe parcursul a 18
luni, un num\r de 968 persoane
vor beneficia de servicii de consiliere, informare profesional\ [i
me diere, pentru a-[i g\si mai
u[or un loc de munc\. Din totalul beneficiarilor, 288 sunt [o meri de lung\ durat\, iar 680
dintre persoane sunt inactive. Pe
lâng\ ace[ti beneficiari din
regiunile Nord-Est, Sud-Vest [i
Nord-Vest, vor beneficia de formarea profesional\ [i un num\r
de 882 de persoane din mediile
urban [i rural.
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Bucuria ~nvierii `n familiile numeroase

~

n perioada 30 martie – 6 aprilie, Departamentul Pro Vita al Mitropoliei [i Bucovinei
a desf\[urat campania umanitar\ de Pa[te,
prin care au fost sprijinite 80 de familii cu peste
opt copii. Beneficiarii acestui proiect provin din
zone defavorizate ale Arhiepiscopiei Ia[ilor [i se
confrunt\ cu dificult\]i familiale [i sociale. „De[i,
ini]ial, am decis s\ trimitem pachete c\tre 75 de
familii, prin implicarea unor oameni inimo[i am
reu[it s\ ajut\m 80 de familii. Suntem bucuro[i
c\ am pus um\rul la preg\tirile de s\rb\toare pe
care aceste familii le vor începe. De asemenea,
ne sim]im împlini]i c\ am adus zâmbetul atât pe
buzele copiilor, cât [i pe cele ale voluntarilor
no[tri, c\rora le mul]umim din suflet pentru implicare. Sper\m ca, la urm\toarea campanie, de
Cr\ciun, s\ putem ajuta simultan toate cele 153
de familii înscrise în Programul de solidaritate

pentru familia cu mul]i copii – «Sfântul Stelian»“,
a spus Otilia Palade, referent al Departamentului
Pro Vita.

Caravana medical\ la Micl\u[eni

L

a sfâr[itul lunii martie, cu
binecuvântarea IPS P\rinte Mitropolit Teofan,
Funda]ia Medical\ „Providen]a“,
în colaborare cu Policlinica [i
Spitalul „Providen]a“, a organizat
o caravan\ medical\ în zona Micl\u[eni. Chiar lâng\ m\n\stire,
Mitropolia Moldovei [i a Bucovinei are un cabinet medical
unde se desf\[oar\ o activitate
socio-medical\ permanent\.
Sco pul acestei caravane a fost
oferirea unor consulta]ii [i analize gratuite unor persoane care
nu-[i permit s\ pl\teasc\ investiga]iile medicale. La aceast\
activitate au participat doi medici de la Policlinica „Pro vi den]a“, dr. Miclescu Alina, medic primar medicin\ intern\, dr.
Crihan Elena, medic specialist
Der matologie, maica Melania
Vornicu, asistent medical generalist la cabinetul Micl\u[eni,
asistent medical laborator D\nu]

Scânteie [i asistentul social Nicoleta-Cristina Chirvas\, care s-a
ocupat de monitorizarea [i înregistrarea cazurilor sociale.
Activitatea a fost primit\ cu
bucurie de c\tre s\teni, luând în
considerare faptul c\ majoritatea
dintre pacien]i [i beneficiari ai
caravanei sunt persoane f\r\ ve-
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nit sau cu venituri mici. ~n urma
acestei ac]iuni în scop caritabil,
mai multe zeci de persoane au
beneficiat de ajutor medical,
unele dintre ele care nu se puteau deplasa la un spital [i care
nici nu au re sur sele financiare
necesare pentru astfel de de plas\ri.
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Chipul luminos al preotesei Irina

P

e 21 martie, în biserica
Parohiei Negre[ti 1, Protopopiatul Piatra Neam],
a fost s\vâr[it\ slujba de înmormântare a doamnei preotese
Irina M\linici-Pruteanu. Preoteasa Irina provenea din familia
preotului Dimitrie Calap\r, care,
împreun\ cu so]ia sa, prezbitera
Glicheria, au avut optsprezece
copii. Vitregiile vremii au f\cut
ca Irina s\ se c\s\toreasc\
imediat dup\ terminarea liceului
la data de 15 iulie 1945, cu
preotul Scarlat M\linici-Pruteanu. ~n]elegând importan]a chem\rii sale, având [i exemplul din

propria familie, s-a dedicat cu
toat\ seriozitatea slujirii lui
Dumnezeu, al\turi de so]ul ei.
Prin educa]ia aleas\ dat\ celor
trei copii, Emilia, Scarlat [i Corneliu, i-a deprins cu traiul cump\tat, în limitele unei pilduitoare
decen]e, în condi]ii care, ade seori, erau potrivnice în special
preo]ilor [i familiilor lor. A r\mas
v\duv\ în anul 1997. Au urmat
aproape 18 ani de v\duvie, timp
în care preocuparea pentru lectur\ duhovniceasc\, pentru postire [i rug\ciune nu au sl\bit. A
fost chemat\ la Domnul pe 18
martie, la vârsta de 88 de ani.

Preoteasa Gabriela Mihaela Timoftescu a fost condus\
pe ultimul drum

29

martie a fost zi de
doliu [i mare durere
pentru enoria[ii [i
parohul Bisericii „Sfântul Ni colae“ – Socola din Ia[i, doamna
preoteas\ Gabriela Mihaela
Timoftescu, trecut\ la Domnul în
ziua de 26 martie, fiind condus\
pe ultimul drum. IPS P\rinte Mitropolit Teofan a fost cel care a
s\vâr[it slujba de prohodire,
adu când cuvânt de mângâiere
familiei îndurerate, vorbind [i
des pre taina vie]ii [i a mor]ii:
„Dum nezeu ne aduce dintru
nefiin]\ la fiin]\ pe fiecare, ne
las\ pentru o vreme s\ vie]uim în
aceast\ lume, dar apoi, dup\
cum m\rturisesc cânt\rile Bisericii, omul tinde s\ se ridice la
Cel dup\ asem\narea lui, în
speran]a c\ va fi din nou împodo bit cu frumuse]ea pe care
Dumnezeu a a[ezat-o pe trupurile [i sufletele str\mo[ilor no[tri
Adam [i Eva. Aceast\ tain\ a
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vie]ii [i a mor]ii este cu greu
primit\ de logica uman\ obi[ nuit\. ~n aceast\ tain\ a vie]ii [i a
mor]ii, iat\ c\ a fost cuprins\ [i
roaba lui Dumnezeu – preoteasa
Gabriela. Oricât am încerca s\
p\trundem în taina plec\rii mai

devreme a ei, nu vom cunoa[te
adev\rul, pentru c\ suntem simpli oameni, dar va veni vremea
când Gabriela îi va m\rturisi
p\rintelui, familiei [i nou\ tuturor, în clipa reîntâlnirii cu ea,
care a fost ra]iunea acestei ple-

c\ri timpurii. Spun acestea pentru c\ odat\ ce p\trundem – [i
deja Gabriela este acolo – în lumina cea neînserat\ a ve[niciei,
ochii min]ii noastre se deschid [i
în]elegem [i taina vie]ii, [i taina
mor]ii“.

Preotul Ioan Pascal, `nmorm=ntat la Valea Ad=nc\

~

n Biserica „Sfântul Ierarh
Nicolae“ din Parohia Valea
Adânc\, Protopopiatul III
Ia[i, jude]ul Ia[i, a fost s\vâr[it\,
pe 5 aprilie, slujba înmormânt\rii p\rintelui Ioan Pascal, care
a p\storit aceast\ comunitate
vreme de aproape un deceniu.
Cuvântul de mângâiere familiei
îndurerate al IPS P\rinte Teofan a
fost transmis de p\rintele Toma
Gradinaciuc, protopop al Protopopiatului I Ia[i. Sicriul cu trupul
neînsufle]it al p\rintelui Ioan a
fost înhumat în cimitirul Parohiei
Valea Adânc\.

Dup\ 99 de ani, maica Serafima de la R\zboieni a
trecut la Domnul

P

e 19 aprilie, maica Serafi ma de la M\n\stirea
R\zboieni a trecut la
Domnul. A vie]uit 99 de ani p\mânte[ti, plini de tot felul de încerc\ri, dar [i de bucurie.
R\mâne pentru noi o adev\rat\
lec]ie de via]\, un nume drag pe
care-l vom pomeni, un om de
care ne vom aminti p\strându-ne
zâmbet în suflet. „Se ruga, se
ruga în permanen]\. Citea [i zi [i
noapte, avea putere [i credin]\
mare. Era o maic\ plin\ de via]\

[i optimist\, cred c\ optimismul
a ]inut-o atâ]ia ani. Râdea tot
timpul, nu am v\zut-o de prea
multe ori sup\rat\. Era bucu roas\. {i acum a avut un sfâr[it
frumos. Nu s-a chinuit“, poveste[te maica Olimpiada Neagu,
stare]a M\n\stirii R\z boieni.
~nmormântarea maicii Serafima a
avut loc pe 23 aprilie, la M\n\stirea R\zboieni.
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