| Editorial

27 martie 1918, Basarabia acas\

~

n calendarul evenimentelor
istorice ale na]iei noastre,
data de 27 martie reprezint\ un moment de referin]\ în
lupta pentru unitatea poporului
român. Dup\ o dureroas\ înstr\inare prin ocupa]ia ]arist\ (18121918), Moldova de dincolo de
Prut s-a unit cu România. Se împlinesc, a[adar, 98 de ani, de la
acest eveniment istoric de care,
cade-se a ne aminti cu recuno[tin]\, dar [i cu dorin]a de a înv\]a din patriotismul [i dragostea
de unitate a înainta[ilor no[tri.
Românii basarabeni nu [i-au
pierdut niciodat\ n\dejdea c\ se
vor uni cu ]ara. Dup\ multe r\stigniri, iat\ c\ veni [i ziua ~nvierii! La 27 martie 1918, în {edin]a Sfatului }\rii de la Chi[in\u, s-a
proclamat unirea Republicii Democratice Moldovene[ti cu România. Din cei 135 de deputa]i
ai organului legislativ moldo vean, 86 au votat pentru, doar 3
împotriv\ – de origine rus\ [i
bulgar\ –, iar 36 s-au ab]inut.
Dac\ privim lista celor din urm\,
constat\m c\ mul]i dintre ei nu
erau români. La fel, dintre ab sen]i – 13 la num\r – majoritatea
erau de alte na]ionalit\]i. Dup\
num\rarea voturilor [i pronun]area rezultatului, au urmat îndelungi aplauze [i ova]ii: „Tr\iasc\
Unirea cu România!”. La dou\
s\pt\mâni de la r\sun\torul eveni ment, Regele Ferdinand I al
României, prin decretul regal din
9 aprilie 1918, a promulgat unirea Basarabiei cu ]ara. M\re]ul
moment l-a f\cut pe suveran s\
declare c\ prin aceasta s-a împlinit un vis istoric.
Drumul pân\ la actul unirii nu
s-a ar\tat nici scurt, nici lesnicios.
~ntr-un cadru nu tocmai prielnic,
creat de prima conflagra]ie mondial\, dar [i de izbucnirea Revolu]iei ruse[ti din 1917, a[a-numita regiune româneasc\ Basarabia a cunoscut mai multe etape
pân\ s\ fac\ parte din trupul
României: a trecut întâi de la
gubernie la autonomie, luptând

pentru independen]\, [i numai
dup\ aceea [i-a reg\sit locul în
componen]a teritorial\ a României, de unde fusese smuls\ în
1812. Dup\ anexare, autorit\]ile
ruse[ti au administrat noul teritoriu prin organele locale de
conducere, adoptând un fel de
au tonomie local\, fapt care a
mul ]umit într-un fel popula]ia
româneasc\ din zon\. Hot\rârea
luat\ ulterior a demonstrat c\ autorit\]ile ocupante aveau un plan
bine definit. La câ]iva ani, ru[ii
au desfiin]at autoguvernarea,
transformând Basarabia într-o
gubernie ruseasc\, declan[ând
cea mai dur\ form\ de obid\ [i
rusificare. Dezna]ionalizarea românilor era mult mai înver[unat\
decât aceea[i politic\ dus\ împotriva fra]ilor lor din Transilvania. Nu dup\ mult timp, înv\]\mântul, slujbele religioase, administra]ia foloseau doar limba
rus\. Românii care protestau fa]\
de m\surile luate erau deporta]i
în îndep\rtata Siberie, în locul
lor fiind adu[i coloni[ti ru[i; se
urm\rea astfel epurarea elementului românesc pentru a se evita
ulterioarele mi[c\ri na]ionaliste.
Durerea fra]ilor români înstr\ina]i a fost prea mare ca s\ poat\
fi redat\ prin cuvinte. F\râme din
ea a surprins mai târziu Eminescu, în versurile tulbur\toarei sale
Doine. Au urmat lupte [i dureri
în\bu[ite. Românii voiau cu orice pre] s\-[i p\streze identitatea
na]ional\ [i credin]a str\mo[easc\. Pentru a se împotrivi ocupa]iei ruse[ti, care se întinsese pe
mai bine de un secol [i care voia
s\ le distrug\ limba, obiceiurile,
tradi]iile [i cultura, românii asupri]i nu aveau decât o singur\
arm\: credin]a. ~ntr-adev\r, dac\
teritoriul fizic a fost ocupat prin
for]a armelor [i a [antajului politic, cel sufletesc s-a l\sat cu
greu îngr\dit. ~n cei 106 ani de
înstr\inare, lupta crâncen\ s-a
dat pentru acapararea sufletului
românului credincios, care trebuia schilodit [i desfigurat, pen-
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tru ca locuitorii s\-[i uite nea mul, limba, s\ se transforme într-un
alt popor, un popor f\r\ origini,
f\r\ trecut [i f\r\ valori, iar astfel
s\ poat\ fi manipulat, oropsit [i
r\stignit. Biserica a con stituit
temelia [i sprijinul ro mânilor
urgisi]i. Pu]inele bucurii ale
acestora se tr\iau [i se cântau
între zidurile loca[urilor de cult,
devenite veritabile fort\re]e ale
con[tiin]ei române[ti. Biserica
str\mo[easc\ a p\strat unitatea [i
dorin]a de unire cu ]ara. Un mare istoric basarabean, Mircea
Rusnac, spunea: „Necucerind Biserica româneasc\, se poate spune c\ ru[ii nu au avut niciodat\
Basarabia”.
~n aprilie 1917, s-au organizat
mai multe adun\ri ob[te[ti, cu
participarea masiv\ a popula]iei
române[ti, în frunte cu preo]ii
satelor [i ai ora[elor, a intelectualilor, ba chiar a cadrelor militare, cerându-se cârmuirii ruse[ti
autonomia politic\ a regiunii,
înfiin]area unui corp legislativ [i
a unui guvern local. Atmosfera
era entuziast\, se ]ineau discursuri impresionante, tricolorul
românesc flutura pretutindeni,
iar solda]ii moldoveni, defilând
pe str\zi, îl purtau în mâini. ~ntors\tura favorabil\ unirii cu România nu a fost privit\ cu ochi
buni de elemente militare ru se[ti, ele opunându-se prin
ac]iuni reprobabile, de pe urma
c\rora au avut de suferit foarte
mul]i patrio]i. Dar lupta a continuat. La 22 iunie 1917, delega]ii
osta[ilor moldoveni de pe toate
fronturile [i unit\]ile de rezerv\
au constituit un comitet central,
cu sediul la Chi[in\u, iar la 16
iulie, reprezentan]ii solda]ilor
moldoveni de pe frontul rusesc
s-au întrunit la Ia[i, cerând convocarea la Chi[in\u a unei comisii de juri[ti, care s\ elaboreze
un proiect de declara]ie a autonomiei na]ionale [i teritoriale a
Basarabiei. Dup\ doar patru zile,
toate organiza]iile politice na ]ionale, precum [i comitetele
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ð solda]ilor moldoveni de la Chi[in\u [i Odessa, au respins cu indignare preten]iile Ucrainei de a
îngloba Basarabia între grani]ele
sale, trimi]ând protestele atât la
Kiev, cât [i la Petrograd, cerând
acestuia din urm\ ca popula]ia
româneasc\ din Basarabia s\ fie
separat\ de Rusia, aprobându-ise autonomia în hotarele ei istorice [i etnografice. Cu o lun\ mai
târziu, Comitetul Ost\[esc Moldovenesc a cerut armatei ruse[ti
s\ se retrag\ din Basarabia, timp
în care la M\r\[ti, M\r\[e[ti [i
Oituz, solda]ii români, al\turi de
cei basarabeni, duceau lupte
crâncene pentru ap\rarea p\ mân tului românesc. La 21 oc tom brie, Congresul Ost\[esc a
proclamat Basarabia Republic\
autonom\, urmând apoi înfiin]area parlamentului sub pre[edin]ia lui Ion Incule], vicepre[edinte
fiind Pantelimon Halippa. La 2
decembrie, noul for legiuitor a
de clarat Basarabia Republic\
De mocratic\ Federativ\, care,
dup\ mai bine de o lun\ de zile,
în 24 ianuarie 1918, [i-a proclamat independen]a. Anarhia prici-

nuit\ de Revolu]ia rus\ a împiedicat autorit\]ile politice [i militare ruse[ti s\ riposteze. ~n aceste
condi]ii, cârmuitorii republicii
democratice au cerut sprijin armatei române pentru restabilirea
ordinii tulburate de forma]iunile
paramilitare ruse[ti. Ca urmare a
acestei solicit\ri, în ianuarie
1918, armata român\ a intrat în
Basarabia, cu toat\ opozi]ia sovie tului bol[evic din capitala
provinciei, care s-a v\zut nevoit
s\ p\r\seasc\ teritoriul Basarabiei, dup\ p\trunderea armatei
române în Chi[in\u la 13 ianuarie. Pe 24 ianuarie 1918, Sfatul
}\rii a votat în unanimitate procla marea independen]ei Repu bli cii Moldovene[ti, avându-l
pre[edinte pe Ion Incule], [eful
guvernului fiind Daniel Ciugureanu. ~n 27 martie 1918, Sfatul
}\rii a votat unirea Republicii
De mocratice Moldovene[ti cu
România. Cine b\nuia atunci c\
visul românilor pribegi se va
spulbera dup\ doar 22 de ani?
~ncepând cu fatidica zi de 28 iunie 1940, Moldova lui {tefan a
fost iar\[i sfârtecat\. Zeci de mii

de destine ale unor oameni nevinova]i s-au frânt, schingiuite [i
obidite. Prin cel de-al doilea ultimatum al ministrului sovietic de
externe, în patru zile, Basarabia
trebuia evacuat\. Pe 29 iunie
1940, în zori, tancurile Armatei
Ro[ii au intrat în Basarabia. Trupele sovietice au trecut Prutul,
punând st\pânire pe ora[ul
Her]a [i chiar pe o parte a jude]ului Dorohoi. ~n 48 de ore, teritorii importante se aflau sub controlul ocupa]iei bol[evice. Au
fost clipe de calvar, care au adus
oceane de lacrimi, au sem\nat
moarte, durere [i nemilostive
desp\r]iri.
Câ]i dintre noi mai vedem
aceast\ ruptur\ ca pe o dram\ a
românismului? Dac\ nu mai putem s-o privim a[a este pentru c\
am uitat s\ fim patrio]i. Ca [i
cum ar fi p\cat s\-]i iube[ti neamul [i p\mântul din care ai
r\s\rit. De aceea, v\ propun
ast\zi s\ ne gândim cu dragoste
fratern\ la românii de dincolo de
Prut [i cu dor la înstr\inata
Basarabie.
Arhim. Mihail Daniliuc
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Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit
Teofan `n parohii [i m\n\stiri

~

n perioada 1 martie – 30 aprilie 2016,
~naltpreasfin]itul P\rinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei, a vizitat parohiile:
„Sfântul Spiridon” din Ia[i, „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” – Fr\suleni, „Na[terea Maicii
Dom nu lui” – {endreni [i „Sfin]ii ~m p\ ra]i
Constantin [i Elena” – Victoria (Protopopiatul I
Ia[i); „~n\l]area Domnului” – Gorban, „Sfânta
Treime” – Podu Hagiului, „Sfin]ii Voievozi” – Podolenii de Sus (Protopopiatul II Ia[i); „Sfântul Ilie
Tesvi tea nul” – Pope[ti, „T\ierea Ca pu lui
Sfântului Ioan Botez\ to rul” – Slobozia,
„Pogorârea Sfântului Duh” – Satu Nou [i „Sfin]ii
Apostoli Petru [i Pavel” – Slobozia, com. Schitu
Duca (Protopopiatul III Ia[i); „Sfin]ii Voievozi
Mihail [i Gavriil” – Cut 1 din Piatra Neam]
(Proto po piatul Piatra Neam]); „Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe” din Boto[ani, „Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavriil [i Sfântul Cuv.
Gherasim de la Iordan” din satul Buda, com.
Co[ula (Proto po piatul Boto[ani); „Pogorârea
Sfântului Duh” – Dumeni, „Ador mirea Maicii
Domnului” din Dorohoi (Protopopiatul Dorohoi).
~n aceea[i perioad\, P\rin te le Mitropolit

Teofan a vizitat m\n\stirile [i schiturile: Micl\u[eni, Frumoasa, Cet\]uia (jud. Ia[i), Petru Vod\,
Dur\u, Alma[, Poiana lui Ioan (jud. Neam]),
Agafton, Co[ula, Zosin, Pop\u]i (jud. Boto[ani).

Sf=ntul Mare Mucenic Gheorghe – ocrotitorul
spiritual al municipiului Boto[ani

B

iserica „Sf=ntul Gheorghe“ din ora[ul Boto[ani
a `mbr\cat pe 23 aprilie

straie de s\rb\toare. Peste 500
de credincio[i au participat la
hramul acestui sf=nt l\ca[, cin-
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stindu-l pe ocrotitorul spiritual al
municipiului. Sf=nta Liturghie a
fost s\v=r[it\ de c\tre IPS P\rinte
Mitropolit Teofan al\turi de un
sobor de preo]i [i diaconi.
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei [i-a exprimat bucuria c\
a putut fi [i `n acest an al\turi de
boto[\neni `n ziua `n care ace[tia `l cinstesc pe ocrotitorul ora[ului [i a vorbit despre modul `n
care ar trebui s\ ne comport\m
`n S\pt\m=na Mare: „Ne apropiem de S\pt\m=na Mare [i v\
adresez rug\mintea [i `ndemnul
ca aceast\ s\pt\m=n\ care vine
s\ fie, dup\ cum zic cei din
`nv\]\m=nt, o «S\pt\m=n\ Altfel», `n care inima noastr\, mintea, cugetul, s\ aib\ un alt ritm.
Ne ocup\m, slav\ Domnului,
de-a lungul `ntregului an de cele
ale noastre [i este bine acest
lucru; `n aceast\ s\pt\m=n\ `ns\
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trebuie s\ `ncerc\m s\ introducem mai mult cer [i mai mult\
evlavie `n cursul vie]ii noastre”.
IPS Teofan a mai lansat [i un
`ndemn pentru ajutorarea celor
s\rmani, macar cu „5-10% din
bucatele pe care fiecare dintre
noi le pune pe masa de Pa[ti”:
„O bucurie nespus\ se va strecura nu `n inima celui care prime[te, ci `n inima celui care d\.
{i ar trebui s\ mul]umeasc\ nu
cel care prime[te, ci cel care d\.
(...) Face]i `n a[a fel `nc=t s\ nu
vin\ ziua de Pa[ti [i s\ v\ g\ seas c\ cumva `n vrajb\ cu ci neva. Face]i `n a[a fel `nc=t `n familie, `n mod special, s\ ave]i
sme renia s\ spune]i so]iei sau
so]ului, p\rin]ilor [i fra]ilor «Iart\-m\!»”.

Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i [i-a s\rb\torit
ocrotitorul

B

iserica „Sf=ntul Gheorghe”, vechea Catedral\
Mitropolitan\ din Ia[i,
[i-a serbat, pe 23 aprilie, hramul. Numero[i credincio[i au
participat, cu acest prilej, la
Sf=nta [i Dumnezeiasca Liturghie `n Catedrala Mitropolitan\
din Ia[i. Slujba a fost s\v=r[it\
de IPS P\rinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului, al\turi de un sobor de preo]i [i diaconi.
La finalul Sfintei Liturghii,
P\rintele Arhimandrit Hrisos tom R\d\[anu, Consilier al Sectorului ~nv\]\m=nt al Arhiepiscopiei Ia[ilor, a ]inut un cuv=nt
de `nv\]\tur\, prin care a prezentat credincio[ilor modelul
Sf=ntului Mare Mucenic Gheorghe, dar a atras aten]ia [i asupra a ceea ce mai `nseamn\ ast\zi a fi cre[tin, `ntr-o lume
marcat\ de comoditate.
Marele Mucenic Gheorghe a
devenit [i ocrotitorul noii Catedrale din Ia[i, slujba de sfin]ire
a acesteia din anul 1887 av=nd
loc `n ziua de pr\znuire a sf=ntului, 23 aprilie. Pe l=ng\ acest

praznic, Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i `[i mai s\rb\tore[te
hramul pe 14 octombrie, de
Sf=nta Cuvioas\ Parascheva,

dar [i pe 2 februarie, de ~nt=mpinarea Domnului, hramul istoric al l\ca[ului de cult.

www.mmb.ro | 5

| S\rb\toare

Pelerinajul de Florii `n Eparhia Ia[ilor

C

ele 13 protopopiate ale
Arhiepiscopiei Ia[ilor au
organizat, pe 23 aprilie
2016, Pelerinajul de Florii. La
Ia[i, aproape 2000 de cre din cio[i, `mpreun\ cu peste 100 de
preo]i, au participat la procesiunea din ajunul s\rb\torii Intr\rii
Domnului `n Ierusalim. Programul a debutat cu slujba Vecerniei s\v=r[it\ de PS Episcop-Vicar
Calinic Boto[\neanul la Biserica
B\rboi din Ia[i. Apoi credincio[ii, cu flori [i ramuri de salcie `n
m=ini, au pornit `n procesiune
pe traseul Strada Costache Negri
– Biserica „Sf=ntul Sava cel Sfin]it” – M\n\stirea „Sfin]ii Trei Ierarhi” – Catedrala Mitropolitan\,
unde au fost `nt=mpina]i de IPS
P\rinte Mitropolit Teofan. ~naltpreasfin]ia Sa i-a binecuv=ntat,
dup\ care a adresat acestora un
scurt cuv=nt de `nv\]\tur\. La
finalul evenimentului, a avut loc
un recital de poezie religioas\,
sus]inut de copiii de la Ansamblul „Gura Izvorului” – Vatra
Moldovi]ei, jude]ul Suceava.
La Pa[cani, procesiunea de
Florii s-a desf\[urat tot pe 23
apri lie, dup\ s\v=r[irea Sfintei
Liturghii. Preo]ii [i credincio[ii
au pornit de la Biserica „~n\l]area Domnului” spre centrul ora[ului, unde a avut loc o slujb\
special\. La H=rl\u, pelerinajul
din S=mb\ta lui Laz\r a `nceput
`n Parohia P=rcovaci [i s-a `ncheiat la Biserica „Sf=ntul Mare Mucenic Gheorghe” din H=rl\u. Pe

parcursul procesiunii au fost interpretate c=nt\ri religioase specifice Postului Sfintelor Pa[ti. {i
`n municipiul Boto[ani s-a desf\[urat, pe 23 aprilie, o procesiune
cu prilejul s\rb\torii Floriilor.
Credincio[ii au pornit `n pelerinaj de la Biserica „Vovidenia”
spre Biserica „Sf=ntul Mare Muce nic Gheorghe”. La Dorohoi,
Pelerinajul de Florii a avut loc de
la Biserica „Sf=ntul Dumitru” [i
s-a `ncheiat la Biserica „Na[terea
Maicii Domnului” – V=rgolici. La
Darabani, Pelerinajul de Florii s-a
desf\[urat pe 23 aprilie, `ntre
orele 16:00 [i 18:00. Acesta a
por nit de la Biserica „Sf=ntul
Nicolae” [i s-a `ncheiat la Biserica „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin
[i Elena”. Preo]ii [i credincio[ii
din Protopopiatul S\veni au participat [i ei la tradi]ionalul Pelerinaj de Florii. ~n acest an, procesiunea a `nceput de la Biserica

6 | martie-aprilie | Candela Moldovei | an XXIV, nr. 3-4

„Sf=ntul Mare Mucenic Gheorghe” [i s-a `ncheiat la Biserica
„Sf=ntul Ierarh Nicolae”. La Piatra Neam], Pelerinajul de Florii a
avut loc de la Biserica „Sf=ntul
Ioan Botez\torul” – M\r\]ei 1
p=n\ la Biserica „Sf=ntul Ioan” –
Domnesc. {i `n acest an, pelerinajul de la Piatra Neam] a fost
organizat `n colaborare cu Protopopiatul Roznov. La T=rgu Neam],
preo]ii [i credincio[ii s-au `nt=lnit pe 23 aprilie, la ora 12:00, la
Biserica „Sf=ntul Ilie”, de unde s-a
mers `n procesiune spre Biserica
„Adormirea Maicii Dom nu lui”
din ora[. ~n Protopopiatul Roznov, Pelerinajul de Florii s-a
derulat prin dreptul troi]elor aflate `n localitatea Roznov, iar `n
Protopopiatul Ceahl\u, procesiunea s-a desf\[urat de la Parohia
„Buna Vestire” din localitatea
Poiana Largului p=n\ la biserica
Parohiei Lunca.
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Hot\r=ri ale Permanen]ei Consiliului Eparhial Ia[i
Prezent\m în aceste pagini deciziile mai importante
ale Permanen]ei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Ia[ilor

~nfiin]area Serviciului
Social “Centrul de
consiliere [i sprijin
pentru p\rin]i [i copii”

P

e 17 martie, Permanen]a Consiliului
Eparhial Ia[i a aprobat înfiin]area, în
cadrul Departamentului Pro Vita, a
Serviciului Social „Centrul de consiliere [i
sprijin pentru p\rin]i [i copii” (ca rezultat
al unific\rii Programului de solidaritate
pentru familia cu mul]i copii „Sf=ntul
Stelian” cu Centrul „Praesidio” pentru femeile îns\rcinate aflate în dificultate), care
va func]iona conform Regulamentului de
organizare [i func]ionare a serviciului social.

Material lemnos
pentru unit\]i de
cult

P

e 9 [i 31 martie, Permanen]a
Consiliului Eparhial Ia[i a luat
în discu]ie necesitatea conti nu\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 sufi ciente [i nu î[i pot procura materialul
lemnos. Prin urmare, a fost aprobat\
acordarea, cu titlu gratuit pentru anul
2016, a unei cantit\]i de 690 m.c.
material lemnos, din care 447 m.c.
lemn de foc, 90 m.c. lemn de lucru [i
153 m.c. cherestea pentru 39 unit\]i
de cult.

Trei noi preo]i misionari
protopope[ti `n
Arhiepiscopia
Ia[ilor

~

n {edin]a de Permanen]\ a Consiliului
Eparhial Ia[i din 7
aprilie, s-a aprobat, începând cu 15 aprilie, înfi in]area în schema de
func]ii a Protopopiatelor I
Ia[i, II Ia[i, Pa[cani [i
S\veni a postului de misionar protopopesc. ~n
postul de preot misionar
protopopesc la Protopo piatul I Ia[i a fost numit
pe o perioad\ determinat\
de 12 luni, PC Pr. Con stantin Benone Prodan,
paroh la Parohia „Sf=ntul
Mina” din Ia[i. ~n postul
de preot misionar protopopesc la Protopopiatul II
Ia[i, a fost numit, pe o
perioad\ determinat\ de
12 luni, PC Pr. Neculai
Dor neanu, paroh la Pa rohia „Sf=nta Mahram\ a
Domnului” din Ia[i, iar la
Protopopiatul Pa[cani a
fost numit, pe o perioad\
determinat\ de 12 luni,
PC Pr. Dan Turcu, paroh
la Parohia „Adormirea
Maicii Domnului” – Hândre[ti.
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Sprijin financiar pentru unit\]i de cult

~

n {edin]ele de Permanen]\
a Consiliului Eparhial Ia[i
din 2, 9, 17, 31 martie [i 7,
14 aprilie a fost aprobat\
acordarea unui ajutor financiar
de 177.518 lei pentru 15 unit\]i
de cult din Arhiepiscopia Ia[ilor,
care au lucr\ri de în tre ]inere,
repara]ii sau de construc]ie, dup\ cum urmeaz\:
– Protopopiatul I Ia[i: Parohia
„Acoper\mântul Maicii Dom nului” – Doina, jud. Boto[ani,
Parohia „Intrarea în Biseric\ a
Maicii Domnului” – Ia[i;
– Protopopiatul III Ia[i:
Parohia „Sfin]ii Apostoli Petru [i
Pavel” – Chili[oaia, Parohia
„Adormirea Maicii Domnului” –
Tungujei, Parohia „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena” – Grie[ti, Parohia „Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena” – Sasova;

– Protopopiatul Hârl\u:
Parohia „Adormirea Maicii
Domnului” – {ipote, Parohia „Sf.
Nicolae” – Arama, com.
Coarnele Caprei, Parohia „Sf.
Spiridon” – One[ti, com. Plugari;
– Protopopiatul Boto[ani:
Parohia „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil” – Unguroaia,
M\n\stirea Co[ula;
– Protopopiatul Darabani:
Parohia „Na[terea Sfântului Ioan
Botez\torul” – T\t\r\[eni;
– Protopopiatul Tg. Neam]:
Parohia „Sf. Ier. Vasile cel Mare”
– Târzia, com. Brusturi, Parohia
„Na[terea Maicii Domnului” –
B\l]\te[ti II;
– Protopopiatul Ceahl\u:
Parohia „Sf. Treime” – Frasin,
com. Bro[teni.

Opera]iuni de personal la nivelul
Arhiepiscopiei Ia[ilor `n lunile
martie-aprilie 2016

~

n luna martie, Sectorul administrativbisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a
efectuat 80 opera]iuni de personal, dup\
cum urmeaz\: 43 la Centrul Eparhial Ia[i, 28 în
cadrul Protopopiatelor [i 9 la m\n\stiri. Dintre
acestea, 29 au fost încadr\ri [i numiri, 13
încet\ri ale contractelor de munc\, 10 sus pend\ri, 3 reveniri la locul de munc\ dup\
concediul de cre[tere a copilului, 1 transfer [i
24 modific\ri ale raporturilor de munc\.
~n luna aprilie, Sectorul administrativbisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat 64
opera]iuni de personal, dup\ cum urmeaz\: 17
la Centrul Eparhial la[i, 21 în cadrul Pro topopiatelor [i 26 la m\n\stiri. Dintre acestea,
32 au fost încadr\ri [i numiri, 16 încet\ri ale
contractelor de munc\, 4 suspend\ri, 5 reveniri
la locul de munc\ dup\ concediul de cre[tere a
copilului [i 7 modific\ri ale raporturilor de
munc\.
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Mar[ul pentru Via]\ `n Arhiepiscopia Ia[ilor

~

n Arhiepiscopia Ia[ilor s-a
desf\[urat, pe 26-27 martie,
cea de-a VI-a edi]ie a
Mar[ului pentru Via]\, eveni ment din cadrul „Lunii pentru
via]\ – Pentru via]\, pentru
femeie, pentru familie”, proiect
sus]inut de Departamentul Pro
Vita al Arhiepiscopiei Ia[ilor, `n
parteneriat cu Asocia]ia Studen]i
pentru Via]\, Bucure[ti. Organizatorii au dorit s\ atrag\ aten]ia
asupra faptului c\ binele femeii
`ns\rcinate nu este opus binelui
copilului pe care `l poart\; un
bine se construie[te pe altul, iar
familia [i societatea au de
c=[tigat dac\ sprijin\ femeile `n
perioada de sarcin\, `n general,
[i femeile aflate `n criz\ de
sarcin\, `n particular.
~n Ia[i, traseul mar[ului a fost
urm\torul: Pia]a Unirii – Strada
Gavriil Musicescu – Bulevardul
In de penden]ei – Strada Elena
Doamna – Strada Anastasie Panu
– Bulevardul {tefan cel Mare [i
Sf=nt. La eveniment au fost
prezente 2000 de persoane de
diferite v=rste [i categorii sociale,
precum [i numero[i preo]i ortodoc[i [i romano-catolici. Ia[ul s-a

al\turat prin acest eveniment
altor 120 de ora[e din Rom=nia
[i Republica Moldova care au organizat astfel de manifest\ri dedicate vie]ii. La final, `n fa]a Catedralei Mitropolitane din Ia[i, a
fost rostit\ rug\ciunea „Tat\l
nostru” de c\tre to]i participan]ii
[i au fost sus]inute c=teva discursuri care au eviden]iat importan]a manifest\rilor pro vita `n context contemporan.
~n Eparhia Ia[ilor s-au organizat

mar[uri [i `n alte ora[e din
jude]ele Ia[i, Neam] [i Boto[ani,
cum ar fi: pe 26 martie: Pa[cani
– ora 14:00, T=rgu Neam] – ora
13:00, Piatra Neam] – ora 13:00,
Boto[ani – ora 12:00, S\veni –
ora 13:00, Darabani – ora 14:00;
pe 27 martie: H=rl\u – ora 16:00
(Biserica „Sf=ntul Mare Mucenic
Gheorghe”).
Mar[ul pentru via]\ de la Pa[cani s-a desf\[urat pe traseul:
Casa de Cultur\ „Mihail Sado-

ð
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ð veanu“ – Bulevardul „{tefan cel
Mare“ – Catedrala „Pogor=rea
Duhului Sf=nt“. La eveniment au
fost prezente persoane de diferite
v=rste [i categorii sociale. Cei
prezen]i au c=ntat rug\ciunea
„Tat\l nostru“, apoi, pe tot parcursul traseului, participan]ii au
intonat c=nt\ri biserice[ti [i
c=ntece dedicate familiei, ma melor [i pruncilor.
Mar[ul pentru via]\ `n ora[ul
T=rgu Neam] s-a desf\[urat pe
traseul: Bu levardul {tefan cel
Mare, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” [i Casa de Cultur\
„Ion Creang\”. Organizatorii
evenimentului din ora[ul de la
poalele Cet\]ii Neam] au fost
Protopopiatul T=r gu Neam],
Departamentul Pro Vita, Casa de
Cultur\ „Ion Creang\”, liceele [i
[colile din ora[ [i `mprejurimi, la
care s-au ad\ugat parohiile [i
ceilal]i participan]i.
~n Piatra-Neam], Mar[ul pentru Via]\ a avut loc pe traseul:
Biserica „Sf=ntul Spiridon” Spital
– Mu zeul de Istorie – Hotel
Ceahl\u – Consiliul Jude]ean –
Biserica „Sf=ntul Ioan Domnesc”
(Turn). Mar[ul a fost organizat de
Proto po pi atele Piatra-Neam] [i
Roznov [i de Birourile Pro Vita
din cele do u\ protoierii `n
colaborare cu Asocia]ia Tineretul
Ortodox Rom=n – filiala PiatraNeam], Societatea Ortodox\ a
Femeilor Rom=ne Piatra-Neam],
Asocia]ia P\rin]i pentru Ora de
Religie Neam], Asocia]ia „Tinerii
de azi – Genera]ia de m=ine” –
T.A.G.M.A., Asocia]ia pentru
cultur\, tra di]ii [i spiritualitate
„Leru-i Doamne”, Asocia]ia
cultural\ „Eu cred”, Asocia]ia
Cre[tin Ortodox\ „Mama Olga”,
Liga P\rin]ilor, Asocia]ia Umanitar\ „CODRIN – Ocroti]i copiii
ce vor r\m=ne doar copii”, Asocia ]ia de sprijin a persoanelor
spe ciale – Luceaf\rul, Neam],
Aso cia ]ia Riana Piatra-Neam],
Asocia]ia Pro Democra]ia, Filiala
Piatra Neam], Asocia]ia Ioannis.
Pe 27 martie, a avut loc Mar[ul pentru Via]\, organizat de
Protopopiatul H=rl\u, A.T.O.R. –
H=rl\u [i Departamentul Pro
Vita, `n parteneriat cu Prim\ria
H=rl\u, Colegiul Na]ional „{tefan

cel Mare”, Liceul Tehnologic,
{coala Gimnazial\ P=rcovaci,
{coala Gimnazial\ „Petru Rare[”
– H=rl\u. Mar[ul a `nceput de la
Biserica „Sf=ntul Mare Mucenic
Gheorghe [i Sf=ntul Vo ie vod
{tefan cel Mare” [i s-a `ncheiat
la Biserica „Sf=ntul Ma re Mu cenic Dimitrie”, aflat\ `n curtea
Protopopiatului H=rl\u.
Cu ocazia Lunii pentru Via]\
2016, Departamentul Pro Vita al
Arhiepiscopiei Ia[ilor a lansat [i
serviciul de telefonie cu apelare
gratuit\ Telefonul Vie]ii: 0800 800
116, destinat tuturor femeilor
`ns\rcinate aflate `n dificultate [i
care se confrunt\ cu obstacole `n
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p\strarea sarcinii. Telefonul Vie]ii
poa te fi apelat `n mod gratuit,
din orice re]ea de telefonie fix\
[i mobil\, de pe raza jude]elor
Ia[i, Boto[ani, Neam], Suceava,
Vaslui, Bac\u, Cluj, Gala]i, Timi[
[i din capitala ]\rii, Bucure[ti. La
c\p\tul firului se afl\ 24 din 24
de ore angaja]ii Departamentului
Pro Vita, gata s\ ofere consiliere,
orientare [i sprijin concret pentru
orice femeie care are dubii cu
privire la p\strarea sarcinii. Mai
multe detalii despre activitatea
Departamentului Pro Vita g\si]i
pe www.provitaiasi.ro sau pe
www.facebook.com/Pro Vita Iasi.
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Program de formare profesional\ a c=nt\re]ilor
biserice[ti

P

rin purtarea de grij\ [i cu
arhiereasca binecu v=n tare a IPS P\rinte Mitropolit Teofan, s-a ini]iat un program de formare profesional\ a
personalului neclerical (c=nt\re]i
biserice[ti) la Ia[i. Proiectul
vizeaz\ organizarea de cursuri
de muzic\ bisericeasc\ (psaltic\)
s\pt\m=nale, de cursuri pentru
acumularea cuno[ tin ]elor de
Tipic [i Liturgic\, precum [i de
minime cuno[tin]e religioase.
Coordonatorul programului [i
sus]in\torul acestor cursuri este
pr. Hrestic Nichifor Constantin,
absolvent al studiilor de licen]\
[i masterat din cadrul Sec]iei de
Muzic\ Bizantin\ a Universit\]ii
de Arte „George Enescu” din Ia[i,
[i totodat\ membru fondator al
Asocia]ei Culturale Byzantion.
Cursurile se desf\[oar\ la Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae”(T17) din Ia[i, `n
fiecare zi de luni. ~n urma partici p\rii la acest program de
formare profesional\, c=nt\re]ii
angaja]i vor primi o adeverin]\

de perfec]ionare a studiilor de
specialitate (eliberat\ de
Cancelaria Protopopiatului) care
va servi la dosarul personal, iar
c=nt\re]ii neangaja]i [i fiii de
preo]i vor primi o adeverin]\ de

participare (eliberat\ de Cancelaria Protopopiatului) care se va
lua `n considera]ie `n contextul
unei eventuale angaj\ri pe post,
`n urma absolvirii unui examen
`ntr-o institu]ie acreditat\.

Conferin]e pastoral-misionare `n Arhiepiscopia Ia[ilor

C

onferin]ele pastoral-misionare din Arhiepiscopia Ia[ilor au continuat
pe 28 martie, cu `nt=lnirea preo]ilor din Protopopiatul Piatra
Neam]. ~n conformitate cu hot\r=rea Sf=ntului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Rom=ne, prin care
anul acesta a fost declarat [i „An
omagial al educa]iei religioase a
tineretului cre[tin ortodox“, tema
conferin]ei a fost a[ezat\ sub
genericul „Preotul [i t=n\rul, `mpreun\ pe drumul c\tre Dumnezeu“. Conferin]a s-a desf\[urat `n
Parohia „Sfin]ii Voievozi” – Cut 1
din comuna Dumbrava Ro[ie,
jude]ul Neam], [i a fost organizat\ cu ajutorul Departamentului

ð
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ð de Misiune pentru Tineret din
Arhiepiscopia Ia[ilor, coordonat
de p\rintele protosinghel Nicodim Petre. ~n cuv=ntul de deschidere, IPS P\rinte Mitropolit Teofan a adus `n discu]ie un strig\t
al unui t=n\r, `nt=lnit `ntr-un
articol din revista „Familia ortodo x\”: „Dac\ Biserica nu vine
spre noi, suntem o genera]ie
moart\”. Dup\ o scurt\ introducere a p\rintelui Nicodim Petre,
tema conferin]ei a fost sus]inut\
de tinerii Siminciuc Mihail [i
}upu Miruna Maria. IPS P\rinte
Teofan a amintit [i de faptul c\
„~nt=lnirea Interna]ional\ a Tineretului Ortodox” va avea loc la
Ia[i `n luna septembrie 2017 [i
va aduna 5000 de tineri, `ndemn=nd preo]ii prezen]i s\ nu o vad\ ca pe un eveniment singular,
ci ca pe un prilej de a-i apropia
pe tineri de Biseric\, ca pe un
`nceput de pelerinaj,care va
continua `ntr-o lucrare cu tinerii
`nc\ 2-3 ani dup\ aceea.
Preo]ii din Protopopiatul I Ia[i
au participat, pe 18 aprilie, la
Centrul de conferin]e „Providen]a“, la o nou\ conferin]\ pastoral-misionar\ a[ezat\ sub genericul „Preotul [i t=n\rul `mpreun\
pe drumul c\tre Dumnezeu“. ~n
cuv=ntul de deschidere, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a
vorbit despre necesitatea dezba-

terii temei alese: „~n revista «Familia ortodox\» am g\sit urm\torul cuv=nt, rostit de un t=n\r:
«Dac\ Biserica nu vine c\tre noi,
genera]ia t=n\r\, suntem o genera]ie moart\ `nainte de a ne na[te». Acest strig\t, `n diferite forme, poate fi sesizat `n mintea
multora, uneori cu deschidere
c\tre Biseric\, alteori cu indiferen]\ fa]\ de aceasta, de multe
ori `n opozi]ie fa]\ de glasul Bisericii. Orice forme ar lua `ns\,
acest strig\t este din ce `n ce mai
prezent. Nu este u[or pentru un
preot s\ m\rturiseasc\ Evanghelia `n fa]a tinerilor; ace[tia sunt
exigen]i [i simt orice limbaj de
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lemn sau lucru formal. Nu este
deloc u[or s\-l determini pe un
adolescent s\ urmeze cele ale
credin]ei”.
~n partea a doua a `nt=lnirii,
dup\ ce preo]ii participan]i au
vizionat un film cu r\spunsurile
mai multor tineri ie[eni la `ntreb\ri privind a[tept\rile lor din
partea clerului, a urmat prezenta rea tinerilor Diana Elena Si minciuc [i Emanuel Buta. Expunerea a suscitat un viu interes `n
r=ndul auditoriului [i a fost urma t\ de o serie de `ntreb\ri [i
dezbateri legate at=t de tema
conferin]ei, c=t [i de preocup\ri
conexe.
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“Educa]ie pentru S\n\tate, `ntre controverse [i
reform\ social\”

L

a Ia[i, s-a derulat pe 22
aprilie dezbaterea public\
regional\ pe tema „Educa]ie pentru S\n\tate, `ntre
controverse [i reform\ social\”.
Evenimentul, organizat de De par tamentul Pro Vita al Ar hi episcopiei Ia[ilor, a fost g\zduit
de Biblioteca Central\ Universitar\ „Mihai Eminescu” [i a
reunit reprezentan]i ai Minis terului Educa]iei Na]ionale [i
Cercet\rii {tiin]ifice, politicieni,
de puta]i [i reprezentan]i ai
ONG-urilor [i institu]iilor de
`nv\]\m=nt universitare [i preuniversitare din Ia[i [i din `n treaga regiune Nord-Est. Cu v=ntul de debut a apar]inut IPS
P\rinte Mitropolit Teofan, care a
subliniat [i necesitatea implic\rii
familiei `n ceea ce prive[te educa]ia pentru s\n\tate a copilului:
„~n societatea rom=neasc\ ac tual\, se afl\ `n dezbare problematica unei noi discipline `n
[coal\, [i anume, «Educa]ia pentru S\n\tate». Unele persoane
percep aceast\ disciplin\ ca
oportunitate pentru introducerea
«Educa]iei sexuale» (...) Alte
persoane interesate de problema
`n discu]ie v\d `n «Educa]ia
pentru S\n\tate» [ansa abord\rii
elementelor legate de igiena
corporal\ sau preven]ie medi cal\ (...) Nu pu]ini sunt cei care
v\d `n «Educa]ia pentru S\n\ tate» [ansa unei insisten]e educa ]ionale asupra factorului l\ untric: mintea, sufletul, con[tiin]a (...) Ce form\ va lua? Ce
con]inut va avea? Ce duh o va
anima? N\d\jduim `ntr-o abordare onest\ [i curajoas\. Aceasta
se va petrece `n m\sura `n care
tradi]ia [i modernitatea sunt `ngem\nate. Politizarea discu]iei,
preluarea f\r\ discern\m=nt a
practicilor din alte p\r]i, neglijarea experien]ei locale pot `ngreuna, distorsiona [i abate discu]ia
de la scopul principal, [i anume:
cre[terea armonioas\ a copilului
`n trupul [i sufletul s\u. Prezen]a

p\rin]ilor, a tat\lui [i a mamei, `n
centrul acestei preocup\ri,
r\m=ne esen]ial\. Excluderea lor
sau diminuarea rolului lor `n
numele a[a-numitului interes
superior al copilului transform\
totul `n ideologie, cu toat\ paguba care decurge din acesta”.
Dup\ alocu]iunile introduc -

tive au avut loc discu]ii `n cadrul
a dou\ ateliere de lucru. ~n finalul evenimentului, `n urma concluziilor desprinse din discu]iile
avute, va fi redactat\ o rezolu]ie
cu privire la statutul [i con]inutul
disciplinei „Educa]ia pentru S\n\tate” `n planurile de `nv\]\ m=nt.
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Noutăţi editoriale la Editura Doxologia:
– în ianuarie și februarie –

Tâlcuire cu de-amănuntul
la epistolele sobornicești
Sfântul Teoﬁlact al Bulgariei

Porunci celor care s-au lepădat de lume.
Cuvinte de nevoinţă
Avva Isaia Pustnicul

Dumnezeiasca Liturghie, misiune eclezială
și mărturisire de credinţă
Pr. Ioan Bădiliţă

Crucea lucrează în lume.
Omilii pentru perioadele liturgice
de peste an
Pr. John Behr

Cartea Genezei
Gabriel Poenaru, Dionis Spătaru

Învierea Domnului
Gabriel Poenaru

Carte de bucate boierești

Povestiri duhovnicești
Sfântul Anastasie Sinaitul

„Hrana vieţii fericite” a monahilor
Arhim. Luca Diaconu

Taina artei.
A deveni artist după chipul lui Dumnezeu
Jonathan Jackson

Glas de laudă. Cântările biblice
din rugăciunea liturgică
Marguerite Harl

Studii despre Biserică, despre Tradiţie,
despre dumnezeieștile Taine
și despre slujirea în Duh și adevăr
Sfântul Nectarie de la Eghina
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„Credin]\ [i comunitate `n bazinul mediteranean
`n Antichitatea t=rzie [i Evul Mediu”

P

e 7 [i 8 martie, la Bucure[ti, au avut loc primele
comunic\ri ale Conferin]ei interna]ionale „Credin]\ [i
comunitate `n bazinul mediteranean `n Antichitatea târzie [i
Evul Mediu”, care a continuat la
Ia[i pe 10 martie, la Biblioteca
Central\ Universitar\ „Mihai
Eminescu”. Conferin]a interna]ional\ „Credin]\ [i comunitate
`n bazinul mediteranean `n Antichitatea târzie [i Evul Mediu”
este organizat\ de Colegiul
„Noua Europ\”, `n parteneriat cu
Biblioteca Central\ Universitar\
„Mihai Eminescu” – Funda]iile
Ferdinand, Mitropolia Moldovei
[i Bucovinei [i Colegiul „Sfântul
Nicolae”. Evenimentul se desf\[oar\ `n cadrul Programului „Europe next to Europe”, cu sprijinul
Riksbankens Jubileumsfond –
Suedia, [i a avut ca invita]i profesori [i cercet\tori din diferite
orizonturi culturale: Statele Unite ale Americii, Marea Britanie,
Israel, Germania etc.
Sesiunea de la Ia[i a cuprins
urm\toarele prezent\ri: p\rintele
benedictin Mark Sheridan (Fa culty of Theology of the Pontificio Ateneo S. Anselmo) – „The
Development of the Concept of

Poverty from Athanasius to
Cassian”, prof. univ. dr. Nelu Zugravu (Universitatea Alexandru
Ioan Cuza) – „Christianity as a
Factor of Dissolution and Aggregation in the Works of John
Chrysostom”, prof. Matthew
Milliner (Wheaton College, USA)
– „Rethinking the «Afterlife of
Icons», prof. Bogdan Maleon
(Universitatea Alexandru Ioan
Cuza) – „The Exile around the
Mediterranean Sea during the
Early Byzantine Period”, lect.
univ. dr. Iulian Damian (Universitatea Alexandru Ioan Cuza) –

„Revelation in Abrahamic Religions: Convergence and Divergence Concerning the Pheno menon of Prophethood”, prof.
David Michelson (Vanderbilt
University, USA) – „From Periphery to Horizon: Peter R.L.
Brown’s Contribution to the Historiography of Christianity”. La
final, invita]ii au urm\rit `nre gistrarea video a comunic\rii
„Faith and Community around
the Mediterranean” sus]inut\ de
cunoscutul istoric [i profesor
Peter Brown (Princeton University, USA).

„Rom=nia pentru Familie”

P

e 13 martie, `n Aula Magna a Universit\]ii
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i, a avut loc
conferin]a „România pentru Familie”,
eveniment organizat de Asocia]ia P\rin]i pentru
Ora de Religie (APOR) – filiala Ia[i, Asocia]ia
Familia Tradi]ional\, Youth Association for
Personal Development and Innovative Programs [i
Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru
St\niloae” din Ia[i. Conferin]a a fost sus]inut\ de
prof. univ. dr. Constantin Cuco[, jurnalistul Ioan
{olea, scriitorul Mihai Gheorghiu [i lect. dr.
Constantin Iulian Damian. Conferin]a a vizat `n
primul rând reliefarea rolului fundamental al
familiei. Semn\turile pentru schimbarea art. 48
alin. 1 din Constitu]ia României, privitor la

schimbarea cuvântului „so]i” cu „b\rbat [i femeie”,
au constituit punctul de pornire. S-au strâns pân\
`n acest moment circa 2,5 milioane de semn\turi,
ceea ce `nseamn\ un num\r suficient pentru
demararea procedurilor necesare Referendumului.
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„Mesajul Sf=ntului Ioan Gur\ de Aur pentru tinerii
de ast\zi”

P

e 5 aprilie, `n fa]a unui auditoriu numeros,
scriitoarea Lidia Popi]a Stoicescu, poetul
Marius Iord\chioaia [i pr. prof. univ. dr.
Gheorghe Popa de la Facultatea de Teologie
Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din Ia[i, au sus]inut,
`n Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universit\]ii
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i, conferin]a cu tema
„Mesajul Sfântului Ioan Gur\ de Aur pentru tinerii
de ast\zi”. Evenimentul a fost organizat, cu binecuvântarea IPS P\rinte Mitropolit Teofan, de Centrul Cultural Misionar „Doxologia”, sub egida
„Serile Doxologia”, `n contextul Anului 2016 – An
omagial al educa]iei religioase a tineretului cre[tin
ortodox.
„Este important pentru copil ca, de la cea mai
fra ged\ vârst\, s\ primeasc\ o direc]ie de dez voltare moral\ [i spiritual\, mai ales pe baza
preceptelor evanghelice. Sfântul Ioan Gur\ de Aur,
care a tr\it `n veacul de aur al cre[tinismului –
secolul IV, a [tiut s\ pun\ punctul pe «i» `n ceea ce

prive[te viitorul credin]ei cre[tine, care avea
nevoie de adep]i profund preg\ti]i [i profund
`nrola]i `n credin]\, a[eza]i bine pe cale”, a spus
scriitoarea Lidia Popi]a Stoicescu. ~n cadrul evenimentului, au fost prezentate [i cele dou\ volume
semnate de scriitoarea cre[tin\ Lidia Popi]a
Stoicescu: Adev\rul f\r\ plural [i Vino, Doamne...!.

Conferin]e organizate de ASCOR Ia[i

P

e 31 martie, ASCOR –
filiala Ia[i a organizat o
conferin]\ pe tema „Familia [i educa]ia – `ntre ideologie [i [tiin]\”, sus]inut\ de Virgiliu Gheorghe, biofizician [i doctor `n bioetic\ al Universit\]ii
„Aristotel” din Tesalonic. Invitatul a accentuat faptul c\ „este
bine ca p\rin]ii s\ aib\ un comportament de mijloc `n procesul
educa]iei copiilor: nici autoritar,
nici permisiv. ~nainte de toate,
copilul e bine s\ `n]eleag\ de ce
face anumite lucruri: de ce merge la [coal\, de ce trebuie s\ `nve]e sau de ce nu trebuie s\ fac\
anumite fapte. A face lucrurile
doar pentru c\ „trebuie”, f\r\ a
`n]elege necesitatea [i scopul lor,
duce la rutin\, la dezinteres [i, `n
final, la `mpotrivire. Nu doar
copilul, ci [i studentul are nevoie
pentru a se dezvolta armonios de
o educa]ie spiritual\, pe lâng\
cea intelectual\. Pe 7 aprilie, la
cea de-a doua conferin]\ organizat\ de ASCOR Ia[i `n acest
post al Sfintelor Pa[ti, pr. diac.
dr. Adrian Sorin Mihalache a
subliniat faptul c\ noi, cre[tinii,

trebuie s\ intr\m de trei ori `n
Areopagul lumii contemporane,
fiecare intrare fiind una esen]ial\. Dac\ Sfântul Pavel a intrat o
singur\ dat\ `n Areopag, noi trebuie s\ intr\m de trei ori `n Areopagul acestei lumi. Prima dat\
pentru a stabili puncte comune,
adic\ pentru a ajunge la concluzia c\ este nevoie de spiritualitate [i de con[tiin]a c\ nu ne pu-
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tem limita doar la cele v\zute. A
doua intrare `n Areopag este
pentru a le prezenta oamenilor
credin]a cre[tin-ortodox\. A treia
intrare este pentru a tr\i `mpreun\, ca persoane ve[nice, via]a
cre[tin\, caracterizat\ de o iubire nesfâr[it\ fa]\ de to]i oamenii,
chiar [i fa]\ de cei ce ne doresc
r\ul, adic\ fa]\ de „du[manii”
no[tri.

Tinerii Bisericii |

Un nou program de consiliere pentru studen]i

A

SCOR – filiala Ia[i, `n
colaborare cu „Departamentul de Servicii
pentru Studen]i [i Absolven]i”
al Universit\]ii „Alexandru Ioan
Cuza” din Ia[i au lansat un nou
program de consiliere pentru
studen]ii universit\]ii, intitulat
„Mai aproape de tine”. Aceast\
colaborare frumoas\ vine `n
`ntâmpinarea nevoii studen]ilor
de a fi asculta]i, de a nu fi judeca]i, de a fi acompania]i `n c\ut\rile lor de persoane cu experien]\, preg\tite `n acest sens.
Acest program de consiliere
dore[te nu doar „s\ trateze”, ci
mai ales „s\ previn\” [i s\ `mpiedice, pe cât posibil, suferin]ele tinerilor studen]i. La `ntâlnirile s\pt\mânale, ce vor avea
loc `n cadrul unor grupuri alc\-

tuite din 15-20 de studen]i, se
vor dezbate subiecte actuale,
de interes pentru studen]i,
precum consumul de droguri [i
substan]e psihotrope, alcoolismul, violen]a, comportamentul
antisocial, traficul de persoane,
depresia, tendin]ele suicidale,
familia [.a. De asemenea, vor fi
[i discu]ii personale cu preo]i,
psihologi [i profesori, de la care
studen]ii vor avea posibilitatea
s\ ob]in\ sfaturi [i l\muriri cu
privire la subiecte ce ]in de latura personal\. Activit\]ile de
consiliere din cadrul programului „Mai aproape de tine” se vor
desf\[ura `n campusul studen]esc „Titu Maiorescu” din Ia[i.
Prima `ntâlnire a avut loc pe 7
martie la sala 501 din c\minul
C5, [i a avut ca tem\: „Cum s\-]i

planifici [i s\-]i folose[ti corect
timpul?”.

Seminarii de formare pentru lucrul pastoral cu tinerii
`n Arhiepiscopia Ia[ilor

C

a urmare a proclam\rii de c\tre Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a
anului 2016 drept „Anul omagial al educa]iei religioase a tineretului cre[tin ortodox”,
Departamentul de Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Ia[ilor a desf\[urat `n perioada 28-30
martie, la Centrul Social-Cultural „Sfântul Ilie” de
la M\n\stirea Micl\u[eni, seminarul cu tema
„Preotul [i tinerii”, sus]inut de dl Cristian Negu] [i
dna Alisia Damian. La eveniment au participat
preo]i din protopopiatele Arhiepiscopiei Ia[ilor.
Principalele obiective ale seminarului au fost
`nv\]area „artei” de a-i implica activ pe tineri `n
via]a Bisericii.
Pe 2 aprilie, opt voluntari ai Departamentului
de Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Ia[ilor
au mers, `n echipe de câte doi, `n cinci parohii din
Arhiepiscopia Ia[ilor (Todire[ti II, Br\te[ti [i Soci –
Protopopiatul Pa[cani; Strahova – Protopopiatul
Dorohoi; Fl\mânzi – Protopopiatul Hârl\u) pentru
a sus]ine seminarii de formare cu tinerii. Scopul
acestor `ntâlniri este de a dobândi, atât voluntarii,
cât [i tinerii participan]i, curajul de a m\rturisi, de
a dep\[i stadiul `n care suntem cre[tini doar `n
inima noastr\. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie
r\spândit, iar tinerii au for]a de a face acest lucru.
~ndr\znind s\ fim cre[tini oriunde, oricând, devenim ap\r\tori ai culturii vie]ii `mpotriva culturii
mor]ii. Pân\ `n luna iunie a acestui an, voluntarii

Departamentului de Misiune pentru Tineret vor
continua s\ mearg\ `n sate pentru a-i cunoa[te pe
tineri [i pentru a descoperi `mpreun\ ce `nseamn\
Comunicarea, Arta vorbirii `n public [i Cum se
organizeaz\ un proiect.
~n perioada 18-20 aprilie, la M\n\stirea Dur\u,
s-a desf\[urat seminarul de formare „Preotul [i
tinerii” – sus]inut de trainerii Cristian Negu] [i
Cristina Negu]. Beneficiarii direc]i ai acestei
`ntâlniri de formare au fost preo]i, preotese [i tineri
din Arhiepiscopia Ia[ilor. Informa]iile din
con]inutul sesiunilor au fost prezentate prin
`mbinarea teologiei p\rin]ilor cu neuro[tiin]ele,
astfel `ncât, pân\ la finalul seminarului, fiecare
participant a aflat importante cuno[tin]e despre
sine [i despre cel\lalt, despre rela]iile vii, despre
modul de gândire al persoanei umane pe etape de
vârst\, despre temeri [i riscuri, despre diferen]a
dintre nevoi [i dorin]e, despre reguli [i consecin]e,
despre programe pentru activit\]i cu tinerii etc.
www.mmb.ro | 17
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Simpozionul “Istoria unei [coli de alt\dat\:
Seminarul Teologic de la Socola”

P

e 19 aprilie, `n Aula filialei Ia[i a Academiei
Române, s-a desf\[urat
Simpozionul „Istoria unei [coli
de alt\dat\: Seminarul Teologic
de la Socola”. Evenimentul a
fost organizat de Institutul de
Istorie „A.D. Xenopol” [i
Seminarul Teologic Ortodox
„Sfântul Vasile cel Mare”, `n
scopul evoc\rii celei mai vechi
institu]ii de `nv\]\mânt peste
nivel gimnazial `n limba român\, fondat\ de Mitropolitul
Veniamin Costachi `n anul
1803. ~n cadrul simpozionului,
au fost prezentate urm\toarele
comunic\ri: „O [coal\ emblematic\ pentru `nv\]\mântul
românesc din secolul al XIXlea: Seminarul Veniamin de la
Socola” – pr. prof. dr. Drago[
Bahrim (Semi narul Teologic
Liceal Ortodox „Sfântul Vasile
cel Mare”), „~nceputurile Seminarului Veniamin de la Socola”
– dr. Adrian Timofti (Liceul Peda gogic Ia[i), „Con tribu]ia
Seminarului Veniamin la dezvoltarea muzicii psaltice române[ti `n secolul al XIX-lea” – pr.

dr. Florin Bucescu (Univer si tatea de Arte „George Enescu”),
„Constantin Erbiceanu, elev [i
pro fesor al Seminarului de la
Socola” – dr. Leonidas Rados
(Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”). Delegatul la eveniment
al IPS P\rinte Mitropolit Teofan
a fost pr. prof. dr. Bogdan Racu,

inspector `n cadrul Sectorului
`nv\]\mânt al Arhiepiscopiei
Ia[ilor, nelipsind nici reprezentan]i din partea Institutului de
Psihiatrie Socola. Manifestarea
a f\cut parte [i din calendarul
ac]iunilor dedicate anivers\rii a
150 de ani de la `nfiin]area
Academiei Române.

A IV-a edi]ie a proiectului “15 minute”

P

e 5 aprilie, Colegiul
„Sfântul Nicolae” din Ia[i
a g\zduit `n Sala festiv\
cea de-a IV-a edi]ie a proiectului
„15 minute”. De aceast\ dat\,
invitat la eveniment a fost conf.
dr. Sebastian Moldovan de la
Facultatea de Teologie Ortodox\
„Andrei {aguna” din Sibiu. Tema
propus\ spre dezbatere a fost
„Aspecte etice la `nceputul vie]ii.
Repere pentru familia cre[tin\”.
Conferin]a a fost antrenant\,
spectatorii implicându-se activ `n
dialog. Auditoriul, format `n
majoritate din studen]i de la
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ð Facult\]ile de Teologie Ortodox\
[i Medicin\, a solicitat, pe lâng\
explica]ii, sfaturi pentru a `nv\]a
cum s\ abordeze `n viitoarea
carier\ diferite probleme.
Pe 6 aprilie, la Colegiul „Sfântul Nicolae”, `n Sala festiv\, a
avut loc conferin]a „Scriptura –
remediu pentru societatea con-

temporan\”. Tema tratat\ a fost
actualitatea [i utilitatea Bibliei `n
via]a cre[tinului, `ntr-o societate
tot mai secularizat\ [i `ndep\rtat\ de tot ce `nseamn\ sacru [i
spiritual. Invitatul acestui eveniment a fost pr. dr. lect. Paul Cezar Hârl\oanu de la Facultatea
de Teologie Ortodox\ „Dumitru

St\niloae” din Ia[i. Sexualitatea
[i manipularea maselor prin
dezinformare au fost dou\
subteme care au fost dezb\tute [i
explicate de c\tre p\rintele
profesor; de asemenea, au fost
demontate unele mituri sau
concep]ii gre[ite cu privire la
acestea.

O nou\ Program\ catehetic\ pentru parohiile din
Arhiepiscopia Ia[ilor

B

iroul de catehizare al
Arhiepiscopiei Ia[ilor a
publicat, la sfâr[itul lunii martie, Programa catehetic\
pentru anul 2016. Lu cra rea,
aprobat\ `n Permanen]a Consiliului eparhial, a fost tip\rit\
cu binecuvântarea IPS P\rinte
Mitropolit Teofan [i se adre seaz\ `n special preo]ilor, fiind
un `ndrumar util `n des f\ [urarea activit\]ilor catehetice
din parohii. Cele 10 teme catehetice propuse p\streaz\ as pectul interogativ/imperativ,
având ca reper mai multe pasaje scripturistice: 1. „Cum a[
putea s\ `n]eleg dac\ nu m\ va
c\l\uzi cineva?” (Fapte 8,31);
2. „Ce este scris `n Lege? Cum
cite[ti?” (Luca 10,26); 3. „Ce s\
fac ca s\ mo[tenesc via]a
ve[nic\?” (Luca 10,25); 4.
„Unde trebuie s\ ne `nchi n\m?” (Ioan 4,20); 5. „Tinere,
]ie `]i zic, scoal\-te!” (Luca
7,14; 6). „Câ]i `n Hristos v-a]i
botezat, `n Hristos v-a]i [i-mbr\cat!” ([tiu ce scrie pe tricoul
meu?); 7. „Cinste[te pe tat\l
t\u [i pe mama ta…!” (Ie[irea
20,12); 8. „Nimeni s\ nu
dispre]uiasc\ tinere]ile tale!” (I
Timotei 4,12); 9. „Ci ne are
urechi de auzit, s\ au d\!”
(Matei 13,9); 10. Sfântul Antim
Ivireanul.
Ca o noutate, `n acest an,
fiecare dintre aceste 10 teme
con]ine [i un rezumat al ideilor
ce trebuie surprinse `n cate hez\. Mai mult, Programa va fi

`n so]it\ [i de modele de ca tehez\, `ntocmite de responsa-

bilii cu cateheza din cadrul
fiec\rui protopopiat [i de
inspectorul eparhial pentru
`nv\]\mânt [i catehez\.
~n ceea ce prive[te calen darul activit\]ilor, preo]ii vor
sus]ine catehezele pe tot parcursul anului 2016, parcur gând primele 5 teme pân\ la
31 iulie, iar urm\toarele 5
teme pân\ la 16 decembrie.
Programa catehetic\ este un
proiect al Biroului de catehizare al Arhiepiscopiei Ia[ilor,
derulat `ncepând cu anul
2014, la elaborarea ei contribuind responsabilii cu cateheza din cadrul fiec\rui pro to popiat, sub coordonarea ins pec torului eparhial pentru
`nv\]\mânt [i catehez\, pr. dr.
Bogdan Racu.
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“Adopt\ un copil de Pa[ti”, `n jude]ul Ia[i

~

n perioada Postului Mare,
P\rintele D\nu] Damas chin, de la Biserica „Na[terea Domnului” din incinta Maternit\]ii „Cuza Vod\” din Ia[i a
ini]iat campania „Adopt\ un
copil de Pa[ti”. P\rintele a deschis online o list\ cu aproape
400 de copii nec\ji]i, incluz=nd
aici detaliile legate de v=rsta,
în\l]imea sau greutatea mino rului. Preotul a încercat în acest
fel s\ încurajeze implicarea ie[enilor, pe care i-a invitat s\-[i
aleag\ c=te unul sau mai mul]i
copii din lista prezentat\ pentru
care s\ devin\ „îngeri p\zitori”.
Beneficiarii, cu v=rstele cuprinse
între 0 [i 19 ani, provin din familii numeroase [i cu venituri
reduse [i se afl\ în eviden]a
acestei biserici de c=]iva ani. Cei
care au dorit s\ sprijine aceast\
ini]iativ\ [i-au putut alege unul
sau mai mul]i copii din list\,

pentru a-i ajuta financiar sau
prin dona]ii de produse de strict\
necesitate, ce vor fi oferite cu

ocazia s\rb\torii ~nvierii Domnului.

~nc\l]\minte nou\ pentru copii

~

n urma mai multor activit\]i
de str=ngere de fonduri
desf\[urate în cadrul Pro iectului „Cutia cu papucei pentru ei” – înscrierea în cadrul evenimentului „Cros pentru {coli”,
dona]iile oferite de c\tre membrii Colegiului „Sf=ntul Nicolae”,
bun\voin]a doamnei Svetlana
Bialus, evenimentul „Micul
Prin]” – membrii Colegiului
„Sf=ntul Nicolae” au oferit, pe 3
aprilie, înc\l]\minte nou\ pentru
50 de copii din localitatea Doro[cani, iar pe 28 aprilie, pentru
57 de copii din Parohia St=ncaRoznovanu. Bucuria [i dragostea
tr\it\ de c\tre membrii proiectului, prin d\ruirea z=mbetelor [i
a îmbr\]i[\rilor din partea co piilor, au încununat implicarea
tuturor celor care au dorit s\
ajute [i s\ realizeze aceast\
frumoas\ activitate. De aceea,
echipa proiectului „Cutia cu
papucei pentru ei” transmite

mul]umiri pentru sus]inere tu turor celor care au d\ruit bucurie
copiilor. Coordonatorii proiec tului vor continua acest demers
[i se preg\tesc pentru luna mai,
c=nd vor merge în alte comu -
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nit\]i din satele Pocreaca [i Co[tiugeni, de unde vor lua numerele la înc\l]\minte de la copii [i
se vor întoarce cu m=inile pline
de „Cutii cu papucei pentru ei”.
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Unirea Basarabiei cu Rom=nia, comemorat\ `n
Arhiepiscopia Ia[ilor

P

e 27 martie 2016 s-au `mplinit 98 de ani de la momentul istoric reprezentat
de decizia Sfatului }\rii de la
Chi[in\u privind reunificarea Republicii Democratice Moldovene[ti cu Rom=nia. Membrii participan]i care au votat aceast\ unire au fost pomeni]i `n bisericile
m\n\stire[ti [i parohiale din `ntreaga Arhiepiscopie a Ia[ilor, la
`ndemnul IPS P\rinte Mitropolit
Teofan. Astfel, la Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i a avut loc, dup\
Sf=nta [i Dumnezeiasca Liturghie, o slujb\ de parastas pentru
membrii Sfatului }\rii de la Chi[in\u care au ales, `n 1918, unirea Basarabiei cu Rom=nia. ~n
cuv=ntul de `nv\]\tur\ de la slujba de pomenire, P\rintele Arhimandrit Hrisostom R\d\[anu,
Consilier al Sectorului `nv\]\m=nt al Arhiepiscopiei Ia[ilor, a
vorbit nu doar despre importan]a
acestui eveniment pentru istoria
neamului rom=nesc, ci [i despre
importan]a `n]elegerii [i amintirii
faptului c\ Basarabia este Rom=nia. Unirea Republicii Democratice Moldovene[ti cu Regatul Ro-

m=niei a avut loc pe 27 martie
1918 [i a reprezentat, de fapt,
reunificarea vechii provincii rom=ne[ti Basarabia, rupt\ de Moldova [i alipit\ Rusiei `n 1812. Basarabia a fost prima dintre provinciile rom=ne[ti desprinse din
patria mam\ care s-a unit cu Rom=nia pentru a forma Rom=nia
Mare. Ie[enii au fost primii rom=ni care au primit marea veste
[i care au s\rb\torit unirea. Dup\
22 de ani, `n iunie 1940, Basarabia a fost din nou rupt\ din trupul ]\rii mam\, atunci c=nd Rusia
a anexat-o iar, `n baza pactului
secret Ribbentrop-Molotov. Tot
atunci, ru[ii au al\turat [i nordul
Bucovinei [i ]inutul Her]a.
Pomelnicul membrilor
Sfatului }\rii
care au votat unirea
Basarabiei cu Rom=nia
Nicolae, Elena, Alexandru,
Constantin, Vladimir, Nicolae,
{tefan, Vladimir, Igna]ie, Ilarion,
Gheorghe, Ion, Teodor, Teodosie,
Anton, Grigorie, Ion, Vladimir,
Vasile, Nicolae, Nicolae, Vladi-

mir, Afanasie, Vasile, Nicolae,
Vasile, Pavel, Ion, Ion, Ion, Anton, Dimitrie, Dimitrie, Dimitrie,
Felix, Boris, Pantelimon, Vasile,
Simeon, Vasile, Alexandru, Nicolae, Andrei, Pantelimon, Teodor,
Ion, Ion, Teofil, Vasile, Mihail,
Dimitrie, Gheorghe, Dimitrie,
Mihail, Alexandru, Anatolie,
Zamfir, Vasile, Dimitrie, Nicolae,
Teodor, Gheorghe, Constantin,
Efimie, Ion, Petru, Gherman, Ion,
Nicolae, Chiril, Andrei, Timofei,
Elefterie, Nicolae, Chiril, Gheorghe, Constantin, Iacov, Nicolae,
Teodor, Gheorghe, Ion, Grigore,
Teodor, Ion, Vitalie, Vasile, Leonida.
Dumnezeu s\ `i odihneasc\!

Monahul Vartolomeu Todirican a plecat la Domnul

P

e 7 aprilie, ob[tea M\n\stirii Sih\stria s-a `mpu]inat cu un vie]uitor. Monahul Vartolomeu Todirican a trecut
pragul ve[niciei la v=rsta de 95
de ani, dup\ jum\tate de secol de
vie]uire monahal\. P\rintele a
fost `nmorm=ntat pe 9 aprilie `n
cimitirul M\n\stirii Sih\stria.
Monahul Vartolomeu s-a n\scut
`n comuna Vorniceni din Boto[ani, `n anul 1921. A intrat `n via]a monahal\ `n jurul anului 1950,
la M\n\stirea Vorona. ~n anul
1959, prin decretul 410, monahul Vartolomeu a fost for]at de
autorit\]ile comuniste s\ p\r\seasc\ via]a monahal\. S-a retras

`n satul natal, unde, timp de
c=]iva ani, [i-a `ngrijit p\rin]ii.
Prin anii 1964-1965, `ntruc=t vigilen]a autorit\]ilor fa]\ de m\n\stiri a mai sc\zut, monahul
Vartolomeu a intrat `n ob[tea M\n\stirii Sih\stria. Influen]at de
via]a pilduitoare [i bl=nde]ea p\rintelui Paisie Olaru, care se afla
pe atunci la Schitul Sihla, monahul Vartolomeu merge la Sihla,
unde, vreme de mai mul]i ani, se
nevoie[te al\turi de harismaticul
ieroschimonah Paisie. Prin anii
1977-1978, p\rintele Vartolomeu
coboar\ de la Sihla `n Lavra
Sih\striei. Slujirea la M\n\stirea
Sih\stria a avut-o la cojoc\rie [i

croitorie, ascultare pe care o
`ndeplinise [i la Vorona `nainte
de decretul 410.
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Un primar credincios, harnic [i `n]elept
Mesaj la slujba de `nmorm=ntare a domnului deputat Neculai R\]oi, fost primar al
municipiului Pa[cani, miercuri, 27 aprilie 2016

A

m aflat cu mult\ durere
`n suflet de trecerea din
aceast\ via]\ a domnului
Neculai R\]oi, fost primar al ora[ului Pa[cani, deputat `n Parlamentul Rom=niei [i fiu credincios
al Bisericii noastre.
~ntruc=t [i-a purtat cu demnitate [i r\bdare crucea suferin]ei unei boli nemiloase, Dumnezeu l-a chemat la ceruri `n aceast\ s\pt\m=n\ de „urcu[ duhovnicesc spre ~nviere” pentru a-i ar\ta
c\ locul deplinei vindec\ri „de
durere, `ntristare [i suspin” este
via]a ve[nic\ din ~mp\r\]ia lui
Dumnezeu.
Datorit\ spiritului s\u practic
de bun gospodar, precum [i modului deosebit de a se ocupa de
nevoile sociale ale oamenilor,
domnul Neculai R\]oi a fost unul
dintre cei mai longevivi primari
din Rom=nia, conduc=nd municipiul Pa[cani, din jude]ul Ia[i,
timp de 24 de ani (1984-2008).
A [tiut s\ `mbine credin]a mo[tenit\ de la p\rin]i cu experien]a
[i performan]a acumulate prin
efort personal sus]inut cu tenacitate, fiind `n acela[i timp inteligent [i harnic, evlavios [i darnic.
Domnul Neculai R\]oi a ajutat
adeseori Biserica `n activitatea sa
misionar\ [i social\, `n mod special Protopopiatul Pa[cani, unde
a sus]inut mai multe proiecte de
construc]ie de biseric\, precum:
Catedrala „Pogor=rea Duhului
Sf=nt” din Pa[cani, Biserica
„Sf=ntul Ioan Botez\torul” (a
Spitalului Municipal Pa[cani), Biserica „Sf=nta Vineri” – Pa[cani,
biserica din localitatea Bo[teni,
precum [i alte lucr\ri de repara]ii
sau restaur\ri la biserici.
P\str\m o amintire de frumoas\ colaborare cu domnia sa, `n
folosul comunit\]ii credincio[ilor
din Pa[cani [i din alte localit\]i,
`n timpul p\storirii noastre la Ia[i,
ca Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei timp de aproape 18 ani

(1990-2008). ~n]eleg=nd rolul Bisericii `n societate, precum [i necesitatea p\str\rii leg\turii dintre
spiritualitatea liturgic\ [i opera
social-filantropic\, domnul Neculai R\]oi a sprijinit unele proiecte social-filantropice sau culturale ale Centrului eparhial Ia[i,
fiind, de asemenea, timp de 12
ani, membru al Adun\rii eparhiale a Arhiepiscopiei Ia[ilor.
~ntruc=t a fost milostiv [i a
ajutat mul]i oameni, domnul Neculai R\]oi se va `mp\rt\[i de bucuria M=ntuitorului Iisus Hristos,
`mpreun\ cu to]i cei drep]i [i milostivi. De aceea, ast\zi, de[i `ndurera]i, avem n\dejdea c\ sufletul s\u va g\si odihn\ `n ~mp\r\]ia [i lumina Preasfintei Treimi.
Familia sa, apropia]ii [i prietenii s\i tr\iesc ast\zi aceast\ pierdere cu o durere profund\ `n suflet, care nu poate fi alinat\ dec=t
prin rug\ciune [i prin comemorare pioas\ [i recunosc\toare
pentru tot ce domnul Neculai R\]oi a d\ruit oamenilor de-a lungul
`ntregii sale vie]i.
~n acest ceas de `ntristare, ne
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rug\m M=ntuitorului Iisus Hristos
Cel `nviat din mor]i s\ odihneasc\ sufletul domnului Neculai R\]oi `n lumina iubirii Sale ve[nice,
iar familiei `ndoliate [i tuturor celor `ntrista]i s\ le d\ruiasc\ m=ng=iere [i `nt\rire sufleteasc\.
Ve[nica lui pomenire din
neam `n neam!
Cu p\rinte[ti binecuv=nt\ri [i
condolean]e pentru familia
`ndoliat\,
† Daniel
Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Rom=ne

Peste 1.000 de persoane l-au
condus, pe 27 aprilie, pe ultimul
drum pe fostul primar al Municipiului Pa[cani, Neculai R\]oi.
Slujba a fost s\v=r[it\ de PS Episcop-vicar Calinic Boto[\neanul,
al\turi de peste 20 de preo]i, la
biserica din suburbia Sodomeni
acolo unde a [i dorit s\ fie `nmorm=ntat.

Repere |

SUMAR
27 martie 1918, Basarabia acas\ ......................... 2

Un nou program de consiliere

Pelerinajul de Florii `n Eparhia Ia[ilor ...................6

pentru studen]i ........................................................ 17

Hot\r=ri ale Permanen]ei

Simpozionul “Istoria unei [coli de alt\dat\:

Consiliului Eparhial Ia[i ............................................ 7
Mar[ul pentru Via]\

O nou\ Program\ catehetic\ pentru parohiile

`n Arhiepiscopia Ia[ilor ........................................... 9
Conferin]e pastoral-misionare î
`n Arhiepiscopia Ia[ilor .......................................... 11

`ntre controverse [i reform\ social\” ................. 13

Vicepre[edinte:
PS Episcop-Vicar
CALINIC BOTO{|NEANUL
Membri:
Pr. prof. univ. dr. Gheorghe POPA
(prorector al Universit\]ii “Al. I. Cuza Ia[i”)

Pr. prof. univ. dr. Ion VICOVAN
(decanul Facult\]ii de Teologie Ortodox\ din Ia[i)

Prof. univ. dr. {tefan AFLOROAEI
(membru onorific `n
Adunarea Eparhial\ a Arhiepiscopiei Ia[ilor)

Pr. dr. Constantin STURZU
(consilier cultural al Arhiepiscopiei Ia[ilor)

din Arhiepiscopia Ia[ilor ....................................... 19
“Adopt\ un copil de Pa[ti„, î
`n jude]ul Ia[i ......................................................... 20

“Educa]ie pentru S\n\tate, î

Pre[edinte:
IPS Mitropolit TEOFAN

Seminarul Teologic de la Socola” ........................ 18

In memoriam ........................................................... 21

Comitetul redac]ional:
C\t\lin Jeckel
director (Editura Doxologia)

Pr. Cezar }\b=rn\
redactor-[ef (Editura Doxologia)

Lucian Radu
corector

Pr. Adrian {tefan Chelaru
redactor coordonator

Lucian Dragomir
designer

Constantin Ciofu
Tudorel Rusu
Silviu Cluci
Adrian Sirghi
Oana Nechifor
Constantin Comici
Pr. Constantin Prodan

Leonard Lunguleac
DTP-Prepress

fotoreporteri
Conceptul grafic al revistei: Pr. Constantin Sturzu
Surs\ informa]ii: „Ziarul Lumina” – Edi]ia de Moldova [i doxologia.ro

Adresa redac]iei:
Ia[i, 700038
Str. Cuza-Vod\ nr. 51
(incinta M\n\stirii Golia)
Tel.: 0232-216693
Fax: 0232-216694

ISSN 1221-4884
http://editura.doxologia.ro; e-mail: editura@doxologia.ro
Tiparul executat la Tipografia mitropolitan\ Ia[i

www.mmb.ro | 23

