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“Sfin]ii `nchisorilor„

S

igur, ceata martirilor constituie elita sfin]ilor [i teme lia propriu-zis\ a
jertfei euharistice `n Biseric\.
Mucenicii primelor secole cre[tine, succesorii ~nt=iului mucenic, au fost canoniza]i cu titlul liturgic de „Mare Mucenic sau
Muceni]\“, „Purt\tor de chinuri
sau Purt\tor de biruin]\“. Voca]ia
martiriului este o constant\ a
vie]ii biserice[ti. De aceea Sinaxa rul Bisericii consemneaz\
mucenicii vremurilor mai noi, `n
special pe cei din vremea turcocra]iei, cu titlul de Noul Mucenic, precum Ioan Valahul (†
1662). Dac\ va fi voia lui Dumnezeu, unii dintre cei desemna]i
prin sintagma „sfin]ii `n chisorilor“ vor fi `nscri[i `n Calen darul bisericesc cu titlul de
„Nou Mucenic“, dup\ exemplul
noilor mucenici [i m\rturisitori
din gulagul sovietic, `nscri[i
recent `n Calendarul Bisericii
Ortodoxe Ruse, cu zi ob[teasc\
de pomenire `n duminica cea
mai apropiat\ de 25 ianuarie, stil
vechi, zi `n care, `n anul 1918, a
fost martirizat primul mucenic al
terorii bol[evice, mitropolitul
septuagenar Vladimir al Kievului
[i Gali]iei. Oricum, cauzele marti riului sunt comune ambelor
Biserici surori, dup\ cum inspirat
le-a imortalizat profesorul de teo logie Teodor M. Popescu (†
1973), `n celebra lui conferin]\
inaugural\ intitulat\ „De la Nero
la Stalin“ [i publicat\ `n anul
1942.
Cit\m, spre exemplificare:
„Cre[tinismul a cunoscut multe
epoci de greut\]i [i de criz\, dar
nici una cu t=lcul celei de acum.
De la Nero la Stalin, se `n[ir\ pe
veacuri opozi]ii [i persecu]ii
s=ngeroase, lovituri [i sf=[ieri
dureroase, martiri [i m\rturisi tori, aposta]i frico[i sau cinici,
nedrept\]i, batjocuri [i profan\ri
scandaloase, amenin]\ri [i insulte grave aduse lui Iisus Hristos [i
Bisericii. Nimic p=n\ acum n-a
e galat `ns\, ca impietate [i ca
primejdie, ac]iunea anticre[tin\
desf\[urat\ de un sfert de secol

`n Republica Sovietelor [i – ce e
mai grav – preg\tit\ acolo pentru
a se rev\rsa ca un torent de lav\
su focant\ [i ucig\toare asupra
Bisericii [i a lumii `ntregi“ (Prof.
Teodor M. Popescu, De la Nero la
Stalin, prelegerea inaugural\
]inut\ de Facultatea de Teologie
din Bucure[ti `n noiembrie 1941,
„G=ndirea”, ianuarie 1942, p. 22).
1940 – an de cump\n\ `n
istoria rom=nilor

~

n anul 1945, anul de r\scruce al istoriei europene,
c=nd s-a `ncheiat a Doua
Conflagra]ie Mondial\ [i s-au
schimbat brutal sisteme politice,
alian]e [i chiar frontiere, acest
torent de lav\ bol[evic\, sufo cant\ [i ucig\toare s-a rev\rsat
asupra Rom=niei [i a Bisericii
noastre Ortodoxe. Noua ordine
geopolitic\ s-a impus prin for]a
armatei sovietice „eliberatoare“
[i de ocupa]ie – care a r\mas la
noi `n ]ar\, vizibil\, p=n\ `n anul
1958 – reu[ind, prin v=rful ei de
lance, Partidul Comuni[tilor din
Rom=nia, s\ instaureze un sistem
politic dup\ chipul [i asem\narea dictaturii staliniste, diametral
opus monarhiei constitu]ionale,
pe care a obligat-o s\ abdice la
sf=r[itul anului 1947.
Ca for]\ politic\, Partidul
Comuni[tilor din Rom=nia n-a
constituit un element de putere.
A ap\rut `n 1921, prin scindarea
unei aripi maximaliste din Partidul Social Democrat, care, afiliindu-se la Comintern (A III-a Inter na]ional\ Comunist\, cu se diul la Moscova), a devenit o
agentur\ de propagand\ bol[evic\, instigatoare la destr\marea
unit\]ii statale [i a ordinii sociale, motive pentru care a fost
scos, `n 1924, `n afara legii. A r\mas `n ilegalitate p=n\ la 23
august 1944.
Peste ]ar\ s-au ab\tut evenimentele istorice antebelice cu
grave consecin]e asupra popo rului [i a Bisericii noastre. 1940
este an de cump\n\ `n istoria
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rom=nilor, Regatul Rom=niei
pierz=nd prin pactul [i dictatul
puterilor europene provincii [i
]inuturi din trupul ]\rii, `nsu m=nd peste o treime din teritoriu
[i peste un sfert din popula]ie.
Astfel, `n iunie 1940, ca urmare
a Ultimatumului dat de Uniunea
Sovietic\, Rom=nia a fost nevoit\
s\ evacueze, ced=nd f\r\ lupt\,
Basarabia, Bucovina de Nord [i
}inutul Her]a. Evacuarea armatei
[i administra]iei rom=ne din
aceste teritorii a fost `nso]it\ de
ac]iunile antirom=ne[ti s\v=r[ite
de sovietici. ~ntreaga structur\
administrativ-bisericeasc\ a fost
desfiin]at\, ocupa]ia sovietic\
desf\[ur=nd o campanie de distrugere a fiin]ei na]ionale ro m=ne[ti prin deport\ri `n mas\ [i
prin interzicerea valorilor ro m=ne[ti.
„Nu conteaz\ cine voteaz\,
ci cel care num\r\ voturile“

L

a 30 august 1940, prin
Dictatul de la Viena, puterile Axei au for]at Ro m= nia s\ cedeze Ungariei ju m\tate din Transilvania. Zona
respectiv\ a fost cunoscut\ de
atunci drept „Transilvania de
Nord“, pentru a fi deosebit\ de
„Transilvania de Sud“, care a
r\mas sub guvernarea rom=neasc\. Pe 7 septembrie 1940, prin
Tratatul de la Craiova, „Cadrilaterul“ (partea sudic\ a Dobrogei)
a fost cedat Bulgariei.
Anul 1941 este anul intr\rii
Rom=niei `n al II-lea R\zboi

ð
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Mondial. ~ncep=nd de la 22
iunie p=n\ la 27 iulie, Basarabia,
Bucovina [i }inutul Her]a au fost
eliberate de c\tre unit\]i ale
armatelor german\ [i rom=n\,
termin=ndu-se astfel, din punctul
de vedere rom=nesc, r\zboiul
legitim de ap\rare. Hitler i-a cerut `ns\ lui Antonescu s\ treac\
Nistrul [i s\ ia sub supraveghere
teritoriul dintre Nistru [i Bug, [i
s\ r\m=n\ al\turi de for]ele Axei
p=n\ la victoria final\. Prin acordul dat, Antonescu a pierdut
sprijinul societ\]ii rom=ne[ti [i a
determinat for]ele politice din
]ar\: Partidul Na]ional }\r\nesc,
Partidul Na]ional Liberal, Partidul Social Democrat [i Partidul
Comuni[tilor din Rom=nia, toate
aflate `n afara activit\]ii parla mentare, s\ `nceap\ tratative cu
Puterile Aliate pentru ie[irea Rom=niei din r\zboi. Soarta r\zboiului este bine cunoscut\.
La 23 august 1944, mare[alul
Ion Antonescu a fost `nl\turat
prin decret regal din func]ia de
prim-ministru [i conduc\tor al
statului, regele numind un nou
guvern de militari condus de
generalul S\n\tescu. ~n aceast\
Rom=nie controlat\ de trupele
sovietice de ocupa]ie, la 6 martie
1945, Stalin a impus numirea
guvernului Petru Groza, controlat de Partidul Comuni[tilor din
Rom=nia, care de]inea 14 ministere. La 1 iunie 1946, mare[alul
Ion Antonescu a fost executat. La
19 noiembrie 1946 au avut loc
primele alegeri parlamentare
postbelice, fraudate at=t de
evident, `nc=t rom=nii au pus pe
seama lui Stalin butada c\ „nu
conteaz\ cine voteaz\, ci cel
care num\r\ voturile“. Blocul
Partidelor Democratice (PCR,
PSD, PNL-Gheorghe T\t\rescu,
PN -Anton Alexandrescu, Frontul
Plugarilor, Partidul Na]ional
Popular) `nvinge prin fraud\
partidele istorice. La 30 iulie
1947, `n urma `nscen\rii de la
T\m\d\u, liderii PN -ului sunt
aresta]i [i condamna]i la `nchisoare, iar partidul este dizolvat.
La 6 noiembrie 1947, gruparea
PNL - T\t\rescu este eliminat\
din Parlament [i Guvern. R\m\sese monarhia ca ultima piedic\
`n calea instaur\rii depline a

regimului comunist, dar a fost [i
ea `nl\turat\ la 30 decembrie
1947, prin abdicarea silit\ a
Regelui Mihai I [i plecarea sa `n
exil for]at.
Elita ]\rii era `n pu[c\riile
comuniste

C

a s\-[i consolideze puterea, Partidul Comunist,
condus de GheorghiuDej [i de Ana Pauker, av=nd la
interne pe Teohari Georgescu, a
dezl\n]uit `n anul 1948 un val
uria[ de arest\ri. Statisticile arat\
c\ `n anul 1950 – `n lag\rele de
munc\ silnic\ din Rom=nia –
erau `n jur de 80.000 de de]inu]i;
dintre ace[tia 40.000 numai la
Canalul Dun\re – Marea Neagr\.
Toat\ elita ]\rii era `n pu[c\riile
comuniste; peste dou\ milioane de
rom=ni au cunoscut regimul
concentra]ionar comunist. Putem
afirma c\ se urm\rea decimarea
popula]iei din Rom=nia. Pentru a
elimina „du[manii poporului,
burghezo-mo[ierimea exploatatoare, du[manii de clas\, chiaburii [i „alte elemente du[m\ noase“, Partidul Comunist din
Rom=nia a preluat [i a im ple mentat modelul sovietic de
penitenciar, celebrul gulag, mai
ales pentru de]inu]ii politici,
organiz=nd 44 de `nchisori [i 72
de lag\re de munc\ silnic\.
~nchisorile comuniste ale gulagului rom=nesc au fost `mp\r]ite `n: penitenciare de anchet\ –
Rahova, Malmaison [i Uranus;
penitenciare de tranzit – Jilava [i
V\c\re[ti; `nchisori pentru femei
– M\rgineni, Mislea, Miercurea
Ciuc [i Dumbr\veni; locuri de
deten]ie pentru minori – T=rg[or,
M\rgineni [i Cluj; locuri de deten]ie pentru de]inu]ii bolnavi –
spitalele T=rgu Ocna [i V\c\ re[ti; lag\re de munc\ silnic\ –
Canalul Dun\re – Marea Neagr\,
Valea Neagr\-Peninsula, Poarta
Alb\, Salcia, Periprava, Constan]a, Midia, Capul Midia, Cernavod\ [i Balta Br\ilei; lag\re de reeducare – Suceava, Pite[ti, Gherla, T=rgu Ocna, T=rg[or, Bra[ov,
Ocnele Mari, Peninsula [i lag\re
de exterminare – Sighet, R=mnicu S\rat, Gala]i, Aiud, Craiova,
Bra[ov, Oradea [i Pite[ti.

Torturile din gulagul
rom=nesc

V

ia]a din `nchisorile comu niste ale gulagului
rom=nesc era una de
tortur\ fizic\, psihic\, moral\ [i
intelectual\. Cele mai `nt=lnite
modalit\]i de tortur\ aplicate
de]inu]ilor politici – care se `mpotriveau fizic sau verbal ordinelor venite din partea conducerilor penitenciarelor – erau carcera, munca la ocn\, b\t\i, oc\ri [i
insulte, lovituri `n p\r]ile ru[i noase ale trupului, lovituri repetate aplicate t\lpilor, loviri cu
obiecte contondente, pironirea,
strivirea degetelor [i scoaterea
unghiilor, smulgerea p\rului din
cap, arderea cu foc a anumitor
p\r]i ale trupului, ad=ncirea r\nilor [i pres\rarea lor cu sare [.a.
De]inu]ilor din gherlele comu niste li se preg\tea m=ncare din
produse nevandabile `n magazinele publice: arpaca[, orz, varz\,
dovleci, gulii, cartofi, napi, gheare, copite, bojoci, buze, pieli]e,
capete de animale. La mas\ predomina terciul. ~n penitenciarul
de reeducare de la Pite[ti, ca
pedeaps\, erau `nfometa]i [i obliga]i s\ m\n=nce excremente.
Dormeau pe jos, pe rogojini, pe
sc=nduri sau direct pe priciuri, `n
celule reci [i, uneori, lipsite de
lu min\, suprapopulate; peste
toate acestea nu li se acordau `ngrijiri medicale, fiind aproape `n
totalitate lipsi]i de asisten]a medical\, bolile [i suferin]ele lor
trupe[ti fiind [tiute doar de Dumnezeu, Care nu de pu]ine ori le-a
mijlocit minunate t\m\duiri.
Peste zece mii de monahi [i
monahii sco[i din m\n\stiri

N

ici Biserica nu a trecut
neobservat\. Erau hot\r=]i s\ extermine orice
religie. Ideologic, credin]a `n
Dumnezeu era definit\ ca
„opium pentru popor“, incompatibil\ cu `nf\ptuirea himerei
egalitarismului social. Cu legea
dragostei lui Hristos [i cu spiritul
`ng\duitor s\dit de Biseric\ `n ð
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ð neamul nostru ortodox, nu se
putea purcede la lichidarea
du[manului de clas\. De aceea,
vechea Biseric\ trebuia `nlocuit\
cu „biserica“ materialismului
[tiin]ific [i dialectic, care avea
propriile zile de s\rb\toare, proprii ei „sfin]i“ ilegali[ti, proprii
predicatori ai dogmelor ateismului [tiin]ific, apt s\ formeze omul
nou. Experien]a bezbojnicilor
sovietici le ar\tase `ns\ c\ istoriei nu-i place graba. Ei d\r=maser\ deja bisericile de zid, dar nu
[i biserica din sufletele oamenilor, biserica de acas\. Ai no[tri
au separat mai `nt=i [coala de
Biseric\, au izgonit-o din spa]iul
public, izol=nd-o `ntre pere]ii loca[ului de cult. Apoi i-au „na]ionalizat“ propriet\]ile – un nume
nou pentru vechea „secula ri zare“ – [i i-au creat nenum\rate
`ngr\diri peste care numai mila
lui Dumnezeu a trecut-o. Dup\
vechiul tipic liber-cuget\tor a
urmat desc\lug\rirea, legiferat\
la 19 noiembrie 1959, prin diabolicul Decret nr. 410 privind regimul general al cultelor religioa se. Iat\ [i textul Decretului:
„Prezidiul Marii Adun\ri Na]ionale a Republicii Populare Rom=ne decreteaz\: Art. 1. Decretul nr. 177 din 4 august 1948,
pentru regimul general al cultelor religioase se modific\ dup\
cum urmeaz\: Dup\ Art. 7 se
introduce articolul 7/1 av=nd
urm\torul cuprins: Art. 7/1. –
Monahismul poate func]iona numai `n m\n\stiri autorizate ale
cultelor legal recunoscute. Autorizarea de func]ionare a m\n\stirilor se d\ de c\tre Departamentul Cultelor. Absolven]ii [colilor
de preg\tire a clerului pot intra
`n monahism la orice v=rst\, dac\ au satisf\cut stagiul militar.
Alte persoane pot fi admise `n
monahism numai dac\ au v=rsta
de 55 de ani, b\rba]ii, [i de 50
de ani, femeile, dac\ renun]\ la
salariu sau la pensia de la stat,
dac\ nu sunt c\s\torite [i dac\
nu au obliga]ii deja stabilite pe
baza Codului Familiei. ~n cazurile c=nd exercitarea cultului o
reclam\, Departamentul Cultelor
va putea autoriza pe unii monahi
s\ ocupe func]ii biserice[ti [i s\
primeasc\ salariul cuvenit. Dis-

pozi]iile de mai sus se aplic\ [i
m\ n\stirilor [i monahilor exis ten]i“. Este edi]ia rev\zut\ [i `nr\it\ a vechiului Decret organic
pentru reglementarea schimei
monahice[ti, din 30 noiembrie
1864. Decretul 410/1959 a o bligat c\lug\rii [i c\lug\ri]ele cu
v=rsta mai mic\ de 55 [i, respectiv, 50 de ani s\ p\r\seasc\ m\n\s tirile. Cei care s-au opus
acestei de a doua desc\lug\riri
fie au fost condamna]i la temni]\, fie au apucat calea mun]ilor,
ascunz=ndu-se prin locuri neumblate, ca p\rin]ii Cleopa, Arsenie
Papacioc, Arsenie Boca, Iustin
P=rvu [i mul]i al]ii. Aplicarea Decretului 410/1959 – `ntre anii
1959-1964, prin for]\ [i amenin]\ri – a f\cut ca Biserica str\bun\
s\ cunoasc\ o perioad\ de crunt\ ap\sare [i de trist\ amintire
pentru monahismul rom=nesc.
Securitatea se raporta la c\lug\ri
– dup\ cuvintele unui oficial
comunist, adresate Patriarhului
Justinian – ca la o „armat\ neagr\“; peste zece mii de monahi
[i monahii au fost supu[i amintitului decret [i peste 100 de m\n\stiri au fost desfiin]ate, `nchise
sau transformate `n a[ez\minte
sociale. Mult dup\ c\derea regimului comunist, prin anul 2002
– dup\ nenum\rate interven]ii
din partea fericitului `ntru adormire Patriarhul Teoctist, adresate
Ministerului Culturii [i Cultelor –
a fost anulat Decretul 410/1959;
de abia atunci putem considera
c\ o parte dintre rom=ni – [i auto ri t\ ]ile `n solidar cu ei – au
con[tientizat r\ul care i s-a f\cut
Bisericii [i vie]ii monahale.
„Jertfele de aici nu vor
r\m=ne f\r\ rod!“

R

\sfoind paginile dic]io narului Biserica `ntemni]at\. Rom=nia: 19441989, ap\rut `n 1998 sub egida
Institutului Na]ional pentru
Studiul Totalitarismului, din cele
peste 2.544 de nume, 1.725 sunt
preo]i ortodoc[i. Iar `n Studiul
introductiv al amintitului dic]ionar apar 31 de ierarhi ortodoc[i
sco[i din scaun, sechestra]i sau
exila]i; unii dintre ei fiind decla-
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ra]i mor]i `n `mprejur\ri suspecte. S-au consemnat peste 1.500
de cazuri de personal ecleziastic
auxiliar, care a fost epurat. Datorit\ unor vrednici slujitori – monahi sau de mir – multe dintre
celulele din acele locuri de suferin]\, de torturi fizice [i psihice,
de umilin]\ [i mortificare, au fost
transformate `n chilii monastice,
din care nu lipsea pravila, Rug\ciunea lui Iisus, Sf=nta Liturghie,
Vecernia, Acatistul Domnului
nostru Iisus Hristos [i al Maicii
Domnului; nu lipsea nici lectura
Sfintei Scripturi [i a Filocaliei.
Postul din Vinerea Mare – sau
din zilele de miercuri [i de vineri
ale fiec\rei s\pt\m=ni – `nso]it
de Spovedanie [i Poc\in]\, nu a
fost `n zadar; toate acestea – `ncununate de primirea Sfintei ~mp\rt\[anii – au avut un puternic
rol transfigurator, dup\ cum spunea Valeriu Gafencu, numit
„sf=ntul `nchisorilor“: „Jertfele de
aici nu vor r\m=ne f\r\ rod!“.
Oare nu asta `nseamn\ convertirea lui Nicolae Steinhardt, `nduhovnicirea unor slujitori [i g=nditori cre[tini?
Toate atrocit\]ile unui regim
totalitarist – cum a fost cel comunist – au fost biruite numai
prin credin]\; [i aceast\ biruin]\
a Crucii au purtat-o [i cei din interiorul `nchisorilor [i cei din
afara acestora. ~ntreaga ]ar\ a
devenit – cum spunea Ioan Ioanide – „`nchisoarea cea de toate
zilele“; de fapt, `nsu[i regimul
comunist-ateu recuno[tea c\ ]ara
a fost transformat\ `ntr-un lag\r,
din moment ce f\cea parte din
„lag\rul comunist“.
A[adar, perioada anilor 19451989 va r\m=ne – pentru totdeauna – un memento mori al neamu lui rom=nesc, dar [i un `n demn puternic – simbolizat `n
mod excep]ional de Memorialul
de la Aiud, `n\l]at `n acea Vale a
Robilor [i a pl=ngerii – de a ne
str\dui spre permanenta `n\l]are
duhovniceasc\, transform=ndune via]a `ntr-un urcu[ spre
~nviere.
† PS Calinic Boto[\neanul,
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Ia[ilor

S\rb\toare |

Hramul M\n\stirii Neam]

S

ute de credincio[i au
participat [i în acest an
la hramul M\n\stirii
Neam], praznicul ~n\l]\rii Domnu lui, care a coincis anul a cesta [i cu s\rb\toarea Sfin]ilor
Mari ~mp\ra]i `ntocmai cu
Apos tolii Constantin [i mama
sa, Elena. S\rb\toarea a debutat
pe 20 mai cu slujba Privegherii,
oficiat\ de PS Corneliu, Episcopul Hu[ilor, înconjurat de un
sobor de preo]i [i diaconi. S\rb\toarea de la Neam] a continuat pe 21 mai cu procesiunea
cu icoana f\c\toare de minuni
a Maicii Domnului [i slujba de
sfin ]ire a apei, s\v=r[it\ la
agheasmatarul din fa]a m\n\stirii de IPS P\rinte Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului [i
Bac\ului. Preo]ii [i credincio[ii
prezen]i au mers apoi în curtea
M\n\stirii Neam], unde a fost
s\v=r[it\ Sf=nta Liturghie de
c\tre IPS P\rinte Mitropolit
Teofan, împreun\ cu IPS Ioa chim, Arhiepiscopul Romanului
[i Bac\ului, PS Corneliu, Epis-

copul Hu[ilor, [i PS Calinic
Boto[\neanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Ia[ilor.
La finalul slujbei, p\rintele
arhimandrit Benedict Sauciuc,
stare]ul M\n\stirii Neam], a
mul]umit tuturor celor prezen]i,
ierarhilor, preo]ilor [i tuturor
credincio[ilor, amintind în mod
special de ajutorul acordat de
Patriarhia Rom=n\ [i Mitropolia

Moldovei [i Bucovinei în aducerea la Neam] a raclei în care
au fost a[ezate moa[tele Sf=ntului Cuvios Paisie de la Neam].
~n finalul evenimentelor dedicate hramului M\n\stirii Neam]
a fost s\v=r[it un trisaghion
pen tru to]i ctitorii m\n\stirii,
c=t [i pentru eroii care s-au
jertfit de-a lungul anilor pentru
ap\rarea ]\rii.

„Drumul care nu duce c\tre
Hristos nu duce nic\ieri“

P

e 23 iunie, locuitorii
ora[ului Piatra Neam] [iau s\rb\torit ocrotitorul
urbei, pe Sf=ntul Ioan Botez\torul, prin participarea la ceremoniile religioase s\v=r[ite de IPS
P\rinte Mitropolit Teofan. P\rintele Mitropolit a s\v=r[it slujba
Vecerniei unit\ cu Litia la Biserica „Sf=ntul Ioan“ – Domnesc.
Momentul culminant al ajunului
s\rb\torii Na[terii Sf=ntului Ioan
Botez\torul l-a reprezentat procesiunea prin ora[ cu racla în
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care se afl\ moa[tele mai multor
sfin]i ai Bisericii noastre, adus\
de la Catedrala Mitropolitan\ din
Ia[i. Traseul urmat a fost urm\torul: Biserica „Sf=ntul Ioan Domnesc“ (Turnul lui {tefan) – Casa
de Cultur\ – Muzeul de Istorie –
Spi talul Jude]ean – Hotelul
Ceahl\u – Teatrul Tineretului. La
sf=r[itul procesiunii, IPS Teofan a
adresat un cuv=nt de înv\]\tur\
credincio[ilor prezen]i, în care a
subliniat importan]a particip\rii

la procesiunile religioase: „Am
sim]it [i noi poate ceva
dificultate în demersul nostru din
seara aceasta, care a fost unul
greu, dar necesar. De ce spun
aceasta? Pentru c\ dac\ ne
desp\r]im de Hristos, c\l\torim
pe aiurea; drumul care nu duce
c\tre Hristos nu duce nic\ieri.
Aceasta este chemarea Sfin]ilor
Zaharia [i Elisabeta, a Sf=ntului
Ioan Botez\torul [i a Sf=ntului
Ioan cel Nou de la Suceava. S\

ne ajute Dumnezeu s\ nu uit\m
chemarea lor! S\-I cerem lui
Dumnezeu s\ ne d\ruiasc\ duh
de poc\in]\, întoarcere spre El [i
statornicie în faptele cele bune [i
în credin]a cea dreapt\“.
La Piatra Neam] s\rb\toarea a
continuat pe 24 iunie cu s\v=r[irea Sfintei Liturghii la Biserica
„Sf=ntul Ioan“ – Domnesc,
urmat\ de pomenirea ctitorilor.

Peste 20.000 de credincio[i s-au rugat
Sf=ntului Ioan cel Nou de la Suceava

~

n acest an, s\rb\toarea
Na[terii Sf=ntului Ioan Botez\torul a coincis cu împlinirea a [ase sute de ani de la
aducerea sfintelor moa[te ale
Sf=ntului Ioan cel Nou în Cetatea
Sucevei. Peste 20.000 de cre dincio[i din toate col]urile ]\rii,
conform estim\rilor Inspectoratu lui Jude]ean de Jandarmerie,
au participat cu acest prilej la
slujba arhiereasc\ dedicat\
hramului ora[ului [i la tradi]ionala procesiune. Slujba Sfintei
Liturghii a fost s\v=r[it\ de IPS
P\rinte Mitropolit Teofan împreun\ cu IPS P\rinte Teodosie,
Arhiepiscopul Tomisului, IPS
P\rinte Pimen, Arhiepiscopul
Sucevei [i R\d\u]ilor, IPS P\rinte
Ioachim, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului, [i PS P\rinte
Macarie al Episcopiei Ortodoxe
Rom=ne a Europei de Nord. La
finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a
rostit cuv=ntul de înv\]\tur\, în
care a subliniat trei virtu]i ale
Sf=ntului Ioan cel Nou de la
Suceava, care ar trebui însu[ite
de fiecare dintre noi: „~n primul
r=nd, trebuie s\ nu uit\m faptul
c\ Sf=ntul Ioan a r\mas credincios p=n\ la moarte lui Hristos,

M=ntuitorul lumii. ~n al doilea
r=nd, Sf=ntul Ioan cel Nou de la
Suceava a fost un om harnic,
ar\t=nd c\ adev\ratul cre[tin îl
a[az\ pe Hristos în centrul fiin]ei
sale, iar toate celelalte, cele materiale, i se adaug\ lui, dup\
cuv=ntul Evangheliei. ~n al
treilea r=nd, credem c\ Sf=ntul
Ioan nu ar fi ajuns la starea
des\v=r[it\ da c\ nu ar fi avut
ni[te p\rin]i care s\-l creasc\ în
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dreapta credin]\ [i s\-l înve]e ce
înseamn\ educa]ia [i h\rnicia”.
A urmat apoi pelerinajul cu
moa[tele Sf=ntului Ioan cel Nou
pe str\zile municipiului Suceava.
Av=nd în m=ini lum=n\ri, flori de
s=nziene sau crengi de brad [i
tei, credincio[ii au format un cor
de inimi rug\toare c\tre Ocrotitorul Sucevei – Sf=ntul Ioan cel
Nou.

Slujiri arhiere[ti |

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

~

n perioada 1 mai – 30 iunie, ~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit Teofan a
vizitat parohiile: „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil” [i „Sfin]ii
Apostoli Petru [i Pavel” – Capela Spitalului Militar din Ia[i (Protopopiatul I Ia[i); „Na[terea

Sf=ntului Ioan Botez\torul“ [i
„Adormirea Maicii Domnului“ –
Medeleni, „Adormirea Maicii
Domnului“ – Gr\dinari, „Na[terea Maicii Domnului“ – Petre[ti,
„Sf=ntul Mare Mucenic Dimitrie, Izvor=torul de mir” – Coada
St=ncii (Protopopiatul II Ia[i);

„Pogor=rea Sf=ntului Duh” –
Sm=rdan (Protopopiatul Darabani).
~n aceea[i perioad\, P\rintele
Mitropolit Teofan a vizitat m\n\stirile: Bucium, Cet\]uia (jud.
Ia[i), Bal[ (jud. Boto[ani), Neam],
Sih\stria, Dur\u (jud. Neam]).

Sfin]irea bisericii din Medeleni

B

iserica cu hramurile
„Na[terea Sf=ntului Ioan
Botez\torul“ [i „Adormirea Maicii Domnului“ din localitatea Medeleni, Protopopiatul II
Ia[i, a fost sfin]it\ pe 10 mai de
IPS P\rinte Mitropolit Teofan.
Drept r\splat\ pentru eforturile
f\cute, IPS Mitropolit Teofan i-a
oferit p\rintelui vicar emerit Ionel
Roat\ distinc]ia „Crucea Moldav\“ [i l-a hirotesit pe pr. Ion Claudiu St\noi iconom stavrofor.
Totodat\, ~naltpreasfin]ia Sa a
mul]umit enoria[ilor din Medeleni pentru implicarea [i dragostea de care au dat dovad\,

oferind distinc]ii de vrednicie
tuturor celor care au ajutat la

ridicarea [i pictarea l\ca[ului de
cult.

Poart\ c\tre cer `n Parohia Poiana

P

S Episcop-vicar Calinic Boto[\neanul a binecuv=ntat pe 24
mai, lucr\rile de construc]ie ale
Bisericii „Na[terea Maicii Domnului“
din Parohia Poiana – Cristine[ti, Protopopiatul Dorohoi, jude]ul Boto[ani.
Pentru toat\ osteneala depus\ `n
realizarea lucr\rilor de construc]ie,
preotul suplinitor Cristian M`ndru a
primit distinc]ia de iconom. Un moment
cu totul aparte a constat `n acordarea
distinc]iei „Crucea Moldav\ pentru
mireni“ doamnei Eugenia Maniga, mam\
a 11 copii (dintre care opt sunt `n via]\),
care a contribuit semnificativ la zidirea [i
`nfrumuse]area bisericii sfin]ite.
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Sfin]irea complexului parohial din
localitatea Sm=rdan

P

e 21 iunie, `n localitatea
Sm=rdan, com. Suhar\u,
Protopopiatul Darabani,
a avut loc sfin]irea complexului
parohial de c\tre IPS P\rinte
Mitropolit Teofan. Evenimentul a
avut loc `n contextul `mplinirii a
120 de ani de atestare documentar\ a localit\]ii. Complexul
parohial este compus din casa
parohial\ [i praznical\ la etaj, iar
la parter un centru cultural pentru copii, unde se desf\[oar\ diferite activit\]i sub atenta `ndrumare a preotului paroh Andrei Silviu
Grigore [i a so]iei sale, preoteasa
Alina, profesoar\ de limba rom=n\ [i de limba francez\. ~n semn
de pre]uire pentru activit\]ile derulate, at=t preotul Andrei Silviu
Grigore, c=t [i primarul comunei

Suh\r\u, dl Marcel Chelaru, al\turi de alte dou\ familii – Chelaru
Dan [i Zenovia [i }`mp\u Dan-

Marius [i Simona, au primit din
partea Mitropolitului Moldovei [i
Bucovinei distinc]ii de vrednicie.

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

C

u prilejul `mplinirii a 15
ani de la ridicarea Capelei Spitalului Militar
Ia[i, pe 28 iunie, IPS P\rinte Mitropolit Teofan a s\v=r[it Sf=nta

Liturghie. P\rintele paroh Emilian
Sava a fost hirotesit iconom stavrofor, iar celor care au ajutat de-a
lungul timpului la `nfrumuse]area
[i ridicarea capelei le-au fost
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acordate trei distinc]ii „Crucea
Sf=ntului Ierarh Dosoftei” (dlui
Victorel Lupu, pre[edintele interimar al Consiliului Jude]ean
Ia[i, col. dr. medic Corneliu Botez [i col. [r] conf. dr. Viorel Arma[u), precum [i
alte distinc]ii de vrednicie
(dlui Dronceanu Vasile [i
dlui Gheorghe Moraru –
postmortem). La final, `n
curtea a[ez\m=ntului au
fost rostite rug\ciuni de
binecuv=ntare pentru o
troi]\ `n care se va a[eza
vechea cruce de pe capel\, precum [i pentru dou\ icoane cu Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel [i Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavriil, ocrotitorii l\ca[ului.

Documente |

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

~

n zilele de 3 [i 4 iunie,
sub pre[edin]ia Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, s-au desf\[urat lucr\rile
Sf=ntului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Rom=ne, reunit `n [edin]\ de lucru la [edin]a patriarhal\.
Dintre hot\r=rile adoptate
men]ion\m:
– ~nscrierea `n calenda rul
Bisericii Ortodoxe Rom=ne,
`ncep=nd cu anul 2016, a Sf=ntului Cuvios Paisie Aghioritul,
canonizat de Patriarhia Ecumenic\ `n luna ianuarie a anului
2015, cu ziua de pomenire la
12 iulie.
– Adoptarea unor propuneri
pentru cre[terea calit\]ii educa]iei religioase, prin colaborarea str=ns\ a Bisericii cu toate
institu]iile [i persoanele im plicate, precum Ministerul
Educa]iei [i Cercet\rii {tiin]ifice,
profesorii de religie, p\rin]ii
ele vilor, pentru o mai bun\
preg\tire a personalului didac-

tic [i realizarea de noi manuale
[colare.
– Evaluarea fenomenului
migra]iei [i adoptarea unor
solu]ii pastorale [i sociale propuse de eparhiile din Rom=nia
[i din afara grani]elor ]\rii, cu
scopul diminu\rii impactului
negativ al acestui fenomen asupra familiilor din ]ar\ [i str\in\tate aflate `n aceast\ situa]ie.
– Aprobarea proiectului
de Regulament al activit\]ilor
de voluntariat `n Biserica Orto-

dox\ Rom=n\, `n concordan]\
cu schimb\rile legislative re cente `n domeniu.
Sf=ntul Sinod a formulat comunicatul de pres\: Asocia]ia
autointitulat\ Mitropolia Autonom\ dup\ Vechiul Calendar
„Episcop Gherasim” nu are calitate de asocia]ie religioas\ [i nu
este recunoscut\ canonic de Biserica Ortodox\, avertiz=nd credincio[ii ortodoc[i s\ nu se lase
`n[ela]i de afirma]iile reprezentan]ilor acestei asocia]ii.

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

Noi numiri `n cadrul Permanen]ei Consiliului
Eparhial al Arhiepiscopiei Ia[ilor

~

n cadrul Permanen]ei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Ia[ilor, IPS P\rinte
Mitropolit Teofan a r=nduit trei
noi numiri. Astfel, `n postul de
consilier economic a fost numit
Pr. Mihai Coman, care a `ndeplinit, din anul 2010 p=n\ `n prezent, func]ia de secretar eparhial. P\rintele Mihai Coman este
absolvent al Seminarului Teologic „Sf=ntul Ioan Iacob” din Do-

rohoi [i al Facult\]ii de Teologie
Ortodox\ „Dumitru St\niloae”.
De asemenea, a urmat cursuri la
Facultatea de Economie [i Administrare a Afacerilor din cadrul
Universit\]ii „Al. Ioan Cuza” –
Ia[i. De-a lungul timpului a ocupat diferite func]ii `n cadrul Centrului Eparhial: secretar al sectorului Exarhat (2005), referent registratur\ (2006), grefier al Consis toriului mitropolitan (2007).

www.mmb.ro | 9

| Documente

Din anul 2010 este preot slujitor
la Parohia „Sfin]ii Arhangheli
Mihail [i Gavriil” – Canta, Ia[i.
~n postul de consilier al Sectorului conferin]e [i protocol a
fost numit dl Corneliu Muha care
a `ndeplinit, din anul 2013 p=n\

`n prezent, func]ia de consilier
economic. Domnul Corneliu
Muha este absolvent al Facult\]ii
de Teologie „Dumitru St\niloae”
din Ia[i [i a activat, `n perioada
1997-2000 ca profesor de religie.
Din anul 2000, dl Corneliu Muha
cordooneaz\ activitatea Editurii
„Sf. Mina” din Ia[i.
~n postul de secretar eparhial a
fost numit Pr. Florin C\lug\ru,
paroh al Parohiei „Sf=ntul Mare
Mucenic Dimitrie”, Iazu Nou,
protopopiatul H=rl\u. P\rintele
Florin C\lug\ru a absolvit
cursurile Seminarului Teologic
„Sf=ntul Gheorghe” din Boto[ani
[i ale Facult\]ii de Teologie „Dumi tru St\niloae” din Ia[i. Din
anul 2001 este parohul parohiei
mai sus amintite, remarc=ndu-se

printr-o ampl\ activitate pastoralmisionar\ [i social-filantropic\
con cretizat\, printre alte, prin
construirea bisericii parohiale, a
casei parohiale [i a casei sociale,
prin organizarea de concursuri
religioase [i culturale, de pelerinaje etc.

Material lemnos pentru unit\]i de cult

P

e 7 mai [i pe 9 iunie, Per manen]a
Consiliului Eparhial Ia[i a luat `n discu]ie
necesitatea continu\rii unor lucr\ri de
construc]ie [i repara]ie pentru c=teva l\ca[uri de
cult, precum [i a furniz\rii lemnului de foc
necesar acelor unit\]i biserice[ti care nu au
resurse financiare suficiente [i nu `[i pot procura

materialul lemnos. Prin urmare, a fost aprobat\
acordarea, cu titlu gratuit pentru anul 2015, a
unei cantit\]i de 787 m.c. material lemnos din
care 485 m.c. lemn de foc, 215 m.c. lemn de
lucru [i 87 m.c. lemn prelucrat (cherestea) pentru
35 unit\]i de cult.

Acord\ri de ranguri biserice[ti

~

n Permanen]a Consiliului
Eparhial Ia[i din 7 mai,
]in=nd cont de programul
de sfin]iri [i de resfin]iri de biserici, case sociale [i case parohiale, de activitatea pastoral-misionar\ [i administrativ-gospo d\ reasc\ [i de propunerile `naintate
de p\rin]ii protopopi, IPS Mitropolit Teofan a aprobat acordarea
rangurilor biserice[ti onorifice de
iconom [i iconom stavrofor
urm\torilor preo]i:
– iconom: Pr. Ionu] Voicu,
Parohia „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil” – Bal[, jud. Ia[i,
Protopopiatul Pa[cani; Pr. Cristian Gogu M=ndru, Parohia „Na[te rea Maicii Domnului”, com.
Criste[ti, jud. Boto[ani, Protopopiatul Dorohoi;

– iconom stavrofor: Pr. Ion Claudiu St\noi, Parohia „Adormirea
Maicii Domnului” – Medeleni,
com. Gol\ie[ti, jud. Ia[i, Protopo piatul II Ia[i; Pr. Con stantin
Po lo[an, Parohia „Sf=ntul Pro oroc Ilie Tesviteanul” – Ivane[,
com. Bicaz Chei, jud. Neam],
Protopopiatul Piatra Neam]; Pr.
Emilian Sava, Capela Spitalului
Militar Ia[i, Protopopiatul I Ia[i;
Pr. Iulian Marc, Parohia „Sf=ntul
Ioan Botez\torul” – Lacu Ro[u,
com. Bi caz Chei, jud. Neam],
Protopopiatul Piatra Neam]; Pr.
Loredan Ionu] Cazaciuc, Parohia
„Na[ te rea Maicii Domnului” –
Talpa, jud. Boto[ani, Protopopiatul Bo to[ani; Pr. Mihai Jitaru,
Parohia „Sfin]ii Ap. Petru [i Pavel” – }e pe [eni, com. Bicazu
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Ardelean, jud. Neam], Protopopiatul Piatra Neam].
~n aceea[i [edin]\ de Permanen]\ a fost aprobat\ [i acordarea urm\toarelor distinc]ii:
– Crucea Moldav\ pentru clerici pentru Pr. Vicar emerit Ionel
Roat\;
– Crucea Arhiepiscopal\
„Sf=ntul Ierarh Dosoftei” pentru
Pr. Protopop Lucian Leonte (Proto popiatul Boto[ani) [i Pr.
Gheorghe Gabriel Puiu, Parohia
„Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil” – Tarni]a, com. Dag=]a,
jud. Ia[i, Protopopiatul III Ia[i;
– Distinc]ie de vrednicie pentru Pr. Andrei Silviu Grigore,
Parohia „Pogor=rea Sf=ntului
Duh” – Sm=rdan, Protopopiatul
Darabani.

Documente |

Sprijin financiar pentru unit\]ile de cult

~

n {edin]ele de Permanen]\ a Consiliului
Eparhial Ia[i din 7, 13, 20, 27 mai [i 9 [i 17
iunie, a fost aprobat\ acordarea unui ajutor
financiar de 2.034.852,48 lei pentru 35 de unit\]i
de cult din Arhiepiscopia Ia[ilor, care au lucr\ri de
`ntre]inere, repara]ii sau de construc]ie, dup\ cum
urmeaz\:
- Paraclisul mitropolitan „Metocul Maicilor”;
- Protopopiatul I Ia[i: Parohia „Sf=nta
Parascheva” – Moime[ti, com. Popricani; Parohia
„Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena” – Hermeziu;
Parohia „Sf=ntul Pantelimon”, Ia[i; Parohia „Sf=ntul
Spiridon” – }ig\na[i; Parohia „Sfin]ii Arhangheli
Mihail [i Gavriil” – Zaboloteni, com. Tife[ti.
- Protopopiatul II Ia[i: Parohia „Sfin]ii Voievozi”
– Scoposeni, jud. Ia[i.
- Protopopiatul III Ia[i: M\n\stirea „Buna
Vestire” – Mi cl\ u[en; M\n\stirea Dag=]a;
M\n\stirea Frumoasa; Parohia „Sf=ntul Prooroc Ilie
Tesviteanul” – Pope[ti; Parohia „Sf=nta Cuvioas\
Teodora de la Sihla” – Vama; Parohia „Sfin]ii
Arhangheli Mi hail [i Gavriil” – Tarni]a, com.
Dag=]a; Parohia „Adormirea Maicii Domnului” –
Holm.
- Protopopiatul Pa[cani: Parohia „T\ierea
Capului Sf=ntului Ioan Botez\torul” – Giurge[ti;
Parohia „Sfin]ii Voievozi” – Rediu.
- Protopopiatul T=rgu Neam]: Parohia „Sf=ntul
Nicolae” – Humule[ti; Parohia „Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena” – R\b=ia, com. Petricani.
- Protopopiatul Piatra Neam]: Parohia „Sf=nta
Parascheva”, Piatra Neam]; Parohia „Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavriil” – To[orog.
- Protopopiatul Ceahl\u: M\n\stirea „Buna
Vestire” – Dur\u; Parohia „Sf=ntul Nicolae” –
Chiri]eni, com. Hangu; Parohia „Sfin]ii Voievozi” –
Galu, Poiana Teiului.
- Protopopiatul Boto[ani: Parohia „Sf=ntul
Dumitru”, Boto[ani; Parohia „Sfin]ii Arhan gheli

Mihail [i Gavriil” – Unguroaia; Parohia „Na[terea
Maicii Domnului” – Talpa; Parohia „Sf=ntul Prooroc Ilie Tesviteanul” – Boto[ani; Parohia „Sf=ntul
Nicolae” – Hri[cani.
- Protopopiatul Dorohoi: Parohia „Sf=ntul
Dumitru” – Baranca, com. Fundu Her]ii; Parohia
„Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena”, Dorohoi;
Parohia „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena” –
Horl\ceni; Parohia „Sfin]ii Ap. Petru [i Pavel” –
Dersca II; Parohia „Na[terea Maicii Domnului” –
Poiana, Cristine[ti.
- Protopopiatul Darabani: Parohia „Adormirea
Maicii Domnului” – Com\ne[ti.
- Protopopiatul S\veni: Parohia „Sf=nta Treime”
– Ci[m\ne[ti, com. Dob`rceni.

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

~

n luna mai 2015, Sectorul
ad ministrativ-bisericesc al
Arhiepiscopiei Ia[ilor a
efectuat 109 opera]iuni de personal, dup\ cum urmeaz\: 55 la
Centrul Eparhial Ia[i, 26 `n cadrul Protopopiatelor [i 28 la m\n\stiri. Dintre acestea, 59 au fost
`ncadr\ri [i numiri, 28 `ncet\ri
ale contractelor de munc\, 6

suspend\ri, 4 reveniri la locul de
munc\ dup\ concediul de cre[tere a copilului [i 12 modific\ri
ale raporturilor de munc\.
~n luna iunie 2015, Sectorul
administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat 104
opera]iuni de personal, dup\
cum urmeaz\: 46 la Centrul
Eparhial la[i, 31 `n cadrul Proto-

popiatelor [i 27 la m\n\stiri.
Dintre acestea, 34 au fost `ncadr\ri [i numiri, 31 `ncet\ri ale
contractelor de munc\, 7 sus pen d\ri, 6 reveniri la locul de
munc\ dup\ concediul de cre[tere a copilului [i 26 de modific\ri ale raporturilor de munc\.
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Cursuri pentru ob]inerea gradelor `n preo]ie

~

n perioada 3-15 mai, cu binecuv=ntarea IPS P\rinte
Mitropolit Teofan, la Centrul
social-cultural „Sf=ntul Ilie“
Micl\u[eni, a fost organizat\ o
nou\ serie de cursuri [i sesiuni de
examinare `n vederea ob]inerii
gradelor profesionale `n preo]ie.
Timp de dou\ s\pt\m=ni, cei 22
de preo]i participan]i, din eparhiile Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, au `nt=lnit profesori ai Facult\]ii de Teologie „Dumitru St\niloae“ din Ia[i [i invita]i de mar-

c\ din ]ar\ [i din str\in\tate, repere `n formarea duhovniceasc\
[i misionar\. Programul zilelor
de cursuri a cuprins prelegerile
p\rin]ilor profesori invita]i, ateliere de lucru [i sesiuni de seminarizare a temelor prezentate, iar `n
zilele de vineri ale celor dou\
s\pt\m=ni au fost organizate examin\ri ale subiectelor propuse de
profesori. ~n fiecare zi s-a s\v=r[it
Sf=nta Liturghie `n Biserica „Buna
Vestire“ a M\n\stirii Micl\u[eni,
iar activit\]ile s-au desf\[urat `n

Drapelul de lupt\ – simbol al
onoarei, vitejiei [i gloriei militare

R

eprezentan]ii Inspectoratului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\ „Mihail
Grigore Sturdza“ din Ia[i au
primit pe 6 mai Drapelul de lupt\,
`n cadrul unui ceremonial fastuos, care s-a organizat pe pietonalul {tefan cel Mare. Evenimentul
s-a desf\[urat `n contextul `mplinirii a 180 de ani de la `nfiin]area, la Ia[i, a primei unit\]i militare de pompieri [i a zece ani de
c=nd, prin unirea cu Inspectoratul de Protec]ie Civil\, Grupul
de Pompieri a fost transformat `n
inspectorat. ~naintea `nm=n\rii
simbolice a Drapelului de Lupt\,
IPS P\rinte Mitropolit Teofan a
s\v=r[it slujba de binecuv=ntare
[i sfin]ire a drapelului.
La Piatra Neam] a avut loc pe
9 mai, ceremonialul militar de

acordare a Drapelului de lupt\
Inspectoratului de Jandarmi Jude]ean „General de brigad\ Constantin Stav\r“ – Neam]. ~naintea
`nm=n\rii Drapelului, IPS P\rinte
Teofan a s\v=r[it slujba de sfin]ire
a drapelului de lupt\. Conform

Castelul Sturdza. IPS P\rinte Mitropolit Teofan a fost prezent `n
r=ndul participan]ilor [i a eviden]iat necesitatea form\rii continue
a preotului, ca izvor de putere `n
cuv=nt [i `n fapt\ `n comunit\]ile
pe care ei le p\storesc. Programul acestor cursuri a fost oferit
de Centrul de formare [i inovare
al Funda]iei „Varlaam Mitropolitul“, `n parteneriat cu Facultatea
de Teologie „Dumitru St\niloae“
din Ia[i.
Legii nr. 34 din 1995, Drapelul
de lupt\ se acord\ marilor unit\]i
[i unit\]ilor militare, prin decret
al Pre[edintelui Rom=niei, la
propunerea ministrului Ap\r\rii
Na]ionale, a ministrului de Interne sau a directorului Serviciului
Rom=n de Informa]ii Militare.
Drapelul de lupt\ al unit\]ii este
simbolul onoarei, vitejiei [i gloriei militare.

Conferin]ele pastoral-misionare de prim\var\ din
Arhiepiscopia Ia[ilor

L

a Centrul cultural-pastoral
„Sf=ntul Daniil Sihastrul“
din Dur\u au debutat pe 3
mai conferin]ele pastoral-misionare de prim\var\ din Arhiepiscopia Ia[ilor. Acestea sunt prezidate de IPS P\rinte Mitropolit Teofan [i au ca tem\ „Parohia –
adunare euharistic\ [i spital
duhovnicesc“.

~n prima serie din cele [ase
programate au participat familii
de preo]i din protopopiatele
Ceahl\u [i Pa[cani. Pe 4 mai a
fost s\v=r[it\ Sf=nta Liturghie,
apoi a urmat o sesiune `n plen, `n
cadrul c\reia a conferen]iat p\rintele Filotheos Faros din Grecia, care [i-a exprimat punctul
s\u de vedere `n ceea ce prive[te
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via]a de parohie: „De obicei, dorim ca parohia s\ fie o grupare de
oameni neprih\ni]i care vorbesc
de cele duhovnice[ti [i se `nal]\
cu mintea spre cele cere[ti, uit=nd c\ `n om `ntunericul se lupt\
cu lumina. Nu trebuie s\ ne for]\m s\ devenim smeri]i, ci devenim smeri]i atunci c=nd cunoa[tem
neputin]ele noastre personale, ð
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ð intr=nd `n comuniune cu ceilal]i.
Omul duhovnicesc, dup\ cum
[tim, `i vede pe to]i ceilal]i
oameni ca fiind duhovnice[ti [i
sfin]i“. A urmat apoi un cuv=nt al
Mitropolitului Moldovei [i Bucovinei, care a vorbit despre dou\
aspecte pe care preo]ii ar trebui
s\ le aib\ `n vedere – via]a duhovniceasc\ [i slujirea aproapelui.
~n perioada 10-12 mai a avut
loc o nou\ serie a conferin]elor
pastoral-misionare la care au participat familii de preo]i din protopopiatele H=rl\u [i Dorohoi. ~n
debutul `ntrunirii, IPS P\rinte Mitropolit Teofan a vorbit celor prezen]i despre dou\ aspecte care ar
putea defini Biserica: adunare
euharistic\, dar [i loc de t\m\duire a sufletelor. Invitatul special
al `nt=lnirii a fost Pr. Prof. Dr.
Ioan
Sauc\,
director
al
Institutului Ecumenic din Bossey
[i secretar general asociat pentru
educa]ie [i formare ecumenic\ al
Consiliului Mondial al Bisericilor.
Pe 17-19 mai, preo]ii din
protopopiatele III Ia[i [i Tg.
Neam], `mpreun\ cu familiile lor,
s-au `nt=lnit la Dur\u `n cadrul
conferin]elor preo]e[ti. Invitatul
special a fost Pr. Prof. Dr. Viorel

Ioni]\ de la Facultatea de Teologie Ortodox\ „Iustinian Patriarhul” din Bucure[ti.
Pe 24-26 mai, preo]ii din protopopiatele II Ia[i, Roznov [i S\veni, `nso]i]i de doamnele preotese [i de copiii lor s-au `nt=lnit `n
cadrul conferin]elor de la Dur\u.
Invitatul special al acestui eveniment a fost Pr. Prof. Dr. Constantin Coman, de la Facultatea
de Teologie Ortodox\ „Iustinian
Patriarhul” din Bucure[ti.
Peste 100 de familii de preo]i
din protopopiatele Piatra Neam]
[i I Ia[i au participat la o nou\ serie a conferin]elor preo]e[ti `n perioada 1-3 iunie. Dup\ cuv=ntul
de deschidere al IPS Teofan, au
urmat prezentarea Pr. Prof. Dr.
Vasile Mihoc de la Facultatea de
Teologie „Sf=ntul Andrei {aguna“
din Sibiu [i discu]ii `n plen pe baza temei centrale a conferin]ei.
P\rintele profesor a prezentat
mai multe aspecte care s-au dovedit a fi o lec]ie de teologie biblic\, aspecte referitoare la catehez\ [i o diagnoz\ a societ\]ii `n
care tr\im.
Preo]ii din protopopiatele Boto[ani [i Darabani, `nso]i]i de so]iile [i de copiii lor, s-au reunit, `n

perioada 14-16 iunie, `ntr-o nou\
serie a conferin]elor pastoral-misionare de prim\var\ din Arhiepiscopia Ia[ilor. ~nt=lnirea a fost
prezidat\ de IPS P\rinte Mitropolit Teofan [i l-a avut ca invitat
special pe Conf. Dr. Sebastian
Moldovan de la Facultatea de
Teologie Ortodox\ din Sibiu. ~n
debutul `ntrunirii, Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei a adresat
c=teva recomand\ri preo]ilor
prezen]i: „N\d\jduiesc c\ `nt=lnirea noastr\ cu acest munte
sf=nt, cu o[tea m\n\stirii, cu cele
pe care le ve]i afla [i cunoa[te,
vorbind unii cu al]ii, s\ ne dea
for]a necesar\ s\ ne deschidem
sufletul spre lucruri care ar putea
s\ adauge un plus de consisten]\
`n lucrarea pe care o desf\[ur\m
`n ogorul Bisericii, dar [i `n via]a
noastr\ proprie. Fac referire aici
[i la parohia ca spa]iu de t\m\duire; `n ce m\sur\ noi, ca preo]i,
`ncerc\m s\ descoperim din ce `n
ce mai mult izvoare de t\m\duire
pentru propria noastr\ via]\, `n
aceea[i m\sur\ le vom putea aplica pe acestea [i `n via]a credincio[ilor“.

„S\pt\m=na pentru familie”

~

n perioada 1-7 iunie, Asocia]ia Familia Tradi]ional\ a
organizat, al\turi de Departamentul Pro Vita al Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei, „S\pt\m=na pentru familie“. Edi]ia din

acest an a avut ca tem\ „Nevoile
fundamentale ale copilului“, dorind s\ sublinieze importan]a
implic\rii active at=t a mamei,
c=t [i a tat\lui `n procesul de educare a copiilor. De-a lungul

`ntregii s\pt\m=ni au fost organizate diverse activit\]i, printre
care [apte workshopuri despre
nevoile fundamentale ale copilului, o dezbatere public\ `n care
s-a `ncercat s\ se afle cine educ\ ð
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ð copilul [i ce solu]ii se pot g\si
pentru p\rin]ii ocupa]i, dar [i
concursuri de fotografie [i momente artistice. Programul integral al evenimentului „S\pt\m=na pentru Familie” a fost urm\torul: 18-28 mai – Concurs de
fotografie „Vise de copil `n ram\”; pe 1 iunie – Lansarea panourilor cu opinii pentru cet\]eni –
b-dul {tefan cel Mare [i Sf=nt;
lansarea expozi]iei de fotografie
„L\sa]i copiii s\ vin\ la Mine” organizat\ de Clubul Fotografilor din Ia[i – Galeria de art\
„Labirint” a Bisericii „Adormirea
Maicii Domnului” Galata; lansarea expozi]iei de fotografie cu
lucr\ri selectate din concursul „Vise de copil `n ram\”
– Complex Palas (etajul 1); „Bucurii pentru copii”– oferire de
baloane [i mesaje dedicate copiilor, pe zona pietonal\ {tefan
cel Mare [i Sf=nt; Atelier – “Iube[te-]i copilul a[a cum este!”.
Invitat: Dumitrina Gazzi. Libr\ria
C\rture[ti – Palas Mall; pe 3 iunie
– Atelier – “Cum ne ascult\m
copilul?”– invitat: Irina Rusu.
Libr\ria C\rture[ti – Palas Mall;
Atelier – “Tu [tii ce simte copilul
t\u?” – invitat: Mirela Zetu. Libr\ria C\rture[ti – Palas Mall; pe
4 iunie – Atelier – “S\ ne valoriz\m copilul pentru ceea ce
face!” – invitat: Cristina Sturzu.
Libr\ria C\rture[ti – Palas Mall;
Sear\ artistic\ „Folk & teatru” –
SageCafe; pe 5 iunie – Atelier –
“Hr\ne[te-l s\n\tos [i va rela]iona s\n\tos!” – invitat: Alina
Stoica. Libr\ria C\rture[ti – Palas
Mall; Dezbatere public\ – „Cine
educ\ copilul? Solu]ii pentru
p\rin]ii ocupa]i”. Invita]i: Andreea Ignat, Alina Stoica, Catrinel
Zaharia, Iulian Capsali, Cosmin
Stoica; pe 6 iunie – Atelier –
“Nevoia de intimitate la copil” –
invitat: Ovidiu Gavrilovici. Libr\ria C\rture[ti – Palas Mall; Atelier – “Influen]a mediului `n educa]ia copilului” – invitat: Bogdan
Neculau. Libr\ria C\rture[ti –
Palas Mall.
Punctul culminant al „S\pt\m=nii pentru familie” l-a repre-

zentat Mar[ul pentru familie, organizat pe 7 iunie. Peste 3.500
de participan]i, tineri, p\rin]i, copii, bunici, preo]i [i mireni, oameni cu stare financiar\ bun\ [i
oameni simpli, cu familii deja `ntemeiate sau vis=nd la o familie,
cu to]ii au demonstrat c\ familia
exist\ [i c\ este vie. Ei s-au
`nt=lnit `n Parcul Copou, de unde
au pornit pe traseul Universitate
– Funda]ie – Pia]a Unirii – Prim\rie – cap\tul pietonalului
{tefan cel Mare [i Sf=nt. Ajun[i
`n zona Catedralei Mitropolitane
[i, apoi, la cap\tul pietonalului
{tefan cel Mare, manifestan]ii au
rostit `mpreun\ rug\ciunea Tat\l
nostru, apoi au ascultat cuv=nt\rile finale [i au asistat la un moment artistic sus]inut de Juniorii
Operei Ia[i [i de tineri de la
Palatul Copiilor din Ia[i. Mar[ul
pentru familie a marcat, astfel,
cea de-a doua edi]ie [i a reamintit c\ mariajul dintre un b\rbat [i
o femeie [i filia]ia tat\-mam\copil constituie baza [i viitorul
societ\]ii moderne.
S\pt\m=na pentru familie a
fost prezent\ [i `n parohii. Pe 31
mai, `n Parohia „Acoper\m=ntul
Maicii Domnului”, din cartierul
Bejan a fost prezentat\ p\rin]ilor
de c\tre copii sceneta „Cele 10
fecioare”. Tot `n aceea[i zi, la Parohia „Sf=ntul Nectarie” a avut
loc un concurs de biciclete pentru copii [i i s-a oferit fiec\ruia
c=te o carte. ~n aceea[i parohie,
pe 1 [i 3 iunie au fost proiectate
filme pentru copii [i p\rin]i, iar
pe 6 iunie dou\ coruri de copii
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au sus]inut un program artistic.
Biserica „Binecredinciosul {tefan
cel Mare [i Sf=nt” a organizat `n
perioada 1-7 iunie concursul de
desen „Duminica `n familie” la
care au participat elevi de la
Colegiul Na]ional „Emil Racovi]\”, {coala General\ „Vasile
Conta” [i pre[colari de la Gr\dini]a cu Program Prelungit nr. 12.
La Parohia „Sf=ntul Toma”, pe 5
iunie a avut loc un program artistic sus]inut de copii pentru p\rin]i. Pentru c\ mi[carea `n aer
liber pentru copii [i tineri este
necesar\, la Parohia Toma Cozma, pe 6 iunie, s-a organizat un
pelerinaj pe biciclet\ p=n\ la
M\n\stirea Copou din Gr\dina
Botanic\. ~n Parohia „Na[terea
Maicii Domnului” – Talpalari a
fost organizat un atelier pentru
p\rin]i, sus]inut de doamna Cleopatra Capsali, mam\ a nou\ copii. La Parohia C\ciule[ti din comuna Girov, jud. Piatra-Neam], a
avut loc un seminar pe tema „Familia – b\rbat, femeie [i prunci –
firesc [i actualitate”, a c\rui conferin]\ a fost sus]inut\ de p\rintele {tefan Zaharia, coordonator
al Biroului Pro Vita al Protopopiatului Piatra-Neam]. Pe 7 iunie,
`n Parohia Con]e[ti a fost organizat\ conferin]a „S\ ne valoriz\m
copilul pentru ceea ce face!”, iar
Atelierul „Influen]e [i provoc\ri
`n educa]ia copilului” a fost
prezentat de preotul coordonator
{tefan Zaharia `n c=teva institu]ii
[colare din aria Protopopiatului
Piatra-Neam].
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Noutăţi editoriale la Editura Doxologia:
– în lunile martie și aprilie –

Lumina lui Hristos luminează tuturor
Pr. Dumitru Stăniloae

Stareţul Anatolie II de la Optina

Viaţa monahală în Sfântul Munte
Părintele Emilianos Simonopetritul

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

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
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Despre aten]ie [i nutri]ie la conferin]ele „Ai copil.
~nva]\ s\ fii p\rinte!“

C

ea de-a IX-a edi]ie a
Conferin]ei „Ai copil. ~nva]\ s\ fii p\rinte!“,
organizat\ de coala Gimnazial\
„Varlaam Mitropolitul“ [i de Gr\dini]a „Buna Vestire“, aflate sub
patronajul spiritual al Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei, a debutat
pe 4 mai, `n Aula Magna a Universit\]ii „Alexandru Ioan Cuza“

Ia[i cu `nt=lnirea cu biofizicianul
Virgiliu Gheorghe, doctor `n bioetic\. Tema discu]iei a fost „Premise [i solu]ii `n dezvoltarea aten]iei“. A doua conferin]\ a avut
loc pe 7 mai [i a fost sus]inut\ de
nutri]ionistul Alina Stoica, care a
vorbit despre „Rolul esen]ial al
alimenta]iei `n stimularea aten]iei“. Seria conferin]elor „Ai copil.

~nva]\ s\ fii p\rinte!“ a `nceput `n
2011 [i a adus `n fa]a publicului
zeci de speciali[ti de renume,
care au venit `n sprijinul p\rin]ilor care vor s\ `nve]e cum s\
aib\ o rela]ie c=t mai s\n\toas\,
frumoas\ [i armonioas\ cu micu]ii lor.

„M=ini `ntinse spre lucrarea poruncilor lui
Dumnezeu“

A

rhiepiscopia Ia[ilor [i-a
desemnat pe 5 mai c=[tig\torii concursului na]ional de proiecte duhovnice[ti
pentru educa]ie misionar-filantropic\ „M=ini `ntinse spre lucrarea
poruncilor lui Dumnezeu“. Faza
eparhial\ a competi]iei, care s-a
adresat copiilor, preo]ilor [i profesorilor implica]i `n programul
catehetic „Hristos `mp\rt\[it copiilor“, s-a desf\[urat la Centrul
de conferin]e „Providen]a“ din
Ia[i. Pentru aceast\ etap\ au fost
selectate 12 proiecte. Comisia de
jurizare a desemnat c=[tig\tor
proiectul derulat de Parohia

„Sf=ntul Ioan Botez\torul“ din
Boto[ani. Proiecul se intituleaz\

Conferin]e duhovnice[ti `n
Protopopiatul Boto[ani

S

erile catehetice „P\rintele
Cleopa Ilie“ au continuat
pe 5 mai la Protopopiatul
Boto[ani, prin organizarea conferin]ei cu tema „Cinstirea sfintelor icoane“. Aceasta a fost prezentat\ de Pr. Vasile Acatrinei de
la Parohia „Sf=ntul Spiridon“ din
Boto[ani, de Pr. Vasile Micu de la
Parohia Ion\[eni, de Pr. Relu
Enache de la Parohia Pancu –
Vorona [i de Pr. Cristinel Pavel de
la Parohia B\iceni. Protopopiatul
Boto[ani a g\zduit, pe 12 mai, o
nou\ conferin]\ cu tema „Cinstirea Sfintei Cruci“. Tema a fost
preg\tit\ [i prezentat\ de pr.

Gheorghe Grigora[i de la Parohia
„~nt=mpinarea Domnului“ din
Boto[ani, de Pr. George Cazacu
de la Parohia Socrujeni, de pr.
Nicolae C\r\u[u de la Parohia
B\biceni [i de Pr. Teodor Cenu[\
de la Parohia Co[tiugeni. Credincio[ii din Boto[ani au participat,
pe 19 mai, la o nou\ `nt=lnire
catehetic\ `n sala de conferin]e a
protoieriei. Tema serii a fost „Revela]ia dumnezeiasc\“, aceasta
fiind sus]inut\ [i preg\tit\ de Pr.
Gheorghe Andri[escu de la Parohia „Na[terea Maicii Domnului“ – Boto[ani, de Pr. Ovidiu Rodu de la Parohia Ro[iori [i de Pr.
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„Misiunea parohiei [i a m\n\stirii
– ucenicie [i apostolat“.

Ioan Ca[caval de la Parohia Coste[ti. Serile catehetice „P\rintele
Ilie Cleopa“ au continuat, pe 26
mai, prin conferin]a „Revela]ia
dumnezeiasc\ – Sf=nta Tradi]ie“.
Aceasta a fost preg\tit\ [i sus]inut\ de Pr. Eugen Vornicu de la
Parohia „Na[terea Maicii Domnului“ din Boto[ani [i de Pr.
Alexandru Baciu de la Parohia
M\[c\teni. ~n sala de festivit\]i a
Protopopiatului Boto[ani a avut
loc, pe 9 iunie, conferin]a cu tema
„Cunoa[terea lui Dumnezeu“.
Tema a fost prezentat\ de Pr. Marius Ciobanu de la Parohia „Sf=ntul Andrei“ din Boto[ani, de Pr.
D\nu] S\ftian de la Parohia
„Sf=nta Treime“ – Tudora – Corn\]el [i de Pr. Mircea Piftor de la
Parohia P\dureni. Credincio[ii
din Boto[ani au participat [i pe ð
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ð 30 iunie la conferin]a cu tema
„Despre Biseric\”, care s-a desf\[urat la sediul Protopopiatului
Boto[ani. Expunerea a fost preg\-

tit\ de Pr. Gabriel Mih\escu de la
Parohia „Sfin]ii Trei Ierarhi” din
Boto[ani, de Pr. {tef\nel Musta]\
de la Parohia Oneaga [i de Pr.

Dan Budeanu de la Parohia Icu[eni Vale.

A III-a edi]ie a simpozionului interna]ional
dedicat p\rintelui Dumitru St\niloae

~

n perioada 14-16 mai s-a
desf\[urat la Ia[i cea de-a
III-a edi]ie a simpozionului
interna]ional dedicat p\rintelui
Dumitru St\niloae [i Anului
omagial al misiunii parohiei [i
m\n\stirii azi. Reprezentan]ii
Facult\]ii de Teologie Ortodox\
„Dumitru St\niloae“ din Ia[i,
dar [i invita]ii deosebi]i din ]ar\
[i din str\in\tate au avut parte
de dou\ zile desf\[urate sub
semnul `nnoirii [i al setei de cunoa[tere. Simpozionul cu tema
„Teologia academic\ [i respon-

sabilitatea ei `n misiunea Bisericii“ a oferit prilejul unor discu]ii
dintre cele mai variate, de
actualitate, demne de medita]ie
[i de aplicat `n practic\, mai
ales la nivel de `nv\]\m=nt. Cei
prezen]i au luat parte la peste
30 de prelegeri [i s-au bucurat
s\ primeasc\ parte din cuno[tin]ele [i din experien]a unor
personalit\]i ale domeniului
teologic (Pr. Georgios Metallinos, P\rintele Gabriel Bunge,
Pr. Prof. Dr. Ioan Sauc\, Pr. Prof.
Univ. Dr. Daniel Benga, Pr. Prof.

Univ. Dr. Hrisostom Stamoulis,
Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Chif\r, Prof. Pablo Argarate, Pr.
Prof. Univ. Dr. Constantin P\tuleanu). Concomitent cu prezent\rile profesorilor invita]i, `n
cadrul simpozionului au fost
organizate [i trei expozi]ii de
icoane, miniaturi [i ou\ `ncondeiate, realizate de studen]ii de
la specializ\rile Art\ Sacr\ [i
Patrimoniu Cultural de la Facultatea de Teologie Ortodox\
din Ia[i.

Pies\ de teatru cre[tin

P

e 19 mai, la Teatrul „Luceaf\rul“ din Ia[i, a
avut loc un eveniment deosebit desf\[urat
`n cadrul manifest\rilor culturale „Serile
Doxologia”: piesa de teatru „~ntoarcerea zidarului“,
de Dan T\rchil\.
Actorii Companiei de Teatru „Civic Art CvM“ din
Bucure[ti, Marian Ciripan, Cristina Moldoveanu [i
Gabriel Costan, au convins spectatorii c\ teatrul
poate s\ fac\ foarte mult `n dezvoltarea modalit\]ii
de a comunica ast\zi cu istoria. Prin profunzimea
textului [i a interpret\rii actorice[ti, publicului
prezent i-a fost transmis mesajul de m\rturisire a

credin]ei cre[tin-ortodoxe [i asumare a istoriei.
Spectacolul „~ntoarcerea zidarului“ `[i trage seva
din legenda „M\n\stirea Arge[ului“ sau „Me[terul
Manole“, despre care George C\linescu spunea c\
este „mitul estetic al poporului rom=n“. Me[terul
Manole `ntruchipeaz\ pe Sf=ntul Voievod Neagoe
Basarab care, prin credin]\ [i iubire de Dumnezeu,
`n dreptate [i smerenie, cinstind amintirea
`nainta[ilor, a condus poporul drept-credincios spre
multe `mpliniri duhovnice[ti [i artistice, `ntre care
cea mai str\lucit\ este M\n\stirea Arge[ului.

Un recunoscut profesor de la Universitatea din
Minnesota (SUA) a conferen]iat la Ia[i

E

ditura Doxologia, `n parteneriat cu Facultatea de
Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae“ din cadrul Universit\]ii „Alexandru Ioan Cuza“
din Ia[i [i Complexul Na]ional
Muzeal Moldova – Muzeul Unirii
din Ia[i, a preg\tit, sub egida
„Serile Doxologia”, un eveniment special cu participarea
profesorului Paul L. Gavrilyuk
din Minnesota, SUA Pe 26 mai,

de la ora 10:00, `n Sala Dublei
Alegeri de la Muzeul Unirii din
Ia[i, publicul ie[ean a participat
la un dialog cu prof. Paul L.
Gavrilyuk pornind de la cartea
„P\timirea Dumnezeului nep\timitor. Dialecticile g=ndirii patristice“, publicat\ la Editura Arhiepiscopiei Ia[ilor. Cei prezen]i au
discutat timp de dou\ ore despre
p\timirea lui Hristos, despre chenoz\, despre vina nemeritat\, des-

pre Cruce [.a. ~n aceea[i zi, de la
ora 18:00, la Sec]ia Studium a
Bibliotecii „Dumitru St\niloae“ a
Facult\]ii de Teologie Ortodox\
din Ia[i, publicul ie[ean a participat la conferin]a „Sinteza neopatristic\ a lui George Florovsky [i
perspectivele teologiei ortodoxe“,
tema abordat\ [i `n cartea „George Florovsky [i rena[terea religioas\ rus\“, ap\rut\ la Editura Doxologia. Prof. Paul L. Gavrilyuk a
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| Cultural
ð adus `n discu]ie diverse subiecte,
cum ar fi: biografia lui George
Florovsky, mi[carea eurasiatic\,
pseudomorfoza cultural\ a lui
Spangler, personalitatea lui Berdiaev, Petru Movil\ [i Sinodul de
la Ia[i din 1642, eurasianismul `n
versiunea lui Florovsky, [colile
teologice din Rusia, men]ion=nd
ini]ial c\ „scopul conferin]ei de
ast\zi este de a ridica probleme [i
nu de a da sentin]e“.

C\r]ile copil\riei

E

ditura Doxologia, `n parteneriat cu Palatul Copiilor din Ia[i [i Restaurantul
La Pl\cinte, a organizat pe 5
iunie un eveniment pentru copii
cu arom\ de poveste, unde au
fost prezen]i scriitorii Spiridon
Vangheli, Valentin Talpalaru, dar
[i Raisa Vieru, so]ia regretatului
poet Grigore Vieru. Cu aceast\
ocazie au fost prezentate c\r]ile
„C=ntecul Soarelui“, „~mp\r\]ia
lui Ciubo]el“ [i „Vine Gugu]\!“.
Prezentarea s-a bucurat de o
nea[teptat de larg\ audien]\ – au
participat `n jur de 500 de copii.
Ace[tia s-au str=ns cu drag `n jurul autorilor ca `n jurul unor bunici care le-au dep\nat cele mai
frumoase pove[ti. Cei mici au
fost invita]i `n Lumea copiilor,
unde s-au bucurat de prezent\ri
video, de lecturi din volumele

prezentate, dar [i de momente
artistice sus]inute de copii din
Trupa de Teatru „Thalienii“ de la
Ateneul T\t\ra[i [i de copii de la
Gr\dini]a cu program prelungit

Diversitate multicultural\
la Ia[i

T

imp de trei zile, 5-7 iunie, capitala Moldovei a
fost spa]iu de desf\[urare a unui adev\rat maraton de
evenimente culturale. Sub titulatura „Diversitatea multicultural\ – pilon de dezvoltare comunitar\ `n jude]ele Boto[ani,
Bistri]a-N\s\ud [i Ia[i”, Asocia]ia „Iubire [i ~ncredere” din Ia[i,
al\turi de prim\riile ora[elor
Boto[ani [i Bistri]a au desf\[urat
cu succes un proiect ce a dorit

s\ ne descopere faptul c\ diversitatea poate avea sens pozitiv. ~n acest context, s-a adus
`n fa]a publicului spectacole, o
expozi]ie fotografic\, o expozi]ie de obiecte tradi]ionale, o
proiec]ie de film documentar,
al\turi de recitaluri ale etniilor
care locuiesc `n cele trei jude]e
ale ]\rii noastre. Au fost pe
scena `n aer liber a Complexului Palas din Ia[i forma]ia de
dansuri maghiare „Vadrózsa”
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Nr. 21 din Ia[i. Nu au lipsit
dulciurile, baloanele [i fotografiile cu unii dintre cei mai iubi]i
autori de c\r]i pentru copii.

din Bistri]a, ansamblul Trandafira[ii din Br\te[ti – Ia[i, Forma]ia
de Dansuri Italiene[ti „Siamo di
nuovo insieme” – Ia[i, trupa de
dans grecesc „Katharsis” – Boto[ani, ansamblul artistic „Areti
Roman”, forma]ia de dansuri ]ig\ne[ti „Gipsy Eye”, Sodomeni
– Ia[i, forma]ia „Ricino Zece
Pr\jini”, Ia[i, ansamblul „Cervona Kalena” din Negostina –
Suceava, corul [i forma]ia de
dansuri „Edelweiß”, Piatra
Neam], al\turi de al]i interpre]i
de muzic\ specific\ minorit\]ilor etnice.

Tinerii Bisericii |

“Varlaam. Bucuria cunoa[terii„ – edi]ia a III-a

{

coala „Varlaam Mitropolitul“, aflat\ sub patro najul spiritual al Mitro poliei Moldovei [i Bucovinei, a
lansat cea de-a treia edi]ie a
concursului „Varlaam. Bucuria
cunoa[terii“, dedicat elevilor din
clasa a IV-a din toate [colile din
Ia[i [i p\rin]ilor lor. Concursul a
avut loc pe 16 mai [i a adunat
29 de concuren]i al\turi de
familiile lor. Evenimentul, unic
prin implicarea direct\ a p\rin]ilor, se bazeaz\ pe cooperarea
adult-copil [i urm\re[te stimu-

larea creativit\]ii [i inteligen]ei
cognitive – multidisciplinare, dar
are `n vizor dezvoltarea celor lalte laturi ale inteligen]ei (emo]ional\ [i spiritual\). La festivitatea de premiere care a avut loc
pe 17 mai, au fost premia]i at=t
participan]ii de la edi]ia a II-a,
care a avut loc pe 13 decembrie
2014, c=t [i participan]ii de la
actuala edi]ie. Au fost oferite
dou\ premii I, dou\ premii II,
patru premii III, 19 men]iuni [i
diplome de participare. De
asemenea, au fost acordate

burse de studii pentru primii
patru clasa]i pe toat\ perioada
studiilor gimnaziale `n condi]iile
`n care media general\ este men]inut\ peste 9.50. Toate familiile
au primit c=te o diplom\ pentru
curajul de a participa la o atfel
de competi]ie. Pe l=ng\ premiile
surpriz\, primii 25 % dintre
participan]ii de la ambele edi]ii
au plecat pe 6 iunie `ntr-o ex cursie, iar p\rin]ii lor au primit o
participare gratuit\ la un atelier
„Ai copil!” organizat de {coala
Varlaam Mitropolitul.

Evenimentul “T=n\rul ie[ean„, la a II-a edi]ie

C

u binecuv=ntarea IPS
P\rinte Mitropolit Teo fan, ATOR – filiala Ia[i a
organizat pe 16 mai, la Centrul
de conferin]e „Providen]a“ din
Ia[i, a II-a edi]ie a „T=n\rului
ie[ean“. Tema `nt=lnirii din acest
an a fost „Frumosul va salva lumea, dar cine va salva frumo sul?“. Ziua a `nceput cu participa rea la Sf=nta Liturghie arhi ereasc\ la Biserica „Sf=ntul Proroc Daniel“ din cartierul Cug.
IPS P\rinte Mitropolit Teofan a
]inut s\-i felicite pe tinerii prezen]i la acest eveniment, men]ion=nd c\ „dup\ o s\pt\m=n\ de
[coal\, de munc\, a]i fi putut s\
r\m=ne]i `n ast\ noapte s\ v\
mai desc\tu[a]i `n unele [i `n
altele, `n at=tea locuri care sunt
prezente `n fiecare ora[, `n care
omul poate s\-[i petreac\ o
noapte `n zgomot, `n b\utur\, `n
fum, iar `n aceast\ diminea]\ s\

v\ fi prelungit somnul dup\ o
noapte agitat\ (…) voi a]i ales,
`ns\, altceva. Cred c\ nu a]i ales
altceva dec=t sensul vie]ii; sensul
vie]ii care nu se `mpline[te dec=t
`n Dumnezeu [i `n cei care sunt
l=ng\ noi“.
Activitatea a continuat apoi la
Centrul de conferin]e „Providen]a“, unde a avut loc o conferin]\
pe tema „Frumosul va salva lumea, dar cine va salva frumo -

Mar[ul absolven]ilor

A

devenit deja o tradi]ie ca, la fiecare final
de an universitar, absolven]ii celor cinci
mari institu]ii de `nv\]\m=nt superior de
stat din Ia[i s\ defileze prin centrul ora[ului.
Mar[ul absolven]ilor s-a desf\[urat `n seara de 28
mai, sub egida Festivalului Interna]ional al
Educa]iei, [i a `nsemnat, ca de obicei, un bun prilej
de a saluta [i de a felicita genera]iile tinere [i
d\t\toare de speran]\ ale Rom=niei.
Coloanele de absolven]i de la universit\]ile „Al. I.
Cuza“, {tiin]e Agricole [i Medicin\ Veterinar\ „Ion
Ionescu de la Brad“, Medicin\ [i Farmacie „Gr. T.
Popa“, „George Enescu“ [i de la Universitatea

sul?“, sus]inut\ de poetul Marius
Iord\chioaia. ~n continuare, cei
300 de tineri participan]i au
discutat `mp\r]i]i pe echipe,
av=nd parte de dezbateri [i
jocuri interactive, dar [i de
activit\]i sportive. ~nt=lnirea de
pe 16 mai s-a `ncheiat cu o sesiune de concluzii `n plen, organizatorii preg\tind `ns\ o serie
de evenimente ulterioare unde
participan]ii s\ se poat\ revedea.

Tehnic\ „Gh. Asachi“ s-au reunit `n Pia]a Palatului
Culturii, unde au ascultat discursurile rectorilor [i
ale autorit\]ilor locale. Dup\ ce rug\ciunea „Tat\l
nostru“ a r\sunat `n `ntreaga pia]\, un cuv=nt de
suflet a adresat [i IPS P\rinte Mitropolit Teofan.
Acesta i-a binecuv=ntat pe absolven]i [i le-a f\cut
trei ur\ri: „V\ doresc s\ fi]i oameni ai modernit\]ii,
neuit=nd `ns\ c\ sunte]i din neam rom=nesc, pe
p\m=nt moldav [i v\ hr\ni]i din s=ngele [i jertfa
`nainta[ilor. ~n al doilea r=nd, v\ doresc s\ fi]i
oameni ai universalit\]ii, dar s\ nu uita]i c\ sunte]i
rom=ni, cu tot ceea ce `nseamn\ acest sacru cuv=nt,
rom=n. {i, `n al treilea r=nd, v\ doresc s\ fi]i oameni
de succes, `ns\, s\ nu uita]i c\ cel mai mare succes
este acela de a fi OM cu litere mari!“.
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Un nou proiect social derulat de Parohia ie[ean\
„Sf=ntul Sava cel Sfin]it“

P

e 14 mai, a fost lansat la
Ia[i un nou proiect social.
Finan]at din Fondul
Social European, proiectul „Prevenirea [i corectarea fenomenului de p\r\sire timpurie a [colii în
r=ndul copiilor [i tinerilor cu domiciliul în foste zone industrializate din regiunea Nord-Est [i
Sud-Est, pun=ndu-se accent pe
popula]ia rom\ [i persoanele cu

dizabilit\]i“ este demarat [i
derulat de Parohia „Sf=ntul Sava
cel Sfin]it“ din Ia[i, în parteneriat
cu Prim\ria ora[ului H=rl\u [i
Asocia]ia Centrul de Resurse
pentru Dezvoltare 2020 din
Gala]i. Scopul acestui demers este prevenirea [i corectarea fenomenului de abandon [colar din
localit\]ile în care industria a r\mas doar istorie. ~n mod practic,

250 de copii din cele dou\ regiuni vor beneficia de servicii de
consiliere [i orientare psihologic\. Tot în cadrul activit\]ilor, 72
de tineri cu v=rsta mai mic\ de
18 ani, cu prec\dere din r=ndul
etnicilor romi [i care au abandonat [coala, vor fi ajuta]i s\ se
integreze în programe de tip „a
doua [ans\“, beneficiind [i de
orientare psihologic\.

Proiect dedicat voluntariatului, lansat la S\vine[ti

L

a c\minul cultural din S\vine[ti, jude]ul Neam], s-a
desf\[urat pe 11 mai,
lansarea proiectului „Voluntariatul – o valoare în comunitatea
ta“. Acesta apar]ine Funda]iei
„Solidaritate [i Speran]\“ – filiala
S\vine[ti [i este finan]at prin
granturile Spa]iului Economic
European, în cadrul Fondului
ONG în Rom=nia. ~n cadrul
înt=lnirii, au avut loc o serie de
discu]ii pe grupuri de lucru, care
s-au axat pe importan]a [i oportunit\]ile oferite de voluntariat
pentru organiza]ie [i pentru
membrii acesteia. Proiectul „Voluntariatul – o valoare în comunitatea ta“ este al treilea proiect cu
finan]are prin Fondul ONG,
derulat de Funda]ia „Solidaritate

[i Speran]\“ – filiala S\vine[ti, în
beneficiul
persoanelor
din
categorii sociale dezavantajate

din comuna S\vine[ti [i din comunit\]ile rurale înconjur\toare.

Olimpiada de crea]ie literar-duhovniceasc\

P

e 12 iunie, la sediul Funda]iei „Solidaritate [i Speran]\“ a Arhiepiscopiei
Ia[ilor s-a desf\[urat concursul
de crea]ie literar-duhovniceasc\.
Cea de a III-a edi]ie a manifest\rii
a jurizat performan]ele a 16
micu]i s=rguincio[i [i talenta]i,
din clasele I-VIII, care primesc
sprijin în prevenirea abandonului
[colar [i în preg\tirea lor pentru

via]\ prin Centrul educa]ional
cre[tin ortodox „Cetatea Sf=ntului {tefan cel Mare“ din B=rlad,
jud. Vaslui (Episcopia Hu[ilor),
Asocia]ia filantropic\ medical
cre[tin\ „Christiana“ – filiala Cluj
(Arhiepiscopia Vadului, Feleacului [i Clujului), Centrul de zi
apar]in=nd Funda]iei „Sf=ntul Sava“ din Buz\u (Arhiepiscopia Buz\ului [i Vrancei), Centrul de zi
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pentru copii „Sf=ntul Arhanghel
Rafail“, sat Holt, comuna Letea
Veche, jude]ul Bac\u (Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului),
Centrul de zi pentru copii „Sf=ntul Dionisie Exiguul“ H=rja, com.
Oituz, jude]ul Bac\u (Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului),
Centrul de zi apar]in=nd Asocia]iei „Casiana“ din Tulcea
(Episcopia Tulcii), Centrul de zi

Filantropia Bisericii |
ð pentru copii „Sf=nta Marina“ al
Funda]iei
„Solidaritate
[i
Speran]\“ Ia[i (Arhiepiscopia
Ia[ilor), Centrul de zi pentru copii
„Mia Casa Incule]“, B=rnova, al
Funda]iei „Solidaritate [i Speran]\“ Ia[i (Arhiepiscopia Ia[ilor). ~n
acest an micu]ii au avut de r\spuns la dou\ întreb\ri: „Cum ne
ajut\ Dumnezeu în fiecare zi din
via]a noastr\ [i cum putem fi noi
al\turi de oamenii afla]i în
suferin]\?“ [i „C=nd folose[ti tu
semnul Sfintei Cruci [i de ce?“.
Concentr=ndu-se asupra acestor
subiecte, copiii au reu[it s\
expun\ într-un mod creativ [i
literar rezolvarea subiectelor [i
rezultatele au fost satisf\c\toare.
Cazarea a fost asigurat\ [i în
acest an de c\tre casa social\ din
incinta Bisericii „Sf=ntul Laz\r“,
str. Dimitrie Gusti nr. 1, iar premiile au fost acordate de Funda]ia „Solidaritate [i Speran]\“ [i
voluntarii Asocia]iei Studen]ilor
Bioingineri din Ia[i.

„Z=mbe[te, copile!” – edi]ia a IV-a

C

u g=ndul la suferin]a [i lipsurile unor
copii care ar trebui s\ nu duc\ grija zilei
de m=ine, Funda]ia „Solidaritate [i Speran]\” a Arhiepiscopiei Ia[ilor a organizat pe 1 iunie, la Casa de Cultur\ a Studen]ilor din Ia[i, un
concert caritabil. Sub numele „Z=mbe[te, copile!”, evenimentul s-a aflat deja la cea de-a patra
edi]ie. P\rin]i, copii [i bunici s-au bucurat de
s\rb\toare, c\ldur\ sufleteasc\ [i emo]ie, în
cadrul unui concert pe a c\rui scen\ au urcat grupuri corale [i soli[ti deja consacra]i la Ia[i: Juniorii
Operei Na]ionale Romane Ia[i, corul „Musica
Viva”, al Asocia]iei Iubire [i ~ncredere din Ia[i,
afla]i sub coordonarea dirijorului dr. Daniela
Doro[inc\, dar [i Daria Bahrim, Alexandra
Parasca [i Beatrice Florea, de Palatul Copiilor. La
final au c=ntat [i au oferit voie bun\ [i beneficiarii
proiectului – copiii de la Centrul de Zi „Mia Casa
Incule]” [i cei de la Centrul de Zi „Sf=nta Marina”
din Ia[i.

Evenimentul, devenit deja tradi]ie, a avut ca
scop str=ngerea de fonduri, pentru ca cele dou\
proiecte dedicate copiilor din cadrul Funda]iei
„Solidaritate [i Speran]\” s\ continue. ~n mod
practic, peste 70 de copii din medii defavorizate
[i asista]i social beneficiaz\ de activit\]i social
educative prin cele dou\ centre de zi, „Mia Casa
Incule]” [i „Sf=nta Marina” ale „Funda]iei Solidaritate [i Speran]\”.
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P\rintele Calinic Savin, monahul cu via]\ pilduitoare

L

a M\n\stirea Neam] a fost
s\v=r[it\ pe 6 mai slujba
`nmorm=nt\rii pentru monahul Calinic Savin. A participat
un sobor de preo]i [i diaconi, sub
protia arhimandritului Benedict
Sauciuc, stare]ul M\n\stirii Neam].
P\rintele Calinic a v\zut lumina
zilei pe 28 septembrie 1970, provenind dintr-o familie binecuv=n-

tat\ de Dumnezeu din satul Boureni, jude]ul Ia[i. ~[i `ncepe via]a
monahiceasc\ `nc\ din anul
1994, `n ob[tea marei lavre a
Neam]ului. A fost trapezarul m\n\stirii aproape zece ani, cu ascultarea la buc\t\rie [i brut\rie,
din m=inile lui ie[ind bucate pentru cei ce slujesc Domnului. ~n
ciuda tinere]ii, odat\ cu trecerea

timpului, a intervenit [i uzura
biologic\, `mboln\vindu-se `n ultima vreme, suport=nd o lung\
suferin]\, permanent av=nd nevoie de `ngrijiri medicale. ~n chilia sa unde locuia, `n zorii zilei
de 4 mai, `n urma unui crize cardiace, a trecut la Domnul.
Dumnezeu s\-l odihneasc\ `n
pace [i ve[nic\ s\-i fie pomenirea!

M\rturisire de credin]\ la morm=ntul p\rintelui
Justin P=rvu

P

elerinii din toat\ ]ara l-au
comemorat pe 13 iunie,
pe Preacuviosul Arhimandrit Justin P=rvu, stare]ul M\n\stirii Petru Vod\ din jude]ul
Neam]. Sf=nta Liturghie [i Parastasul pentru odihna sufletului
vrednicului slujitor al Sf=ntului
Altar, care s-a remarcat prin ap\rarea dreptei credin]e [i a valorilor poporului rom=n, au fost s\v=r[ite de PS Episcop-vicar Calinic Boto[\neanul, `mpreun\ cu
un sobor numeros de preo]i [i
diaconi. Din soborul slujitorilor
au f\cut parte numero[i stare]i de
la a[ez\rile monahale din Mitropolia Moldovei [i Bucovinei, dar
[i preo]i parohi. ~n jur de 10.000
de pelerini s-au rugat pentru

odihna sufletului p\rintelui Justin, a[tept=nd ore `n [ir, `n lini[te
s\ se `nchine la crucea de la morm=ntul celui ce a p\storit ob[tea
de la Petru Vod\. La final, Protosinghelul Hariton Negrea, stare]ul M\n\stirii Petru Vod\, a mul-

]umit PS P\rinte Calinic Boto[\neanul pentru c\ a slujit Sf=nta
Liturghie [i Parastasul pentru p\rintele Justin, dar [i credincio[ilor
care s-au ostenit s\ participe la
sfintele slujbe `n memoria marelui duhovnic.

P\rintele Mihail Derscariu, condus pe ultimul drum

P

\storul duhovnicesc al
credincio[ilor din Parohia
Hili[eu Clo[ca, Protopopiatul Dorohoi, preotul Mihail
Derscariu, a fost condus pe 16
iunie, pe c\rarea `mp\r\]iei cerurilor. Slujba `nmorm=nt\rii a
fost s\v=r[it\ de PS Episcop-vicar
Calinic Boto[\neanul, al\turi de
un sobor numeros de preo]i din
mai multe parohii ale Moldovei.
P\rintele Derscariu s-a n\scut pe
8 noiembrie 1975, `n municipiul
Dorohoi, din p\rin]ii Constantin
[i Mariana. Dup\ ce a a absolvit
{coala General\ nr. 5 din Dorohoi, a intrat la Seminarul Teologic
„Veniamin Costachi” de la M\-

n\stirea Neam]. ~n anul 1991, s-a
transferat la Seminarul Teologic
Liceal Ortodox „Sf=ntul Mitropolit Dosoftei” din Suceava, pe care
`l va absolvi `n anul 1995. S-a
c\s\torit `n anul 1994 cu Valeria,
cu care a avut trei copii: Georgiana, Alexandru [i Andrei. La data
de 21 septembrie 1995 a fost
hirotonit preot de c\tre Preasfin]itul Calinic Boto[\neanul `n biserica M\n\stirii „Sfin]ii Trei
Ierarhi” din Ia[i. ~ntre anii 19972000 a coordonat lucr\rile de
construc]ie ale noii biserici din
Parohia Hili[eu, iar dup\ anul
2000 s-a ocupat de reacoperirea
cu drani]\ a bisericii vechi, rea-
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coperirea bisericii din filia Corj\u]i [i alte lucr\ri de repara]ie [i
`ntre]inere a l\ca[urilor de `nchin\ciune unde era r=nduit s\
slujeasc\.
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