| Proclamarea solemn\ a canoniz\rii Sfin]ilor Putneni

Proclamarea solemn\ a canoniz\rii Sfin]ilor
Putneni: Mitropolitul Iacob Putneanul [i
Cuvio[ii Sila, Paisie [i Natan

S

f=ntul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Rom=ne, `n [edin]a sa de lucru din 6-7
iunie 2016, a aprobat canonizarea ca sf=nt a Mitropolitului Iacob Putneanul al Moldovei, ierarh cu via]\ curat\ [i sf=nt\,
ap\r\tor al dreptei credin]e, evlavios [i `n]elept, bun dasc\l [i
p\rinte duhovnicesc, mare ctitor
[i p\stor neobosit al ob[tii cre[tine, foarte atent la problemele
sociale [i economice din timpul
s\u. ~n aceea[i [edin]\ de lucru a
fost aprobat\ [i canonizarea a
trei dintre ucenicii Mitropolitului
Iacob Putneanul al Moldovei, [i
anume Cuvio[ii P\rin]i de la M\n\s tirea Sih\stria Putnei: Sila,
Paisie [i Natan, monahi nevoitori, statornici `n dreapta credin]\
[i `n via]a sih\streasc\, fiind pilde de rug\ciune fier binte, de
smerenie, de `nfr=nare, de milostivire [i de `n]eleapt\ pov\]uire
duhovniceasc\.
Pomenirea Sf=ntului Iacob
Putneanul se va s\v=r[i `n fiecare
an, `n ziua de 15 mai, data c=nd
a trecut la cele ve[nice, iar pomenirea Cuvio[ilor Sila, Paisie [i
Natan, ucenicii s\i, se s\v=r[e[te
`n ziua urm\toare, 16 mai, pentru a fi cinsti]i `ndat\ dup\ p\rintele lor duhovnicesc.

Conform r=nduielii biserice[ti,
`nainte de proclamarea oficial\ a
canoniz\rii Sfin]ilor Putneni, a
fost s\v=r[it\, pe 13 mai 2017,
slujba ultimului parastas pentru
Mitropolitul Iacob Putneanul [i
Cuvio[ii Sila, Paisie [i Natan de
c\tre PS P\rinte Calinic Boto[\neanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor. Slujba a avut loc `n
Paraclisul „Sfin]ii Apostoli Petru
[i Pavel” al M\n\stirii Putna. La
e ve niment au asistat numero[i
ierarhi [i credincio[i veni]i din
toate zonele ]\rii.
Pe 14 mai 2017, `n prezen]a
Pa triarhului Bisericii Ortodoxe
Rom=ne [i a zeci de ierarhi, a avut loc, la M\n\stirea Putna,
proclamarea solemn\ a canoniz\rii Sfin]ilor Putneni. Mitropolitul Iacob Putneanul [i Cuvio[ii
Sila, Paisie [i Natan au ar\tat `nc\ o dat\ ast\zi veridicitatea proverbului rom=nesc „Omul sfin]e[te locul”. Al\turi de Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Rom=ne au
mai slujit urm\torii ierarhi: IPS
P\rinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei, IPS P\rinte Lauren]iu, Mitropolitul Ardealului, IPS P\rinte Petru, Mitropolitul Basarabiei [i Exarhul
Plaiurilor, IPS P\rinte Teodosie,
Arhiepiscopul Tomisului, IPS P\-
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rinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, IPS P\rinte Varsanufie, Arhiepiscopul R=mnicului, IPS P\rinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului,
IPS P\rinte Casian, Arhiepiscopul Dun\rii de Jos, PS P\rinte
Corneliu, Episcopul Hu[ilor, PS
P\rinte Lucian, Episcopul Caranse be[ului, PS P\rinte Sofronie,
Episcopul Oradiei, PS P\rinte
Iustin, Episcopul Maramure[ului
[i S\tmarului, PS P\rinte Nicodim, Episcopul Severinului [i
Stre ha iei, PS P\rinte Macarie,
Episcopul Ortodox Rom=n al Europei de Nord, PS P\rinte Calinic
Boto[\ nea nul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Ia[ilor, PS P\rinte
Paisie Lugojanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Timi[oarei, PS
Antonie de Orhei, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Chi[in\ului, PS
P\rinte Emilian Lovi[teanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei R=mni cului. ~n cadrul Sfintei Liturghii, a avut loc proclamarea solemn\ a canoniz\rii Sfin]ilor Putneni: citirea tomosurilor de canonizare, prezentarea icoanelor,
`nchinarea la sfintele moa[te [i
c=ntarea troparelor. Tomosul Sinodal privind canonizarea Sf=ntului Iacob Putneanul a fost citit
de Preasfin]itul P\rinte Corneliu,
Episcopul Hu[ilor: „Acest iubitor
de Hristos-Dumnezeu, Sf=ntul
Iacob Putneanul, nevoitor `n sl\vita M\n\stire a Putnei, ctitoria
Sf=ntului Voievod {tefan cel Mare al Moldovei, s-a remarcat prin
evlavie [i `n]elepciune, bun dasc\l [i p\rinte duhovnicesc, mare
ctitor [i p\stor neobosit al ob[tii
cre[tine, foarte atent la problemele sociale [i economice ale ]\rii. El a r\mas `n con[tiin]a urma[ilor ca un `ndrum\tor spiritual,
cultural [i social al credincio[ilor `ncredin]a]i lui spre p\storire”. PS P\rinte Iustin, Episcopul
Maramure[ului [i S\tmarului, a
dat citire Tomosului Sinodal pen- 
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 tru canonizarea Sfin]ilor Cuvio[i
Sila, Paisie [i Natan: „Ei au primit de la Dumnezeu darul rug\ciunii [i al pov\]uirii sufletelor,
pre]ui]i fiind `n evlavia ierarhilor,
preo]ilor, c\lug\rilor [i credincio[ilor, ca pilde de rug\ ciu ne
fierbinte, de smerenie, de `nfr=nare, de milostivire [i de `n ]e leap t\ pov\]uire duhovniceas c\”. ~n continuare, Preafericitul
P\rinte Patriarh Daniel a rostit
un cuv=nt de `nv\]\tur\ `n care a
prezentat vie]ile [i nevoin]ele
Sfin]ilor Putneni. „S\-i rug\m pe
Sfin]ii Putneni, pe to]i sfin]ii neamului rom=nesc [i pe to]i sfin]ii
Bisericii Ortodoxe Universale s\
lumineze, s\ `nc\lzeasc\ [i s\ `nt\reasc\ sufletul nostru cu rug\ciunile lor, pentru a merge pe calea m=ntuirii, care este unirea
omu lui cu Dumnezeu, Izvorul
vie]ii [i al fericirii ve[nice”, a `ndem nat Patriarhul Daniel. IPS
P\rinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, a mul]umit
Pa tri arhului Rom=niei pentru
sprijin [i i-a oferit o icoan\ repre zent=nd pe Sfin]ii Putneni:
„Cu fiasc\ dragoste, v\ mul]u mim pentru tot ceea ce a]i f\cut
[i ve]i face `n slujba Bisericii Ortodoxe [i mai ales pentru acest
moment sf=nt. ~nv\]\m de la
Preafericirea Voastr\ d\ruirea total\ pentru zidirea Bisericii, a
culturii [i pentru p\strarea credin]ei [i unit\]ii neamului nostru”. La final, ca semn de pre]uire pentru activitatea rodnic\ desf\[urat\ `n slujba Bisericii Ortodoxe Rom=ne, Patriarhul Rom=niei a acordat distinc]ia „Crucea
Patriarhal\” p\rintelui arhimandrit Melchisedec Velnic, stare]ul
M\n\stirii Putna, [i p\rintelui arhimandrit Nectarie Clinci, stare]ul
M\ n\s tirii Sih\stria Putnei. De
asemenea, stare]ul Putnei a primit
din partea P\rintelui Patriarh o
cruce de binecuv=ntare, primele
dou\ volume ale colec]iei „Monahismul Rom=nesc” [i mai multe c\r]i de folos duhovnicesc.
Dup\ sf=r[itul slujbei, to]i credin cio[ii s-au putut `nchina la
sfin tele moa[te ale Sfin]ilor
Putneni.
Cei patru Sfin]i Putneni, a c\ror canonizare a fost proclamat\

solemn `n aceast\ zi binecuv=ntat\ de Dumnezeu, 14 mai 2017,
se adaug\ celor peste o sut\ de
sfin]i str\rom=ni [i rom=ni din
calendarul Bisericii Ortodoxe
Rom=ne, astfel `nc=t nu exist\
nici o lun\ `n calendarul Bisericii
noastre `n care s\ nu fie pomenit
cel pu]in un sf=nt rom=n. Prin
numero[ii sfin]i rom=ni, canoniza]i `n diferite etape (1950-1955,
1992, 2005, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011 [i 2016), poporul rom=n `n]elege [i se bucur\ c\ are
mul]i mijlocitori sau rug\tori
pentru el `n fa]a Preasfintei Treimi, care-l ajut\ s\-[i p\streze
credin]a cre[tin\ ortodox\, ca temelie a m=ntuirii sale, s\ o transmi t\ genera]iilor tinere [i s\
cultive sfin]enia vie]ii [i faptele
iubirii milostive.

Slujbe `n cinstea
Sfin]ilor Putneni
 La M\n\stirea Putna a fost
s\v=r[it\ pe 15 mai, dup\ proclamarea oficial\ a canoniz\rii
Sfin]ilor Putneni, prima Sf=nt\ Liturghie `n cinstea Sf=ntului Ierarh
Iacob Putneanul, Mitro po litul
Moldovei, de IPS P\rinte Mitropo lit Teofan, `mpreun\ cu al]i
cinci ierarhi ai Bisericii noastre.
Au slujit IPS P\rinte Teo dosie,
Arhiepiscopul Tomisului, IPS P\rinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, PS P\rinte Nicodim, Episcopul Severinului [i
Strehaiei, PS P\rinte Macarie,
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Episcopul Ortodox Rom=n al Europei de Nord [i PS P\rinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Ti mi[oarei. Cu v=ntul de `nv\]\tur\ `n cadrul Liturghiei a fost rostit de P\rintele
Mitropolit Teofan, care a prezentat principalele virtu]i ale Sf=ntului Ierarh Iacob Putneanul:
„Sf=ntul Iacob Putneanul a fost,
pe de o parte, arhiereul lui Hristos, iar pe de alt\ parte, p\storul
cel bun al turmei sale. Aceasta a
fost str\dania Sf=ntului Iacob
Putneanul: s\ fie f\r\ pat\, s\ fie
f\r\ prihan\, s\ se osebeasc\ de
cei p\c\to[i, devenind prelungirea m=inilor [i a lucr\rii m=ntuitoa re a Dom nu lui Hristos. Ve dem `n via]a acestui mare ierarh
c\ a `ncercat, [i c\ «Dumnezeu
l-a ajutat, s\-[i pun\ sufletul pentru oile sale». Urm=nd aceast\

che mare, l-a rugat pe domnul
Moldovei din acea vreme s\ `nfiin]eze Spitalul «Sf=ntul Spiridon»
din Ia[i, care p=n\ ast\zi a r\mas
cel mai mare spital al Moldovei.
De ase me nea, Sf=ntul Iacob
Putneanul a m\rturisit adesea c\
un copil f\r\ carte este un copil
pierdut; `ntr-o vreme `n care
pu]in\ lume [tia s\ citeasc\ [i
[colile erau o raritate, marele ierarh a tip\rit un Abecedar [i a `nfiin]at prima [coal\ rural\ din
]ara noastr\, la Putna. Sf=ntul Ierarh Iacob avea con[tiin]a, dup\
spusele Sf=ntului Maxim M\rturisitorul, c\ ignoran]a [i ne[tiin]a
sunt r\d\cina tuturor relelor din
aceast\ lume”.
 ~n cadrul manifest\rilor prilejuite de proclamarea solemn\
a canoniz\rii Sfin]ilor Putneni, `n
dup\-amiaza zilei de 15 mai s-a
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des f\[urat pentru prima oar\
procesiunea „Pelerinajul Sfin]ilor
– ~n sunetul clopotelor”. Pelerinajul Sfin]ilor Putneni a `nceput
la M\n\stirea Putna, unde au
fost c=ntate de ob[tile celor dou\
m\n\stiri troparul Sf=ntului Iacob
Putneanul, Mitropolitul Moldovei, [i troparul Sfin]ilor Cuvio[i
Sila, Paisie [i Natan, dup\ care
IPS P\rinte Pimen, Arhiepiscopul
Sucevei [i R\ d\u]ilor, a citit o
parte din Acatistul Sf=ntului
Ierarh Iacob Putneanul, iar PS
P\rinte Macarie, Episcopul Ortodox Rom=n al Europei de Nord,
din Acatistul Sfin]ilor Cuvio[i
Sila, Paisie [i Natan. ~n continuare, `n sunetul puternic al clopotelor, cele dou\ racle cu sfinte
moa[te [i icoanele Sfin]ilor Putneni au fost `n pelerinaj, pe jos,
de la M\n\stirea Put na p=n\
la M\n\stirea Sih\stria Put nei.
De-a lungul `ntregii procesiuni,
au fost c=ntate troparele Sfin]ilor
Putneni, troparul ~nvierii [i alte
imne religioase, iar p\rin]ii monahi au b\tut necontenit toaca.
Pelerinajul s-a `ncheiat la M\ n\stirea Sih\stria Putnei tot cu
rostirea unor rug\ciuni. S-au
c=ntat troparele Sfin]ilor Putneni,
dup\ care p\rintele arhimandrit
Melchisedec Velnic, stare]ul Putnei, a citit din Acatistul Sf=ntului
Ierarh Iacob Putneanul, iar p\rintele arhimandrit Nectarie Clinci,
stare]ul Sih\striei Putnei, din Acatistul Sfin]ilor Cuvio[i Sila, Paisie
[i Natan. La final, cele dou\ racle cu sfinte moa[te [i icoanele
Sfin]ilor Putneni au fost a[ezate 
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 `n Biserica „Buna Vestire”, spre
`nchinarea credincio[ilor.
 ~n calendarul Bisericii Ortodoxe Rom=ne au fost pomeni]i
pe 16 mai, pentru prima dat\,
Sfin]ii Cuvio[i Sila, Paisie [i Natan de la M\n\stirea Sih\stria
Put nei. Cu ocazia acestui mo ment istoric, la m\n\stirea bucovi nean\ a fost s\v=r[it\ slujba
Sfintei Liturghii de trei ierarhi ai
Bisericii noastre: ~naltpreasfin]itul P\rinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, ~naltpreasfin]itul
P\rinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, [i Preasfin]itul P\rinte Macarie, Episcopul
Or to dox Rom=n al Europei de
Nord. La slujba arhiereasc\ au
participat stare]i [i stare]e, numero[i preo]i din Eparhia Sucevei [i
R\d\u]ilor, credincio[i din zona
Bucovinei [i pelerini din alte jude]e ale ]\rii. La finalul Li turghiei, cuv=ntul de `nv\]\tur\ a
fost rostit de IPS P\rinte Arhiepiscop Teodosie, care a vorbit despre via]a duhovniceasc\ deo sebit\ a Sfin]ilor Cuvio[i Sila,
Paisie [i Natan: „Ace[ti trei sfin]i
cu adev\rat alc\tuiesc o treime
de slujitori, a[a cum spune acatistul lor. Sf=nta M\n\stire Sih\stria Putnei se `mbog\]e[te at=t de
mult ast\zi! Dup\ p\storirea celor trei p\rin]i care au vie]uit aici
[i care au umplut de lumin\ locul acesta [i m\n\stirea aceasta,
la scurt timp, m\n\stirea s-a desfiin]at – dup\ venirea st\p=nirii
austriece. Dup\ aproape 200 de
ani, iat\, aceast\ m\n\stire devine mult mai `nfloritoare, pentru
c\ se `ntorc aici vie]uitorii vechi
ai m\n\stirii – [i nu se `ntorc ca
s\ se odihneasc\, ci se `ntorc ca
s\ vegheze sf=nta m\n\stire, s\
se roage pentru sf=nta m\n\stire,
pentru to]i p\rin]ii de aici [i pentru to]i cei ce poposesc aici. ~n
aprilie 1990 s-a v\zut o lumin\
mare la biserica de piatr\ care a
fost construit\ prin grija acestor
p\rin]i. La pronaosul bisericii s-a
v\zut lumin\, care apoi a `nconjurat biserica. S\p=ndu-se `n locul acesta, s-au g\sit sfintele lor
moa[te. De la `nceput s-a `n]eles
c\ nu sunt oseminte obi[nuite
ale unor vie]uitori de aici, ci sunt
sfinte moa[te, a[a cum sublinia

Cum au fost descoperite moa[tele
Sfin]ilor Putneni?

P

e 24 aprilie 1990, p\rin]ii M\n\stirii Putna au `nceput
refacerea schitului de la Sih\stria Putnei, dup\ ce acesta
fusese `nchis pentru mai bine de 200 de ani. ~n aceast\ zi
au fost g\site sfintele moa[te ale Cuvio[ilor Sila, Paisie [i Natan.
Mai `nt=i, a fost g\sit\ piatra de morm=nt a Cuviosului Sila, `n
partea dreapt\ a bisericii schitului, la exterior, av=nd inscrip]ia:
„Aici zac oasele ieroschimonahului Sila, care au r\posat v\leatul
1783, aprilie 23”. La o palm\ sub p\m=nt se aflau osemintele lui,
galbene [i frumoase. Pe aceea[i latur\, l=ng\ naos, a fost aflat\
piatra de morm=nt a Cuviosului Paisie, cu inscrip]ia: „Aici
odihnesc oasele robului lui Dumnezeu Paisie ieroschimonahul,
[i au r\posat la v\leatul 17[…]”. Sub aceast\ lespede erau
r\m\[i]ele sale p\m=nte[ti, tot galbene [i frumoase, cu o putere
haric\ deosebit\. ~n interiorul bisericii s-au descoperit osemintele
Cuviosului Natan.
Pe 15 iunie 2016, `n prezen]a IPS Arhiepiscop Pimen,
conform binecuv=nt\rii [i aprob\rii Sf=ntului Sinod, a fost
desf\cut\ cripta Sf=ntului Iacob Putneanul. P\rin]ii m\n\stirii au
aflat toate osemintele sf=ntului, care erau precum o p=ine coapt\
[i rumen\ – culoarea sfin]eniei [i a des\v=r[irii `ntru Domnul.
~nmorm=ntarea sa a fost una a smereniei: a fost a[ezat `n
morm=nt `mbr\cat smerit, doar `n ve[m=nt monahicesc de
schimnic, cu o singur\ cruce, simpl\, din argint. Cu adev\rat,
atunci c=nd a p\r\sit demnitatea de mitropolit s-a [i lep\dat de
toate cele trec\toare ale lumii.
Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii noastre, `n cuv=ntul s\u [i a[a cum vedem [i
noi. De acum `nainte, ei n-au
nevoie de odihn\, precum noi.
Ei n-au nevoie de hran\, precum
noi, ei n-au nevoie s\ se adape
cu ap\, precum noi. Ci iat\, ei
sunt plini de daruri, ei s-au

umplut de harul Sf=ntului Duh,
sufletele lor sunt `naintea
Tronului Preasfintei Treimi,
`naintea Maicii Domnu lui.
Sufletele lor s-au `mbr\]i[at cu
sufletele celorlal]i sfin]i [i harul
cu care s-au `mbr\cat se `ntinde
din cer p=n\ la sfintele lor
moa[te”.
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Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit
Teofan `n parohii [i m\n\stiri

~

n perioada 1 mai – 30 iunie 2017, ~naltpreasfin]itul
P\rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a vizitat parohiile:
– Protopopiatul I Ia[i: „Sf=ntul Apostol Toma” din Ia[i;
„Sf=n tul Nicolae” – B\lteni;
„Duminica Tuturor Sfin]ilor” –
St=nca, com. Victoria ;
– Protopopiatul II Ia[i: „Sf=ntul Mare Mucenic Dimitrie” –
Coada St=ncii, com. Ungheni;
– Protopopiatul Boto[ani:
„Intrarea `n Biseric\ a Maicii
Domnului” – Vovidenia din Boto[ani; „Sf=ntul Ioan Botez\torul” din Boto[ani; „Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel” R\chi]i;

– Protopopiatul Piatra Neam]:
„Sf=ntul Ioan Domnesc” – Piatra Neam]; „Sf=ntul Ierarh Nicolae” – Bistri]a, com. Alexandru
cel Bun;
– Protopopiatul T=rgu Neam]:
„Sf=ntul Mare Mucenic Dimitrie” – Cr\c\oani;
– Protopopiatul Roznov:
„Adormirea Maicii Domnului”
Podoleni 2;
– Protopopiatul Dorohoi:
„Sfin]ii Voievozi Mihail [i
Gavriil” Dersca 1; „Adormirea
Maicii Domnului” Lozna;
– Protopopiatul Ceahl\u:
„Sf=ntul Mare Mucenic Dimitrie” C\lug\reni.
~n aceea[i perioad\, P\rinte-

Resfin]ire de
biseric\ la Cr\c\oani

P

e 7 mai, IPS P\rinte Mitropolit
Teofan a resfin]it Biserica cu
hramul „Sf=ntul Mare Mucenic
Dimitrie, Izvor=torul de Mir” din localitatea nem]ean\ Cr\c\oani. La sf=r[it,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei l-a
hirotesit pe preotul paroh Neculai Iliescu
iconom stavrofor. De asemenea, ~naltpreasfin]ia Sa a felicitat at=t pe p\rinte,
c=t [i pe enoria[i pentru felul `n care au
[tiut s\-[i `mpodobeasc\ biserica, oferind
distinc]ie de vrednicie Consiliului parohial, precum [i tuturor celor care au ajutat de-a lungul timpului la renovarea loca[ului de cult.
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le Mitropolit Teofan a vizitat
m\n\stirile:
M\n\stirea Bucium, M\n\stirea S=ngeap-Basaraba, M\n\stirea Micl\u[eni, Schitul Codrii
Pa[canilor (jude]ul Ia[i); M\n\stirea Putna, M\n\stirea Sih\stria
Putnei, M\n\stirea Bogdana,
M\n\stirea „Sf=ntul Ioan cel
Nou” (jude]ul Suceava); M\n\stirea Movila lui Burcel (jude]ul
Vaslui); M\n\stirea Guranda (jude]ul Boto[ani); M\n\stirea Dur\u, M\n\stirea Bistri]a, M\n\stirea Neam], M\n\stirea Sih\stria, M\n\stirea Sc\ricica, M\n\s tirea P=ng\ra]i (jude]ul
Neam]).

Hramul M\n\stirii Neam]

D

e s\rb\toarea ~n\l]\rii Domnului, M\n\stirea
Neam] devine loc de pelerinaj pentru credincio[i din `ntreaga ]ar\, dar [i din str\in\tate,
care vin s\ participe la slujbele r=nduite [i s\ se `nchine
la moa[tele sfin]ilor ocrotitori, ale Sf=ntului Cuvios
Paisie Velicikovschi, ale Sf=ntului Simeon de la Muntele
Minunat [i ale Sf=ntului Necunoscut. {i `n acest an, cu
prilejul s\rb\toririi hramului, vechea a[ezare monahal\
[i-a primit pelerinii prin s\v=r[irea de slujiri arhiere[ti:
slujba Privegherii a fost s\v=r[it\ pe 24 mai de PS P\rinte Emilian Lovi[teanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
R=mnicului, al\turi de IPS P\rinte Pimen, Arhiepiscopul 

Slujiri arhiere[ti |

 Sucevei [i R\d\u]ilor, iar `n ziua
marelui praznic `mp\r\tesc, slujba Sfintei Liturghii a fost s\v=r[it\
de IPS P\rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, `n sobor numeros de ierarhi, preo]i [i
diaconi. ~n cadrul Sfintei Liturghii, s-au rostit [i rug\ciuni pentru eroii care s-au jertfit de-a lungul anilor pentru ap\rarea ]\rii.
~n cuv=ntul de `nv\]\tur\, IPS
P\rinte Mitropolit Teofan a explicat cum ~l putem a[tepta pe

Domnul Hristos: „S\rb\toarea
~n\l]\rii Domnului ne a[az\ pe
noi, iubi]i credincio[i, `n starea
de a[teptare a Domnului Hristos,
Care va veni din nou la sf=r[itul
lumii. Fiind noi `n aceast\ stare
de a[teptare pentru a-L vedea pe
Domnul Hristos cum va cobor`
din ceruri, a[a cum L-au v\zut
Sfin]ii Apostoli cum S-a ~n\l]at,
sun tem chema]i s\ urm\m `n demnul M=ntuitorului din Evanghelie: «Priveghea]i [i v\ ruga]i,

c\ci nu [ti]i ziua, nici ceasul
c=nd Fiul Omului va veni». S\
ne a[ez\m, a[adar, `n stare de
priveghere, de a[teptare, pentru
a-L primi din nou pe Domnul
Hristos. Suntem datori, cum spune o vorb\ din popor, s\ muncim
ca [i cum nu am muri niciodat\,
dar, `n acela[i timp, s\ fim preg\ti]i pentru `nt=lnirea cu Domnul
Hristos ca [i cum am muri `n
aceast\ sear\”.

Sfin]irea Paraclisului
„Sf=ntul Cuvios Paisie Aghioritul” din Bistri]a,
comuna Alexandru cel Bun

E

noria[ii Bisericii „Sf=ntul Ierarh Nicolae“ –
Bistri]a, comuna Alexandru cel Bun, Protopopiatul Piatra Neam], s-au bucurat, pe
28 mai, de vizita IPS P\rinte Mitropolit Teofan,
care a s\v=r[it slujba de sfin]ire a Paraclisului cu
hramul „Sf=ntul Cuvios Paisie Aghioritul“, situat la
demi so lul loca[ului de cult. P\rintele paroh
Gabriel Pintilie a fost hirotesit iconom stavrofor,
drept recuno[tin]\ pentru lucrarea administrativ\ [i
misionar\ desf\[urat\. Lucr\rile la Biserica „Sf=ntul
Ierarh Nicolae“ din comuna Alexandru cel Bun au
`nceput `n a doua jum\tate a anului 2010. Biserica
este ridicat\ `n `ntregime, iar `n prezent se lucreaz\
la tencuirea pere]ilor `n vederea efectu\rii picturii.
La demisolul bisericii a fost amenajat un paraclis,
unde vor fi s\v=r[ite slujbele p=n\ la terminarea
bisericii.


www.mmb.ro | 7

| Slujiri arhiere[ti

Sfin]ire de cas\ social\
`n Parohia Coada St=ncii

~

n dup\-amiaza zilei de 4 iunie, IPS P\rinte
Mitropolit Teofan a s\v=r[it slujba de sfin]ire
a noii case sociale a Parohiei „Sf=ntul Mare
Mucenic Dimitrie“ – Coada St=ncii. Ca urmare a
implic\rii `n realizarea lucr\rilor de construc]ie [i
de `nfrumuse]are a casei sociale, p\rintele Neculai
Petrachi a fost hirotesit iconom. De asemenea, au
fost eviden]iate persoanele care s-au ostenit cel
mai mult [i au ajutat la zidirea casei sociale,
acestea primind distinc]ii [i diplome de vrednicie.

Resfin]irea Bisericii
„Pogor=rea Sf=ntului
Duh“ – Ceahl\u

P

S Episcop-vicar Calinic Boto[\neanul a
resfin]it pe 4 iunie loca[ul de `nchin\ciune din incinta Palatului Cnejilor, comuna Ceahl\u. Acesta este `nchinat Pogor=rii
Sf=ntului Duh [i a fost supus `n ultimii ani unor
lucr\ri de renovare. ~ncep=nd cu anul 2007, s-au
des f\[urat, sub `ndrumarea preotului paroh
Andrei Fabian, lucr\ri de tencuire, zugr\veli [i
`nlocuire a acoperi[ului din drani]\ cu tabl\ de
cupru. ~n acela[i timp, s-au mai efectuat [i alte
lucr\ri la interiorul [i exteriorul bisericii. La final,
p\rintele paroh Andrei Fabian a fost hirotesit
iconom stavrofor, iar zece credincio[i au primit
distinc]ii de vrednicie.

Racl\ cu sfinte moa[te a[ezat\ spre `nchinarea
credincio[ilor, la Parohia Vovidenia din Boto[ani

P

e 10 iunie, IPS P\rinte
Mitropolit Teofan a fost
prezent la Biserica Vovidenia din Boto[ani, unde a s\v=r[it slujba Vecerniei unit\ cu
Litia, dup\ care a sfin]it racla `n
care au fost a[ezate p\rticele
din sfintele moa[te ale Sf=ntului
Efrem cel Nou, ale Sf=ntului M\rturisitor Ioan Rusul, ale Sf=ntului Ignatie Episcopul [i ale Sfintei Ecaterina. Sfintele moa[te au
fost aduse din Grecia cu aprobarea Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel [i cu binecuv=ntarea IPS P\rinte Mitropolit Teofan,
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 prin bun\voin]a IPS P\rinte
Meliton, Mitropolit de Maraton,
[i cu ajutorul p\rintelui protopop Lucian Leonte.
Racla a fost confec]ionat\ `n
atelierele Patriarhiei, din alam\,

argint [i argint aurit [i poart\
emblema Patriarhiei Rom=ne,
iar sfintele icoane sunt din
email. La final, Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei a primit
din partea Parohiei Vovidenia o

cruce de binecuv=ntare. Dup\
ce au primit binecuv=ntare de
la IPS P\rinte Teofan, credincio[ii prezen]i s-au `nchinat sfintelor moa[te.

Sfin]ire de cas\ praznical\ la Biserica
„Sfin]ii Voievozi Mihail [i Gavriil” – Dersca 1

P

e 11 iunie, IPS P\rinte
Mitropolit Teofan a ajuns
`n Protopopiatul Dorohoi,
unde a s\v=r[it slujba de sfin]ire a
casei praznicale de la Parohia
„Sfin]ii Voievozi Mihail [i Gavriil” – Dersca 1, jude]ul Boto[ani.
Casa praznical\ de la Dersca
con]ine [i un muzeu amenajat cu
obiecte tradi]ionale [i de cult. Ca
urmare a implic\rii `n realizarea
lucr\rilor de construc]ie [i de `nfrumuse]are a casei praznicale,
p\rintele paroh Dumitru Hap\u a
fost felicitat de Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei. De asemenea, au fost eviden]iate persoanele care s-au ostenit cel mai mult
[i au ajutat la zidirea casei sociale, acestea primind distinc]ii [i
diplome de vrednicie.

Sfin]irea casei parohiale din Parohia {erbe[ti

P

S Episcop-vicar Calinic
Boto[\neanul a sfin]it pe
11 iunie casa parohial\ a
Parohiei {erbe[ti, comuna Ciorte[ti din Protopopiatul III Ia[i. Cu
acest prilej au fost oferite dis tinc]ii celor care au contribuit
mai consistent la ridicarea [i
con solidarea casei parohiale.
Actuala cas\ parohial\ din {erbe[ti a fost sediu al cooperativei
agricole de produc]ie (CAP).
Pentru o vreme a fost `nchiriat\
de enoria[ii parohiei pentru a
locui preotul paroh. Odat\ cu
venirea p\rintelui Ionu] Apostol
`n anul 2005, s-au `nceput demer surile pentru cump\rarea
cl\dirii, iar apoi au debutat lucr\rile de consolidare.
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Sfin]irea picturii Bisericii
„Sf=ntul Ioan Botez\torul” din Boto[ani

I

PS P\rinte Mitropolit Teofan
a s\v=r[it pe 11 iunie slujba
de sfin]ire a noii picturi a
Bisericii „Sf=ntul Ioan Botez\torul” din municipiul Boto[ani. La
sf=r[it, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei l-a felicitat pe preotul
paroh Petru Fercal, oferindu-i
dis tinc]ia „Crucea Moldav\”
pentru clerici. De asemenea,
~naltpreasfin]ia Sa i-a felicitat [i
pe enoria[i pentru felul `n care
au [tiut s\-[i `mpodobeasc\ cu
pictur\ biserica, oferind distinc]ie de vrednicie tuturor celor care au ajutat de-a lungul timpului
la `nfrumuse]area loca[ului de
cult. Printre cei eviden]ia]i s-a
num\rat [i primarul municipiului
Boto[ani, C\t\lin Flutur, care a
primit distinc]ia „Crucea Moldav\” pentru mireni. Situat\ `n cartierul Stejari din municipiul Bo-

to[ani, Biserica „Sf=ntul Ioan Bote z\torul” a fost zidit\ `n anul
1832, pe locul unei biserici
vechi din lemn de la 1750, [i
este `nscris\ `n Lista Monumen-

telor Istorice. Pictura loca[ului
de cult a fost realizat\ `n tehnica
fresco, stil bizantin, de c\tre pictorul Dan Gogu, sub `ndrumarea
p\rintelui paroh Petru Fercal.

Credincio[ii nem]eni au adus cinstire
Br=ului Maicii Domnului

C

institul Br=u al Maicii Domnului de la
M\n\stirea „Kato Xenia” din Grecia a fost
adus `n perioada 15-17 iunie `n Parohia
„Sf=ntul Nicolae” din Piatra Neam] cu binecuv=ntarea IPS P\rinte Mitropolit Teofan [i a IPS P\rinte
Mitropolit de Dimitriada, Ignatie de Volos, din
Grecia, [i cu acordul maicii stare]e Nimfodora.
Delega]ia greac\, format\ din preotul Atanasios [i
monahiile Antonia [i Andreea, a fost `nt=mpinat\
pe 15 iunie de un sobor de preo]i [i diaconi condus de p\rintele protopop de Piatra Neam], Valentin Tofan, [i de p\rintele paroh {tefan Oprea.
Racla cu Cinstitul Br=u a fost a[ezat\ `n biseric\,
pe un baldachin special amenajat, [i a fost s\v=r[it\ slujba Acatistului Acoper\m=ntului Maicii
Domnului [i a Vecerniei unite cu Litia. Pe 16 [i 17
iunie `n parohia nem]ean\ au fost s\v=r[ite mai
multe slujbe religioase. ~n perioada 18-20 iunie
2017, Br=ul Maicii Domnului a fost dus `n Parohia
bucure[tean\ „Sf=ntul Apostol [i Evanghelist Ioan”,
Sector 4.
Istoria Br=ului Maicii Domnului de la Kato Xenia `ncepe `n anul 1522, c=nd m\n\stirea de
maici situat\ la 50 km de Volos prime[te dou\
p\r]i din pre]iosul odor. Imediat dup\ aducerea
Cinstitului Br=u, oamenii s-au `ns\n\to[it. ~ntre

10 | mai-iunie | Candela Moldovei | an XXV, nr. 5-6

12-15 octombrie 2001, racla cu Br=ul Maicii
Domnului de la M\n\stirea „Kato Xenia” s-a aflat
la Ia[i, `n perioada hramului Sfintei Parascheva.
Peste un milion de credincio[i au cinstit atunci
Br=ul Maicii Domnului, `mpreun\ cu moa[tele
Sfintei Parascheva. ~n perioada 1-10 septembrie
2007, racla cu Br=ul Maicii Domnului de la M\n\stirea „Kato Xenia” s-a aflat [i `n Arhiepiscopia
de Alba Iulia. Br=ul Maicii Domnului de la Kato
Xenia a fost adus [i la Constan]a, pentru prima
dat\ `n anul 2002, iar pentru a doua oar\ `n anul
2008.
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Sfin]ire de apartament Pro Vita `n Piatra Neam]

P

\rintele Mitropolit Teofan
a sfin]it pe 23 iunie un
apartament al Biroului
ProVita – Piatra Neam]. Este prima loca]ie de acest gen din Eparhia Ia[ilor destinat\ femeilor care
se confrunt\ cu o sarcin\ nea[teptat\ [i `nt=mpin\ dificult\]i.
Viitoarele mame vor primi aici
at=t sprijin material, c=t [i consiliere psihologic\, duhovniceasc\,
juridic\, orientare social\. Apartamentul are trei camere, put=nd
fi g\zduite cel pu]in trei persoane, care vor beneficia de utilit\]i
[i toate cele necesare pe perioada sarcinii.

Procesiune cu sfinte moa[te la Piatra Neam]

S

f=ntul Proroc Ioan Bote z\ torul este
ocrotitorul mu nicipiului Piatra Neam].
Potrivit tradi]iei, [i `n acest an, `n preajma
s\rb\torii Na[terii Sf=ntului Ioan Botez\torul au
fost organizate mai multe evenimente religioase.
Credincio[i din toate col]urile ora[ului Piatra
Neam] au participat pe 23 iunie la procesiunea cu
moa[tele Sf=ntului Cuvios Iosif de la Varatic, desf\[urat\ pe str\zile municipiului nem]ean. Traseul
pelerinajului a fost urm\torul: Biserica „Sf=ntul
Ioan Domnesc” (Turnul lui {tefan cel Mare) –
Teatrul Tineretului – Rondul peste r=ul Cuiejdiu –
Bi se rica „Sf=ntul Mare Mucenic Mi na” –
Protopopiatul Piatra Neam] – Consiliul Jude]ean –
Bi se rica „Sf=n tul Ioan Domnesc”. IPS P\ rin te
Mitropolit Teofan a condus ceremonialul religios,
s\v=r[ind [i slujba Vecerniei unite cu Litia la
Biserica „Sf=ntul Ioan Domnesc” din localitate. La
final, a adre sat celor prezen]i un cuv=nt de
`nv\]\tur\: „Sf=ntul Ioan Botez\torul i-a avut ca
p\rin]i pe Sfin ]ii Zaharia [i Elisabeta. {i spune
Sf=ntul Evanghelist Luca: «{i erau am=ndoi drep]i
`naintea lui Dumnezeu, umbl=nd f\r\ prihan\ `n
toate poruncile [i r=nduielile Domnului». Erau,
a[adar, te m\ tori de Dumnezeu [i `m pli ni tori ai
poruncilor. Cum ar trebui s\ fie tat\l ideal [i mama
ideal\? R\spunsul nu poate fi dec=t unul: tem\tori
de Dumnezeu, pe de o parte, [i `mplinitori ai poruncilor lui Dumnezeu, pe de alt\ parte. ~nt\rind
cele spuse, acum trei mii de ani, `n]eleptul Solomon a spus c\ frica de Dumnezeu este `nceputul
`n]elepciunii. Cel care nu are fric\ de Dumnezeu [i
nu are ru[ine de oameni `n accep]iunea popular\ este
un om care nu merit\ denumirea de om”.
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20.000 de pelerini s-au `nt=lnit cu Sf=ntul Ioan
cel Nou de la Suceava

Z

iua de 24 iunie, dat\ `n
care, `n anul 1786, moa[tele Sf=ntului Ioan cel
Nou au fost aduse la Suceava de
la Zolkiew, reprezint\ pentru
Bucovina unul dintre cele mai
importante evenimente duhovnice[ti. {i anul acesta, M\n\stirea
„Sf=ntul Ioan cel Nou” din Suceava, `mbr\cat\ `n straie de s\rb\toare, a unit ierarhi, preo]i [i
cre dincio[i `n rug\ciune, `n
laud\ [i `n mul]umire aduse lui
Dumnezeu [i sfin]ilor. Nu mai
pu]in de 20.000 de credincio[i
din `ntreaga ]ar\ au participat la
hramul m\n\stirii bucovinene,
`nchin=ndu-se la moa[tele Sf=ntului Ioan cel Nou [i rug=ndu-se
de-a lungul procesiunii cu sfintele moa[te. Manifest\rile prilejuite de hramul M\n\stirii „Sf=ntul Ioan cel Nou de la Suceava”
au `nceput pe 23 iunie, c=nd
racla cu cinstitele moa[te ale
Sf=n tului Ioan cel Nou a fost
scoas\ din biseric\ [i a[ezat\ `n
curtea m\n\stirii spre `nchinarea

credincio[ilor. Pe 24 iunie, `n
ziua marii s\rb\tori, curtea m\n\s tirii sucevene a prins via]\,
umpl=ndu-se de credincio[ii
veni]i de aproape sau de departe
s\ participe la slujba Sfintei Liturghii, s\v=r[it\ de IPS P\rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, `mpreun\ cu IPS P\rinte
Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, IPS P\rinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, [i PS
P\rinte Macarie al Episcopiei
Ortodoxe Rom=ne a Europei de
Nord. La finalul Sfintei Liturghii,
IPS P\rinte Mitropolit Teofan a
rostit cuv=ntul de `nv\]\tur\, `n
ca re a subliniat faptul c\ una
dintre principalele virtu]i ale
Sf=ntului Ioan cel Nou de la Sucea va a fost aceea de a avea
g=ndul la Hristos `n tot timpul
vie]ii lui: „Sf=ntul Ioan cel Nou
de la Suceava at=t de mult sim]ea prezen]a lui Hristos `n interiorul s\u, fiind `mbr\cat cu El –
nu doar prin Taina Botezului, ci
prin vie]uirea lui cea dreapt\ [i
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prin credin]a lui puternic\ –, `nc=t `n momentul `n care i s-a pus
`n fa]\, pe de o parte, s\-[i p\streze via]a, dar s\-L tr\deze pe
Hristos, sau, pe de alt\ parte, s\
piard\ via]a aceasta p\m=ntean\, dar s\ r\m=n\ `mbr\cat `n
Domnul Hristos, n-a avut nici o
ezitare `n a alege calea cea m=ntuitoare. Iar ]elul nostru, iubi]i
cre dincio[i, este `mbr\carea
noastr\ `n Domnul Hristos. A te
ruga ne`ncetat nu `nseamn\ a sta
`n genunchi 24 de ore din 24, ci
a avea g=ndul la Hristos `n tot
ceea ce faci, `n tot ceea ce gr\ie[ti, `n orice decizie pe care o
iei, av=nd m\rturie din Scripturi,
pentru a afla dac\ e[ti pe calea
cea dreapt\. ~mplinind acestea,
vom percepe prezen]a lui Dumnezeu `n inimile noastre [i aerul
vie]ii celei noi, adic\ `mbr\carea
cu Domnul Hristos”. Dup\ ot pustul Sfintei Liturghii, a avut loc
pelerinajul cu moa[tele Sf=ntului
Ioan cel Nou pe str\zile municipiului Suceava.
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Troi]\ ridicat\ `n
memoria eroilor,
la Scobin]i

P

e 25 iunie, IPS P\rinte Mitro polit Teofan a s\v=r[it
slujba de sfin]ire a unei
troi]e ridicate `n comuna Scobin]i
din Protopopiatul H=rl\u, `n memoria celor care au trecut la Domnul
`n luptele ce au avut loc `n zon\ `n
perioada 21-24 iunie 1616. ~n semn
de recuno[tin]\, administra]ia
local\ i-a d\ruit P\rintelui Mitropolit o distinc]ie [i monografia comunei. Crucea `nalt\ de c=]iva metri a
fost f\cut\ dup\ un proiect a doi
me[teri populari din zon\, Dumitru
[i Gic\ Bi]\. Potrivit paginilor de
istorie, ultima b\t\lie medieval\ ce
a avut loc pe acele meleaguri a fost
`n luna august a anului 1616. Dup\
c=]iva ani de la acest moment, H=rl\ul va deveni capitala Moldovei.
Comitetul de ini]iativ\ pentru realizarea monumentului a fost format
din jr. Gheorghe Hri[cu – primar,
Veronica Chiriac, Trofin C. Constantin – viceprimar, Consiliul Local
Scobin]i, arhim. Gavriil Alexa, stare]ul M\n\stirii S=ngeap-Basaraba,
pr. dr. Dumitru Tincu, pr. Mihai
Cozma, col. (rez) Dumitru Miron.

Biserica „Sf=ntul Apostol
Andrei“ din Satu Nou,
sfin]it\ de doi ierarhi

P

e 25 iunie, credincio[ii Parohiei „Sf=ntul Apostol
Andrei“ – Satu Nou, din Protopopiatul S\veni, au tr\it
alese clipe de bucurie [i momente istorice. PS
Episcop-vicar Calinic Boto[\neanul [i PS Antonie de Orhei,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chi[in\ului, au s\v=r[it slujba
de sfin]ire a loca[ului de cult. Timp de 15 ani (2001-2016), de
zidirea bisericii s-au ocupat preo]ii Dumitru Leonte [i Ovidiu
Cojocariu, iar timp de 1 an (2016-2017), preotul Vasile Viorel
Florea de la Parohia Chi[c\reni, care a suplinit [i `n aceast\
comunitate. La final, p\rintele Vasile Viorel Florea a fost
hirotesit iconom stavrofor, iar p\rintele Dumitru Leonte a
primit „Crucea Sf=ntului Ierarh Dosoftei“. Ca semn de
pre]uire, au primit distinc]ii [i vrednicii credincio[i care s-au
ocupat de construirea bisericii parohiale.

Sfin]ire de cas\ parohial\ la
R\chi]i – Boto[ani

P

e 25 iunie, IPS P\rinte
Mi tropolit Teofan a s\ v=r[it slujba de sfin]ire a
noii case parohiale din Parohia
„Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel“ –
R\chi]i, Protopopiatul Boto[ani.
Ca urmare a implic\rii sale `n
realizarea lucr\rilor de construc]ie [i de `nfrumuse]are a casei
parohiale, p\rintele Marcel Popa
a fost hirotesit iconom stavrofor.
De ase me nea, au fost evi den ]iate persoanele care s-au ostenit
cel mai mult [i au ajutat la
zidirea casei parohiale, acestea
primind distinc]ii [i diplome de
vrednicie din partea IPS P\rinte
Teofan.
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Pictura bisericii de la
M\n\stirea S=ngeap – Basaraba a fost sfin]it\

~

n Duminica a treia dup\
Rusalii, ob[tea M\n\stirii
S=ngeap-Basaraba l-a avut
ca oaspete pe ~naltpreasfin]itul
P\rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, care a sfin]it
pictura Bisericii „Acoper\m=ntul
Maicii Domnului“. Slujba de
sfin]ire a fost urmat\ de Sf=nta
Liturghie s\v=r[it\ `n altarul de
var\ al m\n\stirii. La final, arhimandritul Gavriil Alexa, stare]ul
M\n\stirii Basaraba, a mul]umit
IPS Teofan, binef\c\torilor [i tuturor celor prezen]i. Biserica de
lemn a M\n\stirii S=ngeap-Basaraba din comuna Scobin]i – Ia[i
a fost ridicat\ `n numai trei s\pt\m=ni, `n anul 2003, de atunci
[i p=n\ `n prezent derul=ndu-se
lucr\ri de pictur\ [i de dotare cu
cele necesare slujirii. Biserica a
fost construit\ de c\tre o echip\
de me[teri populari din Vatra
Moldovi]ei, condus\ de b\tr=nul
Petru Ciornei, prin jertfa familiei

Constantin Deleanu. ~n anul
2012 a fost sfin]it altarul bisericii, dup\ care s-a lucrat la pictura interioar\. Pictura sf=ntului

loca[ de cult a fost executat\ de
p\rintele protosinghel Teofan
Straton de la M\n\stirea Bucium
din Ia[i.

Biserica „Duminica Tuturor Sfin]ilor” din satul
St=nca, sfin]it\ de IPS Mitropolit Teofan

P

e 29 iunie, IPS P\rinte
Mitropolit Teofan a s\v=r[it sfin]irea bisericii cu
hramul „Duminica Tuturor Sfin]ilor“ din Parohia St=nca Roznovanu, Protopopiatul I Ia[i. Drept
recuno[tin]\ pentru implicarea [i
h\rnicia de care a dat dovad\,
p\rintele paroh Adrian Vasile
Miron a fost hirotesit `ntru iconom
stavrofor. IPS P\rinte Teofan a
felicitat at=t pe p\rinte, pe so]ia
acestuia, c=t [i pe ctitori [i enoria[i pentru felul `n care au [tiut
s\-[i construiasc\ [i s\-[i `mpodobeasc\ biserica, oferind dis tinc]ii de vrednicie tuturor celor
care au ajutat de-a lungul tim pului la construc]ia loca[ului de
cult.
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„Familia preotului – m\rturie de via]\ cre[tin\ `n
lumea de azi”

C

entrul Cultural-Pastoral
„Sf=ntul Daniil Sihas trul” din Dur\u g\zduie[te [i anul acesta Conferin]ele
preo]e[ti pentru p\rin]ii slujitori
din parohiile Arhiepiscopiei
Ia[ilor. ~nt=lnirile sunt organizate
de Sectorul de Misiune, Statistic\
[i Prognoz\ Pastoral\ [i se vor
desf\[ura `n lunile mai-septembrie. Cu binecuv=ntarea IPS P\rin te Mitropolit Teofan, a avut
loc `n perioada de 1-3 mai, prima Conferin]\ preo]easc\ la care
au participat preo]ii, doamnele
preotese, dar [i o parte dintre copiii acestora. Inspira]i de faptul
c\ anul 2017 a fost declarat de
c\tre Sf=ntul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Rom=ne Anul omagial
al sfintelor icoane, al iconarilor [i
al pictorilor biserice[ti [i Anul comemorativ Justinian Patriarhul [i
al ap\r\torilor Ortodoxiei `n timpul comunismului `n Patriarhia
Rom=n\, tema propus\ pentru
lucr\rile Conferin]ei din acest an
este „Familia preotului – m\rturie de via]\ cre[tin\ `n lumea de
azi”. Invitatul primei `nt=lnirii a
fost domnul Demostene Andronescu, unul dintre poe]ii m\rturisitori ai temni]elor comuniste. A
petrecut la Jilava, Gherla [i Aiud
12 ani, din 1952 p=n\ `n august
1964. Demostene Andronescu a
relatat `n cele 90 de minute `nt=mpl\ri greu de crezut ast\zi,
`n t=lniri cu oameni care [i-au
ar\tat `n]elepciunea [i sfin]enia
`n condi]iile extreme ale temni]elor. ~n cuv=ntul de `ncheiere,
IPS P\rinte Mitropolit Teofan a
rostit [i c=teva `ndemnuri pentru
to]i participan]ii: „Este nevoie de
o con[tientizare personal\, dar [i
a parohienilor, `n ceea ce prive[te persecu]ia cre[tinilor `n `nchisorile comuniste [i jertfa lor, dar
s\ fim con[tien]i [i s\ fim al\turi
suflete[te [i de cre[tinii persecuta]i ast\zi `n Siria, Egipt, Irak, India, Nepal, Nigeria etc. ~n ceea
ce prive[te m\rturisirea credin]ei, este nevoie s\ fim foarte
aten]i la relativismul doctrinar,

dar [i liturgic. ~nv\]\tura de credin]\ [i slujbele s\ fie f\cute a[a
cum ne `nva]\ Sfin]ii P\rin]i [i
cum este `nv\]\tura Bisericii. S\
fim con[tien]i c\ familia pre otului este `n sine o m\rturie de
credin]\”.
A doua conferin]\ cu preo]ii [i
preotesele din Arhiepiscopia
Ia[ilor a avut loc `n perioada 7-9
mai, la Centrul Cultural Pastoral
„Sf=ntul Daniil Sihastrul” de la
Dur\u. Participan]ii, familii de
preo]i din Protopopiatele Piatra
Neam], H=rl\u [i T=rgu Neam],
au avut bucuria de a se ruga `mpreun\ la Sf=nta [i Dumne ze iasca Liturghie s\v=r[it\ de IPS
P\rinte Mitropolit Teofan pe 8
mai [i de PS P\rinte Emilian Lovi[teanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei R=mnicului, pe 9 mai.
Cuvintele p\rinte[ti ale IPS P\rinte Mitropolit Teofan au deschis lucr\rile conferin]ei cu `ndemnul cald de a medita asupra
vie]ii de familie, av=nd drept
model demnitatea, lu cra rea [i
jertfa m\rturisitorilor din perioada regimului comunist: „Hr\nindu-ne din aceast\ p=ine (a m\rtu risirii credin]ei, nn.), s\ ne

amintim mai mult despre m\r turisitori, s\ le citim c\r]ile [i s\
g\sim puncte de leg\tur\ `ntre
ceea ce au tr\it ei atunci [i ceea
ce tr\im noi ast\zi”.
~n cadrul `nt=lnirii, PS P\rinte
Emilian Lovi[teanul a sus]inut
conferin]a „Familia cre[tin\ [i familia preotului `n special”. Structurat\ pe trei capitole importante, conferin]a a debutat cu c=teva considera]ii teologice despre
fa milie [i `n special despre fa milia cre[tin\, a continuat dezb\t=nd aspecte legate de familia
preotului ca m\rturie a vie]uirii
cre[tine contemporane [i s-a `ncheiat cu o analiz\ profund\
asupra situa]iei familiei preotului
ortodox rom=n `n timpul regimului comunist. Ultima parte a conferin]ei a adus `n prim-plan chipuri de preo]i m\rturisitori din
pe rioada regimului comunist
ateu [i exemple gr\itoare ale
unor preotese [i copii de preo]i
care au avut de suferit pentru c\
au m\rturisit credin]a [i au fost
solidari cu cei `nchi[i sau persecuta]i pe nedrept de autorit\]i.
Conferin]ele preo]e[ti de la
Dur\u au continuat pe 5-7 iunie 
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 cu `nt=lnirea preo]ilor din Protopo piatele H=rl\u, Roznov [i
S\veni. Pentru aceast\ `nt=lnire a
fost invitat\ doamna Galina R\duleanu, medic psihiatru, dar [i
fost de]inut politic `ntre anii
1960-1964. Doamna Galina a
m\rturisit c\, pentru domnia sa,
via]a se `mparte `n dou\ pe rioade: `nainte de `nchisoare [i
dup\ `nchisoare. A fost arestat\
la 27 de ani [i, `n urma unui proces injust, a fost condamnat\ la
[apte ani de `nchisoare pentru
„discu]ii du[m\noase” cu tat\l
s\u, preotul basarabean Boris
R\duleanu. A trecut prin `nchisorile din Bra[ov, Uranus, Jilava,
Arad [i Oradea. Nu a regretat
niciodat\ anii de deten]ie. Au
fost ani de purificare, de `nt=lnire
cu sine, de reevaluare a vie]ii.
~n `nchisoare a aflat valoarea li-

ber t\]ii. ~nchisoarea a fost o
[coal\ a rug\ciunii, o [coal\ a

vie]ii ce a `nt\rit `n primul r=nd
spiritul.

Cursuri pentru ob]inerea gradelor
profesionale `n preo]ie

~

n perioada 8-19 mai, la
Cen trul Cultural-Pastoral
„Sf=ntul Ilie“ de la M\n\stirea Micl\u[eni au avut loc cursurile pentru ob]inerea gradelor
profesionale de definitivat [i

gradul II `n preo]ie. Cursurile au
fost organizate, cu binecu v=n tarea IPS P\rinte Mitropolit Teofan, de Facultatea de Teologie
Ortodox\ „Dumitru St\niloae“
din Ia[i [i de Centrul de formare
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continu\ al Arhiepiscopiei Ia[ilor. ~n acest an au fost prezen]i la
cursuri cincizeci de preo]i din
toate eparhiile Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei. Timp de dou\ s\pt\m=ni, cursurile au fost 
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 `nso]ite de ateliere interactive,
sus]inute de profesori de la
Facultatea de Teologie Ortodox\
din Ia[i, precum [i de al]i
profesori invita]i: pr. conf. dr.
Constantin Necula de la Facultatea de Teologie Ortodox\ din
Sibiu, conf. univ. dr. Radu Preda
de la Facultatea de Teologie
Ortodox\ din Cluj-Napoca [i
pre[edinte al Institutului de Inves tigare a Crimelor Comunis mului [i Memoria Exilului Rom=nesc, pr. prof. dr. Viorel Sava [i

pr. lect. dr. Emilian Roman de la
Facultatea de Teologie Ortodox\
„Du mitru St\niloae“ din Ia[i,
pr. prof. dr. Ion Vicovan, decanul
Facult\]ii de Teologie Ortodox\
„Du mi tru St\niloae“ din Ia[i,
pr. prof. dr. Gheorghe Popa de la
Facultatea de Teologie ie[ean\,
pr. prof. dr. Viorel Ioni]\ de la
Facultatea de Teologie Ortodox\
„Justinian Patriarhul“ din Bucure[ti, pr. conf. dr. Patriciu Vlaicu
de la Facultatea de Teologie
Ortodox\ Cluj-Napoca, pr. lect.

dr. Roger Coresciuc [i diac. lect.
dr. Sorin Mihalache de la Ia[i.
Fiecare zi de curs a debutat cu
Sf=nta Li turghie, s\v=r[it\ `n
biserica M\n\stirii Micl\u[eni,
iar, la finalul fiec\reia dintre cele
dou\ s\pt\m=ni, participan]ii au
sus]inut un examen scris `n domeniile Teologie interdisciplinar\ [i Teologie pastoral-misionar\
[i unul oral `n domeniul Teologie
liturgic\, Catehetic\ [i omiletic\
[i Administra]ie parohial\.

Sidewalk Counseling – o [ans\ pentru mame

P

e 17 iunie, s-a desf\[urat,
la sediul Pro Vita Ia[i, seminarul de formare Sidewalk Counseling – consiliere pro
vita `n strad\, sus]inut de Bernadette Smyth, fondator [i director
al Asocia]iei Precious Life din
Irlanda de Nord, Marea Britanie.
Mesajul [i imboldul principal
oferit de Bernadette Smyth celor
20 de participan]i a fost c\ impac tul salv\rii unui copil este
mult mai mare dec=t se poate
crede. Nu numai c\ prin consiliere po]i salva sufletul [i trupul
unui copil, o po]i ajuta pe mam\
s\ evite trauma avortului, dar,
mai presus de toate, oferi [ansa
unei noi genera]ii s\ existe. Prin
salvarea unui singur om, se sal-

veaz\ to]i urma[ii lui. ~n cadrul
prezent\rii, Bernadette Smyth a
punctat o serie de aspecte esen]iale `n activitatea pro vita. ~n
pri mul r=nd, motivele pentru
care o femeie ia `n considerare
avortul pot rezida `n faptul c\ `n
acea situa]ie, `n acel moment, ea
vede avortul ca pe singura ei
solu]ie sau `n faptul c\ presiunile
care vin din partea familiei sunt
puternice, mai ales dac\ viitoarea mam\ este adolescent\. ~n al
doilea r=nd, activitatea de Sidewalk Counseling presupune, `n
linii mari, o informare temeinic\
a femeilor privind drepturile lor
[i ale copilului pe care `l poart\,
o discu]ie bazat\ pe afec]iune [i
`n]elegere. Consilierea de strad\

nu este un protest, ci o deschidere a bra]elor c\tre femeile care
au nevoie de r\spunsuri [i afec]iune. ~n al treilea r=nd, este foarte important pentru un consilier
pro via]\ s\ realizeze contactul
vi zual, s\ fie natural, s\ z=m beasc\, s\ aib\ o atitudine corespunz\toare misiunii `n care s-a
implicat, s\ fie optimist, `ncrez\tor [i s\ se roage ca Dumnezeu
s\ vorbeasc\ cu acea femeie,
prin noi sau alte persoane. ~n al
patrulea r=nd, nu trebuie subestima te efectele avortului asupra
femeii. Este important s\ fie oferite informa]ii corecte despre
efectele fizice [i emo]ionale ale
avortului.
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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

Acord\ri de ranguri
biserice[ti

~

n Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i din 5
[i 10 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-gospod\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. Neculai Petrachi, Parohia „Sf=ntul Mare Mucenic Dimitrie” – Coada St=ncii,
Protopopiatul II Ia[i;

Material lemnos pentru
unit\]i de cult

P

e 5, 19 [i 26 mai, Permanen]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 loca[uri de cult, precum
[i a furniz\rii lemnului de foc necesar acelor unit\]i biserice[ti care nu au resurse financiare
suficiente [i nu `[i pot procura materialul lemnos.
Prin urmare, a fost aprobat\ acordarea, cu titlu
gratuit pentru anul 2017, a unei cantit\]i de 485
m.c. material lemnos, din care 355 m.c. lemn de
foc, 90 m.c. cherestea [i 40 m.c. lemn de lucru
pentru 19 unit\]i de cult.

– iconom stavrofor: pr. Ioan {u[u, Parohia
„Na[terea Maicii Domnului” – Conce[ti, Protopopiatul Darabani; pr. Andrei Fabian, Parohia
„Pogor=rea Sf=ntului Duh” – Ceahl\u, Protopopiatul Ceahl\u; pr. Marcel Popa, Parohia „Sfin]ii
Apostoli Petru [i Pavel” – R\chi]i, Protopopiatul
Boto[ani; pr. Vasile Viorel Florea, Parohia „Sf=ntul Apostol Andrei” – Satu Nou, Protopopiatul
S\veni; pr. Adrian Miron, Parohia „Sf=nta Cuvioas\ Parascheva” – St=nca, Protopopiatul I Ia[i.
De asemenea, a fost aprobat\ [i acordarea
Crucii Moldave pentru clerici p\rintelui Petru
Fercal, Parohia „Sf=ntul Ioan Botezatorul”, Boto[ani, Protopopiatul Boto[ani.

Sprijin financiar pentru
unit\]i de cult

~

n [edin]ele de Permanen]\ a Consiliului
Eparhial Ia[i din 10 [i 19 mai a fost aproba t\ acordarea unui ajutor financiar de
23.000 lei pentru 2 de unit\]i de cult din Arhiepiscopia Ia[ilor, care au lucr\ri de `ntre]inere,
repara]ii sau de construc]ie, dup\ cum urmeaz\:
– Protopopiatul Piatra Neam]: Parohia „Acoper\m=ntul Maicii Domnului” – Precista III;
– Protopopiatul Ceahl\u: M\n\stirea „Buna
Vestire” – Dur\u.

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

~

n luna mai, Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat
84 opera]iuni de personal, dup\
cum urmeaz\: 40 la Centrul
Eparhial Ia[i, 29 `n cadrul protopo piatelor [i 15 la m\n\stiri.
Dintre acestea, 19 au fost `ncadr\ri [i numiri, 23 `ncet\ri ale
contractelor de munc\, 10 suspend\ri, 10 reveniri la locul de
munc\ dup\ concediul de cre[tere a copilului, 1 transfer [i 21
mo dific\ri ale raporturilor de
munc\.

~n luna iunie, Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat 107 opera]iuni de personal, dup\ cum urmea z\: 60 la Centrul Eparhial
Ia[i, 17 `n cadrul protopopiatelor
[i 30 la m\n\stiri. Dintre acestea, 32 au fost `ncadr\ri [i numiri, 20 `ncet\ri ale contractelor
de munc\, 3 suspend\ri, 5 reveniri la locul de munc\ dup\ concediul de cre[tere a copilului, 3
transferuri [i 44 modific\ri ale
raporturilor de munc\.
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Noutăţi editoriale la Editura Doxologia:
– în mai și iunie –

„Avva, spune-mi un cuvânt!”
Dinamica îndrumării spirituale la
Părinţii deșertului
Daniel Lemeni

Ștergerea urmelor
Paul Gherasim

Căutaţi căile cele de demult.
Să descoperim adevăratul rost al Bisericii
Pr. James Guirguis

Dogmatica empirică după
învăţăturile prin viu grai
ale Părintelui Ioannis Romanidis, vol. II
IPS Ierótheos Vlachos,
Mitropolitul Nafpaktosului

Creștinul în cetate
(manual de supravieţuire)
Adrian Papahagi

Trei povestiri pentru copii isteţi
Lăcrămioara Cojocaru

Răsăritul și Apusul.
O istorie a scindării creștinătăţii.
Henry Chadwick

Gânditori ortodocși moderni.
De la Filocalie până în prezent
Pr. Andrew Louth

Sfântul Ilarie de Poitiers. O introducere
Philippe Henne

Părintele Proclu așa cum l-am cunoscut
Pr. Răzvan Andrei Ionescu

Din umbra satelor
Pr. N.V. Hodoroabă

Despre înfrânare
Fericitul Augustin, Episcopul Hiponei
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A fost lansat manualul de supravie]uire semnat
de Adrian Papahagi

E

ditura Doxologia a Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei a lansat la Ia[i,
pe 3 mai, volumul „Cre[tinul `n
cetate – Manual de supra vie ]uire”, semnat de Adrian Papahagi. Evenimentul a avut loc la
Muzeul Unirii din Ia[i, `n prezen]a autorului, dar [i a teologului Radu Preda. Cu solide argumente morale, filosofice, istorice, politologice, Adrian Papa hagi a avut curajul de a
afirma `n paginile c\r]ii sale c\
nu orice set de idei, credin]e
sau valori este fezabil [i dezirabil, atunci c=nd vine vorba
despre ma[in\ria institu]ional\
a bunei guvernan]e moderne.
Mai mult, a pus accent pe superioritatea unui set specific, cel
definit de cre[tinism: „{tim bine
c\ ~mp\r\]ia lui Hristos nu este
din lumea aceasta [i graba aces tei lumi nu este a[ezarea
noas tr\ `n lume, ci privirea

noastr\, care este ancorat\ `n
cele de dincolo [i, `n cele din
urm\, `n imita]ia lui Hristos.
Noi suntem `n alt\ logic\. Dar,
`n acela[i timp, suntem cet\ ]eni. Ne ducem la vot. Suntem
chema]i s\ vot\m sau chiar,
uneori, s\ decidem `n cetate.
Sun tem plenar cre[tini [i `n

cetate. De `ndat\ ce punem piciorul `n cetate, suntem cet\]eni”.
Volumul „Cre[tinul `n cetate” face parte din colec]ia Eseu,
cea mai nou\ colec]ie a Editurii
Doxologia, `n cadrul c\reia au
mai publicat Mihai Neam]u [i
Teodor Baconschi.

A VII-a edi]ie a Simpozionului Na]ional „Explor\ri
`n tradi]ia biblic\ rom=neasc\ [i european\“

~

n Sala „Iustin Moisescu“ a
Ansamblului Mitropolitan
din Ia[i a avut loc pe 18
mai deschiderea lucr\rilor celei
de-a VII-a edi]ii a Simpozionului
Na]ional „Explor\ri `n tradi]ia biblic\ rom=neasc\ [i european\“.
Evenimentul a fost organizat de
Uni versitatea „Alexandru Ioan
Cuza“ din Ia[i (Centrul de Studii
Biblico-Filologice „Monumenta
linguae Dacoromanorum“ din
cadrul Departamentului de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman), `n colaborare
cu Asocia]ia de Filologie [i Hermeneutic\ Biblic\ din Rom=nia
[i cu Mitropolia Moldovei [i Buco vinei. Edi]ia de anul acesta
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 a simpozionului a fost dedicat\
prof. univ. dr. Zamfira Mihail [i a
reunit speciali[ti din toate
centrele universitare din ]ar\,
precum [i invita]i din str\in\tate.
Cuv=ntul de deschidere i-a apar]inut IPS P\rinte Mitropolit
Teofan: „Doresc s\ mul]umesc
domnului profesor dr. Eugen
Munteanu, care, `mpreun\ cu un
colectiv inimos, este implicat de
mult\ vreme `n analiza textelor
biblice vechi rom=ne[ti. Este un
demers ce se `nscrie `ntr-o tradi]ie `ndelungat\, `n care reg\sim
c\rturarii de seam\ ai neamului
nostru care s-au aplecat cu mult\
dragoste asupra textelor Sfintei
Scrip turi [i au trudit pentru ca

acestea s\ `mbrace c=t mai frumos graiul rom=nesc. ~n acela[i
timp, `n contextul proclam\rii de
c\tre Sf=ntul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Rom=ne a anului 2017
drept Anul comemorativ Justinian Patriarhul [i al ap\r\torilor
Ortodoxiei `n timpul comunismului `n Patriarhia Rom=n\, a[ vrea
s\
subliniez
str\daniile
Patriarhilor Justinian, Justin [i
Teoctist de editare a textelor
sfinte, `n mod deosebit a Bibliei
`n acea perioad\ de grea `ncercare pentru poporul nostru. Acum,
`n libertate, nu exist\ restric]ii `n
tip\rirea Sfintei Scripturi a[a cum
s-a `nt=mplat `n secolul trecut.
Aceasta nu poate fi dec=t spre

folosul celor doritori s\ se adape
din cuv=ntul dumnezeiesc pe
care textele sfinte `l cuprind“.
Deschiderea simpozionului a
fost urmat\ de prezentarea de referate `n plen. Sesiunile de comunic\ri au avut loc pe parcursul a trei zile `n care speciali[ti
`n studii biblice din ]ar\ [i din
str\in\tate (Ia[i, Bucure[ti, Chi[in\u, Cluj, Craiova, Baia Mare,
Saarbrücken, Leuven [i Poitiers)
au dezb\tut diferite aspecte ale
problematicii edit\rii, traducerii,
circula]iei, recept\rii [i interpret\rii textelor sacre `n limba rom=n\ [i `n alte limbi, vechi sau
moderne.

„Iubirea [i dependen]a emo]ional\ –
cum le deosebim?“

T

inerii din ASCOR Ia[i s-au
decis s\ caute r\spunsuri
la `ntreb\rile legate de
iubire prin intermediul unei
conferin]e sus]inute de monahia
Siluana Vlad, pe 18 mai, `n Aula
„Mihai Eminescu“ a Universit\]ii
„Al. I. Cuza“ din Ia[i. Modul `n
care iubim [i cum ne raport\m la
iubirea pe care o primim [i o
transmitem ne influen]eaz\
comportamentul. Tinerii sunt cei
mai expu[i, deoarece ei sunt

afecta]i at=t de percep]iile proprii
asupra iubirii, dar [i de p\rerile
celor din jur. Despre aceasta,
monahia Siluana Vlad a m\rturisit c\ „noi nu o cunoa[tem... noi
[tim, am auzit, credem, uneori
gust\m ca o str\fulgerare iubirea
adev\rat\, dar iubirea adev\rat\
este Dumnezeu; Dumnezeu este
iubire. Mul]i dintre noi nu am
ajuns s\ ~l cunoa[tem pe Dumnezeu. Chiar dac\ ~i sim]im ajutorul [i ~l cunoa[tem din lucr\rile

Lui, din efectele iubirii Lui asupra noastr\, nu am ajuns la cunoa[ terea adev\rat\. Suntem
dependen]i de anumite st\ri [i ne
asigur\m c\ avem l=ng\ noi
oameni care ne asigur\ aceste
emo]ii. Din clipa `n care ne-am
dat seama de ce anume suntem
dependen]i, trat\m emo]ia ca pe
un drog [i vrem s\ ne l\s\m. Ca
s\ ne vindec\m emo]ional, este
nevoie s\-i iert\m pe cei care
ne-au provocat emo]iile“.
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Manifest\ri culturale [i religioase dedicate lui
Eminescu la Boto[ani [i la Ia[i

C

u prilejul `mplinirii a
128 de ani de c=nd s-a
mutat la cele ve[nice,
poetul na]ional Mihai Eminescu
a fost comemorat pe 14 [i 15
iunie printr-o serie de manifest\ri
la Ipote[ti [i la Ia[i. La Memorialul Ipote[ti a avut loc, pe 14 iunie, colocviul de exegez\ literar\, edi]ia I, „In honorem Dumitru
Irimia“, urmat de sec]iunea de
comunic\ri [tiin]ifice [i alte manifest\ri culturale. Pe 15 iunie, la
Biserica „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil“ – Ipote[ti, Protopo piatul Boto[ani, jude]ul Bo to[ani, s-a s\v=r[it slujba Parastasului pentru marele poet [i pentru familia sa. La final, s-au depus coroane de flori la bustul lui
Eminescu aflat `n incinta Memorialului Ipote[ti. Programul a mai
cuprins vernisarea unei expozi]ii,
precum [i derularea a trei
saloane literare. Premiul pentru
traducerea [i promovarea operei
eminesciene a fost acordat traduc\torului Enrique Javier Nogueras Valdivieso. Premiul pentru
traducerea [i promovarea operei

eminesciene a fost instituit `n
2011 de c\tre Memorialul Ipote[ti. Este cea mai important\
distinc]ie acordat\ de un juriu
na]ional traduc\torilor [i cercet\torilor rom=ni [i str\ini, prin a
c\ror activitate literar\ este promovat\ opera eminescian\ [i
cultura rom=n\. Poetul Mihai
Eminescu a fost omagiat pe 15

iunie [i la Biserica „Adormirea
Maicii Domnului“ – Galata din
Ia[i. ~n sala de conferin]e a loca[ului de `nchinare au fost sus]inute prelegeri cu tema „Eminescu [i Biserica“. De asemenea,
programul a mai cuprins recitaluri de muzic\ [i poezie, fiind
vernisat\ o expozi]ie cu lucr\ri
ale pictorilor din `ntreaga ]ar\.“

100 de ani de la Reforma Constitu]ional\

P

e 20 iunie 1917, Senatul
Rom=niei a adoptat, la
Ia[i, `nscrierea principiilor sufragiului universal [i,
respectiv, al dreptului de pro prietate `n Constitu]ia Rom=niei.
Acest act de reform\ constitu]ional\ radical\ pentru acea epoc\
a fost precedat, pe 14 iunie
1917, de adoptarea sa de c\tre
Camera Deputa]ilor, de propunerea adresat\ Parlamentului, printr-o declara]ie, de c\tre Prim-ministrul Ion I.C. Br\tianu (6 mai
1917) [i de Proclama]ia Regelui
Ferdinand I (din data de 5 aprilie
1917), prin care se promitea ]\ranilor solda]i p\m=nt [i drepturi
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 cet\]ene[ti. Pentru a marca acest
moment al Centenarului Reformei Constitu]ionale de la Ia[i
(14-20 iunie 1917 – 14-20 iunie
2017), IPS P\rinte Mitropolit
Teofan a s\v=r[it `n Catedrala
Mitropolitan\ din Ia[i o slujb\ de
Te Deum [i o slujb\ de pomenire
pentru f\uritoriii Marii Uniri de
la 1 Decembrie 1918, `n prezen]a a numeroase oficialit\]i: reprezentan]i ai Pre[edin]iei Rom= niei, ASR Principele Radu al Rom=niei, reprezentan]i ai autorit\]ilor centrale [i locale, reprezentan]i ai mediului academic.
~n continuare, a avut loc `n
Sala Mare a Teatrului Na]ional
„Vasile Alecsandri” din Ia[i ~ntrunirea Solemn\ a Autorit\]ilor
Statului Rom=n. Au fost prezentate mesaje din partea Administra]iei Preziden]iale, Senatului
Rom=niei, Camerei Deputa]ilor,
Guvernului Rom=niei, Casei Re-

gale a Rom=niei, Academiei Rom=ne, Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei, Prim\riei Municipiului Ia[i.
~n cuv=ntul adresat cu aceast\
ocazie, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei a vorbit despre rolul
crucial al Ia[ului `n istoria cultural\ [i politic\ a ]\rii noastre:
„Perioadele premerg\toare anilor
1859 [i 1918 au fost extrem de
importante pentru ca ambele
Uniri s\ aib\ loc. ~n preg\tirea
celor dou\ evenimente, Cetatea
Ia[ilor a avut lucrarea sa de excep]ie, prin oameni de excep]ie,
pentru o realizare de excep]ie.
Da, aici la Ia[i exist\ o for]\ de
rena[tere uimitoare. Resurse
spirituale imense aflate `n ad=nc
de oameni, locuri [i vremi,
irump din c=nd `n c=nd [i s\ v=r[esc fapte minunate. Perioada
premerg\toare anilor 1859 [i
1918 a beneficiat de o asemenea

putere [i rezultatele au fost pe
m\sur\. Credem c\, pe l=ng\ al]i
factori importan]i de natur\ militar\ sau politic\, spa]iul ie[ean
a fost inspirator pentru decizii
curajoase, vizionare”. De asemenea, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei a f\cut apel la `mplinirea unui deziderat na]ional –
revenirea Basarabiei la PatriaMam\. Manifest\rile aniversare
au mai cuprins Colocviul „Proiec]ii constitu]ionale asupra Rom= niei viitoare”, desf\[urat `n
Aula „Carmen Sylva” a Universit\]ii Tehnice „Gh. Asachi” din
Ia[i, precum [i lansarea edi]iei
din luna iunie a Revistei „Magazin Istoric”, cu participarea redactorului-[ef al publica]iei, Dorin Matei, [i a istoricului Sorin Iftimi, `n Sala Dublei Alegeri a
Muzeului Unirii din Ia[i.

„Mo[ Gheorghe Laz\r – Sf=ntul ora[ului nostru”

P

e 22 iunie, la Biblioteca
„G.T. Kirileanu“ din Piatra-Neam] a fost organizat, cu binecuv=ntarea IPS P\rinte Mitropolit Teofan, simpozionul „Mo[ Gheorghe Laz\r – Sf=ntul ora[ului nostru”. Corala
„Camena” a preoteselor din Protopopiatul Piatra Neam], dirijat\
de domni[oara Elena Amariei, a
deschis lucr\rile simpozionului.
Aceast\ manifestare a f\cut parte
din evenimentele organizate `n
cetatea Petrodavei cu prilejul
serb\rii ocrotitorului spiritual al
ora[ului Piatra Neam], Sf=ntul
Ioan Botez\torul. Invita]ii `nt=lnirii au fost p\rintele ieromonah
Vasile Nica de la M\n\stirea Bistri]a, care a ilustrat via]a Mo[ului
Gheorghe Laz\r, scriitoarea [i
publicista Raluca Naclad, care a
oferit cu mult\ emo]ie audi to riului un model al pelerinului, cu
referin]\ la Mo[ul Gheorghe, p\rintele [i poetul Dorin Ploscaru,
care a subliniat magistral c=teva
temeiuri de cinstire a eroilor
credin]ei, [i scriitorul Dan Iacob,

care a subliniat leg\tura dintre
cultur\, credin]\ [i sfin]enie. Moderatorul `nt=lnirii a fost p\rintele Valentin Tofan, protoiereul
Pro to popiatului Piatra Neam].
Cu ajutorul [i binecuv=ntarea

Bunu lui Dumnezeu, Sf=ntul
Gheorghe Pelerinul va fi canonizat `n cur=nd de Biserica Ortodox\ Rom=n\ [i s\rb\torit anual
`n ziua de 17 august.
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A V-a edi]ie a Simpozionului Interna]ional
„Dumitru St\niloae“

~

n perioada 4-6 mai, a avut
loc, la Ia[i, cea de a V-a edi]ie a Simpozionului Interna]ional „Dumitru St\niloae”. Tema
de anul acesta s-a `ncadrat `n seria evenimentelor care marcheaz\ anul 2017 ca an dedicat Patriarhului Justinian Marina [i ap\r\torilor Ortodoxiei din perioada
comunist\, titlul acesteia fiind
„Martiriu [i Memorie din Rom=nia comunist\”. Simpozionul a
reunit exper]i [i speciali[ti `n domeniul istoriei [i teologiei, profesori renumi]i din Rom=nia [i din
str\in\tate, reprezenta]i ai Bisericii, teologi, istorici [i sociologi
preocupa]i `n mod direct de via]a
Bisericii `n perioada comunist\.
Deschiderea oficial\ a evenimentului a fost precedat\ de o dezbatere public\, care a fost organizat\ `n Sala Mare a Teatrului Na]ional „Vasile Alecsandri”, pe 3
mai. Titlul dezbaterii a fost „Comunismul `n memoria Bisericii”.
~nt=lnirea a avut ca invita]i nume
sonore ale culturii, cercet\rii [i educa]iei rom=ne[ti, precum domnul Teodor Baconschi, diplomat,

scriitor [i teolog, domnul Matei
Cazacu, cercet\tor la Centre National de la Recherche Scientifique din Fran]a [i conferen]iar la
Institut National des Langues et
Civilisations Orientales din Paris,
domnul Adrian Opre, profesor
universitar la Facultatea de Psihologie a Universit\]ii „Babe[Bolyai” din Cluj-Napoca, moderatorul edi]iei fiind domnul Radu
Preda, pre[edintele IICCMER. Pe
4 mai, a avut loc `n Sala „Iustin
Moisescu“ a Centrului Eparhial
Ia[i ceremonia de deschidere a
celei de a V-a edi]ii a Simpozionului Interna]ional „Martiriu [i memorie din Rom=nia comunist\“.
~n deschiderea simpozionului,
IPS P\rinte Mitropolit Teofan a
subliniat c\ cercetarea vie]ii Bisericii [i a oamenilor afla]i sub domina]ie comunist\ r\m=ne `nc\ o
chestiune marcat\ de multe contradic]ii [i multe no]iuni greu de
`n]eles la prima vedere: „Fie c\
este vorba de amintire vie, pentru
unii, fie de recurs la istorie, pentru al]ii, `ntreb\rile referitoare la
aceast\ perioad\ curg cascad\:
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Cum a fost posibil? Ce s-a `nt=mplat de fapt? Care sunt responsabilii pentru aceasta? Care sunt
consecin]ele? Care a fost via]a Bisericii `n acea perioad\? R\spunsurile care au fost date de-a
lungul acestor 27 de ani, r\spunsurile pe care, probabil, le vom
da [i noi zilele acestea, cele care
vor fi ad=ncite, `ntoarse pe o
latur\ sau alta de-a lungul vremii
au ]inut [i vor trebui s\ ]in\ cont
de situa]ii paradoxale, contradictorii, cu foarte multe necunoscute“. Simpozionul a continuat
cu prezentarea lucr\rilor sus]inute de invita]i. Pe 6 mai, s-au `ncheiat lucr\rile Simpozionului Interna]ional „Dumitru St\niloae”.
Cu acest prilej, la Catedrala Mitropolitan\ a fost s\v=r[it\ Sf=nta
Liturghie de IPS P\rinte Mitropolit Teofan [i de IPS P\rinte Luca,
Mitropolit de Zaparoyski [i Militopolski, Ucraina, al\turi de un
sobor de preo]i [i diaconi. De
asemenea, la slujb\ au asistat [i
invita]ii care au sus]inut lucr\ri `n
cadrul simpozionului.
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Corul Facult\]ii de Teologie din Ia[i a ob]inut
Marele Premiu la Festivalul interna]ional de
Muzic\ Bisericeasc\ din Polonia

C

orul b\rb\tesc „Mitropolitul Iosif Naniescu” al
Facult\]ii de Teologie
Ortodox\ „Dumitru St\niloae”
din Ia[i, dirijat de pr. lect. Ionu]Gabriel Nastas\, a c=[tigat Marele Premiu la Festivalul Interna]ional de Muzic\ Bisericeasc\ din
Hajnówka, Polonia, edi]ia a 36-a.
Evenimentul a avut loc `n perioada 8-13 mai [i s-a desf\[urat cu
binecuv=ntarea Preafericitului
P\rinte Sava, Mitropolitul Var[oviei [i al `ntregii Polonii. Manifestarea a reunit treizeci de coruri
din ]\ri precum Polonia, Rusia,
Ucraina, Belarus, Letonia [i Rom=nia. Pe parcursul festivalului,
Corul Facult\]ii de Teologie din
Ia[i a sus]inut dou\ concerte: `n
Catedrala Mitropolitan\ din Var-

[ovia [i `n Casa de Cultur\ din
Białystok. De asemenea, corul a
fost invitat `n calitate de c=[tig\tor al Marelui Premiu `n dou\ ga-

le festive `n Hajnówka – Catedrala „Sf=nta Treime” [i Białystok
– Catedrala „Sf=nta Sofia”.

Elevii olimpici, premia]i de IPS
P\rinte Mitropolit Teofan

E

levii [i profesorii din [colile [i liceele laice,
precum [i cei de la seminariile teologice
din Arhiepiscopia Ia[ilor care au ob]inut
premii la Olimpiada Na]ional\ de Religie sau la
olimpiadele organizate la alte materii pentru seminariile teologice au fost premia]i pe 18 mai de
IPS P\rinte Mitropolit Teofan. Evenimentul festiv a
avut loc `n Sala „Iustin Moisescu“ a Centrului
Eparhial Ia[i [i a fost organizat la ini]iativa p\rintelui arhimandrit Hrisostom R\d\[anu, consilierul
educa]ional al Arhiepiscopiei Ia[ilor, [i a p\rintelui inspector Cristian Barnea.
~n debutul festivit\]ii, IPS P\rinte Mitropolit Teofan le-a adresat c=teva `ndemnuri elevilor premian]i: „Ave]i nevoie [i avem nevoie de [tiin]a de
carte, de dep\[irea ignoran]ei, dob=ndirea de cuno[tin]e. V\ `ndemn s\ r\m=ne]i cu aceea[i determinare [i aceea[i iubire de [tiin]a de carte de care
a]i dat dovad\ p=n\ acum [i `n numele c\reia v\
afla]i ast\zi aici. S\ v\ d\ruiasc\ Dumnezeu putere s\ nu r\m=ne]i doar la [tiin]a de carte, ci s-o
orienta]i spre iubirea de Dumnezeu [i de semeni,
tain\ care v\ va `mplini ca oameni, care v\ va
ajuta s\ exista]i cu adev\rat [i s\-i ajuta]i [i pe
al]ii. S\ v\ d\ruiasc\ Dumnezeu putere s\ r\sp=ndi]i lumina cunoa[terii `n jur, din care s\ v\

ad\pa]i [i voi, iar aceast\ lumin\ a cunoa[terii s\
fie fundamentat\ pe taina iubirii“.
Elevii cu rezultate deosebite la olimpiadele na]ionale au primit premii const=nd `n bani [i c\r]i
din partea Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei. Au
fost premia]i `n total 27 de elevi, dintre care 6 au
ob]inut premiul I, [i 25 de profesori, precum [i
inspectorii [colari la disciplina Religie.

www.mmb.ro | 25

| Educa]ie

„Mar[ul Absolventului“

M

ar[ul Absolventului“,
eveniment devenit
tradi]ie `n Ia[i, a avut
loc pe 26 mai. Cu steaguri [i
`nsemne proprii facult\]ilor [i
specializ\rilor pe care le vor absolvi, studen]ii din anii terminali
au m\r[\luit timp de c=teva ore
pe str\zile din ora[, dup\ care s-au
oprit `n Pia]a Palatului Culturii,
unde au fost `nt=mpina]i de
rectorii universit\]ilor `n care au
studiat, de reprezentan]i ai Ministerului Educa]iei [i de reprezentan]i ai oficialit\]ilor locale. Printre cei care i-au `nt=mpinat pe
studen]ii ie[eni participan]i la
„Ziua Absolventului“ s-a num\rat
[i IPS P\rinte Mitropolit Teofan.
Ierarhul i-a `ndemnat pe tineri s\
rosteasc\ `mpreun\ rug\ciunea
„Tat\l nostru“, dup\ care i-a `ndemnat s\ fie mul]umitori de-a
lungul vie]ii: „C=nd spui cuv=ntul
«tat\», parc\ imediat `]i vine `n
g=nd s\ spui «`]i mul]umesc». Esen]a rug\ciunii pe care a]i rostit-o
este: «Tat\l Cel din ceruri, ~]i mul]umesc c\ m-ai ajutat s\ ajung
p=n\ `n acest moment». Experien]a de veacuri ne arat\ c\ o per-

„

soan\ fericit\ este o persoan\
care mul]ume[te. Prin entuziasmul vostru, ar\ta]i c\ mul]umi]i
dasc\lilor vo[tri de la universit\]ile ie[ene pentru c\ v-au `nso]it
[i a]i ajuns p=n\ `n acest moment. La aceast\ mul]umire sunt
sigur c\ ad\uga]i mul]umirea fa]\
de p\rin]ii vo[tri biologici, care
se bucur\ `mpreun\ cu voi `n aceast\ zi. Faptul c\ I-a]i mul]umit
[i lui Dumnezeu – [i v\ arat\
Domnul prin pic\turile de ploaie
c\ v\ iube[te – v\ `mpline[te ca

persoan\. Oriunde ve]i ajunge `n
cariera pe care o urm\ri]i, mai
sus sau mai jos, s\ v\ dea Dumnezeu putere s\ fi]i mul]umitori,
ca s\ fi]i ferici]i“. „Ziua Absolventului“ este un eveniment organizat de toate universit\]ile publice din Ia[i, cu sprijinul Prim\riei Municipiului Ia[i, `n cadrul
Festivalului Interna]ional al Educa]iei, edi]ia a V-a. „Mar[ul Absolventului“ a fost `ncheiat de un
concert sus]inut de trupe `ndr\gite de tineri.

A IX-a edi]ie a Simpozionului Interna]ional
„Studia Theologica Doctoralia”

~

n zilele de 8 [i 9 iunie, la
M\n\stirea Putna s-a desf\[urat cea de-a IX-a edi]ie a
Simpozionului Interna]ional „Studia Theologica Doctoralia”. Tema
`nt=lnirii academice a fost „Expresii ale cercet\rii teologice `n
[colile doctorale, ast\zi”. Organizatori au fost {coala Doctoral\
a Facult\]ii de Teologie Ortodox\
„Dumitru St\niloae”, Universitatea „Al. I. Cuza” din Ia[i, `n colaborare cu Facultatea de Teologie
Catolic\ a Universit\]ii „KarlFranzens” din Graz (Austria) [i cu
Institutul Teologic „Sf=ntul Ioan
Damaschinul” al Universit\]ii din
Balamand (Liban). Simpozionul
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 s-a `nscris `n cadrul manifest\rilor dedicate Anului omagial al
sfintelor icoane, al iconarilor [i al
pictorilor biserice[ti [i Anului comemorativ Justinian Patriarhul [i
al ap\r\torilor Ortodoxiei `n timpul comunismului. Programul simpozionului a debutat cu o slujb\
de Te Deum `n biserica M\n\stirii

Putna [i a continuat cu momentul
solemn de deschidere, dup\ care, `mp\r]i]i pe 3 s\li, cei 55 de
doctoranzi prezen]i [i-au sus]inut
comunic\rile [tiin]ifice `n [ase
sesiuni de lucru. ~nt=lnirea [i-a
propus s\ eviden]ieze cercet\rile
actuale [i constante ale doctoranzilor din ]ar\ [i din str\in\tate `n

domeniul studiilor teologice.
Comunic\rile studen]ilor doctoranzi care se vor remarca prin
valoarea lor [tiin]ific\ [i vor avea
avizul conduc\torilor de doctorat
vor fi publicate `n cel de-al IX-lea
volum al seriei „Studia Theologica Doctoralia”.

Speciali[ti `n domeniul artei religioase s-au
`nt=lnit la Ia[i

~

n perioada 18-20 mai, s-a
desf\[urat la Ia[i a IX-a
edi]ie a Simpozionului European de Conservare [i Restaurare a Artei Religioase (ESRARC
2017). Aceast\ edi]ie a simpozionului a fost organizat\ de
Universitatea Tehnic\ „Gh. Asachi” din Ia[i, European Journal
of Science and Theology, `n colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din Ia[i. Simpozionul
ESRARC 2017 a reunit la Ia[i
speciali[ti renumi]i din dome-

niul conserv\rii [i restaur\rii
artei religioase, teologi, istorici,
arti[ti [i speciali[ti `n marketing
[i comunica]ii media din cinci
]\ri: Italia, Spania, Norvegia,
Slovacia [i Rom=nia. Tematica
dezbaterilor simpozionului a
fost urm\toarea: valori sociospirituale ale artei religioase,
conservarea, restaurarea [i investigarea patrimoniului cultural religios [i aspecte privind
marketingul patrimoniului cultural universal. La ceremonia de
`nchidere a fost acordat Premiul

„Dr. Daniel Mareci” unor tineri
cercet\tori din Italia [i Rom=nia.
Lucr\rile acestei edi]ii au fost
publicate `n volumul intitulat
„ESRARC 2017. 9th European
Symposium on Religious Art,
Restoration & Conservation.
Proceedings book”, ap\rut la
Editura Kermes din Italia. Ultimele edi]ii ale Simpozionului
ESRARC au fost organizate `n
Floren]a (Italia), Trnava (Slovacia) [i Viterbo (Italia).

Conferin]\ despre Sf=ntul [i
Marele Sinod din Creta

P

e 17 mai, `n Sala Coloanelor a Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Dumitru
St\niloae“ din Ia[i, studen]ii teologi au avut ocazia de a-l audia
pe p\rintele profesor doctor Viorel Ioni]\. ~n cele dou\ ore pe
care le-a pus la dispozi]ia studen]ilor, p\rintele Ioni]\ a vorbit despre Sf=ntul [i Marele Sinod desf\[urat la Academia Ortodox\ din
Creta `n perioada 16-26 iunie
2016. Invitatul [i-a `nceput prezentarea abord=nd din punct de
vedere istoric Sf=ntul [i Marele
Sinod. El a continuat spun=nd c\
ast\zi Biserica Ortodox\ este [i `n
sens geografic universal\ [i c\
episcopii din diaspora nu sunt
to]i numi]i pentru o anume `ntindere geografic\, ci mai mult `n
func]ie de identitatea etnic\ a
p\stori]ilor primi]i `n grij\. Amin-

tind c\ unii oameni nemul]umi]i
de lucr\rile Sf=ntului [i Marelui
Sinod din Creta au invocat, ca un
contraargument al autorit\]ii acestuia, neparticiparea tuturor ierarhilor, p\rintele profesor a preci-

zat c\ acest fapt nu este nicidecum unul nou [i c\ la nici un
Sinod Ecumenic nu a fost o deplin\tate numeric\ a ierarhilor.
La primul Sinod Ecumenic de la
Niceea, din anul 325, din cei 
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 aproximativ 1000 de ierarhi existen]i, dup\ cum afirm\ istoricii,
numai 318 au participat. Totu[i,
autoritatea acestuia nu a fost nicidecum pus\ la `ndoial\. Hot\r=rile Sf=ntului [i Marelui Sinod nu
au fost de natur\ dogmatic\, pentru c\ problemele discutate nu au
avut acelea[i valen]e doctrinare
ca ereziile comb\tute `n celelalte
sinoade ecumenice din istorie.
Hot\r=rile au avut un caracter
pur pastoral [i misionar. ~n conti-

nuare, invitatul a f\cut referire la
lista temelor abordate, subliniindu-se faptul c\ aceast\ list\ a fost
preg\tit\ `nc\ de pe vremea Patriarhului Iustin Moisescu. Printre
acestea se num\r\ problema calendarului, diaspora ortodox\,
autonomia [i modul de proclamare, Taina Cununiei [i impedimentele de la c\s\torie, rela]iile
Bisericii Ortodoxe cu restul lumii
cre[tine etc. Concluzion=nd, p\rintele Viorel Ioni]\ a pus foarte

mult accentul pe nevoia de reg\sire a scopului cre[tin – m=ntuirea sufletului. Dac\ societatea [i
contextul cer ca un cre[tin s\-[i
m\rturiseasc\ credin]a, atunci
acesta este lucrul care duce la
m=ntuire. Dac\ `ns\ `mprejur\rile `n care o persoan\ vie]uie[te
sunt suficient de prielnice pentru
m=ntuirea sufletului prin r=nduielile propuse de Biseric\, acesta
este lucrul ce trebuie `ndeplinit.

Trei „Dialoguri la ]int\” cu liceeni din Ia[i

O

nou\ `nt=lnire a proiectului „Dialoguri la ]int\”, organizat de Comisia Misionar\ din cadrul Colegiului „Sf=ntul Nicolae” din Ia[i s-a
desf\[urat pe 29 mai. ~nt=lnirea a
avut loc la Colegiul Na]ional Ia[i,
invitat fiind prof. Iulian Constantin Damian, lector doctor la disciplina Istoria [i filosofia religiilor
`n cadrul Facult\]ii de Teologie
Ortodox\ „Dumitru St\niloae”
din Ia[i. Activitatea s-a desf\[urat
la clasa a XI-a E a Colegiului Na]ional din Ia[i. Tema aleas\ a fost
una destul de controversat\, dar

de foarte mare actualitate, anume
influen]a popula]iei islamice `n
Europa [i cum ar putea aceasta
afecta cultura [i spiritualitatea
european\ prin prezen]a ei `n
acest spa]iu. Un subiect delicat a
fost acela al grup\rilor extremiste
care au provocat accidente sau
chiar atentate, cu numeroase victime, sub stindardul religios musulman. Pe 30 mai, la Colegiul
Na]ional „Mihai Eminescu”, a
avut loc o alt\ `nt=lnire cu elevii
clasei a X-a A. Invitat a fost pr.
lect. dr. Paul Cezar H=rl\oanu,
cu care tinerii deja au legat o pri-

etenie frumoas\ la `nt=lnirile precedente. Tema principal\ a `nt=lnirii a fost modul cum v\d tinerii
Biserica [i, mai ales, pe slujitorii
altarelor, preo]ii. A treia `nt=lnire
a proiectului „Dialoguri la ]int\”
a avut loc la Colegiul Na]ional de
Art\ „Octav B\ncil\” din Ia[i. P\rintele Paul Cezar H=rl\oanu a
r\spuns provoc\rii, intr=nd `n
dialog cu elevii clasei a X-a D
despre libertate, iubirea lui Dumnezeu pentru crea]ia Sa [i despre
intrarea `n rela]ie cu Dumnezeu.

Cros pentru „Cutia cu papucei pentru ei“

C

rosul pentru [coli“, eveniment sportiv organizat anual de Funda]ia Comunitar\
Ia[i a avut loc pe 20 mai. Scopul principal al acestui eveniment a fost reprezentat de
str=ngerea de fonduri `n vederea sus]inerii proiectelor caritabile `nscrise [i a `mbun\t\]irii mediului
educa]ional. ~n total, evenimentul a reunit 23 de
proiecte caritabile [i peste 2.000 de voluntari implica]i, fiecare proiect av=nd obiective specifice [i o
anumit\ misiune de dus mai departe. Anul acesta,
Colegiul „Sf=ntul Nicolae“ a `nscris din nou proiectul „Cutia cu papucei pentru ei“ la acest eveniment. Voluntarii `nscri[i pentru mijlocirea str=ngerii
de fonduri [i sus]inerea probei sportive au fost at=t
membri ai Colegiului „Sf=ntul Nicolae“, c=t [i colaboratori care au fost impresiona]i de obiectivul [i
realiz\rile acestui proiect. Dac\, `n anul precedent,
voluntarii proiectului [i-au propus str=ngerea de
fonduri `n cadrul „Crosului pentru [coli“ `n vederea
achizi]ion\rii de `nc\l]\minte pentru 100 de copii,
obiectivul general de anul acesta `l constituie cump\rarea de `nc\l]\minte pentru 150 de copii din
satele ie[ene. ~ntreaga echip\ de voluntari a fost
constituit\ din 3 ambasadori [i peste 50 de alerg\-
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tori, afla]i sub coordonarea domnului director Valentin Iulian }oc. „Cutia cu papucei pentru ei“ este
unul dintre proiectele cu tradi]ie desf\[urate de
Colegiul „Sf=ntul Nicolae“. P=n\ la acest moment,
proiectul a adus bucurie pe chipurile a mai bine de
450 de copii din familii cu venituri reduse, fondurile ob]inute pentru achizi]ionarea darurilor provenind exclusiv din evenimente caritabile la care
au participat voluntarii colegiului.

Tinerii Bisericii |

„Studentul ie[ean“ – a III-a edi]ie

A

SCOR Ia[i a organizat,
pe 13 mai, cea de-a III-a
edi]ie a evenimentului
„Studentul ie[ean“. Evenimentul, organizat de [i pentru tineri,
a avut ca tem\ „T=n\rul – `ntre
reu[it\ [i e[ec `n carier\ [i `n
familie“ [i s-a des f\[urat pe
durata `ntregii zile la Centrul de
evenimente AGORA, bucur=ndu-se de par ticiparea a peste
200 de tineri. ~n prima parte a
zilei, participan]ii la eveniment
au luat parte la Sf=nta Liturghie
s\v=r[it\ de arhim. Nicodim
Petre, consilierul Sectorului de
Misiune, Statistic\ [i Prognoz\
pastoral\ al Arhiepiscopiei Ia[ilor, `mpreun\ cu un sobor de
preo]i. ~nt=lnirea tinerilor a cuprins apoi o conferin]\ sus]inut\
de actorul Dorel Vi[an, care a
vorbit tinerilor despre c=[tig [i
e[ec: „Via]a a[a este: o ]int\ `n
mi[care. Uneori c=[tig\m, alteori pierdem. Dar trebuie s\ `n]elegem [i atunci c=nd pierdem
c\ posibilitatea de c=[tig exist\.
A c=[tigat altcineva, `nseamn\

c\ noi nu am fost `n stare s\ descurc\m stavila respectiv\. Toate
necazurile se rezolv\ prin cunoa[tere [i prin `n]elegerea realit\]ii. Aici a fost [i fundamentul
pe care l-a creat religia ortodox\
din P\timirile lui Iisus, din suferin]a lui Iisus. A f\cut din suferin]\ o form\ de cunoa[tere“.
Tema a fost apoi aprofundat\
[i dezb\tut\ prin intermediul a

10 ateliere cu o tematic\ reprezen ta tiv\ pentru cele dou\
coordonate esen]iale din via]a
fiec\rui t=n\r: cariera [i familia.
Evenimentul s-a `ncheiat cu o
sesiune de concluzii, `n care sau sintetizat aspectele pe care
participan]ii le-au `nv\]at, [i cu
momente artistice sus]inute de
tinerii participan]i.

450 de participan]i `n opt ore de muzic\

P

e 12 mai, a avut loc la
Palatul Copiilor din Ia[i
Concursul Na]ional de
Muzic\ Religioas\ „Din suflet de
cre[tin“, edi]ia a VIII-a. Parteneri
`n organizarea acestui eveniment
au fost Ministerul Educa]iei Na]ionale, Mitropolia Moldovei [i
Bucovinei, Inspectoratul {colar
Jude]ean Ia[i, Palatul Copiilor [i
{coala „Ion Ghica“ Ia[i. Micii
cre[tini, aproximativ 450 de
copii din diferite col]uri ale ]\rii,
au m\rturisit credin]a ortodox\
prin c=nt\ri religioase `ntr-un
maraton de muzic\ timp de opt
ore. To]i cei prezen]i au avut oca zia s\ viziteze pe holul Pa latului Copiilor o expozi]ie de
icoane ale copiilor din Protopopiatul H=rl\u, `ndrum\tori fiind
pr. Nicolae Cr\ciun, protopop de
H=rl\u, [i prof. Laura Cr\ciun de
la Liceul „Petru Rare[“ din H=r-

l\u. ~ntr-un alt col] a fost amenajat\ o expozi]ie cu cele opt volume de studii cotate ISSN, `ncep=nd cu anul 2010, c=nd s-a dema rat proiectul „Din suflet de
cre[tin“, fiecare av=nd titlul anului omagial [i al anului comemorativ declarat `n Patriarhia Rom=n\, `n perioada 2010-2017. Au
fost expuse, de asemenea, cele
[apte albume de fotografii instantanee de la fiecare edi]ie. Concursul a demarat printr-un concert de toac\ sus]inut de un grup
de trei copii din Protopopiatul
H=rl\u. To]i concuren]ii s-au bucu rat de premii. Cei care s-au
eviden]iat au primit trofee, medalii, icoane [i c\r]i de rug\ciuni.
Proiectul „Din suflet de cre[tin” a
f\cut parte, anul aces ta, din
cadrul manifest\rilor Festivalului
Interna]ional al Educa]iei, pentru
buna desf\[urare av=nd sus]ine-

rea Prim\riei Ia[i, a Imprimeriei
PIM, a {colii ie[ene „Ion Ghica“
[i a Editurii Doxologia.
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Patru ani de la trecerea la cele ve[nice a
P\rintelui Justin P=rvu

~

n jur de 1000 de cre din cio[i au fost prezen]i, pe 10
iunie, la M\n\stirea Petru
Vod\ din jude]ul Neam], cu prilejul pomenirii marelui duhovnic
rom=n, Arhimandritul Justin P=rvu. Sf=nta Liturghie [i slujba Parastasului au fost s\v=r[ite de IPS
P\rinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, `nconjurat de
un sobor de preo]i [i diaconi. ~n
cuv=ntul de `nv\]\tur\, ierarhul a
subliniat c\ a cunoscut personal
una dintre virtu]ile marelui duhov nic – iertarea vr\jma[ilor:
„Unul dintre m\rturisitorii perioadei comuniste este P\rintele
Justin P=rvu, `nmorm=ntat la
aceast\ m\ n\stire, cel pe care
dumneavoastr\ `l cinsti]i ca pe
un adev\rat m\rturisitor al credin]ei cre[tine. P\rintele Justin a
m\rturisit prin cuv=nt [i prin
pilda vie]ii sale. Dup\ ce a ie[it
din `nchi soa re, l-am `nt=lnit la
Secu; nu mi-a rostit nici un cuv=nt de critic\, de ur\ fa]\ de cei
care l-au chi nu it. Am mers la
Bistri]a [i acolo am stat `mpreun\
c=teva luni [i, de asemenea, nu
am auzit de la el nici un cuv=nt
`mpotriva vr\jma[ilor credin]ei.
~n cele din urm\, s-a retras aici,
la Petru Vod\, [i a f\cut ceea ce
vedem, [i a spus ceea ce a]i auzit [i v-a dat pild\ de tr\ire cre[-

tin\ [i tr\ire c\lug\reasc\”. De
asemenea, actualul stare] de la
Petru Vod\, p\rintele arhimandrit
Hariton Negrea, a precizat c\
P\rintele Justin P=rvu a fost „omul
lui Dum nezeu”: „Se spune c\
P\rintele Justin a mers cu poporul `n urma lui; s\ [ti]i c\ el a
primit pe orice om care i-a b\tut
la u[\. P\rintele a realizat comuniunea `ntre oameni; ne-a privit
pe noi to]i ca f\pturi ale lui
Dumnezeu. Nu a avut alte idei,
nici xenofobe, nici antisemite.
P\rintele Justin a fost omul lui
Dumnezeu, `n primul r=nd. El
ne-a `nv\]at iscusin]a duhovniceasc\ [i dragostea fa]\ de Dum-
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nezeu, apoi fa]\ de oameni. S\
nu se `n]eleag\ vreodat\ c\ P\rintele Justin a fost nuan]at vreodat\ de ceva politic sau de alte
idei filosofice; el a fost doar un
om al lui Dumnezeu [i un om al
poporului rom=n”.
P\rintele Justin P=rvu a fost
unul dintre cei mai remarcabili
p\timitori ai `nchisorilor din perioada comunist\, suferind aproximativ 17 ani de temni]\. Dup\
1990, a `ntemeiat a[ez\m=ntul
monahal din comuna Petru Vod\, jude]ul Neam], devenit loc
de pelerinaj pentru nenum\ra]i
credincio[i din `ntreaga ]ar\.
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