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~n ultima vreme, pe adresa
Arhiepiscopiei Ia[ilor au
fost trimise mai multe me -

mo rii `n care s-au exprimat
diverse opinii `n leg\tur\ cu
`ntrunirea Sf=ntului [i Marelui
Sinod din Creta (18-26 iunie
2016). R\spunz=nd acestor me -
mo rii [i dorind a prezenta l\ mu -
ri rile necesare `n leg\tur\ cu
participarea ~naltpreasfin]itului
P\rinte Teofan, Mitropolitul Mol -
dovei [i Bucovinei, la acest eve -
ni ment bisericesc, Biroul de
pres\ al Arhiepiscopiei Ia[ilor
aduce la cuno[tin]a celor inte -
resa]i urm\toarele:

1. ~n cadrul Sinodului din
Creta au fost aprobate o serie de
documente publicate [i `n limba
rom=n\ pe site-ul basilica.ro. Pe
marginea acestor texte exist\ o
serie de reac]ii sau analize, at=t
ale clerului, c=t [i ale poporului
drep-tm\ritor. Acest lucru este
firesc [i este semn al unei Bi se -
ricii vii. Dialogul, dezbaterea,
chiar lu\rile de pozi]ie critice,
dac\ sunt purtate onest, `n duh
de pace [i de unitate, pot ajuta la

lim pezirea unor aspecte proble -
ma tice. ~naltpreasfin]itul Mitro -
po lit Teofan este preocupat de
aceste aspecte [i receptiv la g=n -
du rile exprimate, mai ales de c\ -
tre fiii eparhiei pe care o sluje[te.
De altfel, aceast\ preocupare es -
te o constant\ `n lucrarea ~nalt -
prea sfin]iei Sale, manifestat\ at=t
`naintea, `n timpul, c=t [i dup\
`n trunirea sinodal\ din Creta.
Astfel, `n timpul `nt=lnirii din
Cre ta, P\rintele Mitropolit Teofan
a avut mai multe interven]ii rea -
lizate `n „cuget bisericesc orto -
dox, bazat pe `nv\]\tura Bise ri -
cii”, potrivit m\rturiei Mitropo li -
tu lui Ierotheos Vlachos, partici -
pant la Sinodul din Creta.

Cele mai multe reac]ii au loc
`n leg\tur\ cu documentul in ti -
tulat „Rela]iile Bisericii Ortodoxe
cu ansamblul lumii cre[tine”. ~n
acest document se afirm\ c\:

a. Biserica Ortodox\ este „Bi -
se rica Una, Sf=nt\, Soborniceas -
c\ [i Apostoleasc\” (art. 1); 

b. „(...) bisericile [i confe siu -
nile non-ortodoxe s-au ab\tut de
la adev\rata credin]\ a Bisericii

celei Una, Sf=nt\, Soborniceasc\
[i Apostoleasc\” (art. 21);

c. Exist\ o „criz\ profund\
prin care trece mi[carea ecu me -
ni  c\” (art. 7);

d. „Bi serica Or to do x\, (...)
par  ticip=nd la organismul CMB,
nu accept\ nicidecum ideea ega -
lit\]ii confesiunilor [i `n nici un
caz nu poate concepe unitatea
Bisericii ca pe un compromis in -
ter confesional” (art. 18);

e. „Din includerea `n Con si -
liu, nu rezult\ c\ fiecare Biseric\
este obligat\ s\ vad\ celelalte
biserici ca biserici `n adev\ratul
[i deplinul sens al cuv=ntului”
(art. 19).

Cu toate aceste preciz\ri [i
altele asem\n\toare, documentul
„Rela]iile Bisericii Ortodoxe cu
ansamblul lumii cre[tine” este
cel mai dezb\tut [i criticat text
din tre toate cele care au fost
adoptate `n Creta. Trebuie, de
asemenea, men]ionat faptul c\
nu to]i participan]ii la Sinodul
din Creta [i-au `nsu[it textul
respectiv. Afl=ndu-se `n dezba te -
rea Bisericii [i ]in=nd cont de
fap tul c\ patru dintre cele patru -
spre zece Biserici Autocefale nu
au fost reprezentate la acest si -
nod, putem considera acest
docu ment `n stare de analiz\,
nedefinitivat. Lipsa unui consens
panortodox plaseaz\ documen -
tul `ntr-un proces de revizuire
total\ sau par]ial\, fiind necesare
discu]ii, amendamente sau com ple -
 t\ri `n cadrul unei viitoare `n tru niri
a Sf=ntului [i Marelui Sinod.

2. Regret\m c\, `n contextul
acestor dezbateri fire[ti din Bi se -
ri c\, exist\ [i lu\ri de pozi]ie ex -
tre me, precum unele care se re -
g\ sesc `n memoriul intitulat
„Scri soarea deschis\ c\tre arhi e -
reii care au semnat `n Creta”.
Acest memoriu a fost `naintat
Cen trului Eparhial din Ia[i `n
ziua de 11 august 2016 [i a fost
publicat pe unele pagini de

COMUNICAT DE PRES| 
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internet. Pentru a nu exista dubii
cu privire la convingerile [i m\r -
tu ria de credin]\ ale P\rintelui
Mitropolit Teofan, ~naltpreasfin]ia
Sa reafirm\ `n fa]a preo]ilor din
parohii, a vie]uitorilor sfintelor
m\n\stiri [i a cre[tinilor mireni
din Arhiepiscopia Ia[ilor urm\ -
toa rele:

a. Hristos [i Biserica Sa Orto -
do x\ constituie tezaurul cel mai
sf=nt [i scump, care nu poate fi
ne gociat sau diminuat `n nici o
form\ [i prin nici un compro mis.;

b. Comunit\]ile [i confesiunile
cre[tine eterodoxe s-au `ndep\r -
tat `n elemente doctrinare fun da -
men tale de la credin]a cea ade -
v\ rat\, a[a cum a fost [i este a -
ceasta cunoscut\, tr\it\ [i m\rtu -
ri  sit\ de Biserica Ortodox\;

c. Acceptarea denumirii isto ri -
ce a altor biserici [i confesiuni
eterodoxe, a[a cum men]ionea z\
documentul Sinodului din Cre ta,
nu `nseamn\ [i acceptarea
erorilor doctrinare sau eclesio lo -
gi ce ale acestora. ~nv\]\turile [i
practicile gre[ite ale eterodoc [i -
lor (ex.: o singur\ fire `n Hristos,
Filioque, primatul papal, hiroto -
nia femeilor [i altele) sunt erezii

[i le consider ca atare;
d. Rela]iile ortodoc[ilor cu ete -

rodoc[ii pot avea loc numai pe
baza convingerii c\ Biserica Or -
todox\ este Biserica Una, Sf=nt\,
Soborniceasc\ [i Apostoleasc\,
iar comunit\]ile [i confesiunile
ete rodoxe s-au `ndep\rtat de la
Adev\r [i au `mbr\]i[at `nv\]\turi
[i practici gre[ite;

e. ~n rela]iile Bisericii Orto do -
xe cu ansamblul lumii cre[tine
trebuie exclus orice compromis
doctrinar. Concep]ii precum: te -
oria ramurilor, teoria pierderii
unit\]ii Bisericii, rug\ciunea `n
comun cu eterodoc[ii sau alte
idei [i practici necanonice nu pot
fi acceptate `n via]a Bisericii Or -
todoxe;

f. Este necesar s\ se analizeze
de c\tre Biserica Ortodox\ dac\
mai este oportun\ men]inerea
calit\]ii de membru `n Consiliul
Mondial al Bisericilor. O reflec]ie
[i o dezbatere, urmate de o de ci -
zie asupra acestui subiect sunt
ne cesare [i a[teptate de c\tre
mul]i credincio[i ortodoc[i.

3. Este important s\ men]io -
n\m c\ unele persoane ce se re -
g\ sesc pe lista de semn\turi a

me moriului „Scrisoarea deschis\
c\tre arhiereii care au semnat `n
Creta” au precizat, dup\ ce tex -
tul a fost publicat pe internet, c\
nu au avut [tiin]\ c\ `n docu -
ment se propune `ntreruperea
pomenirii ierarhului la sfintele
slujbe (ieroschimonahul Simeon
Zaharia de la M\n\stirea Sih\s -
tria, ieromonahul Sava Popa de
la aceea[i m\n\stire [i preotul
Postelnicu Constantin Ciprian
din R\zboieni – Neam]). Preci z\ -
rile acestor p\rin]i arat\ maniera
nepotrivit\ prin care cel pu]in o
parte dintre semn\turile al\turate
memoriului men]ionat au fost
colectate.

4. ~naltpreasfin]itul P\rinte
Mitropolit Teofan `ndeamn\ po -
po rul drep-tm\ritor din Arhiepis -
co pia Ia[ilor la rug\ciune pentru
ca Hristos-Domnul s\ lumineze
[i s\ `n]elep]easc\ pe to]i cei
implica]i `n aceast\ dezbatere.
Este necesar a aborda cu
discern\m=nt provoc\rile `m pre -
u  n\-vie]uirii `n Biseric\, `n ve de -
rea p\str\rii unit\]ii `ntru Adev\r
[i a comuniunii de iubire `ntre
m\dularele acesteia.

ð



| Slujiri arhiere[ti

4 | iulie-august | Candela Moldovei | an XXIV, nr. 7-8

ð

Programul S\rb\torilor
Sfin]ilor Nem]eni din
acest an a `nceput `n sea -

ra zilei de 4 august, la Biserica
„Sf=ntul Ioan Iacob” de la Se mi -
narul Teologic Liceal Ortodox
„Ve niamin Costachi” de la M\ -
n\s tirea Neam], c=nd a avut loc
slujba privegherii. Pe 5 august
(`n ziua hramului bisericii) a fost
s\v=r[it\ Sf=nta Liturghie de trei
ierarhi ai Sinodului Bisericii
Ortodoxe Rom=ne: IPS P\rinte
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei, PS P\rinte Sebastian,
Episcopul Slatinei [i Romana]ilor
[i PS P\rinte Emilian Lovi[teanul,
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei
R=mnicului. Cuv=ntul de `nv\ ]\ -
tur\ dup\ citirea Sfintei Evan -
ghelii a fost rostit de PS P\rinte
Sebastian, care a punctat prin ci -
palele repere din via]a Sf=ntului
Ioan Iacob de la Neam], f\c=nd
referire totodat\ la `nv\]\turile ce
trebuie desprinse din via]a sfin -
]ilor: „Dac\ Sf=ntul Ioan Iacob s-a
radicalizat `n bine [i a performat
`n sfin]enie [i `n toate virtu]ile
noas tre cre[tine[ti, se g\sesc as -

t\zi `n lumea noastr\ oameni,
poa te boteza]i sau slujitori ai al -
tor religii, oameni care pretind
de altfel c\ au credin]\, care se
ra dicalizeaz\ `n r\u [i fac r\u so -
cie t\]ii. M\ refer aici la cei care,
`ntr-un moment de pierdere a ra -
]iu nii sau din dorin]a de r\zbu -
na re, pun m=na pe arme [i ucid
zeci sau sute de persoane nevi -
no vate. (...) Dac\ merit\ s\ facem
performan]\ `n ceva, merit\ s\
facem performan]\ ca sfin]ii no[ -
tri, `n post, `n rug\ciune, `n me -
di ta]ie sf=nt\, `n via]\ curat\, `n
morala noastr\ cre[tineasc\, [i
nu `n r\ul de orice fel. Ar trebui
s\ `nv\]\m din vie]ile sfin]ilor [i
s\ ne radicaliz\m `n bine. Poate
dac\ vom fi mai mul]i cei care
vom lucra sfin]enia, neamul
nostru [i lumea `n care tr\im va
pune stop acestei curgeri c\tre
pr\pastie”.

La finalul Liturghiei, Mitro po -
litul Moldovei si Bucovinei i-a
`ndemnat pe credincio[i la o
via]\ de rug\ciune, la o via]\ care
s\-L aib\ `n permanen]\ `n cen -
tru pe Dumnezeu: „Ce trebuie s\

facem ca s\ ne deschidem spre
via]a cea nou\ `n Hristos Dom -
nul? ~n primul r=nd, s\ sim]im c\
nimic nu e mai dulce dec=t El.
Lucrul acesta nu te oblig\ nici s\
te despar]i de so]ul sau so]ia cu
care te-a binecuv=ntat Dumne -
zeu, nici s\ te despar]i de copiii
t\i, nici de banii t\i, nici de
slujbele tale. Toate `]i sunt
`ng\duite [i mul te din ele `]i sunt
de folos dac\ le tr\ie[ti `n
leg\tur\ cu Dumnezeu, mul]u -
min du-I c\ ]i le-a dat pe unele,
ner\zvr\tindu-te c\ nu ]i le-a dat
pe altele. Prin aceasta putem
aduce [i noi lauda cea adev\rat\
Sf=ntului Ioan Iacob [i sfin]ilor
lui Dum nezeu”.

At=t soborul slujitor, c=t [i
credincio[ii prezen]i la hramul
seminarului nem]ean s-au `nchi -
nat [i la racla cu o p\rticic\ din
sfintele moa[te ale Cuviosului
care s-a nevoit timp de 24 de ani
at=t pe Valea Iordanului, c=t [i `n
]i nu tul Hozevei, cer=ndu-i aju -
torul [i mul]umindu-i pentru
binefacerile primite.

S\rb\torile nem]ene au conti -

S\rb\torile Sfin]ilor Nem]eni 

Credincio[ii din toat\ ]ara, dar [i de peste hotare au participat `n perioada
4-7 august la S\rb\torile Sfin]ilor Nem]eni [i la hramul M\n\stirii

„Schimbarea la Fa]\” de pe Muntele Ceahl\u 

~n perioada 1 iulie – 31 au -
gust 2016, ~naltpreasfin ]i -
tul P\rinte Teofan, Mitro -

politul Moldovei [i Bucovinei, a
vizitat parohiile: „Sfin]ii Arhan -
gheli Mihail [i Gavriil” – Prosil -
nici, com. Miroslava (Protopo -
pi atul III Ia[i); „Adormirea Mai -
cii Dom nu lui” – H=ndre[ti,
com. O]e leni (Protopopiatul
Pa[ cani) „Schimbarea la Fa]\” –
Bosco teni, „Sf=ntul Ierarh Nico -

lae” – Prisacani (Protopo piatul
H=rl\u); „~n\l]area Sfintei
Cruci” din localitatea Dum bra -
va Ro[ie (Protopopiatul Piatra
Neam]); „Duminica Tuturor
Sfin]ilor” din comuna Rediu
(Protopopiatul Roznov); „Sf=n -
tul Ioan Iacob” – Boto[ani,
„Sf=n tul Antonie cel Mare” –
Bo  to[ani (Protopo pia tul Boto -
[ani); „Sf=nta Cuvioas\ Paras -
cheva” – Strahotin, com. D=n -

geni (Protopopiatul S\veni);
„Adormirea Maicii Domnului”
din localitatea Com\ne[ti (Pro -
to popiatul Darabani).

~n aceea[i perioad\, P\rin te -
le Mitropolit Teofan a vizitat
m\ n\stirile [i schiturile: Bu -
cium, „Sfin]ii Trei Ierarhi”, Mi -
cl\ u[eni (jud. Ia[i), Agapia,
Ceah l\u, Sih\stria, V\ratic, Se -
cu (jud. Neam]), {tiubieni, Co -
zancea (jud. Boto[ani).

Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit
Teofan `n parohii [i m\n\stiri
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nuat pe 6 august cu hramul M\ -
n\s tirii „Schimbarea la Fa]\” de
pe Muntele Ceahl\u. Sf=nta Li -
tur ghie dedicat\ s\rb\torii „Mun -
te lui cel sf=nt al rom=nilor“ a fost
s\v=r[it\ de IPS P\rinte Mitro po -
lit Teofan, al\turi de PS P\rinte
Se bastian, Episcopul Slatinei [i
Ro mana]ilor [i de PS P\rinte
Emi lian Lovi[teanul, Episcop-
Vicar al Arhiepiscopiei R=mni cu -
lui. Cuv=ntul de `nv\]\tur\ din
ca drul Sfintei Liturghii a fost ros -
tit de PS P\rinte Emilian Lovi[ -
tea nul. Ierarhul a explicat cum
poa te omul s\-L „vad\” pe Dum -
ne zeu:„De la Schimbarea la Fa]\
a M=ntuitorului Hristos, inima
ome nirii a redevenit un Tabor [i,
totodat\, lumea a devenit o
permanent\ ~nviere, pentru c\
lu mina Taborului se arat\ `n
splen doarea ei `n ~nvierea Dom -
nu lui. De aceea [i noi suntem
chema]i ca pe parcursul vie]ii
p\m=nte[ti s\-L vedem pe Dum -
nezeu. Nu-L putem vedea pe
Dum nezeu cu ochii fizici, ci nu -
mai cu ochii duhovnice[ti, `n
m\ sura `n care noi credem `n El
[i ne `mp\rt\[im din harul Lui.
Lumina necreat\ `nseamn\ harul
lui Dumnezeu care ni se ofer\
gratuit [i care ne ]ine pe p\m=nt.

{i ce putem noi s\-I d\m lui
Dumnezeu la ceea ce ne ofer\ El
gratuit – lumin\, har, sfin]enie? E
at=t de darnic Dumnezeu, dar
at=t de zg=rci]i suntem noi cu El
atunci c=nd se pune problema s\
ne rug\m diminea]a, la amiaz\ [i
seara, ca s\-I mul]umim pentru
ce ea ce ne d\ruie[te. Suntem
zg=r ci]i cu timpul pe care ni-l
d\ ruie[te Dumnezeu pentru a ne
transforma [i transfigura via]a p\ -
m=nteasc\ `ntr-o via]\ cereasc\”.

La finalul Liturghiei, IPS P\ rin -
te Teofan le-a spus credincio[ilor
prezen]i c=t de important este s\
aib\ `n fiecare zi c=teva momen -
te de reculegere sufleteasc\: „S\
g\sim `n timpul fiec\rei zile
momente `n care s\ ne oprim din
iure[ul vie]ii noastre. S\ privim o
icoan\ `n fa]a c\reia arde can de -
la, s\ privim puritatea [i bucuria
copiilor, s\ deschidem [i s\ citim
Sf=nta Scriptur\, s\ ne a[ez\m
pentru o clip\ `n genunchi [i s\
ne amintim de bunicii no[tri, de
mormintele lor la care poate nu
am fost de mult\ vreme, s\ ne
amintim de cei care ne-au f\cut
bine `n via]\, de profesorii [i
`nv\]\torii no[tri. F\c=nd aceste
lucruri, vom constata c\ inimile
noastre se lini[tesc. Nu este tot -

dea una nevoie s\ venim pe Mun -
 tele Ceahl\u, ci este nevoie s\ a -
vem Ceahl\ul `n casele [i `n apar -
tamentele noastre. Avem ne voie
de un loc[or unde s\ ne re  tra gem
[i s\ medit\m la tre ce rea tim pu -
lui, c\ut=nd s\ ne afl\m c=t mai
mult `n prezen]a lui Dumnezeu”.

Bucuria de a fi al\turi de Sf=n -
ta Cuvioas\ Teodora de la Sihla
`n ziua pr\znuirii ei, dar [i do -
rin]a de a se ruga la mormin tele
marilor duhovnici Ilie Cleo pa,
Ioanichie B\lan [i Paisie Olaru,
i-au determinat pe apro xi mativ
3000 de pelerini s\ par ti cipe pe
7 august la ultima zi din S\rb\ -
torile Sfin]ilor Nem]eni – hramul
bisericii celei noi a M\ n\s tirii
Sih\stria. Solemnitatea s\r b\torii
a fost dat\ de slujba Sfin tei
Liturghii, ce a fost s\v=r [it\ de
cinci ierarhi ai Bisericii noastre:
IPS P\rinte Teofan, Mi tro politul
Moldovei [i Bucovinei, IPS
P\rinte Ioachim, Arhie pis copul
Ro manului [i Bac\ului, PS P\ rin -
te Sebastian, Episcopul Sla tinei [i
Romana]ilor, PS P\rinte Ma carie,
Episcopul rom=nilor or to doc[i
din Europa de Nord [i PS P\rinte
Emilian Lovi[teanul, Epis cop-
Vicar al Arhiepiscopiei R=m ni -
cului.
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Dup\ rostirea Sfintei Evan ghe -
lii, a fost rostit cuv=ntul de `nv\ -
]\ tur\ al slujbei hramului, de c\ -
tre IPS P\rinte Teofan, care i-a
`n demnat pe credincio[i s\ aib\
`n permanen]\ `n sufletul lor pe -
cetea M=ntuitorului Hristos:
„Pecetea lui Hristos `n inimile
noastre `nseamn\, `n cele din
urm\, ca monahul s\ aib\ via]\
de monah, arhiereul s\ aib\
via]\ de arhiereu, preotul a[ij de -
rea, iar dumneavoastr\, cei care
duce]i greutatea crucii `n mij lo -

cul lumii, dob=ndi]i pecetea lui
Hristos printr-o via]\ curat\ de
familie, prin care merge]i greu,
dar sigur, pe calea care duce
c\tre Dumnezeu, av=nd g=ndul
la El, m\rturisindu-v\ p\catele [i
rug=ndu-v\ `n orice clip\. G=n -
dul lui Hristos se arat\ `n pre zen -
]a slavei cunoa[terii lui Dum ne -
zeu `n inimile noastre. Iar pentru
ca toate acestea, cu mila Dom -
nu lui, s\ se `mplineasc\, Dum -
ne zeu ne-a d\ruit Sf=nta [i Dum -
ne zeiasca Liturghie, izvor inepui -

zabil de har [i binecuv=ntare”.
Soborul slujitor a s\v=r[it apoi

slujba Trisaghionului la mormin -
tele marilor duhovnici din cimi -
tirul M\n\stirii Sih\stria – p\rin]ii
Ilie Cleopa, Paisie Olaru, Ioani -
chie B\lan, Victorin Oanele. ~n
dup\-amiaza zilei, a avut loc
procesiunea de la M\n\stirea
Sihla la Pe[tera Sfintei Cuvioase
Teodora, moment care a `ncheiat
S\rb\torile Sfin]ilor Nem]eni.

Pe 10 iulie, `n istoria
M\ n\s tirii {tiubieni
din ju de]ul Boto[ani

s-a mai scris o fil\, una
marcat\ de sfin ]i rea bisericii
de lemn din cimi tirul a[e -
z\rii monahale, loca[ de cult
cu hramurile „~nvierea Dom -
nu lui“ [i „Sf=ntul Nectarie
de la Eghina“. Slujba de t=r -
no sire a fost s\v=r[it\ de IPS
P\rinte Mi tro polit Teofan [i
de PS P\rinte Varlaam Plo ie[ -
tea nul, Episcop-vicar patri ar -
hal, care este [i fiu al satului
{tiu bieni. Prin binecu v=n ta -
rea Preafericitului P\rinte

Da niel, Patriarhul Bisericii
Or to do xe Rom=ne, credin -
cio[ii veni]i la sfin]ire s-au
putut `n china la p\rticele din
moa[ tele Sf=ntului Ierarh
Nec tarie, care au fost adu se
de la M\n\stirea Radu-Vod\
din Bucure[ti. La final, ca o
`ncu nunare a tuturor efortu -
ri lor de pu se, stare]ul M\n\s -
ti rii {tiubieni, protos. Mel -
chi sedec Sandu, a pri mit din
partea IPS P\rinte Teofan,
Crucea „Sf=ntul Ierarh Do -
softei“.

Sfin]ire de biseric\ la
M\n\stirea {tiubieni

Paraclisul
Parohiei
Dumbrava a fost
sfin]it de PS
Calinic
Boto[\neanul

PS Episcop-vicar Calinic Boto -
[\ neanul a sfin]it, pe 17 iulie,
paraclisul de var\ al Parohiei

„Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena”
– Dumbrava, Lespezi, Protopopiatul
Pa[cani, jude]ul Ia[i. Loca[ul de `n -
chi n\ciune a fost ridicat la ini]iativa
preotului paroh Nicolae Toia, cu spri -
jinul credincio[ilor din parohie. La
slujba de sfin]ire au participat foarte
mul]i credincio[i, at=t din parohie,
c=t [i din satele `nvecinate.

ð
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Pe 24 iulie a avut loc
sfin  ]irea bisericii Paro hi -
ei „Sf=ntul Ioan Iacob”

din Boto[ani. Aproximativ 2000
de credincio[i din tot jude]ul
au venit la slujba de sfin]ire a
loca[ului de cult s\v=r[it\ de
IPS P\rinte Mitropolit Teofan.
Ca semn al pre]uirii pentru lu -
cr\rile realizate la loca[ul de
cult, preotul paroh Zai] Radu
Constantin a fost hirotesit ico -
nom stavrofor. De asemenea,
Mi tropolitul Moldovei [i Bu -
covinei a felicitat at=t pe p\ -
rinte, c=t [i pe enoria[i, pentru
felul `n care au [tiut s\-[i con s -
tru iasc\ [i s\-[i `mpodobeasc\
biserica, oferind distinc]ie de
vrednicie tuturor celor care au
ajutat de-a lungul timpului la
ridicarea loca[ului de cult.

Sfin]irea Bisericii „Sf=ntul Ioan Iacob”
din Boto[ani 

La Parohia „Adormirea
Mai cii Domnului” din
H=n dre[ti, comuna O]e -

leni, Protopopiatul Pa[cani, s-a
reu[it, prin grija p\rintelui paroh
Dan Turcu, ridicarea [i finali -
zarea unui a[ez\m=nt-clopot -
ni]\, cu `nc\peri care vor servi
at=t pentru o cas\ mortuar\, c=t
[i pentru biblioteca parohial\.
Ca o `ncununare a eforturilor de -
puse, slujba de sfin]ire a a[ez\ -
m=ntului a fost s\v=r[it\, pe 24
iulie, de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan. La final, p\rintele paroh
a primit din partea Mitropolitului
Moldovei [i Bucovinei „Crucea
Moldav\ pentru clerici”. La final,
to]i binef\c\torii care au ajutat la
ridicarea a[ez\m=ntului au pri -
mit diplome de vrednicie, iar to]i
cei prezen]i au primit c=te o
icoa n\ de lemn din partea pa -
rohiei.

A[ez\m=ntul-clopotni]\ din Parohia H=ndre[ti
a fost sfin]it 
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Resfin]irea Bisericii
„Sf=ntul Nicolae” din
Pris\cani

Biserica „Sf=ntul Nicolae” din localitatea
Pris\cani, Protopopiatul H=rl\u, a fost
resfin]it\ pe 20 august. Slujba a fost

s\v=r[it\ de IPS P\rinte Mitropolit Teofan
`nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi. La
eveniment au participat numero[i credincio[i
din zon\, care s-au bucurat de slujb\ [i de
ocazia unic\ de a intra s\ se `nchine `n Sf=ntul
Altar. La finalul slujbei, p\rintele Gabriel }ifrea,
parohul bisericii din Pris\cani, a fost hirotesit
iconom stavrofor, iar credincio[ii care au ajutat
la `nfrumuse]area loca[ului de cult au primit
distinc]ii de vrednicie.

Resfin]irea bisericii din H=rtop

Pe 31 iulie, IPS P\rinte Mitropolit Teofan,
`n conjurat de un sobor de preo]i [i dia -
coni, a sfin]it Biserica „Sf=nta Cuvioas\

Parascheva” din localitatea boto[\nean\
Strahotin, comuna D`ngeni. La final, p\rintele
paroh Ioan Canciuc a fost hirotesit iconom sta -
vro for, iar cei ce au contribuit la ridicarea lo ca -
[ului au primit distinc]ii de vrednicie.

Biserica „Sf=nta
Cuvioas\ Parascheva”
din Strahotin a fost
sfin]it\

PS Episcop-vicar Calinic
Boto[\neanul a resfin]it
pe 24 iulie, Biserica

„Sf=ntul Procopie” – H=rtop,
Pro topopiatul Piatra Neam],
jude]ul Neam]. Loca[ul de `n chi -
n\ciune a fost `mpodobit cu u[i
[i str\ni noi sculptate, aco peri[ul
a fost ref\cut, `n acela[i timp
fiind realizate o serie de lucr\ri
la exterior. Biserica a fost dotat\
cu obiectele de cult necesare [i
s-a achizi]ionat o central\ ter -
mic\. Pentru osteneala depus\,
p\rintele paroh Constantin Iustin
Rotariu a hirotesit iconom sta -
vro for, iar persoanelor care au
spri jinit la consolidarea [i `nfru -
muse]area loca[ului li s-au oferit
distinc]ii de vrednicie.  
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Peste 2000 de credincio[i
au participat pe 28 au -
gust, la sfin]irea Bisericii

„Duminica Tuturor Sfin]ilor” din
satul Rediu, Protopopiatul Roz -
nov, jude]ul Neam]. Slujba a fost
s\v=r[it\ de IPS P\rinte Mitro po -
lit Teofan, `nconjurat de un sobor
de preo]i [i diaconi. La finalul
Sfin tei Liturghii, p\rintele Vasile
Narcis Foc[\neanu, parohul bi -
sericii din Rediu, a fost hirotesit
iconom stavrofor. De asemenea,
cei ce au sprijinit lucr\rile de ri -
di care a bisericii au primit dis -
tinc]ii de vrednicie din partea
Mitropoliei Moldovei [i Buco vi -
nei. Sf=ntul loca[ a fost construit
`n perioada 2004-2016, prin
contribu]ia credincio[ilor din
parohie, dar [i din alte zone.

Sfin]irea Bisericii „Duminica Tuturor Sfin]ilor”
din satul Rediu

Aproximativ 3000 de
cre dincio[i au partici -
pat, pe 21 august, la

slujba de sfin]ire a Bisericii cu
hramul „Sf=ntul Antonie cel
Ma re” din municipiul Boto[ani.
Slujba de t=rnosire, urmat\ de
Sf=nta [i Dumnezeiasca Litur -
ghie au fost s\v=r[ite de IPS P\ -
rinte Mitropolit Teofan, al\turi
de un sobor de preo]i [i dia -
coni. Ca r\splat\ pentru lu cra -
rea adus\ Bisericii, P\rintele
paroh Dumitru Butnariuc a fost
hirotesit iconom stavrofor, iar
cei ce au contribuit la ridicarea
loca[ului au primit distinc]ii de
vrednicie. Potrivit tradi]iei, pe
parcursul `ntregii zile credin cio -
[ii au avut bucuria de a se `n -
china `n sf=nta biseric\ trec=nd
prin sf=ntul altar.

Sfin]irea Bisericii „Sf=ntul Antonie cel Mare”
din Boto[ani
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Hot\r=ri ale Permanen]ei Consiliului Eparhial Ia[i
Prezent\m în aceste pagini deciziile mai importante 
ale Permanen]ei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Ia[ilor

~n Permanen]a Consiliului
Eparhial Ia[i din 28 iunie [i
3 august, ]in=nd cont de

pro gramul de sfin]iri [i de resfin -
]iri de biserici, case sociale [i
case parohiale, de activitatea
pas toral-misionar\ [i adminis tra -
tiv-gospod\reasc\ [i de propu ne -
rile `naintate de p\rin]ii pro to -
popi, IPS Mitropolit Teofan a
apro bat acordarea rangurilor
biserice[ti onorifice de sachelar,
iconom [i iconom stavrofor ur -
m\ torilor preo]i:

– sachelar: pr. Alexandru
Gheorghiu,  Parohia „~n\l]area
Dom nului” – Cop\l\u, Proto po -
piatul Boto[ani; pr.  {tefan Ba san -
 ciuc, Parohia „Izvorul T\m\ du -
irii” – Hlipiceni, Protopopiatul
Boto[ani.

–  iconom: pr. Mihai C\t\lin
Bucur, Parohia „Binecredinciosul
Voievod {tefan cel Mare [i Sf=nt”,
com. {tefan cel Mare, jud.
Neam], Protopopiatul Piatra
Neam]; pr. Ioan Dan D\niloaia,
Parohia „Sfin]ii Arhangheli
Mihail [i Gavriil” – Prosilnici,
com. Miroslava, jud. Ia[i, Proto -
po piatul III Ia[i; pr. Claudiu
Lutic, Parohia „Sfin]ii Martiri
Br=n coveni” – Zavarici, com.
Scobin]i, jud. Ia[i, Protopopiatul
H=rl\u; pr. Alexandru Paveliuc,
Parohia Slobozia, com. Cor d\ -
reni, Protopopiatul Dorohoi.

– iconom stavrofor: pr. Radu
Constantin Zai], Parohia „Sf=ntul
Ioan Iacob” – Boto[ani, Proto po -
piatul Boto[ani; pr. Constantin
Iustin Rotariu, Parohia „Sf=ntul
Mucenic Procopie” – H=rtop,
com. B=rg\oani, jud. Neam],
Pro topopiatul Piatra Neam]; pr.
Ioan D. Canciuc, Parohia „Sf=nta
Cuvioas\ Parascheva” – Stra ho -
tin, com. D=ngeni, jud. Boto[ani,
Protopopiatul S\veni; pr. Gabriel
}ifrea,  Parohia „Sf=ntul Ierarh
Nicolae” – Prisacani, Fl\m=nzi,

Pro topopiatul H=rl\u; pr. Dumi -
tru Butnariuc, Parohia „Sf=ntul
An tonie cel Mare”, Boto[ani,
Pro topopiatul Boto[ani; pr. Cor -
nelu[ Ani]ulesei, Parohia „Sfin]ii
Voievozi Mihail [i Gavriil” –
Gorb\ne[, Protopopiatul Boto -
[ani; pr. Narcis Vasile Foc[\ nea -
nu, Parohia „Duminica Tuturor
Sfin]ilor” – Rediu, Protopopiatul
Roznov; pr. Marian Augustin
V=lcu, Parohia „Sf=ntul Vasile
cel Mare” – Horia, com. Mitoc,
jud. Boto[ani, Protopopiatul
S\veni; pr. Ciprian Dumitru
Muraru, Parohia „Sf=ntul Mare
Mucenic Gheorghe” – Horo di[ -
tea, com. P\ltini[; pr. Ioan Jitaru,
Parohia „~n\l]area Domnului” –
P=ng\r\cior, com. P=ng\ra]i,
Protopopiatul Piatra Neam].

De asemenea, a fost aprobat\
[i acordarea Crucii Moldave
pentru clerici p\rintelui Dan
Turcu de la Parohia „Adormirea
Maicii Domnului” – H=ndre[ti,
com. O]eleni, jud. Ia[i, Pro to -
popiatul Pa[cani [i acordarea
Crucii Arhiepiscopale „Sf=ntul
Ierarh Dosoftei” pentru clerici
pr. protopop Constantin Macuc
de la Parohia „Sf=ntul Mare Mu -
cenic Gheorghe” – S\veni, Pro -
to  popiatul S\veni; pr. Gheorghi]\
B\d\r\u de la Parohia „Sf=nta
Treime” – Boto[ani, Protopo pia -
tul Boto[ani; pr. consilier patri -
arhal Liviu Constantin Nechita,
fost protopop de S\veni; pr. C\ -
t\lin Adumitroaiei de la Pa rohia
„Sf=ntul Mare Mucenic Dimitrie”
– Vl\deni, Protopopiatul I Ia[i;
pr. C\t\lin Gabriel Coroam\ de
la Parohia „Na[terea Maicii
Dom nului” – Breazu, Protopo pi -
atul I Ia[i, pr. Clement Gheorghiu
de la Parohia „~n\l]area Dom nu -
lui” – Cop\l\u, Protopopiatul
Bo to[ani; pr. Lucian Moc\na[u
de la Parohia „Sf=ntul Prooroc
Ilie” – Negule[ti, com. Piatra

{oimului, Protopopiatul Roznov;
pr. Nicolai Cap[a de la Parohia
„Sf=ntul Evanghelist Ioan” –
Corni, com. Bode[ti, Protopo pi -
atul Piatra Neam]. 

Pentru  activitatea pastoral-
mi sionar\ [i administrativ-gos po -
d\reasc\, pr. Nicolae Toia, de la
Parohia „Sfin]ii ~mp\ra]i Con -
stan tin [i Elena” – Dumbrava,
com. Lespezi, jud. Ia[i, Protopo -
pi atul Pa[cani, [i pr. Liviu L\z\ -
rescu, de la Parohia R\duc\neni,
Protopopiatul II Ia[i au primit Di -
plo m\ de vrednicie.  

Acord\ri de ranguri biserice[ti

Material
lemnos
pentru unit\]i
de cult

Pe 15 [i 28 iunie, pre -
cum [i pe 28 iulie [i
3 august, Permanen]a

Consiliului Eparhial Ia[i a
luat `n discu]ie necesitatea
continu\rii unor lucr\ri de
construc]ie [i repara]ie pen -
tru c=teva loca[uri de cult,
pre cum [i a furniz\rii lem nu -
lui de foc necesar acelor
unit\]i biserice[ti care nu au
resurse financiare suficiente
[i nu `[i pot procura mate ria -
lul lemnos. Prin urmare, a
fost aprobat\ acordarea, cu
titlu gratuit pentru anul
2016, a unei cantit\]i de
1085 m.c. material lemnos
din care 476 m.c. lemn de
foc, 76 m.c. cherestea [i 523
m.c. lemn de lucru pentru
36 unit\]i de cult. 
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~n [edin]ele de Permanen]\
a Consiliului Eparhial Ia[i
din 8, 28 iunie, 28 iulie [i

3, 17 [i 9 august a fost aprobat\
acordarea unui ajutor financiar
de 154.050 lei pentru 45 de
unit\]i de cult din Arhiepiscopia
Ia[ilor, care au lucr\ri de `ntre ]i -
nere, repara]ii sau de cons truc -
]ie, dup\ cum urmeaz\: 

- Protopopiatul I Ia[i: Parohia
„Na[terea Maicii Domnului” –
Dr\g\ne[ti, com. Andrie[eni;
Parohia „Sf=ntul Nicolae” –
B\lteni, com. Probota; Parohia
„Sf=ntul Mare Mucenic Mina” –
Probota;

- Protopopiatul II Ia[i: Paro -
hia „Sf=ntul Nicolae” – Dolhe[ti;
Parohia „Acoper\m=ntul Maicii
Domnului” [i „~n\l]area Domnu -
lui” – Gorban; Parohia „Sf=ntul
Ierarh Dosoftei” – Holboca II;
Parohia „Sf=ntul Mare Mucenic
Dimitrie” – Comarna de Sus; Pa -
rohia „Sfin]ii Voievozi” – Opri -
[eni; Parohia „Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena” – Criste[ti,
com. Holboca;  

- Protopopiatul III Ia[i:
Parohia „Sf=ntul Nicolae” – Do -
ro[ cani, com. Pope[ti; Parohia
„Acoper\m=ntul Maicii Domnu -
lui” – Pietr\rie, com. B=rnova;
Pa rohia „Sfin]ii Voievozi Mihail
[i Gavriil” – Prosilnici; Parohia
„Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i

Elena” – Dumbrava; Parohia
„Sf=ntul Nicolae” – Poieni; Paro -
hia „Na[terea Maicii Domnului”
– Cur\turi; Parohia „Sfin]ii
Voievozi Mihail [i Gavriil” –
Mironeasa; M\n\stirea Dag=]a;

- Protopopiatul Pa[cani:
Parohia „Na[terea Maicii Dom -
nului” – Todire[ti II; Parohia
„Sfin]ii Voievozi Mihail [i Ga -
vriil” – Bal[; Parohia „Adormirea
Maicii Domnului” – Todire[ti I;
Parohia „Adormirea Maicii
Dom nului” – Br\te[ti, Stolniceni
Pr\ jescu; 

- Protopopiatul H=rl\u:
Parohia „Sfin]ii Apostoli Petru [i
Pavel” – {endreni, com. Frumu -
[ica; Parohia „Sfin]ii Voievozi
Mihail [i Gavriil” – Belce[ti; 

- Protopopiatul Piatra Neam]:
Parohia „Sfin]ii Voievozi Mihail
[i Gavriil” – Gura V\ii Vale,
com. Girov;

- Protopopiatul Tg. Neam]:
Parohia „Sfin]ii Atanasie [i
Chiril” – Curechi[tea, com. Gru -
m\ze[ti;

- Protopopiatul Ceahl\u:
M\n\stirea „Binecredinciosul
Voievod {tefan cel Mare [i
Sf=nt”;

- Protopopiatul Boto[ani:
Parohia „Na[terea Maicii Dom -
nului” – Buzeni, com. B\lu[eni;
Parohia „Na[terea Maicii Dom -
nu lui” – Victoria, com. St\uceni;

Parohia „~n\l]area Domnului” –
Bo to[ani; Parohia „Sfin]ii Voie -
vozi” – Buh\ceni, com. Tru[e[ti;
Parohia „Sfin]ii Trei Ierarhi” –
Boto[ani; Parohia „Sf=ntul Mare
Mucenic Gheorghe” –  Cop\l\u;

- Protopopiatul Dorohoi:
Parohia „Sf=ntul Prooroc Ilie” –
Dealu Mare, com. Pope[ti; Pa ro -
hia „~n\l]area Domnului” – Lo -
turi Enescu; Parohia „Na[terea
Maicii Domnului” – Satu Nou;
Parohia „Sf=ntul Dimitrie” [i
„Sf=n tul Prooroc Ilie” – Baranca,
com. Fundu Her]ii; Parohia
„Sfin ]ii ~mp\ra]i Constantin [i
Elena” – Dorohoi; Parohia „Na[ -
terea Sf=ntului Ioan Botez\torul”
– Poiana Br\ie[ti; 

- Protopopiatul Darabani:
Parohia „Sf=ntul Mare Mucenic
Dimitrie” – Codreni, com. Mi -
lean ca; Parohia „Sfin]ii Arhan -
gheli Mihail [i Gavriil” – Cuzl\u;
Parohia „Sf=ntul Ioan Iacob” –
Ho rodi[tea;

- Protopopiatul S\veni:
Parohia „Sfin]ii Adrian [i Na ta -
lia” – M\n\stireni Un]eni; Pa ro -
hia „Sf=ntul Gheorghe” – Poiana
Un]eni; Parohia „Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena” – S\rata,
com. Dr\gu[eni; Parohia „Sf=n -
tul Vasile cel Mare” – Horia,
com. Mitoc, jud. Boto[ani.

~n luna martie, Sectorul administrativ-
bisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a
efectuat 80 opera]iuni de personal, dup\

cum urmeaz\: 43 la Centrul Eparhial Ia[i, 28 în
cadrul Protopopiatelor [i 9 la m\n\stiri. Dintre
acestea, 29 au fost încadr\ri [i numiri, 13
încet\ri ale contractelor de munc\, 10 sus -
pend\ri, 3 reveniri la locul de munc\ dup\
concediul de cre[tere a copilului, 1 transfer [i
24 modific\ri ale raporturilor de munc\.

~n luna aprilie, Sectorul administrativ-

bisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat 64
opera]iuni de personal, dup\ cum urmeaz\: 17
la Centrul Eparhial la[i, 21 în cadrul Pro -
topopiatelor [i 26 la m\n\stiri. Dintre acestea,
32 au fost încadr\ri [i numiri, 16 încet\ri ale
contractelor de munc\, 4 suspend\ri, 5 reveniri
la locul de munc\ dup\ concediul de cre[tere a
copilului [i 7 modific\ri ale raporturilor de
munc\.

Sprijin financiar pentru unit\]i de cult

Opera]iuni de personal la nivelul Arhiepiscopiei
Ia[ilor `n lunile iulie-august 2016
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Pe 4 iulie, a avut loc con -
ferin]a preo]easc\ semes -
tri al\ cu preo]ii din Proto -

po piatul III Ia[i. ~nt=lnirea s-a
des f\[urat la Centrul de confe -
rin]e „Providen]a” din Ia[i, cu bi -
necuv=ntarea [i `n prezen]a IPS
P\rinte Mitropolit Teofan. Progra -
mul a `nceput cu Sf=nta Liturghie,
unde s-au `n\l]at rug\ciuni c\tre
Dumnezeu pentru a binecuv=nta
lucr\rile pastorale ale preo]ilor,
dar [i rug\ciuni de mul]umire
pentru tot ajutorul acordat p=n\
`n momentul de fa]\. Dup\ Dum -
nezeiasca Liturghie, pentru a fi
mai u[or de intrat „`n lumea tine -
rilor”, la fel ca [i la celelalte con -
fe rin]e preo]e[ti din acest an, par -
ticipan]ii au asistat la o prezen -
tare sus]inut\ de doi tineri, pre -
zentare intitulat\ „Preotul [i t=n\ -
rul – `mpreun\ pe drumul c\tre
Dumnezeu”. Dup\ acest mo ment,
a urmat un dialog `ntre preo]i [i
tineri, `n care s-a ajuns la con clu -
zia c\, pe l=ng\ „cei [apte ani de
acas\”, pe l=ng\ educa]ia din
[coa l\, este esen]ial\ implicarea
Bisericii `n r=ndul tinerilor prin
diverse activit\]i: religioase, cul -

tu rale, ecologice, de timp liber [i
de formare.

IPS Mitropolit Teofan a `ndem -
nat [i `ncurajat preo]ii parti ci -
pan]i s\ continue lucrarea `nce -
pu t\ [i s\ adauge la ceea ce fac
deja una din urm\toarele acti vi -
t\]i: ecologizare `n comunitate
`mpreun\ cu tinerii din parohie,
`ngrijirea monumentului eroilor

dac\ exist\ `n parohie sau `ngri -
jirea cimitirului prin participarea
tinerilor. La finalul acestei con fe -
rin]e, un grup de copii de la paro -
hiile Doro[cani, Pope[ti [i H\r -
p\ [e[ti, dirijat de p\rintele Bog -
dan Mihalache, au sus]inut un
moment artistic, eviden]iind `ntr-
un mod pl\cut poten]ialul tine -
rilor de azi.

M
\n\stirea Agapia, din
jude]ul Neam], a g\z -
duit pe 7 iulie, Si  na -

xa monahal\ cu stare]ii [i sta re -
]e le din Arhiepiscopia Ia[ilor,
pre  zidat\ de IPS P\rinte Mitro po -
lit Teofan. Programul Sinaxei a
de  butat cu slujba Sfintei Liturghii
arhiere[ti. Te ma Sinaxei din acest
an a fost „Le  g\turile monahilor
cu mirenii în contextul vie]ii
duhovnice[ti [i administrative
ale m\n\stirii”. ~n cu vântul de
deschidere, IPS P\rinte
Mitropolit Teofan a scos în
eviden]\ proble me le cu care se

confrunt\ atât mi  renii cât [i
monahii: „~ntr-un cu vânt din
Pateric, se spune c\ mo nah este
acela care se lupt\ pân\ la
sfâr[itul vie]ii s\ se des po v\reze
de duhul lumii, pentru a primi
Duhul lui Dumnezeu. Du hul
lumii este precum o cas ca d\
care curge neîntrerupt asu pra
societ\]ii, asupra vie]ii de fa mi -
lie, [i bate [i la por]ile m\n\s tirii.
Vorbim adesea despre faptul c\
lumea este secularizat\. Este o
contradic]ie în aceast\ afir ma ]ie;
lumea în sine, dup\ c\derea în
p\cat, este secularizat\. Cu vân -

tul «secularizare» [i cuvântul
«lume» sunt aproape doi termeni
identici. Problema nu o reprezin -
t\ secularizarea lumii, ci prob le -
ma o reprezint\ secularizarea
parohiilor [i a m\n\stirilor în fa]a
duhului lumii”.

De asemenea, în cadrul lu -
cr\ rilor Sinaxei, IPS P\rinte Mi -
tro polit Teofan a f\cut o prezen -
tare a modului de derulare [i a
concluziilor Sinodului din Creta
(16-26 iunie), precum [i a parti -
ci p\rii [i implic\rii substan]iale a
Bisericii Ortodoxe Române. 

Frumuse]ea lucr\rii pastorale cu tinerii

Sinaxa monahal\ cu stare]ii [i stare]ele din
Arhiepiscopia Ia[ilor
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300 de credincio[i au
participat, pe 28 august,
la un pelerinaj deosebit

organizat `n Parohia Poieni]a
din Protopopiatul Pa[cani. Cu
aceast\ ocazie au fost aduse
spre `nchinare de la M\n\stirea
Bisericani, jude]ul Neam],
moa[ tele Sf=ntului Mare Mu ce -
nic Teodor Tiron [i o icoan\
f\c\toare de minuni a Sf=ntului
Ierarh Spiridon. Un sobor de
slujitori, format din 13 preo]i [i

un diacon, a s\v=r[it apoi Taina
Sf=ntului Maslu [i slujba
Acatistului. Spre final, au fost
rostite mai multe rug\ciuni de
mul]umire [i de binecuv=ntare
a credincio[ilor. ~n cuv=ntul de
`nv\]\tur\ adresat pelerinilor,
p\rintele protopop Pavel Pos -
tolachi a subliniat rolul sfin]ilor
`n via]a Bisericii. Sf=ntul Teodor
Tiron este pr\znuit de Biserica
Ortodox\ [i `n prima s=mb\t\
din Postul Mare, numit\ [i

„S=mb\t\ Sf=ntului Teodor“, da -
torit\ minunii colivei, s\v=r[it\
de Sf=nt la 50 de ani dup\
moar tea sa. Organizat pentru al
optulea an consecutiv, eve ni -
mentul religios din Poieni]a a
devenit o tradi]ie `n comuna
V=n\tori [i `nt=lne[te de fiecare
dat\ `n comuniune preo]i [i
sute de credincio[i din paro hi -
ile `nvecinate.

Bucurie duhovniceasc\ l=ng\ moa[tele 
Sf=ntului Mare Mucenic Teodor Tiron

~n dezbaterile privitoare la
do cu men tul „Rela]iile Bisericii
Or  to doxe cu ansamblul lumii
cre[  ti ne”, au fost aduse amen da -
men te din partea Bisericii Or to -
do xe Ro mâ ne, Bisericii Greciei
[i Bise ri cii Ciprului. Sinodul a re -
a firmat c\ nu exist\ decât o sin -
gu r\ Bi se ric\ – Biseric\ Orto do -
x\ – în sen sul real al cuvântului.
Ea este Bi serica cea Una, Sfânt\,
So bor ni ceasc\ [i Apostoleasc\.
De Bi se rica Ortodox\ s-au sepa -
rat de-a lungul timpului unii

cre[ tini (mo nofizi]ii, catolicii [i
al ]ii). Din acest motiv, celorlalte
con fesiuni nu li se recunoa[te
sta   tutul de „Bi seric\” la nivel
doc   trinar, ecle  siologic [i teolo gic.

IPS P\rinte Mitropolit Teofan
a precizat faptul c\ rela]iile cu
eterodoc[ii trebuie s\ se des f\ -
[oa re pe baza a dou\ adev\ruri
fun  da men tale: 1. Biserica Orto -
do  x\ este Biserica cea adev\rat\
[i 2. ete rodoc[ii s-au îndep\rtat
de la credin]a Bisericii Ortodoxe. 

IPS P\ rinte Teofan i-a în dem -

nat pe cei prezen]i s\ p\streze
uni tatea Bi sericii, s\ se fereasc\
de dez bi nare [i s\ sporeasc\ ru -
g\  ciunea.

La finalul Sinaxei, Mitro po li -
tul Moldovei [i Bucovinei, a s\ -
vâr  [it slujba de sfin]ire a trapezei
a[ez\rii monahale, care s-a bu -
cu rat în ultimul timp de lucr\ri
de extindere [i renovare. La
slujba de binecuvântare a fost
pre zent\ toat\ ob[tea M\n\stirii
Agapia, al\turi de p\rin]ii du hov -
nici ai monahiilor.



| Cultural

14 | iulie-august | Candela Moldovei | an XXIV, nr. 7-8

Influenţe Art Nouveau în
arta decorativă eclesială.

Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi” din Iași
Ierom. Mihail Gheaţău

Cartea mea senzorială
Iosafat, o istorie de la

începuturile creștinismului
Cristoph von Schmid

Valoarea actuală a canoanelor
Pr. Constantin Dron

Legende din Ceahlău
Constantin Bostan

Lumină lină și tainică
în negura zilelor noastre.

Stareţul Gherman Stavrovouniotul
Arhim. Athanasie Stavrovouniotul

Unui fiu duhovnicesc necunoscut
Arhim. Ioan Krestiankin

Simţiri rostite
Ion Petrovici

Nevoinţa pentru virtute.
Asceza într-o societate
modernă secularizată

Averchie Taușev

Noutăţi  editoriale la Editura Doxologia:

Îndrumarea duhovnicească
în Muntele Athos

IPS Kallistos Ware,

Mitropolit de Diokleia,

Graham Speake

– în și –iulie august

Credinţa uitată. Vechi adevăruri
din Răsăritul creștin

pentru creștinii contemporani
Philip LeMasters

Părinţii Patericului despre pocăinţă
Pr. asist. univ. dr. Liviu Petcu
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A IX-a edi]ie a Masterclassului Interna]ional de
C=nt Bizantin 

A IV-a edi]ie a Festivalului–Concurs Coral
Interna]ional pentru Tineret „Gavriil Musicescu”

AIV-a edi]ie a Festivalului-
Concurs Coral Interna -
]io nal pentru Tineret „Ga   -

vriil Musicescu”, organizat de
Aso cia]ia „Iubire [i ~ncredere”, a
o ferit Ia[ului, `n perioada 1-7 iu -
lie, o experien]\ cultural\ inedit\
[i a adus `n aten]ia publicului co -
ruri [i personalit\]i din România,
Ucraina, Republica Moldova, Ita -
lia, Grecia, Republica Popular\
Chinez\, Republica Arab\ Siria -
n\, Bulgaria, [.a. Pe 7 iulie, `n Sa -
la Mare a Teatrului Na]ional
„Vasile Alecsandri” din Ia[i s-a
des f\[urat Gala de `nchidere a
Festivalului-Concurs Coral Inter -
na  ]ional pentru Tineret. Pe scen\
au urcat corurile care au ob]inut
premiul I la toate sec]iunile de
con curs din cadrul festivalului. ~n
cadrul evenimentului au fost
acor date [i unele distinc]ii, `n
semn de recuno[tin]\ pentru
sprijinirea organiz\rii festivalului

de la Ia[i. Acestea au mers la
conf. univ. dr. Ioan Golcea (Uni -
ver sitatea Na]ional\ de Muzic\
Bucure[ti) [i la Adrian Ardeleanu
(directorul Centrului Jude]ean
pen tru Conservarea [i Promo va -
rea Culturii Tradi]ionale Ia[i). In -
vita]ii speciali ai acestei gale au
fost Corul b\rb\tesc „Armonia”

dirijat de Iulian Dumitru, Con stan -
]a, România; Corul psaltic „Tro -
nos” al Patriarhiei Române con -
dus de Protopsalt Arhidiacon Mi -
ha il Buc\; Corul Filarmonicii din
Cern\u]i dirijat de dna Nadiia Se -
lez nova, [i Corul de copii al Ra -
dio difuziunii Române, dirijat de
maestrul Voicu Popescu.

~n perioada 4-8 iulie, a avut
loc la Ia[i a IX-a edi]ie a Fes -
ti valului Masterclass de

Cânt Bizantin. Evenimentul a re -
u  nit renumi]i interpre]i [i pro -
fesori ai muzicii Bisericii de R\ -
s\ rit, propunând o mare varietate
de cursuri teoretice [i practice,
dar [i conferin]e. Temele prin ci -
pale ale edi]iei din acest an au
fost „Raportul dintre ornamen ti -
c\, intervalic\ [i accente `n exe -
cu]ia thesisurilor” [i „Dinamica
slujbelor. Sinergia dintre str\ni [i
altar”. Sus]in\torii de cursuri au
fost protopsalt Panagiotis Neo -
cho ritis (Tesalonic), conf. univ. dr.
Maria Alexandru (Univ. „Aristo te -
lis” din Tesalonic), soprana Mi ha -
ela Gr\jdeanu (Opera Na]ional\
Român\, Ia[i), prep. univ. drd. A -
dri an S`rbu (Univ. de Arte „G.
Enes cu”, Ia[i), iar sus]in\torii de
conferin]\ au fost prof. univ. dr.

Nicolae Gheorghi]\ (Univ. Na]io -
na l\ de Muzic\), lect. univ. dr.
Irina Zamfira D\nil\ (Univ. de Ar -
te „G. Enescu”, Ia[i), prof. Anto -
ni os Aetopoulos (Corul Bizantin
Grec, Atena), cercet\tor paleo -
graf monah Filotheu B\lan (M\ -
n\s tirea Petru-Vod\), echipa de
Muzicieni ai Asocia]iei Culturale
„Sf. Roman Melodul” (Tesalonic),
echipa de Paleografie Muzical\ a
Univ. „Aristotelis” (Tesalonic). 

Pe 8 iulie, sute de ie[eni iu bi -
tori ai muzicii psaltice au parti ci -
pat la Concertul extraordinar ca -
re a marcat finalul celei de-a IX-a
edi]ii a Masterclass-ului Interna -
]io nal de Cânt Bizantin. Eveni -
men tul s-a desf\[urat `n Cate dra -
la Mitropolitan\, `n prezen]a IPS
P\rinte Mitropolit Teofan. Orga -
ni  zatori au fost Asocia]ia Cul tu -
ral\ „Byzantion”, `n colaborarea
cu Universitatea de Arte „George

Enescu” din Ia[i, Mitropolia Mol -
do vei [i Bucovinei [i Prim\ria
Ia[i. La finalul concertului, IPS
P\ rinte Teofan a subliniat faptul
c\ muzica bisericeasc\ repre zin -
t\ o stare de bucurie l\untric\
autentic\: „Exist\ numeroase
cântece de siren\ care `ncearc\
s\ ne cuprind\ sufletele cu pse u -
do-bucurii, cu bucurii de supra -
fa]\, artificiale. Iat\ `ns\ c\ Bise -
rica, de mult\ vreme, [i cu mila
Domnului [i `n zilele noastre,
pre zint\ un izvor adânc de
bucurie, prin cântul bisericesc, `n
ge neral, [i prin cântarea bizan ti -
n\, `n mod special, care-l pla sea -
z\ pe om `ntr-o stare de bucurie
l\untric\ autentic\, care poate s\
continue [i dup\ terminarea
cânt\rii [i care are capacitatea de
a o `nr\d\cina pe aceasta puter -
nic `n inim\, ea devenind izvor
inepuizabil de bucurie”.
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Absolven]ii Facult\]ii de Teologie
Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din Ia[i
au depus, pe 2 iulie, jur\m=ntul de

credin]\ fa]\ de Biserica din care fac parte [i fa]\
de `nv\]\tura pe care au primit-o `n timpul anilor
de studiu. Acest moment s-a desf\[urat la
Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i, `n cadrul Sfintei
Liturghii s\v=r[it\ de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan. La slujba arhiereasc\ au slujit p\rin]i
profesori ai institu]iei teologice, dar [i unii dintre
licen]ia]i, deja slujitori ai sfintelor altare. IPS
Mitropolit Teofan a rostit un cuv=nt de `nv\]\ -
tur\, `n care subliniat chemarea pe care Biserica
o adreseaz\ tinerilor absolven]i: „Sunte]i r=ndui]i
s\ fi]i slujitori [i martori. Slujitori ai Bisericii [i
martori a ceea ce a]i cunoscut [i a]i tr\it `n Fa cul -
tatea de Teologie, [i ale celor `ntru care Dum -
nezeu vi s-a ar\tat vou\. Suntem chema]i s\ fi]i
martori [i slujitori a ceea ce Dumnezeu, prin
dife rite c\i, a gr\it min]ii [i inimii voastre, sluji -
tori [i martori a ceea ce de aici `ncolo ve]i con -
stata `n via]\ ca prezen]\ a lui Dumnezeu `n
existen]a voastr\ [i `n existen]a lumii. ~n calitate
de viitori slujitori ai altarelor, nu pute]i deschide
ochii enoria[ilor spre adev\rul prezen]ei lui
Dumnezeu `n tot [i `n toate, dac\ voi nu ave]i

ochii deschi[i spre aceastr\ realitate; nu po]i
conduce pe cineva dec=t `ntr-un loc unde tu
`nsu]i ai fost”. Dup\ Sf=nta Liturghie, programul
festiv a continuat la Centrul de conferin]e
„Providen]a“ al Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei, `n prezen]a cadrelor didactice, a
absolven]ilor, a p\rin]ilor, a prietenilor [i a
apropia]ilor acestora. Anul acesta, la Facultatea
de Teologie Ortodox\ din Ia[i, la toate cele patru
specializ\ri, au absolvit 138 de studen]i.

Curs festiv la Facultatea de Teologie Ortodox\
„Dumitru St\niloae” din Ia[i

~n perioada 21-23 iulie, cu binecuv=ntarea IPS
P\rinte Mitropolit Teofan, s-a desf\[urat la
M\n\stirea Zosin din jude]ul Boto[ani,

Seminarul-simpozion de traductologie greac\
veche. Evenimentul, deja la a doua edi]ie, a purtat
titlul „Limba greac\ veche [i scrierile Sfin]ilor
P\rin]i ai Bisericii. Abordarea problemelor de
traducere a textelor din greaca antic\ [i koini”.
~nt=lnirea a reunit un num\r de aproximativ 20 de
participan]i [i i-a avut ca invita]i pe dna prof. univ.
Venestiana Astara, profesor al Departamentului de
Filologie-Greac\ veche `n cadrul Universit\]ii de
Stat „Kapodistrias” din Atena, pe dl conf. univ. dr.
Adrian Muraru de la Facultatea de Filosofie [i
{tiin]e Social-Politice a UAIC Ia[i [i Coordonator al
Centrului de Editare [i Traducere „Traditio” din
cadrul aceleia[i universit\]i, [i pe dl Adrian
T\n\sescu-Vlas, redactor-[ef al Funda]iei Culturale
„G=ndul Aprins” din Bucure[ti. Prezent\rile,
dezbaterile [i discu]iile au avut ca scop at=t
clarificarea unor probleme de gramatic\, sintax\ [i
topic\ greac\ veche (atic\ [i koini), c=t [i tratarea

unor termeni [i situa]ii de traducere care fac difi -
cil\ `nt=lnirea cu textul Sfin]ilor P\rin]i [i redarea
lui `n limba rom=n\. Seminarul se dore[te a deveni
o `nt=lnire cu tradi]ie, din ce `n ce mai cu prin -
z\toare at=t ca num\r de participan]i, c=t [i ca
varietate a problemelor [i temelor aduse `n di s -
cu]ie.

Seminar de traductologie greac\ veche,
edi]ia a II-a 
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~n perioada 21-24 iulie, Ar -
hi episcopia Ia[ilor a orga ni -
zat `n poiana Nem]i [or,

aflat\ `n vecin\tatea M\ n\s tirii
Neam] [i a Schitului Icoana No -
u\, cea de-a VII-a edi]ie a Adu -
n\rii Tinerilor Cre[tini Or todoc[i
din Mitropolia Mol dovei [i Bu -
co vinei, cu tema „Despre prie -
tenie sau cum s\ nu c\l\ to re[ti
singur“. Cei 680 de tineri din
jude]ele Moldovei, dar [i din alte
jude]e ale ]\rii sau din str\ -
in\tate, au participat la ateliere
foto, origami, g\tit, t=mpl\rie,
activit\]i sportive, pelerinaje [i
conferin]e. Mai mult dec=t at=t,
au avut loc [i Sfinte Liturghii ar -
hiere[ti, una dintre acestea, pe
23 iulie, fiind s\v=r[it\ de IPS
P\rinte Mitropolit Teofan, care a
]inut [i cuv=nt de `nv\]\tur\: „~n
Evanghelie, Domnul Hristos se

adreseaz\ unui om numit Matei,
cu `ndemnul «Vino dup\ Mine».
Acest cuv=nt, Domnul Hristos,
prin diferite c\i, `l adreseaz\ [i
nou\, celor de ast\zi – preo]i [i
credincio[i, mai `n v=rst\ sau
tineri. Care este r\spunsul lumii
la aceast\ chemare hristic\
«Vino dup\ Mine?». ~n general
oa menii spun: «Eu merg dup\
alt cineva», «eu merg dup\ alt -
ceva», «eu am altceva mai bun
de f\cut», «de ce s\ merg pe ca -
lea Bisericii, c=nd am at=tea alte
c\i pe care s\ merg?»,«de ce s\
merg cu Hristos, c=nd am alte iz -
voare care `mi ofer\ bucurie, ve -
selie, desf\tare, `mpli nire?». R\s -
punsul la acest «de ce s\ merg
dup\ Domnul?» l-a dat Sf=ntul
Apostol Pavel: «To]i c=]i sunt
m=na]i de Duhul lui Dum nezeu
sunt fii ai lui Dumnezeu, pentru
c\ n-a]i primit iar\[i un duh al

robiei, spre temere, ci a]i primit
Duhul `nfierii». Prin ur ma re, cel
care r\spunde pozitiv la che ma -
rea Domnului Hristos tr\ie[te `n
libertatea de a fi fiu al lui Dum -
nezeu”.

~n acest an, tab\ra de la
Nem]i[or a mai adus cu sine un
moment deosebit, at=t pentru
Centrul Eparhial Ia[i, c=t [i
pentru tinerii prezen]i: p\rintele
protosinghel Nicodim Petre,
consilier `n cadrul Sectorului de
misiune, statistic\ [i prognoz\
pastoral\ al Arhiepiscopiei Ia[ilor
[i cel care s-a `ngrijit de bunul
mers al taberei de-a lungul ani -
lor, a fost hirotesit  arhiman drit,
ca urmare a aprob\rii, de c\tre
Sf=ntul Sinod al Bisericii Orto do -
xe Rom=ne, a ridic\rii preacu -
vio[iei sale la aceast\ treapt\ de
slujire `n Biseric\.

„Despre prietenie sau
cum s\ nu c\l\tore[ti singur“
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~n perioada 16-21 august a avut loc „~nt=lnirea
de Var\ a copiilor din familiile numeroase”
care are ca scop implicarea tinerilor din

„Programul de solidaritate pentru familia cu mul]i
copii – Sf=ntul Stelian” `n activit\]i social-
educative, menite s\ le ofere un impuls spre o
dezvoltare s\n\toas\ [i armonioas\. Depar ta -
mentului Pro Vita al Arhiepiscopiei Ia[ilor i s-au
al\turat `n sus]inerea proiectului multe parohii,
persoane fizice, ONG-uri [i chiar m\n\stiri.
Programul la care au participat cei 35 de copii a
fost unul complex [i divers, adaptat nevoilor lor
educa]ionale, emo]ionale [i sociale. Participan]ii
au lucrat timp de [apte zile cu un num\r de 10
animatori, voluntari ai Departamentului Pro Vita,
at=t `n cadrul atelierelor de lucru (comunicare,
crea]ie artistic\, muzic\ [i realizare de cruciuli]e
textile), c=t [i `n cadrul experien]elor inedite pe
care participan]ii le-au tr\it (excursii, seri de film,
vizite culturale [i turistice `n Ia[i [.a.).

„Programul de solidaritate pentru familia cu
mul]i copii – Sf=ntul Stelian” este un proiect al
Departamentului Pro Vita prin care sunt sus]inute
[i promovate 110 familii cu opt [i peste opt copii
din Arhiepiscopia Ia[ilor. Principalele forme de
ajutor oferite sunt: burse de studii lunare pentru

copiii care au rezultate bune la `nv\]\tur\ [i sunt
dornici s\-[i continue parcursul educa]ional,
organizarea ~nt=lnirilor de Var\, pachete umanitare
oferite cu ocazia Na[terii [i ~nvierii Domnului
nostru Iisus Hristos, ajutor medical [i sprijin `n
func]ie de necesit\]ile urgente ale fiec\rei familii.

„~nt=lnirea de Var\ a copiilor din
familiile numeroase”

~n perioada 31 iulie – 7 au -
gust, 170 tineri au parti -
cipat la pelerinajul pedes -

tru „Pe urmele sfin]ilor nem -
]eni”. Acesta se afl\ la a doua
edi]ie [i a fost organizat de Sec -
torul de misiune, statistic\ [i
prog noz\ pastoral\ al Arhie pis -
copiei Ia[ilor.   

Tinerii au pornit `n pelerinaj
spre ]inutul Neam]ului, pentru a
participa la slujbele prilejuite
de S\rb\torile Sfin]ilor Nem]eni
(4 – 7 august). Pelerinii au par -
curs zilnic, pe jos, aproximativ
30 de km. ~n fiecare diminea]\
ace[tia au participat la Sf=nta
Liturghie la c=te o biseric\
aflat\ pe traseu, iar seara au fost
caza]i `n parohiile pe unde au
trecut. Pe 4 august, tinerii au
participat la Sf=nta Liturghie s\ -
v=r[it\ `n incinta Cet\]ii Neam -
]ului de IPS P\rinte Mitropolit

Teofan. Ierarhul i-a `nso]it
ulterior pe tineri `n pelerinajul
lor c\tre M\n\stirea Neam]. ~n
seara zilei de 4 august tinerii au
poposit la Biserica Semina ru -
lului Teologic de la M\n\stirea
Neam] unde au participat la
Slujba de Priveghere a Sf=ntului
Ioan Iacob. A doua zi, dup\

Sf=nta Liturghie a hramului
bisericii, tinerii au pornit cu
autocarul spre Schitul St\nile,
urc=nd apoi pe Muntele Cea -
hl\u pentru a participa la sluj -
bele s\v=r[ite cu ocazia praz ni -
cu lui Schimb\rii la Fa]\ a Dom -
nului.

Pe 7 august, tinerii au fost
pre zen]i la M\n\stirea Sih\stria,
la hramul Sfintei Cuvioase
Teodora de la Sihla.

„Pe urmele sfin]ilor nem]eni”
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< Vacan]a de var\ este prilej
de bucurie [i de destindere
pentru tinerii din Mitropolia
Moldovei [i Bucovinei. Biserica
`ncearc\ s\ le arate tinerelor
genera]ii c\ nu se adreseaz\
doar oamenilor maturi, ci [i lor,
celor ce `nc\ au ca principal\
activitate joaca. ~n mai multe
parohii au fost organizate
numeroase activit\]i `n tinda
bisericii. 

< Parohia „~n\l]area Sfintei
Cruci“ – Dumbrava Ro[ie, `n
colaborare cu Palatul Copiilor
din Piatra Neam], a organizat, `n
perioada 27 iunie – 10 iulie, cea
de-a VI-a edi]ie a Taberei de
crea]ie „Bizantion“. Prima s\p -
t\m=n\ a fost dedicat\ picturii
de icoane pe lemn, iar a doua
s\pt\m=n\ a avut ca tem\ joaca
[i copil\ria. Tab\ra s-a `ncheiat
cu un spectacol de teatru de
p\pu[i, to]i copiii participan]i
primind diplome [i medalii.

< ~n perioada 3-5 iulie,
ATOR Bucecea a organizat
tab\ra „Bucecea pentru tineri”.
Tema taberei a fost „T=n\rul `ntre
tradi]ie [i modernitate”. Tinerii
participan]i, `mp\r]i]i `n opt
grupe, s-au bucurat de activit\]i
[i jocuri specifice unei tabere. ~n
cadrul zilelor de tab\r\ au avut
loc [i conferin]e duhovnice[ti
sus ]inute de p\rintele diacon
Sorin Mihalache [i de p\rintele
arhi man drit Nicodim Petre.

< Copiii din Parohia Iazu-
Nou – {ipote, Protopopiatul H=r -
l\u, jude]ul Ia[i, au participat pe
perioada vacan]ei de var\ la lec -
]ii de limba englez\ [i limba ita -
li an\, oferite gratuit de prof. Ra -
mona C\lug\ru. Aceste cur suri,
ini]iate de pr. paroh Florin C\ lu -
g\ru, secretar eparhial al Arhi -
epis copiei Ia[ilor, s-au adresat
copiilor cu v=rste cuprinse `ntre
4 [i 15 ani.

< ~n Parohia Poloboc din
Pro topopiatul Roznov s-a desf\ -
[urat, `n perioada 4-7 iulie, ta b\ -
ra „Bucurie `n Poloboc“ organi -
zat\ cu ajutorul ATOR Ia[i. Peste
130 copii [i tineri cu v=rste
cuprinse `ntre 8 [i 18 ani, veni]i
din parohiile Dragova, Ag=rcia,
Corni, `mpreun\ cu cei din Po lo -
boc, au luat parte la jocuri, `nt=l -
niri [i activit\]i sportive. Acti vi -
t\]ile recreative s-au `mpletit cu
sesiuni de cunoa[tere [i de
dialog pe grupuri de v=rst\.

< ~n perioada 11-15 iulie, `n
localitatea Talpa, comuna B=r g\ -
oani, jude]ul Neam], a avut loc
„Tab\ra din pridvorul satului“. La
tab\r\ au participat un num\r de
75 de copii din satele Talpa, Chi -
lia [i Breaza, care s-au bucu rat
de: tir cu arcul, comunicare,
hand made, muzic\, activit\]i
spor tive, drume]ii [i jocuri `n
natur\, „Treasure Hunt“, dar [i
un spectaculos foc de tab\r\,
toate acestea culmin=nd cu
Sf=nta Liturghie, `mp\rt\[irea
copiiilor [i premierea celor ce au
f\cut posibil\ desf\[urarea
acestor activit\]i.

< ~n cadrul proiectului
„Tab\ra din pridvorul satului”, `n
perioada 19-23 iulie, `n parohiile
„Sf=ntul Dimitrie [i Sf=ntul Ilie”
(Baranca, com. Cristine[ti),
„Sfin]ii Arhangheli Mihail [i
Gavriil” (Racov\], com. Pom=rla)
[i „Sfin]ii Voievozi Mihail [i
Gavriil” (Hili[eu Horia, com.
Hili[eu Horia), Protopopiatul
Dorohoi, peste 120 de copii [i
tineri, cu v=rste `ntre 6-17 ani,
au participat la diferite activit\]i.
La finalul taberei a avut loc
festivitatea de premiere a
copiilor, vizionarea filmule]ului
taberei [i concluziile.

< ~n perioada 25-29 iulie `n
comuna Scobin]i, jud. Ia[i, s-a
derulat proiectul „Tab\ra din
pridvorul satului”, organizat de
Parohia „Sfin]ii P\rin]i Ioachim [i
Ana” din satul Rediu, `n par -
teneriat cu {coala Gimnazial\
Sticl\ria, {coala Gimnazial\ Sco -
bin]i [i Prim\ria Comunei Sco -
bin]i. ~n cadrul taberei cei 200
de copii au avut parte de un
program diversificat de activit\]i
recreativ-educative. 

Tabere [i activit\]i cu tinerii `n
Arhiepiscopia Ia[ilor 
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< Preo]ii din comuna Sc=n -
teia, voluntarii din ATOR Ia[i,
sprijini]i de autorit\]ile locale [i
de al]i oameni iubitori, au
organizat `n perioada 27-30 iulie
cea de-a II-a edi]ie a taberei de
var\ „Vis de var\“ din Sc=nteia.
Copiii [i tinerii cu v=rste
cuprinse `ntre 6 [i 18 ani s-au
bucurat timp de c=teva zile de
activit\]i [i jocuri `n cadrul
atelierelor de dans, muzic\,
desen, comunicare [i confec ]io -
nare de cruciuli]e. 

< Parohia Bivolari, Pro to -
popiatul I Ia[i, jude]ul Ia[i, a or -
ga nizat, `n perioada 25-30 iulie,
tab\ra de crea]ie „{colari la M\ -
n\stirea Bal[”. Pe l=ng\ activi -
t\]ile din ateliere, cei 36 de copii
participan]i s-au rugat `mpreun\
[i au participat la Sf=nta Litur -
ghie. Prin grija protosinghelului
Isidor Buc\taru, stare]ul M\n\s -
tirii Bal[, la tab\r\ au fost invita]i
s\ participe [i copii din parohiile
`nvecinate m\n\stirii: Parohia
Deleni [i Parohia {endreni. ~n ul -
tima zi, copiii au primit diplome
de participare.

< ~n perioada 1-5 august a
avut loc cea de-a treia edi]ie a
„Taberei din pridvorul satului”
din localitatea Moreni, jude]ul
Ia[i. Aceasta a fost organizat\ de
Parohia „Sf=ntul Ierarh Nicolae”
– Moreni, `n parteneriat cu paro -

hiile „Sf=ntul Ioan Botez\torul” –
M\c\re[ti [i „Acoper\m=ntul
Maicii Domnului” – Tome[ti
Deal, din Protopopiatul II Ia[i,
precum [i cu Prim\ria Comunei
Pris\cani [i {coala General\
Pris\cani. 140 de copii cu v=rste
cuprinse `ntre 5 [i 18 ani s-au
bucurat, timp de cinci zile, de
atelierele [i activit\]ile puse la
dispozi]ie de organizatori [i de
echipa de animatori. 

< Parohia Glodenii G=ndului
a organizat, `n perioada 8-10
august, tab\ra „V\l\tuci de
prietenie“. Au fost trei zile de
tab\r\ cu jocuri frumoase, dar [i
rug\ciune, cu multe cuvinte de
`n]elepciune, dar [i cu lumina
focului de tab\r\. A[a se face c\
la sf=r[itul celor trei zile copiii
nu se mai d\deau pleca]i din
curtea sfintei biserici.

< ~n perioada 8-13 august a
avut loc `n satul Todire[ti din
jude]ul Ia[i o tab\r\ pentru copii
cu v=rstele cuprinse `ntre 4-18
ani. Denumit\ „Nor de var\“,
tab\ra a avut rolul de a-i
deconecta pe copii de grijile [i
problemele zilelor noastre [i de
a-i introduce `ntr-o sfer\ a
jocului, bucuriei [i rug\ciunii. 

< ~n Parohia „Sf=nta ~mp\ -
r\teas\ Pulheria“ – P=rcovaci,
Protopopiatul H=rl\u, a avut loc

`ntre 8 [i 14 august tab\ra de
pictur\ religioas\ „Sf=ntul
Apostol Luca“, edi]ia a XVII-a.
Tab\ra s-a adresat copiilor din
mai multe parohii ale Proto po -
piatului H=rl\u. Tema din acest
an a fost dedicat\ sfin]ilor c\r -
turari. Tab\ra a fost sprijinit\ de
{coala General\ P=rcovaci, iar
materialele necesare pict\rii
icoanelor au fost oferite de
Protopopiatul H=rl\u. 

< ~n perioada 12-14 august,
voluntarii taberelor „Verde la
bucurie“, organizate de ATOR
Ia[i, au poposit [i `n satul Stra ho -
va, comuna {endriceni, pentru
prima edi]ie a taberei „Licuricii
Strahovei“. 40 de „licurici“ [i-au
ar\tat dorin]a s\ `nve]e de la
tinerii din ATOR aspecte refe ri -
toa re la nevoia de a avea `n cre -
dere `ntr-o prietenie, cum s\ do -
b=n deasc\ voin]a de a face lu -
crul cel bun, au exersat c=ntecul,
dansul, [i au `nv\]at s\ dea
primul ajutor aproapelui `n caz
de nevoie. 

< Parohia „Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena“ din Poiana
M\rului, Protopopiatul Roznov,
a organizat `n perioada 13-21
august, cea de-a doua edi]ie a
[colii de var\ „Zbor de `nger“.
Activit\]ile din cadrul [colii de
var\ au cuprins cursuri de limb\
englez\, coral\ bisericeasc\,
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activit\]i sportive, drume]ii,
catehez\, pictur\ pe piatr\,
ini]ializarea `n cusutul de
goblenuri. Anul acesta au
participat `n jur de 30 de tineri [i
copii. 

< Parohia „Sf=ntul Nicolae“
Satu Nou, Belce[ti, a organizat `n
perioada 15-17 august „Tab\ra
bucuriei de sub cerul belce[ -
tean”, ajuns\ la a treia edi]ie. ~n
tab\r\ s-au `nscris peste 160 de
tineri cu v=rste `ntre 14 [i 25 ani,
at=t din parohiile comunei
Belce[ti (Satu Nou, Ru[i, Bel -
ce[ti, V\leni, Tansa), c=t [i din
parohiile [i comunele `nvecinate
(Hodora-Cotnari, Coarnele Ca -
prei, Gropni]a, Rediu-Scobin]i,
{endreni), dar [i de la anumite
filiale ale ATOR: H=rl\u, T=rgu
Frumos, Bucecea, Ia[i. Tinerii
participan]i au avut la dispozi]ie
un program complex de ac -
tivit\]i: sesiuni de comu nicare [i
cunoa[tere (coordonate de mai
mul]i preo]i, profesori [i vo lun -
tari), conferin]\, jocuri, voie
bun\, dans, c=ntece folk, plim -
b\ri cu barca, foc de tab\r\.

< Parohia Todire[ti II din
Protopopiatul Pa[cani a orga -
nizat `n perioada 15-18 august,
tab\ra „Bucurie `n Todire[ti“.
Organizatorii au propus [ase
ateliere pe care copiii le-au
primit cu mult\ bucurie: atelierul
de cusut pe etamin\, atelierul de
s\n\tate, de dans, joc, atelierul
de comunicare [i teatru. Aproape
70 de copii au r\mas cu chi -
purile fericite [i cu multe amin -
tiri de neuitat, de povestit ani [i
ani de-acum `nainte.

< Parohia „Adormirea Maicii
Domnului“ din satul Br\te[ti,
Protopopiatul Pa[cani, jude]ul
Ia[i, `n colaborare ATOR Pa[ -
cani, cu sprijinul Prim\riei [i al
Consiliului Local Stolniceni-
Pr\jescu [i `n parteneriat cu
{coala, a desf\[urat `n zilele de
17 [i 18 august o tab\r\ pentru
tineri. Scopul acestei tabere a
fost acela de a familiariza copiii
[i tinerii din satele Br\te[ti,
Cozme[ti [i Stolniceni-Pr\jescu

cu spa]iul bisericesc, `ntr-un mod
pl\cut [i atractiv, de a le
dezvolta capacit\]ile de integrare
`ntr-un colectiv, precum [i
crearea unor prietenii durabile
`ntre participan]i. 

< ~n perioada 18-21 august,
`n Parohia „Na[terea Maicii
Domnului“ – }u]ora, Protopo -
piatul II Ia[i, s-a desf\[urat
Tab\ra de var\ cu titlul „Copii [i
bucurii“. Aceasta a fost orga -
nizat\ `n colaborare cu Depar -
tamentul de misiune pentru
tineret al Arhiepiscopiei Ia[ilor,
ATOR – Ia[i, ASCOR – Ia[i [i cu
Prim\ria Comunei }u]ora. Au
participat 58 de copii [i zece
tineri voluntari din satele }u]ora,
Opri[eni [i Chipere[ti. 

< Pentru a treia oar\ conse -
cutiv, `n Parohia „Sfin]ii Arhan -
gheli Mihail [i Gavriil“ – Tudor
Vladimirescu, comuna Albe[ti,
jude]ul Boto[ani, s-a desf\[urat
`n luna august, „Tab\ra din
pridvorul satului“. Cei 100 de
copii au participat la patru
ateliere tematice: tir cu arcul,
comunicare, muzic\, `mpletit
br\]\ri tricolore [i cruciuli]e. ~n
cadrul taberei, copiii au avut
parte [i de alte activit\]i, printre
care amintim `ntrecerile sportive,
o drume]ie, v=n\toarea de co -
mori [i focul de tab\r\.

< ~n localitatea S\vine[ti din
jude]ul Neam] s-a desf\[urat, `n
periada 17-26 august 2016, cea
de-a XI-a edi]ie a Taberei de
crea]ie „Aripi de `nger“. Aceasta
a fost organizat\ de Parohia
„Sfin]ii Voievozi“ – S\vine[ti, de
Funda]ia „Solidaritate [i Spe ran -
]\“ – filiala S\vine[ti [i de Fun -
da]ia „~mpreun\ pentru soli da -
ritate social\“. ~n cele zece zile
de activit\]i, copiii [i tinerii s-au
bucurat de un program interactiv
deosebit.

< ~n perioada 18-21 august s-a
desf\[urat `n Parohia {endreni a
doua edi]ie a taberei de zi „Voio -
[eii din {endreni“. Activi tatea a
fost organizat\ de pa rohie, cu
sprijinul tinerilor vo luntari din
ATOR, filialele Ia[i, H=rl\u [i
Belce[ti. Au avut loc sesiuni de
cunoa[tere, de rela ]ionare,
jocuri, activit\]i sportive. O
bucurie a fost focul de tab\r\ de
pe dealul de deasupra satului,
unde tinerii au c=ntat, au dansat
[i au gustat din bucatele pre -
g\tite de c=]iva credincio[i
darnici.

< Parohia Sm=rdan din
jude]ul Boto[ani  a organizat `n
luna august tab\ra „Verde la
bucurie“. Timp de trei zile,
participan]ii, `ndruma]i de
voluntarii din filialele ATOR Ia[i
[i ATOR Dorohoi, au `nscris `n
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sufletele copiilor povestea unei
`nt=lniri [i a unei c\l\torii ce va
r\m=ne mult\ vreme `n amintire.
Programul divers i-a ajutat pe
copii s\ `nve]e lucrul `n echip\,
necesitatea rug\ciunii, bucuria
de a fi `mpreun\, respectul [i
`ncrederea reciproc\.

< ~n perioada 22-26 august 
s-a desf\[urat `n Parohia „Ador -
mirea Maicii Domnului“ din Co -
m\ne[ti, Protopopiatul Dara bani,
„Tab\ra din pridvorul sa tului“,
sub numele de „Prietenia dintre
suflete“. ~n decursul celor cinci
zile s-au desf\[urat mai multe
activit\]i, jocuri recreative, seri
dedicate filmului, sportului,
drume]iei, dar [i specificele
ateliere de crea]ie.

< ~n zilele 22-24 august s-a
desf\[urat la Parohia Pietr\rie a
treia edi]ie a taberei de var\
pentru copii „Veselie `n Pie tr\ -
rie“. La aceast\ tab\r\ au luat
par te peste 70 de copii, care,
timp de 3 zile, au participat la
diferite ateliere [i activit\]i care
au avut menirea de a le dezvolta
sau `mbun\t\]i modul de
comunicare cu ceilal]i copii,
sim]ul artistic, sau cum trebuie
s\ se comporte `n societatea `n
care tr\iesc. Tab\ra s-a `ncheiat,
ca de obicei, cu v=n\toarea de
comori [i premierea tuturor
participan]ilor, copiii mul]umind

celor care s-au implicat `n
organizarea evenimentului.

< Mitropolia Moldovei [i
Bucovinei a organizat `n peri -
oada 22-27 august, la ini]iativa
Patriarhiei Rom=ne [i cu bine -
cuv=ntarea IPS P\rinte Mitropolit
Teofan, o tab\r\ na ]io nal\ pentru
tineri. Evenimentul a fost g\zduit
de Centrul cultural-pastoral
„Sf=ntul Daniil Sihas trul“ de la
Dur\u. Celor 43 de tineri din
toate eparhiile ]\rii li s-a oferit
ocazia de a medita, a dialoga [i
de a dezbate pe mar ginea temei
propuse: „Despre prietenie sau
cum s\ nu c\l\ torim singuri“.

< Pentru a descoperi drumul
cel bun [i ner\t\cit, tinerii din
ATOR Zoi]ani au organizat, `n
perioada 24-27 august, un
Masterclass pentru prietenii lor
din celelalte filiale ATOR, prin
intermediul c\ruia s\ se do b=n -
deasc\ abilitatea s\v=r[irii faptei
celei bune. ~nt=lnirea s-a des -
f\[urat sub titlul generic „Cre -
din]a f\r\ fapte moart\ este“. Cu
ajutorul formatorilor, tinerii au
`nv\]at cum s\ gestionze un
conflict, s\ lucreze `n echip\, s\
se implice activ `n societate, s\
vorbeasc\ `n public, s\ realizeze
articole [i filme media [i s\
`nve]e s\ fie animatori [i or ga -
nizatori `n taberele de var\ din
eparhie.

< Cu binecuv=ntarea IPS
P\rinte Mitropolit Teofan, `n
perioada 25-28 august, s-a
desf\[urat prima edi]ie a taberei
„Bucurie `n Or\[eni Vale“ din
seria de tabere ATOR, numite
generic „Verde la bucurie“.
Activitatea a fost realizat\ de
tineri voluntari ai Asocia]iei
Tineretul Ortodox Rom=n din
filialele Ia[i, Belce[ti [i Boto[ani,
[i cu sprijinul voluntarilor din
Parohia Or\[eni-Vale. La eve -
niment s-au `nscris peste 100 de
copii [i tineri cu v=rste cuprinse
`ntre 5 [i 20 de ani. Ace[tia au
avut la dispozi]ie un program de
activit\]i coordonate de mode -
ratori: sesiuni de comunicare [i
cunoa[tere, jocuri, dans, c=ntece
folk, c\utare de comori, spec -
tacol, foc de tab\r\. 

< ~n perioada 26-28 august,
Parohia Unguroaia din Proto -
popiatul Boto[ani, a organizat,
`mpreun\ cu voluntarii ATOR
Ia[i, prima edi]ie a Taberei „Bu -
curiile credin]ei“. La acest
eveniment au participat 140 de
copii [i tineri din toate cele trei
sate ale comunei Criste[ti. Timp
de trei zile, participan]ii au
profitat de oportunitatea oferit\
de a acumula cuno[tin]e noi [i
de a lega prietenii. De ase me -
nea, s-au purtat ample discu]ii
pe tema „Iubirea fa]\ de aproa -
pele – semn al iubirii fa]\ de
Dumnezeu“, tem\ aleas\ pentru
aceast\ prim\ edi]ie.
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