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Intimitate [i legitimitate

C

ontinu\ dezbaterea
asupra ini]iativei Coali]iei pentru Familie de a
se `nscrie `n Constitu]ia Rom=niei actuala defini]ie a c\s\toriei
din Codul Civil. Ce vor cele trei
milioane de rom=ni care sus]in
prin semn\tur\ acest demers legal? Nimic mai simplu: vor ca
institu]ia c\s\toriei s\ fie protejat\ la cel mai `nalt nivel, juridic
vorbind. Dac\, pe viitor, a[a cum
se `nt=mpl\ deja `n alte state, se
va dori o modificare, aceasta s\
nu se poat\ face dec=t printr-un
alt referendum. Recent, Germania a legalizat c\s\toriile dintre
dou\ persoane de acela[i sex,
prin vot parlamentar. Nu ar fi fost
corect ca poporul german s\ fi
avut [ansa de a decide, printr-un
referendum, asupra acestei propu neri care va marca `n mod
semnificativ prezentul [i viitorul
na]iunii? P=n\ unde se va merge
cu legalizarea unor alte tipuri
de „c\s\torii”? S\ nu-mi spune]i
c\ lucrurile se vor opri aici. Spre
exemplu, `n Columbia, la doar
un an de la legalizarea „c\s\to-

riilor homosexuale”, s-a recunoscut ca fiind legal „mariajul” a trei
b\rba]i. A[adar, cine va mai putea [i cu ce argumente s\ stopeze, spre exemplu, legalizarea
„c\s\toriei” dintre doi b\rba]i [i
trei femei, dintre un b\rbat [i o
capr\, dintre o femeie [i ea `ns\[i etc.? P=n\ unde se va merge? Dar dac\ locuitorii unui ora[
`ntreg vor dori s\ se c\s\toreasc\
`ntre ei, pe motiv c\ se iubesc,
cum se va proceda?
~n favoarea unei a[a-zise deschideri c\tre „c\s\torii” de genul
celor de mai sus se aduce ca
principal argument faptul c\ nu
are nimeni dreptul de a se b\ga
`n patul altuia. Un judec\tor, fost
membru al Consiliului Superior
al Magistraturii (CSM), ne mai [i
acuz\ de ipocrizie, declar=nd:
„ne revolt\m c=nd suntem intercepta]i de stat pe motiv c\ se intr\ `n via]a noastr\ privat\, dar `n
acela[i timp cerem statului s\
reglementeze pe cine s\ b\g\m
`n pat”. Am tot stat [i m-am fr\suit, vorba ceea, dar nu-mi pot
da seama ce a vrut s\ spun\ dis-

tinsul om al legii. Ce are patul cu
statul? Sau invers. Faptul c\ actuala defini]ie prev\zut\ de lege
a c\s\toriei se va reg\si `ntocmai
`n Constitu]ie `nseamn\ intruziune `n via]a privat\? Cum? S\ `n]eleg c\ nici un homosexual nu
se va mai atinge de partenerul
s\u, pentru c\ rela]ia lor nu va fi
validat\... constitu]ional? Sau c\
heterosexualii `n[i[i nu vor mai
avea rela]ii intime `n afara c\sniciei, doar pentru c\ vor fi „ispiti]i” [i ei s\ mizeze – vorba unui
fost pre[edinte – totul pe „o singu r\ carte”?... C=t\ pudoare,
mon[er!
Legea nu prevede nici acum [i
nici nu va include vreodat\, prin
modificarea Constitu]iei, vreo
restric]ie cu privire la cele ce se
`nt=mpl\ `n patul omului, oricare
ar fi el. Dar pentru cei care tot
invoc\ argumentul „patului sacrosanct”, am [i eu o nedumerire. Dac\ acesta este criteriul decisiv dup\ care ar trebui s\ ne
orient\m `n domeniul legislativ,
nu rezult\ de aici c\, `ntr-un viitor nu tocmai `ndep\rtat, vor

ð

2 | iulie-august | Candela Moldovei | an XXV, nr. 7-8

Editorial |
ð trebui s\ capete legitimitate [i
violurile sau incesturile? C\ doar
[i acestea se `nt=mpl\ `n pat. {i
c=te alte nebunii se mai `nt=mpl\
sub plapuma omului, toate vor
trebui permise ori, cel pu]in, s\
nu fie interzise de lege. C\ doar
nu avem voie s\ ne „b\g\m `n
pa tul omului”, acolo e un fel
de „stat `n stat”. Sau „pat `n stat”,
ca s\ gr\iesc „politic corect”.
Nu este firesc, bine`n]eles, ca
cineva s\ intervin\ `n intimitatea
altcuiva. Dumnezeu ~nsu[i ne
respect\ libertatea alegerilor pe
care le facem. El ne arat\ consecin]ele pe care le vor avea faptele noastre, dar nu sile[te pe nimeni s\-L asculte. Dimpotriv\,
Domnul spune: „Iat\, stau la u[\
[i bat; de va auzi cineva glasul
Meu [i va deschide u[a, voi intra
la el [i voi cina cu el [i el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20). A[adar,
nu d\ buzna `n casa noastr\, nu
sparge u[a, dar nici nu se dep\rteaz\ de la noi, oric=t de r\i am
fi, pentru c\ ne iube[te. „U[a”
este simbolul limitei libert\]ii
noastre [i al intimit\]ii noastre.
Dar a[a cum Dumnezeu nu vine
peste noi, nici noi nu avem dreptul de a „da buzna” peste ceilal]i, cer=nd ca sl\biciunile sau
obi ceiurile noastre s\ devin\
norm\ public\. Nici m\car duhovnicul, `n Taina Spovedaniei,
nu are dreptul de a se amesteca
`n intimitatea so]ilor, chiar dac\
are datoria de a-[i `nv\]a ucenicii despre conduita cre[tin\ a unui cuplu. Poate sf\tui, dac\ e
solicitat, sau poate primi o m\rturisire a lor despre anumite p\ca te s\v=r[ite „`n pat”. Dar `n
nici un caz nu poate dirija via]a
lor intim\ sau da curs unor chestion\ri specifice mai degrab\
unui voyeur, dec=t unui p\rinte
duhovnicesc.
Statul are datoria de a proteja
libertatea fiec\ruia, care este
`ns\ limitat\ de libertatea celorlal]i. Biserica nu-[i dore[te, precum se mai `nt=mpl\ `n alte spa]ii religioase, ca s\ impun\ prin
lege vreo convingere sau pre scrip]ie de ordin moral. Dar cet\]enii unei ]\ri, cre[tini sau nu,
pot avea ini]iative legisla ti ve
inspirate din morala [i credin]a

cre[ tin\. ~n fapt, `ns\[i Europa
modern\ s-a construit [i ca un
spa]iu modelat de o viziune cre[tin\ asupra lumii. A[adar, e o diferen]\ uria[\ `ntre a inspira [i a
impune ceva. ~n Biseric\ nu se
fac compromisuri c=nd e vorba
de `nv\]\tura de credin]\ [i nici
nu se adapteaz\ principiile mora le la neputin]ele oamenilor.
To]i suntem p\c\to[i [i lupta]i de
diferite patimi, de la vl\dic\ la
opinc\. Nu e nimic de mirare la
acest capitol. Dar faptul c\ unii,
poate chiar majoritatea, nu reu[esc s\ se ridice la `n\l]imea
che m\rii lui Dumnezeu nu `n-

seamn\ c\ ar trebui „adaptat”
cu v=ntul revelat la dec\derea
noastr\. Expresia: „Scoal\-te, ia-]i
patul t\u [i umbl\”, care se reg\se[ te `n mai multe locuri din
Evanghelie, este [i un `ndemn la
dep\[irea unei viziuni `nguste,
egoiste [i p\tima[e, la ie[irea din
v\ic\real\ [i sl\b\nogire. Ea este
o `ncredin]are c\ suntem che ma]i la a fi verticali [i dinamici,
cuprinz=nd p\m=ntul `ntreg, dar
f\r\ a pierde leg\tura cu Cerul. E
o chemare la integritate [i la integralitate.
Pr. Constantin STURZU
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Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit
Teofan `n parohii [i m\n\stiri

~

n perioada 1 iulie-31 august 2017, ~naltpreasfin]itul P\rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a
vizitat parohiile: „Duminica Tuturor Sfin]ilor” – Banu (Protopopiatul Ia[i 1); „Sfin]ii Arhan gheli Mihail [i Gavriil” – Sc=nteia, „Sf=nta Treime” – Tansa,
„So borul Sfin]ilor Arhangheli
Mihail [i Gavriil [i al tuturor cere[tilor puteri” – Suhule] (Proto-

popiatul Ia[i 3); „Sf=ntul Mare
Mucenic Gheorghe” – Cop\l\u
(Pro topopiatul Boto[ani); Bi serica „Sf=ntul Cuvios Ioan Iacob de la Neam]” – Seminarul
Teologic Liceal Ortodox „Venia min Costachi” de la M\ n\s tirea Neam] (Protopopiatul T=rgu Neam]); „Sf=nta Treime” –
Lunca[i, com. Podoleni (Protopopiatul Roznov);
~n aceea[i perioad\, P\rinte-

Ctitoria [tefanian\
din localitatea ie[ean\
Sc=nteia, resfin]it\ de
IPS Mitropolit Teofan

M

onument istoric, Biserica „Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavriil”
din localitatea Sc=nteia, Protopopiatul Ia[i 3 – ctitorie a Binecredinciosului Voievod {tefan cel Mare [i Sf=nt – a
primit pe 1 iulie ve[m=ntul resfin]irii, dup\
ample lucr\ri de restaurare [i reabilitare.
Slujba de t=rnosire, urmat\ de slujba Sfintei Liturghii, a fost s\v=r[it\ de IPS P\rinte
Mitropolit Teofan. Drept r\splat\ pentru
eforturile f\cute, ierarhul a oferit distinc]ii
de vrednicie tuturor celor care au ajutat
de-a lungul timpului la restaurarea [i înfrumuse]area loca[ului de cult, iar preo]ii slujitori Teodor Mih\il\ [i Vasile Mih\il\ au
fost hirotesi]i cu rangul iconom stavrofor.

le Mitropolit Teofan a vizitat:
M\n\stirea Dag=]a, M\n\stirea
„Sfin]ii Trei Ierarhi” (jude]ul
Ia[i); M\n\stirea „Sf=ntul Ioan
cel Nou” (jude]ul Su cea va);
Schitul Vovidenia, M\n\stirea
Ceahl\u, M\n\stirea Sih\stria,
Schitul Icoana veche, M\ n\stirea Sihla, M\n\stirea V\ratec, M\n\stirea Secu (jude]ul
Neam]); M\n\stirea Zosin (jude]ul Boto[ani).

Pictura interioar\ a Bisericii
Banu din Ia[i a fost resfin]it\

D

up\ ce în luna octombrie a anului 2012 a
avut loc resfin]irea, dup\ considerabile lucr\ri de reabilitare [i consolidare, a Bisericii
„Duminica tuturor sfin]ilor” – Banu din Ia[i, pe 2 iulie
a venit r=ndul ca [i pictura interioar\ a acestui impresionant loca[ de cult s\ primeasc\ harul binecuv=nt\rii. Ca [i acum cinci ani, slujba de resfin]ire a picturii
a fost s\v=r[it\ de IPS P\rinte Mitropolit Teofan [i de
PS P\rinte Varlaam Ploie[teanul, Episcop-vicar Patriarhal. Pentru activitatea derulat\ în decursul anilor în
slujba Bisericii, pentru jertfelnicia [i implicarea de
care a dat dovad\, p\rintele Dumitru Merticaru a primit „Crucea patriarhal\”, cea mai mare distinc]ie
pentru clerici. De asemenea, p\rintele paroh a primit
distinc]ii [i embleme de onoare [i din partea reprezentan]ilor Armatei Rom=ne [i ai Armatei din Republica
Moldova. Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei i-a felicitat [i pe ctitori [i enoria[i pentru felul în care au [tiut
s\-[i împo do beasc\ biserica, oferind distinc]ie de
vrednicie tuturor celor care au contribuit la înfrumuse]area loca[ului de cult.
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Sfin]ire de biseric\ la M\n\stirea Dag=]a

P

e 9 iulie, în istoria M\n\stirii Dag=]a din Arhiepis copia Ia[ilor s-a mai
scris o fil\, una marcat\ de sfin]irea noii biserici de lemn, loca[
de cult cu hramul „Maica Domnu lui Prodromi]a”. Slujba de
t=rnosire a fost s\v=r[it\ de IPS
P\rinte Mitropolit Teofan. La final, ca o încununare a tuturor
eforturilor depuse, stare]ul M\n\stirii Dag=]a, p\rintele Cleopa
{tefan a fost hirotesit protosinghel. Primele dovezi ale existen]ei M\n\stirii Dag=]a dateaz\ de
pe timpul lui {tefan cel Mare,
aici fiind o m\n\stire din lemn
înconjurat\ cu ziduri de piatr\.
Aceast\ prim\ biseric\ a fost
d\r=mat\ de boierii Carp [i
Tautu, iar c\lug\rii care vie]uiau
acolo la acea dat\ [i-au ridicat o
alt\ m\n\stire, mai la vale, unde
apoi s-a format vatra satului M\n\stirea. Cea de-a doua biseric\
a M\n\stirii Dag=]a, construit\
din v\l\tuci de p\m=nt b\tu]i pe
schelet de lemn, este ctitoria

unor credincio[i din satul M\ n\s tirea, pe nume Calancea [i
Sicrieru. Loca[ul de cult a fost
ridicat în anul 1959, dar sfin]it
de-abia în anul 1970, c=nd regimul comunist a început s\ fie
mai permisiv. M\n\stirea a fost
redeschis\ abia în anul 1993 de
c\tre Arhiepiscopia Ia[ilor, ca

m\n\stire de c\lug\ri. ~ntre anii
2015-2017 s-a ridicat o cas\ mona hal\ cu Paraclis, av=nd hramul „Maica Domnului Prodromi ]a”. Lucr\rile de construc]ie
au fost începute în luna mai
2015, sub îndrumarea [i binecuv=ntarea IPS P\rinte Teofan.

Complexul parohial din Suhule],
sfin]it de IPS P\rinte Mitropolit Teofan

L

a Parohia „Soborul Sfin]ilor Arhangheli Mihail [i
Gavriil [i al tuturor cere[tilor puteri“ din Suhule], comuna
Tansa, Protopopiatul Ia[i 3, s-a

reu[it, prin grija p\rintelui paroh
Iulian Vlad Zaltariov, ridicarea [i
finalizarea unui complex parohial format din cas\ social\, cas\
parohial\, bibliotec\, lum=n\rar.

Ca o încununare a eforturilor
eno ria[ilor [i ale preotului din
Suhule], slujba de sfin]ire a tuturor acestor cl\diri a fost s\v=r[it\
pe 9 iulie, de IPS P\rinte Mitropo lit Teofan. La final, p\rin te le Iulian Vlad Zaltariov a fost hirotesit de Mitropolitul Moldovei
[i Bucovinei iconom stavrofor, ca
urmare a implic\rii sale în realizarea lucr\rilor de construc]ie
[i de înfrumuse]are a complexului parohial. De asemenea, au
fost eviden]iate persoanele care
s-au implicat în construirea
complexului parohial, printre care s-au num\rat [i primarul comunei Tansa, dl Daniel Voinescu, precum [i poetul [i eseistul
Cassian Maria Spiridon, pre[edin tele filialei Ia[i a Uniunii
Scriitorilor din Rom=nia.
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aceste lucruri [i fapte bune ne vor
înso]i [i dup\ moarte. Acestea din
urm\ sunt singurele noastre bog\]ii
cu care ne înf\]i[\m în fa]a lui
Dumnezeu”, le-a spus Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei credincio[ilor din Tansa.

Slujb\ de pomenire la Tansa pentru
preo]ii trecu]i la Domnul

~

n dup\-amiaza zilei de 9 iulie, IPS P\rinte Mitro polit Teofan a fost prezent în Parohia
„Sf=nta Treime” – Tansa din Protopopiatul Ia[i
3, unde a s\v=r[it o slujb\ de pomenire pentru
preo]ii slujitori din aceast\ comunitate trecu]i la
Domnul [i a rostit o rug\ciune de dezlegare la
morm=ntul fostului p\rinte paroh {tefan-Alberto
Vasiliu [i a doamnei preotese Carmen-Eugenia
Vasiliu, ambii trecu]i la Domnul în cursul acestui
an. „E bine c\ ne str\duim în via]a noastr\ s\
muncim pentru a avea p=inea de pe mas\, pentru
a avea gospod\ria bine îngrijit\, e bine s\ ne îngrijim de copii –, toate aceste lucruri sunt binepl\cute
[i lui Dumnezeu – îns\ e obligatoriu s\ nu uit\m
rug\ciunea din via]a noastr\, mersul la Liturghie,
spovedania c=t mai deas\ [i împ\rt\[ania cu binecuv=ntarea preotului, respectarea r=nduielilor de
post, cinstea în slujba pe care o avem, pentru c\

Resfin]ire de biseric\ la V=rfu C=mpului, jude]ul
Boto[ani

P

este 2000 de credincio[i au participat pe
9 iulie, la slujba resfin]irii Bisericii
„Sf=ntul Dimitrie” din localitatea V=rfu
C=m pu lui, jude]ul Boto[ani. Biserica a fost
resfin]it\ de PS Episcop-vicar Calinic Bo to[\neanul. Resfin]irea bisericii a fost r=nduit\
ca urmare a lucr\rilor derulate în ultimii 18 ani.
La finalul sluj bei, s-au conferit diplome
persoanelor care au sprijinit lucr\rile de construc]ie. Valeriu Iftime a primit Crucea Moldav\
pentru mireni, iar alte familii au primit distinc]ii
de vrednicie. ~n acela[i timp, p\rintele paroh
Dumitru Budeanu a primit rangul de iconom
stavrofor.

Liturghie arhiereasc\ [i sfin]ire de cas\ parohial\ la
Hili[eu Horia

P

e 20 iulie, ziua de pr\znuire a Sf=ntului Proroc
Ilie Tesviteanul, credincio[ii Parohiei „Sfin]ii Arhan gheli Mihail [i Gavriil” din satul

Hili[eu Ho ria, Protopopiatul
Dorohoi, jude]ul Boto[ani, au
avut bucuria prezen]ei PS
Episcop-vicar Calinic Boto [\ neanul. La finalul Sfintei Litur-
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ghii, a fost s\v=r[it\ slujba de
hirotesie în treapta de iconom
stavrofor a p\rintelui paroh Mihai-Silviu }ig\nescu, distinc]ie
acor dat\ ca o încununare
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pentru misiunea desf\[urat\ în
cei 13 ani la nivelul parohiei,
dar [i pentru Pro topopiatului
Dorohoi, [i a celor 17 ani de
pre o]ie (in clu z=nd [i anii din
Parohia Ivanc\u]i, Protopopiatul
Da ra bani). De asemenea, au
fost acordate din partea Cen trului eparhial distinc]ii de vrednicie pentru cei care au sus]inut
lucrarea de construire a casei
parohiale.

Inaugurarea Centrului Cultural Spiritual V\ratic

R

eprezentan]i ai autorit\]ilor centrale, jude]ene [i locale din jude]ul Neam], iubitori de
cultur\ [i spiritualitate au participat pe 29
iulie, al\turi de IPS P\rinte Ioachim, Arhiepiscopul

Romanului [i Bac\ului, de legat al IPS P\rinte
Mitropolit Teofan, la sfin]irea [i inaugurarea
Centrului Cultural Spiritual V\ratic. Dup\ slujba de
sfin]ire, în cu v=ntul rostit, ierarhul Eparhiei
Romanului [i Bac\ului a trans mis mesajul de
binecuv=ntare al IPS Mitropolit Teofan, exprim=ndu-[i totodat\ bucuria de a tr\i un moment
binecuv=ntat în care cultul [i cultura se
îngem\neaz\ pe meleagurile în care [i-au petrecut
o parte din via]\ per so nalit\]i precum Mihai
Eminescu, Mihail Sadoveanu, Gala Galac tion,
Mitropolitul Bartolomeu Anania, Geor ge
Top=rceanu [i mul]i al]ii. Evenimentul a fost
întregit cu recuno[tin]a fa]\ de ctitorii Centrului: dl
Dianu Sfrijan a primit cea mai înalt\ distinc]ie a
Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, „Crucea Moldav\ pen tru mireni”, iar dna Emilia }u]uianu,
distinc]ia „Crucea Sf=ntul Ierarh Dosoftei pentru
mireni”.

Sfin]ire de biseric\ `n satul
Brusture]

B

iserica Parohiei Brusture], Protopopiatul Ia[i 3,
jude]ul Ia[i, a fost
sfin]it\ pe 30 iulie, de PS Episcop-vicar Calinic Boto[\neanul.
Loca[ul de închinare a fost supus în ultimii ani mai multor repara]ii, iar în prezent se realizea z\ lucr\rile de pictur\. La
finalul slujbei, p\rintele paroh
Florin Bu]incu a fost hirotesit
iconom stavrofor, iar persoanelor care s-au implicat în lucr\ri-

le de refacere li s-au acordat
distinc]ii de vrednicie. Lucr\rile
de refacere a bisericii din Brusture] au fost ini]iate dup\ anul
2012, cu binecuv=ntarea IPS
P\rinte Teofan. ~ntre anii 20152017, s-a construit [i finalizat
ca sa parohial\, împreun\ cu
ane xele. De asemenea, s-au
început lucr\rile de pictur\ de
c\tre pictorul Casian Mor\ra[u,
p=n\ în prezent fiind finalizat
altarul.
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Schitul din „Poiana lini[tii”, resfin]it de IPS P\rinte
Mitropolit Teofan

P

e 30 iulie, a fost resfin]it\ biserica mare a
Schitului Vovidenia-Neam]. Slujba
arhiereasc\ de t=rnosire a fost s\v=r[it\
IPS P\rinte Mitropolit Teofan. La final, ca o
încununare a tuturor eforturilor depuse,
egumenul Schitului Vovidenia, arhim. Mihail
Daniliuc, a primit din partea Mitropolitului
Moldovei [i Bucovinei „Crucea Moldav\”. De
asemenea, cei ce au sprijinit lucr\rile de
înfrumuse]are a bisericii au primit distinc]ii de

vrednicie. Printre ei s-au num\rat [i Maria
Petrariu, primarul de la V=n\tori-Neam], precum
[i Ionel Tanas\, care au primit „Crucea Moldav\
pentru mireni”. La final, a fost s\v=r[it\ [i slujba
Parastasului pentru ctitorii loca[ului de cult, dar
[i pentru vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist,
pe 30 iulie împlinindu-se zece ani de la trecerea
sa la cele ve[nice. Pe tot parcursul zilei,
credincio[ii s-au închinat în sf=nta biseric\,
trec=nd prin Sf=ntul Altar.

S\rb\torile Sfin]ilor Nem]eni

S

\rb\torile Sfin]ilor Nem]eni au început pe 4 august la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Veniamin
Costachi“ de la M\n\stirea
Neam], cu slujba Privegherii în
cinstea Sf=ntului Ioan Iacob,
s\v=r[it\ de PS P\rinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Sucevei [i R\d\u]ilor. La finalul Privegherii, PS
P\rinte Damaschin a ]inut un
scurt cuv=nt de înv\]\tur\, în care a vorbit despre cinstirea de
care se bucur\ sfin]ii lui Dumnezeu [i despre nevoin]ele Sf=ntului Ioan Iacob în pustia Hozevei.
A doua zi, pe 5 august, pelerini din toat\ ]ara, dar [i din afara grani]elor, veni]i individual,
dar [i în grupuri organizate, au
participat la hramul Seminarului
Teologic Liceal Ortodox „Veniamin Costachi” de la M\n\stirea
Neam] – Sf=ntul Cuvios Ioan
Iacob. Evenimentul s-a bucurat
de prezen]a a patru ierarhi – IPS
P\rinte Mitropolit Teofan, PS P\rinte Andrei, Episcopul Covasnei
[i Harghitei, PS P\rinte Varlaam
Ploie[teanul, Episcop-vicar patriarhal [i PS P\rinte Damaschin
Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei [i R\d\u]ilor – care au s\v=r[it Sf=nta Liturghie. La finalul slujbei, IPS P\rinte Mitropolit Teofan le-a vorbit
cre dincio[ilor prezen]i despre
semnifica]ia acestor zile de s\rb\toare din zona Neam]ului: „~n

aceste zile, înso]i]i de Sf=ntul
Ioan Iacob [i de Sf=nta Teodora
de la Sihla, încerc\m s\ p\trundem în via]a cea de tain\ a Taborului celui binecuv=ntat. Pentru aceasta, sunt necesare trei
lucruri. Unul l-am f\cut: ne-am
dez lipit de cele ale noastre
pentru trei zile. Cel de-al doilea
lucru pe care suntem chema]i s\l facem e s\ lep\d\m grija cea
lumeasc\, s\ l\s\m îngrijor\rile
care ne definesc via]a la poalele
muntelui, adic\ acolo de unde
am plecat. ~n al treilea r=nd, dup\ cum spune Sf=ntul Isaac Sirul,
s\ ne golim pe noi de noi în[ine,
ca s\ ne umplem de Dumnezeu.
Sf=ntul Ioan Iacob a fost omul
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care s-a golit de sine însu[i, de
ambi]iile, orgoliile, p\catele, sl\biciunile omene[ti [i s-a umplut
de Dumnezeu. E greu pentru noi
s\ realiz\m acest lucru, [tim
foarte bine, dar cel pu]in s\ [tim
unde ar trebui s\ fim”.
Pe 6 august, pelerini de toate
v=rstele [i din toat\ ]ara, al\turi
de IPS P\rinte Mitropolit Teofan,
de stare]i [i stare]e de la m\n\stirile nem]ene [i de numero[i preo]i, au tr\it s\rb\toarea Schimb\rii la Fa]\ cu mare intensitate duhovniceasc\, urc=nd pe Muntele
cel sf=nt al rom=nilor, la M\n\stirea Ceahl\u. {i în acest an,
a[ez\m=ntul monahal situat la
altitudinea de peste 1800 m [i,

Slujiri arhiere[ti |
av=nd hramurile „Schimbarea la
Fa]\” [i „Sf=ntul Voievod {tefan
cel Mare”, a devenit, pre] de c=teva ore, c=t a durat Sf=nta Liturghie arhiereasc\, un Tabor al
credin]ei [i al nevoin]ei duhovnice[ti. ~n cuv=ntul rostit, IPS Mitropolit Teofan a explicat pelerinilor prezen]i la hram ce înseamn\ taina Taborului: „C=nd vorbim de taina Taborului, ne amintim de faptul c\ ]elul vie]ii cre[tine este dob=ndirea Duhului
Sf=nt. Apoi taina Taborului poate
fi descris\ ca via]a cre[tinului în
Hristos. Ca s\ se împlineasc\ taina Taborului, se cuvine ca r\spunsul omului la rev\rsarea de
iubire a lui Dumnezeu s\ fie de
asemenea un r\spuns de iubire
care s\-i cuprind\ pe prieteni [i
pe du[mani, pe credincio[i [i pe
necredincio[i, pe cei care ne fac
bine [i pe cei care ne doresc
r\ul. De asemenea, taina Taborului se arat\ în ceea ce Sfin]ii
P\rin]i numesc taina rug\ciunii
neîncetate, care se realizeaz\
prin g=ndul la Dumnezeu tot
timpul. Tot ceea ce faci, tot ceea
ce decizi, tot ceea ce împline[ti,
trebuie s\ fie în conformitate cu
voia lui Dumnezeu [i aceast\
conformitate se transform\ în
rug\ciune neîncetat\, f\r\ de care omul nu poate s\ spun\ c\
tr\ie[te sau c\ este p\truns de
taina Taborului”.
S\rb\torile nem]ene au continuat pe 7 august, la M\n\stirea
Sih\stria cu hramul bisericii celei
noi. Ocrotitoarea impresionantului loca[ de cult monahal –
Sf=nta Cuvioas\ Teodora de la
Sihla – a fost s\rb\torit\ prin
slujire arhiereasc\. IPS P\rinte
Mitropolit Teofan, IPS P\rinte
Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i
R\d\u]ilor, [i PS P\rinte Varlaam
Ploie[teanul, Episcop-vicar patriarhal, au s\v=r[it Sf=nta Liturghie, al\turi de un sobor de
peste 50 de preo]i [i diaconi.
Slujba hramului din acest an a
adus [i o alt\ bucurie ob[tii
monahale de la Sih\stria: p\rintele monah Nil a fost hirotonit de
IPS P\rinte Mitropolit Teofan
întru ierodiacon. Cuv=ntul de
înv\]\tur\ a fost rostit de PS
P\rinte Varlaam Ploie[teanul:

„Cu s\rb\toarea de ast\zi se încheie acest triptic al s\rb\torilor
nem]ene, care au avut în centrul
lor luminatul praznic al Schimb\rii la Fa]\ a M=ntuitorului nostru Iisus Hristos pe Muntele Tabor. Acest mare praznic împ\r\tesc are de-a dreapta [i de-a
st=n ga lui pomenirea Sf=ntului
Ioan Iacob de la Neam] în data
de 5 august [i pomenirea Sfintei
Cuvioase Teodora de la Sihla în
data de 7 august. Vorbim de un
sf=nt din secolul al XVII-lea [i de
o sf=nt\ din secolul al XX-lea,
care au str\lucit am=ndoi printro credin]\ neclintit\, printr-o osteneal\ [i o priveghere de toat\
via]a. Am=ndoi ace[ti sfin]i, a[a
cum citim în vie]ile lor, s-au învred nicit asemenea Sfin]ilor
Apostoli Ioan, Iacob [i Petru, s\
vad\ slava cea netrec\toare a
Preasfintei Treimi [i a ~mp\r\]iei
Cerurilor str\lucind pe chipul
Fiului Omului, M=ntuitorul nostru Iisus Hristos”. Dup\ finalul
slujbei, soborul slujitor a s\v=r[it
apoi slujba Trisaghionului la
mor mintele marilor duhovnici
din cimitirul M\n\stirii Sih\stria
– p\rin]ii Ilie Cleopa, Paisie
Olaru, Ioanichie B\lan [i Victorin Oanele.
La M\n\stirea Sihla, Sf=nta Liturghie a fost s\v=r[it\ pe 7 august de IPS P\rinte Serafim,
Mitropolitul Ortodox Rom=n al
Germaniei, al Europei Centrale [i
de Nord, al\turi de un numeros

sobor de preo]i [i diaconi. ~n cuv=ntul rostit, IPS Serafim a
subliniat necesitatea r\m=nerii
aproape de Biseric\ într-o lume
secularizat\: „Nu putem tr\i f\r\
Dumnezeu, nu putem tr\i f\r\
credin]\, f\r\ Biseric\, f\r\ rug\ciune, f\r\ s\ respect\m tradi]ia
în care ne-am n\scut. Acestea ne
]in în via]\ [i ne dau r\d\cini
ad=nci ca s\ nu fim purta]i de
v=n turile [i necazurile lumii
acesteia. Cine are credin]\, cine
]ine de Biseric\, se roag\ [i poste[te, cine nu se ia dup\ moda
veacului, ci î[i ]ine r=nduiala sa
cre[ tineasc\, acela este salvat,
oriunde ar tr\i în lumea a ceasta.”
~n dup\-amiaza zilei 7 august,
conform tradi]iei din ultimii ani,
IPS P\rinte Mitropolit Teofan a
participat la procesiunea f\cut\
cu icoana Sfintei Teodora de la
M\n\stirea Sihla la pe[tera unde
Sf=nta s-a nevoit. Al\turi de Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei,
a mai urcat la pe[tera Sfintei [i
IPS P\rinte Serafim, Mitropolitul
Ortodox Rom=n al Germaniei, al
Europei Centrale [i de Nord, al\turi de zeci de preo]i [i sute de
credincio[i. Ierarhii au poposit
pre] de mai bine de jum\tate de
or\ în pe[tera Cuvioasei Teodora, timp în care au citit Acatistul
Sfintei. Procesiunea de la M\n\stirea Sihla la Pe[tera Sfintei Cuvioase Teodora a încheiat s\rb\torile Sfin]ilor Nem]eni.
www.mmb.ro | 9
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Biserica Schitului Icoana Veche, sfin]it\ de patru ierarhi

P

e 13 august, IPS P\rinte
Mitropolit Teofan a sfin]it
noua biseric\ a Schitului
Icoana Veche. Al\turi de Mitropo litul Moldovei [i Bucovinei,
din soborul slujitor au mai f\cut
parte IPS Pimen, Arhiepiscopul
Sucevei [i R\d\u]ilor, PS Macarie, Episcop Ortodox Rom=n al
Europei de Nord, [i PS P\rinte
Varlaam Ploie[teanul, Episcopvicar patriarhal. Pentru efortul
depus în timpul lucr\rilor de
construc]ie a noii biserici, p\rintele Alexandru Argatu a primit
din partea IPS P\rinte Teofan distinc]ia „Crucea Moldav\ pentru
clerici“. De asemenea, ostenitorii care au sprijinit lucr\rile efectuate la „Icoana Veche“ au primit
distinc]ii de vrednicie. Un alt
moment special din cadrul Sfin-

tei Liturghii a fost hirotonia întru
ieromonah a ierodiaconului Ma-

Hramul M\n\stirii V\ratec

P

e 15 august, c=nd Biserica Ortodox\ pr\znuie[te Adormirea Maicii
Domnului, cea mai veche s\rb\toare închinat\ Sfintei Fecioare
Maria, IPS P\rinte Teofan a fost
prezent la hramul M\n\stirii V\ratec din jude]ul Neam]. Sute de
credincio[i din toat\ Moldova au
participat [i în acest an la hramul
ce lei mai mari m\n\stiri de
maici din ]ara noastr\. Pelerinii
au p\[it pragul a[ez\rii mona hale înc\ din seara zilei de 14
august, pentru a se închina icoanei Maicii Domnului f\c\toare
de minuni, Sf=ntului Iosif de la
V\ratec, ale c\rui sfinte moa[te
se afl\ la M\n\stirea V\ratec, [i
pen tru a participa la slujbele
spe ciale s\v=r[ite cu ocazia
acestui moment. IPS P\rinte Mitropolit Teofan a adresat un cuv=nt de înv\]\tur\ celor prezen]i,
expun=nd în]elesul duhovnicesc
al pericopei evanghelice în care
a fost prezentat dialogul M=ntuitorului cu Marta, sora lui Laz\r:
„Ne întreb\m care este partea
cea bun\, pe care a l\udat-o

Domnul Hristos […]. ~n via]a de
m\n\stire, lupta împotriva duhului lumii, manifestat în foarte
multe feluri [i care încearc\ s\
p\ trund\ [i în sfintele noastre
biserici, aceast\ îndep\rtare a
du hului lumii ar trebui s\ fie
str\dania de diminea]\ p=n\
seara [i de seara p=n\ diminea]a
în via]a c\lug\rului, prin rug\ciune, prin smerenie [i prin as-
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carie, egumenul Schitului Icoana
Veche.

cultare. Pentru via]a de familie,
partea cea bun\ înseamn\ ca
omul s\ pun\ pe primul plan
propria sa familie, apoi cariera.
Str\dania pentru a fi ceva în
via]\ înseamn\ a avea partea
Martei, o parte bun\. ~ns\, exist\
o parte [i mai bun\: cariera de
ta t\, de mam\, de so] sau de
so]ie, care împreun\ cu pruncii
lor pot s\ împlineasc\ partea
Ma riei, partea cea bun\, care
aduce sens vie]ii, ad=ncime [i
cuprindere”.

Slujiri arhiere[ti |

Sfin]irea Altarului de var\ a M\n\stirii Zosin

P

e 16 august, c=nd Biserica Ortodox\ Rom=n\ i-a
pr\znuit cu mare cinste
pe Sfin]ii Martiri Br=ncoveni,
M\n\stirea Zosin din jude]ul Boto[ani a îmbr\cat haine de s\rb\toare. Sute de credincio[i boto[\neni, dar [i pelerini sosi]i din
alte jude]e ale Moldovei, au parti cipat la sfin]irea Altarului de
var\ aflat în curtea m\n\stirii.
Dup\ s\v=r[irea slujbei de t=rnosire a Altarului de var\, Sf=nta Liturghie a fost s\v=r[it\ de IPS P\rinte Mitropolit Teofan împreun\
cu IPS P\rinte Iosif, Mitropolitul
Ortodox Rom=n al Europei Occidentale [i Meridionale, PS P\rinte Galaction, Episcopul Alexandriei [i Teleormanului, PS P\rinte
Macarie, Episcopul Ortodox Rom=n al Europei de Nord, PS P\rinte Varlaam Ploie[teanul, Episcop-vicar patriarhal [i PS P\rinte
Damaschin Dorneanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Sucevei [i
R\d\u]ilor. ~n cuv=ntul adresat
credincio[ilor prezen]i la acest
moment, IPS P\rinte Teofan a fe-

li citat at=t ostenitorii care au
sprijinit lucr\rile efectuate la Zosin, c=t [i întreaga ob[te monahal\, al\turi de stare]ul acesteia,
p\rintele arhim. Teodosie Ple[ca,
pentru eforturile depuse în ultimii ani la zidirea singurului sf=nt
l\ ca[ din jude]ul Boto[ani cu
hramul Sfin]ilor Martiri Br=ncoveni. Credincio[ii prezen]i la

acest binecuv=ntat moment au
trecut prin Sf=ntul Altar, potrivit
r=nduielii, aduc=nd prinos de
cinstire Sf=ntului Voievod Martir
prin închinarea la icoana sa [i
la o p\rticic\ din sfintele sale
moa[te, d\ruite M\n\stirii Zosin
de c\tre P\rintele Patriarh Daniel
în urm\ cu doi ani, cu prilejul
sfin]irii noii biserici.

Biserica „Sf=nta Treime” din Lunca[i a fost sfin]it\

P

e 19 august, IPS P\rinte
Mitropolit Teofan a sfin]it
Biserica „Sf=nta Treime”
din localitatea nem]ean\ Lun ca[i. La finalul Sfintei Litur ghii, preotul paroh Gheorghe
Bogdan Dumitrache a fost hirotesit iconom stavrofor. De asemenea, cei care au contribuit la
ridicarea loca[ului au primit distinc ]ii de vrednicie. Piatra de
temelie a bisericii din Lunca[i a
fost a[ezat\ pe 30 august 1998
de Preafericitul P\rinte Patriarh
Daniel, pe atunci Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei. Biserica
se înscrie în stilul moldovenesc,
iar pictura este realizat\ de pictorul bisericesc Virgil Maftei.
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{apte ierarhi la sfin]irea bisericii mari de la M\n\stirea
Sih\stria Putnei

B

iserica nou\ cu hramurile „Izvorul T\m\duirii” [i
„Sf=ntul Serafim din Sarov” de la M\n\stirea Sih\stria
Put nei, jude]ul Suceava, a fost
sfin]it\ pe 27 august. Sf=nta Liturghie arhiereasc\ a fost s\v=r[it\ de [apte ierarhi: IPS P\rinte
Mitropolit Teofan, IPS P\rinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului,
IPS P\rinte Pimen, Arhiepiscopul
Sucevei [i R\d\u]ilor, IPS P\rinte
Ioachim, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului, PS P\rinte Macarie, Episcop al Episcopiei Ortodo xe Rom=ne a Europei de
Nord, PS P\rinte Damaschin
Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei [i R\d\u]ilor [i PS P\rinte Ignatie Mure[anul, Arhiereu-vicar al Episcopiei
Spaniei [i Portugaliei. ~n cuv=ntul de înv\]\tur\, P\rintele Mitropolit Teofan a subliniat semnifica]iile evangheliei despre t=n\rul
cel bogat care vine la M=ntuitorul Hristos [i-L întreab\ ce s\ fac\ pentru a c\p\ta via]a ve[nic\:
„Ast\zi, în ziua c=nd s-a citit Evanghelia t=n\rului foarte bogat,
ne întreb\m: Oare bog\]ia, puterea, adic\ func]iile înalte sau bu-

curiile vie]ii sunt lucruri rele în
sine? […] Totul se rezum\, iubi]i
credincio[i, la abuzul de avere,
pu tere [i pl\cere. Nu acestea
sunt rele în sine, c\ci sunt binecu v=ntate de Dumnezeu [i de
Biseric\; abuzul în leg\tur\ cu
acestea, le transform\ în lucruri
care te duc la pierzare.” La finalul Sfintei Liturghii, stare]ul M\n\stirii Sih\stria Putnei, arhim.
Nectarie Clinci, a primit din par-

tea IPS Mitropolit Teofan distinc]ia „Crucea Moldav\“. Eveni mentul care a încheiat seria de
manifest\ri de la Sih\stria Putnei
a fost lansarea Albumului de fotografii „Z=mbetul ~mp\r\]iei”,
realizat de Pr. Prof. Constantin
Necula (text), Drago[ Lumpan
(foto), împreun\ cu ob[tea m\n\stirii.

IPS P\rinte Mitropolit Teofan a resfin]it
Biserica „Sf=ntul Mare Mucenic Gheorghe” din Cop\l\u

B

iserica Parohiei „Sf=ntul Ma re Mucenic
Gheorghe” din Cop\l\u, Proto po piatul
Boto[ani, a fost resfin]it\ pe 26 august. de
IPS P\rinte Mitropolit Teofan, în prezen]a a numero[i preo]i, precum [i a credincio[ilor din întreg
jude]ul Boto[ani.
~n semn de apreciere pentru osteneala depus\,
precum [i pentru întreaga activitate desf\[urat\ în
parohie, Preotul Liviu Bo tezatu a fost hirotesit
iconom stavrofor, iar cei care au sprijint lucr\rile
efectuate la biseric\ au primit distinc]ii de
vrednicie. De asemenea, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei a s\v=r[it o slujb\ de binecuv=ntare a
locului de construc]ie al noului centru social din
cadrul parohiei.
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Hramul M\n\stirii Secu

P

e 29 august, M\n\stirea
Secu din jude]ul Neam]
[i-a serbat hramul, T\ierea Capului Sf=ntului Proroc
Ioan Botez\torul, ocazie cu care
nu mero[i credincio[i din toat\
]ara au participat la slujba Sfintei
Liturghii, s\v=r[it\ de IPS P\rinte
Mitropolit Teofan împreun\ cu
PS P\rinte Ignatie Mure[anul,
Arhiereu-vicar al Episcopiei Spaniei [i Portugaliei. Dup\ citirea
pericopei evanghelice a zilei,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a rostit cuv=ntul de înv\]\tur\ în care a vorbit despretaina
smereniei, pe care fiecare cre[tin
este chemat s\ [i-o însu[easc\
pentru a se m=ntui: „Sf=ntul Ioan
Botez\torul a rostit multe cuvinte
în timpul propov\duirii sale.
Dou\ dintre acestea arat\ taina
smereniei, care l-a definit; tain\
care ar trebui s\ îmbrace fiin]a
noastr\. «Eu nu sunt vrednic s\
m\ aplec în fa]a Lui [i s\-I dez-

leg cureaua înc\l]\mintelor
Sale» a spus Sf=ntul Ioan Botez\torul, cuv=nt preluat [i în Apostolul de ast\zi. Iar cu alt prilej,
v\z=ndu-L pe Domnul Hristos, a
spus «Se cuvine ca El s\ creasc\
[i eu s\ m\ mic[orez». ~n aceste
dou\ cuvinte rostite de Sf=ntul
Ioan Botez\torul, con[tiin]a Bisericii, m\rturisit\ prin Sfin]ii ei P\rin]i, a ar\tat Taina cea mare a
smereniei; tain\, repet, f\r\ de
care omul nu poate vie]ui autentic, frumos, adev\rat, cre[tine[te
pe acest p\m=nt”. De asemenea,
a ]inut un cuv=nt de înv\]\tur\
[i PS P\rinte Ignatie Mure[anul,
care le-a vorbit credincio[ilor
despre importan]a [i responsabilitatea m\rturisirii lui Hristos:
„Sf=ntul Ioan Botez\torul, toat\
via]a lui, [i-a asumat cu deplin\
responsabilitate misiunea de a-L
propov\dui, de a-L face cunoscut pe Hristos. {i este foarte important ca noi s\ realiz\m acest

lucru, ca ucenici ai lui Hristos,
to]i cei care suntem aici, în curtea acestei m\n\stiri, c\ a-L m\rturisi pe Hristos înseamn\ o foarte mare responsabilitate. Responsabilitate care, la r=ndu-i, ne face pe fiecare dintre noi s\
con[tientiz\m faptul c\ Hristos
este centrul vie]ii noastre.” Pe
parcursul zilei, credincio[ii prezen]i la M\n\stirea Secu s-au
putut închina la moa[tele Sf=ntului Ierarh Varlaam, Mitropolitul
Moldovei, ce au fost a[ezate în
Aghiasmatarul din curtea m\n\stirii. Programul liturgic a continuat dup\-amiaz\, cu Privegherea în cinstea Sf=ntului Ierarh
Varlaam [i a Sf=ntului Ierarh Ioan
de la R=[ca [i Secu, Episcopul
R=mnicului, iar pe 30 august a
fost s\v=r[it\ Sf=nta Liturghie de
PS P\rinte Andrei, Episcopul Covasnei [i Harghitei, urmat\ de
pomenirea ctitorilor.
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Cursurile de formare pentru tinerii preo]i din
Arhiepiscopia Ia[ilor, edi]ia a VI-a

~

n perioada 2-14 iulie, la
Centrul Social-Cultural
„Sf=ntul Ilie” de la M\n\stirea Micl\u[eni, a avut loc Atelierul de formare pentru tinerii
preo]i din Arhiepiscopia Ia[ilor,
edi]ia a VI-a, organizat cu binecuv=ntarea IPS P\rinte Mitropolit
Teofan, care a [i deschis aceste
cursuri. Activit\]ile au fost organizate de Sectorul Educa]ional al
Arhiepiscopiei Ia[ilor, prin Centrul de formare. Acest\ metod\
de formare continu\ pentru ti nerii preo]i vizeaz\ identificarea
[i valorificarea unor mijloace [i
resurse teologice [i de dezvoltare
personal\ adecvate activit\]ii
pastorale [i misionare contemporane.
La edi]ia de anul acesta, cei
17 tineri participan]i la cursuri [i
ateliere de formare s-au bucurat
de experien]a `mp\rt\[it\ de
invita]i precum: Conf. univ. Radu
Preda (Facultatea de Teologie din
Cluj), Arhim. Nichifor Horia
(exarh administrativ al Arhiepiscopiei Ia[ilor), Arhim. Hrisostom
R\d\[anu (consilier Sectorul
~nv\]\m=nt al Arhiepiscopiei

Ia[ilor), Pr. Dr. R\zvan Ionescu
(Paris), Monahia Siluana Vlad [i
Monahia Sofronia R\dulescu
(Centrul de Consiliere [i Formare
„Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil” din Ia[i), Pr. Claudiu
Gheorghiasa (sectorul economic
al Centrului eparhial Ia[i), Pr. Andrei Atudori (director editorial al
portalului doxologia.ro [i al Departamentului Doxologia Media,
din cadrul Centrului Cultural Misionar Doxologia al Arhiepiscopiei Ia[ilor), Pr. lect. univ. Roger
Coresciuc (Facultatea de Teologie din Ia[i), Pr. {tefan Zaharia
(paroh la Parohia „Sf=ntul Ierarh

Pelerinaj pedestru pe
urmele Sfin]ilor Nem]eni

P

e 30-31 iulie, peste 170 de tineri au pornit
pe jos din jude]ele Boto[ani, Ia[i, respectiv
Neam] spre a[e z\ min tele spirituale din
]inutul Neam ]ului. Pelerinii au parcurs zilnic,
aproximativ 30 de km, iar seara au fost caza]i la
parohiile pe unde au trecut. Dup\ ce au mers
aproape 150 de kilometri pe jos, tinerii din cele
trei jude]e s-au `nt=lnit la Biserica Se m i na rului
Teologic de la M\n\stirea Neam] `n seara zilei de 4
august, unde au participat la Slujba de Priveghere
a Sf=ntului Ioan Iacob. A doua zi, dup\ Sf=nta Litur ghie, au pornit cu autocarul spre Schitul
St\nile, de unde au urcat pe Muntele Ceahl\u
pentru a participa la slujbele s\v=r[ite cu ocazia
praznicul Schimb\rii la Fa]\ a Domnului, pe 5 [i 6
august. Pe 7 august, tinerii au participat la slujbele
prilejuite de s\rb\toarea Sfintei Cuvioase Teodora
de la Sihla. Intitulat „Pe urmele Sfin]ilor Nem]eni”,
pelerinajul duhovnicesc organizat cu binecuv=n-
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Nicolae”, Con]e[ti, com. Girov,
ju de]ul Neam]), Pr. conf. univ.
Constantin Necula (Facultatea de
Teologie din Sibiu) [i PS P\rinte
Damaschin Dorneanul, Episcopvicar ales pentru Arhiepiscopia
Sucevei [i R\d\u]ilor. Au fost, de
asemenea, invitate s\ participe
timp de trei zile [i so]iile tinerilor
preo]i pentru un program dedicat
familiei, pentru a dezbate modalit\]ile de dezvoltare a rela]iilor
dintre preot, preoteas\, copiii lor
[i comunitatea parohial\, mai
ales c\ familia preotului este
chemat\ s\ fie un model `n societatea contemporan\.

tarea IPS P\rinte Mitropolit Teofan, se afl\ la a III-a
edi]ie. Aceast\ manifestare reprezint\ o revenire la
pelerinajul original, diferit de ceea ce `n ]e leg
cre[tinii zilelor noastre prin vizitarea locurilor
sfinte cu ajutorul mijloacelor de transport.

Documente |

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

~

n zilele de 4 [i 5 iulie, `n
Sala Sinodal\ din Re[edin]a
Patriarhal\, sub pre[edin]ia
Preafericitului P\rinte Patriarh
Daniel, s-au desf\[urat [edin]ele
de lucru ale Sf=ntului Sinod al
Bi sericii Ortodoxe Rom=ne. ~n
cadrul acestor [edin]e s-au luat
urm\toarele hot\r=ri:
Anul 2019 a fost declarat `n
Patriarhia Rom=n\ „Anul omagial al satului rom=nesc (al preo]ilor, `nv\]\torilor [i primarilor
gospodari)” [i „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu [i Iustin Moisescu [i al traduc\torilor de c\r]i biserice[ti”.
A fost aprobat\ solicitarea Sinodului mitropolitan al Mitropoli ei Munteniei [i Dobrogei de
canonizare a Cuviosului Pafnutie
– P=rvu Zugravul (1657-1735).
Proclamarea oficial\ va avea loc
`n ziua de 6 august 2017, ur m=nd ca Sf=ntul Cuvios Pafnutie
s\ fie pr\znuit anual `n ziua de 7
august.
A fost aprobat\ `nscrierea `n
Calendarul bisericesc al Bisericii
Ortodoxe Rom=ne, `ncep=nd cu
anul 2017, a pomenirii Sf=ntului
Cuvios Porfirie Cavsocalivitul la
data de 2 decembrie. De asemenea, Sf=ntul Sinod a aprobat troparul, condacul, sinaxarul [i
icoana acestuia.
Au fost aprobate mai multe
texte liturgice: Acatistul Sf=ntului
Sfin]it Mucenic Irineu, Episcop
de Sirmium – 6 aprilie; Slujba [i
Acatistul Sfin]ilor Mucenici Pasicrat [i Valentin de la Durostorum
– 24 aprilie; Acatistul Sf=ntului
Cuvios Antonie de la Iezerul
V=lcii – 23 noiembrie.
S-a hot\r=t organizarea ~nt=lnirii Interna]ionale a Tineretului
Ortodox `n anul 2018 la Sibiu,
ora[ul re[edin]\ al Mitropoliei
Ardealului.
A fost hot\r=t\ `nfiin]area extensiei universitare a Facult\]ii
de Teologie Ortodox\ “Justinian
Pa triarhul” a Universit\]ii din
Bucure[ti la Roma, Italia.
A fost aprobat\ `nfiin]area

specializ\rii Art\ Sacr\ `n cadrul
Facult\]ii de Istorie, Filosofie [i
Teologie a Universit\]ii „Dun\rea de Jos” din Gala]i, `ncep=nd
cu anul universitar 2017-2018.
~n contextul fenomenului seculariz\rii de azi, este necesar\
`n noirea vie]ii duhovnice[ti [i
morale a slujitorilor biserice[ti
de toate rangurile, a vie]uitorilor
din m\n\stiri [i schituri, precum
[i a credincio[ilor mireni din parohii [i din toate institu]iile biserice[ti. ~n acest sens, Sinoadele
mitropolitane din Patriarhia Rom= n\ vor analiza periodic as pectele privind disciplina clerului [i mirenilor [i vor propune
Sf=ntului Sinod solu]ii concrete
de promovare a vie]ii duhovnice[ti.
~n duh de rug\ciune [i cu
mult\ responsabilitate pentru pacea [i unitatea Bisericii, `n zilele
de 17 [i 18 august, Sf=ntul Sinod
[i Sinodul Permanent ale Bisericii Ortodoxe Rom=ne s-au `ntrunit `n [edin]e de lucru din cauza
existen]ei `n spa]iul public a
unor dezbateri cu privire la presupuse abateri de natur\ moral\,
atribuite PS Corneliu, Episcopul

Hu[ilor, [i au aprobat cu unanimitate de voturi o serie de complet\ri [i amendamente la Statul
de organizare [i func]ionare a Bise ricii Ortodoxe Rom=ne [i la
Regulamentul autorit\]ilor canonice disciplinare [i al instan]elor
de judecat\, mai ales privitoare
la examinarea acuza]iilor (sesiz\rilor), cercetarea [i judecarea
ierarhilor. Totu[i, s-a constat c\
parcurgerea tuturor etapelor
statutare [i regulamentare noi
privind desf\[urarea unui proces
canonic bisericesc poate dura
mai multe luni, fapt care ar prelungi foarte mult situa]ia de incertitudine din eparhia Hu[ilor.
~n acest context, PS P\rinte Episcop Corneliu, de[i se consider\
nevinovat, totu[i, pentru pacea [i
binele Bisericii, a hot\r=t s\ se
retrag\ din slujirea de Episcop al
Hu[ilor [i s\ r\m=n\ `n ascultare
de plin\ fa]\ de Sf=ntul Sinod.
Sf=ntul Sinod a aprobat aceast\
solicitare [i a decis vacantarea
scaunului de Episcop al Hu[ilor,
`n vederea alegerii unui nou
episcop pentru aceast\ eparhie,
`n cel mult 60 de zile, conform
prevederilor statutare.
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~n timpul [edin]ei de lucru a
Sf=ntului Sinod s-a luat act cu
m=hnire de campania agresiv\ a
unor posturi [i re]ele media `ndrep tat\ `mpotriva slujitorilor
Bisericii Ortodoxe Rom=ne, adesea `n complicitate cu unii clerici r\zvr\ti]i, campanie care
pro duce mult\ `ntristare `n
r=ndul clerului [i credincio[ilor.
Desigur, aceast\ atitudine negativ\ fa]\ de slujitorii Bisericii trebuie s\ ne apropie [i mai mult
de Iisus Hristos, Arhiereul ve[nic
[i Capul Bisericii, Cel ce ne `ndeamn\, zic=nd: „~n lume necazuri ve]i avea, dar `ndr\zni]i, Eu
am biruit lumea” (Ioan 16, 33) [i
ne asigur\ c\ nici por]ile iadului
nu vor birui Biserica Sa (cf. Matei 16, 18). ~n acela[i timp, to]i
slu jitorii Bisericii trebuie s\
respecte disciplina Bisericii [i s\[i `nnoiasc\ permanent via]a spiritual\, pentru o slujire pastoral\
c=t mai corect\ [i responsabil\
fa]\ de credincio[ii pe care-i
p\storesc.

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
14 iunie, ]in=nd cont de programul de
sfin]iri [i de resfin]iri de biserici, case
sociale [i case parohiale, de activitatea pastoralmisionar\ [i administrativ-gospod\reasc\ [i de
propunerile `naintate de p\rin]ii protopopi, IPS
Mitropolit Teofan a aprobat acordarea rangurilor
biserice[ti onorifice de sachelar, iconom [i
iconom stavrofor urm\torilor preo]i:
- iconom: pr. Florin Dan Bu]incu , Parohia
„Sf=ntul Laz\r” – Brusture], com. Mironeasa,
jud. Ia[i , Protopopiatul Ia[i 3;
- iconom stavrofor: pr. Theodor Mih\il\ [i
Vasile Mih\il\, Parohia „Sfin]ii Arhangheli
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Mihail [i Gavriil” – Sc=nteia, Protopopiatul Ia[i
3; pr. Costel Hro[tea, Parohia „Sf=ntul Mare
Mucenic Dumitru” – Iorcani, com. T\t\ru[i, jud.
Ia[i, Protopopiatul Pa[cani; pr. Dumitru
Budeanu, Parohia „Sf=ntul Mare Mucenic
Dumitru” – V=rfu C=mpului, jud. Boto[ani,
Protopopiatul Dorohoi; pr. Mihai }ig\nescu,
Parohia „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil” –
Hili[eu Horia, jud. Boto[ani, Protopopiatul
Dorohoi; pr. Ilie D\nu] Popovici, Parohia
„Sf=ntul Ilie” – Dancu 1, com. Holboca, jud.
Ia[i, Protopopiatul Ia[i 2; pr. Iulian Vlad
Zaltariov, Parohia „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i
Gavriil” – Suhule], jud. Ia[i, Protopopiatul Ia[i 3.
De asemenea a fost aprobat\ [i acordarea
Crucii Moldave pentru clerici p\rintelui
Dumitru Merticariu de la Parohia Parohia
„Duminica Tuturor Sfin]ilor” – Banu, jud. Ia[i,
Protopopiatul Ia[i 1.

Documente |

Material lemnos pentru unit\]i de cult

P

e 9, 21 [i 30 iunie, precum [i pe 7 iulie,
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
l\ca[uri de cult, precum [i a furniz\rii lemnului de
foc necesar acelor unit\]i biserice[ti care nu au

resurse financiare suficiente [i nu `[i pot procura
materialul lemnos. Prin urmare, a fost aprobat\
acordarea, cu titlu gratuit pentru anul 2017, a unei
cantit\]i de 292 m.c. material lemnos, dintre care
76 m.c. lemn de foc, 35 m.c. cherestea [i 181 m.c.
lemn de lucru pentru 36 unit\]i de cult.

Sprijin financiar pentru unit\]i de cult

~

n [edin]ele de Permanen]\ ale Consiliului Eparhial
Ia[i din 21 iunie, a fost
aprobat\ acordarea unui ajutor
financiar de 122.000 lei pentru
22 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 I Ia[i: Parohia „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena” – Ciornohal, com.
C\l\ra[i, jud. Boto[ani, Parohia „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin
[i Elena” – Stejarii, com. }ig\na[i, Parohia „Pogor=rea Sf=ntului Duh” – Buh\ieni, com.
Andrie[eni;
– Protopopiatul II Ia[i:
Parohia „~n\l]area Domnului”
– CUG, jud. Ia[i, Parohia

„Adormirea Maicii Domnului”
– Rusenii Vechi;
– Protopopiatul III Ia[i: Parohia „Sfin]ii Voievozi Mihail [i
Gavriil” – Piciorul Lupului,
com. Ciurea, Parohia „Na[terea Sf=ntului Ioan Botez\torul”
– Boro[e[ti, Parohia „~n\l]area
Domnului” – Piscu Rusului,
Dag=]a;
– Protopopiatul Pa[cani:
Parohia „Sf=ntul Dimitrie” –
Zmeu, Lungani, Parohia „Sf=ntul Dimitrie” – Prigoreni;
– Protopopiatul H=rl\u:
Parohia „Sf=nta Cuvioas\ Parascheva” – Bahlui, Cotnari;
– Protopopiatul Piatra
Neam]: Parohia „Sf=ntul Apostol Anania” – Itrine[ti, com.
M\rgineni, Parohia „Soborul
Sf=ntului Ioan Botez\torul” –

Lacu Ro[u, Filia „Na[terea
Sf=ntului Ioan Botez\torul” –
Trei F=nt=ni, Parohia „Sf=ntul
{tefan cel Mare”, com. tefan
cel Mare;
– Protopopiatul Tg. Neam]:
Schitul Vovidenia, Schitul
Icoana Veche;
– Protopopiatul Boto[ani:
Parohia „~n\l]area Domnului”
– Boto[ani; Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Ciornei, com. Scorujeni, Parohia
„Sf=ntul Mare Mucenic Dumitru” – St\ne[ti;
– Protopopiatul Dorohoi:
Parohia „Na[terea Maicii
Domnului” – Busuioceni; Parohia „Sf=nta Cuvioas\ Parascheva” – Davidoaia.

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

~

n luna iulie, Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat
43 opera]iuni de personal, dup\
cum urmeaz\: 24 la Centrul Eparhial Ia[i, 6 în cadrul Protopopiatelor [i 13 la m\n\stiri. Dintre
acestea, 8 au fost încadr\ri [i numiri, 14 încet\ri ale contractelor
de munc\, 3 suspend\ri, 5 reveniri la locul de munc\ dup\
concediul de cre[tere a copilului
[i 13 modific\ri ale raporturilor
de munc\.

~n luna august, Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat 100 opera]iuni de personal, dup\ cum urmea z\: 42 la Centrul Eparhial
Ia[i, 32 în cadrul Protopopiatelor
[i 26 la m\n\stiri. Dintre acestea,
27 au fost încadr\ri [i numiri, 21
încet\ri ale contractelor de munc\, 1 concediere, 7 suspend\ri, 8
revenire la locul de munc\ dup\
concediul de cre[tere a copilului,
2 transferuri [i 34 modific\ri ale
raporturilor de munc\.
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Noutăţi editoriale la Editura Doxologia:
– în iulie și august–

Teologie și pedagogie. Identitate
speciﬁcă și responsabilitate
comună în actul educaţiei
Pr. Ion Vicovan,
Pr. Paul-Cezar Hârlăoanu,
Emilian-Iustinian Roman

Povestea omului leneș
care avea un arici trist
Dan Lungu

Pentru o ecologie a transﬁgurării.
Perspective creștin-ortodoxe
asupra mediului, naturii și creaţiei
Arhid. John Chryssavgis, Bruce V. Foltz

Alimentaţia raţională
pentru o viaţă sănătoasă
Prof. univ. dr. Constantin Milică,
Ing. Camelia Nicoleta Roman,
Ing. Daniela Troia

Tinereţe fără bătrâneţe
și viaţă fără de moarte
Petre Ispirescu

De ce era trist domnul Carte
în ziua aceea
Gabriel Poenaru

Ayako, Ilinca și Prinţul Fermecos
Dan Lungu

Paisianismul în contextul cultural
și spiritual sud-est și est european
(secolele XVIII-XIX)
Valentina Pelin

Teofania (poeme)
Gheorghe Simon

Antropologia Sfântului Irineu de Lyon.
Incoruptibilitatea ca destin al omului
Dănuţ-Vasile Jemna

Neculai V. Hodoroabă – preotul-scriitor
Livia Ciupercă

Cuvânt Panegiricesc de laudă
Marelui Mucenic Dimitrie
din Tesalonic (1719)
Dimitrie Cantemir
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Festivalul-Concurs Coral Interna]ional pentru Tineret
Gavriil Musicescu, edi]ia a V-a

~

n perioada 1-9 iulie s-a desf\[urat la Ia[i Festivalul
Concurs Coral Interna]ional
pentru Tineret „Gavriil Musicescu”, organizat de Asocia]ia Iubire
[i ~ncredere. Deschiderea oficial\
a Festivalului a avut loc, pe 1 Iulie, la Biserica cu hramul Sf=ntului Voievod {tefan cel Mare, din
cartierul Podu Ro[. Pe 2 iulie, `n
Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, a avut
loc Concertul Interna]ional de
Muzic\ Psaltic\ unde au concertat monahul Meletius Shattahi,
protopsaltul Antonios Aetopoulos, Corul psaltic „Chivotul” al
Arhiepiscopiei Ia[ilor, Forma]ia
de muzic\ psaltic\ „Basileus” a
Seminarului Teologic Ortodox
„Sf=ntul Vasile cel Mare” din Ia[i.
Evenimentul a fost organizat `mpreun\ cu Editura Doxologia, care a lansat volumele „S=mb\ta lui
Laz\r”, „Pe[tele pe uscat”, „Nordul extatic” [i „Cincizeci de ierni
pe Muntele Fuji” ale p\rintelui
Dorin Ploscaru. Pe 3 iulie, Biserica „Binecredinciosul Voievod
{tefan cel Mare [i Sf=nt” a g\zduit un concert interna]ional de muzic\ psaltic\. Au concertat: Matei
Doro[inc\ – Seminarul Sf=ntul
Vasile cel Mare; Corul psaltic al
Parohiei „Sf=ntul Ioan Botez\torul” din Boto[ani; Corul psaltic
„Filomelos” din One[ti; protopsaltul Antonios Aetopoulos
(Grecia) [i monahul Meletius
Shattahi (Republica Arab\ Sirian\). La Ateneul Ia[i a avut loc, 4
iulie, o conferin]\ [i un recital
psaltic la care invitat a fost Monahul Meletius Shattahi (Republica Arab\ Sirian\). Conferin]a a
debutat cu o scurt\ prezentare istoric\ a cre[tinismului `n Siria,
precum [i a persecu]iilor [i dificult\]ilor prin care au trecut cre[tinii. Invitatul sirian a prezentat
situa]ia actual\ a cre[tinilor, [i `n
mod deosebit a ortodoc[ilor din
Siria, [i a purtat discu]ii interactive cu publicul. Pe 5 iulie, a avut
loc Concursul Interna]ional de
Muzic\ Coral\, cu sec]iunile: Co-

ruri din Licee cu profil muzical [i
Seminarii Teologice; Coruri ale
Universit\]ilor de Muzic\ [i Facult\]ilor de Teologie [i Coruri de
tineri amatori. Au participat coruri din Grecia, Ucraina, Spania
[i Rom=nia. ~n aceea[i zi, `n Gr\dina Palas, a avut loc un Concert
Coral Interna]ional Extraordinar.
Au urcat pe scen\ corurile participante la cele trei sec]iuni de
concurs al\turi de invitatul special – Corul „Aletheia” al Parohiei B\rboi Ia[i. La Universitatea
de Arte „George Enescu” din Ia[i,
pe 6 [i 7 iulie, s-a desf\[urat workshopul de dirijat dedicat celor
care doresc s\ devin\ dirijori de
cor [i s\ `nfiin]eze grupuri sau coruri de copii [i tineret `n [coli sau
diferite alte institu]ii culturale.
Cursurile au fost sus]inute de o
echip\ din cadrul Programului
Na]ional „Cantus Mundi”, coordonat de Corul Na]ional de
Camer\ Madrigal, Bucure[ti. Tot
`n aceea[i zi a avut loc un Concert coral interna]ional interactiv,
la Ateneul din Ia[i. Spectacolul
interactiv a fost g=ndit ca o `nt=lnire intercultural\ `ntre tineri pasiona]i de muzica coral\ din Rom=nia, Spania, Grecia [i Republica Popular\ Chinez\. De asemenea, a mai avut loc [i un Concert coral extraordinar `n sala
Henri Coand\ a Palatului Culturii

Ia[i. Pe 7 iulie a fost organizat\
o masa rotund\. S-au sus]inut comunic\ri pe teme precum:
schimbarea vocii la b\ie]i, tem\
sus]inut\ de dirijorul Alfonso
Elloriaga, Spania; muzica renascentist\, tem\ sus]inut\ de Dl
Andrea Angelini, Italia; festivalul
de muzic\ coral\ din Barcelona,
prezentare f\cut\ de Enric Genesca, Spania. Tot pe 7 iulie a
avut loc [i Concertul Coral Extraordinar Aniversar care a marcat 45 de ani de activitate a
Corului de Camer\ „Preludiu” al
Centrului Na]ional de Art\ „Tinerimea Rom=n\” Bucure[ti, dirijat
de maestrul Voicu En\chescu. Pe
8 iulie, `n Sala Gaudeamus a Casei de Cultur\ a Studen]ilor, s-a
desf\[urat Concursul Interna]ional de copii „Cantus Mundi”,
sec]iune dedicat\ Corurilor de
copii. Au concurat 16 coruri din
Rom=nia, Ucraina, Republica
Moldova [i China. Spre sear\, a
avut loc un Concert coral interna]ional extraordinar la care au
participat Corul de copii Radio [i
corurile participante la sec]iunea
„Cantus Mundi”. Invitatul de onoare, `ndr\gita artist\ Paula Seling,
a sus]inut un recital de excep]ie.
Pe 9 iulie, `n cadrul evenimentului „Ia[ul Scen\” au avut loc 7
mini-concerte simultane `n diferite zone ale Ia[ului: Corul de co-
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pii Radio a mers la C\minul de
b\tr=ni „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena”; Corul spaniol „Voces para la convivencia” a sus]inut un recital la C\minul de b\tr=ni „Sf=nta Parascheva”; Corul
liceului din Cern\u]i a concertat
la Biserica „Sf=nta Mahram\ a
Domnului” din Ia[i; Corul Universit\]ii din Cern\u]i a sus]inut
un recital la Biserica „Sf=ntul Vasile” din Ia[i; Corul „Preludiu” a
concertat la Biserica „Sfin]ii
Apostoli Petru si Pavel” – Moara
de V=nt; Corul spaniol „Voces
para la convivencia” a concertat
la Biserica „Sf=ntul Laz\r”; Corul
„Copil\ria” din Republica Popu-

lar\ Chinez\ a concertat `n Biserica „Binecredinciosul Voievod
{tefan cel Mare [i Sf=nt” din Ia[i.
Dup\ amiaz\, `n Sala Mare a
Prim\riei Municipiului Ia[i a avut
loc o recep]ie la care au participat reprezentan]i ai administra]iei locale, reprezentan]i ai statelor Israel [i Grecia, membrii comisiilor de jurizare, personalit\]i
din domeniul artei corale [i dirijorii corurilor participante la Festivalul Concurs Coral Interna]ional pentru Tineret Gavriil Musicescu, edi]ia a V-a. ~n cadrul
recep]iei s-au amintit activit\]ile
derulate [i schimbul de experien]\ `mp\rt\[it de participan]i [i

exper]i `n muzica coral\.
Gala Festivalului-Concurs Coral Interna]ional pentru Tineret
„Gavriil Musicescu”, edi]ia a Va, a fost organizat\ pe 9 iulie, `n
Sala Mare a Teatrului Na]ional „Vasile Alecsandri”. Gazdele
evenimentului au fost Daniela
Doro[inc\ (directorul festivalului)
[i Horia Gumeni (TVR Ia[i). Au
concertat corurile c=[tig\toare `n
concurs. Invita]i speciali au fost:
Corala „Armonia”, Corul de copii
Radio, Corul „Preludiu”, Corul
„Voces para la convivencia”,
Spania, Corul „Chivotul”, monahul Meletius Shattahi.

Masterclassul Interna]ional de C=nt Bizantin de la Ia[i –
edi]ie aniversar\

~

n perioada 10-14 iulie, la
Ia[i, s-a desf\[urat a X-a
edi]ie a Masterclassului
Interna]ional de C=nt Binzantin,
in memoriam Lykourgos Angelopoulos, organizat de Univer si tatea Na]ional\ de Arte „George
Enescu” din Ia[i, Asocia]ia Cultural\ „Byzantion” [i Mitropolia

Moldovei [i Bucovinei. Deschiderea oficial\ a avut loc pe 10
iulie la Universitatea Na]ional\
de Arte „George Enescu” din
Ia[i. Evenimentul a debutat cu
slujirea Parastasului pentru Arhimandritul Iustin P=rvu [i Protopsaltul Lykourgos Angelopoulos,
ctitori spirituali ai acestei
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importante manifesta]ii culturale
devenit\ deja tradi]ie `n Ia[i.
Dup\ deschiderea oficial\, a
avut loc [i primul curs din acest
an, sus]inut de Panagiotis Neocho ritis, Arhonte Protopsalt al
Ma rii Biserici a lui Hristos din
Constantinopol. ~n aceea[i zi avut loc [i primul curs op]ional de

Cultural |
Kanonaki (elemente introductive,
tehnici de acordaj [i exerci]iii de
baz\), sus]inut de conf. dr. Maria
Alexandru de la Universitatea
„Aristotelis” din Tesalonic. A urmat Ansamblul psaltic – curs sus]inut de asist. drd. Adrian S`rbu,
care a prezentat no]iuni de baz\
referitoare la tehnica vocal\ [i de
interpretare a muzicii psaltice.
Cursul pentru avansa]i al domnu lui Panagiotis Neochoritis a
`ncheiat prima zi a Masterclassului. ~n a doua zi de Masterclass,
a debutat cursul de Ansamblu
feminin care a inclus elemente
de tehnic\ vocal\, stil [i interpretare, sus]inut [i anul acesta de
Mihaela Gr\jdeanu, sopran\ la
Opera Na]ional\ Rom=n\ din
Ia[i. De asemenea, a continuat
cursul de Interpretare psaltic\ cu
protopsaltul Panagiotis Neochoritis. Monahul Filoteu B\lan de
la M\n\stirea Petru Vod\ a deschis seria prezent\rilor muzicologice cu lucrarea „Introducere
`n stilul stihiraric”. Ziua s-a `ncheiat la Biserica „Sf=ntul Sava”
cu slujba de priveghere `n cinstea Icoanei Maicii Domnului

Prodromi]a. R\spunsurile la stran\ au fost date de Corul academic „Byzantion”, de Corul „Vlaho-Bizantin” din Buz\u [i de
participan]i la Masterclass. ~n a
treia zi a Masterclassului au continuat cursurile de Ansamblu feminin, Interpretare psaltic\, Kanonaki, Ansamblu psaltic. Pe 12
iulie a avut loc [i lansarea manualului online de Paleografie Muzical\ – „Paleografia muzicii
bizantine din perspective vechi
[i noi”. Manualul a fost prezentat
de c\tre conf. univ. Dr. Maria
Alexandru [i echipa de Paleografie muzical\ de la Universitatea
„Aristotelis” din Tesalonic, al\turi de studen]ii Sec]iei de Muzic\ bizantin\ ai Universit\]ii Na]ionale de Arte „George Enescu”
Ia[i. Pe 13 iulie, pe l=ng\ continuarea cursurilor, au avut loc [i
dou\ prezent\ri: „Ce [tim [i ce
nu [tim despre rom=nirea c=nt\rilor”, sus]inut\ de etnomuzicologul Costin Moisil, [i „Sf=ntul
Apostol Pavel [i muzica `n primele veacuri cre[tine”, sus]inut\
de echipa de Paleografie muzical\ de la Universitatea „Aristo-

telis” din Tesalonic [i studen]ii
Sec]iei de Muzic\ bizantin\ de
la Universitatea Na]ional\ de
Arte „G. Enescu” Ia[i, `ndrum\tor conf. univ. dr. Maria Alexandru. ~n ultima zi de cursuri, au
avut loc dou\ prezent\ri: „As pecte ale vocalit\]ii `n interpretarea muzicii folclorice ro m= ne[ti. Posibile interferen]e cu inter pretarea muzicii psaltice”,
sus]inut\ de conf. univ. dr. Irina
Zamfira Danil\, [i „Sf=nta Casia,
cea mai vestit\ poetes\ [i mu zician\ a Bizan]ului”, sus]inut\
de echipa de Paleografie muzical\ de la Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic [i studen]ii
Sec]iei de Muzic\ bizantin\ de
la Universitatea Na]ional\ de Arte „G. Enescu” Ia[i, `ndrum\tor
conf. univ. dr. Maria Alexandru.
Masterclassul Interna]ional de
C=nt Bizantin s-a `ncheiat la Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i cu
un Concert extraordinar de muzic\ bizantin\ sus]inut de Corul
participan]ilor la Masterclass [i
Corul „Byzantion”.
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Jur\m=nt de credin]\ [i curs festiv la
Facultatea de Teologie Ortodox\ din Ia[i

A

bsolven]ii Facult\]ii de
Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din Ia[i,
promo]ia 2013/2014-2017 au
depus pe 8 iulie jur\m=ntul de
credin]\ fa]\ de Biseric\ [i fa]\
de `nv\]\tura pe care au primit-o
`n timpul anilor de studiu. Acest
moment s-a desf\[urat la Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i, `n
cadrul Sfintei Liturghii s\v=r[it\
de IPS P\rinte Mitropolit Teofan.
La slujba ar hi e reasc\ au slujit
p\rin]ii profesori ai institu]iei teologice, dar [i unii dintre licen]ia]i, deja slujitori ai sfintelor
altare. Dup\ acest moment, IPS
P\rinte Mitropolit Teofan a rostit
un cuv=nt de `nv\]\tur\, `n care
a explicat ce pre su pune jur\ m=n tul absolven]ilor teologi:
„Semnifica]ia jur\m=ntu lui pe
care l-a]i depus se rezum\ `n
principal [i esen]ial la manifestarea fidelit\]ii voastre fa]\ de Hristos [i Biserica Sa. Ce `nseamn\
aceast\ fidelitate [i cum se exprim\ ea? R\spunsul `l g\sim `n
Dumnezeiasca Evanghelie, `n
fa]\ c\reia a]i plecat genunchii,
s\rut=nd con]inutul ei [i Sf=nta
Cruce. Fidelitatea fa]\ de Hristos
[i Biseric\ se arat\ `n respectarea
cuvintelor M=ntuitorului Hristos:
«Eu sunt Calea, Adev\rul [i Via-

]a», «Eu sunt Lumina lumii», «Eu
sunt `nceputul [i sf=r[itul», `n
Hristos «viem, ne mi[c\m [i suntem». P\rintele Dumitru St\ni loae, mentorul nostru `ntru cele
ale teologiei, spune c\, f\r\ Hristos, via]a uman\ `n normalitatea
ei nu poate exista. Altfel, spune
p\rintele, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu S-ar fi `ntrupat printre
noi. {i suntem chema]i, continu\
marele teolog, s\ `n]elegem,
pentru timpul nostru, semnifica]ia ntrup\rii M=ntuitorului nostru. Jur\m=ntul `nseamn\, de
asemenea, fidelitate, cunoa[tere,
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tr\ire [i m\rturisire a realit\]ii
esen]iale, singura care exist\ cu
adev\rat: iubirea fa]\ de Dumnezeu [i fa]\ de oameni”. La finalul
slujbei, pr. lect. univ. dr. Gabriel
Nastas\ a fost hirotesit iconom
sta vrofor de IPS Mitropolit
Teofan.
A urmat apoi cursul festiv propriu-zis, care s-a desf\[urat la
Sala „Dr. Iustin Moisescu” din incin ta Centrului Eparhial Ia[i.
Anul acesta, la Facultatea de Teologie Ortodox\ din Ia[i, la toate
cele patru specializ\ri, au
absolvit 109 studen]i.
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700 de tineri sub cerul de la Nem]isor

~

n perioada 20-23 iulie a
avut loc a VIII-a edi]ie a Taberei Nem]i[or, organizat\
de Sectorul de Misiune al Arhiepiscopiei Ia[ilor [i ATOR Ia[i. Fiind anul omagial al ap\r\torilor
ortodoxiei `n timpul comunismului, tema taberei a fost: „Cum
putem dob=ndi curajul de a cunoa[te Adev\rul?”. ~n memoria
m\rturisitorilor din temni]ele comuniste, cei peste 700 de participan]i au fost `mp\r]i]i pe grupe,
purt=nd numele unor mari oa meni de cultur\ care s-au jertfit
pentru neam [i pentru credin]a
ortodox\: Valeriu Gafencu, Radu
Gyr, p\rintele Constantin S=rbu,
p\rintele Nicolae Steinhardt, p\rintele Gheorghe Calciu Dumitreasa [i mul]i al]ii. ~n sesiunile
de discu]ii tinerii au `ncercat s\
afle cum pot tr\i o via]\ `n Adev\r. La `ntreb\rile tinerilor a r\spuns invitatul special al `nt=lnirii, PS Macarie Dr\goi, Episcopul
Or to dox Rom=n al Europei de
Nord. ~n Tab\ra Nem]i[or de
anul acesta s-a vorbit mult despre importan]a unui program de

via]\. At=t p\rin]ii, `n cuvintele
de folos de dup\ Sfintele Liturghii, c=t [i atorenii, `n Conferin]a
Tinerilor, au subliniat c\ f\r\ un
program echilibrat, `n care s\ fie
inclus timp de rug\ciune, de citit, de discu]ii [i de `nt=lniri cu
oamenii dragi, nu se poate reu[i.
Acest program echilibrat a fost
reflectat [i `n tab\r\, `ntruc=t au
existat at=t momente de profunzime (sesiunile de discu]ii, conferin]ele), c=t [i de destindere,
cum ar fi drume]ia la obiectivele

din apropiere (Schiturile Pocrov,
C\rbuna, M\n\stirea Neam], Biserica „Sf=ntul Ioan Iacob de la
Neam]”), spectacolul de talente,
ac tivit\]ile sporti ve [i focul de
tab\r\. ~ntruc=t capitala Moldovei se preg\te[te s\ primeasc\ `n
luna septembrie oaspe]i la „~nt=lnirea Ti ne ri lor Ortodoc[i din
toat\ lumea”, participan]ii de la
Nem]i[or au realizat sigla ITO [i
i-au invitat pe prietenii lor s\ li
se al\ture `n toamn\.

Tabere [i activit\]i cu tinerii din Arhiepiscopia Ia[ilor
t Copiii afla]i `n grija Asocia]iei „Glasul Vie]ii” a Bisericii
„Na[terea Domnului” a Maternit\]ii „Cuza Vod\” din Ia[i au beneficiat `n perioada 2-9 iulie de
o tab\r\ gratuit\ `n Sta]iunea
Mamaia. Costurile au fost suportate din dona]iile f\cute de mai
multe persoane care `[i doresc
un viitor mai bun pentru tinerii
din familiile s\race. Tab\ra „Visul lui Aurel” s-a desf\[urat prin
intermediul Asocia]iei „Glasul
Vie]ii”, reprezentat\ de p\rintele
misionar de caritate D\nu] Damaschin, cu sprijinul voluntarilor
[i mai ales al sponsorilor din ]ar\
[i din str\in\tate.
t ~n perioada 3-7 iulie, `n Parohia „Sf=ntul Haralambie” din
T=rgu Neam], s-a desf\[urat o tab\ r\ pentru copiii olimpici ai
Con cursului Interna]ional „La
Izvoarele ~n]elepciunii”. Cei 20

de [colari sunt din Basarabia [i au
fost `nso]i]i de scriitori [i profesori
de peste Prut. Cazarea a fost asigurat\ de preotul paroh Teoctist
Caia [i de enoria[ii parohiei. Programul taberei a cuprins un pelerinaj la m\n\stirile [i obiectivele
turistice din zona Neam]ului, dar
[i ateliere de icoane.
t ~n perioada 3-13 iulie, `n
comuna R\duc\neni s-a desf\[urat Proiectul rom=no-belgian
„Jeunes en Roumanie”. ~n cadrul
proiectului au colaborat, `n parteneriat, Liceul Teoretic „Lasc\r
Rosetti” [i prim\ria din localitate, ca reprezentan]i ai p\r]ii rom=ne, [i „Asbl Jeunes en Roumanie”, ca reprezentant\ a p\r]ii
belgiene. Pe 3 iulie au poposit la
R\duc\neni 26 de tineri „scouts”,
din cadrul organiza]iei „Hori zons de Thuin”, `nso]i]i de coordonatoarea Maryline Morri, care

au desf\[urat activit\]i de voluntariat la {coala cu clasele I-VIII
Bohotin [i la Unitatea Medicosanitar\ R\duc\neni.
t Timp de trei zile, 13-16 iulie, fotografi din patru jude]e ale
Moldovei au participat la o serie
de activit\]i dedicate poetului
na]ional Mihai Eminescu, `n cadrul taberei „C\ut=ndu-l pe Eminescu”, edi]ia a II-a. Tab\ra de
art\ fotografic\ a fost organizat\
de Memorialul Ipote[ti – Centrul
Na]ional de studii „Mihai Eminescu” din jude]ul Boto[ani, Clubul Fotografilor „Focus” din Boto[ani [i Clubul Fotografilor Ia[i.
t ~n perioada 26-31 iulie, la
A[ez\m=ntul social „Sf=ntul Ioan
de la Neam]” din Filioara, comuna Agapia, jude]ul Neam], s-a organizat Tab\ra de crea]ie „D\ruind vei dob=ndi”. Peste 120 de
tineri cu v=rste cuprinse `ntre 6www.mmb.ro | 23
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18 ani din comuna Agapia [i
comunele `nvecinate, dar [i din
T=rgu Neam], Ia[i, Constan]a,
Cluj s-au ini]iat `n tainele artelor
plastice, icoanelor pe sticl\, piro gravurii [i me[te[ugului de
metaniere, cruciuli]e, br\]\ri [i ii.
Anul acesta au fost [i ateliere
noi, precum modelajul `n lut, `ncondeiatul ou\lor, `mpletituri de
co[uri [i sculptur\ `n lemn (confec]ionarea lingurilor de lemn).
t A devenit o tradi]ie ca Protopopiatul H=rl\u s\ organizeze
o tab\r\ de crea]ie `n preajma
Postului Adormirii Maicii Domnu lui. ~n acest an, tab\ra este
dedicat\ sfin]ilor care la r=ndul
lor au fost iconari. Cei 35 de copii `nscri[i au realizat chipuri ale
sfin]ilor iconari. Tab\ra s-a `n cheiat pe 6 august, iar cele mai
reu[ite lucr\ri au fost premiate.
t ~n perioada 17-21 iulie, 17
elevi [i eleve de la cele dou\ profile ale Seminarului Teologic
Liceal „Sf=ntul Ioan Iacob” din
Dorohoi (Teologie pastoral\ [i Filologie bilingv englez\) au beneficiat de o tab\r\ gratuit\ la M\n\stirea Vorona. Tab\ra a fost posibil\ cu sprijinul funda]iei
„Friendship and Aid to Eastern
Europe” din Marea Britanie. Elevii au participat la slujbele din
bisericile m\n\stirii, au avut drume]ii `n p\dure, au avut multe
activit\]i sportive, au vizitat muzeul din Vorona, Centrul de informare turistic\, Centrul Cultural
Vorona, unde s-au bucurat de o
primire cald\ [i au vizionat un
scurtmetraj despre istoria, cultura
[i activitatea din zon\. De asemenea, au fost organizate `n salonul m\n\stirii workshopuri, sus]inute de comisarul Ionu] Epureanu, al\turi de colega lui, Simona
Viteazu, de la Inspectoratul de
Poli]ie al Jude]ului Suceava.
t Parohia Bivolari, Protopopiatul I Ia[i, `n parteneriat cu M\n\stirea Bal[ [i cu Parohia Solone], Protopopiatul I Ia[i, a organizat, `n perioada 27 iulie-1 august, o tab\r\ de var\. Anul acesta, aproximativ 40 de copii din
co muna Bivolari cu rezultate
bune la `nv\]\tur\ s-au bucurat
de numeroase activit\]i sportive,
de concursuri, de discu]ii special
adaptate nevoilor acestora, a v=nd, de asemenea, ocazia s\ in-

tre `n contact cu via]a liturgic\
din mediul monahal. Pe 31 iulie, programul s-a `ncheiat cu
festivitatea de premiere a copiilor [i cu un foc de tab\r\.
t ~n perioada 7-11 august, Parohia „Adormirea Maicii Domnului“ – Todire[ti, Protopopiatul
Pa[cani, jude]ul Ia[i, a organizat
a doua edi]ie a taberei de zi
„Nor de var\“. La tab\r\ au participat copii [i tineri din parohie,
din localit\]ile `nvecinate [i din
diaspora. Programul a cuprins
activit\]i educative [i distractive
(sport, lec]ii de `not, concursuri
pe teme literare, cursuri de limbi
str\ine, ateliere handmade), drume]ii `mbinate `n mod armonios
cu postul [i rug\ciunea.
t Timp de mai multe zile, `n
preajma s\rb\torii Adormirii Maicii Domnului, Parohia „Acoper\m=ntul Maicii Domnului“ – Doina, din jude]ul Boto[ani, Protopopiatul I Ia[i, `n colaborare cu Parohia „Sf. M. Mc. Varvara“ – Dragalina, Protopopiatul Boto[ani, a
organizat tab\ra de var\ intitulat\
„Copiii – inimi curate“. 86 de copii cu v=rste cuprinse `ntre 7-18
ani s-au bucurat de numeroase
activit\]i specifice v=rstei `n vacan]a de var\. Finalul taberei a
fost marcat de organizarea unui
foc de tab\r\, participan]ii fiind
premia]i cu diplome, cupe [i pixuri personalizate, fiind felicita]i
to]i cei care s-au ocupat de buna
desf\[urare a activit\]ilor.
t Perioada 16-18 august
2017 a fost marcat\ de bucurie [i
emo]ie pentru tinerii din ATOR
Albe[ti, care au g\zduit cea de-a
doua edi]ie a taberei misionare,
care se dore[te s\ devin\ o tradi-
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]ie `n aceast\ zon\. Peste 85 de
tineri din trei jude]e (Neam], Boto[ani [i Ia[i), din localit\]i precum Albe[ti, Vorona, St\ne[ti,
S\veni, Fl\m=nzi, T=rgu Neam],
Ia[i, Bucecea, Tru[e[ti, s-au unit
`ntr-un cuget, fiind dornici de a-L
cunoa[te pe Dumnezeu c=t mai
profund [i de a dob=ndi cuno[tin]e noi [i folositoare. Tema taberei de anul acesta a fost: „Din
temni]e spre sinaxare. Puterea
m\rturisirii credin]ei”. {tim noi
s\ ne m\rturisim credin]a? Cum
o m\rturisim concret? La aceste
`ntreb\ri tinerii, al\turi de preo]ii
lor, au `ncercat s\ afle r\spunsuri
c=t mai apropiate de sufletul lor.
t ~n Parohia „Adormirea Maicii Domnului“, Humosu, Sire]el,
Protopopiatul Pa[cani, a fost
organizat\ o tab\r\, intitulat\
„Libertatea prin iubire“, de c\tre
tinerii din ATOR – filiala Humosu, aflat\ la cea de-a V-a edi]ie.
La activit\]i au participat peste
50 de copii [i tineri. Cea mai
a[teptat\ activitate a copiilor `n
tab\r\ a fost: c\utarea comorii.
~n ultima zi cu to]ii s-au bucurat
de un foc de tab\r\ la care s-a
c=ntat [i dansat.
t ~n perioada 13-20 august sa desf\[urat cea de-a treia edi]ie
a [colii de var\ „Zbor de `nger”
din Parohia „Sf. ~mp\ra]i Con stantin [i Elena” din Poiana M\rului, Protopopiatul Roznov. Activit\]ile din cadrul [colii de var\
au cuprins cursuri de limb\ englez\, coral\ bisericeasc\, activit\]i sportive, drume]ii, catehez\,
ateliere de hand-made pictur\ pe
obiecte din lemn, cursuri de [ah.
t Timp de zece zile, peste
250 de copii [i zeci de voluntari
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s-au implicat, `n perioada 17-26
august, `n activit\]ile Taberei de
crea]ie „Aripi de `nger“, organizat\ `n Parohia S\vine[ti, Protopopiatul Roznov, jude]ul Neam].
Tab\ra a fost organizat\ de Funda]ia „Solidaritate [i Speran]\“
(FSS) – filiala S\vine[ti, de Funda]ia „~mpreun\ pentru Solidaritate Social\” din Piatra Neam] [i

de Parohia „Sfin]ii Voievozi” –
S\vine[ti, cu sprijinul Consiliului
Jude]ean Neam]. Programul taberei a cuprins activit\]i educativ-recreative, drume]ii, plimb\ri
`n aer liber, vizitarea muzeelor
din jude]ul Neam] [.a.
t Copiii din Parohia IazuNou, comuna {ipote, Protopopiatul H=rl\u, jude]ul Ia[i, au par-

ticipat pe perioada vacan]ei de
var\ la lec]ii de limba englez\ [i
limba italian\, oferite gratuit de
prof. Ramona C\lug\ru. Aceste
cursuri, ini]iate de p\rintele paroh Florin C\lug\ru, s-au adresat
copiilor cu v=rste cuprinse `ntre
4 [i 15 ani. Copiii au participat [i
la diferite jocuri `n curtea bisericii [i drume]ii.

Tab\ra din „Pridvorul satului”
t ~nceputul lunii iulie a adus bucurie `n trei parohii ale Arhiepiscopiei Ia[ilor, prin Proiectul „Tab\ra
din pridvorul satului”. Voluntarii au poposit pentru
trei zile `n To[orog (jude]ul Neam]), Holm [i Tungujei (jude]ul Ia[i) [i au f\cut cuno[tin]\ cu 200 de copii. Taberele au `nceput cu un cuv=nt de bun venit
adresat copiilor [i cu `mp\r]irea lor pe grupe. ~n cele
trei zile ei au participat la ateliere, au `nv\]at jocuri,
au c=ntat la Sf=nta Liturghie, au avut parte de v=n\toare de comori, jocuri olimpice [i foc de tab\r\.
t Tot `n luna iulie a avut loc „Tab\ra din pridvorul
satului” la R\deni (Neam]), Comarna, Miroslove[ti [i
Mo[na (Ia[i). Echipa de animatori, al\turi de p\rintele paroh, sprijini]i de profesori [i de `ntreaga comunitate, a desf\[urat ateliere de creativitate, muzic\,
dans [i jocuri. Copiii au avut parte de momente frumoase, form=nd prietenii noi [i `nt\rindu-le pe cele
vechi, prilej at=t de a-L sim]i [i tr\i pe Hristos, c=t [i
de a `nchega comunitatea din sat.
t Taberele din pridvorul satului au poposit [i
anul acesta `n comuna Sm=rdan, jude]ul Boto[ani,
`n perioada 10-12 iulie. 120 de copii [i-au `nscris `n
jurnalul de vacan]\ trei zile pline de activit\]i. Primul pas pentru consolidarea rela]iei dintre participan]i au fost jocurile de cunoa[tere pe grupe de v=rst\ [i dialogul deschis cu moderatorii. Au urmat apoi
ateliere, drume]ii, activit\]i sportive, foc de tab\r\,
un mic spectacol. Ultima zi a taberei i-a reg\sit la
Sf=nta Liturghie, unde s-au `mp\rt\[it [i au exersat
r\bdarea de a fi prezen]i pe toat\ durata slujbei.
t ~n perioada 7-10 august, copiii [i tinerii din
satul Soci, comuna Miroslove[ti au venit la a patra
edi]iei a taberei de var\ care s-a organizat pentru ei.
Ei au luat parte an de an, cu entuziasm, [tiind c\ tab\ra din Soci este mereu aceea[i [i, totu[i, de fiecare
dat\ nou\. De altfel, fiecare tab\r\ reprezint\ o [ans\ ce nu se mai repet\, o `nt=lnire unic\ pe care a
r=nduit-o Dumnezeu `ntre voluntari [i participan]i.
Primele dou\ zile de ta b\ r\ au fost destinate
tinerilor cu v=rsta peste 14 ani, urm=nd ca cei mici
s\ se al\ture `n urm\toarele dou\.
t Tab\ra din pridvorul satului Cur\turi, comuna
Ciurea, aflat\ la a II-a edi]ie, s-a desf\[urat `ntre
10-13 august, fiind organizat\ de ATOR Ia[i,
`mpreun\ cu p\rintele paroh Nichifor Hrestic [i p\rintele Ioan Balan, care s-a al\turat taberei aduc=nd [i copiii din satul vecin, Bordea. Tema cen-

tral\, „Prietenia `n biseric\”, a dat un nou sens activit\]ilor propuse copiilor, sper=nd ca la finalul taberei s\ existe noi pri e tenii, formate `n curtea
bisericii, `ntre tinerii din cele dou\ sate `nvecinate.
Atelierele de hand-made, folk, teatru [i dans [i-au
atins scopul: aceste activit\]i le-au st=rnit copiilor
curiozitatea [i i-au ajutat s\ fie sinceri, s\ empatizeze [i s\ dea un bun exemplu despre cum putem
tr\i frumos `n Biseric\.
t ~n prima jum\tate a lunii august, copiii din
Parohia „Sf=ntul Nicolae“ din Bode[ti, Protopopiatul Piatra Neam], au participat la tab\ra din
pridvorul satului, eveniment aflat la a V-a edi]ie.
Anul acesta, tab\ra s-a bucurat de o participare
mai intens\ din partea voluntarilor, ceea ce a generat noi activit\]i. ~n primele zile au participat 190
de copii cu v=rste cuprinse `ntre 6 [i 18 ani, iar pe
parcursul taberei s-au adunat mai mul]i, la final tab\ra num\r=nd aproximativ 240. Tab\ra a devenit
`n Bode[ti o tradi]ie pe care copiii o a[teapt\ cu
ner\bdare var\ de var\, fiind un mijloc pl\cut de a
con solida dragostea copiilor fa]\ de Biseric\,
implicit fa]\ de Dumnezeu.
t ~n perioada 25-27 august a avut loc cea de a Va edi]ie a „Taberei din pridvorul satului“ de la Giurge[ti, Protopopiatul Pa[cani, jude]ul Ia[i. Tema taberei a fost „Ce folos, via]\ f\r\ de Hristos?”. La aceast\ `ntrebare, copiii au `ncercat s\ g\seasc\ r\spunsuri `mpreun\ cu moderatorii lor. Pe perioada
taberei, copiii au participat la 5 ateliere: creativitate,
dans, sport, spiritualitate [i teatru. Ultima zi de tab\r\ s-a `ncheiat cu spectacolul mult a[teptat, sus]inut de c\tre participan]i, dar [i cu focul de tab\r\
care a aprins `n inimile copiilor mult\ bucurie.
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Rug\ciuni pentru Patriarhul Teoctist
la Victoria

C

u prilejul împlinirii a zece ani de la trecerea la cele ve[nice a vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, în Parohia Victoria,
Protopopiatul Boto[ani, s-a s\vâr[it, pe 30 iulie,
slujba Parastasului. ~n aceea i zi, a fost organizat un
eveniment comemorativ dedicat atât vrednicului
~ntâist\t\tor cât [i de]inu]ilor politici din vremea comunist\ care au avut de suferit pentru c\ i-au
m\rturisit [i ap\rat credin]a. Evenimentul a fost pres\rat cu recitaluri de muzic\. Amintim c\ PF Teoctist a plecat la Domnul pe 30 iulie 2007 la vârsta de
92 de ani.

P\rintele Viorel Sevastre a plecat la Domnul

~

n seara zilei de 15 august,
preotul Viorel Sevastre, fost
paroh al Parohiei „Sfin]ii
Voievozi“ – Ro[ca din Ia[i, a plecat în lumea ve[niciei. P\rintele
Viorel Sevastre s-a n\scut pe 17
aprilie 1947 în comuna Br\h\se[ti, raionul Tecuci, regiunea
Gala]i. A absolvit Liceul „Vasile
Alecsandri“ din Gala]i [i Institutul Teologic Bucure[ti, urmând ca
pe 1 august 1978 s\ fie numit paroh în localitatea Slatina Nera, ce
apar]inea de Arhiepiscopia Timi[oarei. Pe 1 octombrie 1979 este
transferat în Parohia Horle[ti (Arhiepiscopia Ia[ilor), iar un an mai
târziu va sluji pentru comunitatea
credincio[ilor din Parohia Chi[c\reni, jude]ul Ia[i. Pe 1 iulie
1987 este numit paroh al Parohiei „Sfin]ii Voievozi“ – Ro[ca din
Ia[i. De-a lungul timpului, Biserica Ro[ca a fost supus\ unor lucr\ri de reabilitare [i înfrumuse]are, astfel c\ pe 11 octombrie
2015, aceasta a fost sfin]it\ de
c\tre IPS P\rinte Mitropolit Teofan. ~n luna aprilie 2017, p\rintele Viorel Sevastre a ie[it la pensie.
Slujba înmormânt\rii a fost s\vâr[it\ pe 18 august de un sobor
impresionant de peste 50 de preo]i la Biserica „Sfin]ii Voievozi” –

Ro[ca. La finalul acesteia, p\rintele Adrian Zaharia, consilier administrativ al Arhiepiscopiei Ia[ilor a transmis mesajul de condolean]e al IPS P\rinte Mitropolit
Teofan: „~ntâlnirea cu p\rintele
Viorel Sevastre era întotdeauna o
bucurie, acesta având o fire vesel\ [i optimist\. Era totdeauna
cu zâmbetul pe buze, neplângându-se niciodat\ de nimic; toate
acestea fiind rodul unei a[ez\ri
duhovnice[ti pe care o avea p\rintele Viorel [i la care v\ invit [i
pe fr\]iile voastre, preo]i [i cre-
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dincio[i, s\ medita]i întrucât nimeni, nici ierarh, nici cleric, nici
mirean nu este ferit de momente
de încercare. Sigur, aceast\ bucurie are la baz\ [i familia sa, care
l-a iubit, l-a sus]inut [i i-a d\ruit
un climat familial deosebit”. Dup\ rostirea mesajelor de condolean]e, apropia]ii [i cunoscu]ii P\rintelui Viorel Sevastre au pornit
spre Cimitirul „Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel”, unde trupul acestuia
a fost înhumat. Dumnezeu s\-l
odihneasc\ în pace!
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