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Tragedia de la clu bul
„Colectiv” din Bucure[ti
a adus `n spa]iul public o

premier\ pentru Rom=nia post -
decembrist\, Biserica fiind nu -
m\ rat\, `ntr-un fel sau altul,
printre autorii morali ai acestui
cumplit eveniment, al\turi de
corup]ia din societatea rom= -
neas c\. Mai mult, analiz=nd
articolele [i comentariile din pre -
s\, dar [i de pe re]elele de so cia -
li zare, cele mai multe reac]ii ne -
gative sunt tocmai la adresa Bi -
sericii. Iar cel mai virulent dintre
atacurile lansate p=n\ acum este
cel sintetizat de un slogan mai
vechi, apar]in=nd unui ONG an -
ti cre[tin, [i anume: „Vrem spi ta -
le, nu catedrale!”. Un slogan
care nu are nici un fel de aco pe -
rire. Nimeni nu poate explica ra -
]io nal, cu date concrete [i argu -
mente, cum este afectat\ cons -
truc ]ia de spitale de ridicarea de
l\ca[uri de cult (cea mai mare
parte dintre ele beneficiind de
spri jinul financiar al comuni t\ ]i -
lor parohiale, iar nu de la buge -
tul de stat). Dar nu asta este im -
por tant, nu mi-am propus s\ de -
montez acest slogan (au f\cut-o
al]ii deja, mai ales pe site-ul
averea bisericii.ro). Eu `mi pro -
pun s\ convertesc acest slogan,
s\-l `ncre[tinez, a[a cum Biserica
a `ncre[tinat, de-a lungul istoriei,
numele unor s\rb\tori p\g=ne,
precum Rusaliile sau S=nzienele.

Voi `ncepe prin a spune c\
Biserica, prin l\ca[urile sale de
cult, este Spital. Afirma]ia nu-mi
apar]ine, ci este a Sf=ntului Ioan
Gur\ de Aur. ~n Biseric\, omul
vine spre a fi t\m\duit, spre a
vindeca firea uman\ de rana
produs\ c=nd s-a rupt de Dum -
nezeu [i a pierdut raiul, prin
c\derea protop\rin]ilor Adam [i
Eva. O dat\ restabilit\, prin Bi se -
ric\, deplina comuniune cu
Dum nezeu, omul este ontologic
res taurat [i, implicit, este vin de -
cat [i sufletul, dar [i trupul s\u
(ca re, `n cazul sfin]ilor, poate pri -
mi [i darul de a r\m=ne nestri c\ -

cios, dup\ moartea biologic\).
Dar, chiar dac\ ar fi s\ aduc\
„doar” vindecare/alinare sufle -
teasc\ [i tot ar fi suficient pentru
a socoti bisericile ade v\rate spi -
ta le. S\n\tatea tru peas c\ f\r\
s\n\tate sufleteasc\ nu are nici
un rost. Ce bucurie poa te avea
un om cu un organism perfect
din toate punctele de ve dere, dar
care este chinuit su fle te[te [i nu
(mai) vede nici un rost `n a-[i tr\i
via]a? Adesea, trupul se `mboln\ -
ve[te tocmai de pe urma bolilor
spirituale (prin a[a numita soma -
ti  zare). Dimpotriv\, un om s\n\ -
tos suflete[te va fi mult mai mo -
tivat s\ lupte [i pen tru s\n\tatea
trupului s\u – a se vedea acele
cazuri consemnate de [tiin]a
medical\, `n care pa cientul se
vindec\, uneori mira cu los, ca
urmare a rug\ciunilor [i a cre -
din]ei `n Dumnezeu.

A[a `nc=t, eu cred c\ atunci
c=nd auzim: „Vrem spitale, nu
ca tedrale!”, noi, cre[tinii, ar tre -
bui s\ `n]elegem c\ nu se (mai)
doresc edificii `n care s\ se
„pres teze servicii religioase”, ci
locuri `n care, cu adev\rat, omul
s\ poat\ afla vindecare pentru
sufletul s\u, cu ajutorul duhov -
nicului, adic\ al „medicului” din
Spitalul numit Biseric\. Dac\ nu
este a[a `n toate bisericile,

atunci, da, avem o problem\.
Dac\ oamenii pot discuta doar
din an `n Pa[ti cu preotul, c=teva
minu]ele, sub presiunea mul]imii
care a[teapt\ la spovedit, atunci
sup\rarea celor din strad\ este
`ndrept\]it\. Nici eu nu-mi do -
resc cl\diri / ziduri, fie ele [i `n
form\ de biseric\, dac\ ele nu
sunt autentice a[ez\minte de
t\m\duire a omului.

Ca s\ ies din sfera teoriei, sunt
obligat s\ dau c=teva exemple
concrete din ceea ce cunosc mai
bine, din ce se `nt=mpl\ `n bise -
rica la care sunt paroh, Talpalari.
S\pt\m=na aceasta care s-a `n -
cheiat, spre exemplu, a fost ini -
]iat un club al so]iilor, care `[i
pro pun s\ `nve]e cum s\
gestioneze problemele pe care le
`nt=mpin\ `n rela]ia cu so]ii lor
(`n preg\tire, avem [i un club al
so]ilor, dar [i unul dedicat celor
ce urmeaz\ a se c\s\tori). Aceste
cluburi se adaug\ la deja s\p t\ -
m=nalul club al m\micilor, ce
func]ioneaz\ de vreo trei ani de
zile. Tot `n biseric\ (`nc\ nu a -
vem o cas\ social\) s-a `ntrunit,
zi lele trecute, [i grupul s\pt\ m= -
nal de terapie pentru persoane
codependente, sub obl\duirea
maicilor care activeaz\ `n cadrul
Centrului de Formare [i Con si li -
ere „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i

Sta]i pu]in, bisericile chiar sunt spitale!
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Gavriil”. Evident, abord\rile la
aceste `nt=lniri sunt dintr-o
perspectiv\ cre[tin\, metodele
de lucru fiind „`mbisericite”. La
toate acestea se adaug\, tot `n
s\pt\m=na trecut\, cel pu]in 120
de persoane spovedite de doi
preo]i, conform unor program\ri
`n tinse pe patru zile. Ca s\ nu
mai pomenesc [i de cele patru
Sfin te Liturghii la care, cu r=n du -
iala cuvenit\, credincio[ii au
primit Sf=nta ~mp\rt\[anie
– „spre t\m\duirea sufletului [i a
trupului”. Iar `n ziua de dumi ni -
c\, dup\ Sf=nta Liturghie, a fost
o agap\ la care s-a putut gusta
c=te ceva [i am putut vorbi `ntre
noi, `mp\rt\[ind g=nduri, tr\iri,
evenimente din via]a noastr\,
edific=ndu-ne asupra unor pro -
bleme duhovnice[ti sau de alt\
natur\... Cu alte cuvinte, aceast\
agap\ duminical\ este un loc `n
care nimeni nu (mai) este singur.

Toate aceste activit\]i nu sunt
prezentate nici `n pres\, nici `n
alte spa]ii publice, de[i ele se
desf\[oar\, cu unele modific\ri,
`n fiecare s\pt\m=n\ a anului li -
turgic. La urma urmei, sunt ches -
tiuni care ]in de intimitatea aces -
tei familii, care este comunitatea
parohial\. Eu `nsumi am cerut, `n
mai multe r=nduri, ucenicilor s\
nu tr=mbi]eze despre aceste lu -
cruri. Dac\ am considerat c\ es -
te momentul de a vorbi acum, ca
excep]ie, a fost pentru a de mon -

ta, fie [i simbolic, fie [i pentru o
clip\, afirma]iile celor care, din
afar\ privind (sau doar cu ochii
la pres\), declar\, non[alant,
c\ „Biserica nu face nimic pen -
tru oameni”. I-a[ pune, pe to]i
ace[ti critici de serviciu, `n leg\ -
tu r\ cu oameni care au ajuns la
noi, la biseric\, `n pragul sinu ci -
derii [i au (re)g\sit bucuria de a
tr\i, cu so]i care erau `n prag de
divor] [i care nu numai c\ nu s-au
mai desp\r]it, ci au mai f\cut
unul sau doi copii, `ntre timp, cu
studen]i orfani, care au g\sit aici
[i o familie, dar [i sprijinul fi nan -
ciar necesar spre a continua
studiile. {i exemplele pot conti -
nua pe pagini `ntregi... Pot, ori -
c=nd, pune la dispozi]ie o list\
de cel pu]in 200 de persoane
care s\ dea m\rturie despre c=t
de mult i-a ajutat Dumnezeu
prin Biseric\. {i asta este doar
una dintre miile de parohii din
aceast\ ]ar\. Ca s\ nu mai vor -
bim despre capelele din spitale
sau din alte institu]ii. Chiar `n
ziua `n care scriu aceste r=nduri,
am fost la un spital de copii,
pen tru a fi p\rta[ la botezul unui
prunc bolnav, pe nume Gabriel.
Acolo este un preot care nu doar
`n timpul programului de opt
ore, ci oric=nd e nevoie, la orice
or\ din zi [i din noapte, este
al\turi de cei afla]i `n suferin]\. E
unul dintre eroii anonimi ai
acestei ]\ri. Dac\ presa nu-i [tie,

nu `nseamn\ c\ ace[ti oameni
nu exist\.

„Vrem spitale, nu catedrale”?
Sunt de acord. Acolo unde bi se -
ricile sunt doar ziduri [i slujbe
]inute formal, ele trebuie s\ de vi -
n\ spitale duhovnice[ti. De[i eu
nu [tiu s\ existe undeva o ase -
me nea dec\dere. Categoric `ns\,
nu putem s\ ne preocup\m doar
de spitale pentru trup, iar pe cele
pentru suflet s\ le `nchidem.
Chiar [i tragedia de la clubul
„Co lectiv” scoate `n eviden]\
aceast\ nevoie de biserici. Dac\
nu ar fi existat aceste spitale de
suflet, unde s-ar fi f\cut slujba de
`nmorm=ntare a victimelor, pe
cal dar=m? {i unde ar mai fi putut
primi alinare familiile acestor
tineri care au suferit de o moarte
at=t de cumplit\? Biserica este
locul unde, mai mult dec=t
oriunde pe p\m=nt, prime[ti pe
Duhul Sf=nt, „M=ng=ietorul”.
Da, fiecare poate ([i are nevoie)
s\-L `nt=lneasc\ pe Dumnezeu `n
inima sa, acas\ sau `n orice loc
s-ar afla, dar comuniunea cu El
[i cu ceilal]i oameni nu e de pli -
n\ dec=t `n Biseric\. La c=te r\ni
are acum societatea rom=neasc\,
asta ne-ar mai trebui: s\ `n chi -
dem bisericile-spital! Sau s\ `n -
cet\m a le mai construi acolo
un de nevoile spirituale ale oa -
me nilor o cer.

Pr. Constantin Sturzu
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Anul acesta, pelerinii care
au venit la moa[tele
Sfintei Cuvioase Paras -

che va s-au putut `nchina [i la
moa[ tele Sfintei Mironosi]e [i ~n -
tocmai cu Apostolii, Maria Mag -
da lena, [i la un fragment din lem -
nul Sfintei Cruci, aduse de la
M\n\stirea „Simonos Petras”, din
Sf=ntul Munte Athos, precum [i
la moa[tele Sf=ntului Ioan Gur\
de Aur aduse de la Bucure[ti, cu
binecuv=ntarea Preafericitului P\ -
 rinte Patriarh Daniel.

Moa[tele Sfintei Maria Mag da -
lena, al\turi de un fragment din
lem nul Sfintei Cruci, au ajuns pe
9 octombrie la Catedrala Mitro -
po li  ta n\ din Ia[i, fiind aduse din
Grecia, de la „M\n\stirea Simo -
nos Petras”, de o delega]ie con -
dus\ de stare]ul acestui a[ez\ -
m=nt monahal, arhimandritul Eli -
sei Simonopetritul. Delega]ia oas -
 pete a fost `nt=mpinat\ pe Ae -
roportul Interna]ional Ia[i de IPS
P\rinte Mitropolit Teofan, `n so]it
de preo]ii de la Centrul Eparhial
Ia[i, precum [i de reprezentan]i
ai autorit\]ilor publice locale [i
jude]ene.

Moa[tele Sf=ntului Ioan Gur\
de Aur au sosit pe 11 octombrie
`n cetatea Ia[ilor, cu binecuv=n -
tarea Preafericitului P\rinte Pa -
triarh Daniel fiind aduse de la
Catedrala Patriarhal\ din Bucu -
re[ti, de o delega]ie condus\ de
Preasfin]itul Timotei Prahovea -

nul. Delega]ia a fost `nt=mpinat\
pe Aeroportul Interna]ional Ia[i
de un sobor de preo]i de la Cen -
trul Eparhial, `n frunte cu IPS P\ -
rinte Ioachim, Arhiepiscopul Ro -
ma nului [i Bac\ului, precum [i
de reprezentan]i ai autorit\]ilor
publice locale. Moa[tele Sf=n tu -
lui Ioan Gur\ de Aur au fost adu -
se `n contextul `n care Sf=ntul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro -
m= ne a declarat anul 2015 „An
comemorativ al Sf=ntului Ioan
Gu r\ de Aur [i al marilor p\stori
de suflete din eparhii”.

~ntre cei trei sfin]i se pare c\
exist\ o leg\tur\ str=ns\. O leg\ -
tur\ din care avem multe de
`nv\]at [i care trebuie s\ ne `n -
t\reasc\ `n credin]\. Sf=nta Maria
Magdalena nu a fost crezut\. S-a

considerat c\ e o aiurare, c\ nu
putea s\ fi v\zut pe Iisus cel
~nviat – [i, totu[i, spusele ei s-au
adeverit. Sf=ntul Ioan Gur\ de
Aur a fost exilat de puterea po -
litic\, putere ce n-a putut primi
cuv=ntul Evangheliei, iar Sf=nta
Pa rascheva a venit ca o str\in\
aca s\. De[i a stat doar pu]in\ vre -
me ̀ n }ara Sf=nt\, cei de acas\ n-au
mai recunoscut-o. Atunci c=nd
e[ti fidel lui Dum nezeu [i te ]ii de
calea aceasta, ri[ti s\ nu ai
recunoa[tere din par tea celor din
jur, ri[ti s\ fii chiar prigonit,
ironizat, consi de rat un str\in. Dar
Dumnezeu le `ntoarce [i, p=n\ la
urm\, chiar aceia care nu te-au
crezut ,sau nu te-au recunoscut,
sau te-au exilat sunt cumva pu[i
`n fa]a eviden]ei.

Trei sfin]i [i o lec]ie de credin]\ 

Mul]ime impresionat\
de credincio[i a par ti -
cipat pe 9 octombrie

la procesiunea de scoatere a
raclei `n care se afl\ moa[tele
Sfin tei Cuvioase Parascheva de la
Ia[i, Ocrotitoarea Moldovei. Eve -
ni mentul s-a desf\[urat `n pre -
zen ]a PS Episcop-vicar Calinic

Boto[\neanul. Cu lacrimi `n ochi,
]in=nd `n m=ini lum=n\ri aprinse,
flori [i busuioc, oamenii au a[ -
tep tat momentul cu emo]ie sf=n -
t\. O dat\ pe an, Sf=nta Paras che -
va „p\r\se[te” Catedrala Mitro -
po  litan\ din Ia[i pentru a fi a[e -
zat\ `n baldachinul special ame -
najat, `mpodobit cu sute de flori.

Sentimentul de bucurie duhov ni -
ceasc\ nu poate fi descris `n cu -
vinte, dar poate fi citit pe chi pu -
rile tuturor celor prezen]i. Dup\
ce racla cu sfintele moa[te a ur -
mat un mic pelerinaj `n jurul ca -
te dralei ie[ene, a fost a[ezat\
spre `nchinare pelerinilor.

Procesiune cu moa[tele Sfintei Parascheva
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Prin ploaie [i frig, pe “Calea Sfin]ilor”

Ploaia [i temperaturile sc\ -
zute care s-au `nregistrat
pe 11 octombrie `n Ia[i

nu au `mpiedicat pelerinii s\
participe `n num\r mare la tra di -
]ionala procesiune „Calea Sfin ]i -
lor“. Echipa]i cu umbrele [i pele -
rine, dar [i cu lum=n\ri, candele,
flori [i c\r]i de rug\ciuni, credin -
cio[ii, al\turi de foarte mul]i pre -
o]i, monahi [i monahii au str\ -
b\tut str\zile din centrul ora[ului,
m=na]i de un singur g=nd: s\ fie
al\turi de cei trei sfin]i care de
at=tea ori le-au fost grabnic aju t\ -
tori – Sf=nta Cuvioas\ Parasche -
va, Sf=nta Mironosi]\ [i `ntocmai
cu Apostolii, Maria Magdalena,
[i Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur. Pro -
cesiunea a fost condus\ de IPS
P\rinte Mitropolit Teofan [i de PS
P\rinte Timotei Prahoveanul,
Epis cop-vicar al Arhiepiscopiei
Bucure[tilor. Procesiunea a avut
loc pe urm\torul traseu: s-a ple -
cat de la baldachinul amenajat
l=ng\ Catedrala Mitropolitan\, s-a
ie[it pe poarta de l=ng\ Casa Ni -
codim, apoi s-a mers pe strada I.
C. Br\tianu, strada Cuza Vod\,
stra da Armean\, Biserica „Sf=ntul
Sava cel Sfin]it“. La acest l\ca[ de
cult s-a f\cut o prim\ oprire, du -
p\ care s-a mers pe strada Cos ta -

che Negri p=n\ `n dreptul M\n\s -
tirii „Sfin]ii Trei Ierarhi“, unde a
avut loc a doua oprire. S-a con ti -
nuat apoi pelerinajul spre Cate -
drala Mitropolitan\ pe bulevar -
dul {tefan cel Mare [i Sf=nt. In -
trarea `n curtea Catedralei Mitro -
po litane s-a f\cut pe poarta prin -
cipal\, s-a trecut prin fa]a cate -
dralei, iar apoi sfintele moa[te au
fost rea[ezate pe baldachin, `n fa -
]a C\minului preo]esc „Sf=ntul

Ma re Mucenic Gheorghe“, spre
`nchinarea pelerinilor. {i `n acest
an, la „Calea Sfin]ilor“ a parti ci -
pat Fanfara militar\ a Garni zoa -
nei Ia[i, precum [i militari ai Ba -
talionului 151 Infanterie R\z bo -
ieni, care au `nso]it sfintele moa[ -
te ]in=nd `n m=ini tor]e a prinse.
Pe tot traseul s-au citit rug\ ciuni
[i s-au intonat imne re ligioase.

S\rb\toarea care une[te inimi

Manifest\rile dedicate
s\r b\torii Sfintei Cuvi -
oase Parascheva de la

Ia[i au culminat pe 14 octombrie
cu slujba Sfintei Liturghii dedi -
cat\ hramului, la care au parti -
cipat 15 000 de credincio[i, `n
timp ce al]i 15 000 de pelerini a[ -
teptau cu r\bdare la r=nd pentru
a se `nchina la sfintele moa[te ale
Cuvioasei, ale Sfintei Maria Mag -
dalena [i ale Sf=ntului Ioan Gur\
de Aur. Slujba a fost s\v=r[it\ pe
o scen\ special amenajat\ pe bu -
levardul {tefan cel Mare [i Sf=nt,
de c\tre IPS P\rinte Mitropolit

Da maschin, Arhiepiscop de Jop -
pe [i Arimathea, `nconjurat de un
sobor de 21 ierarhi din ]ar\ [i
str\ in\tate: IPS P\rinte Teofan,
Mi tropolitul Moldovei [i Buco vi -
nei, IPS P\rinte Iustin, Mitropolit
de Nea Krini [i Kalamarias, IPS
P\ rinte Andrei, Arhiepiscopul
Vadului, Feleacului [i Clujului [i
Mi tropolitul Clujului, Maramure -
[ului [i S\lajului, IPS P\rinte Iri -
neu, Arhiepiscopul Craiovei [i
Mi  tropolitul Olteniei, IPS P\rinte
Petru, Arhiepiscopul Chi[in\ului,
Mitropolitul Basarabiei [i Exarh
al Plaiurilor, PS P\rinte Nicolae

de Apollonia, Episcop-vicar al Ar -
hiepiscopiei Tiranei, IPS P\rinte
Teodosie, Arhiepiscopul Tomisu -
lui, IPS P\rinte Pimen, Arhiepis -
co pul Sucevei [i R\d\u]ilor, IPS
P\rinte Ioachim, Arhiepiscopul
Ro  manului [i Bac\ului, IPS P\ rin -
te Calinic, Arhiepiscopul Arge [u -
lui [i Muscelului, IPS P\rinte Ca -
sian, Arhiepiscopul Dun\rii de
Jos, PS P\rinte Corneliu, Epis co -
pul Hu[ilor, PS P\rinte Nicodim,
Episcopul Severinului [i Stre ha -
iei, PS P\rinte Vincen]iu, Epis co -
pul Sloboziei [i C\l\ra[ilor, PS P\ -
rinte Andrei, Episcopul Covasnei
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[i Harghitei, PS P\rinte Gurie,
Epis copul Devei [i Hunedoarei,
PS P\rinte Siluan, Episcopul Or -
todox Rom=n al Ungariei, PS P\ -
rinte Timotei Prahoveanul, Epis -
cop-vicar al Arhiepiscopiei Bucu -
re[tilor, PS P\rinte Ilarion F\g\ r\ -
[anul, Episcop-vicar al Arhiepis -
co piei Sibiului, PS P\rinte An to -
nie de Orhei, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Chi[in\ului [i PS
P\rinte Emilian Lovi[teanul, Epis -
cop-vicar al Arhiepiscopiei R=m -
nicului. R\spunsurile la stran\ au
fost date de Corul reunit al
maicilor de la M\n\stirile V\ra -
tec [i Agapia.

Dup\ citirea Evangheliei, PS
P\rinte Timotei Prahoveanul a
dat citire mesajului transmis de
Preafericitul P\rinte Daniel, Pa -
tri arhul Bisericii Ortodoxe Rom= -
ne, cu prilejul hramului din acest
an de la Ia[i, intitulat „Comu niu -
nea sfin]ilor ne cheam\ la sfin -
]irea vie]ii”: „Sf=nta Maria Mag -
da lena este prima dintre femeile
mironosi]e care a dat m\rturie
des pre ~nvierea M=ntuitorului
nos tru, fiind prima care L-a `n -
t=lnit, primind `n sufletul s\u bu -
curia [i pacea. Prin mijlocirile ei
c\tre Dumnezeu, credincio[ii
primesc puterea de a-[i schimba
via]a, de a trece de la moartea
spi ritual\, la via]\ [i bucuria lui
Hristos cel ~nviat. Sf=nta Cuvi oa -
s\ Parascheva [i Sf=nta Maria
Mag dalena ne `nva]\ c\ prin cre -
din]\, omul poate dob=ndi bu cu -

ria [i via]a ve[nic\. Sf=ntul Ioan
Gur\ de Aur, declarat de Sf=ntul
Sinod ca ocrotitor al acestui an,
vor bind despre credin]a [i evla -
via femeilor mironosi]e, spune:
«Fe me ile care suferiser\ al\turi
de Hristos, care pl=nseser\ al\ -
turi de El, uita]i-v\ c=t de mare
este st\ruin]a lor! Ele au fost cele
dint=i care L-au v\zut `nviat [i
neamul acesta femeiesc, os=ndit
p=n\ atunci, s-a bucurat cel
dint=i de vederea bun\t\]ilor ce -
re[ti. Ucenicii au fugit, dar fe me -
ile au r\mas». Prezen]a `n Ro m= -
nia a moa[telor Sfintei Maria
Mag dalena, aduse la Ia[i de la
M\ n\stirea „Simonos Petras” din
Mun tele Athos, restaurat\ de
dom nitorul Mihai Viteazul, `nt\ -
re[ te leg\tura dintre locurile sfin -
te rom=ne[ti [i cele din toat\ lu -
mea. ~n duh de rug\ciune `m pre -
un\ cu mul]imea pelerinilor pre -
zen]i la s\rb\toarea Sfintei Cu vi -
oa se de la Ia[i, transmitem ~nalt -
prea sfin]itului Teofan, Mitropo li -
tul Moldovei [i Bucovinei, ie rar -
hilor prezen]i, preo]ilor, diaco ni -
lor, monahilor [i monahiilor, pre -
cum [i tuturor credincio[ilor bi -
ne cuv=ntarea noastr\, rug=ndu-ne
sfin]ilor s\ d\ruiasca tuturor pa ce
[i bucurie, `nt\rire `n credin]\ [i
ajutor `n toat\ fapta cea bun\,
spre `nt\rirea Bisericii [i binele
po porului rom=n”.

Un moment deosebit al slujbei
hramului din acest an l-a repre -
zentat acordarea distinc]iei „Cru -

cea Moldav\ pentru mireni”, cea
mai `nalt\ distinc]ie a Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei, pentru
[ase veterani de r\zboi din jude -
]ele Moldovei. Cei [ase veterani
decora]i sunt: Colonel (rtr.) Arde -
leanu Constantin (88 ani; Boto -
[ani); General de brigad\ Di mof -
te Gheorghe {tefan (93 ani; jude -
]ul Suceava); Colonel Adam Va -
sile (93 ani; jude]ul Vaslui); Sub -
locotenent P\dureanu D. Dumi -
tru (101 ani; jude]ul Bac\u); Lo -
co tenent-colonel Ioni]\ Ion Vasi -
le (102 ani; jude]ul Neam]); C\ -
pitan H=rc\ V. Gheorghe (103
ani; jude]ul Ia[i).

La finalul Liturghiei, Mitropo -
litul Moldovei [i Bucovinei a
mul]umit Preafericitului P\rinte
Pa triarh Daniel pentru mesajul
transmis [i pentru binecuv=n ta -
rea dat\ de a fi adus\ la Ia[i o
p\rticic\ din moa[tele Sf=n tu -
lui Ioan Gur\ de Aur, a mul]umit
ie rarhilor prezen]i, tuturor celor
care au contribuit la organizarea
evenimentelor, precum [i miilor
de pelerini care au `nfrumuse]at
[i `n acest an prin prezen]a lor
s\rb\toarea hramului de la Ia[i:
„Mul]umirea prim\ [i ultim\ se
adreseaz\ acestor minunate chi -
puri binecuv=ntate de r\bdare,
de st\ruin]\ [i, mai presus de toa -
te, de credin]\ `n Dumnezeu [i
iubire fa]\ de sfin]ii S\i – pelerinii.
Dumnezeu s\ v\ aib\ `n paz\ pe
to]i! S\ pleca]i la casele dumnea -
voas tr\ cu chipurile celor trei
sfin]i – Cuvioasa Parascheva, Ma -
ria Magdalena cea `ntocmai cu
Apostolii [i Sf=ntul Ioan Gur\ de
Aur, cu binecuv=ntarea rug\ ciu -
nii lor `n inimile dumneavoastr\!
~ntorc=ndu-v\ acas\, s\ aminti]i
[i celor care nu au putut fi pre -
zen]i al\turi de noi c=t de bun
este Domnul pe Care L-a]i sim]it
`n aceste zile la Ia[i. S\ l\sa]i
mo[ tenire aceast\ credin]\ co pi -
ilor dumneavoastr\, a[a cum noi
am primit aceast\ credin]\ de la
p\rin]ii no[tri. S\ ave]i grij\ de
pruncii cu care v-a binecuv=ntat
Dumnezeu, s\-i na[te]i [i s\-i
cre[ te]i cu fric\ de Dumnezeu,
cu ru[ine de oameni [i cu dra -
goste fa]\ de acest p\m=nt bi ne -
cuv=ntat”.
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Ziua de 5 septembrie a
fost o aleas\ [i luminoas\
s\rb\toare pentru credin-

cio[ii din zona Boto[anilor, care
au participat `n num\r mare la
slujba de sfin]ire a Casei mona-
hale [i a Paraclisului cu hramul
„Sf=ntul Ioan Iacob Rom=nul” [i
„Acoper\m=ntul Maicii Domnu -
lui” de la Schitul Alba al M\n\sti-
rii Gorovei. T=rnosirea a fost s\ -
v=r[it\ de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan. Drept r\splat\ pentru ne-
voin]a lor, Mitropolitul Moldovei
[i Bucovinei a oferit distinc]ii de
vrednicie ctitorilor l\ca[ului de
cult. Cei doi vie]uitori ai Schitului
Alba, p\rin]ii Rafael Hobincu [i
Irinarh Hobincu, au fost ridica]i

la rangul de protosingheli, iar
prin ci palii ctitori, dna Maria
Petrariu [i dl Vasile Macoviciuc

au primit „Crucea Sf=ntul Ierarh
Dosoftei pen tru mireni”.

Istoria secular\ a venerabilei
vetre monahale Pop\u]i din
Boto[ani s-a `mbog\]it pe 6

septembrie cu un eveniment im-
portant: biserica veche a m\ n\s -
tirii, ctitorie a Sf=ntului Voievod
{te fan cel Mare, a fost resfin]it\.
Slujba a fost s\v=r[it\ de IPS P\ -
rinte Mitropolit Teofan, al\turi de
IPS P\rinte Petru, Mitropolitul Ba -
sarabiei, de PS P\rinte Cor ne liu,
Episcopul Hu[ilor, [i de PS Emi -
lian Lovi[teanul, Episcop-vicar al
Ar hiepiscopiei R=mnicului. La

acest moment de s\rb\toare au
participat stare]i de la m\ n\stirile
din Arhiepiscopia Ia[ilor, preo]i
din zona Boto[aniului, oficialit\]i
locale [i jude]ene, precum [i 2000
de credincio[i. ~n semn de pre ]u -
ire pentru efortul de a reabilita Bi -
serica „Sf=ntul Ni colae”, IPS P\ -
rin te Teofan le-a acordat „Crucea
Sf=n tului Ierarh Dosoftei” p\rin]ilor
arhimandri]i Luca Diaconu, fostul
stare] al M\n\stirii Pop\u]i [i Ioan
Harpa, actualul stare] al m\n\sti-
rii. Toto dat\, p\rintele ieromonah

Pimen de la M\n\stirea Pop\u]i a
fost ridicat la rangul de protosin-
ghel. 

Slujb\ arhiereasc\ de sfin]ire la Schitul Alba

Ctitoria [tefanian\ a M\n\stirii Pop\u]i,
resfin]it\ de patru ierarhi

~n perioada 1 septembrie –
31 octombrie, ~naltprea -
sfin ]itul P\rinte Mitropolit

Teofan a vizitat parohiile: „Sf=n -
tul Sava” din Ia[i, „Sf. Arh. Mi -
ha il [i Gavriil”, loc. Zaboloteni,
(Protopopiatul I Ia[i); „Sfin]ii Ar -
hangheli Mihail [i Gavriil” –
Ro[ca, Ia[i; „Sf. Cuv. Paras che -
va”, loc. R\duc\neni  (Protopo -
pi atul II Ia[i); „Acoper\m=ntul

Maicii Domnului”, loc. Ez\reni
(Protopopiatul III Ia[i); „Sf. Arh.
Mihail [i Gavriil”, loc. H\rm\ -
ne[ tii Noi (Protopopiatul Pa[ -
cani); „Sf. ~mp. Constantin [i
Elena”, loc. R\b=ia  (Protopo pi -
atul T=rgu Neam]); „Sf. Ier. Ni -
co lae”, loc. Chiri]eni (Proto po -
pi atul Ceahl\u); „Adormirea
Mai cii Domnului” – Galu,
„Na[ terea Maicii Domnului” –

Vic toria, „Sf. Ilie”, Boto[ani,
„Na[ terea Maicii Domnului” –
Tres tiana (Protopopiatul Bo to -
[ani).

~n aceea[i perioad\, P\rintele
Mitropolit Teofan a vizitat m\ -
n\s tirile/schiturile: Neam], Du -
r\u, C\rbuna (jud. Neam]), Al -
ba, Pop\u]i, Zosin, Vorona, Si -
h\s tria Voronei (jud. Boto[ani).

Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte
Mitropolit Teofan `n parohii [i m\n\stiri
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~n Duminica a XIV-a dup\
Rusalii, PS Episcop-vicar
Calinic Boto[\neanul a

sfin]it monumen tul eroilor ridicat
`n curtea Bisericii „Sf=ntul Ierarh
Nicolae”, din Parohia Pipirig II,
comuna Pipirig, jude]ul Neam].
Preotul paroh Mihai Bistriceanu,
ajutat de enoria[i, a ridicat un
monument `nchinat celor 105
eroi cunoscu]i din satul Pipirig,
c\zu]i la datorie pentru unitatea
neamului [i pentru neat=rnarea
lui `n R\zboiul de Independen]\,

precum [i `n cele dou\ R\zboaie
Mondiale, dar [i `n memoria
celorlal]i [tiu]i doar de Bunul
Dumnezeu. La finalul slujbei, `n
numele IPS P\rinte Mitropolit
Teofan, PS Episcop-vicar Calinic
Boto[\neanul a acordat mai
multe distinc]ii [i diplome de
vrednicie celor care au trudit la
ctitoria monumentului. Preotul
paroh a primit din partea chi ri ar -
hului diploma [i „Crucea Sf=ntul
Ierarh Dosoftei”.

Sfin]ire de monument `nchinat eroilor 

M\rturie vie a evlaviei
mo  nahale rom=ne[ti,
M\n\stirea Vorona din

jude]ul Boto[ani [i-a s\rb\torit
hra mul `n ziua praznicului Na[ terii
Maicii Domnului. Bucuria s\r b\ -
torii a fost `ntregit\ de s\v=r [irea
slujbei de sfin]ire a bisericii din
ci mitirul a[ez\rii monahale.
Slujba de sfin]ire [i slujba Sfintei
Liturghii au fost s\v=r[ite de IPS
P\rinte Mitropolit Teofan al\turi
de PS P\rinte Macarie, Episcopul
rom=nilor ortodoc[i din Europa
de Nord, [i de PS P\rinte Emilian
Lovi[teanul, Episcop-vicar al Ar -
hi episcopiei R=mnicului, `n con -
jura]i de un numeros sobor de
preo]i. La finalul Sfintei Liturghii,
Mitropolitul Moldovei [i Buco -
vinei a subliniat faptul c\ viitorul
neamului nostru [i temelia vie]ii
cre[tine `l reprezint\ ascultarea
cuv=ntului lui Dumnezeu [i
na[terea de prunci: „Mesajul Bi -
sericii `n ziua Na[terii Prea sfintei
N\sc\toare de Dumnezeu este
urm\torul: pentru ca omul s\ fie
fericit `n via]a de m\n\stire sau
`n via]a de parohie, de familie,
trebuie s\ asculte cuv=ntul lui
Dumnezeu. Iar a doua pricin\
pen tru ca omul din lume s\ fie
`mplinit este na[terea de copii.
Privim `n aceste zile la tot ceea

ce se `nt=mpl\ `n lume [i `n
Europa. ~n general ne `ntrist\m [i
zicem c\ nu este bine s\ vin\
at=]ia str\ini la noi, s\ vin\ at=]ia
str\ini `n Europa, pentru c\ nu
sunt cre[tini. Un mare b\rbat al
neamului nostru, dup\ numele
lui, mare pedagog [i ministru, Si -
meon Mehedin]i, a spus c=teva
lucruri parc\ profe]ii pentru ziua
de ast\zi: «Tu, popor rom=n, s\
nu te temi dac\ vor veni str\inii
peste tine! S\ te temi atunci c=nd
mamele nu vor mai face copii!».
{i spunea acest lucru `ntr-o

perioad\ `n care `n ]ar\ erau 8
milioane jum\tate de rom=ni [i
se n\[teau 300.000 de copii pe
an. Acum suntem cel pu]in de
dou\ ori mai mul]i ca num\r, `n -
s\ na[terile de prunci au sc\zut
la jum\tate – 180.000”.

Persoanele ce au sprijinit lu -
cr\ rile de restaurare a bisericii
din cimitirul M\n\stirii Vorona
au primit distinc]ii de vrednicie. 

“Tu, popor rom=n, s\ nu te temi dac\ vor veni str\inii
peste tine! S\ te temi atunci c=nd mamele nu vor mai
face copii!”
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~
n ziua de cinstire a Cuviosului Onufrie de la
Sih\stria Voronei, pe 9 septembrie, M\n\sti-
rea Sih\stria Voronei din jude]ul Boto[ani [i-a

s\rb\torit hramul. Slujba Sfintei Liturghii, prece-
dat\ de slujba de sfin]ire a clopotni]ei, a fost s\ -
v=r[it\ de IPS P\rinte Mitropolit Teofan, al\turi de
PS P\rinte Emilian Lovi[teanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei R=mnicului. Spre finalul Sfintei
Liturghii, IPS P\rinte Mitropolit Teofan a vorbit ce-
lor prezen]i despre frumuse]ea vie]ii de c\lug\r.
To]i cei ce au sprijinit `n ultimii ani lucr\rile reali-
zate la M\n\stirea Sih\stria Voronei au primit dis-
tinc]ii de vrednicie. P\rintele Ghedeon Hu]\na[u,
stare]ul m\n\stirii, a primit distinc]ia „Crucea

Sf=n tul Ierarh Dosoftei“ din partea IPS P\rinte
Teofan. 

Liturghie arhiereasc\ [i sfin]ire de clopotni]\ la
M\n\stirea Sih\stria Voronei

Biserica „Sf=nta Treime”
din Parohia Ci[m\ne[ti,
comuna Dob=rceni,

Protopopiatul S\veni, jude]ul
Bo to[ani, a fost resfin]it\ pe 13
septembrie 2015, de PS Epis -
cop-vicar Calinic Boto[\nea nul.

Evenimentul a reprezentat o `n -
cu nunare a lucr\rilor de pictur\
[i a altor repara]ii. ~n urm\ cu
27 de ani, s-a oficiat prima sfin -
]ire a bisericii din Ci[m\ne[ti,
suplinitor fiind atunci parohul
de la Dob=rceni, p\rintele

Lucian Leonte, `n prezent pro -
to pop al Protopopiatului Boto -
[ani. La finalul slujbei, preotul
paroh Mihai Adrian a fost hiro -
te sit iconom stavrofor.

Sfin]ire de biseric\ `n Parohia Ci[m\ne[ti

C
redincio[ii Parohiei
„Sfin ]ii Arhangheli Mi -
hail [i Gavriil“ din lo ca -

li tatea H\rm\ne[tii Noi, Proto po -
piatul Pa[cani, au primit, pe 12
sep tembrie, vizita IPS P\rinte
Mitropolit Teofan, care a s\v=r[it
o slujb\ de binecuv=ntare a ul ti -
melor luc\ri realizate la l\ca[ul
de cult, urmat\ de Sf=nta Litur -
ghie [i de sfin]irea noii case pa -
rohiale [i praznicale a comu ni -
t\]ii. Pentru activitatea deosebit\
desf\[urat\ `n parohie, IPS Teo -
fan l-a hirotesit iconom stavrofor
pe p\rintele paroh Pavel Juncu.

Slujbe arhiere[ti `n Parohia H\rm\ne[tii Noi
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Ca o `ncununare a tuturor
lucr\rilor frumoase rea -
lizate `n Parohia R\b=ia,

comuna Petricani, Protopopiatul
T=rgu Neam], IPS P\rinte Mitro -
polit Teofan a s\v=r[it, pe 13
sep tembrie, slujba de sfin]ire a
Bisericii parohiale „Sfin]ii ~mp\ -
ra]i Constantin [i Elena“, precum
[i slujba Sfintei Liturghii. La
finalul slujbei arhiere[ti, a avut
loc acordarea de distinc]ii pentru
preo]i [i ctitori. Astfel, p\rintele
Viorel Irina a primit „Crucea
Sf=n tul Ierarh Dosoftei”, p\rin -
tele Vasile Porumbescu a fost
hirotesit iconom, iar p\rintele
Ungureanu Mocanu Robert Mu -
gu rel, actualul paroh de la R\ b= -
ia, a fost hirotesit iconom sta vro -
for. De asemenea, primarul comu -

nei Petricani, Petric\ Popa Ro ta -
ru, a primit dinstinc]ie de vred ni -
cie, al\turi de Consiliul parohial

R\b=ia [i de enoria[ii Parohiei
R\b=ia.

Sfin]irea bisericii Parohiei R\b=ia 

Pe 20 septembrie, Biserica „Sfin]ii
Arhan gheli Mihail [i Gavriil” -
Zaboloteni, Proto po piatul I Ia[i, a

fost sfin]it\ de IPS P\rinte Mitropolit Teofan.
La finalul slujbei, pr. Mihai Be none Chelaru,
fost paroh la Zaboloteni, precum [i actualul
paroh Iulian Moisii, au fost hirotesi]i ico -
nomi stavrofori. Unui alt fost paroh de la
Zabo lo teni, preotului pensionar Mihai
P`slaru, i-a fost con ferit\ distinc]ia „Crucea
Sf=ntul Ierarh Dosoftei“. Dis tinc]ii de
vrednicie au primit [i dl prefect Dan C=rlan,
dl primar Alexandru Iv\nuc\, precum [i nu -
mero[i enoria[i [i binef\c\tori.

Sfin]ire de biseric\ `n localitatea Zaboloteni, 

comuna Trife[ti

Bustul Arhiepiscopului Ciprului Kyprianos,
dezvelit la Ia[i

~n Pia]a Prieteniei Rom=no-
Elene din Ia[i, a avut loc, pe
23 septembrie, ceremonia

de dezvelire a bustului Arhie pis -
copului Ciprului Kyprianos. La
eve niment a fost prezent IPS
P\rinte Mitropolit Teofan care,
al\turi de PS P\rinte Porfirie,
Episcop de Neapolis, a s\v=r[it o

sluj b\ de binecuv=ntare. Eveni -
men tul a avut loc din ini]iativa
Ambasadei Republicii Cipru la
Bucure[ti, cu sprijinul Camerei
de Comer] [i Industrie Bilaterale
Ro m=nia-Cipru, al Ministe rului
cipriot al Educa]iei [i Culturii, al
Arhiepis copiei Ciprului, M\n\s ti -
rii Maheras din Cipru [i al Pri m\ -

riei Ia[ului, al consulului onorific
al Rom=niei la Limasol, dl Ma ri -
os Klitou, [i al Con sulului ono ri -
fic al Ci pru lui `n Rom=nia (re giu -
 nea Moldova), dl Ma mas Koutso -
yannis. 

Ieromonahul Kypri anos (1756-
1821), c\lu g\r `n M\n\stirea Ma -
 he ras, sose[te `n 1783 `n capitala
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Moldovei, unde a tr\it 18 ani.
Aici s-a bucurat de pre ]u irea
domnului Moldovei, Mihail Su]u
– devine preot paroh al bisericii
domne[ti, des\ v=r [indu-[i stu di -
ile la Academia Dom neasc\.
Revenit `n Cipru, este ales arhi e -
piscop (1810-1821) [i fondeaz\
la Nicosia {coala Greac\, dup\
modelul celei ie[ene. A sprijinit
lupta grecilor pentru indepen -
den ]\ [i a pl\tit cu via]a, fiind
sp=n zurat la 9 iulie 1821. Sf=r [i -
tul s\u tragic a constituit o surs\
de inspira]ie at=t pentru literatura
cult\, c=t [i pentru cea popular\,
cea mai cunoscut\ oper\ literar\
fiind poemul dramatic „9 Iulie
1821 la Nicosia”, compus de Va -
si lis Mihailidis.

~n programul evenimentelor
pri le juite de hramul Sfintei
Cuvioase Pa rascheva, a fost

inclus\ [i resfin]irea Bisericii
„Sfin]ii Arhangheli Mihail [i
Gavriil” – Ro[ca din Ia[i. Slujba a
fost s\v=r[it\ pe 11 ocotmbrie de
IPS P\rinte Mitropolit Teofan,
al\turi de un sobor de preo]i [i
diaconi. Printre cei ce au slujit s-a
num\rat [i arhimandritul Elisei,
stare]ul M\n\stirii „Simonos
Petras” din Muntele Athos, de
unde au fost aduse la Ia[i moa[ -
tele Sfintei Mironosi]e [i `ntoc -
mai cu Apostolii, Maria Mag da -
lena. Pentru implicarea de care a
dat dovad\ `n restaurarea bi se ri -

cii, p\rintele paroh Viorel Se vas -
tre a fost hirotesit iconom sta vro -
for, iar p\rintele co-slujitor Cipri -
an Ciuntu a primit rangul de ico -

nom. De asemenea, prin ci palii
binef\c\tori au primit di plo me [i
distinc]ii de vrednicie.

Resfin]irea bisericii “Sfin]ii Arhangheli Mihail [i
Gavriil” – Ro[ca din Ia[i

~n Duminica a XXIII-a du -
p\ Rusalii, IPS P\rinte Mi -
tro polit Teofan a slujit `n

Parohia R\duc\neni, din Pro to -
po piatul II Ia[i, unde a sfin]it

frumoasa biseric\ cu hramul
„Sf=nta Cuvioas\ Parascheva”.
La final, Mitropolitul Moldovei
[i Bucovinei i-a hirotesit ico -
nomi stavrofori pe preo]ii Liviu

Constantin L\z\rescu [i Florin
Cristea, p\rintelui Radu Br=nz\
i-a acordat o distinc]ie de
vrednicie, iar ctitorilor ce au
sprijinit la ridicarea l\ca[ului
de `nchinare le-a oferit dis -
tinc]ii [i diplome de vrednicie.

Sfin]ire de biseric\ la R\duc\neni, 
Protopopiatul II Ia[i
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Pe 17 ocotmbrie a fost
inaugurat cel de-al treilea
terminal al Aeroportului

Interna]ional Ia[i. Festivit\]ile au
debutat cu o slujb\ de
binecuv=ntare s\v=r[it\ de IPS
P\rinte Mitropolit Teofan, dup\
care au avut loc discursurile
oficilit\]ilor prezente, un
spectacol artistic, dar [i alte
momente preg\tite special cu
aceast\ ocazie. Dup\ slujba de
binecuv=ntare, Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei a rostit un
scurt cuv=nt, men]ion=nd faptul
c\ evenimentul reprezint\ un
`ntreit semn [i o `ntreit\ speran]\:
„Terminalul 3, dup\ cum se
vede, este finalizat [i aduce cu el
un `ntreit semn [i o `ntreit\
speran]\. ~n primul r=nd, acest
nou terminal este un semn c\ se
pot `nt=mpla [i `n ora[ul nostru
lucruri frumoase, `n al doilea
r=nd c\ Ia[ul se deschide din ce
`n ce mai mult spre lume, iar `n
al treilea r=nd c\ lumea se
deschide spre capitala Moldovei.
Suntem `ns\ doar la mijlocul
unei c\l\torii, `nceput\ cu ceva
ani `n urm\ – terminalul 1, pista
cea veche, pista cea nou\,
terminalul 2, acum terminalul 3.
Sper\m c\ suntem doar `n

tranzi]ie acum spre c\l\toria mai
departe a acestui aeroport, spre
ceea ce el ar trebui s\ fie. Cea
de-a doua speran]\ este dat\ de
faptul c\ rom=nii pleca]i `n
str\in\tate vor veni mai des, mai
u[or [i mai ieftin acas\ [i poate
vor avea capacitatea s\ sesizeze
schimb\rile `n bine care au loc
`n societatea rom=neasc\ [i,
eventual, s\ se restabileasc\ `n
]ar\. ~n al treilea r=nd, sper\m c\
ceea ce se `nt=mpl\ la acest

aeroport [i `n general, `n Ia[i, s\
fie sesizat de c\tre rom=nii
basarabeni, ca [i ei s\ se
foloseasc\ de aceste lucruri.
Avem Trenul Unirii, Aeroportul,
poate o autostrad\ Chi[in\u –
T=rgu Mure[, prin toate acestea
`mplinindu-se ceea ce `n ad=n -
cimea sufletului rom=nului din
Moldova se dore[ete cu at=ta
nesa] – reunirea Moldovei `ntregi
`n interiorul Rom=niei”.

Slujb\ de binecuv=ntare, la inaugurarea celui de-al
treilea terminal al Aeroportului Interna]ional Ia[i
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~n zilele de 28 [i 29 oc -
tom brie 2015, `n Sala Si -
no dal\ din Re[edin]a Pa -

tri arhal\, sub pre[edin]ia Prea -
fe ricitului P\rinte Patriarh Da -
niel, a avut loc [edin]a de lu -
cru a Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, care a ho t\ -
rât:

~nscrierea `n calendarul bi se -
ricesc al Bisericii Ortodoxe
Române a Sfântului Cuvios
Gheorghe M\rturisitorul din
Drama cu ziua de pr\znuire
la 4 noiembrie;

Declararea, la propunerea

Preafericitului P\rinte Patriarh
Daniel, a anului 2017 ca Anul
omagial al iconarilor [i picto ri -
lor biserice[ti [i Anul come mo -
rativ Justinian Patriarhul [i al
ap\ r\torilor Ortodoxiei `n tim -
pul comunismului `n Patriarhia
Român\;

Actualizarea de c\tre parohii
a pomelnicelor cuprinzând
eroii cre[tin-ortodoc[i (ai R\z -
bo iului de Independen]\, ai
celor dou\ R\zboaie Mondiale
– atât pe frontul de vest, cât [i
de est, ai `nchisorilor comu nis -
te, ai Re volu]iei din decembrie

1989), care sunt pomeni]i la
s\r b\toarea „~n\l]\rii Domnu -
lui” – Ziua Eroilor;

Extinderea la nivel na]ional,
`n cepând cu anul 2016, a Pro -
gra mului S\n\tate pentru sa -
te, desf\[urat cu succes `n lu -
nile septembrie-octombrie
2015 ca proiect pilot la nivelul
Arhiepiscopiei Bucure[tilor.

A fost apreciat\ activitatea
ierarhilor [i clericilor din dias -
pora român\ pentru p\strarea
credin]ei ortodoxe, dar [i a
identit\]ii etnice române[ti.

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

Pe 16 septembrie [i 7 octombrie, Per ma -
nen]a Consiliului Eparhial Ia[i a luat `n
discu]ie necesitatea continu\rii unor

lucr\ri de construc]ie [i repara]ie pentru câteva
l\ca[uri de cult, precum [i a furniz\rii lemnului
de foc necesar acelor unit\]i biserice[ti care nu
au resurse financiare suficiente [i nu `[i pot

procura materialul lemnos. Prin urmare, a fost
aprobat\ acordarea, cu titlu gratuit pentru anul
2015, a unei cantit\]i de 587,41 m.c. material
lem nos din care 365 m.c. lemn de foc, 222,41
m.c. lemn prelucrat (cherestea) pentru 33 unit\]i
de cult. 

Material lemnos pentru unit\]i de cult

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

~n Permanen]a Consiliului
Eparhial Ia[i din 16 sep tem -
brie [i 7 octombrie, ]inând

cont de programul de sfin]iri [i
de resfin]iri de biserici, case so -
ciale [i case parohiale, de acti vi -
tatea pastoral-misionar\ [i admi -
nistrativ-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 ur -

m\ torilor preo]i:
- sachelar: pr. Vasile Viorel

Florea, Parohia „Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena” – Chi[ c\ -
reni, loc. S\veni, jud. Boto[ani,
Protopopiatul S\veni;

- iconom: pr. Vasile Porum -
bes cu, Parohia Humule[ii Noi,
Protopopiatul Târgu Neam]; pr.
Ciprian Ciuntu, Parohia „Sfin]ii
Voievozi” – Ro[ca, Protopopiatul
II Ia[i.

- iconom stavrofor: pr. Robert

Ungureanu-Mocanu, Parohia
„Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i
Elena” – R\bâia, Protopopiatul
Târgu Neam]; pr. Mihai Benone
Chelaru, Parohia „Sfin]ii Arhan -
gheli Mihail [i Gavrii” – Zabo lo -
teni, com. Trife[ti, Protopopiatul
I Ia[i; pr. Viorel Sevastre, Parohia
„Sfin]ii Voievozi” – Ro[ca, Proto -
po piatul II Ia[i; pr. Liviu Con stan -
tin L\z\rescu, Parohia „Sfânta
Cuvioas\ Parascheva” – R\du c\ -
neni, Protopopiatul II Ia[i; 

Acord\ri de ranguri biserice[ti
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~n {edin]a Permanen]ei Con -
siliului Eparhial Ia[i din 7
octombrie, s-a aprobat vi -

ziu nea, misiunea [i obiectivele
strategice a Departamentului de
Mi siune pentru Tineret din
cadrul Sectorului de Misiune,
Statistic\ [i Prognoz\ Pastoral\.

Acestea sunt:
A. Viziune
Formarea unei genera]ii

duhovnice[ti de tineri, m\dulare
vii `n Trupul lui Hristos.

B. Misiune
Misiunea noastr\ este de a

forma o genera]ie duhovniceasc\
de tineri prin sprijinirea preo]ilor
`n lucrarea de `mbisericire a
tinerilor, pentru cunoa[terea,
tr\irea [i m\rturisirea credin]ei
ortodoxe.

C. Valorile noastre
1) Credin]a `n Dumnezeu;
2) Familia;

3) Iubirea de ]ar\ [i de neam;
4) Educa]ia [i cultura;
5) S\n\tatea;

~n {edin]a de Permanen]\ a Con -
siliului Eparhial Ia[i din 2 sep -
tem brie s-a aprobat imple men -

tarea proiectului de sus]inere la studii
a copiilor care provin din familiile
`nscrise `n Programul de solidaritate
pentru familia cu mul]i copii „Sfântul
Stelian”. Proiectul `[i propune s\ sus -
]in\ la studii copiii care au rezultate
bune la [coal\ prin acordarea unui
ajutor lunar de 200 lei pe parcursul
anului [colar 2015-2016. 

~n {edin]a de Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i din
24 septembrie s-a aprobat reorganizarea Sectoarelor
Economic [i Financiar `ncepând cu data de 1

octombrie 2015 dup\ cum urmeaz\:
1. ~nfiin]area Sectorului Produc]ie-Distribu]ie, care va

prelua [i va cuprinde urm\toarele activit\]i: Fabrica de
lumân\ri; Atelierul de T\mâie; Centrul de Pelerinaje;
Depozitul Sf. Luca; Libr\riile Mitropolitane; Pangarul
Catedralei Mitropolitane.

2. ~nfiin]area Sectorului Economic-Financiar care va
cuprinde urm\toarele activit\]i: Compartimentul Central;
Departamentul Achizi]ii; Casieria Central\; Catedrala
Mitropolitan\; Catedrala Veche; CSC Miorcani; Centrul
TABOR; ATP – parc auto; Centrul RESURRECTIO; Centrul
administrativ; Rela]ia cu Protopopiatele, parohiile [i
m\n\stirile.

Reorganizarea Sectoarelor
Economic [i Financiar

pr. Florin Cristea, Paraclisul
„Buna Vestire“ a Spitalului Clinic
de Ur gen ]\ pentru Copii „Sfânta
Ma ria“ din Ia[i; pr. Alexandru
Bog dan Ailenei, Parohia Grum\ -
ze[ti, Protopopiatul Târgu
Neam]; pr. Mihai Holovciuc –
preot pen sio nar.

~n [edin]a de Permanen]\ din

16 septembrie a fost aprobat\ [i
a cor darea urm\toarelor distinc -
]ii:

- “Crucea Moldav\”: pr. Pavel
Filipescu, preot `mbisericit la
Parohia Ghigoie[ti;

- Crucea Arhiepiscopal\
“Sfântul Ierarh Dosoftei” pentru
clerici: pr. Viorel Irina, Parohia

„T\ierea Capului Sfântului Ioan
Bo tez\torul”, Protopopiatul Târ -
gu Neam], [i pr. Mihai P`slaru –
preot pensionar.

- Distinc]ie de vrednicie: pr.
Radu Brânz\, Parohia „Sf. Ha ra -
lam bie”, Protopopiatul I Ia[i.

Proiect de
sus]inere a
familiilor cu
mul]i copii

Viziunea, misiunea [i obiectivele strategice ale
Departamentului de Misiune pentru Tineret
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Sprijin financiar pentru unit\]i de cult

~n {edin]a de Permanen]\ a
Consiliului Eparhial Ia[i din
16, 24 septembrie [i 7, 21

30 octombrie a fost aprobat\
acordarea unui ajutor financiar
de 1.101.464,11 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
„Adormirea Maicii Domnului” –
Popricani, Parohia „Sfin]ii Arhan -
gheli” – Sculeni;

- Protopopiatul II Ia[i: Filia
„Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Ga -
vriil” – Rot\ria, com. Cior te[ti;

- Protopopiatul III Ia[i:

Parohia  „Adormirea Maicii
Dom nului”, com. }ibana; Pa ro -
hia „Sfânta Treime” – Tansa;
M\n\stirea Dobrov\]; Parohia
„Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel” –
Slobozia, com. Voine[ti; Parohia
„Adormirea Maicii Domnului” –
Holm, Podu Iloaiei; M\n\stirea
Vl\diceni; M\n\stirea Dagâ]a;

- Protopopiatul Hârl\u:
Parohia „Schimbarea la Fa]\” –
Boscoteni, Frumu[ica; Parohia
„Adormirea Maicii Domnului” –
Feredeni, Deleni;

- Protopopiatul Pa[cani:
Parohia „Sfin]ii Voievozi” – Pie -
tri [urile, Coste[ti; M\n\stirea Mi -
 cl\u[eni;

- Protopopiatul Piatra Neam]:
Parohia „Izvorul T\m\duirii” –
Dragomire[ti; M\n\stirea „In tra -
rea Maicii Domnului `n Biseric\”
– Pe[tera; M\n\stirea Dumbr\ -
vele;

- Protopopiatul Târgu Neam]:
M\n\stirea „~n\l]area Sfintei
Cruci” – Poiana, Brusturi; M\ -
n\s tirea „~n\l]area Domnului”–
Neam];

- Protopopiatul Roznov: Schi -
tul „Sfântul Mare Mucenic Mina”
– Borle[ti; 

- Protopopiatul Boto[ani:
Parohia „~n\l]area Domnului” –
Boto[ani; Parohia „Sfin]ii Apos -
toli Petru [i Pavel” – R\chi]i.

~n luna septembrie, Sec -
torul administrativ-bise -
ricesc al Arhiepiscopiei

Ia[ilor a efectuat 80 opera]iuni
de personal, dup\ cum ur mea -
z\: 33 la Centrul Eparhial Ia[i,
32 `n cadrul Protopopiatelor [i
15 la m\n\stiri. Dintre acestea,
22 au fost `ncadr\ri [i numiri,
21 `ncet\ri ale contractelor de
munc\, 5 suspend\ri, 8 re ve -

niri la locul de munc\ dup\
concediul de cre[tere a
copilului, 3 transferuri [i 21
modific\ri ale raporturilor de
munc\.

~n luna octombrie, Sectorul
administrativ-bisericesc al
Arhiepiscopiei Ia[ilor a efec -
tuat 88 opera]iuni de personal,
dup\ cum urmeaz\: 37 la Cen -
trul Eparhial la[i, 32 `n cadrul

Protopopiatelor [i 17 la m\ n\s -
tiri. Dintre acestea, 24 au fost
`ncadr\ri [i numiri, 21 `ncet\ri
ale contractelor de munc\, 8
suspend\ri, 6 reve niri la locul
de munc\ dup\ concediul de
cre[tere a co pilului [i 29 de
modific\ri ale raporturilor de
munc\.

6) Iubirea de frumos;
7) Libertatea.
Pentru a-[i `ndeplini viziunea,

Departamentul de Misiune pen -
tru Tineret va construi `n urm\ to -
rii trei ani o echip\ func]ional\
de lucr\tori care va face cu nos -
cute [i m\rturisite, prin ac]iuni
concrete valorile cre[tine, ti ne ri -
lor din Arhiepiscopia Ia[ilor.
Anul acesta, `n luna februarie, s-a

format o echip\ de 12 preo]i,
Consiliul preo]ilor dedica]i
lucr\rii cu tinerii, din cele trei
jude]e ale Arhiepiscopiei Ia[ilor,
care se `ntâlnesc periodic [i lu -
crea z\ pe trei direc]ii: Evenimen -
te, Formare [i Comunicare. Toto -
dat\, a luat fiin]\ Consiliul Ti ne -
ri lor din Arhiepiscopia Ia[ilor,
alc\tuit din nou\ tineri din cele
trei jude]e: Ia[i, Neam] [i

Boto[ani. La ace[tia, se adaug\
asocia]iile de profil (ASCOR Ia[i
[i filialele ATOR) cu voluntarii
lor [i preo]ii care lucreaz\ cu
tinerii `n pa ro hii. Pentru a facilita
comunicarea `n cadrul re]elei de
lucr\tori de tineret ai Arhiepis -
copiei [i rela]ia acestora cu
publicul, s-au pus bazele unui
site – TOR (www.tineretulorto -
dox.ro)”.

Opera]iuni de personal la nivelul Arhiepiscopiei
Ia[ilor `n lunile septembrie-octombrie 2015
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Cu binecuv=ntarea Preafericitului P\rinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Rom=ne, la mijlocul lunii septembrie, s-a

desf\[urat la Ia[i Consf\tuirea na]ional\ a
directorilor de seminarii [i licee teologice din
Rom=nia. Deschiderea lucr\rilor a avut loc la
Biserica „Sf=ntul Sava” din Ia[i, cu o
slujb\ de Te-Deum, s\v=r[it\ de PS
Episcop-vicar Patriarhal Varlaam
Ploie[teanul, `n prezen]a IPS  P\rinte
Mitropolit Teofan. Evenimentul a fost
organizat de Sectorul teologic-edu -
 ca]ional al Administra]iei Patri ar hale,
`n colaborare cu Ministerul Educa]iei [i
Cercet\rii {tiin]ifice. ~n cadrul lu cr\ -
rilor `nt=lnirii au fost abordate aspecte
care vizeaz\ `nv\ ]\m=ntul teologic
preuniversitar orto dox, dintre care
men ]ion\m: imple mentarea noului Re -
gu lament pentru organizarea [i func -
]ionarea Semina riilor Teologice Orto -
doxe din Patriarhia Rom=n\, aprobat
de Sf=ntul Sinod prin Temei nr.
357/2015, actua li zarea planului-cadru
de `nv\]\m=nt pentru ciclul inferior [i

superior al liceului, filiera voca ]ional\ – profil
teologic, revizuirea programelor [colare la
disciplinele teologice, alc\tuirea de ma nuale
pentru disci plinele teologice [i actua lizarea
programei pentru examenul de certificare a com -
pe ten]elor profesionale.

Consf\tuire Na]ional\: “Biserica se schimb\ tot timpul
pentru a r\m=ne aceea[i”

La Centrul cultural-pastoral
„Sf=ntul Daniil Sihastrul”
din Dur\u a avut loc, `n

perioada 9-11 septembrie, cea
de-a zecea serie, ultima din
acest an, a conferin]elor preo]e[ti
semestriale din Arhiepiscopia
Ia[ilor. La `nt=lnire au fost
prezen]i preo]i cu familiile lor
din mai multe protopopiate din
Arhiepiscopia Ia[ilor. ~ntrunirea a
fost prezidat\ de IPS P\rinte
Mitropolit Teofan, [i l-a avut ca
in vitat special pe p\rintele Ni -
coale T\nase de la Valea Plo pu -
lui, care a sus]inut o conferin]\
pe tema „Parohia – adunare eu -
haristic\ [i spital duhovnicesc“.

Cele 10 serii de conferin]e cu
preo]ii [i preotesele din Arhie -
piscopia Ia[ilor au ajuns la final.
Dou\ `nt=lniri s-au desf\[urat la
M\n\stirea Neam], iar opt la

Centrul cultural-pastoral „Sf=ntul
Daniil Sihastrul“ din Dur\u. ~n
total, au fost prezen]i 700 de

familii de preo]i, cu foarte mul]i
copii. 

Conferin]ele organizate pentru familiile preo]ilor din
Arhiepiscopia Ia[ilor, la final
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Rana mea, suferinţa Lui
Cătălina Dănilă

Canoane de mângâiere
la Domnul nostru Iisus Hristos și la

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu
Sfântul Ioan Mavropous,

Mitropolitul Evhaitelor

Cuvânt despre dreapta credinţă.
Despre Sfânta Treime,

Despre cântarea Trisaghonului
Sfântul Ioan Damaschinul

Învăţătura despre îndumnezeire
în tradiţia patristică greacă

Norman Russell

Sfânta Mironosiţă Maria Magdalena,
cea întocmai cu Apostolii

„Adu-ţi aminte de dragostea cea dintâi
”(Apoc. 2, 4-5) .

Cele trei perioade ale vârstei duhovniceşti
în teologia Părintelui Sofronie

Arhim. Zaharia Zaharou

Tătunu
Alexandru Lascarov-Moldovanu

Scrieri I. Zece cuvinte despre
poruncile lui Hristos. Cincizeci de capete

Sfântul Neofit Zăvorâtul din Cipru

Strigături în șoaptă
Sever Negrescu

Sfânta Maria Magdalena.
Sfântul odor al Mănăstirii Simonos Petras
Ieromonahul Theologos Simonopetritul

Noutăţi  editoriale la Editura Doxologia:

Scrieri
Sfântul Amfilohie de Iconium

– în ie și –septembr octombrie

Sfinţii printre noi:
de la Paisie Olaru la Rafail Noica.
Duhovnici pe care i-am cunoscut

Mitropolitul Serafim
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Vrednicul de pomenire
P\rinte Patriarh Teoctist
a fost comemorat pe 7

septembrie, `n comuna boto [\ -
nea n\ St\uceni, cu prilejul `m -
pli nirii a 100 de ani de la na[ te -
re. Evenimentele au debutat la
bi serica din satul Victoria – cti to -
rie a patriarhului, cu un simpo -
zion la care au participat ierarhi,
preo]i, autorit\]i locale [i cen tra -
le, credincio[i din zon\. La fina -
lul lucr\rilor simpozionului a
luat cuv=ntul IPS P\rinte Mitro -
po lit Teofan, care a punctat una
din preocup\rile principale ale
P\rintelui Patriarh Teoctist, aceea
de a ridica [i restaura biserici: „A
`n]eles faptul c\ a zidi biserici
este lucrul cel mai important at=t
pentru arhierei, c=t [i pentru pre -
o]i. ~n biserica zidit\, construit\,
consolidat\, restaurat\, vin mul]i
credincio[i, care aud cuv=ntul
lui Dumnezeu, `nt\rindu-se
sufle te[te [i tr\ind mai frumos `n
via]a de familie [i de societate.
Dumnezeu s\-l odihneasc\ `n

pace pe vrednicul de pomenire
Patriarh Teoctist, iar dumnea -
voas tr\, cei din satul natal, s\
ave]i tot timpul `n suflet bucuria
[i mul]umirea c\ din r=ndurile
dumneavoastr\ a r\s\rit aceast\
floare `nmiresmat\ a Bisericii
noastre”. Dup\ simpozion, s-a

mers la morm=ntul p\rin]ilor
vrednicului de pomenire ierarh:
Dumitru [i Marghioala, unde s-a
s\v=r[it o slujb\ de pomenire.
Evenimentele s-au `ncheiat cu o
vi zit\ la casa memorial\ a Patri -
ar hului Teoctist din satul To ci -
leni.

Evenimente omagiale dedicate
P\rintelui Patriarh Teoctist,
cu ocazia `mplinirii a 100 de ani de la na[tere

~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit Teofan a
fost prezent pe 1 octombrie la Simpozionul
In terna]ional „Monumentul – Tradi]ie [i

Viitor”. Evenimentul, ajuns la cea de a XVII-a edi -
]ie, a reunit speciali[ti de prestigiu din institu]ii
subor donate Ministerului Culturii [i Academiei
Rom=ne, din institute de cercetare [i universit\]i
din Rom=nia [i din str\in\tate, cu preocup\ri `n
domeniile cercet\rii, conserv\rii [i restaur\rii
monumentelor istorice. Prima zi a Simpo zio nu -
lui s-a derulat la Ia[i [i a cuprins o sesiune de refe -
rate, vernisarea unei expozi]ii tematice, precum [i
prezentarea volumului cu lucr\rile edi]iei de anul
trecut. IPS P\rinte Mitropolit Teofan [i-a exprimat
recuno[tin]a fa]\ de `ntreaga lucrare a celor ce se
ocup\ de monumentele istorice: „G=ndul pe care
doresc s\-l a[ez la r\d\cina inimii dumneavoastr\
este unul de recuno[tin]\ pentru lucrarea pe care o
s\v=r[i]i. Cu c=t mai mult vom r\m=ne fideli mo -
nu mentului a[a cum a fost el g=ndit de c\tre bi ne -
cuv=nta]ii ctitori, cu at=t mai mult el va putea gr\i

tuturor c\ pe acest p\m=nt au existat [i exist\ `n
majoritate cre[tini, c\ am avut leg\turi cu Bizan]ul,
c\ domnitorii no[tri au avut str=nse leg\turi cu
Biserica. Pe l=ng\ preo]ii sau arhiereii care `n cear -
c\ s\ slujeasc\ `n sfintele altare, pe l=ng\ profesorii
de la catedrele de istorie sau de la alte domenii
umaniste, monumentele istorice sunt cet\]i de
rezisten]\ `n fa]a seculariz\rii [i descre[tin\rii”.

„Monumentul – Tradi]ie [i Viitor”, edi]ia a XVII-a 
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P\rintele Zaharia Zaharou a conferen]iat la Ia[i

Evenimentele Editurii Doxologia de s\rb\toarea
Sfintei Cuvioase Parascheva 

Prezent\ri de carte, o con -
ferin]\ sus]inut\ de P\ rin -
tele Arhiman drit Elisei,

sta re]ul M\n\stirii „Simo nos Pe -
tras” din Sf=ntul Munte Athos, [i
o expozi]ie de foto gra fie au fost
evenimentele preg\tite de
Editura Doxologia de s\r b\ -
toarea Sfintei Cuvioase Paras -
cheva. Anul acesta, pelerinii care
au venit la Ia[i s-au putut `nchina
[i la moa[tele Sfintei Mironosi]e,
`ntocmai cu Apostolii, Maria
Mag  dalena, aduse de la M\n\s ti -
rea „Simonos Petras” din Sf=ntul
Mun te Athos. Cu acest prilej, P\ -
rin tele Arhimandrit Elisei, stare]ul
M\n\stirii „Simonos Petras”, a
sus ]inut pe 11 octombrie, `n Aula
„Mihai Eminescu” a Universit\]ii
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i,
o conferin]\ pe tema „Mona his -
mul ortodox – Un dar pentru lu -
me”. ~n cadrul conferin]ei, P\ rin -
tele Arhimandrit Elisei a vorbit
despre m\n\stire [i monahi,
amin tind faptul c\ „m\n\stirea
este icoana vie a `mp\r\]iei lui
Dum nezeu, iar p\rin]ii monahi
r\m=n acolo pentru a ar\ta care
este ]inta [i cum se dob=nde[te
via ]a viitoare. Cu aceast\ ocazie

au fost prezentate [i dou\ volu -
me ale ieromonahului Theologos
Simonopetritul, ap\rute la Edi tu -
ra Doxologia: „Sf=nta Maria
Mag  dalena. Sf=ntul odor al M\ -
n\s tirii Simonos Petras” [i „Sf=n -
tul Paisie [i ucenicii lui `n Sf=ntul
Munte [i `n M\n\stirea Simono -
petra”.

Un alt eveniment preg\tit
special de Editura Doxologia a
fost [i lansarea albumu lui „Ce -
ruri. M\n\stiri [i Schituri din

Arhiepiscopia Ia[ilor”, text: Pr.
Sever Negrescu; fotografii: Emil
B\nu]i. Lucrarea a ap\rut la ini -
]ia tiva [i cu binecuv=ntarea IPS
P\rinte Mitropolit Teofan. Lan sa -
rea a avut loc pe 12 octombrie
`n Sala Gotic\ a M\n\stirii „Sfin -
]ii Trei Ierarhi” din Ia[i. Publicul
prezent la eveniment s-a putut
bucura [i de o miniexpozi]ie cu
cele mai frumoase fotografii rea -
li zate pentru volumul lansat.

P\rintele Arhimandrit Za -
haria Zaharou de la M\ -
n\s tirea ortodox\ „Sf=n -

tul Ioan Botez\torul” din Tolles -
hunt Knights, Anglia, a sus]inut
pe 21 octombrie, la Cen trul
Providen]a din Ia[i, conferin]a
„Lacrimile. T\m\duirea persoa -
nei”. Invitatul a sublinitat faptul
c\ at=t monahii, c=t [i laicii tre -
buie s\ ]inteasc\ spre un singur
]el – urmarea drumului lui Hris -
tos: „Una dintre cele mai sigure
c\i prin care omul se des\v=r [e[ -
te ca persoan\ este calea la cri -
mi lor. Lacrimile unesc toate 



pu terile suflete[ti ale omului,
d=n du-i puterea s\ se ridice la
`n\l ]imea cerut\ de `ndoita po -
run c\ a iubirii – a-L iubi pe
Dum  nezeu cu toat\ fiin]a [i pe
aproapele ca pe tine `nsu]i. Trep -
tat, firea celui ce pl=nge `naintea
lui Dum ne zeu este t\m\duit\ [i
`ntregit\, iar mintea se une[te `n
chip fi resc [i armonios cu inima.
~n ne voin]a de a tr\i potrivit
porun cilor Evangheliei, mintea
este r\s tignit\ [i, prin lucrarea
haru lui, se pogoar\ `n inim\. De
fie care dat\ c=nd izbutim s\
pl=n gem `naintea lui Dumnezeu,
sufletul nostru prime[te o sf=nt\
un gere, [i, cu timpul, aceast\
ne`n cetat\ pecetluire cu harul
Duhului Sf=nt, `n inima noastr\
se zugr\ve[te chipul lui Hristos”.

Pe 22 octombrie, p\rintele
Za haria Zaharou a sus]inut, `n
Aula Magna „Mihai Eminescu” a
Universit\]ii „Alexandru Ioan
Cuza” din Ia[i, conferin]a „Cele 3
perioade ale vie]ii duhovnice[ti
cu referire la `nv\]\turile Sf=n -
tului Siluan [i ale P\rintelui So -
fro nie Saharov”. Evenimentul a
fost organizat de sectorul Exarhat
al Arhiepiscopiei Ia[ilor, `m pre u -
n\ cu Editura Doxologia. La fina -
lul conferin]ei, dl C\t\lin Jeckel,
directorul Editurii Doxologia a
Mitropoliei Moldovei [i Buco vi -
nei, a f\cut o scurt\ prezentare a
volumului „Adu-]i aminte de
dra  gostea cea dint=i” a p\rintelui
Zaharia Zaharou, ap\rut anul a -
cesta la Editura Doxologia. Lu -
cra rea este o incursiune `n teo -

logia P\rintelui Sofronie despre
cele trei perioade ale vie]ii
duhovnice[ti. 

~n timpul vizitei la Ia[i, p\ -
rintele arhimandrit Zaharia
Zaharou a mai sus]inut `nc\
dou\ conferin]e. Pe 22 octom bri -
e, la Facultatea de Teologie Or -
todox\ „Dumitru St\niloae” din
Ia[i, p\rintele Zaharia le-a vor bit
studen]ilor [i p\rin]ilor profesori
despre „Importan]a studierii Sfin -
]ilor P\rin]i”, iar pe 23 octombrie
le-a vorbit studen]ilor teologi ie -
[eni de la Colegiul „Sf=ntul Ni -
co lae” despre „Via]a de rug\ ciu -
ne pentru cei care se preg\tesc
s\ devin\ preo]i”.
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Un eveniment academic
[i [tiin]ific major a fost
organizat, pe 30 octom -

brie, la Universitatea „Al. I.
Cuza”. Festivitatea dedicat\ fi na -
li z\rii proiectului „Monumenta
linguae Dacoromanorum. Biblia
1688” a `nsemnat un moment de
bucurie, de bilan], de aplauze,
de mul]umiri [i de recunoa[tere
a muncii depuse de o echip\ de
peste 40 de colaboratori. „Mo -
nu menta linguae Dacoromano -
rum. Biblia 1688” (MLD) este un
proiect filologic complex de edi -
tare a celor mai vechi traduceri
ro m=ne[ti ale Bibliei. Proiectat\
s\ apar\ `n 24 de volume, seria
MLD este o edi]ie filologic\, `n -
so]it\ de studii [i comentarii ling -
vis tico-filologice, de facsimile [i
de indici de cuvinte [i forme a
celor trei versiuni integrale ale
Bibliei din secolul al XVII-lea:
Biblia de la Bucure[ti (1688) [i
dou\ versiuni manuscrise ale
Vechiului Testament, needitate
p=n\ `n prezent: manuscrisul
rom=nesc nr. 45 de la Biblioteca
Filialei din Cluj a Academiei
Rom=ne [i manuscrisul rom= -

nesc nr. 4389 de la Biblioteca
Aca demiei Rom=ne. Proiectul
MLD a fost ini]iat `n anul 1986,
`n cadrul unui parteneriat [ti in -
]ific [i academic `ntre Universi t\ -
]ile „Alexandru Ioan Cuza” din
Ia[i [i „Albert Ludwig” din Frei -
burg, Germania, de Paul Miron,
pro fesor la Universitatea din
Frei  burg, `n colaborare cu pro -
fesorii ie[eni Alexandru Andri es -
cu [i Vasile Arvinte. Invitat de
onoa re la eveniment, IPS P\rinte
Mitropolit Teofan a mul]umit lui
Dumnezeu, dar [i tuturor celor

ca re s-au implicat `n proiect pen -
tru puterea de munc\ [i d\ruirea
de care au dat dovad\. „Prin fap -
tul c\ a `nceput `nainte de 1990,
proiectul prime[te o conota]ie cu
totul special\, cu tot ceea ce `n
acei ani – trei – a reprezentat
Bib lia `n via]a lor. Cred c\ [i du -
p\ 1990, at=]ia oameni, aple c=n -
du-se asupra Scripturii, au res pi -
rat `n interiorul atmosferei bib -
lice, cu toate consecin]ele asu -
pra pro priilor vie]i, asupra fa mi -
liei lor [i a celor care au fost [i
sunt sub influen]a lor.”

Finalizarea proiectului „Monumenta linguae
Dacoromanorum. Biblia 1688”
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Deschiderea anului academic la Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i

Pe 30 septembrie, Univer -
sitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Ia[i a organizat,

`n Aula Magna „Mihai Eminescu”,
ceremonia de deschidere a anu -
lui universitar 2015-2016. La
eve niment au fost prezente mai
multe personalit\]i din mediul
academic [i din administra]ia

local\ din Ia[i, c=t [i din Chi [i -
n\u. ~ntre alocu]iunile sus]inute a
fost prezentat [i mesajul transmis
de IPS P\rinte Mitropolit Teofan.
Acest mesaj a fost citit de p\ rin -
tele arhimandrit Hrisostom R\d\ -
[a nu, consilierul educa]ional al
Ar hiepiscopiei Ia[ilor. La final, au
fost oferite premii pentru 33 de

studen]i cu rezultate academice
de osebite, precum [i pentru cinci
pro iecte de succes ale asocia ]i -
ilor studen]e[ti din anul acade -
mic trecut.

Pe 1 octombrie, studen]ii Fa -
cul t\]ii de Teologie Ortodox\
„Du mitru St\niloae“ din Ia[i au
`nceput noul an universitar prin

Cele [ase seminarii teolo -
gi ce din Arhiepiscopia
Ia [ilor [i-au deschis, pe

13 [i 14 septembrie, por]ile pen -
tru noul an [colar cu s\v=r[irea
Sfintei Liturghii [i a slujbei Te De -
u m-ului, `n care s-a cerut re v\r -
sarea binecuv=nt\rii lui Dum ne -
zeu asupra elevilor [i profe so -
rilor. Festivitatea de `ncepere a
cursurilor la Liceul Teologic Or -
to dox „Cuvioasa Parascheva“ de
la M\n\stirea Agapia, jud. Neam],
a avut loc pe 13 septembrie cu o
slujb\ de Te Deum, ce a fost
s\v=r[it\ de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan, `n Biserica „Sfin]ii Ar han -
gheli Mihail [i Gavriil“ a m\n\s -
tirii. La final, Mitropolitul Mol do -
vei [i Bucovinei i-a mul]umit mo -
na hiei prof. Eustochia Volmer

pentru activitatea desf\[urat\ `n
calitate de director al Liceului Te -
ologic Ortodox „Cuvioasa Paras -
cheva“. Noua directoare a lice -
ului, `ncep=nd cu acest an [colar,
va fi prof. Carmen P`rleciu.

La Seminarul Teologic Liceal
Ortodox „Sf. Gheorghe“ din Bo to -
[ani, noul an [colar a `nceput cu
o slujb\ de Te Deum, s\v=r[it\ pe
14 septembrie de c\tre IPS P\ -
rinte Mitropolit Teofan. La final,
Mitropolitul Moldovei [i Buco vi -
nei i-a mul]umit pr. Constantin
Z\i ceanu pentru activitatea des -
f\ [urat\ `n calitate de director [i
profesor al seminarului boto[\ -
nean, d\ruindu-i, `n semn de pre -
]uire, o icoan\ a M=n tui to rului
nostru Iisus Hristos. Noul di rector
al seminarului, `ncep=nd cu acest

an [colar, este pr. prof. dr. Daniel
Dasc\lu.

~n prima zi a noului an [colar,
a sunat clopo]elul [i pentru elevii
{colii „Varlaam Mitropolitul“,
insti tu]ie de `nv\]\m=nt patronat\
de Mitropolia Moldovei [i Bu co -
vinei. Plini de bucurie, dar [i de
emo]ie, copiii au participat, al\ -
turi de p\rin]i [i bunici, la slujba
religioas\ de binecuv=ntare s\ -
v=r [it\ pe terenul de sport al [co -
lii. ~n premier\, `n cadrul festi vi -
t\]ii de deschidere a vorbit vio lo -
nistul Alexandru Tomescu, c=[ti -
g\tor a numeroase premii na]io -
nale [i interna]ionale la festiva lu -
rile de muzic\ clasic\, iar Or -
ches tra jude]ean\ pentru copii [i
tineret „Mugurelul” din Suceava
a sus]inut un recital.

{coala doctoral\ a Facul -
t\]ii de Teologie „Dumi -
tru St\niloae” din Ia[i s-a

`mbog\]it cu `nc\ un profesor
co ordonator, `n persoana p\ rin -
telui decan Ion Vicovan, titu la -
rul disciplinei Istoria Bisericii
Or todoxe Rom=ne. Evenimentul
de prezentare public\ a tezei
de abilitare a avut loc pe 1 sep -
tembrie, `n Sala Profesori a fa -
cult\]ii de teologie ie[ene. Teza
de abilitare a p\rintelui prof.

univ. dr. Ion Vicovan s-a numit
„Arhiepiscopia Ia[ilor la jum\ta -
tea veacului al XX-lea”, iar din
comisie a f\cut parte pr. prof.
univ. dr. Alexandru Moraru de
la Facultatea de Teologie Orto -
dox\ din Cluj-Napoca, pr. prof.
univ. dr. Nicolae Chif\r de la Fa -
cultatea de Teologie Ortodox\
din Sibiu [i pr. prof. univ. dr.
Mihail Simion S\s\ujan de la
Facultatea de Teologie Orto do -
x\ din Bucure[ti.

Noul an [colar `n Arhiepiscopia Ia[ilor

Un nou `ndrum\tor de doctorat, la Facultatea de
Teologie din Ia[i

ð
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La Seminarul Teologic Li ce -
al Ortodox „Veniamin
Cos tachi“ de la M\n\s ti -

rea Neam] a avut loc pe 12 oc -
tom brie un simpozion dedicat
`m plinirii a 160 de ani de la `nfi -
in]area acestei institu]ii. Pentru a
marca acest moment aniversar, a
fost organizat\ o manifestare spi -
ritual-cultural\, ce a debutat cu
Sf=nta Liturghie s\v=r[it\ `n Bi se -
rica „Sf=ntul Ioan Iacob Hoze vi -
tul“ de IPS P\rinte Mitropolit Te -
ofan, al\turi de un sobor de
ierarhi, preo]i [i diaconi. Din so -
borul de arhierei au f\cut parte
IPS P\rinte Teodosie, Arhiepis co -
pul Tomisului, IPS P\rinte Pimen,
Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u -
]i lor, IPS P\rinte Calinic, Arhie -
pis copul Arge[ului [i Muscelului,
PS P\rinte Timotei Prahoveanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Bu  cure[tilor, [i PS P\rinte Emilian
Lovi[teanul, Episcop-vicar al Ar -
hi e piscopiei R=mnicului. La fina -
lul Liturghiei, IPS P\rinte Mi tro -
po lit Teofan a rostit un cuv=nt de
`nv\]\tur\, `n care a vorbit despre
`nsemn\tatea Seminarului Teolo -
gic de la M\n\stirea Neam]: „Au
trecut mul]i ani din momentul `n
care acest a[ez\m=nt a luat fiin]\
`ntr-o form\ organizat\, destinat\
preg\tirii preo]ilor din Mitropolia
Moldovei. S-au `mplinit 160 de
ani de vie]uire a acestui seminar
`n infrastructura misionar\ a Bi se -
ricii lui Hristos din Moldova. Pa -
triarhi, mitropoli]i, arhiepiscopi,
episcopi, vicari, stare]i de m\ n\s -
tiri, consilieri, protopopi, preo]i
de parohie, dasc\li de stran\, mi -
sionari mireni `n toate c=mpurile
de lucrare `n societatea rom= -
neas c\ – acesta este rodul pe care

acest a[ez\m=nt `l prezint\ ca pe
un chivot binecuv=ntat `n fa]a lui
Dumnezeu Cel `n Treime l\udat,
Tat\l, Fiul [i Duhul Sf=nt. N\ d\j -
duim `n mila Domnului c\ a ceas -
t\ perioad\ de timp a fost vreme
binepl\cut\ Domnului, c\ oa me -
nii care au trecut prin aceast\
[coal\ au tr\it aici dimensiunea
credin]ei, via]a `n Hristos, dob=n -
direa Duhului Sf=nt [i `mbr\ ]i [a -
rea iubirii lui Dumnezeu-Tat\l“.

Dup\ Sf=nta Liturghie a fost
oficiat\ slujba Parastasului pen -
tru profesorii [i absolven]ii ins ti -
tu]iei de `nv\]\m=nt teologic ce
au trecut la Domnul. La slujba de
pomenire, soborului de ierarhi
pre zen]i i s-a ad\ugat [i IPS P\ -
rin te Ioachim, Arhiepiscopul Ro -
ma nului [i Bac\ului. ~n conti nua -
re, au avut loc lucr\rile simpo -
zio nului `n sala de conferin]e a
seminarului. PS P\rinte Timotei
Prahoveanul a citit mesajul adre -
sat de Preafericitul P\rinte Pa -
triarh Daniel, intitulat „O lumin\
a credin]ei [i a culturii rom= -
ne[ti“. Reprezentan]ii Ministe ru -
lui Educa]iei au oferit apoi Se mi -

narului Teologic de la M\n\stirea
Neam] placheta [i diploma ani -
ver sar\ „Spiru Haret“ pentru acti -
vitatea educativ\ [i performan -
]ele din cei 160 de ani de acti vi -
tate. Prezen]i la eveniment au
fost [i reprezentan]ii Inspec tora -
tu lui {colar Jude]ean Neam], care
au `nm=nat diplome de excelen]\
pentru Seminarul Teologic „Ve -
nia min Costachi“, pentru p\rin te -
le Ioan Mihoc, directorul insti tu -
]iei, precum [i pentru p\rin]ii
pro fesori Vasile P\v\leanu [i
Viorel Laiu.

Prima parte a simpozionului s-a
`ncheiat cu lansarea mono gra fiei
„Seminarul Teologic Ortodox
«Veniamin Costachi» – istoric [i
contemporaneitate“. Prezentarea
lucr\rii a fost f\cut\ de p\rintele
arhimandrit Hrisostom R\d\[anu,
consilierul educa]ional al Arhie -
pis copiei Ia[ilor. ~n partea a doua
a zilei, a avut loc o sesiune de re -
fe rate. Au fost sus]inute peste 20
de prelegeri de absolven]i din di -
ferite genera]ii ale Seminarului
Teologic Ortodox de la M\ n\s ti -
rea Neam].

Seminarul Teologic de la M\n\stirea Neam] –
160 de ani de istorie

rug\ciune. La Catedrala Mitropo -
li tan\ din Ia[i a fost s\v=r[it\
Sf=n ta Liturghie de c\tre IPS
P\rinte Mitropolit Teofan, al\turi
de un sobor de preo]i profesori.
~n cuv=ntul de `nv\]\tur\, Mitro -
politul Moldovei [i Bucovinei a
vorbit despre misiunea [i rolul
unei facult\]i de teologie: „Misiu -

nea Facult\]ii de Teologie este
toc  mai aceea de a ar\ta drumul
pentru `mplinirea chem\rii hris -
tice, pentru a descrie, tr\i [i a cu -
noa[te jugul [i povara lui Hristos.
Doar duc=nd acest jug [i aceast\
povar\, omul se odihne[te, g\ -
se[ te sens vie]ii sale [i vie]uie[te
fru mos [i autentic `n aceast\ lu -

me, preg\tindu-se pentru ve[ni -
cia ~mp\r\]iei cerurilor. Cele trei
deziderate f\r\ de care nu poate
exista facultate de teologie ade -
v\rat\ sunt via]a duhovniceasc\,
tr\irea euharistic\ [i dimensiunea
academic\.”
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ATOR – filiala Pa[cani,
`n parteneriat cu Pro to -
popiatul Pa[cani [i Pa -

ro hia „Sfin]ii Voievozi“, a orga -
ni zat, pe 31 octombrie, o `n -
t=lnire cu 60 de tineri din ora[
[i `m pre jurimi. Evenimentul a a -
vut ca scop promovarea ac tivi -
t\ ]i lor ATOR `n r=ndul tinerilor,
precum [i lansarea unor pro vo -
c\ri de a se al\tura unor pro iec -
te aflate `n desf\[urare. Cel mai
important proiect este pe linie
filantropic\, grupul ATOR des -
chi z=nd o pagin\ pe facebook
„E[ti din Pa[cani dac\ oferi o
m= n\ de ajutor“, aici fiind pre -

zen tate c=teva cazuri sociale,
cu toate detaliile [i informa]iile
ne cesare ajutor\rii familiilor
s\race [i cu mul]i copii. La sf=r -
[i tul acestui eveniment, tinerii

au primit invita]ia re`nt=lnirii
peste dou\ s\pt\m=ni, de data
aceasta pentru vizionarea unui
film.

Quo vadis, tinere?

~n perioada 25-27 septem -
brie, 500 de tineri din Mi -
tro polia Moldovei [i Buco -

vi nei au participat, la Boto[ani,
la o `ntrunire ce a avut ca tem\
prin cipal\ „Tinerii de alt\dat\ –
modele pentru tinerii de azi:
P\rintele Paisie Olaru [i P\ rin -
tele Cleopa Ilie”. Manifestarea
in  titulat\ „T=n\rul Boto[\ nean” s-a
dorit a fi o continuare a Taberei
de la Nem]i[or [i a celorlalte `n -
t=l niri mari organizate de aso ci a -
]iile ortodoxe de tineret din zona
Moldovei. Participan]ii la `nt=l ni -
rea „T=n\rul Boto[\nean” s-au
bu curat [i de prezen]a IPS P\ rin -
te Mitropolit Teofan. Ierarhul a
s\ v=r[it Sf=nta Liturghie la Bi se ri -
ca „Sf=ntul Proroc Ilie” din Bo to -
[ani, prilej cu care a adresat [i
cu v=nt de `nv\]\tur\ tinerilor
prezen]i: „Ace[ti doi p\rin]i –
duhov ni cii Paisie Olaru [i Cleo -
pa Ilie, pe care voi ve]i `ncerca
`n aceste zile s\-i cunoa[te]i,
cred c\ pot s\ ne m\rturiseasc\
secretul ti ne re]ii lor, chiar dac\
erau b\tr=ni. Ace[ti p\rin]i `mbu -
n\ t\]i]i au avut trei lucruri `n via -
]\ pe care le-au urmat [i care au
alimentat tinere]ea b\tr=ne]ii lor.
~n primul r=nd, m\ refer la

leg\tura lor cu Dum nezeu, la
care au ]inut enorm de mult. Al
doilea lucru es te r\d\cina lor cu
p\m=ntul nea mului rom=nesc,
despre care vorbeau `n cuvinte
alese, en tu ziaste. ~n cel de-al
treilea r=nd, pen tru c\ erau
foarte mul]i cre[ tini din lume
care veneau la chi lia lor s\ fie
`nv\]a]i, cei doi p\ rin]i le
vorbeau despre valorile familiei
– despre tat\, despre ma m\,
despre copii [i educa]ia lor. V\
`ndemn din tot sufletul s\ v\

apropia]i de chipurile p\rin]ilor
Paisie Olaru [i Cleopa Ilie – ale
c\ror chipuri observ c\ le ave]i
pe ecusoanele voastre, c\ci au
multe a v\ gr\i”.

~n programul `ntrunirii au fost
cuprinse activit\]i religioase,
culturale, de cunoa[tere [i de re -
creere. ~nt=lnirea de la Boto [ani
a fost organizat\ de filiala local\
a Asocia]iei Tinerilor Ortodoc[i
Ro m=ni, coordonat\ de p\rintele
Marian Macuc, `n colaborare cu
Protopopiatul Boto[ani.

“S\ v\ apropia]i de chipurile p\rin]ilor Paisie Olaru [i
Cleopa Ilie, c\ci au multe a v\ gr\i” 
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S
fâr[itul de septembrie al
anului 2015 a f\cut ca Ia -
[ul s\ fie spa]iu de bilan]

pentru un important proiect so -
cial. Funda]ia „Solidaritate [i
Spe ran]\” a Arhiepiscopiei Ia -
[ilor, `n parteneriat cu Aso ci a]ia
„Cen trul de Cercetare [i Formare
a Uni ver sit\]ii de Nord” Baia Ma -
re, Asocia]ia „Filantropia” Ora -
dea [i Episcopia Severinului [i

Stre ha iei, a implementat proiectul
„Spune stop inactivit\]ii!”,
cofinan]at din Fondul Social Eu -
ro pean prin Programul Opera ]io -
nal Sectorial Dezvoltarea Re sur -
selor Umane 2007-2013, Axa
pri oritar\ 5 „Promovarea m\ su ri -
lor active de ocupare”, Dome -
niul major de interven]ie 5.1
„Dez voltarea [i implementarea
m\surilor active de ocupare”,

contract de finan]are POSDRU/
125/5.1/S/131155. Au fost con si -
liate [i informate profesional 968
de persoane, dintre care 288
[omeri de lung\ durat\ [i 680 de
persoane inactive din regiunile
Nord-Est, Sud-Vest [i Nord-Vest.
De asemenea, s-a f\cut formare
profesional\ pentru un num\r de
882 de persoane, din mediile
urban [i rural.

P
rotopopiatul Hârl\u s-a
implicat `n luna septem -
brie `n cadrul campaniei

de voluntariat „Poiana cu des -
tine”. Aceasta este implementat\

de Clubul de Ini]iativ\ Comu ni -
tar\ „Stefi IMPACT” al Colegiului
Na]ional „{tefan cel Mare” –
Hâr l\u, `n cadrul competi]iei na -
]ionale Euroscola „Solidari cu cei

de lâng\ noi” din Hârl\u
`n par teneriat cu
Protopopiatul Hârl\u,
Parohia Deleni, Prim\ria
Deleni, ATOR – filiala
Hârl\u [i Funda]ia „Noi
Orizonturi” – România.
Cam pania vizeaz\ acti vi -
t\]i pro sociale, benefi cia -
rii proiectului fiind 15
familii nevoia[e (b\trâni
singuri sau familii nume -
roase), care locuiesc `n
zone limi trofe ale ora[u -

lui Hârl\u. Scopul campaniei
este acela de a era dica s\r\cia,
dar `n special de a desf\[ura
activit\]i de socia lizare `ntre
voluntari [i comunitate. Tinerii
voluntari au ini]iat [i un magazin
online pe siteul poianacudestine.
blogspot.ro, unde pot fi citite [i
pove[tile de via]\ ale oamenilor
afla]i `n nevoie. Persoanele cu
inim\ mare au f\cut mai multe
dona]ii familiilor `nscrise `n
proiect, iar la `nceputul noului
an [colar au fost cump\rate
rechizite pentru cei 30 de copii
nevoia[i din cadrul proiectului.

Campanie pentru ajutorarea persoanelor nevoia[e,
la H=rl\u

Un proiect de succes [i-a `nchis por]ile –
“Spune stop inactivit\]ii!”

Programul “Hran\ pentru pelerini”,
de s\rb\toarea Sfintei Parascheva

B
iroul de Asisten]\ Social\ „Diaconia”, `n
co la borare cu Protopopiatele din Ar hi epis -
copia Ia[ilor, a derulat cu binecuvântarea

IPS P\rinte Mi tropolit Teofan, cu prilejul s\rb\torii
Sfintei Parascheva,  Programul „Hran\ pentru pele -
rini”. Astfel, au fost distribuite pachete cu alimente
[i ceai atât credincio[ilor care s-au a[ezat la rând
cât [i celor implica]i `n or ganizarea evenimentelor.
Aceste produse au fost oferite de mai multe parohii
din Arhie pis copia Ia[ilor care s-au `nscris `n acest
program. Alimentele au fost `mp\r]ite cu ajutorul
vo lun ta rilor [i au avut certificat de con formitate. 
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H
ramul Sfintei Cuvioasei
Parascheva adun\ la
Ia[i mul]ime mare de pe -

le rini din toate col]urile ]\rii, dar
[i din str\in\tate. Pentru a veni
`n sprijinul acestora, Mitropolia
Mol dovei [i Bucovinei a orga ni -
zat un punct de prim ajutor care
a avut ca scop oferirea asisten]ei
`n situa]ii de urgen]\. Asocia]ia
Medicilor [i Farmaci[tilor Orto -
doc[i Români (AMFOR) – filiala
Ia[i, `n parteneriat cu Spitalul [i
Policlinica „Providen]a” au asi -
gurat asisten]\ medical\ non-
stop, `n perioada 9-15 octom -
brie, adic\ pe toat\ durata des -
f\[ur\rii sfintelor s\rb\tori.
Echipa AMFOR, o echip\ com -
pe tent\ [i plin\ de entuziasm,
alc\tuit\ din 30 de medici de
diferite specialit\]i [i 36 de stu -
den]i din diferi]i ani de studiu de
la UMF Ia[i, `mpreun\ cu asis -
ten tele medicale din cadrul uni -
t\ ]ilor medicale ale Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei, au cola -

bo rat cu Serviciile Ambulan]ei [i
SMURD-ului, cu voluntarii de la
Crucea Ro[ie Na]ional\ [i cu
Jandarmeria. Din cauza frigului,
a oboselii sau a istoricului me di -
cal, 380 dintre pelerinii veni]i la
Ia[i au avut nevoie de `ngrijiri

me dicale. Dintre ace[tia, doi pa -
ci en]i au fost trimi[i cu ambu lan -
]a spre spitalizare, iar 10 pa ci -
en]i, care se adresaser\ servi ciu -
lui de ambulan]\, au primit tra -
tament medicamentos `n cadrul
punctului sanitar.

Z
iua de 16 octombrie a adus la Ia[i bu cu -
rie pentru copiii beneficiari ai unui pro -
iect de suflet derulat de c\tre Funda]ia

„Solidaritate [i Speran]\” a Arhiepiscopiei Ia[ilor.
Timp de dou\ zile s-a desf\[urat etapa final\ a
concursului de crea]ie organizat `n cadrul
proiectului POSDRU „Credem `n viitorul t\u! –
Prevenirea [i corectarea fenomenului de p\r\sire
timpurie a [colii `n rândul copiilor [i tinerilor cu
domiciliul `n foste zone industrializate din
regiunea de Nord-Est [i Sud-Est”.

Concursul a avut trei etape, la care au
participat to]i cei 342 de beneficiari, copii [i
tineri cu vârste cuprinse `ntre 5 [i 18 ani,
`mp\r]i]i `n patru categorii de vârst\. Finali[tii au
fost 24 de copii din ora[ele Ia[i, Hârl\u [i Gala]i,
care au avut de demonstrat cât de creativi sunt `n
probe individuale [i de echip\. Premiile oferite
de organizatori pentru fiecare categorie de vârst\
au fost: premiul I – un laptop, premiul al II-lea –
o tablet\ [i premiul al III-lea – un aparat foto.

Copiii au avut parte [i de alte surprize care i-au
`ncântat [i le-au adus mult\ bucurie.

Concurs de crea]ie organizat `n scopul ajutor\rii
copiilor la Funda]ia “Solidaritate [i Speran]\”

Sprijin [i `ngrijiri medicale pentru pelerini 
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PS Episcop-vicar Calinic
Boto[\neanul, `mpreun\
cu p\rin]ii Catedralei

Mitro po litane din Ia[i [i cu mun -
citorii echipei „Me[terul Ma -
nole” de la Centrul Eparhial Ia[i,
au deschis mor m=ntul Mitropoli -
tu lui Iosif Na niescu. Momentul
emo ]io nant a avut loc pe 16
septembrie cu binecuv=ntarea
IPS P\rinte Mitropolit Teofan. ~n
acest con text, s-a ridicat piatra
de mar mu r\ deja cr\pat\ `n
c=teva locuri, a fost `ndep\rtat
p\m=ntul de pe morm=nt [i s-au
scos cu grij\ din cript\ osemin te -
le, dar [i buc\]i din ve[m=ntul
arhieresc `n care a fost `nmor -
m=n tat, crucea [i en gol pionul
din lemn sculptat, par te din bas -
ton, buc\]i din sc=n du rile si -
criului care nu au putrezit `n cei
113 ani de la `nmorm=n tare [i
p\m=ntul existent din cript\. ~n
Catedrala Mitropo li tan\, osemin -
tele au fost sp\late cu agheasm\,
vin [i untdelemn, apoi au fost
puse `ntr-un sac spe cial, sigilate
[i a[ezate `ntr-o r\ cli]\ de lemn
sculptat. Apoi, au fost depuse `n
capela Re[edin]ei mitropolitane,
p=n\ ce Bunul Dum nezeu va
r=ndui s\ fie puse la `nchinare,
ca Sfinte Moa[te. Ur meaz\ ca
p\r]ile din ve[ m=n tul arhieresc
g\site intacte, en gol pionul,
crucea, scaunul [i bas tonul s\ fie

restaurate [i depuse `n morm=nt,
dup\ rea bi litarea lui, `n a[a fel

`nc=t s\ fie la vedere [i cinstite
cum se cu vine.

Osemintele Mitropolitului Iosif Naniescu au fost
scoase din morm=nt

Zile de doliu `n Parohia
„Sfin]ii Teodori”, din Ia[i,
Pro topopiatul I Ia[i. Du -

p\ 45 de ani de slujire preo -
]easc\, p\rintele Teodor Mera s-a
mutat la cele ve[nice. Slujba
`nmorm=nt\rii a avut loc pe 27
octombrie. La fel ca [i `n timpul
vie]ii, p\rintele Teodor a adunat
`n jurul s\u un num\r impre sio -
nant de credincio[i, dar [i de
pre o]i slujitori – colegi, prieteni,
`mpreun\-lucr\tori pentru Hris -

tos, care s-au rugat pentru su fle -
tul s\u. Slujba a fost s\v=r[it\ de
PS Ignatie Mure[anul, Arhiereu-
vi car al Episcopiei Ortodoxe Ro -
m=ne din Spania [i Portugalia.
Din Parohia „Sfin]ii Teodori”, fa -
mi lie, preo]i [i credincio[i s-au
`n dreptat apoi spre cimitirul „Bi -
se ricu]ei dintre vii”, a[a cum este
cunoscut\ M\n\stirea Podgoria
Co pou unde trupul p\rintelui a
fost `ngropat. Ve[nic\ s\-i fie po -
menirea!

A trecut la Domnul p\rintele Teodor Mera 
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