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Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva
Sf=nta aduc\toare de
sfin]i

A

scult\toare a rug\ciu nilor [i fierbinte rug\toare c\tre Milostivul Dumnezeu, Sf=nta Parascheva este
cinstit\ de cre[tinii ortodoc[i `n
ziua de 14 octombrie. Num\rul
cre[tinilor prezen]i la slujbele
`nchinate Sfintei cre[te `n mod
constant, an de an, [i datorit\
fap tului c\ ea este „leacul du rerii, m=na vindec\rii, casa
ocrotirii, m=ntuirea de boli”. Mai
mult dec=t at=t, ea ]ine partea
celor asupri]i pe nedrept, este
avocata celor nedrept\]i]i, fiind
numit\ „mijlocitoarea celor
gre[i]i, folositoarea celor asupri]i,
`ndrept\toarea judec\torilor r\i,
sc\parea celor judeca]i [i os=ndi]i [i st=rpitoare a r\ut\]ilor”.
Dup\ anul 1989, s\rb\toarea
Sfintei Cuvioase Parascheva de
la Ia[i se transform\ dintr-o s\rb\toare local\ [i regional\ `ntr-una
na]ional\ [i chiar interna]ional\.
De 20 de ani, la s\rb\toarea
Ocro titoarei Moldovei, sunt
aduse spre `nchinare credin cio[ilor moa[te binef\c\toare ale
altor mari sfin]i ai Ortodoxiei.
Astfel, `ncep=nd din anul 1996,
c=nd au fost aduse la Ia[i moa[tele Sf=ntului Andrei, Apostolul
Rom=nilor, din ora[ul grecesc
Patra, capitala Moldovei a primit
`n anul 2000 moa[tele Sf=ntului
Mare Mucenic Gheorghe, aduse
de la Livadia – Grecia, pentru ca
`n anul 2001 s\ poposeasc\ la
Ia[i Br=ul Maicii Domnului, adus
tot din Grecia, de la Volos. Un
an mai t=rziu, `n 2002, au fost
aduse moa[tele unui sf=nt
rom=n, Ioan Casian, p\strate la
Marsilia, `n Fran]a, pentru ca `n
2003 s\ fie aduse, de la Tesalonic, din Grecia, moa[tele Sf=ntului Mare Mucenic Dimitrie, Izvor=torul de mir. ~n 2004, pelerinii
au putut venera la Ia[i un fragment din Sf=nta Cruce, aflat la

M\n\stirea „Panaghia Soumela”
de l=ng\ ora[ul grecesc Veria.
Tot de la Veria au fost aduse `n
anul urm\tor, 2005, moa[tele
Sf=ntului Pavel, Apostolul Neamurilor, iar `n 2006, de la Eghina
– Grecia, au fost aduse moa[tele
Sf=ntului Ierarh Nectarie Taumaturgul. ~n anul 2007 au fost aduse la Ia[i moa[tele Sf=ntului Ioan
Gur\ de Aur de la M\n\stirea
„Sf. Varlaam” de pe Meteora –
Grecia. ~n anul 2008 au fost aduse moa[tele Sf=ntului Ierarh Nifon de la Catedrala Mitropolitan\
din Craiova, iar `n anul 2009,
moa[ tele Sf=ntului Vasile cel
Mare de la M\n\stirea „Sfin]ii
Trei Ierarhi” din Ia[i. Bucuria
`nt=lnirii cu sfin]ii lui Dumnezeu
a fost continuat\ `n anul 2010,
c=nd au fost aduse la Ia[i, de la
M\ n\stirea „Sf=ntul Pavel” din
Sf=ntul Munte Athos, moa[tele
Sf=ntului Maxim M\rturisitorul.
~n anul 2011 au fost aduse la Ia[i
moa[tele Sf=ntului Mucenic
Policarp de la M\n\stirea Ambelakiotissa din Grecia; `n anul
2012 au fost aduse din Ucraina
o parte din moa[tele Sf=ntului
Cuvios Teofil cel nebun pentru
Hristos, de la M\n\stirea Kitaev,
iar `n anul 2013 au fost aduse de
la M\n\stirea Neam] moa[tele
Sf=ntului Simeon St=lpnicul din
Muntele Minunat. ~n 2014 au

2 | septembrie-octombrie | Candela Moldovei | an XXIV, nr. 9-10

fost aduse moa[tele Sf=ntului
Voievod Martir Constantin Br=ncoveanu, de la Biserica „Sf=ntul
Gheorghe Nou” din Bucure[ti,
iar `n anul 2015 au fost aduse
moa[tele Sfintei Maria Magdalena. Anul acesta, cu binecuv=ntarea ~naltpreasfin]itului Teofan,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, au fost aduse moa[tele Sf=ntului Neofit Z\vor=tul, `nso]ite de
~naltpreasfin]itul Atanasie, Mitropolit de Limasol [i de Ierodiaconul Siluan de la M\n\stirea „Sf=ntul Neofit” din Cipru.

~nt=lnirea sfin]ilor la
Ia[i

M

anifest\rile dedicate
Sfintei Cuvioase Parascheva au debutat pe
10 octombrie cu procesiunea
scoaterii sfintelor moa[te. ~nainte
de procesiune, PS Episcop-vicar
Calinic Boto[\neanul, `mpreun\
cu un sobor numeros de preo]i [i
diaconi, au citit, l=ng\ racla cu
sfintele moa[te, Acatistul Sfintei
Cuvioase Parascheva. Apoi,
preo]ii au luat pe umeri racla [i
au pornit `n procesiune pe
str\zile din jurul Catedralei fiind
`nso]i]i de sute de credincio[i.

ð
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ð Dup\ ce au fost a[ezate pe espla nada din fa]a Catedralei
mitropolitane, credincio[ii s-au
a[ezat la r=nd pentru `nchinare.
Pe 12 octombrie, au fost aduse
din Cipru, moa[tele Sf=ntului
Cuvios Neofit Z\vor=tul. Delega]ia cipriot\, condus\ de IPS
P\rinte Atanasie, Mitropolit de
Limasol, a fost `nt=mpinat\ pe
Aeroportul interna]ional din Ia[i
de o delega]ie a Centrului Eparhial Ia[i, condus\ de IPS P\rinte
Mitropolit Teofan. Dup\ primirea
oficial\ de la Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i, PS Episcop-vicar
Calinic Boto[\neanul a s\v=r[it o
slujb\ de Te Deum. ~n cuv=ntul
de bun venit, IPS P\rinte Mitropolit Teofan a exprimat speran]a
c\, prin venirea sfintelor sale
moa[te la Ia[i, Sf=ntul Neofit va
deveni cunoscut [i `n spa]iul ortodox rom=nesc: „R=nduit-a
Dumnezeu s\ avem pentru c=teva zile aici, la Ia[i, o p\rticic\
din moa[tele Sf=ntului Neofit
Z\vor=tul, mare pustnic de la
`nceputul mileniului II al cre[tin\t\]ii, tr\itor `n insula Cipru [i
nevoitor timp de peste 60 de ani
`ntr-o grot\ din aceast\ insul\
binecuv=ntat\. Acest mare sf=nt
al Bisericii, odat\ cu prezen]a
sfintelor sale moa[te `n ]ara
noastr\ [i prin tip\rirea `n limba
rom=n\ a operei sale filocalice
`n cinci volume, va deveni mai
cunoscut [i `n arealul nostru rom=nesc. Sf=ntul Cuvios Neofit va
fi de acum cunoscut at=t `n sfintele noastre m\n\stiri, c=t [i `n
casele credincio[ilor; opera sa
filocalic\ va hr\ni cu siguran]\
sufletele credincio[ilor `nsetate
de adev\r, de iubire, de frumuse]e”.
IPS P\rinte Atanasie, Mitropolit de Limasol, [i-a exprimat bucu ria de a putea participa la
marea s\rb\toare a Sfintei Cuvioase Parascheva de la Ia[i [i a
transmis salutul ierarhilor Bisericii ortodoxe din Cipru, a clerului [i credincio[ilor din aceast\
]ar\: „Pentru noi este o mare
binecuv=ntare faptul c\ ne afl\m
`mpreun\ cu fr\]iile voastre la
aceast\ sf=nt\ s\rb\toare. Dar
este [i o mare binecuv=ntare [i
pentru c\, prin prilejul acestui

sf=nt hram, am adus cu noi
sfintele moa[te ale Sf=ntului
Neofit. Sf=ntul Neofit Z\vor=tul
este unul dintre cei mai iubi]i
sfin]i ai Bisericii Ciprului. Este
sf=ntul care `nfrumuse]eaz\ biserica noastr\ local\ a Ciprului de
mai multe veacuri, iar at=t m\n\stirea sa, c=t [i locul nevoin]ei
sale, sunt pentru noi spitale duhovnice[ti unde ne vindec\m de
patimile [i p\catele noastre [i
liman duhovnicesc unde ne
odihnim de problemele [i de
ispitele zilnice. Consider\m a fi
un mare eveniment duhovnicesc
faptul c\ un sf=nt al Bisericii
Ciprului a fost adus spre `nchinare [i spre venerare popo rului
drept-credincios din Moldova [i
Rom=nia”.

Pelerini pe „Calea
Sfin]ilor”

P

e ploaie [i pe un frig p\trunz\tor, peste dou\ mii
de credincio[i, zeci de
preo]i [i ierarhi s-au rugat ne`ncetat la moa[tele binef\c\toare
ale Sfintei Cuvioase Parascheva
[i ale Sf=ntului Neofit Z\vor=tul
din Cipru `n cadrul procesiunii
„Calea Sfin]ilor”, desf\[urat\ pe
12 octombrie pe str\zile din centrul Ia[iului. Alaiul care s-a
deplasat `n tihna rug\ciunii cale
de trei kilometri a fost condus de
IPS P\rinte Mitropolit Teofan, IPS
P\rinte Atanasie, Mitropolit de
Limasol [i IPS P\rinte Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului. Procesiunea a f\cut dou\
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ð opriri, la Biserica „Sf=ntul Sava”
[i la M\n\stirea „Sfin]ii Trei Ierarhi”, unde moa[tele sfin]ilor au
fost `nt=mpinate de preo]i slu jitori [i de credincio[i. La „Calea
Sfin]ilor” au participat Fanfara
militar\ a Garnizoanei Ia[i [i militari ai Batalionului 151 Infanterie R\zboieni, care au `nso]it
sfintele moa[te ]in=nd `n m=ini
tor]e aprinse. Dup\ procesiune,
moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva [i ale Sf=ntului Neofit Z\vo r=tul au fost rea[ezate spre
`nchinare pelerinilor `n balda chinul din curtea Catedralei
Mitropolitane din Ia[i.

Ziua Sfintei Cuvioase
Parascheva

P

e 14 octombrie, de hramul Catedralei Mitropolitane, Ia[ul a devenit Cetatea Ortodoxiei rom=ne[ti. {i `n
acest an, nu mai pu]in de 25 000
de pelerini au fost prezen]i `n
aceast\ zi `n capitala Moldovei:
10 000 de credincio[i au asistat
la Sf=nta [i Dumnezeiasca Liturghie, iar al]i 15 000 au a[teptat
cu r\bdare la r=nd pentru a se
`nchina la sfintele moa[te ale
Cuvioasei Parascheva [i ale Sf=ntului Cuvios Neofit Z\vor=tul.
Sf=nta Liturghie a fost s\v=r[it\
de un sobor 27 de ierarhi din
]ar\ [i str\in\tate: IPS P\rinte
Athanasie, Mitropolit de Limassol, IPS P\rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, IPS
P\rinte Antim, Mitropolit de Alexandrupolis (Grecia), IPS P\rinte
Ioan, Mitropolit de Kori]á (Albania), IPS P\rinte Lauren]iu, Arhiepiscopul Sibiului [i Mitropolitul
Ardealului, IPS P\rinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei [i Mitropolitul Olteniei, IPS P\rinte Petru,
Ar hiepiscopul Chi[in\ului, Mitropolitul Basarabiei [i Exarh al
Plaiurilor, IPS P\rinte Mitropolit
Nifon, Arhiepiscopul T=rgovi[tei
[i Exarh Patriarhal, 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, IPS P\-

rinte Ciprian, Arhiepiscopul
Buz\ului [i Vrancei, IPS P\rinte
Casian, Arhiepiscopul Dun\rii
de Jos, PS P\rinte Qais, Episcop
de Erzurum [i Vicar al Patriarhiei
Antiohiei, PS P\rinte Arsenie,
Episcop de Zneapol [i Vicar al
Mitropoliei de Plovdiv (Bulgaria),
PS P\rinte Corneliu, Episcopul
Hu[ilor, PS P\rinte Lucian, Episcopul Caransebe[ului, PS P\rinte
Nicodim, Episcopul Severinului
[i Strehaiei, PS P\rinte Vincen]iu,
Episcopul Sloboziei [i C\l\ra[ilor, PS P\rinte Andrei, Episcopul
Covasnei [i Harghitei, PS P\rinte
Galaction, Episcopul Alexandriei
[i Teleormanului, PS P\rinte
Petroniu, Episcopul S\lajului, PS
P\rinte Gurie, Episcopul Devei [i
Hunedoarei, PS P\rinte Macarie,
Episcopul Ortodox Rom=n al
Europei de Nord, PS P\rinte Mihail, Episcopul Ortodox Rom=n
al Australiei [i Noii Zeelande, PS
P\rinte Ieronim Sinaitul, Episcop
Vicar Patriarhal, PS P\rinte Emilian Lovi[teanul, Episcop Vicar al
Arhiepiscopiei R=mnicului. R\spunsurile la stran\ au fost date
de Corul „Sanctus” al Catedralei
Mitropolitane din Ia[i.
Dup\ rostirea Sfintei Evanghelii, cuv=ntul de `nv\]\tur\ a fost
rostit de IPS P\rinte Athanasie,
Mitropolit de Limasol: „Biserica
a r=nduit ca noi s\ cinstim sfintele moa[te pentru c=teva motive
importante. Primul motiv este
acela de a ne aduna `mpreun\ [i
de a constitui, astfel, Biserica. Al
doilea motiv este ca atunci c=nd
s\v=r[im Sf=nta Jertf\ [i ne `mp\rt\[im cu Sfintele Taine ale lui
Hristos, s\ ne rug\m [i s\ invoc\m mijlocirile Sfin]ilor, care
sunt fra]i des\v=r[i]i ai no[tri `n
Hristos, [i s\ `i rug\m s\ se roage
pentru noi, s\ ne `nt\reasc\ cu
rug\ciunile lor, s\ ne dea [i s\
mijloceasc\ pentru noi putere de
la Domnul, `n lupta noastr\ de zi
cu zi. Un alt motiv pentru care
Bi serica a r=nduit s\ cinstim
moa[tele este [i acela c\ Sfin]ii
sunt modele vii ale Sfintei Evanghelii. F\r\ ei, Sf=nta Evanghelie
n-ar fi putut fi dovedit\, verificat\. Sfin]ii au adeverit `n via]a lor
[i ne-au dovedit c\ toate cele pe
care le-a spus M=ntuitorul [i le
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pro pov\duie[te Biserica sunt
adev\rate [i realizabile. Ne `nchi n\m [i vener\m sfintele
moa[te cu `ncredin]area ad=nc\
a faptului c\ Dumnezeu este
Adev\rul [i c\ Domnul nostru
Iisus Hristos tr\ie[te `n veac `n
Biserica Sa. ~n sf=r[it, un alt motiv este acela c\ via]a lor este o
judecat\ pentru via]a noastr\, a
fiec\ruia dintre noi. Sf=nta Parascheva [i Sf=ntul Neofit ast\zi
ne dovedesc c\ atunci c=nd
omul ~l iube[te pe Hristos, nu-i
mai lipse[te nimic. Ba din contr\, c=nd Hristos lipse[te din
inima omului, oric=t [i orice ar
avea omul, el este nefericit”.
~n momentul `mp\rt\[irii
ierarhilor [i preo]ilor slujitori, a
fost citit de c\tre IPS P\rinte
Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul
T=rgovi[tei [i Exarh Patriarhal,
mesajul c\tre pelerini al Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom=ne,
intitulat „~nt=lnirea cu sfin]ii ne
aduce bucurie [i binecuv=ntare
`n suflet”: „~nt=lnirea cu Sfin]ii ne
aduce bucurie [i binecuv=ntare
`n su flet. Via]a duhovniceasc\
poate fi asem\nat\ cu o c\l\torie
con ti nu\ pentru dob=ndirea
sfin]eniei, ca dar al lui Dum nezeu Cel Unul Sf=nt pentru cei
ce-L caut\ pe El. C\l\uzitorii
no[tri `n aceast\ c\l\torie sunt
Sfin]ii Bi se ricii, de vreme ce
ace[tia, prin via]a lor `nchinat\
slujirii lui Dumnezeu, au urmat
cuvintele Evangheliei lui Hristos
Domnul, fiind astfel pentru noi
modele des\v=r[ite de via]\
cre[tin\. Sf=ntul Cuvios Neofit
Z\vor=tul, care s-a nevoit ca
pustnic `n insula Cipru la sf=r[itul secolului al XII-lea [i `nceputul secolului al XIII-lea, `ntruchipeaz\ un mo del autentic de
via]\ monahal\, de cultivare a
comuniunii cu Dumnezeu [i cu
Biserica M=n tu itorului Hristos.
Prezen]a la Ia[i `n aceste zile de
s\rb\toare a moa[telor sale,
al\turi de moa[tele Sfintei Parascheva, constituie o mare binecuv=ntare pentru to]i cei prezen]i la
hram, ierarhi, cler, monahi [i
monahii, credincio[i din Rom=nia [i din alte ]\ri, `ntruc=t peleri najul este un prilej `nalt de ð
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ð sporire a bucuriei `n duhul dragostei fr\]e[ti, `n evlavie [i sfin]enie. Sf=ntul Neofit Z\vor=tul,
prin via]a [i scrierile sale, ne `nva]\ s\ fim urm\tori ai lui Dumnezeu, ca ni[te fii iubi]i, pentru
c\ prima responsabilitate a
cre[tinilor este aceea de a urma
duhovnice[te pilda sfin]ilor
nevoitori [i rug\tori, care s-au
jertfit [i au `mplinit `n mod deplin slujirea lui Dumnezeu `n
cuget curat, pentru ca `n via]a lor
s\ str\luceasc\ lumina lui Hristos, iar ei s\ fie, cu adev\rat, lumina lumii. De aceea, `n aceste
zile de binecuv=ntare [i de bucurie, pe care ni le ofer\ Hristos
Domnul prin sfin]ii Lui, v\ adres\m binecuv=nt\ri [i felicit\ri,
iubi]i credincio[i pelerini, [i ne
rug\m preamilostivului Dumnezeu s\ v\ r\spl\teasc\ evlavia [i
osteneala, r=vna [i d\rnicia, cu
darurile Sale cele bogate [i netrec\toare, cu s\n\tate [i m=ntuire, cu pace [i bucurie, cu ajutor
`n familia [i activitatea dumneavoastr\, cu spor de ani mul]i [i
binecuv=nta]i, pentru a spori `n
credin]\ [i iubire fr\ ]easc\, `n
sfin]enie [i fapte bune, spre slava
Preasfintei Treimi, spre bucuria
sfin]ilor [i spre dob=ndirea m=ntuirii. Ne rug\m M=ntuitorului
Iisus Hristos, Sf=ntu lui Cuvios
Neofit Z\vor=tul [i Sfintei Cuvioase Parasche va, ocrotitoarea
Moldovei, s\ v\ lumineze, s\ v\
`nt\reasc\ [i s\ v\ d\ruiasc\
s\n\tate deplin\, ca s\ pute]i urma pilda sfin]ilor [i s\ sim]i]i pacea, lumina [i iubirea Preasfintei
Treimi”, s-a ar\tat `n mesajul P\rintelui Patriarh.
Spre finalul Sfintei Liturghii,
IPS P\rinte Mitropolit Teofan a
acordat cea mai mare distinc]ie a
Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei – „Crucea Moldav\” – pentru
cinci familii binecuv=ntate de
Dumnezeu cu mul]i copii. Astfel,
au primit distinc]ii urm\toarele
familii: Balan Constantin (70 ani)
[i Vasilisa (66 ani), din C\u[eni,
Republica Moldova – 12 copii,
Movanu Veronica, Parohia M=ndre[ti, jude]ul Boto[ani, v\duv\
cu 13 copii, Chelea Constantin
(75 ani) [i Rusanda (71 ani),
com. Belce[ti, jud. Ia[i – 14 co-

pii, dintre care 13 `n via]\, 30 de
nepo]i [i cinci str\nepo]i, Presbitera Argatu Floarea (80 ani),
Parohia Vulture[ti, jude]ul
Suceava, v\duv\ – 15 copii, 53
nepo]i [i 25 str\nepo]i, Mun teanu Jenic\ (67 ani) [i Catinca
(65 ani), Parohia Mogo[e[ti – 16
copii, dintre care doi trecu]i la
Domnul.
De asemenea, IPS P\rinte Teofan a mul]umit jandarmilor, militarilor de la „Lupii Negri”, fanfarei Garnizoanei Ia[i [i voluntarilor, [i nu `n ultimul r=nd pelerinilor, „f\r\ de care s\rb\toarea ar
fi lipsit\ de str\lucire”.

P\rticele din moa[tele
Sf=ntului Cuvios Neofit
Z\vor=tul vor r\m=ne
la Ia[i

P

\rticele din moa[tele
Sf=n tului Cuvios Neofit
Z\vor=tul au fost d\ruite
Parohiei „Sf=ntul Maxim M\rturisi torul“ din Ia[i. Pe 16 octom brie, P\rintele ierodiacon Siluan
M\riu]a de la M\n\stirea „Sf=ntul Neofit“ din Cipru a oferit credincio[ilor din parohia ie[ean\
racla cu sfintele moa[te. Evenimentul a avut loc la biserica
Seminarului „Sf=ntul Vasile cel
Mare“ din Ia[i, av=nd `n vedere

c\ biserica Parohiei „Sfantul
Maxim M\rturisitorul“ este `nc\
`n construc]ie. Dup\ primirea
sfintelor moa[te, au fost s\v=r[ite
Acatistul Sf=ntului Neofit Z\vor=tul [i Sf=nta Liturghie. R\spunsurile la stran\ au fost oferite de
elevii semi na rului din Ia[i. ~n
cuv=ntul rostit cu acest prilej,
p\rintele ierodiacon Siluan M\riu]a a relatat cum a fost posibil\
aducerea sfintelor moa[te la
parohia din Copou: „Atunci
c=nd p\rintele director Drago[
Bahrim m-a `ntrebat dac\ este
posibil s\ fac o cerere la m\ n\stire pentru d\ruirea c\tre
Parohia Copou a unei p\rticele
din moa[tele Sf=ntului Neofit, eu
i-am r\spuns: «P\rinte, niciodat\
sta re]ul nostru [i ob[tea nu au
dat vreo p\rticic\ din moa[tele
acestui sf=nt nic\ieri; pute]i s\
fa ce]i o cerere, dar s\ nu v\
a[tepta]i s\ primi]i ceva». {i p\rin tele Drago[ a spus: «Dac\
Sf=ntul vrea, va veni la noi; dac\
nu vrea, nu va veni. Exact `n ultima zi `nainte de a veni cu moa[tele Sf=ntului Neofit `n Rom=nia,
p\rintele stare] a venit la mine [i
mi-a spus: ~]i dau o buc\]ic\ din
sfintele moa[te pentru a r\m=ne
la Ia[i»“.
Parohia „Sf=ntul Maxim M\rturisitorul“ din Ia[i a devenit astfel primul loc din ]ar\ unde credincio[ii pot veni pentru a se `nchina la p\rticele din moa[tele
Sf=ntului ocrotitor al Ciprului.
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Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit
Teofan `n parohii [i m\n\stiri

~

n perioada 1 septembrie –
31 octombrie 2016, ~naltprea sfin]itul P\rinte Teo fan, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei, a vizitat parohiile:
„Na[ terea Maicii Domnului”
din satul Breazu, com. Rediu,
(Protopopiatul Ia[i I); „Na[terea
Maicii Domnului”, M\r\]ei 2,
din Municipiul Piatra Neam]
(Protopopiatul Piatra Neam]);
„Sfântul Ilie”, din satul Negule[ti, comuna Piatra {oimului;

„Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil”, Piatra {oimului 2, com.
Piatra {oimului (Protopopiatul
Roz nov); „Buna Vestire”, din
satul Soci, comuna Borca (Protopopiatul Ceahl\u); „Sfin]ii Voievozi” din com. Gorb\ne[ti,
„~n\l]area Domnului” din loc.
Cop\l\u, „Izvorul T\m\duirii” –
Hli piceni 2, com. Hlipiceni,
„Sfin]ii Ioachim [i Ana” din satul Balta Ars\, com. Corni (Protopopiatul Boto[ani); „Sfântul

Mare Mucenic Gheorghe” din
ora[ul S\veni (Protopopiatul S\veni); „Sfântul Ioan Iacob” din
satul Horodi[tea, comuna P\ltini[ (Protopopiatul Darabani).
~n aceea[i perioad\, P\rintele Mitropolit Teofan a vizitat
m\ n\stirile [i schiturile: Ha dâmbu, Galata, Cet\]uia, Golia,
Trei Ierarhi, Micl\u[eni (jud.
Ia[i), Bistri]a, Neam], Pâng\ra]i
(jud. Neam]) Zosin [i Pop\u]i
(jud. Boto[ani).

Sfin]irea Bisericii „Sfin]ii Voievozi” din Gorb\ne[ti

T

ârnosirea loca[ului de cult a fost s\vâr[it\
de IPS P\rinte Mitropolit Teofan pe 4
septembrie. La final, drept r\splat\ pentru
eforturile f\cute, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei l-a hirotesit pe preotul paroh Cornelu[
Ani]ulesei iconom stavrofor. Totodat\, ~nalt preasfin]ia Sa a mul]umit enoria[ilor [i ctitorilor,
oferind distinc]ie de vrednicie tuturor celor care
au ajutat de-a lungul timpului la ridicarea [i pictarea l\ca[ului de cult. Potrivit tradi]iei, cre dincio[ii prezen]i la slujb\ s-au putut `nchina `n
Sfântul Altar.

Casa de pr\znuire „Prodromi]a“ a fost sfin]it\

I

coana Maicii Domnului Prodromi]a este cinstit\ `n Parohia „Na[terii Maicii Domnului” –
Breazu de mai bine de opt ani, de când o copie a acestei sfinte icoane a fost trimis\ chiar de la
Schitul Prodromu de c\tre preacuviosul p\rinte arhimandrit Clement Haralam, fost vie]uitor al
Schitului athonit Prodromu, actualmente Mare
Ecclesiarh al Catedralei Patriarhale. Acest lucruri l-a
determinat pe p\rintele paroh Gabriel Coroam\,
ajutat de enoria[i [i oameni de bine, s\ ridice `n
cinstea Maicii Domnului o cas\ praznical\ care s\
fie `nchinat\ pomenirii acestei Sfinte Icoane. Pe 4
septembrie, IPS P\rinte Mitropolit Teofan, `n sobor
numeros de preo]i [i diaconi, a s\vâr[it slujba
sfin]irii pentru noua cas\ praznical\. La finalul slujbei de sfin]ire, p\rintele Gabriel Coroam\ a primit
din partea Mitropolitului Moldovei [i Bucovinei
distinc]ia „Crucea Sfântul Ierarh Dosoftei”, ca urmare a implic\rii sale `n realizarea lucr\rilor de

construc]ie [i de `nfrumuse]are a casei praznicale.
De asemenea, au fost eviden]iate persoanele care
s-au ostenit cel mai mult [i au ajutat la zidirea ansamblului parohial.
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Resfin]irea bisericii din Vl\deni

M

are bucurie, `nc\rcat\
de emo]ie [i recuno[tin]\, au tr\it pe 4 septembrie locuitorii din comuna
Vl\deni, din localit\]ile `nvecinate [i din alte p\r]i ale Mol dovei. Loca[ul de `nchin\ciune
al parohiei a fost sfin]it de PS
Episcop-vicar Calinic Boto[\neanul. Drept r\splat\ pentru eforturile f\cute, p\rintele paroh C\t\lin Adumitroaie a primit Crucea Arhiepiscopal\ „Sfântul Ierarh Dosoftei“, iar preotesei Maria Nechifor i s-a conferit Crucea
Moldav\ pentru mireni. Persoanele care s-au implicat [i au
sprijinit lucr\rile de construc]ie
au primit distinc]ii de vrednicie.

Hramul M\n\stirii Had=mbu

M

\n\stirea Hadâmbu
din jude]ul Ia[i a adunat, pe 8 septembrie,
la hra mul din acest an, peste
1000 de credincio[i, veni]i atât
din capitala Moldovei [i Maramure[, cât [i din Bucovina,
locul de obâr [ie al p\rintelui
stare] Ni co dim Gheorghi]\.
Bucuria duhovniceasc\ a ob[tii
monahale ie[ene [i a credin cio[ilor prezen]i a fost cu atât
mai intens\, cu cât la marea
s\rb\toare a fost prezent [i IPS
P\rinte Mitropolit Teofan, care
a s\vâr[it Sfân ta Liturghie.
Dup\ citirea Sfintei Evanghelii,
Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei a ]inut un cuvânt de
`nv\]\tur\, `n care a vorbit
despre semnifica]iile du hovnice[ti ale s\rb\torii
Na[terii Maicii Domnului: „Via]a noastr\, a cre[tinilor, este
chemat\ s\ se hr\neasc\ din
taina smereniei [i a ascult\rii
Preasfintei N\sc\toare de Dumne zeu. Cum putem `mplini
acest lucru? ~n primul rând,

trebuie s\ devenim s\la[ al lui
Dumnezeu, a[a cum Maica
Domnului a primit `n pântecele
ei pe Dumnezeul cel Adev\rat
– Iisus Hristos. ~n al doilea
rând, a[a cum Maica Domnului
L-a n\scut lumii pe Mântuitorul, a[a suntem chema]i s\ facem [i noi – avându-L pe Hristos Domnul `n sufletele, `n cu-

getele [i `n inimile noastre, trebuie s\-L m\rturisim prin via]a,
prin faptele [i prin vorbele
noastre [i celor de aproape sau
celor de departe. Dac\ via]a
cre[tinilor se hr\ne[te din taina
Maicii Domnului, ea devine o
via]\ de smerenie, pe de o
parte, [i o via]\ de ascultare [i
de `mplinire a voii lui Dumnezeu, pe de alt\ parte”. Conform
tradi]iei, credincio[ii prezen]i la
hramul M\n\stirii Hadâmbu au
luat parte la final la o agap\.
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Biserica „~n\l]area Domnului”
din Cop\l\u a fost sfin]it\

P

e 11 septembrie, IPS P\rinte Mitropolit Teofan, `nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi, a sfin]it Biserica „~n\l]area Domnului” din localitatea boto[\nean\ Cop\l\u. La final, p\rintele Clement Gheorghiu,
parohul bisericii din Cop\l\u, a primit Crucea Arhiepiscopal\ „Sfântul Ierarh Dosoftei”, iar preotul slujitor Alexandru
Gheorghiu a fost hirotesit iconom stavrofor. De asemenea,
cei care au contribuit la ridicarea loca[ului au primit
distinc]ii de vrednicie, printre ace[tia num\rându-se [i
arhimandritul Benedict Sauciuc, stare]ul M\n\stirii Neam],
fiu al satului, care a primit Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei.

Sfin]ire de cas\
praznical\ la
Hlipiceni II, Boto[ani

~

n dup\-amiaza zilei de 12 septembrie, IPS P\rinte Mitropolit
Teofan a fost prezent `n Parohia
„Izvorul T\m\duirii” Hlipiceni II,
Protopopiatul Boto[ani, unde a sfin]it
casa praznical\. ~naltpreasfin]ia Sa a
]inut s\ le aminteasc\ credincio[ilor
ce `nseamn\ dreapta credin]\. „P\strarea dreptei credin]e `nseamn\ [i ca
rug\ciunea s\ nu lipseasc\ din familia dumneavoastr\; m\rturisirea
dreptei credin]e `nseamn\ [i prezen]a
milosteniei `n casa dumneavoastr\,
`nseamn\ prezen]a la Dumnezeiasca
Liturghie, `nseamn\ spovedanie, `mp\rt\[ire cu Sfintele Taine, grij\ pentru mor]ii dumneavoastr\ prin pomenirile care se impun [i prin rug\ciunile pentru odihna sufletului lor. Iat\
cum se arat\, `n pu]ine cuvinte, via]a
noastr\ cre[tineasc\. Este absolut necesar s\ ]inem cu t\rie de a ceas t\
via ]\ cre[tineasc\ pentru c\ sunt
mul]i care `ncearc\ s\ ne `ndep\rteze
de la ea”.

Rug\ciune [i jertf\ pe „Drumul Crucii“

Z

iua ~n\l]\rii Sfintei Cruci
a fost serbat\ `n mod
deosebit pe 14 septembrie la M\n\stirea Hadâmbu din
jude]ul Ia[i. Pelerinii veni]i din
toate col]urile ]\rii au ajuns la
a[ezarea monahal\ `nc\ din seara zilei de 13 septembrie, pentru
a participa la sfintele slujbe prile juite de aceast\ s\rb\toare.
Oamenii au privegheat `n preajma icoanei f\c\toare de minuni
a Maicii Domnului [i s-au rugat
pentru s\n\tate, pace [i pentru
mântuirea sufletelor lor. ~n diminea]a zilei de 14 septembrie, s-a
s\vâr[it Sfânta Liturghie de c\tre
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ð IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului, [i de c\tre
Episcopul-Vicar al Arhiepiscopiei
Ia[ilor, Calinic Boto[\neanul. A
urmat Procesiunea „Drumul Crucii“ prin dreptul celor 14 troi]e,
a[ezate de la baza dealului
m\n\stirii pân\ `n vârful acestei

„Golgote“ a Moldovei. Slujba a
cuprins atât citirea de texte din
Sfânta Evanghelie, cât [i ectenii
pentru „poporul dreptcredincios
de pretutindeni“. Cuvântul de
folos duhovnicesc a fost ]inut `n
dreptul celei de-a 14-a troi]e de
IPS P\rinte Arhiepiscop Ioachim.

„Hristos ne-a ar\tat calea Crucii.
Dac\ purt\m crucea cu
demnitate, ne asem\ n\m lui
Simon din Cirene, care ne va
ajuta s\ mergem mai de par te.
Crucea `nseamn\ dragoste, jertf\
total\ [i d\ruire pentru Hristos.“

22 de ani de la `nfiin]area
Batalionului 151 Infanterie „R\zboieni”

P

e 15 septembrie, IPS P\rinte Mitropolit
Teofan a fost prezent la sediul
Batalionului 151 Infanterie „R\zboieni”
din Ia[i, unde a s\vâr[it o slujb\ de Te-Deum, cu
ocazia anivers\rii a 22 de ani de la `nfiin]area
unit\]ii militare. ~n cadrul ceremonialului militar
[i religios, a avut loc [i un apel solemn al eroilor
batalionului c\zu]i la datorie `n teatrul de
opera]ii din Afganistan. Primarul ora[ului Ia[i a
oferit comandantului Batalionului o plachet\
comemorativ\ [i un drapel al României. Tot cu
ocazia ceremonialului, doi ofi]eri au fost avansa]i
la gradul de locotenent. La final, militarii
Batalionului 151 Infanterie „R\zboieni” au
defilat `n fa]a asisten]ei.

Cea mai nordic\ biseric\ de pe teritoriul ]\rii noastre,
sfin]it\ de IPS Mitropolit Teofan

C

a o `ncununare a tuturor
lu cr\rilor frumoase s\ vâr[ite `n Parohia Horodi[tea, IPS P\rinte Mitropolit
Teofan a s\vâr[it, pe 18 septembrie, slujba de sfin]ire a bisericii
`nchinate Sfântului Ioan Iacob.
La final, a avut loc acordarea de
distinc]ii din partea Mitropolitului Moldovei [i Bucovinei pentru
preo]i [i ctitori. Astfel, p\rintele
paroh Dumitru Ciprian Muraru a
fost hirotesit iconom stavrofor,
p\rintele Liviu L\z\rescu de la
Parohia R\duc\neni, Protopopiatul II Ia[i, a primit diplom\ de
vrednicie, iar p\rintele Alexandru Paveliuc de la Parohia Slobozia Cord\reni, Protopopiatul
Dorohoi, a fost ridicat la rangul
de iconom. De asemenea, pri marul comunei P\ltini[, Costel

Romanescu, a primit o distinc]ie
de vrednicie, al\turi de Consiliul

parohial [i de enoria[ii Parohiei
Horodi[tea.
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Sfin]irea complexului social al Parohiei
„Sf=ntul Mare Mucenic Gheorghe“ din S\veni

L

a Parohia „Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe“ din
S\veni, Protopopiatul
S\veni, s-a reu[it, prin grija
p\rintelui paroh Constantin
Macuc, ridicarea [i finalizarea
unui a[ez\mânt social-filantropic
modern, dotat cu toate cele
necesare. Ca o `ncununare a
eforturilor enoria[ilor [i ale
preotului din S\veni, slujba de
sfin]ire a a[ez\mântului a fost
s\vâr[it\, pe 18 septembrie, de
IPS P\rinte Mitropolit Teofan. La
final, p\rintele protopop
Constantin Macuc, parohul
Bisericii „Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe“ – S\veni, a primit din
partea Mitropolitului Moldovei [i
Bucovinei distinc]ia „Crucea
Sfântul Ierarh Dosoftei”. Aceea[i
distinc]ie au primit [i preo]ii
Gheorghi]\ B\d\r\u (Parohia
„Sfânta Treime” – Boto[ani) [i
Liviu Constantin Nechita, consilier patriarhal. De asemenea, au

fost eviden]iate persoanele care
s-au implicat `n construirea
a[ez\mântului, printre care s-au
num\rat [i primarul ora[ului
S\veni – dl Petru Relu Târzioru,

Paraclisul din Corni, sfin]it
de PS Calinic Boto[\neanul

P

S Episcop-vicar Calinic
Boto[\neanul a sfin]it,
pe 25 septembrie, paraclisul de var\ cu hramul „~n\l]area Sfintei Cruci“ din Parohia
Corni, Protopopiatul Piatra
Neam], jude]ul Neam]. Pentru
osteneala depus\, p\rintele
paroh Nicolae Cap[a a primit
din partea Arhiepiscopiei Ia[ilor
„Crucea Sfântul Ierarh Dosoftei“. Satul Corni se afl\ situat pe
M\gura Cornilor (580 m), cel
mai `nalt deal din jude]ul
Neam], `n comuna Bode[ti, la
18 kilometri distan]\ de ora[ul
Piatra Neam]. ~n apropiere se
afl\ Valea Alb\, celebrul loc de
b\t\lie al Sf=ntului {tefan cel
Mare.
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presbitera Maria Macuc, epitropul Gheorghe Dasc\lu, cânt\ re]ul bisericesc Constantin Nechita, dl Andrei Pintilie.
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S\rb\toare la Negule[ti

B

iserica „Sfântul Prooroc Ilie” din
localitatea Negule[ti, Protopopiatul Roznov, a fost resfin]it\, pe 1
oc tombrie, de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan. Ierarhul a s\vâr[it [i slujba de bine cuvântare a unor anexe parohiale –
centrul social, casa de oaspe]i [i altarul de
var\. Ca semn de pre]uire pentru implicarea `n activit\]ile pastoral-culturale, pr. paroh Lucian Moc\na[u a primit distinc]ia
Crucea „Sfântul Ierarh Dosoftei”, iar cei
ca re au ajutat de-a lungul timpului la
construc]ia [i `nfrumuse]area loca[ului de
cult au primit distinc]ii de vrednicie. S\rb\toarea de la Negule[ti s-a terminat cu un
concert de cântece religioase, patriotice [i
folk, interpretate de Ansamblul „Datina
Str\bun\”.

Moment aniversar `n
Parohia Bivolari

B

iserica „Adormirea Maicii Domnului“ – Bivolari
a marcat, pe 1 octombrie, 175 de ani de când a
fost sfin]it\. Cu acest prilej, a fost s\vâr[it\
Sfânta Liturghie de c\tre PS Episcop-vicar Calinic
Boto[\neanul. Prin marcarea acestui moment aniversar,
s-a dorit ca `nainta[ii s\ fie readu[i `n aten]ie, mai ales
pentru faptul c\ au l\sat ca mo[tenire biserica [i
tradi]iile române[ti. Loca[ul de `nchinare a fost finalizat
`n anul 1941, cu sprijinul vornici]ei Ecaterina Bal[.

Sfin]ire de biseric\ la Balta Ars\

M

omente de bucurie sufleteasc\ `n localitatea Balta Ars\, comuna Corni, jude]ul
Boto[ani, unde pe 2 octombrie IPS P\rinte Mitropolit Teofan a s\vâr[it slujba de sfin]ire a
unei noi biserici cu hramul „Sfin]ii P\rin]i Ioachim
[i Ana“. Drept r\splat\ pentru eforturile f\cute,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a oferit distinc]ii de vrednicie tuturor celor care au ajutat de-a
lungul timpului la ridicarea [i pictarea loca[ului de
cult. Astfel, pr. paroh Marian Ionu] St\ric\ [i pr.
Radu Pompar\u au fost hirotesi]i iconom stavrofor,
iar pr. Silviu Petrovici a primit distinc]ia „Crucea
Sfântul Ierarh Dosoftei”. De asemenea, a primit
distinc]ie de vrednicie presbitera Silvia Loghin,
v\duva fostului preot suplinitor de la Balta Alb\,
p\rintele Ilie Loghin, cel care a `nceput construc]ia
bisericii. Distinc]ii au mai primit presbitera
Andreea St\ric\, primarul comunei Vl\deni – ing.
Voicu Murariu, familia Ispas Con stantin [i
Veronica, familia Ispas Aurel [i Olga, familia Apetri

Mimoza [i Mihai, familia Spiridon Valeriu [i Maria,
[i precum [i membrii Consiliului parohial.

www.mmb.ro | 11

| Slujiri arhiere[ti

Resfin]irea bisericii din Parohia Volintire[ti

P

e 9 octombrie, PS Epis cop-vicar Calinic Boto[\neanul a s\vâr[it resfin]irea bisericii parohiale din Parohia Volintire[ti, comuna Alexandru Ioan Cuza, Protopopiatul
Pa[cani. Momentul a fost unul
deosebit [i `n\l]\tor prin solemni tatea slujbei [i organizarea
exemplar\ a credincio[ilor. La
final, p\rintele protopop Pavel
Postolachi a eviden]iat activitatea pastoral-misionar\ a p\rintelui paroh Cr`[m\riuc Ioan-Iulian, mul]umind credincio[ilor
pentru modul `n care au sus]inut
lucr\rile de `nnoire `mplinite la
biserica parohial\. P\rintele paroh a fost hirotesit iconom stavrofor [i s-au oferit diplome de
vrednicie pentru cei care au
contribuit [i sus]inut reconstruc]ia bisericii.

Sfin]irea bisericii din {anta-Mogo[e[ti

B

iserica „Sfin]ii Ioachim
[i Ana” a Parohiei {anta-Mogo[e[ti, Protopopiatul III Ia[i, jude]ul Ia[i, a fost
sfin]it\, pe 16 octombrie, de PS
Episcop-vicar Calinic Boto[\ neanul. Câteva sute de credincio[i au participat la acest eveniment ce a `ncununat munca
p\rintelui Dumitru Cristinel
Puiu, ajutat de ctitori [i binef\c\tori. Loca[ul de `nchin\ciune, ce deserve[te un num\r de
35 de familii, se afl\ pe drumul
jude]ean 24 ce leag\ ora[ul Ia[i
de Vaslui, la intersec]ia ce duce
spre M\n\stirea Hadâmbu.
Pentru osteneala depus\, p\rintele Dumitru Cristinel Puiu a
pri mit din partea Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei o dis tinc]ie de vrednicie, „ca semn
al pre]uirii, pentru râvna [i
d\rnicia ar\tat\ fa]\ de biseri-

c\”, iar celor ce au contribuit
`n mod semnificativ la ridicarea
bisericii li s-au oferit diplome
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vrednicie.
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O nou\ biseric\ `nchinat\ Sfintei Cuvioase Parascheva

P

entru credincio[ii Parohiei „Sfânta Cuvioas\
Paracheva” din localitatea Mastac\n, comuna Borle[ti,
Protopopiatul Roznov, ziua de
23 octombrie a reprezentat un
moment a[teptat de aproape
zece ani. IPS P\rinte Mitropolit
Teofan a sfin]it biserica parohial\, `n prezen]a unui sobor numeros de preo]i [i diaconi, a
oficialit\]ilor locale [i a sute de
credincio[i. La finalul slujbei
arhiere[ti, a avut loc acordarea
de distinc]ii din partea Mitropolitului Moldovei [i Bucovinei
pentru preotul slujitor [i ctitori.
P\rintele paroh Adrian Hu[tiu a
fost ridicat la treapta de iconom
stavrofor, iar dna preoteas\
Ioana Hu[tiu, al\turi de primarul comunei Mastac\n – dl
Vasile Puic\, al\turi de Consiliul parohial [i de enoria[ii
Parohiei Mastac\n 2, au primit
distinc]ii de vrednicie.

Sfin]irea picturii bisericii [i a clopotni]ei
din Parohia Homiceni

P

e 23 octombrie, comunitatea parohial\ din Ho mi ceni, Protopopiatul
Piatra Neam], a `mbr\cat haine
de s\rb\toare. Pictura Bisericii
cu hramul „Sfântul Dimitrie” [i
noua clopotni]\ parohial\ au fost
sfin]ite de PS Episcop-vicar Calinic Boto[\neanul. La emo]ionantul eveniment a fost prezent
un numeros sobor de preo]i [i
diaconi [i un num\r de 400 de
credincio[i. Drept r\splat\ pentru eforturile f\cute, PS P\rinte
Calinic l-a hirotesit pe preotul
paroh Amariei Cosma Sorin
iconom stavrofor. Satul Homi ceni num\r\ 35 de case locuite
ce au `mpreun\ 68 de suflete.
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Resfin]irea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului“
din Criste[ti

B

iserica din cimitirul comunei Criste[ti, Protopopiatul Pa[cani, greu `ncercat\ `n luna iulie 2014, fiind
distrus\ de un incendiu, a fost
resfin]it\ pe 30 octombrie, de
c\tre IPS P\rinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului, `n calitate de delegat al IPS
P\rinte Mitropolit Teofan. Câteva
sute de credincio[i din zon\ au
participat la acest moment de
s\rb\toare, prilej cu care au putut intra `n Sfântul Altar pentru a
se `nchina. La final, p\rintele paroh Ioan D\nil\ a primit din partea Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei distinc]ia „Crucea Moldav\“, iar credincio[ii care au
sprijinit lucr\rile de construc]ie a
bisericii au primit distinc]ii de
vrednicie.

Resfin]irea bisericii din Putrida

P

e 30 octombrie, un s\tuc
din nordul Moldovei, pe
numele lui Progresul (Putrida), ce abia num\r\ un veac
de la `nfiin]are, s-a `mbr\cat `n
straie de s\rb\toare. Satul Putrida are 36 de familii de ortodoc[i
[i 14 familii neoprotestante, `ns\,
cu toate greut\]ile vremii, aceast\ mic\ comunitate ortodox\ a
`nceput a zidi `n anul 1960 o bisericu]\ cu hramul „Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel“, pe care `n
anul 1965, cu mult\ trud\, au
ter minat-o. Aceast\ parohie a
reu[it `n ultimii cinci ani s\
restaureze biserica parohial\,
`mbr\când-o `n hain\ nou\, iar
`n interior s-a realizat pictura pere ]ilor [i a catapetesmei. Un
comitet de credincio[i, `n frunte
cu preotul Foca Mihai Claudiu,
au `mpodobit biserica cu obiecte
de cult necesare desf\[ur\rii
cultului divin, precum iconostase, str\ni, candelabre, un clopot
etc. PS Episcop-vicar Calinic Boto[\neanul a s\vâr[it slujba de

resfin]ire a bisericii [i apoi Sfânta
Liturghie. La finalul slujbei s-au
acordat distinc]ii de vrednicie
celor care s-au implicat `n aceast\ lucrare de re`nnoire [i `nfru-

14 | septembrie-octombrie | Candela Moldovei | an XXIV, nr. 9-10

mu se]are a sfântului loca[, iar
p\rintele paroh Foca Mihai Claudiu a fost hirotesit iconom stavrofor.

Documente |

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

~

n ziua de 28 octombrie, `n
Sala Sinodal\ din Re[edin]a
Patriarhal\, sub pre[edin]ia
Preafericitului P\rinte Patriarh
Daniel, a avut loc prima parte a
[edin]ei de lucru a Sf=ntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne `n care au fost luate urm\toarele hot\r=ri relevante pentru
via]a bisericeasc\ a rom=nilor
ortodoc[i din cele dou\ Americi:
- A fost `nfiin]at\ Episcopia
Ortodox\ Rom=n\ a Canadei;
- A fost `nfiin]at\ Mitropolia
Ortodox\ Rom=n\ a celor dou\
Americi av=nd `n componen]\
dou\ eparhii: Arhiepiscopia Ortodox\ Rom=n\ a Statelor Unite
ale Americii [i Episcopia Ortodox\ Rom=n\ a Canadei;
- A avut loc alegerea episcopului pentru nou-`nfiin]ata Episcopie Ortodox\ Rom=n\ a Canadei. Sf=ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne l-a ales ca episcop ortodox rom=n al Canadei
pe Prea sfin ]itul P\rinte Ioan
Casian;
- Sf=ntul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Rom=ne a aprobat ridicarea `n demnitatea de mitropolit ortodox rom=n al celor do-

u\ Americi pe ~naltpreasfin]itul
P\rinte Nicolae Condrea.
~n ziua de 29 octombrie, `n
Sala Sinodal\ din Re[edin]a Patriarhal\, sub pre[edin]ia Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel,
a avut loc a doua parte a [edin]ei
de lucru a Sf=ntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne `n care
au fost luate urm\toarele hot\r=ri:
- Anul 2018 a fost declarat `n
Patriarhia Rom=n\ „Anul omagial al unit\]ii de credin]\ [i de
neam” [i „Anul comemorativ al
f\ u ritorilor Marii Uniri din
1918”;
- A fost aprobat\ organizarea
la Ia[i, `n perioada 9-12 ianuarie
2019, a Conferin]ei Asocia]iei
Te ologice Ortodoxe Interna ]io nale;
- Au fost semnalate existen]a
[i activitatea unor grup\ri schisma tice, pretins ortodoxe, care
produc tulbur\ri `n parohii. S-a
hot\r=t ca centrele eparhiale s\
ia pe plan local m\suri de informare a credincio[ilor;
- A fost evaluat\ activitatea
celor peste 350 de asocia]ii [i
fun da]ii care func]ioneaz\ pe

plan local cu binecuv=ntarea ierarhilor locului. Sf=ntul Sinod a
apreciat activitatea acestora,
aportul real la via]a social\ [i
cultural\ a credincio[ilor [i colaborarea str=ns\ cu Biserica;
- A fost aprobat\ publicarea
Mineiului [i Acatistierului Sfin]ilor Rom=ni;
- A fost aprobat\ `nscrierea `n
Calendarul bisericesc al Bisericii
Ortodoxe Rom=ne a Sfintei Muceni]e Agnia (pr\znuit\ la 21 ianuarie);
- Au fost aprobate mai multe
texte liturgice: Slujba Sf=ntului
Antonie de la Iezerul V=lcii – 23
noiembrie; Acatistul Sf=ntului
Mu cenic Iuliu Veteranul – 27
mai; Acatistul Sfin]ilor Doctori
f\r\ de argin]i Chir [i Ioan – 31
ianuarie [i 28 iunie; Acatistul
Sf=ntului Mucenic Hermes din
Bononia – 31 decembrie; Acatistul Sf=ntului Apostol Timotei –
22 ianuarie; Acatistul Sfin]ilor
Cuvio[i Daniil [i Misail de la
M\n\stirea Turnu – 5 octombrie.
La `ncheierea lucr\rilor [edin]ei de lucru, membrii Sf=ntului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne au participat la o slujb\ de
po menire a celor deceda]i `n
urma tragicului incendiu de la
Clubul Colectiv din 30 octombrie 2015.
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Concluzii cu privire la desf\[urarea [i hot\r=rile
Sf=ntului [i Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe din
Creta (16-26 iunie 2016)

~

n urma discu]iilor purtate
`n cadrul [edin]ei de lucru
a Sf=ntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne din ziua
de 29 octombrie, membrii Sf=ntului Sinod au formulat [i exprimat urm\toarele concluzii cu
privire la desf\[urarea [i hot\r=rile Sf=ntului [i Marelui Sinod al
Bisericii Ortodoxe din Creta
(16-26 iunie 2016). S-a luat act
cu apreciere de participarea [i
implicarea substan]ial\ a Patriar hului Rom=niei [i a altor
mem bri ai delega]iei Bisericii
Ortodoxe Rom=ne la lucr\rile
Sf=ntului [i Marelui Sinod al
Bisericii Ortodoxe. S-a luat act

de con]inutul documentelor `n
forma aprobat\ `n cadrul lucr\rilor Sf=ntului [i Marelui Sinod
din Creta, respectiv Misiunea
Bi sericii Ortodoxe `n lumea
contemporan\; Diaspora Ortodox\; Autonomia [i modul
proclam\rii acesteia; Sf=nta
Tain\ a Cununiei [i impedimentele la aceasta; Importan]a postului [i respectarea lui ast\zi;
Rela]iile Bisericii Ortodoxe cu
ansamblul lumii cre[tine, la care se adaug\ Enciclica [i Me sajul Sinodului. Sf=ntul [i
Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe nu a formulat dogme noi,
canoane noi sau modific\ri li-

turgice, ci a m\rturisit faptul c\
Biserica Ortodox\ este Biserica
Una, Sf=nt\, Soborniceasc\ [i
Apostoleasc\ a lui Hristos. De
asemenea, s-a luat act de faptul
c\ textele pot fi explicitate,
nuan]ate sau dezvoltate de
c\tre un viitor Sf=nt [i Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe. Explicitarea acestora [i redactarea
altor documente sinodale cu
teme diferite nu trebuie realizate `ns\ sub presiunea timpului, ci, `n cazul `n care nu exist\
consens panortodox, ele trebuie
am=nate [i perfec]ionate p=n\
c=nd se va realiza un consens.

Atitudinea Bisericii Ortodoxe Rom=ne fa]\ de via]a
politic\ [i campaniile electorale

~

n perspectiva alegerilor locale [i legislative
din anul 2016, din dorin]a de a face c=t mai
clar\ atitudinea Bisericii Ortodoxe Rom=ne
fa]\ de via]a politic\ [i campaniile electorale,
Sf=ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne face
urm\toarele preciz\ri:
1. ~n calitate de cet\]ean [i de p\rinte duhovnicesc al tuturor enoria[ilor s\i, indiferent de orientarea lor politic\, preotul are libertatea, binecuv=ntarea [i `ndatorirea de a participa la via]a cet\]ii,
sprijinind activit\]ile menite s\ promoveze binele
comun. ~n vederea respect\rii op]iunilor politice
ale credincio[ilor s\i, preotul are obliga]ia de a
p\stra neutralitatea `n timpul campaniilor electorale, at=t `n declara]iile publice, c=t [i `n activitatea
practic\ fa]\ de problemele cu caracter politic.
Op]iunea politic\ a preotului va fi exprimat\ doar
prin votul personal secret.
2. ~n conformitate cu Sfintele Canoane,
arhiereului, preotului, diaconului, monahului [i
monahiei din Biserica Ortodox\ Rom=n\ le este
interzis s\ fac\ politic\ partinic\, s\ fie membri ai
unui partid politic, s\ candideze la alegerile
parlamentare sau locale, s\ participe la campanii
electorale [i s\ ocupe func]ii de demnitar/`nalt
func]ionar public la nivel central sau local.

3. Clericul sau monahul care se implic\ `n
politic\ `n calitate de membru sau de candidat al
unui partid `ncalc\ leg\m=ntul depus la hirotonie,
hot\r=rile Sf=ntului Sinod [i regulamentele
biserice[ti, caz `n care va trebui s\ aleag\ `ntre
cariera politic\ [i misiunea clerical\/via]a
monahal\. Abaterile de acest fel vor fi judecate `n
Consistoriile eparhiale.
4. Totu[i, Sf=ntul Sinod, aplic=nd principiul
iconomiei (dispens\), `n vederea `mplinirii misiunii
sociale la care sunt chema]i clericii `n via]a
comunit\]ilor pe care le p\storesc, a aprobat ca, `n
situa]ii excep]ionale, preo]ii [i diaconii s\ candideze, `ns\ doar ca independen]i [i doar pentru
calitatea de consilier local [i consilier jude]ean `n
Rom=nia cu aprobarea scris\ a ierarhilor lor.
5. ~n acest caz, preo]ii [i diaconii care au ob]inut, `n mod excep]ional, aprobarea bisericeasc\ de
a candida pentru a deveni membri `n consiliul
local sau consiliul jude]ean vor fi suspenda]i de la
slujirea liturgic\ pe `ntreaga perioad\ a campaniei
electorale (pentru evitarea oric\ror suspiciuni
referitoare la folosirea de mijloace pastorale `n
campania electoral\), vor adopta `n timpul campaniei electorale un comportament adecvat demnit\]ii preo]e[ti, vor respecta legisla]ia `n vigoare
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privind campaniile electorale [i alegerea auto rit\]ilor administra]iei publice locale [i nu vor
folosi `n scopuri electorale l\ca[urile de cult.
6. Sf=ntul Sinod re`nnoie[te apelul s\u c\tre
liderii partidelor politice din Rom=nia de a nu
permite recrutarea de membri din r=ndurile
clerului [i nici folosirea `n scopuri politice a
persoanelor, spa]iilor, slujbelor [i `nsemnelor
biserice[ti.

7. Sf=ntul Sinod reaminte[te faptul c\ Biserica
Ortodox\ Rom=n\ nu sus]ine vreun partid politic
sau vreo ideologie politic\, `ns\ `ndeamn\ pe to]i
cet\]enii s\-i aleag\ pe acei candida]i care arat\
credin]\ `n Dumnezeu [i responsabilitate fa]\ de
comunitate, ap\r\ [i sus]in demnitatea vie]ii
umane, a familiei tradi]ionale [i promoveaz\
educa]ia [colar\ integral\ care `mbin\ cunoa[terea
intelectual\ cu formarea moral\ [i spiritual\.

Hot\r=ri ale Permanen]ei Consiliului Eparhial Ia[i
Prezent\m în aceste pagini deciziile mai importante
ale Permanen]ei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Ia[ilor

Acord\ri de ranguri biserice[ti

~

n Permanen]a Consiliului
Eparhial Ia[i din 15 septembrie [i 5 octombrie, ]in=nd
cont de programul de sfin]iri [i
de resfin]iri de biserici, case sociale [i case parohiale, de activitatea pastoral-misionar\ [i adminis trativ-gospod\reasc\ [i de
propunerile `naintate de p\rin]ii
protopopi, IPS Mitropolit Teofan
a aprobat acordarea rangurilor
biserice[ti onorifice de iconom [i
iconom stavrofor ur m\ torilor
preo]i:
– iconom: pr. Radu Pompa r\u, Parohia „Duminica Tuturor
Sfin]ilor” – Corni 1, Protopopiatul Boto[ani;
– iconom stavrofor: pr. Septimius Constantin Cazan [i pr.
Nicolae Nic\u, Parohia „Na[terea Maicii Domnului” – M\r\]ei
2, Protopopiatul Piatra Neam];
pr. Ionu] Marian St\ric\, Parohia
„Sfin]ii Ioachim [i Ana” – Balta
Ars\, com. Corni, Protopopiatul
Boto[ani; pr. Mihai Popa, Parohia „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i
Gavriil” – Piatra {oimului 2,
Protopopiatul Roznov; pr. Adrian
Hu[tiu, Parohia „Sf=nta Cuvioas\
Parascheva” – Mastac\n, Protopopiatul Roznov; pr. Sorin Cosma Amariei, Parohia „Sf=ntul
Mare Mucenic Dimitrie” – Homiceni, com. B=rg\oani, Protopopiatul Piatra Neam]; pr. Claudiu Mihai Foca, Parohia „Sfin]ii

Apostoli Petru [i Pavel” – Putrida, Protopopiatul Dorohoi.
De asemenea, a fost aprobat\
[i acordarea Crucii Moldave
pen tru clerici p\rintelui Ioan
D\nil\, Parohia „Sfin]ii Voie vozi”, com. Criste[ti, Protopopiatul Pa[cani, [i acordarea Crucii
Arhiepiscopale „Sf=ntul Ierarh
Dosoftei” pentru clerici: pr. Emil
Ojog, Parohia „Adormirea Maicii
Domnului” – Bivolari, Protopopiatul I Ia[i, pr. Silviu Petrovici,
Parohia „Sf=ntul Nicolae” –
Vorona, Protopopiatul Boto[ani,
pr. Mihail Adeodatus Ungurea-

nu, Parohia „Duminica Sfin]ilor
Rom=ni” – Miroslava 2, Protopopiatul III Ia[i.
Pentru activitatea pastoralmisionar\ [i administrativ-gospod\reasc\, pr. Dumitru Cristinel
Puiu, de la Parohia „Sfin]ii Ioachim [i Ana” – {anta, com. Mogo[e[ti, Protopopiatul III Ia[i, [i
pr. Iulian Cr=[m\riuc, de la Parohia „Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel” – Volintire[ti, com. Al. I. Cuza, Protopopiatul Pa[cani, au
primit Diplom\ de vrednicie, iar
pr. Gheorghe Epure a primit o
Cruce de binecuv=ntare.
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Material lemnos pentru unit\]i de cult

P

e 9 septembrie [i 5 oc tom brie, Permanen]a
Consiliului Eparhial Ia[i a
luat `n discu]ie necesitatea continu\rii unor lucr\ri de cons truc]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 2016, a unei cantit\]i de 618 m.c. material lemnos
din care 221 m.c. lemn de foc,
47 m.c. cherestea [i 266 m.c.
lemn de lucru pentru 29 unit\]i
de cult.

Sprijin financiar
pentru unit\]i de
cult

~

n [edin]ele de Permanen]\ a
Consiliului Eparhial Ia[i din 9
[i 21 septembrie a fost aprobat\ acordarea unui ajutor financiar de 94.000 lei pentru 6 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 II Ia[i: Parohia
„Sfin]ii Ioachim [i Ana” – Dancu 2;
- Protopopiatul III Ia[i: Parohia
„Sf=ntul Roman Melodul” – Zece
Pr\jini;
- Protopopiatul H=rl\u: Parohia
„Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i
Elena” – Belce[ti;
- Protopopiatul Dorohoi: Parohia „Adormirea Maicii Domnului”
– {endriceni;
- Protopopiatul S\veni: Parohia
„Sf=ntul Apostol Andrei” – Satu
Nou;
- Protopopiatul Ceahl\u: M\ n\stirea „Binecredinciosul Voievod
{tefan cel Mare [i Sf=nt” – Ceahl\u.

Opera]iuni de personal la
nivelul
Arhiepiscopiei Ia[ilor
`n lunile
septembrie-octombrie
2016

~

n luna septembrie, Sectorul administrativbisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat
59 opera]iuni de personal, dup\ cum urmeaz\: 23 la Centrul Eparhial Ia[i, 17 `n cadrul
Protopopiatelor [i 19 la m\n\stiri. Dintre acestea,
22 au fost `ncadr\ri [i numiri, 15 `ncet\ri ale
contractelor de munc\, 1 concediere, 3 suspend\ri,
2 reveniri la locul de munc\ dup\ concediul de
cre[tere a copilului [i 16 modific\ri ale raporturilor
de munc\.
~n luna octombrie, Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat 65 de opera ]iuni de personal, dup\ cum urmeaz\: 22 la
Centrul Eparhial Ia[i, 23 `n cadrul Protopopiatelor [i
20 la m\n\stiri. Dintre acestea, 24 au fost `ncadr\ri
[i numiri, 19 `ncet\ri ale contractelor de munc\, 2
reveniri la locul de munc\ dup\ concediul de cre[tere a copilului, 1 transfer [i 19 modific\ri ale raporturilor de munc\.
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Din nou un patriarh al Antiohiei `n Moldova

P

reafericitul P\rinte Ioan
al X-lea, Patriarhul Antiohiei [i al ~ntregului Orient, a vizitat, `n perioada 23 septembrie–1 octombrie, România,
la invita]ia Preafericitului P\rinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. ~ntâi st\ t\torul
Bisericii din Antiohia a participat
la evenimentele dedicate `mplini rii a 300 ani de la moartea
martiric\ a Sfântului Ierarh Antim
Ivireanul, precum [i a 550 ani de
la punerea pietrei de temelie a
M\n\stirii Putna. Pe 23 septembrie, la primele ore ale dimine]ii,
P\rintele Patriarh Ioan al X-lea a
a ajuns la Ia[i, unde a fost `ntâmpinat pe Aeroportul Ia[i de IPS
P\rinte Mitropolit Teofan, al\turi
de IPS P\rinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, [i de
PS P\rinte Corneliu, Epis co pul
Hu[ilor. Al\turi de Preafericitul
P\rinte Ioan al X-lea, Patriarhul
Antiohiei [i al ~ntregului Orient,
din delega]ia antiohian\ venit\
`n România au f\cut parte IPS
P\rinte Gattas Hazim, Mitropolit
de Bagdad [i Kuweit, PS P\rinte
Qais, Episcop de Erzu rum [i
Vicar Patriarhal, arhim. Alexi
Nassour, arhim. Parthenios
Allati, pr. Athanasios Chehwan,
diac. Meletios Shattahi [i Husam
Salibi. La Catedrala Mitropo li tan\ din Ia[i, delega]ia din Antiohia [i ierarhii au fost `ntâmpina]i de IPS P\rinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului [i Ba c\ ului, dup\ care a fost s\vâr[it\ o
slujb\ de Te Deum. La finalul
slujbei de Te Deum, IPS P\rinte
Mitropolit Teofan a adresat un
cuvânt de bun venit delega]iei
din Antiohia: „Nutrind adânci
sim]\minte de mul]umire adus\
lui Dumnezeu pentru darul f\cut
nou\ de a v\ avea `n mijlocul
nostru, v\ adres\m `n numele
Prea fericitului P\rinte Patriarh
Daniel, al Sinodului Mitropolitan
al Sfintei Mitropolii a Moldovei
[i Bucovinei, al clerului [i binecredinciosului popor cre[tin din
aceast\ parte de ]ar\, un c\lduros «Bun venit» `n România, `n
Moldova, un din inim\ «Bun ve-

nit» `n cetatea istoric\ a Ia[ilor.
Biserica Ortodox\ Român\ comemoreaz\ anul acesta 300 de
ani de la moartea martiric\ a
Sfântului Ierarh Antim Ivireanul.
Deoarece acest mare P\rinte al
Bisericii noastre a avut o leg\tur\
deosebit\ cu cre[tinii ortodoc[i
de limba arab\, Preafericitul
P\rinte Daniel a considerat de
cuviin]\ s\ invite pe Preafericirea
Voastr\ la acest moment spiritual
important pentru `ntreaga Biseric\ Ortodox\. ~n chip minunat,
aceast\ pr\znuire a marelui ierarh sfânt Antim Ivireanul coincide cu `mplinirea a 550 de la punerea pietrei de temelie a Sfintei
M\n\stiri Putna. Dat fiind faptul
c\ ob[tea m\n\stirii are o rela]ie
special\ cu clerici [i monahi din
Patriarhia Antiohiei, s-a considerat de bine ca Prefericirea Voastr\ s\ participe duminica aceasta, `n Marea Lavr\ a Putnei, la
rug\ciune adus\ lui Dumnezeu
pentru gândul cel bun `nr\ d\ cinat `n mintea Binecre din ciosului Voievod {tefan cel Mare
[i Sfânt, de a zidi aceast\ m\n\stire. Ne bucur\m `n Domnul
pentru prezen]a Preafericirii
Voastre `n mijlocul poporului

cre[tin din Moldova [i n\d\j duim c\ vom avea parte `mpreun\ de clipe binecuvântate aici
la Ia[i [i la Sfânta M\n\stire Putna, iar s\pt\mâna viitoare la Bucure[ti [i `n Oltenia. Sper\m c\
Preafericirea Voastr\, `mpreun\
cu ierarhii, cu preo]ii [i cu tot
poporul lui Dumnezeu din ]inuturile moldave [i valahe, ne vom
`nvrednici de momente duhovnice[ti ziditoare de suflet, de clipe
de `mpreun\ a[ezare `naintea lui
Dumnezeu `n rug\ciune”.
Preafericitul P\rinte Patriarh
Ioan al X-lea a mul]umit Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel
pentru invita]ia de a vizita România [i IPS P\rinte Mitropolit
Teofan pentru primire. De asemenea, Preafericirea Sa a dorit
s\ transmit\ prin aceast\ vizit\
un mesaj de pace pentru Ori entul Mijlociu [i pentru `ntreaga
lume: „Suntem aici [i ca s\ d\m
un strig\t de pace pentru Orientul Mijlociu [i, `n mod deosebit,
pentru Siria. Ne-am s\turat de
terorism, de takfirism [i de r\pirea oamenilor. Ne-am s\turat de
promisiuni [i de c\lcarea drepturilor omului. Se pare c\ drepturilor omului se formeaz\ dup\
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interesele celor puternici ai lumii
[i `nc\ nu s-a g\sit solu]ia pentru
rezolvarea crizei din Siria, precum [i a rezolv\rii crizei celor
r\pi]i, dintre care cei doi mitropoli]i din Alep – Ioan [i Pavel,
cazul despre care lumea se face
c\ nu exist\. Noi nu cerem comp\timire, nici lacrimi pentru oamenii din Siria. Opri]i terorismul
[i takfirismul [i ve]i vedea cum
sirienii pot s\ ajung\ la un consens, `n ciuda tuturor diferen]elor
de opinii. Suntem aici s\ ne rug\m [i pentru Liban [i pentru
stabilitatea Libanului, care a
suferit foarte mult din cauza
violen]elor [i sufer\ din pricina

vidului constitu]ional. Cu toate
acestea, Biserica Ortodox\ a
Antiohiei nu se `nfrico[eaz\,
pentru c\ Domnul este centrul
fiin]ei sale, [i El este puterea ei,
[i C\pitanul cârmei, indiferent
de `n\l]imea valurilor acestor
vremuri. Râvna [i b\rb\]ia credincio[ilor din Antiohia vine din
b\rb\]ia lui Andrei, din r\bdarea
lui Pavel, din entuziasmul lui
Petru, din iubirea lui Ioan”.
Biserica Antiohiei, de origine
apostolic\, `ntemeiat\ ca urmare
a predicii Sfin]ilor Apostoli Petru
[i Pavel („`n Antiohia, `ntâia oar\, ucenicii s-au numit cre[tini” –
Faptele Apostolilor 11, 26), a

c\zut `n secolul al VII-lea sub
st\pânire musulman\. Ini]ial,
sediul acestei Biserici, recunoscu t\ la cel de-al doilea Sinod
Ecumenic pe locul al III-lea `n
diptice, a fost la Antiohia Siriei,
ulterior s-a mutat la Damasc.
Aceast\ vizit\ nu este una singular\, ci ea continu\ o mul ti se cular\ tradi]ie, ad\ugându-se la
[irul de vizite pe care ierarhi, [i
nu numai, ai acestui apostolic
scaun bisericesc, l-au `nscris `n
istoria rela]iilor dintre Patriarhia
Antiohiei [i }\rile Române, respectiv Biserica Ortodox\ Ro mân\.

Atelierul de formare pentru tinerii preo]i, a V-a edi]ie

A

V-a edi]ie a Atelierului
de formare pentru tinerii preo]i a debutat pe
29 august, la M\n\stirea Micl\u[eni (jude]ul Ia[i). Cursurile s-au
adresat preo]ilor hirotoni]i `n
cursul anului 2016 [i s-au desf\[urat pân\ pe 9 septembrie,
cu binecuvântarea IPS P\rinte
Mitropolit Teofan, fiind organizate de Sectorul Educa]ional al
Arhiepiscopiei Ia[ilor, `n parteneriat cu Facultatea de Teologie
Ortodox\ „Dumitru St\niloae”
din Ia[i [i Funda]ia „Varlaam
Mitropolitul”, prin Centrul de
Formare al Arhiepiscopiei Ia[ilor. ~n cadrul atelierului de formare au fost invita]i s\ sus]in\
prelegeri [i ateliere IPS P\rinte
Mitropolit Teofan, pr. prof. Ion
Vicovan (decanul Facult\]ii de
Teologie din Ia[i), pr. lect. univ.
Roger Coresciuc (Facultatea de
Teologie din Ia[i), pr. R\zvan
Ionescu (Paris), arhim. Hrisostom R\d\[anu (Consilier Sectorul ~nv\]\mânt al Arhiepiscopiei
Ia[ilor), arhim. Nichifor Horia
(Exarh administrativ al Arhiepiscopiei Ia[ilor), pr. prof. Drago[
Bahrim (Directorul Seminarului
Teologic Liceal „Sfântul Vasile
cel Mare” din Ia[i), Arhim. Damaschin Luchian (M\n\stirea Sih\stria Putnei), monahia Siluana

Vlad (Centrul de Consiliere [i
For mare „Sfin]ii Arhangheli
Mihail [i Gavriil” din Ia[i), pr.
Cla udiu Gheorghi asa, pr. An drei Atudori, Cristina Gheorghe
(Bucure[ti).
Atelierul de formare pentru
tinerii preo]i [i-a propus identificarea [i valorificarea unor
mijloace [i resurse teologice [i
de dezvoltare personal\ adecvate activit\]ii pastorale [i misionare a tinerilor preo]i. Programul fiec\rei zile de curs a
`nceput cu slujirea Sfintei Liturghii [i a continuat cu prelegeri
sus]inute de invita]i, sesiuni de
di alog cu participan]ii (cu
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referire la con]inutul prezentat),
lecturi ghidate [i seminarizarea
temelor. Una dintre zilele atelierului, la care au fost invitate s\
participe [i so]iile tinerilor preo]i, a fost dedicat\ familiei,
pentru a dezbate modalit\]ile
de dezvoltare a rela]iilor dintre
preot, preoteas\ [i copiii lor,
mai ales c\ familia preotului
este chemat\ s\ fie un model `n
societatea contemporan\. A
avut loc [i un pelerinaj la m\n\stirile din nordul Moldovei,
`n care sesiunile de lucru au
fost `mbinate cu rug\ciunea [i
`ntâlnirea cu persoane duhovnice[ti.
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Noutăţi editoriale la Editura Doxologia:
– în septembrie și octombrie –

Palatul Sturdza de la Miclăușeni.
File dintr-un album risipit
Narcis Dorin Ion, Sorin Iftimi

Pagini de corespondenţă
Sfântul Filaret, Mitropolitul Moscovei

Dicţionar de Teologie Ortodoxă și știinţă
Pr. Răzvan Andrei Ionescu,
Adrian Lemeni

Ofrandă mirilor.
Scurtă tâlcuire a Tainei Nunţii
Pr. Daniel Duca

Sfântul Paisie Aghioritul

Zile cu sﬁnţi. Sinaxare, însemnări, cântări,
lecturi și gânduri ﬁlocalice
pe luna octombrie
Pr. Sever Negrescu

Scrieri I.
Zece cuvinte despre poruncile lui Hristos.
Cincizeci de capete
Sfântul Neoﬁt Zăvorâtul din Cipru

Scrieri II.
Cateheze. Testamentul tipiconal
Sfântul Neoﬁt Zăvorâtul din Cipru

Scrieri III.
Panegirice
Sfântul Neoﬁt Zăvorâtul din Cipru

Scrieri IV.
Tâlcuire la Hexaimeron.
Tâlcuire la Psaltire și la Ode.
Tâlcuire la Cântarea Cântărilor
Sfântul Neoﬁt Zăvorâtul din Cipru

Scrieri V.
Tâlcuire la canoanele celor
douăsprezece praznice împărătești
Sfântul Neoﬁt Zăvorâtul din Cipru

Omilii la Maica Domnului
Sfântul Neoﬁt Zăvorâtul din Cipru
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Lansare de carte `n cadrul evenimentului
“C\l\torie la 1900”

L

a Castelul Micl\u[eni din jude]ul Ia[i a avut
loc, pe 3 septembrie, deschiderea festiv\ a
celei de-a treia edi]ii a evenimentului
„C\l\torie la 1900”. ~n cadrul acesteia a avut loc [i
lansarea c\r]ii „Palatul Sturdza de la Micl\u[eni.
File dintr-un album risipit”, autori dr. Narcis Dorin
Ion (Muzeul Na]ional Pele[) [i dr. Sorin Iftimi
(Complexul Muzeal Na]ional Moldova Ia[i),
ap\rut\ la Editura Doxologia. Lucrarea încearc\ s\
prezinte, mai ales prin intermediul imaginilor, o
parte mai pu]in vizibil\ a vie]ii din Castelul Micl\u[eni. ~n prima parte a volumului, Narcis Dorin
Ion face o prezentare istoric\ a domeniului de la
Micl\u[eni, pornind de prin 1410, de la vornicul
Micl\u[, [i p=n\ în anii 2000, c=nd acesta ajunge
în administrarea Mitropoliei Moldovei [i Buco vinei. ~n partea a doua, Sorin Iftimi prezint\ un album de familie al Sturdze[tilor de la Micl\u[eni
ref\cut din file risipite prin diverse arhive [i
adunate, sub form\ de fotografii, stampe [i alte
imagini reprezentative. ~n cadrul evenimentului
„C\l\torie la 1900” – edi]ia a III-a, vizitatorii s-au
putut bucura de spectacole în aer liber de teatru,
dans [i muzic\ de epoc\, ateliere de crea]ie pentru

copii [i adul]i, tablouri vivante, t=rg de antichit\]i,
plimb\ri cu tr\sura, parada costumelor, bucate de
odinioar\ [i alte surprize din partea organizatorilor.
„C\l\torie la 1900” face parte din seria de evenimente organizate de „Zilele Europene ale Patrimoniului”, care se desf\[oar\ în luna septembrie a fiec\rui an.

Simpozionul Interna]ional
“Monumentul – Tradi]ie [i Viitor”, a XVIII-a edi]ie

M

inisterul Culturii din
Rom=nia, Complexul
Muzeal Na]ional „Moldova” Ia[i – Muzeul Unirii,
Mitropolia Moldovei [i Bucovinei, Prim\ria Municipiului Ia[i,
Direc]ia Jude]ean\ pentru
Cultur\ Ia[i, Consiliul Jude]ean
Ia[i, Institutul Na]ional al Patrimo niului Bucure[ti, Uniunea
Na]ional\ a Restauratorilor de
Monumente Istorice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Ia[i –
Facultatea de Istorie, Academia
de {tiin]e a Moldovei, Institutul
Patrimoniului Cultural al Academiei de {tiin]e a Moldovei [i
Centrul Cultural Rom=n „Eudoxiu Hurmuzachi” Cern\u]i a organizat în perioada 6-9 octombrie cea de-a XVIII-a edi]ie a
Simpozionului „Monumentul –
Tradi]ie [i viitor”. Timp de 3 zile,
speciali[ti de prestigiu din cadrul
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Ministerului Culturii, Academiei
Rom=ne, a Institutului Na]ional
al Patrimoniului, Uniunii Na]ionale a Restauratorilor Monumentelor Istorice, personalit\]i din
institute de cercetare [i universit\]i din ]ar\ [i str\in\tate au
prezentat referate [i au discutat
pe diverse aspecte din domeniile
cercet\rii, conserv\rii [i restaur\rii monumentelor istorice.

Deschiderea Simpo zi onului a
avut loc pe 6 octombrie în Sala
Baptisteriu a Muzeului Mitropolitan din Ia[i. La eveniment a fost
prezent [i IPS P\rinte Mitropolit
Teofan, care a adresat participan]ilor la Simpozion un cuv=nt de
salut [i binecuv=ntare. ~n cadrul
festivit\]ii de deschidere, au primit distinc]ii, din partea organizatorilor, IPS P\rinte Mitropolit

Teo fan, primarul Municipiului
Ia[i – Mihai Chirica, directorul
Com ple xului Na]ional Muzeal
„Mol dova” Ia[i – L\cr\mioara
Stra tulat, pre[edintele Iasicon
Ia[i – ing. Titel Sinescu, precum
[i per so na lit\]i din domeniul
conserv\rii [i restaur\rii monumentelor istorice.

Opera Sf=ntului Neofit Z\vor=tul accesibil\ `n
premier\ publicului din Rom=nia

~

n sala „Dublei Alegeri” a Muzeului Unirii din Ia[i a avut
loc, pe 12 octombrie, conferin]a „Sf=ntul Neofit Z\vor=tul
[i opera lui”. Evenimentul a f\cut
parte din cadrul mani fes t\rilor
dedicate hramului Sfintei Cu vioase Parascheva de la Ia[i [i l-a
avut ca invitat pe prof. dr. Hrístos
Oikonomou din Cipru. Invitatul
a men]ionat c\ „Sf=ntul Neofit,
ale c\rui moa[te au fost aduse la
Ia[i, a scris 4500 pagini de m=n\, în manuscris. ~n M\n\stirea
«Sf=ntul Neofit» se g\seau, c=nd
am început demersul nostru,
doar opt pagini; restul erau furate [i se g\seau în bibliotecile [i
arhivele din str\in\tate. Noi am
reu[it s\ le colect\m [i s\ organiz\m 85% din opera acestuia,
adic\ mai r\m=ne ca 15% s\ fie
descoperit\”.
Opera Sf=ntului Neofit Z\vor= tul este tradus\ din greaca
veche de Laura Enache, fiind nu
doar prima traducere în limba
rom=n\ a scrierilor Sf=ntului
Neofit, c=t [i prima traducere într-o limb\ modern\ a operei sale
integrale. Edi]ia integralei „Sf=ntul Neofit“ a fost îngrijit\ de pr.
Drago[ Bahrim, directorul Seminarului Teologic Ortodox „Sf=ntul Vasile cel Mare“ din Ia[i. Cele
cinci volume în care se reg\se[te
opera Sf=ntului Neofit Z\vor=tul
au fost publicate la Editura
Doxologia a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei.
O alt\ conferin]\ cu tema
„Referin]ele Sf=ntului Neofit Z\-

vor=tul la monahismul ortodox“
a avut loc, pe 13 octombrie, tot
la Muzeul Unirii [i a fost sus]inut\ de prof. Nikos Nikolaidis,
membru al echipei cipriote care
a lucrat la edi]ia dup\ care s-a
realizat traducerea rom=neasc\.
Invitatul a vorbit, printre altele, [i
despre r=nduiala intr\rii în m\n\stire: „De ce st\ cel care va
deveni c\lug\r f\r\ acoper\m=nt
pe cap, f\r\ curea [i f\r\ papuci?
F\r\ acoper\m=nt pe cap deoarece urmeaz\ s\ poarte boneta

m=nturii; f\r\ curea pentru c\
dispre]uie[te dorin]a [i este
înconjurat de puterea purit\]ii [i
a pruden]ei; f\r\ papuci pentru
c\ dore[te s\ p\[easc\ curat pe
drumului lui Dumnezeu [i prin
faptele bune s\ transmit\ mesajul p\cii. De asemenea, simbolizea z\ [i via]a umil\ [i s\rac\,
din moment ce [i Hristos a venit
s\rac [i umil [i neav=nd unde s\[i a[eze capul”.
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Lansare de carte la Muzeul Mitropolitan din Ia[i

P

e 20 octombrie, în Sala Sinaxar din cadrul
Mu ze ului Mitropolitan Ia[i, a avut loc
lansarea c\r]ii Patericul Mare. Apoftegmele
P\rin]ilor Pustiei I - Colec]ia tematic\, în traducerea
p\rintelui profesor Constantin Coman. Evenimentul
a avut loc în prezen]a tradu c\ torului, care a
sus]inut [i o conferin]\ pe tema „Lumea Patericului
[i lumea noastr\”. Oganizatorii evenimentului au
fost Editura Bizantin\, Muzeul Mitropolitan din Ia[i
[i Editura Doxologia [i i-a avut ca invita]i, al\turi
de traduc\tor – pr. prof. univ. dr. Constantin
Coman, pe dl C\t\lin Jeckel, consilier în cadrul
Sec torului cultural [i comunica]ii media al
Arhiepiscopiei Ia[ilor - moderatorul înt=lnirii, [i pe
pr. prof. univ. dr. Gheorghe Popa de la Facultatea
de Teologie Ortodox\ din Ia[i. P\rintele profesor
Constantin Coman a subliniat în cadrul înt=lnirii c\
lumea P\rin]ilor Patericului este una diferit\ de
lumea noastr\, dar c\ este identic\ cu perspectiva
Evan ghe liei asupra lumii: „~n seara aceas ta am
venit la Ia[i nu ca s\ prezint o carte, ci s\ fac o
pledoarie pentru un univers cu care eu m-am
înt=lnit cu adev\rat traduc=nd aceast\ carte, un
univers surprinz\tor, provocator. ~n mintea mea,
lumea Patericului este într-o permanent\ tensiune
cu lumea noastr\, inclusiv cu lumea în care ne
desf\[ur\m noi activitatea [i via]a noastr\ cre[tineasc\. Ceea ce m-a surprins a fost c\, atunci c=nd
m-am întors la dumnezeie[tile Evanghelii într-o
lectur\ atent\, am înt=lnit ace ea[i tensiune, la

aceea[i m\sur\, în aceea[i parametri. Lumea
Patericului, aveam s\ constat, nu este nimic
altceva dec=t împlinirea, cu m\sura deplin\t\]ii, a
dum nezeie[tilor Evanghelii, a cuvintelor
M=ntuitorului Hristos, a perspectivei descoperite
lumii de Fiul lui Dumnezeu ~ntrupat”.
Traducerea realizat\ de p\ rin tele Constantin
Coman este realizat\ dup\ textul original, în limba
greac\ veche, publicat la Tesalonic [i este înso]it\
de un consistent studiu introductiv, note [i indici
(biblic, onomastic, te ma tic), realizate de
traduc\tor.

Un nou simpozion interna]ional la Ia[i

~

n perioada 27-29 octombrie, Universitatea „Alexan dru Ioan Cuza“ din
Ia[i (Centrul de Studii Biblico
Filologice „Monumenta lin guae Dacoromanorum“, De partamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul SocioUman), în colaborare cu Asocia]ia de Filologie [i Hermeneutic\ Biblic\ din Rom=nia [i cu
Mitropolia Moldovei [i Bucovinei, a organizat cea de-a VI-a
edi]ie a Simpozionului Interna]ional „Explor\ri în tradi]ia biblic\ rom=neasc\ [i euro pea n\“. Manifestarea [tiin]ific\ a
reunit la Academia Rom=n\ –
filiala Ia[i speciali[ti în studii
biblice din mai multe centre
universitare din ]ar\ [i din str\-

i n\tate, care au dezb\tut di ferite aspecte ale problematicii
edit\rii, traducerii, circula]iei [i
recept\rii textelor sacre în
limba rom=n\ [i în alte limbi,
vechi sau moderne. Lucr\rile
prezentate în cadrul sim po zionului se încadreaz\ în urm\ toarele domenii tematice:
problematica filologic\, pro blematica traductologic\, hermeneutic\ biblic\ [i istoria
recept\rii textelor sacre. Deschiderea simpozionului a avut
loc în aula Academiei Rom=ne
din Ia[i, prilej cu care p\rintele
prof. univ. dr. Ion Vicovan,
decanul Facult\]ii de Teologie
Ortodox\ din Ia[i, a transmis
mesajul de apreciere al IPS
P\rinte Mitropolit Teofan [i a
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f\cut c=teva referiri despre
importan]a Bibliei: „Despre
Biblie sau Cartea C\r]ilor, a[a
cum mai este numit\, putem
spune c\ ea este cartea de c\p\t=i care a schimbat fa]a lumii. De asemenea, Biblia sau
Sf=nta Scriptur\ a stat la fundamen tul cre[ti nismului. A[ a minti faptul c\ în Evanghelia
dup\ Ioan, Sf=ntul Apostol
Petru, referindu-se la Sf=nta
Scriptur\, o nume[te cea care
con]ine «cuvintele vie]ii ve[nice», iar marele om de [tiin]\ [i
academician Simion Mehedin]i
spunea c\ un om, ca [i un popor, valoreaz\ at=t c=t a în]eles
din Sf=nta Evanghelie“.

~nv\]\m=nt |

Debutul anului [colar [i universitar `n
Arhiepiscopia Ia[ilor

N

oul an [colar a debutat
pe 12 septembrie la
Colegiul Na]ional „Calistrat Hoga[” din Piatra Neam] [i
la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena“ cu momente deosebite de rug\ciune s\v=r[ite de
IPS P\rinte Mitropolit Teofan. ~n
cuv=ntul rostit cu aceast\ ocazie,
ierarhul le-a urat elevilor „s\ se
lase cuprin[i de lumina `nv\]\turii“: „Perioada anului [colar
2016-2017 s\ fie una binecuv=ntat\, `n care Dumnezeu s\ v\ binecuv=nteze str\dania. Elevilor
le urez s\ se lase cuprin[i de lumina `nv\]\turii, iar cadrelor
didactice le urez s\-[i vad\ roadele activit\]ii c=t mai repede. S\
dea Dumnezeu ca acest an s\ fie
unul binecuv=ntat [i pentru ]ara
noastr\, care depinde `n foarte
mare m\sur\ de ceea ce se
`nt=mpl\ `n spa]iile noastre
[colare“. La festivitate, al\turi de
elevi [i cadre didactice, au mai
participat p\rin]i [i numero[i
reprezentan]i ai autorit\]ilor
locale. Amintim c\, `ncep=nd cu
acest an [colar, a avut loc comasarea {colii Gimnaziale nr. 1 Piatra Neam] cu Seminarul Teologic
Liceal Ortodox „Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena“ din Piatra
Neam]. Directorul noii unit\]i
[colare este pr. prof. dr. Ovidiu
Dan Cojan, iar director adjunct
prof. Ani[oara Marele.
Emo]ie [i bucurie [i la Seminarul Teologic Liceal Ortodox
„Sf=n tul Vasile cel Mare“ din
Ia[i, unde elevii [i elevele de la
cele dou\ sec]ii – Teologie [i Patrimoniu Cultural – au `nceput
noul an [colar. Dup\ s\v=r[irea
Sfintei Liturghii, elevii, p\rin]ii [i
rudele, al\turi de profesori, au
luat parte [i la slujba de Te
Deum s\v=r[it\ `n capela seminarului de p\rintele director Drago[ Bahrim [i de p\rin]ii profesori, al\turi de arhim. Hrisostom
R\d\[anu, consilierul educa]ional al Arhiepiscopiei Ia[ilor, care

a ]inut [i cuv=ntul de `nv\]\tur\,
`n care a transmis arhiere[tile binecuv=nt\ri ale IPS P\rinte Mitropolit Teofan. La eveniment a
fost prezent [i prof. Denisa M\noiu, inspector pentru disciplina
religie `n cadrul Inspectoratului
{colar Jude]ean Ia[i.
{i la Seminarul Teologic Li ceal Ortodox „Veniamin Costachi“ de la M\n\stirea Neam],
elevii, profesorii [i p\rin]ii au
participat. pe 12 septembrie, la
slujba Sfintei Liturghii, la slujba
Agheasmei mici [i la slujba Te
Deumului de `nceput de an
[colar. La final, pr. prof. Ioan
Mihoc, directorul Seminarului
Teologic Ortodox de la M\n\stirea Neam], a citit mesajul Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel
cu ocazia `nceputului de an
[colar 2016-2017 [i a transmis
din partea IPS P\rinte Mitropolit
Teofan binecuv=nt\rile pentru
noul an [colar.
La Seminarul Teologic Liceal
„Sf=ntul Gheorghe“ din Boto[ani,
anul [colar a `nceput cu o slujb\
de Te Deum s\v=r[it\ de un sobor de preo]i profesori. La festivitate au participat oficialit\]i
locale [i jude]ene [i membri ai
Inspectoratului {colar Jude]ean
Boto[ani. Pr. prof. dr. Daniel
Dasc\lu, directorul seminarului,
a citit mesajul Preafericitului

P\rinte Patriarh Daniel [i a
transmis binecuv=ntarea IPS
P\rinte Mitropolit Teofan.
Pe 12 septembrie, clopo]elul a
sunat din nou [i la Seminarul Teo logic Liceal „Sf=ntul Ioan Ia cob“ din Dorohoi, marc=nd
`nceputul anului [colar. Elevii
seminari[ti au p\[it pragul [colii
cu emo]ie `n suflete, dar [i cu
for]e proaspete dup\ vacan]a de
var\. Festivitatea de deschidere a
anului [colar a debutat cu slujba
de Te Deum, s\v=r[it\ `n Paraclisul „Sf=ntul Ioan Iacob“ de un
sobor de preo]i, profesori la seminar, r\spunsurile la stran\ fiind
date de membrii corului psaltic
„Agnus“.
La Liceul Teologic Ortodox
„Cuvioasa Parascheva“ de la
M\n\stirea Agapia, jude]ul
Neam], festivitatea de deschidere
a avut loc `n dup\-amiaza zilei
de 11 septembrie `n Biserica
„Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil“ a m\n\stirii, prin s\v=r[irea
slujbei de Te Deum, `n prezen]a
doamnei director P`rleciu Car men.
La Gr\dini]a „Buna Vestire“,
institu]ie de `nv\]\m=nt patro nat\ de Mitropolia Moldovei [i
Bucovinei, a avut loc, pe 6 septem brie, deschiderea festiv\ a
noului an. Pre[colarii, `nso]i]i de
p\rin]i [i bunici, au participat la
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slujba religioas\ s\v=r[it\ de
p\rintele arhimandrit Hrisostom
R\d\[anu, consilierul educa]ional al Arhiepiscopiei Ia[ilor.
Cei peste 190 de elevi ai
{colii „Varlaam Mitropolitul” au
participat pe 12 septembrie, la
des chiderea noului an [colar.
Ziua a `nceput cu o slujb\ de Te
Deum s\v=r[it\ pe terenul de
sport al [colii, slujb\ la care au
participat copiii, p\rin]ii [i
cadrele didactice. ~n spiritul
valorilor {colii „Varlaam Mitropo litul”, tema de inspira]ie
aleas\ pentru anul [colar 20162017 este libertate [i responsabilitate. Ca `n fiecare an, cei prezen]i la festivitatea de `nceput de
an [colar s-au bucurat de discursul motiva]ional al unui invitat
special. Anul acesta cel care le-a
vorbit copiilor, p\rin]ilor [i profesorilor despre libertate [i responsa biltate a fost Mihai Neam]u,
scriitor [i antreprenor rom=n cu
experien]\ interna]ional\. Deschiderea noului an [colar de la
{coala „Varlaam Mitropolitul” s-a
`ncheiat cu un mini-concert,
sus]inut de Corul de copii Juniorii Operei Na]ionale Rom=ne din
Ia[i.
Pe 30 septembrie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Ia[i a organizat `n Aula Magna
„Mihai Eminescu” ceremonia de
deschidere a anului universitar
2016-2017. La eveniment au fost
prezente mai multe personalit\]i
din mediul academic [i din ad-

ministra]ia local\. 5405 de boboci [i-au `nceput studen]ia la
Ia[i, o dat\ cu debutul noului an
academic la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. Rectorul
universit\]ii, prof. univ. dr. Tudorel Toader, a deschis evenimentul
realiz=nd un portret din cifre al
Universit\]ii [i punct=nd c=teva
priorit\]i din domeniile educa]iei, cercet\rii [i rela]iilor interna]ionale. Mesajul transmis de IPS
P\rinte Mitropolit Teofan a fost
citit de p\rintele arhimandrit
Hrisostom R\d\[anu, consilierul
educa]ional al Arhiepiscopiei
Ia[ilor: „~mi doresc ca binecu v=n tarea Domnului s\ ne fie
prilej de medita]ie la motivele
pentru care suntem aici. Unii vin
la Universitate pentru a `nv\]a,
al]ii pentru a preda, unii se al\tu-
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r\ celor merituo[i, iar al]ii se
str\duiesc din greu pentru un loc
mai `n fa]\, unii iubesc cunoa[terea, al]ii doresc comuniunea. Fie
c\ vorbim `ntru m\rturisirea lui
Hristos, fie c\ ne g=ndim la frumuse]ea alc\tuirilor poetice sau
la pragmatismul deciziilor politice ori economice, Universitatea
adun\ `mpreun\ nu doar oameni
care doresc s\ [tie, s\ cunoasc\.
C\ci omul nu poate fi redus la o
minte care cuget\ pentru c\ astfel i-am face o mare nedreptate
omului. Omul este [i inim\ care
bate [i genunchi care se pleac\
la rug\ciune, [i m=ini care se `mpletesc `n spiritual voluntariatului”.
Cadrele didactice [i studen]ii
Facult\]ii de Teologie Ortodox\
„Dumitru St\niloae“ din Ia[i au
participat, pe 3 octombrie, la
Sf=nta Liturghie s\v=r[it\ cu
prilejul deschiderii anului uni versitar 2016-2017. Slujba a fost
s\v=r[it\ `n Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i de IPS P\rinte Mitropolit Teofan, `nconjurat de un
sobor de preo]i [i diaconi, din
ca re a f\cut parte [i p\rintele
profesor doctor Porphyrios Fadi
Georgi, decanul Facult\]ii de
Teologie din Balamand-Liban.
La finalul Sfintei Liturghii, IPS
P\rinte Teofan a adresat c=teva
g=nduri studen]ilor teologi, `ndemn=ndu-i pe ace[tia s\ con[tientizeze c\ fac parte din Biserica
lui Hristos [i c\ sunt datori s\-L
aib\ pe Dumnezeu `n centrul
vie]ii lor.
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“T=n\rul din Petrodava”

L

a Piatra Neam] s-a desf\[urat `n perioada 16-18
septembrie cea de-a II-a
edi]ie a evenimentului intitulat
„T=n\rul din Petrodava“. ~nt=lnirea a reunit peste 500 de tineri
din toat\ Moldova, dar [i din
afara grani]elor Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei. Tema edi]iei
din acest an a fost „C\s\toria –
Tain\ a iubirii“. Pe 17 septembrie, tinerii au participat la Sf=nta Liturghie s\v=r[it\ de IPS P\rinte Mitropolit Teofan `n Parohia
M\r\]ei II din Piatra Neam]. Despre c\s\torie [i iubire le-a vorbit
tinerilor IPS P\rinte Teofan `n
cuv=ntul de `nv\]\tur\: „C\snicia
trebuie s\ fie o mergere `mpreun\. Mergi `mpreun\ `n c\snicie
privind spre o ]int\, spre o tripl\
]int\: trebuie s\ pri ve[ti spre
copiii t\i, trebuie s\ prive[ti spre
lumea `n care tr\ie[ti [i trebuie
s\ prive[ti spre Dumnezeu. Bine
ar fi ca cei doi – so]ul [i so]ia, s\
priveasc\ `n acela[i fel [i copiii,
[i lumea, [i pe Dumnezeu. E
greu, dar voi, tinerii, trebuie s\
v\ preg\ti]i `nc\ de acum pentru
a fi cu cineva cu care s\ sim]i]i
c\ ve]i merge `mpreun\. {i c=nd

mergi `mpreun\ pe nisip, la[i `n
urm\ patru pa[i: el doi [i ea doi.
Dac\ vezi cumva doar o pereche
de pa[i, `nseamn\ c\ exist\ o
problem\ `ntre ei pe firul vie]ii [i
c\ au fost momente c=nd cei doi
au mers separat. Se mai poate
`nt=mpla `ns\ un lucru c=nd este
o singur\ pereche de pa[i: c=nd
vin momente mai grele, el o ia
pe ea pe umerii lui sau, `n
func]ie de caz, ea `l ia pe el pe

umerii ei”. Prin intermediul
activit\]ilor desf\[u ra te tinerii
participan]i au fost invita]i s\-[i
petreac\ util [i pl\cut timpul lor
liber, s\-[i g\seasc\ sau reg\seasc\ prietenii care au acelea[i preocup\ri ca [i ei [i care `i ascult\
[i `i `n]eleg, s\ `nve]e [i s\-[i asume responsabilit\]i [i, `n m\sura
`n care pot, s\ `i ajute pe cei din
jurul lor, duc=nd spre familiile [i
locurile din care provin mesajul,
informa]ia [i experien]a cu care
s-au `m bo g\]it pe parcursul
zilelor petrecute la Piatra Neam].

Prima edi]ie a `nt=lnirii “Fiii Bahloviei”

„B

ahlovia” este nu mele ce i l-a atribuit H=rl\ului Sf=ntul
Voievod {tefan cel Mare, `ntr-o
scrisoare din 1479, adresat\
dreg\torilor din Bra[ov [i pe
care o `ncheia cu urm\toarele
cuvinte: „Datum ex Bahlovia”.
Prin Bahlovia se `n]elegea o
arie mai extins\ pe l=ng\ r=ul
Bahlui, care cuprindea ora[ul
H=rl\u, precum [i a[ez\rile
situate `n dreapta [i `n st=nga
r=ului, `n jos spre Podu Iloaiei
[i chiar p=n\ la Ia[i. ~n perioada
16-18 septembrie, micul ora[ a
fost ales loc de `nt=lnire a peste
100 de tineri, `nso]i]i de preo]ii

coordonatori. S-au adunat s\ se
cunoasc\, s\ se `mprieteneasc\
[i s\-[i `mp\rt\[easc\ g=nduri [i
experien]e, s\ descopere `mpreun\ cum s\ tr\iasc\ demn, `n
concordan]\ cu valorile credin]ei ortodoxe. ~nt=lnirea organizat\ cu binecuv=ntarea IPS P\rinte Mitropolit Teofan, de c\tre
ATOR H=rl\u `n colaborare cu
Protopopiatul H=rl\u, a debutat
pe 16 septembrie, cu primirea
in vita]ilor `n curtea Bisericii
„Sf=ntul Mare Mucenic Dimitrie”. Spre sear\ au poposit `n
curtea Muzeului Viei [i Vinului,
unde au fost primi]i rom=ne[te,
„cu p=ine [i sare”.

P\rintele Nicodim Petre,
consilier al Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Ia[ilor, a
`mp\rt\[it tinerilor g=nduri de
`ncurajare, folosindu-se de tema propus\, „Tinere]e [i demnitate”. ~n cadrul sesiunilor de
lucru ce au urmat, participan]ii
au c\utat r\spunsuri la `ntreb\ri
precum: „Ce `nseamn\ demnitate? Omul se na[te sau devine
demn? Se poate pierde demnitatea [i dac\ se pierde, cum se
poa te redob=ndi? Cum poate
un t=n\r, `n societatea actual\,
s\-[i p\streze demnitatea de
om [i de cre[tin?”.
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“Din suflet t=n\r p\[c\nean”, la a II-a edi]ie

C

u binecuv=ntarea IPS
P\rinte Mitropolit Teofan, ATOR – Pa[cani s-a
preg\tit `n cadrul celei de a II-a
edi]ii „Din suflet t=n\r p\[c\nean” (30 septembrie–2 octombrie) s\ fie gazda a 400 de
tineri participan]i la eveniment,
tineri proveni]i din Pa[cani [i
`mprejurimi, dar [i din filialele
ATOR din cuprinsul Arhiepiscopiei Ia[ilor. Tema de anul acesta
a fost „Invita]ie la descoperirea
voca]iei”. Prin dezbaterile organizate, tinerii au fost ajuta]i de
moderatori ca, `n urma unei autoanalize, s\-[i descopere voca]ia [i s\ se `ndrepte spre meseria potrivit\. O alt\ problem\
identificat\ de-a lungul anilor
`n lucrul cu tinerii este lipsa comunic\rii [i rela]ion\rii acestora cu semenii lor. Noile mijloace media au transformat t=n\rul, plin de via]\, alt\dat\, comunicativ, `ntr-un t=n\r ne`n]e-

les, care prefer\ s\ comunice
stereotip cu cei de seama lui pe
a[a-zise re]ele de socializare,
uit=nd chiar [i limba rom=n\,
care [i-a `nlocuit orele de mi[care, plimbare cu bicicleta, tenis sau orice alt\ activitate
fizic\, `n ore interminabile petrecute `n fa]a unui ecran inert.

“T=n\rul boto[\nean”

L

a Boto[ani s-a desf\[urat `n perioada 7-9
oc tombrie `nt=lnirea intitulat\ „T=n\rul
boto[\nean”. Evenimentul, ajuns la cea de-a
doua edi]ie, a reunit peste 600 de tineri din diverse
zone ale Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei. Tema
din acest an a fost „Nevoile t=n\ rului [i
r\spunsurile Bisericii ast\zi”. Pe 8 octombrie,
tinerii au participat la Sf=nta Liturghie s\v=r[it\ la
M\n\stirea Zosin de IPS P\rinte Mitropolit Teofan,
`mpreun\ cu IPS P\rinte Antonie, Mitropolit de
Saleh [i Baalbek-Liban. La final, IPS P\rinte
Mitropolit Teofan le-a adresat c=teva `ndemnuri
participan]ilor: „Se cuvine s\ punem `ntrebarea:
Vrei s\ fii om al libert\]ii, al iubirii f\r\ de Dumnezeu? Po]i s\ fii, c\ e[ti liber, dar le vei pierde pe
toate. Vrei s\ fii [i bogat, [i liber, [i s\ ai [i iubire, [i
entuziasm, [i prietenie adev\rat\? Vrei s\ nu le
pierzi pe acestea? Adu-L pe Dumnezeu `n via]a ta
[i El `]i garanteaz\, [i Biserica Lui te asigur\, c\ nu
le vei pierde `n adev\ratul sens niciodat\. R\m=ne
la latitudinea voastr\ ce ve]i alege, cu mila
Domnului, `n via]\”.
Evenimentul „T=n\rul boto[\nean” s-a adresat

A[adar, proiectul [i-a propus s\-i
scoat\ pe cei 400 de tineri din
cas\, s\ uite de tablet\ [i smartphone-uri pentru trei zile [i s\-i
aduc\ `mpreun\ `ntr-un spa]iu
organizat, pun=ndu-i `n situa]ii
reale de comunicare [i rela]ionare cu semenii lor.

tinerilor cu v=rsta cuprins\ `ntre 14 [i 35 de ani [i
[i-a propus ca, la sf=r[itul celor trei zile de activit\]i, participan]ii s\ se `ntoarc\ acas\ cu prietenii
frumoase, cuno[tin]e noi, r\spunsuri la `ntreb\ri legate de tema `nt=lnirii [i cu dorin]a de a se implica
activ `n asocia]ii de voluntariat [i `n activit\]ile cu
tinerii.
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Tinerii din Ia[i la ITO 2016

2

500 de tineri din `ntreaga
lume s-au adunat la Bucure[ti, pe 1 septembrie,
la ~nt=lnirea Tinerilor Ortodoc[i
din toat\ lumea (ITO 2016).
Dintre ace[tia, cu binecuv=ntarea IPS P\rinte Mitropolit Teofan
au plecat spre capital\ [i 120 de
tineri din Ia[i, Pa[cani, H=rl\u,
Coste[ti, Belce[ti, Boto[ani, Doro hoi, Bucecea, Zoi]ani, Fl\ m=nzi, Piatra Neam], Galu, T=rgu Frumos [i T=rgu Neam]. Cu
g=ndul de a reactualiza unitatea
Bisericii Ortodoxe, dar a [i a
neamului rom=nesc, tinerii moldoveni au pornit spre ~nt=lnirea
Tinerilor Ortodoc[i de la Bucure[ti. Tema propus\ anul acesta,
„Iisus Hristos – bucuria vie]ii”, a
invitat la cunoa[terea [i `nt=lnirea cu Cel Ce este izvorul `ntre-

gii bucurii. Av=nd experien]a
`nt=lnirilor anterioare, Baia Mare
[i de la Cluj, iar anul acesta a
`nt=lnirii de la Bucure[ti, tinerii

moldoveni se preg\tesc pentru a
fi gazde prietenilor din toat\
lumea `n perioada 1–4 septembrie 2017, la Ia[i.

Tabere [i activit\]i cu tinerii `n Arhiepiscopia Ia[ilor
Tab\ra „C\ut\torii de lumin\“
la Humosu

~

n Parohia Humosu, comuna Sire]el,
Protopopiatul Pa[cani, jude]ul Ia[i, s-a
desf\[urat, `n perioada 3-4 septembrie, a IV-a
edi]ie a Taberei de var\ intitulat\ „C\ut\torii de
lumin\“. Programul a fost organizat de ATOR –
filialele Humosu [i Pa[cani. Au fost organizate
sesiuni de cunoa[tere, sesiuni de discu]ii, av=nd ca
tem\ principal\ „iertarea“ [i cinci ateliere de lucru:
muzic\, dans, teatru, sport [i tras cu tirul, jocuri
distractive. Tab\ra s-a `ncheiat cu un frumos foc de
tab\r\, `n jurul c\ruia copiii au c=ntat [i au dansat.

Pop\u]i din Boto[ani, unde PS Macarie, Episcopul
ortodox rom=n al Europei de Nord, a citit o
rug\ciune pentru tinerii participan]i. Itinerariul a
cuprins: satul Tocileni, din comuna Victoria,
jude]ul Boto[ani, locul unde s-a n\scut vrednicul
de pomenire Patriarh Teoctist, M\n\stirea Zosin,
M\n\stirea Sih\stria Voronei [i M\n\stirea Vorona.

Pelerinaj pe urmele
Patriarhului Teoctist

3

0 de tineri din ATOR – filiala Boto[ani au
pornit pe 6 septembrie, `n Pelerinajul
„Teoctist Patriarhul“, edi]ia a II-a.
Evenimentul a fost organizat de Protopopiatul
Boto[ani, la ini]iativa IPS P\rinte Mitropolit Teofan.
Pelerinajul pedestru a debutat la M\n\stirea
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Tab\ra „Fericire `ntr-un
z=mbet“

M

embrii ATOR – filialele Ia[i [i Holm au
organizat edi]ia a II-a a Taberei pentru
tineri „Fericire `ntr-un z=mbet“,
organizat\ `n cadrul proiectului „Verde la bucurie“.
Evenimentul s-a desf\[urat cu binecuv=ntarea IPS
P\rinte Mitropolit Teofan, av=nd sprijinul
Sectorului de misiune, statistic\ [i prognoz\
pastoral\ al Centrului Eparhial Ia[i. Pentru trei zile,
`n perioada 9-11 septembrie, Parohia „Adormirea
Maicii Domnului“ – Holm (Protopopiatul III Ia[i) a
fost gazda a 92 de tineri frumo[i [i plini de energie,
cu v=rste cuprinse `ntre 7 [i 17 ani, veni]i din cinci
parohii ale Arhiepiscopiei Ia[ilor, dup\ cum
urmeaz\: Parohia „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i
Elena“ – Danca[, Parohia „Adormirea Maicii
Domnului“ – Dumitre[tii G\l\]ii, Parohia
„Pogor=rea Sf=ntului Duh“ – Hoise[ti, Parohia
„Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil“ – Mironeasa [i
Parohia „Adormirea Maicii Domnului“ –
Ruginoasa, care s-au al\turat celor 40 de copii din
Parohia „Adormirea Maicii Domnului“ – Holm.
Menirea taberei a fost de a lega prietenii `ntre
prietenii lui Hristos din mai multe parohii, de a le
oferi o alternativ\ de petrecere a timpului liber, de
a-L face cunoscut tinerilor pe Hristos ca Adev\rat
Prieten [i de a-i apropia pe tineri de Biseric\.

`nt=lnirii cu oamenii, bucuria dep\[irii limitelor. ~n
cadrul taberei s-au desf\[urat ateliere artistice de
muzic\, dans [i teatru, dar [i jocuri sportive [i
instructajul pentru acordarea primului ajutor. Au
avut loc sesiuni de discu]ii pe tema „Prietenia“.

Eveniment sportiv `n Parohia
„Sf=ntul Mare Mucenic Dimitrie“

~

n Parohia „Sf=ntul Mare Mucenic Dimitrie“,
comuna C=nde[ti, Protopopiatul Dorohoi, s-a
organizat, `n perioada 7-9 octombrie, „Cupa
Bucuriei”, eveniment sportiv ce se afl\ la cea de a
doua edi]ie. Competi]ia s-a desf\[urat sub `naltul
patronaj al doamnei Elisabeta Lip\, Ministrul
Tineretului [i Sportului, [i cu sprijinul Direc]iei
Jude]ene pentru Sport [i Tineret [i al altor sponsori.
La eveniment au participat peste 100 de copii din
toat\ zona. Au fost [ase echipe de fotbal din [ase
comune, dou\ dintre ele av=nd [i copii de etnie
ucrainean\. De asemenea, peste 30 de copii au
jucat [ah. Evenimentul a avut loc pe terenul sportiv
din centrul comunei.

Excursie gratuit\ pentru copii
din dou\ parohii nem]ene
Prima edi]ie a Taberei
„Bucurie `n Cur\turi“

P

rima edi]ie a Taberei „Bucurie `n Cur\turi“,
din satul Cur\turi, comuna Ciurea,
organizat `n perioada 9-11 septembrie, a
reprezentat `nceputul unor activit\]i socioeducative pentru tinerii din cadrul Parohiei
„Na[terea Maicii Domnului“. Fiecare tab\r\
organizat\ `n cadrul proiectului „Verde la Bucurie“
al ATOR – filiala Ia[i constituie o nou\ [ans\ de a-i
ajuta pe elevii din mediul rural, dar [i o bucurie
deosebit\. Este bucuria lucrului nou, bucuria

C

u ocazia sf=r[itului de vacan]\ [colar\,
preo]ii din dou\ parohii din Protopopiatul
Piatra Neam], C=rligi [i Du[e[ti, au
organizat o excursie cu copii din cele dou\ parohii
`n zona T=rgu Neam]. Excursia a fost gratuit\,
put=nd beneficia to]i cei care [i-au dorit s\ mearg\.
Pe l=ng\ vizitarea obiectivelor, M\n\stirea
R\zboieni, Casa Memorial\ Ion Creang\, Cetatea
Neam]ului, Zimbr\ria, M\n\stirea Neam], participantii s-au bucurat [i de jocurile copil\riei `ntr-o
poieni]\ din zona Secului.
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