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Pelerini pe drumul
sfin]eniei `n
cetatea Ia[ilor

~n fiecare an, s\rb\toarea de
pe 14 octombrie este o s\r -
b\toare a bucuriei duhov ni -

ce[ti, a credin]ei vii [i m\rturisi -
toa re [i o dovad\ a dragostei po -
porului rom=n pentru sfin]ii [i Bi -
se rica lui Dumnezeu. Aceast\ zi
[i cele premerg\toare marii s\r -
b\ tori ofer\ lec]ii de via]\ prin
cre din]a, n\dejdea [i r\bdarea
mul ]imii mari de pelerini, veni]i
din toate col]urile ]\rii, dar [i din
afara grani]elor ei, ca s\ o cin -
steas c\ pe Sf=nta ocrotitoare a
Moldovei. Anul acesta, pelerinii
care au venit s\ se `nchine la
moa[ tele Sfintei Cuvioase Paras -
cheva s-au putut `nchina [i la
moa[tele Sfintei ~nt=i Muceni]e [i
~ntocmai cu Apostolii Tecla, adu -
se de la M\n\stirea Neam].

Sf=nta Mare Muceni]\ Tecla este
prima femeie martir a Bisericii.
N\s cut\ `n cetatea Iconium din
Asia Mic\, a fost convertit\ la
cre din]a cre[tin\ prin propov\ -
du irea Sf=ntului Apostol Pavel,
care a ajuns `n ora[ `n prima c\ -
l\ torie misionar\, `n jurul anului
44. C=nd Pavel a fost alungat din
ora[ de c\tre autorit\]i, Sf=nta
Tecla a refuzat s\ se dezlipeasc\
de acesta. Atunci, mama ei l-a
con vins pe judec\tor s\ o con -
dam  ne la moarte prin ardere de
vie. ~ncurajat\ de dragostea ei
pentru Hristos, ea a f\cut semnul
Crucii peste fl\c\ri [i a fost `n -
con jurat\ de lumin\, r\m=n=nd
neatins\ de fl\c\ri. Astfel, gu ver -
natorul a poruncit ca Sf=nta s\
fie dat\ la fiare. Imaginea a adus
pe mul]i contemporani la cre din -
]a cre[tin\: fecioara cre[tin\
goal\ [i fiarele a[ezate cumin]i,
la picioarele tinerei. Dup\ reg\ -
si rea cu Sf=ntul Pavel, t=n\ra s-a
retras `ntr-o regiune pustie [i as -
pr\ din Seleucia Isauriei, teritoriu
aflat `n actuala Sirie. La v=rsta de
90 de ani, a trecut prin ultima `n -

cer care a vie]ii. Fug\rit\ de c\tre
preo]ii religiei idolatre, Sf=nta
Tecla L-a chemat pe M=ntuitorul
`n ajutorul ei. ~n acel moment, o
piatr\ din munte s-a despicat [i a
acoperit-o, Sf=nta d=ndu-[i astfel
sufletul `n m=inile Domnului.

F\r\ s\ ]in\ cont dac\ afar\ e
frig sau plou\, cu mult\ credin]\
[i evlavie, pelerinii s-au a[ezat la
r=ndul r\bd\rii. Copii, tineri [i
b\ tr=ni [i-au pus n\dejdea `n
mij locirea Ocrotitoarei Moldo -
vei, cunoscut\ `n toat\ lumea
pen tru minunile pe care le s\ v=r -
[e[te mereu. 

Manifest\rile religioase dedi -
ca te Sfintei Cuvioase Parascheva
au debutat pe 10 octombrie. Cu
mult `nainte de zorii zilei, racla
cu moa[tele Ocrotitoarei Mol do -
vei, al\turi de racla cu un frag -
ment din moa[tele Sfintei Mu ce -
ni ]e Tecla au fost scoase `n pro -
ce siune `n jurul Catedralei Mi tro -
politane din Ia[i. Sfintele moa[te
au fost a[ezate apoi `n balda chi -
nul special amenajat, `mpodobit
cu flori prin dragostea unei fa mi -
lii din Bucure[ti. Slujba Acatis tu -
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lui, care a precedat procesiunea,
a fost s\v=r[it\ de c\tre PS P\rinte
Epis cop-vicar Calinic Boto[\nea -
nul `mpreun\ cu un sobor de
pre o]i [i diaconi. Oamenii, veni]i
`n nu m\r mare la Ia[i, s-au a[e -
zat cu evla vie la r=nd. Nu au
contat orele de a[teptare sau de
obo sea l\, cum nu au stat `n cale
nici tem peraturile sc\zute sau
lipsa unei mese calde. Pentru ei,
pu ]i nul efort de a a[tepta s\ se
`nchi ne sfin]ilor este un gest
firesc pe care `l fac an de an, cu
mult\ dra gos te. Tot pe 10 oc tom -
brie, `n Catedrala Mitropolitan\
din Ia[i s-a s\v=r[it Sf=nta Litur -
ghie de c\ tre PS Episcop-vicar
Calinic Bo to[\neanul.

Credin]a `n ajutorul
Sfin]ilor,
m\rturisit\ pe
str\zile din Ia[i de
mii de pelerini

Parte a identit\]ii cet\]ii
Ia[u lui ultimilor ani, pro -
ce siunea cu moa[tele

Sfin tei Cuvioase Parascheva,
denumit\ generic Pelerinajul
„Calea Sfin]ilor”, a adunat,  pe 12
octombrie, ie[eni [i credincio[i
din toat\ ]ara, precum [i trei
ierarhi [i sute de monahi [i pre -
o]i. Al\turi de racla cu moa[tele
Sfintei Cuvioase Parascheva, la
Pelerinajul „Calea Sfin]ilor“ din
acest an a fost purtat\ `n proce -
siune [i racla cu o p\rticic\ din
moa[tele Sfintei Muceni]e Tecla,
prima femeie care [i-a dat via]a
pentru credin]a `n M=ntu i torul
lumii. Procesiunea a fost con du -
s\ de IPS P\rinte Mitro po lit Teo -
fan, al\turi de PS P\rinte Qais
Sadiq, Episcop de Erzurum –
Patriarhia Antiohiei [i a ~ntre gu -
lui Orient, [i de PS P\rinte Da -
mas chin Dorneanul, Episcop-vi -
car al Arhiepiscopiei Sucevei [i
R\d\u]ilor. Ie[irea cu sfintele
moa[  te s-a f\cut pe poarta „Iosif
Na  niescu” a Ansamblului Mitro -
po  litan. S-a mers apoi pe strada
I.C. Br\tianu, p=n\ la intersec]ia

cu strada Cuza Vod\, pe l=ng\
Teatrul Na]ional [i statuia lui Mi -
ron Costin. Procesiunea a con ti -
nuat pe strada Cuza Vod\, `n fa]a
Spitalului de Obstetric\ [i Gineco -
logie f\c=ndu-se prima oprire
pentru o scurt\ slujb\ religioas\.
Dup\ intersec]ia cu strada Ar -
mea n\, s-a cobor=t spre Biserica
„Sf=ntul Sava cel Sfin]it”, unde s-a
f\cut a doua oprire. ~n conti nua -
re, s-a mers pe strada Costache
Ne gri p=n\ `n dreptul M\n\stirii
„Sfin]ii Trei Ierarhi”, unde s-a f\ -
cut cea de-a treia oprire, dup\
ca re pelerinajul a continuat spre
Catedrala Mitropolitan\ pe pie -

to  nalul {tefan cel Mare [i Sf=nt.
Intrarea `n curtea Catedralei Mi -
tro politane s-a f\cut pe poarta
principal\, s-a trecut prin fa]a
Ca tedralei, iar apoi sfintele
moa[ te au fost rea[ezate pe bal -
dachin, `n fa]a C\minului pre o -
]esc „Sf=ntul Mare Mucenic Gheor -
 ghe”, spre `nchinarea pelerinilor.
La acest eveniment au participat
nu mero[i preo]i din Protopo pi -
atele Ia[i I, Ia[i II [i Ia[i III, care
au mers `n fa]a sfintelor moa[te.
{i `n acest an, la „Calea Sfin]ilor”
a participat Fanfara Militar\ a
Garnizoanei Ia[i, precum [i mi li -
tari ai Batalionului 151 Infanterie ð
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R\zboieni, care au `nso]it sfintele
moa[te ]in=nd `n m=ini tor]e a -
prin se. Pe tot traseul s-au citit ru -
g\ ciuni [i s-au intonat imne reli -
gi oase, `n special troparele Sfin -
tei Cuvioase Parascheva, Ocro ti -
toa rea Moldovei.

Sf=nta Parascheva
[i-a primit
`nchin\torii
de ziua ei

S\rb\toarea Sfintei Cuvi oa -
se Parascheva, care a trans -
for mat Ia[ul `n Cetatea

Or to doxiei rom=ne[ti, a culminat
pe 14 octombrie cu slujba Sfintei
Liturghii dedicat\ hramului, la
care au participat aproximativ
20.000 de credincio[i, `n timp ce
alte 40.000 de pelerini au as cul -
tat slujba a[tept=nd cu r\bdare la
r=nd pentru a se `nchina la sfin -
te le moa[te ale Cuvioasei [i ale
Sfin tei Muceni]e Tecla. Slujba a
fost s\v=r[it\ pe o scen\ special
ame najat\ pe bulevardul {tefan
cel Mare [i Sf=nt de c\tre IPS
P\rinte Nicholas, Mitropolit de
Hama, `mpreun\ cu IPS P\rinte
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i
Bu  covinei, [i al]i 18 ierarhi din ]a -
 r \ [i str\in\tate: IPS P\rinte An -
drei, Mi tro politul Clujului, Mara -
mu re [u lui [i S\lajului, IPS P\ rin te

Irineu, Arhiepiscopul Craiovei [i
Mitro po litul Olteniei, IPS P\rinte
Petru, Arhiepiscopul Chi [in\ului,
Mitropolitul Basara bi ei [i Exarh
al Plaiurilor, IPS P\ rin te Teo do -
sie, Arhiepiscopul Tomisului, IPS
P\rinte Pimen, Ar hiepiscopul
Sucevei [i R\d\u ]i lor, IPS P\rinte
Cali nic, Arhiepiscopul Ar ge[ului
[i Muscelului, IPS P\ rin te C a si -
an, Arhiepiscopul Du n\ rii de Jos,
PS P\rinte Qais, Epis cop de Er zu -
rum [i Vicar al Patriarhiei Anti o -
hiei, PS P\rinte Leontie, Episcop
de Chitron, PS P\ rinte Nicodim,
Epis copul Se ve rinului [i Stre ha -
iei, PS P\rinte Vincen]iu, Episco -
pul Sloboziei [i C\l\ra[ilor, PS
P\rinte Andrei, Episcopul Covas -
nei [i Harghitei, PS P\rinte Ga -
lac tion, Episcopul Ale xandriei [i
Teleormanului, PS P\rinte Var la -
am Ploie[teanul, Episcop-vicar
patriarhal, PS P\rinte Ilarion F\ -
g\   r\ [eanul, Episcopul-vicar al
Ar hi e piscopiei Sibiului, PS  P\ -
rin  te Paisie Lugojeanul, Epis co -
pul-vicar al Ar hiepiscopiei Ti mi -
[oarei, PS  P\rinte Da maschin
Dor  neanul, Episco pul-vicar al
Ar  hi episcopiei Su ce vei [i R\d\ u -
]ilor, PS P\rinte Ig na tie Mure [a -
nul, Arhiereu-vicar al Episcopiei
Or todoxe Rom=ne a Spaniei [i
Por tugaliei [i Episcop ales al
Epis copiei Hu[ilor. R\s pun surile
la stran\ au fost date de Corul
„Chi votul” al Catedralei Mitro -
po  litane din Ia[i.

Dup\ citirea Evangheliei, PS
P\rinte Varlaam Ploie[teanul,
Epis cop-vi car patriarhal, a dat ci -
tire me sa jului transmis de Prea fe -
ricitul P\rinte Daniel, Patriarhul
Bi se ri cii Ortodoxe Rom=ne, cu
prilejul hramului din acest an de
la Ia[i, intitulat „Via]a Sfin]ilor
es te lu mi n\ pentru via]a noas -
tr\”: „Pe le ri na jul miilor de cre -
din  cio[i la s\r b\toarea Sfintei
Cuvioase Paras che va de la Ia[i,
precum [i la s\r b\torile altor
sfin]i, arat\ c=t de mare este lu -
crarea misionar\ a sfin]ilor care,
prin exemplul vie]ii lor [i prin
rug\ciunile lor, aduc pe oameni
aproape de Dum nezeu [i `i adu -
n\ laolalt\ `n rug\ciune. (...) Pre -
zen ]a la Ia[i, `n aceste zile de
s\r b\toare, a moa[telor Sfintei
Mu ceni]e Tecla, al\turi de moa[ -
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tele Sfintei Cu vi oa se Parascheva,
ne cheam\ s\ cerem ajutorul
sfin]ilor lui Dum ne zeu, pentru a
uni libertatea cu responsabi lita -
tea, dar [i pentru a cultiva `n via -
]a copiilor [i a tine ri lor duhul
sme reniei cre[tine, al comuniu -
nii fr\]e[ti [i al prie te ni ei, al iu bi -
rii fa]\ de Dumnezeu [i al iubirii
fa]\ de Biseric\, pentru ca [i ti -
ne rii s\ devin\, la r=ndul lor,
m\r turisitori ai lui Hristos, prin
ru g\ciune [i fapte ale iubirii mi -
lostive sau darnice”.

Spre finalul Sfintei Liturghii,
IPS P\rinte Nicholas, Mitropolit
de Hama, a rostit un cuv=nt de
`n  v\]\tur\: „Tr\im ni[te zile gre -
le, `n care s-au r\sp=ndit p\ ca tul,
desfr=narea [i `ndep\rtarea de
Dum nezeu. Dar avem o spe ran ]\
mare: c\ Dumnezeu este milos -
tiv [i ne prime[te oric=nd. {i sun -
tem bucuro[i c\ membrii Bise ri -
cii sunt aluatul acestei lumi, cum
a spus M=ntuitorul, [i sunt cei
care r\sp=ndesc pacea, dragos -
tea [i milostenia `n lume. Eu vin
din Biserica Ortodox\ An ti o hia -
n\, care prin istorie a avut `ntot -
deauna o via]\ de m\rturie [i
mar tiriu, a luptat [i a rezistat
pen tru M=ntuitorul prin istorie,
iar ast\zi la fel, tr\ie[te aceste

momente `n special `n zilele de
r\zboi”.

Un moment deosebit al sluj -
bei hramului din acest an l-a
reprezentat aducerea pe scena
unde a fost s\v=r[it\ Sf=nta Litur -
ghie a p\rintelui Mina Dobzeu,
„bo tez\torul” lui N. Steinhardt [i
m\rturisitor al credin]ei ortodoxe
`n `nchisorile comuniste, care a
pri mit de la ~naltpreasfin]itul P\ -
rin te Te ofan cea mai `nalt\ dis -
tinc ]ie a Mitropoliei Moldovei [i
Bu co vi nei, „Crucea Moldav\”.
IPS P\ rin te Teofan a precizat c\
dis  tinc ]ia a fost acordat\ `n con -
textul Anu lui comemorativ Justi -
ni an Pa triarhul [i al ap\r\torilor
Or to do xiei `n timpul comu nis -
mu lui `n Patriarhia Rom=n\: „A -
nul a ces ta `n `ntreaga Biseric\
Or to dox\ Rom=n\ am `ncercat
s\ rea ducem `n prim-plan chi pu -
rile acelor b\rba]i [i femei care
au `n fundat pu[c\riile acelor vre -
muri: peste 2000 de preo]i [i
mo  nahi [i multe mii de cre[tini
mi reni care au p\timit pentru
credin]\ [i neam. Am voit a adu -
ce `n fa]a dumneavoastr\ un p\ -
rin te care a prins acele vremuri.
Pentru ace[ti oameni sfin]i, care
deja au plecat la Domnul, tre bu -

ie s\ mul]umim c\ avem acum
libertatea credin]ei. {i pentru c\
l-am descoperit la Hu[i pe P\rin -
te le Mina Dobzeu, cel care se a -
pro pie de v=rsta de 100 de ani
(are 96 de ani), iat\ c\ l-am in -
vitat acum `n fata dumnea voas -
tr\. (…) Nu [tim c=]i ani `i va
mai d\rui Dumnezeu `n aceast\
lume, c\ci cu un picior p\rintele
este deja `n ~mp\r\]ia cerurilor,
`ns\ noi `i ur\m la mul]i ani cu
s\ n\tate!”. 

La final, Mitropolitul Mol do -
vei [i Bucovinei a mul]umit tu tu -
ror celor care au contribuit la or -
ganizarea evenimentelor prile ju i -
te de hramul Sfintei Parascheva
din acest an, precum [i miilor de
pelerini care au `nfrumuse]at
prin prezen]a lor s\rb\toarea de
la Ia[i. Pelerinajul la moa[tele
Sfin tei Cuvioase Parascheva a
fost impresionant at=t prin pre -
zen ]a numeroas\ a pelerinilor,
c=t [i prin rug\ciunile ce au fost
`n\l]ate `n Catedrala Mitropoli ta -
n\ din Ia[i. Pelerinii Sfintei Pa -
ras cheva au ar\tat prin prezen]a
lor la Ia[i c\ iubesc Biserica lui
Hris tos. Credin]a lor `n sfin]i [i `n
puterea lor t\m\duitoare sunt o
m\rturie pentru lumea `ntreag\.
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~n istoria M\n\stirii Sih\stria Voronei s-a mai scris,
pe 8 septembrie, o fil\. IPS P\rinte Mitropolit Te o -
fan a sfin]it locul [i a pus piatra de temelie pentru

viitoarea biseric\ a M\n\stirii Sih\stria Voronei, loca[
de cult ce va avea dou\ hramuri: „Sf=ntul Cuvios Onu -
frie” [i „Duminica Tuturor Sfin]ilor”. Noua biseric\ va
fi con struit\ la ini]iativa [i cu purtarea de grij\ a p\ rin -
te lui stare] Ghedeon Hu]\na[u. La final, credincio[ii
pre zen]i au fost binecuv=nta]i cu agheasm\ [i s-au `n -
chi nat la racla cu moa[tele Sf=ntului Onufrie.

~n perioada 1 septem brie – 31
octombrie, ~naltpreasfin ]i -
tul P\rinte Teofan, Mitro -

po litul Moldovei [i Bucovinei, a
vizitat parohiile: „Sf=ntul Apos -
tol Toma” – Toma Cozma, Ia[i
(Pro topopiatul Ia[i I); „Sf=ntul
Ni colae” – Ciurchi, Ia[i, „Sfin]ii
Voievozi Mihail [i Gavriil” –
Opri[eni, com. }u]ora (Proto po -
pi atul Ia[i II); „Sf=ntul Nicolae”
– Mogo[e[ti, com. Mogo[e[ti
(Pro topopiatul Ia[i II); „Sfin]ii
Ar hangheli Mihail [i Gavriil” –
Po iana, com. Vorona, „Dumini -
ca Tuturor Sfin]ilor” – Corni I,
com. Corni, „Adormirea Maicii

Dom nului” St\uceni (Proto po pi -
atul Boto[ani); „~n\l]area Dom -
nului” – Buznea, com. Ion Ne -
cul ce, „Sf=ntul Gheorghe” – Bu -
da, com. Lespezi (Protopo pi a tul
Pa[cani); „Sf=ntul Dimitrie” [i
„Sf=ntul Ilie” –  Baranca, com.
Cris tine[ti, „Na[terea Maicii Dom -
 nului” – Satu Nou, Doro hoi,
„Sf=ntul Ilie” – Dealu Ma re, Do -
ro hoi, „Sfin]ii Voievozi Mihail [i
Gavriil” – Cot=rgaci, com. Leor -
da (Protopopiatul Dorohoi); „Sf=n -
tul Mare Muce nic Gheorghe” –
Dr\gu[eni, „Sf=n tul Dumitru”  – Pe -
tricani, „Sf=n ta Cuvioas\ Paras -
che va” – Plopenii Mari, com.

Un gureni, „Sfin]ii Voievozi
Mihail [i Gavriil” – Bobule[ti,
ora[ {te f\ ne[ti (Protopopiatul
S\veni); Biserica „Sf=ntul
Nicolae Dom nesc” Ia[i; „Sf=ntul
Ilie” B=rlad (Pro topopiatul B=r -
lad); „Sf=ntul Ioan Botez\torul”
Vaslui (Proto po piatul Vaslui).

~n aceea[i perioad\, P\rintele
Mitropolit Teofan a vizitat m\ n\s -
 tirile: Vorona [i Sih\stria Voronei
(jude]ul Boto[ani); Dur\u (ju de ]ul
Neam]); Putna (jude]ul Suceava),
„Sf=ntul Cuvios Eftimie cel Mare”
Cire[oaia, Tg. Ocna (jude]ul Ba -
c\u); Moreni (jude]ul Vas lui).

Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit
Teofan `n parohii [i m\n\stiri

La M\n\stirea Sih\stria
Voronei
va fi ridicat\ o nou\ biseric\PS  Episcop-vicar Calinic Boto[\ -

nea  nul a  s\v=r[it, pe 3 septembrie,
sluj ba sfin]irii bisericii Parohiei

Sco poseni, Protopopiatul Ia[i II. Slujba
sfin]irii l\ca[ului de `nchin\ciune a fost
urmat\ de binecuv=ntarea lucr\rilor la
casa parohial\ [i de Sf=nta Liturghie. ~n
cuv=ntul de `nv\]\tur\, PS P\rinte Episcop-
vicar Calinic Boto[\neanul a vorbit celor
pre zen]i despre semnifica]ia sfin]irii unei
bi se rici. La final, p\rintele paroh Ioan
Gheor  ghe Buju a fost hirotesit iconom
stavrofor, pentru toat\ osteneala depus\. 

Sfin]ire de biseric\ `n
Parohia Scoposeni
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Pe 9 septembrie, IPS P\ -
rinte Mitropolit Teofan a
s\v=r[it slujba de sfin]ire

a noului altar de var\ [i a noii
case sociale a Parohiei „~n\l]area
Dom nului“ – Buznea din jude]ul
Ia[i, Protopopiatul Pa[cani. Ca
ur mare a implic\rii `n realizarea
lu cr\rilor de construc]ie [i de `n -
fru muse]are a casei sociale, p\ -
rin tele paroh Nicolae P\v\luc a
primit o distinc]ie de vrednicie.
De asemenea, au fost eviden]iate
per soanele care s-au ostenit cel
mai mult [i au ajutat la zidirea
no ului altar [i a casei sociale,
aces tea primind distinc]ii [i
diplome de vrednicie.

Sfin]ire de altar de var\ [i de cas\ social\ `n
Parohia Buznea

ð

Biserica cu hramurile „Sf=n tul
Dimitrie Izvor= to rul de Mir”
[i „Sf=ntul Proroc Ilie” din

localitatea Ba ran ca, comuna Cristi -
ne[ti, Proto po piatul Dorohoi, a fost
sfin ]it\ pe 9 septembrie de IPS
P\rinte Mi tropolit Teofan. La finalul
slujbei, preotul paroh Alin Con stan -
tin Aro[oaie a fost hirotesit iconom
stavrofor. Al\turi de pre o tul paroh,
au primit distinc]ii [i diplome to]i
cei care s-au im pli cat `n ridicarea [i
`nfrumuse]area l\ ca[ului de cult.
Printre cei evi den ]ia]i s-au num\rat
preo]ii M`n dru Cristian, Alungulesei
Io nu] [i Isachi Gheorghe, precum [i
Victor Opaschi, Secretarul de Stat
pentru Culte.

Sfin]irea bisericii Parohiei Baranca

Biserica „Sf=ntul Ierarh Nicolae“ –
Ciurchi din municipiul Ia[i a `m -
br\cat, pe 10 septembrie, hai na lu -

minoas\ a sfin]irii. Momentul a `ncu nu nat
lucr\rile care au fost demarate `ntre a nii
2011-2017 la sf=ntul l\ca[ din cartierul

Biserica Ciurchi,
solemnitate [i
frumuse]e la
primirea hainei
luminoase a sfin]irii
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~n Duminica dinaintea
~n\l ]\rii Sfintei Cruci, PS
Episcop-vicar Calinic Bo -

to  [\neanul a resfin]it Biserica
„Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Ga -
vriil“ din Parohia Cozme[ti,
comuna Stolniceni-Pr\jescu,
Protopopiatul Pa[cani, jude]ul
Ia[i. ~n ultimii 15 ani, `n aceast\
parohie s-a construit un com -
plex parohial, iar l\ca[ul de `n -
chi n\ciune a fost restaurat [i
renovat, at=t `n exterior, c=t [i
`n interior. La finalul Sfintei Li -
turghii, s-au acordat mai multe
dis tinc]ii de vrednicie, iar p\ rin -
tele paroh Vasile Gheorghiu a
fost hirotesit iconom stavrofor,
pentru toat\ osteneala depus\
de-a lungul anilor `n slujba

Bise ricii. Pentru sus]inerea fi -
nan ciar\ acordat\ at=t la bi se ri -
ca din Cozme[ti, c=t [i la ce le -
lal te l\ca[uri de `nchinare din

co muna Stolniceni-Pr\ jes cu,
pri marul Costel Hugianu a pri -
mit distinc]ia „Crucea Mol da -
v\“ pentru mireni.

ie[ean T\t\ra[i. Slujba de resfin]ire a fost s\v=r[it\
de IPS P\rinte Mitropolit Teofan. La finalul Sfintei
Liturghii, pentru merite deosebite, au fost
acordate mai multe distinc]ii [i diplome de
vrednicie celor care au sprijinit de-a lungul anilor
lucr\rile efectuate la Biserica „Sf=ntul Ierarh

Nicolae“ – Ciurchi din Ia[i. P\rintele prof. univ.
dr. Gheorghe Petraru, parohul bisericii, a primit
distinc]ia „Crucea Patriarhal\“, acordat\ de
Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Rom=ne.

Sfin]ire de cas\ social\ la Opri[eni, Ia[i

~n dup\-amiaza zilei de 10
septembrie, IPS P\rinte Mi -
tro polit Teofan a fost pre -

zent `n Parohia „Sfin]ii Arhan -
gheli Mihail [i Gavriil” Opri[eni,
comuna }u]ora, Protopopiatul
Ia[i II, unde a sfin]it casa social\. 

Mitropolitul Moldovei [i Bu -
co vinei, `n cuv=ntul rostit cu
acest prilej, le-a vorbit celor pre -
zen]i despre nevoia cre[tinilor de
a se `nt=lni [i `n afara bisericii,
nu doar atunci c=nd particip\ la
sfin tele slujbe, preciz=nd c\ de
aceea este binevenit\ o astfel de
cas\ social\, unde se pot des f\ -
[u ra tot felul de activit\]i (cul tu -
rale, educative [.a.). La final, IPS
P\rinte Teofan a acordat diverse
dis tinc ]ii credincio[ilor care s-au
impli cat `n activit\]ile parohiei [i

mai ales `n ridicarea casei so ci a -
le, iar p\rintele paroh Florin {tir -

bu a pri mit Crucea „Sf=ntului Ie -
rarh Dosoftei”.

ð

Biserica din Cozme[ti – Stolniceni-Pr\jescu
a fost resfin]it\
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~n cadrul programului „Cen -
te nar” desf\[urat de Pri m\ -
ria municipiului Ia[i, Bri ga -

da 15 Mecanizat\ „Podu ~nalt”
Ia[i a organizat, pe 14 septem -
brie, de ~n\l]area Sfintei Cruci,
pe Bulevardul Carol I, o cere mo -
nie militar\ de inaugurare [i o
slujb\ de sfin]ire a unui monu -
ment comemorativ ridicat `n
onoarea eroilor Regimentului 15
Infanterie. Slujba de sfin]ire,
urmat\ de o slujb\ de pomenire
a eroilor, a fost s\v=r[it\ de IPS
P\rinte Mitropolit Teofan. La
final, P\rintele Mitropolit a rostit
un scurt cuv=nt celor pre -
zen]i: „Semnul acesta al Crucii,
a[ezat `n fa]a Comandamentului
militar [i care va fi observat zil -
nic de at=]ia cet\]eni ai Ia[ului [i
nu numai, ar trebui s\ fie o pro -
vo care [i o chemare. M\ refer
at=t la chemarea M=ntuitorului
Hristos, c=t [i la chemarea
osta[ului c\zut `n lupt\, care ne
spune `n acest moment: «Eu pe
voi, cei de ast\zi, v\ `mbr\]i[ez
cu m=inile Crucii [i v\ `ntreb
urm\toarele lucruri: Eu am murit
cu demnitate; voi tr\i]i cu dem -
ni tate? Eu m-am jertfit pentru

voi; ave]i voi capacitatea s\
privi]i la jertfa mea, s\-i sesiza]i
ad=ncimile, s\-i descoperi]i lu -
mi nile [i s\ v\ conforma]i ca
atare? Eu am murit pentru ]ar\;
voi ave]i capacitatea s\ tr\i]i [i
s\ munci]i pentru ea?»”. Eveni -
men tele de la Ia[i s-au `ncheiat
cu depunerea de coroane de
flori la monumentul eroilor [i cu
un program artistic comemorativ.

Acum o sut\ de ani, osta[ii Regi -
men tului 15 Infanterie luptau `n
b\t\lia de la Oituz, una din tre
cele trei mari lupte vic to ri oase,
al\turi de M\r\[ti [i M\r\[e[ti,
ale Armatei ro m=ne `n vara lui
1917. Pierderile re gi mentului au
fost grele, sute de lupt\tori,
ofi]eri, subofi]eri [i solda]i,
c\z=nd la datorie. 

Monument al eroilor sfin]it la Ia[i

La Cire[oaia a avut loc, pe
12 septembrie, o im pre -
sio nant\ manifestare me -

nit\ a reaminti jertfa osta[ilor
rom=ni din anul 1917. Cu acest
prilej, monumentul eroilor a fost
sfin]it de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan  `mpreun\ cu IPS P\rinte
Ioa chim, Arhiepiscopul Roma nu -
lui [i Bac\ului. ~n cuv=ntul rostit
cu acest prilej, IPS Mitropolit
Teofan a ar\tat importan]a im pli -
c\rii, atunci [i acum, pentru ap\ -
rarea patriei [i a credin]ei str\ -
mo[e[ti: „Cu evlavie sf=nt\, ne
plec\m genunchii `n ]\r=na ce
odih ne[te, ap\r\ [i p\ze[te ose -
mintele celor care acum o sut\
de ani, aici, s-au `n\l]at la cer
ap\ r=nd p\m=ntul de jos. Au

fost, deopotriv\, timpuri de
glorie [i timpuri de durere. Ne-
am urcat pe culmi, `n acele
timpuri, pe care nu le-am atins
de mult\ vre me. {i `n acei ani,
p\rin]ii no[tri sim]eau c\ totul
este pierdut. Dar atunci, au fost
oameni care au [tiu s\ ia decizii
la momentul opor tun [i oameni
care au [tiu s\ `n deplineasc\
aceste decizii. Acele clipe au
fost tr\ite `n mo dul cel mai du re -
ros de c\tre cei care [i-au v\rsat
s=ngele [i [i-au dat via]a. De
aceea, aceast\ cru ce [i prezen]a
voastr\ arat\, du p\ o sut\ de ani,
gratitudinea na ]iu nii rom=ne
pentru tot ce a fost ad=nc, `n\l -
]\tor [i frumos `n ace le mo -
mente”. 

Rug\ciune [i omagiu eroilor rom=ni pe colinele Cire[oaiei
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Ziua ~n\l]\rii Sfintei
Cruci a fost serbat\ `n
mod deosebit la M\ -

n\s tirea Had=mbu din jude]ul
Ia[i de mii de pelerini din toat\
]ara. De diminea]\, a fost s\ v=r -
[it\ Sf=nta Liturghie de c\tre PS
P\rinte Episcop-vicar Calinic
Bo to[\ nea nul, `mpreun\ cu un
sobor de preo]i [i diaconi. Cu
acest prilej, icoana f\c\toare de
mi nuni a Maicii Domnului a
fost scoas\ `n procesiune [i
a[ezat\ `ntr-un baldachin
frumos `m po dobit cu flori. A
urmat proce siu nea „Drumul
Crucii“, devenit\ tradi]ie la
Had=mbu. Aceasta a pornit de
la Poarta „Bucuria Crucii“ [i a
continuat prin drep tul celor 14
troi]e care duc spre a[ezarea
monahal\. S-au citit 14

evanghelii [i s-au rostit ectenii
pentru s\n\tatea celor pre zen]i
[i pentru pacea lumii. To]i pele -
ri nii au participat apoi la o

agap\ fr\]easc\ oferit\ prin dra -
gostea fiilor duhovnice[ti ai
M\n\stirii Had=mbu. 

Pelerini `n rug\ciune la procesiunea „Drumul Crucii“

Pe 16 septembrie, a avut
loc resfin]irea Bisericii
„Duminica Tuturor Sfin ]i -

lor” din Parohia Corni, jude]ul
Bo to[ani, l\ca[ de cult zidit la
`n ceputul secolului al XVIII-lea
de c\tre boierul {erban C\n\n\u.
At=t slujba de t=rnosire, c=t [i
slujba Sfintei Liturghii au fost s\ -
v=r[ite de IPS P\rinte Mitro polit
Teofan, al\turi de un sobor im -

pre sionant de preo]i [i diaconi.
Ca semn al pre]uirii pentru lu -
cr\rile realizate la l\ca[ul de cult
`n ultimii ani, preotul paroh Ra -
du-Florin Pompar\u a primit din
partea Mitropolitului Mol dovei [i
Bucovinei distinc]ia „Crucea
Sf=n tul Ierarh Dosoftei”. De
asemenea, persoanele implicate
`n derularea lucr\rilor de re sta -
urare [i consolidare a bisericii au

primit distinc]ii de vrednicie.
Printre cei eviden]ia]i s-au nu m\ -
rat primarul comunei Corni,
Dor  neanu Dorel, care a primit
distinc]ia [i insigna „{tefan cel
Mare [i Sf=nt”, doamna preo tea -
s\ Mirela Pompar\u [i doamna
preoteas\ Silvia Loghin, so]ia
fos tului preot de la Corni, p\ rin -
te le Ilie Loghin.

Resfin]ire de biseric\ la Corni
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IPS P\rinte Mitropolit Teofan
a sfin]it, pe 17 septembrie,
Bi serica cu hramul „Sfin]ii

Arhangheli Mihail [i Gavriil” din
lo calitatea Satu Nou, Proto po pi -
atul Dorohoi. Drept recuno[tin]\
pentru implicarea [i h\rnicia de
care a dat dovad\, p\rintele pa -
roh Ciprian {optic\ [i p\rintele
Gheorghe {optic\ au fost hiro te -
si]i iconomi stavrofori. IPS P\rinte
Te ofan a felicitat at=t pe p\rintele
paroh, pe so]ia acestuia, c=t [i pe
ctitori [i enoria[i, pentru felul `n
care au [tiut s\-[i construiasc\ [i
s\-[i `mpodobeasc\ biserica, o -
ferind distinc]ii de vrednicie tu -
tu ror celor care au ajutat de-a
lun gul timpului la construc]ia l\ -
ca [ului de cult. Printre cei evi -
den ]ia]i s-au num\rat Georgeta
Grigore, care a primit distinc]ia
„Cru cea Moldav\ pentru mi -
reni”, presbitera Elena Magda
{op tic\ [i Dorin Alexandrescu,
primarul Municipiului Dorohoi.

L\ca[ul de cult din Satu Nou `i
are ca ocrotitori pe Sfin]ii Ar han -
gheli Mihail [i Gavriil [i a fost
ridicat `ncep=nd cu anul 2006,
dup\ ce cu un an `nainte a fost

pus\ piatra de temelie. Lucr\rile
de construc]ie au fost realizate `n
special cu fondurile credin cio [i -
lor, precum [i cu sprijin de la au -
torit\]ile statului.

Sfin]irea Bisericii „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil”
din Satu Nou

PS  P\rinte Episcop-vicar
Calinic Boto[\neanul a
resfin]it pe 17 septem -

brie, Bise rica „Pogor=rea Sf=n -
tului Duh“ – Baranca-Hude[ti,
Protopopi a tul Darabani, jude]ul
Boto[ani. La slujb\ au participat
[i auto ri t\]ile locale, reprezen ta -
te de pri marul comunei Hu -
de[ti, Vio rel Atomei, care a pri -
mit cu acest prilej o distinc]ie
de vred nicie. De asemenea,
persoa ne lor care au sus]inut
lucr\rile de construc]ie li s-au
oferit diplo me de vrednicie.
Preotul paroh Sergiu Gavriliu a
fost hirotesit iconom stavrofor.
Dup\ Sf=nta Liturghie, s-a sfin]it
[i casa parohial\. Biserica din
Baranca a fost ridicat\ `ntre anii
1990-1994, fiind reabilitat\ `n

ultimii ani. Prima sfin]ire a
sf=ntului l\ca[ a fost oficiat\ de

c\tre Epis copul-vicar al Eparhiei
Ia[ilor pe 13 noiembrie 1994. 

Biserica din Baranca-Hude[ti a fost resfin]it\
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Credincio[ii din loca li -
tatea Costi[a, Protopo pi -
a tul Roznov, jude]ul

Neam], dar [i din alte p\r]i ale
Moldovei, au participat, pe 24
sep tembrie, la slujba sfin]irii
Bise ricii „Na[terea Sf=ntului Ioan
Bo te z\torul“. Aceasta a fost
urmat\ de Sf=nta Liturghie [i de
Para s ta sul pentru cei r\posa]i.
Sfintele slujbe au fost s\v=r[ite
de PS  P\rinte Epis cop-vicar
Calinic Boto[\nea nul. ~n cu v=n -
tul de `nv\]\tur\ adresat credin -
cio[ilor, PS P\rinte Calinic Boto -
[\ neanul a t=lcuit pericopa
evanghelic\ de la Luca, capitolul
V, 1-11 (Pescuirea minunat\),
ase  m\n=nd c\r\rile c\tre Sf=nta
Biseric\ cu n\vodul Sfin]ilor
Apos toli. Au fost acordate di plo -
me de vrednicie primarului co -
mu  nei Costi[a, Aurel Ciocanel,
membrilor Consiliului parohial [i

ai Comitetului parohial, precum
[i Mariei Buhu[ani din Parohia
B=rjoveni II. Ca semn al pre]uirii
pentru lucr\rile realizate la

l\ca[ul de cult, p\rintele paroh
Cor nel Iftimia a fost hirotesit
iconom stavrofor.

~nnoire [i sfin]ire `n Parohia Costi[a II

Pe 24 septembrie, IPS
P\rinte Mitropolit Teofan
a fost prezent `n Parohia

„Sfin]ii Voievozi Mihail [i Ga -
vriil” Cot=rgaci, comuna Roma,
Protopopiatul Dorohoi, unde a
sfin]it casa parohial\. IPS Teo -
fan a rostit [i un cuv=nt de `nv\ -
]\ tur\ celor prezen]i: „Aceasta
este frumuse]ea vie]ii, c=nd omul
poate s\ se `mbog\]easc\ `n toa -
te: s\ aib\ o cas\, s\ aib\ o gos -
po d\rie, s\ aib\ o ograd\, s\
aib\, poate, c=teva animale `n
curte, s\-i rodeasc\ p\m=ntul; s\
aib\, poate, un loc de munc\ la
ora[ sau la sat, fiind mul]umit
pentru c\ are cele de trebuin]\.
Sf=ntul Pavel spune `ns\: `ntru
toate s\ v\ `mbog\]i]i. Aceasta
`nseamn\ c\ mai exist\ [i o alt\
bog\]ie pe l=ng\ cea men]ionat\:
bog\]ia inimii, bun\tatea sufle tu -
lui, taina rug\ciunii, g=ndul la
milostenie pentru cei mai s\raci
dec=t noi – toate acestea con sti -
tuie, de asemenea, bog\]ie. {i

Dumnezeu dore[te de la noi,
oamenii, s\ fim boga]i `n ambele
privin]e: s\ avem [i cele de
trebuin]\ pentru casa noastr\,
dar s\ avem [i cele de trebuin]\
pentru sufletul nostru”. La final,

Mitropolitul Moldovei [i Buco vi -
nei a acordat diverse distinc]ii
cre dincio[ilor care s-au implicat
`n activit\]ile parohiei [i, mai
ales, `n ridicarea acestei case.

Sfin]ire de cas\ parohial\ la Cot=rgaci, Boto[ani
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IPS P\rinte Mitropolit Teofan
a sfin]it, pe 24 septembrie,
Biserica „Sf=ntul Proroc

Ilie” din localitatea boto[\nean\
Dealul Mare. De[i vremea a fost
re ce [i ploioas\, zeci de credin -
cio[i au fost prezen]i la eve ni -
ment. La finalul Sfintei Liturghii,
preotul paroh {tefan Ionu] Ape -
trei a fost hirotesit iconom sta -
vro for pentru efortul depus la ri -
di carea [i `nfrumuse]area sf=n -
tului l\ca[ de cult. Biserica sfin -
]it\, ocrotit\ de Sf=ntul Proroc
Ilie Tesviteanul, a fost ridicat\ `n -
tre anii 2006-2016, prin con tri -
bu ]ia credincio[ilor din parohie
[i din municipiul Dorohoi.

Biserica „Sf=ntul Proroc Ilie” din Dealul Mare,
jude]ul Boto[ani, a fost sfin]it\

Biserica Parohiei „Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i
Ga vriil” din Poiana,

co muna Vorona, Protopopiatul
Bo to[ani, a fost resfin]it\ pe 23
sep tembrie. Slujba a fost s\v=r -
[it\ de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan `n prezen]a a numero[i
preo]i, precum [i a cre din cio -
[ilor. Biserica din satul Poiana,
comuna Vorona, a fost zidit\
du p\ anul 1840 de c\tre Ra -
fael, Stare]ul M\n\stirii Vo ro -
na, iar sfin]irea ei a avut loc la
data de 17 noiembrie 1847,
dup\ cum reiese dintr-o noti]\
cu litere chirilice, de pe un
Minei al lunii noiembrie. ~n
ultimii ani, la biseric\ s-au
efectuat importante lucr\ri de
restaurare [i amenajare, at=t la
interior, c=t [i la exterior. ~n
semn de apreciere pentru
osteneala depus\, precum [i
pentru `ntreaga activitate
desf\[urat\ `n parohie, p\ rin -
tele Andrei Buc[\ a fost hiro te -

sit iconom stavrofor, iar cei ca -
re au sprijinit lucr\rile efec tua -

te la biseric\ au primit dis tinc -
]ii de vrednicie.

IPS Teofan a resfin]it Biserica „Sfin]ii Arhangheli
Mihail [i Gavriil” din Poiana, comuna Vorona
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Pe 1 octombrie, Biserica
cu hramul „Sf=ntul Ierah
Ni colae” a Parohiei Mo -

go [e[ti-Galata, din jude]ul Ia[i, a
fost resfin]it\ de IPS P\rinte Mi -
tro polit Teofan, iar noua cas\ so -
cial\ a fost sfin]it\. L\ca[ul a fost
renovat `n `ntregime `ntre 1997-
2017 la ini]iativa p\rintelui pa -
roh Dumitru Cristinel Puiu.
Drept recuno[tin]\ pentru impli -
carea [i h\rnicia de care a dat
dovad\, p\rintele paroh a primit
din partea Mitropolitului Moldo -
vei [i Bucovinei distinc]ia „Cru -
cea Sf=ntul Ierarh Dosoftei”. De
asemenea, IPS P\rinte Teofan i-a
felicitat pe ctitori [i pe enoria[i
pen tru felul `n care au [tiut s\-[i
construiasc\ [i s\-[i `mpodo -
beas c\ biserica, oferind distinc]ii
de vrednicie tuturor celor care
au ajutat de-a lungul timpului la
con struc]ia l\ca[ului de cult.

Distinc]ia „Crucea Sf=ntul Ierarh
Dosoftei” a mai fost primit\ de
primarul comunei Mogo[e[ti,

{te fan Maftei, precum [i de cti -
torii Costic\ Popa [i Costel S\n -
du lache.

Resfin]ire de biseric\ [i sfin]ire de cas\ social\ `n
parohia ie[ean\ Mogo[e[ti-Galata

Credincio[i de toate
v=rstele [i din mai
multe localit\]i au

participat pe 7 octombrie, la
resfin]irea Bisericii „Sf=ntul
Mare Mucenic Gheorghe” [i
„Sf=nta Mare Muceni]\ Eca te ri -
na” din Dr\ gu[eni, Protopo pia -
tul S\ veni. At=t slujba de t=r no -
sire, c=t [i slujba Sfintei Litur -
ghii au fost s\v=r[ite de IPS P\ -
rinte Mitropolit Teofan. La fi -
nal, dup\ citirea hrisovului de
sfin  ]ire de c\tre p\rintele pro -
to pop Constantin Macuc, ca
semn al pre]uirii pentru lu cr\ ri -
le realizate la biserica paro hi -
al\ `n ultimii ani, p\rintele pa -
roh Ioan Manoliu a primit dis -
tin c  ]ia „Crucea Sf=ntul Ierarh
Do  softei”. De asemenea, Mi -

tro  po li tul Moldovei [i Buco vi -
nei i-a felicitat [i pe enoria[i
pen tru felul `n care au [tiut s\-

[i `mpo do beasc\ biserica,
oferind dis tinc]ie de vrednicie
Consiliului parohial. 

Resfin]ire de biseric\ la Dr\gu[eni
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Pe 8 octombrie, IPS P\ rin -
te Teofan, `nconjurat de
un sobor de preo]i [i dia -

coni, a resfin]it Biserica „Sf=ntul
Apostol Toma” – Ia[i (Toma Coz -
ma). Dup\ citirea pericopei
evan ghelice a zilei, P\rintele Mi -
tro polit a rostit un cuv=nt de `n -
v\]\tur\: „~n Evanghelia de ast\zi,
ni s-a relatat despre `nvierea
fiului unei v\duve dintr-un ora[
din }ara Sf=nt\, numit Nain. Prin
aceasta se arat\ marele adev\r:
c\ Domnul nostru Iisus Hristos
es te Domnul ~nvierii, Domnul
Vie ]ii [i c\ ultimul cuv=nt nu-l
are moartea, ultimul cuv=nt nu-l
are morm=ntul, ultimul cuv=nt
nu-l are `ntunericul `n care sun -
tem a[eza]i fiecare la sorocul
vie]ii noastre; ci ultimul cuv=nt `l
are ~nvierea. Domnul Hristos
este Domnul ~nvierii, ar\t=ndu-
ne prin aceasta c\ destina]ia
vie]ii noastre nu este morm=ntul,
ci este `nvierea `n ~mp\r\]ia lui
Dumnezeu”. La finalul Sfintei Li -
tur ghii, preotul paroh Mihai M\r -
gi neanu a primit distinc]ia „Cru -

cea Patriarhal\”, acordat\ de
Prea fericitul P\rinte Daniel, Pa -
triarhul Bisericii Ortodoxe Ro -
m= ne, pentru efortul depus la
consolidarea [i `nfrumuse]area
sf=ntului l\ca[ de cult. De ase -
me nea, preotul slujitor Iustinian-
Ionu] R\duc a primit „Crucea

Sf=ntului Ierarh Dosoftei”. Pe
par cursul zilei, credincio[ii s-au
`n chinat, potrivit tradi]iei, `n
Sf=ntul Altar, dar [i la p\rticele
din moa[tele Sf=ntului Apostol
Toma [i ale Sfintei Mari Muce ni -
]e Ecaterina.

Biserica Toma Cozma din Ia[i a fost resfin]it\

~n cadrul manifest\rilor pri -
le juite de hramul Sfintei
Cu vioase Parascheva, pe 15

oc tombrie, Biserica „Sf=ntul Ie -
rarh Nectarie Taumaturgul” din
Ia[i a fost sfin]it\ de un sobor im -
pre sionant de slujitori, format
din 8 ierarhi din ]ar\ [i din str\ i -
n\tate [i din 100 de preo]i [i dia -
coni. Slujba de t=rnosire [i Sf=nta
Liturghie au fost s\v=r[ite de  IPS
P\rinte Nicholas, Mitropolit de
Hama, `m preun\ cu IPS P\rinte
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i
Buco vi nei, `nconjura]i de un
sobor de ierarhi, preo]i [i dia -
coni. Au fost prezen]i [i IPS P\ -

rin te Teodosie, Arhiepiscopul To -
misului, PS P\ rin te Qais, Episcop
de Erzurum, PS P\rinte Leontie,
Episcop de Chitron, PS P\rinte
Galaction, Epis copul Alexandriei
[i Teleor ma nului [i PS P\rinte
Varlaam Ploie[teanul, Episcop-
vicar pa tri ar hal. ~n cadrul Sfintei
Liturghii, cuv=ntul de `nv\]\tur\
a fost rostit de IPS P\rinte Mi tro -
polit Nicholas de Hamas, care a
vorbit despre iubirea milostiv\ a
lui Dumnezeu fa]\ de to]i oa me -
nii: „Ne-am `nt=lnit la hra mul
Sfintei Parascheva, iar `n aceast\
zi am sfin]it o biseric\ care-l are
ca ocrotitor pe Sf=ntul Ierarh

Nec tarie. ~ntr-o ]ar\ `n care sfin]ii
sunt at=t de mult cinsti]i, pute]i
`ndeplini porunca Domnului
Hristos: «Fi]i des\ v=r [i]i, precum
Tat\l vostru Cel din ce ruri de s\ -
v=r[it este». M=ntu i to rul nostru
Iisus Hristos ne-a dat cuv=ntul
di vin, prin care ex pri m\ [i ex -
plic\ voia Lui. Bunul Dum nezeu
Se bucur\ la `ntoar ce rea copiilor
p\c\to[i acas\, iar cuv=ntul lui
Dumnezeu este un cuv=nt viu,
prin care omul se poa te `ntoarce
la Creatorul s\u”. La finalul sluj -
bei, P\rintele Mi tro polit Teofan
[i-a exprimat recuno[tin]a fa]\ de
cre dincio[ii prezen]i at=t la

S\rb\toare istoric\ `n cartierul ie[ean
Alexandru cel Bun: Biserica
„Sf=ntul Ierarh Nectarie” a fost sfin]it\

ð
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sfin]irea Bisericii „Sf=ntul Ierarh
Nectarie”, c=t [i la hramul Sfintei
Cuvioase Pa ras cheva. Drept re -
cu no[tin]\ pentru implicarea [i
jertfelnicia de care a dat dovad\,
p\rintele paroh Petric\ Lehaci a
primit „Crucea Patriarhal\”, dis -
tinc ]ie oferit\ de PS P\rinte Var -
laam Ploie[teanul, Episcop-vicar
pa triarhal. De ase me nea, ceilal]i
preo]i slujitori ai Parohiei „Sf=n -

tul Ierarh Nec ta rie” – pr. prof.
univ. dr. Ilie Mel ni ciuc, pr. Paul
Da niel Lehaci [i pr. Ionu] Ema -
nuel Lehaci – au fost distin[i din
partea Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei cu „Cru cea Sf=ntul
Ierarh Dosoftei”. De asemenea,
au fost eviden]iate per soanele
care au ajutat la re con solidarea
bisericii, acestea primind diplo -
me [i distinc]ii de vrednicie. Cei

mai importan]i ctitori ai sf=ntului
l\ca[ au primit distinc]ia „Crucea
Sf=ntul Ierarh Dosoftei pentru
mireni”. Con form tradi]iei, cre -
dincio[ii au avut posibilitatea s\
se `nchine `n Sf=ntul Altar la ra -
cla cu o p\r ti ci c\ din moa[tele
Sf=ntului Ie rarh Nectarie, precum
[i la moa[ tele Sf=ntului Efrem cel
Nou, aduse special pentru acest
eve niment.

ð
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Pe 21 octombrie, IPS P\ -
rinte Mitropolit Teofan
a sfin]it Biserica „Ador -

mi rea Maicii Domnului” din
Parohia Bobule[ti, Protopo pi -
atul S\veni, jude]ul Boto[ani.
La finalul Sfintei Liturghii, Mi -
tro politul Moldovei [i Bucovi -
nei a subliniat importan]a eve -
nimentului pentru comunitatea
din Bobule[ti, dup\ care l-a hi -
rotesit iconom stavrofor pe p\ -
rintele paroh Ionel B\ic\nescu.
Al\turi de preotul paroh, au
primit distinc]ii [i diplome to]i
cei care s-au implicat `n ridi ca -
rea [i `nfrumuse]area l\ca[ului
de cult. Pe parcursul zilei, cre -
dincio[ii veni]i la s\rb\toarea
Parohiei Bobule[ti s-au `nchi -
nat `n noul loca[ de cult, tre -
c=nd prin Sf=ntul Altar.

Biserica Parohiei Bobule[ti a fost sfin]it\

~n dup\-amiaza zilei de 21
octombrie, IPS P\rinte Mi -
tro polit Teofan a s\v=r[it

slujba de sfin]ire pentru Capela
cimitirului din Parohia „Ador mi -
rea Maicii Domnului” din St\ u -
ceni, jude]ul Boto[ani. L\ca[ul
de cult a primit hramul Sfin]ilor
~mp\ra]i, `ntocmai cu Apostolii
Constantin [i mama sa, Elena.
Mitropolitul Moldovei [i Bu co vi -
nei a rostit [i un scurt cuv=nt de
`nv\]\tur\: „D\m slav\ lui Dum -
nezeu c\ un nou altar, izvor de
binecuv=ntare, izvor de har, de cer
[i de dumnezeire, pentru noi [i
pentru cei pleca]i dintre noi, a
fost ridicat `n Parohia St\uceni.
Dumneavoastr\ s\ ave]i grij\ de
biseric\, s\ ave]i grij\ cum a]i
avut p=n\ acum de cimitir, s\
veni]i c=t mai des s\ spune]i
«Bun\ ziua!» [i o rug\ciune pen -
tru cei pleca]i dintre noi. Omul
nu pleac\ definitiv niciodat\,
pen tru c\ `n mod real noi nu
murim niciodat\. Omul este a[e -
zat `n cimitir, dar sufletul lui este

`n m=na Domnului”. La final,
p\rintele  paroh prof. Constantin
Z\i ceanu a primit din partea IPS
P\rinte Mitropolit Teofan cea
mai mare distinc]ie a Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei, [i anu me
„Crucea Moldav\”. De aseme -

nea, ctitorii [i binef\c\torii care
au contribuit la zidirea sf=ntului
l\ca[ au primit diplome de vred -
nicie din partea P\rintelui Mitro -
polit.

Sfin]ire de capel\ de cimitir `n Parohia St\uceni
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Pe 5 octombrie, `n Sala Si -
no dal\ din Re[edin]a Pa -
triarhal\, sub pre[edin]ia

Preafericitului P\rinte Patriarh
Daniel, a avut loc [edin]a de lu -
cru a Sf=ntului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Rom=ne, `n cadrul c\ -
re ia au fost luate urm\toarele
hot\r=ri:

– Canonizarea Mitropolitului
Iosif Naniescu, numit acum Sf=n -
tul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mi -
tro  politul Moldovei, cu ziua de
pr\znuire la data de 26 ianuarie;

– Canonizarea mireanului
Gheor ghe Laz\r, cu numele
Sf=n   tul Gheorghe Pelerinul, cu
ziua de pr\znuire la 17 august;

– ~nscrierea `n calendarul bi -
se ri cesc al Bisericii Ortodoxe
Ro  m= ne a Sf=ntului Cuvios Neo -
fit Z\ vor=tul din Cipru, `ncep=nd
cu anul 2019, cu ziua de pr\z -
nu ire la 28 septembrie;

– Aprobarea textului Acatis tu -
lui Sfin]ilor Mucenici Donat, Ro -
mul, Silvan [i Venust;

– Aprobarea organiz\rii con -
cur sului na]ional cu tema „Uni -
rea: libertate [i unitate” `n cadrul
ma nifest\rilor dedicate Anului
omagial al unit\]ii de credin]\ [i
de neam [i Anului come mo ra tiv
al f\uritorilor Marii Uniri din
1918. La concurs sunt invita]i s\
par ticipe elevii din `nv\]\m=ntul
preuniversitar, iar festivitatea de
pre miere la nivel na]ional va a vea
loc `n data de 21 mai 2018, cu pri -

lejul hramului istoric al Cate dra -
lei Patriarhale;

– Aprobarea propunerii IPS
P\rinte Iosif, Arhiepiscopul or to -
dox rom=n al Europei Occiden -
ta le [i Mitropolitul ortodox ro -
m=n al Europei Occidentale [i
Me ridionale, de `nfiin]are a unui
post de Episcop-vicar al Arhi e -
pis  copiei Ortodoxe Rom=ne a
Eu ropei Occidentale;

– Aprobarea solicit\rii PS P\ -
rin te Siluan, Episcopul ortodox
rom=n al Italiei, de `nfiin]are a u -
nui post de Arhiereu-vicar la Epis -
copia Ortodox\ Rom=n\ a Ita liei.

~n cadrul aceleia[i [edin]e a
avut loc alegerea noului Episcop
al Hu[ilor. Candida]ii propu[i de
c\tre Sinodul mitropolitan al Mi -
tro poliei Moldovei [i Bucovinei
au fost PS P\rinte Ignatie Mu re -
[eanul, Arhiereu-vicar al Episco -
pi ei Ortodoxe Rom=ne a Spaniei
[i Portugaliei [i Preacuviosul P\ -
rin te Arhimandrit Nichifor Ho -
ria, Exarh administrativ al Arhie -
pis copiei Ia[ilor [i stare] al M\ -
n\s tirii „Sfin]ii Trei Ierarhi” din
Ia[i. Sf=ntul Sinod l-a ales prin
vot se cret pe PS P\rinte Ignatie
Mure [ea nul, Arhiereu-vicar al
Epis co pi ei Ortodoxe Rom=ne a
Spaniei [i Portugaliei, ca Episcop
al Hu [i lor, cu un num\r de 39
din 48 de voturi valid exprimate.
Dup\ ale gerea ca Episcop al Hu -
[ilor de c\tre Sf=ntul Sinod, PS
P\rinte Ignatie Mure[eanul, Arhi -
e reu-vi car al Episcopiei Orto do -

xe Ro m= ne a Spaniei [i Por tu ga -
liei, a declarat: „~n fa]a acestei
chem\ri a Bisericii noastre de a
sluji cu mul t\ smerenie, abne ga -
]ie [i pri ce pere Eparhia istoric\ a
Hu[ilor, m\ locuie[te un profund
sen ti ment de smerenie [i ne vred -
nicie. Spun nevrednicie [i sme re -
nie pentru c\ mi-a]i dat un credit
ex tra ordinar de mare, ca s\ nu
spun nemeritat de mare, ale g=n -
du-m\ `n postul de Episcop ti tu -
lar al acestei binecuv=ntate epar -
hii. Darurile niciodat\ nu le me -
ri  t\m, chiar dac\ ni se dau cu
m\ rinimie [i imens\ `ncredere.
{tiu c\ a[tep t\rile din partea
Sf=n tului Sinod sunt direct pro -
por ]ionale cu cerin]ele strin gen -
te, responsabile [i consistente pe
care le presupune de la sine o
ase menea demnitate, `ns\ am
n\ dejdea vie c\ rug\ciunile st\ -
ru itoare, dragostea [i sprijinul
ne pregetat al ierarhilor sunt pen -
tru mine reazemul [i referin]\
sf=nt\ `n aceast\ slujire `n cre din -
]a t\”. Noul Episcop ales al Hu [i -
lor a mul]umit pentru noua slu ji -
re lui Dumnezeu; Sf=ntului Igna -
tie Teoforul, ocrotitorul spiritual;
Prea  fericitului P\rinte Patriarh
Daniel pentru `ncrederea sincer\
[i p\rinteasca purtare de grij\;
IPS P\rinte Mitropolit Teofan
pen tru `ncrederea `n „bruma de
ex perien]\ dob=ndit\ `n slujirea
Bisericii”; IPS P\rinte Mitropolit
Io sif, dar [i tuturor membrilor Si -
no  dului mitropolitan al Mitro po -
liei Ortodoxe Rom=ne a Euro pei
Occidentale [i Meridionale, pen -
tru duhul de fr\]ietate [i co mu -
niu ne `n cei [ase ani de cola bo -
rare.

Hot\r=ri ale Sf=ntului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Rom=ne
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Hot\r=ri ale Permanen]ei Consiliului Eparhial Ia[i
Prezent\m `n aceste pagini deciziile mai importante 
ale Permanen]ei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Ia[ilor

Acord\ri de ranguri
biserice[ti

~n Permanen]a Consiliului Epar -
hi al Ia[i din 20 septembrie, ]i -
n=nd cont de activitatea pas to -

ral-misionar\ [i administrativ-gos po -
d\reasc\ [i de propunerile `naintate
de p\rin]ii protopopi, IPS P\rinte
Mitropolit Te o fan a aprobat acor -
darea rangului bisericesc onorific de
iconom sta vro for pr. Valentin P=]=lig\
de la Parohia „Sf. Mare Mucenic Di -
mi trie” – Unitatea Mi li tar\ Ia[i, Pro -
to popiatul II Ia[i. 

Pe 20 septembrie, Permanen]a
Consiliului Eparhial Ia[i a luat `n
discu]ie necesitatea continu\rii

unor lucr\ri de construc]ie [i repara]ie
pentru c=teva l\ca[uri de cult, precum [i
a furniz\rii lemnului de foc necesar
acelor unit\]i biserice[ti care nu au
resurse financiare suficiente [i nu `[i pot
procura materialul lemnos. Prin urmare,
a fost aprobat\ acordarea, cu titlu gratuit
pentru anul 2017, a unei cantit\]i de 307
m.c. material lemnos, din care 150 m.c.
lemn de foc [i 157 m.c. lemn de lucru
pentru 4 unit\]i de cult. 

~n {edin]a de Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i
din 20 septembrie a fost aprobat\ acordarea unui
ajutor financiar de 108.000 lei pentru 19 de unit\]i

de cult din Arhiepiscopia Ia[ilor, care au lucr\ri de `n tre -
]inere, repara]ii sau de construc]ie, dup\ cum urmeaz\:

– Protopopiatul I Ia[i: Parohia „Adormirea Maicii
Domnului” – B\lteni, Probota,  Parohia „Sfin]ii Ar han -
gheli Mihail [i Gavriil” – Icu[eni, Victoria;

– Protopopiatul II Ia[i:  Parohia „Sf=ntul Proroc Ilie” –
Ungheni, Parohia „Sf=ntul Proroc Ilie” – Podu Jijiei;

– Protopopiatul III Ia[i: Parohia „Adormirea Maicii
Domnului” – M\d=rjac;

– Protopopiatul Pa[cani: Parohia „Adormirea Maicii
Domnului” – Todire[ti I, Parohia „Sfin]ii Arhangheli Mi -
ha il [i Gavriil” – Crucea, Lungani;

– Protopopiatul H=rl\u: Parohia „Sfin]ii Arhangheli
Mihail [i Gavriil” – Zlodica, Cepleni]a, Parohia „Sfin]ii
Ar hangheli Mihail [i Gavriil” – Iazu Vechi, {ipote,  Pa -
rohia „Sf=ntul Mare Mucenic Dimitrie” – Satu Nou, F=n -
t= nele;

– Protopopiatul Piatra Neam]:  Parohia „Sf=ntul Nico -
lae” – Bordea, {tefan cel Mare;

– Protopopiatul T=rgu Neam]: Parohia „Sf=ntul Mare
Mucenic Dimitrie” – Leghin, Pipirig;

– Protopopiatul Dorohoi: Parohia Podeni, Parohia
„Sf=nta Cuvioas\ Parascheva” – Br\e[ti, Parohia „Sf=ntul
Nicolae” – C\line[ti, Parohia „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i
Gavriil” – Ib\ne[ti, Parohia „~n\l]area Domnului” – Ib\ -
ne[ti;

– Protopopiatul Darabani: Parohia „Sf=ntul Mare Mu -
ce nic Dimitrie” – Codreni, Mileanca;

– Protopopiatul S\veni: Parohia „Sf=nta Cuvioas\ Pa -
ras cheva” – Ib\neasa.

~n luna septembrie, Sectorul administrativ-
bisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat
75 opera]iuni de personal, dup\ cum ur mea -

z\: 34 la Centrul Eparhial Ia[i, 21 `n cadrul Proto -
po piatelor [i 20 la m\n\stiri. Dintre acestea, 28 au
fost `ncadr\ri [i numiri, 17 `ncet\ri ale contractelor
de munc\, 8 suspend\ri, 2 transferuri [i 20 mo di fi -
c\ri ale raporturilor de munc\.

~n luna octombrie, Sectorul administrativ-bise ri -

cesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat 78 opera -
]iuni de personal, dup\ cum urmeaz\: 19 la Cen -
trul Eparhial Ia[i, 23 `n cadrul Protopopiatelor [i 36
la m\n\stiri. Dintre acestea, 29 au fost `nca dr\ri [i
numiri, 26 `ncet\ri ale contractelor de munc\, 1
concediere, 2 suspend\ri, 5 reveniri la locul de
mun  c\ dup\ concediul de cre[tere a copilului, 15
mo  dific\ri ale raporturilor de munc\.

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

Material lemnos
pentru unit\]i de cult

Sprijin financiar pentru
unit\]i de cult
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Preasfin]itul P\rinte Ignatie
Mu re[eanul este noul
Epis  cop al Eparhiei Hu[i -

lor. Sute de credincio[i, clerici,
reprezentan]i ai oficialit\]ilor lo -
cale [i centrale au participat pe
22 octombrie la Catedrala din
Hu[i la Sf=nta Liturghie [i festi vi -
tatea de `ntronizare a PS P\rinte
Ignatie `n demnitatea de Episcop
al Hu[ilor. Sf=nta Liturghie a fost
s\v=r[it\ de mai mul]i ierarhi ai
Bisericii Ortodoxe Rom=ne [i a
fost prezidat\ de IPS P\rinte Teo -
fan, Mitropolitul Moldovei [i Bu -
co vinei. ~n cadrul Sfintei Litur -
ghii, cuv=ntul de `nv\]\tur\ a fost
rostit de IPS P\rinte Mitropolit Te -
ofan, care a vorbit despre
menirea arhiereului – aceea de a-
L sluji `ntru totul pe Dumnezeu,
de a fi aproape de preo]ii [i de
credincio[ii pe care `i p\store[te:
„~n Biserica lui Hristos, episcopul
are bu cu ria descoperirii unor
preo]i cu via]\ aleas\ de familie
[i parohie, vie]uitori ai sfintelor
m\n\stiri cu ad=nc\ rug\ciune,
ascultare [i smerenie [i minuna]i
credin cio[i `n fa]a c\rora se cu -
vine s\ `ngenunchem cu evlavie
[i recu no[ tin]\. ~nt\rit cu harul lui
Dum nezeu, `nso]it de lucrarea
mem brilor preo]iei sacramentale
[i a celei universale [i ap\rat de
rug\ciunea monahilor, episcopul
con[tientizeaz\ repede faptul c\

via]a Bisericii nu este doar Tabor
[i ~nviere, ci [i Carantania, Gher -
gheseni, Ghetsimani [i Golgota”.

Ceremonia instal\rii a `nceput,
dup\ Sf=nta Liturghie, cu citirea
Gramatei mitropolitane de c\tre
PS P\rinte Damaschin, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Sucevei [i
R\d\u]ilor. ~n continuare, Mitro -
po litul Moldovei [i Bucovinei i-a
oferit Episcopului Ignatie `nsem -
nele episcopale: mantia, crucea,
en golpionul [i camilafca, dup\
ca  re i-a `nm=nat c=rja episco pa -
l\. Apoi, PS P\rinte Ignatie a fost
condus `n scaunul episcopal, de
unde a binecuv=ntat credincio[ii

cu cru cea primit\ din partea
Preafe ri ci tului P\rinte Daniel,
Patriarhul Bi sericii Ortodoxe
Rom=ne. 

Ceremonia a continuat cu un
cuv=nt al p\rintelui Constantin
Mo go[, membru `n Adunarea Na -
]io nal\ Bisericeasc\, care a dat
ci ti re mesajului din partea pre -
o]ilor [i a credincio[ilor din Epis -
copia Hu [ilor. Urm\torul cuv=nt
a fost rostit de dl Victor Opaschi,
se cre tar de stat pentru culte.
Dup\ aceste alocu]iuni, Epis co -
pul Ig na tie a transmis c=teva g=n -
duri cle rului [i credincio[ilor
Epar hiei Hu[ilor. Preasfin]ia Sa a
mul]umit membrilor Sf=ntului Si -
nod pentru alegerea `n scaunul
vacant de la Hu[i [i a prezentat
obiectivele pe care dore[te s\ le
`ndeplineasc\ `n noua misiune:
„M\ simt co ple [it de o real\ ne -
vred nicie `n fa]a faptului c\ Sf=n -
tul Sinod al Bise ricii noastre mi-a
`ncredin]at spre p\storire una
dintre cele mai vechi eparhii din
]ara noastr\, pe care `mi propun,
cu ajutorul lui Dumnezeu, s\ o
slujesc cu mult\ bl=nde]e, price -
pere, dragoste [i cu aten]ie fa]\
de orice sufe rin]\ care poate r\ni
[i tulbura sufletele oamenilor.
Una dintre pri orit\]ile mele pas -
torale, pe l=ng\ faptul de a sluji
cu smerenie [i total\ d\ruire pe
Dum nezeu, cle ricii [i cinul mo -
na hal [i credin cio[ii acestei epar -

Preasfin]itul P\rinte Ignatie Mure[eanul –
noul Episcop al Hu[ilor
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hii binecu v=n tate, pe l=ng\ faptul
de a avea grij\ prin proiecte
social-filan tropice de cei afla]i `n
suferin]\ [i lipsuri materiale se -
vere ca `n mo dul acesta altarul
dragostei lui Dumnezeu din litur -
ghie s\ hr\ neas c\ altarul inimii
aproapelui, va fi [i sus]inerea fa -
miliei a[a cum Dumnezeu a l\ -
sat-o: tat\, ma m\ [i copii. V\ rog
s\ m\ pri mi]i nu ca pe unul care
face minuni, nu ca pe un st\p=n,
ci ca pe unul care vrea s\ v\ slu -
jeasc\ cu autoritatea dragostei, a
bl=n de]ii, a `n]elegerii, a `mpre u -
n\ p\timirii [i la bine, [i la r\u.
Ca pe unul care nu vrea s\ iu -
beasc\ sla va oamenilor mai mult
dec=t slava lui Dumnezeu, ca pe
unul care nu are nevoie de vorbe
lingu [i toa re care ame]esc orice
p\ m=n tean, ca pe unul care nu
are ne voie de odihn\, ci de neos -
toit\ trud\ `n via Domnului, ca
pe unul care vrea s\ se r\stig -
neasc\ pe altarul dragostei pen -

tru dum nea voastr\”.
PS P\rinte Ignatie Mure[eanul,

Arhiereu-vicar al Episcopiei Or -
to doxe Rom=ne a Spaniei [i Por -
tu galiei, a fost ales `n postul va -
cant de Episcop al Hu[ilor `n [e -
din]a Sf=ntului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Rom=ne din data de 5
octombrie 2017. N\scut `n loca -
li tatea Bil bor din jude]ul Har ghi -
ta, PS P\rinte Ignatie a urmat
cursurile Se minarului Teologic
Liceal Or to dox „Mitropolit Si mi -
on {tefan“ din Alba Iulia. Preg\ ti -
rea univer si tar\ [i-a `mplinit-o la
Facultatea de Teologie Ortodox\
din cadrul U ni versit\]ii „1 De -
cem brie 1918“ din Alba Iulia, la
Atena – ca bur sier al Sf=ntului Si -
nod al Bisericii Ortodoxe din
Gre cia –, [i la Fa cul tatea de Teo -
lo gie „Patriarhul Justinian“ din
Bucure[ti, unde [i-a sus]inut teza
de  doctorat. A fost hirotonit dia -
con [i preot `n anul 2001 [i tuns
`n monahism `n 2008, pe seama

M\n\stirii „Sf=n ta Treime“ din
Alba Iulia (Cate dra la Arhiepisco -
pal\). ~n anul 2008 a fost ridicat
la rangul de protosinghel, iar `n
2011 la cel de arhimandrit. A fost
cadru didactic universitar la Fa -
cul tatea de Teo logie Ortodox\
din Alba Iulia [i a desf\[urat o
intens\ activitate publicistic\. Pe
24 octombrie 2011 a fost ales, `n
[edin]a Sf=n tului Sinod al Bise ri -
cii Ortodoxe, Arhiereu-vicar al
Episcopiei Or to doxe Rom=ne a
Spa niei [i Por tugaliei, cu titula -
tura „Mure [ea nul“, hirotonia `n
ar hiereu av=nd loc `n data de 11
decembrie 2011, la Catedrala Mi -
tropolitan\ din Paris, Fran]a.
Preg\tirea teo lo gic\, r=vna du -
hov  niceasc\ [i lu crarea misio -
nar\ s\v=r[it\ cu jertfelnicie ca
arhiereu-vicar `n dias pora au
constituit motiva]ia alegerii Prea -
sfin ]itului Ignatie Mu   re[eanul ca
Episcop al Hu[ilor.

M\n\stirea Putna a g\z -
duit `n zilele de 20 [i
21 septembrie Sinaxa

mo nahal\ cu stare]ii [i stare]ele
din Mitropolia Moldovei [i Bu co -
vinei, prezidat\ de IPS P\rinte
Mitropolit Teofan, `n prezen]a IPS
P\rinte Pimen, Arhiepiscopul Su -
cevei [i R\d\u]ilor, IPS P\rinte
Ioa chim, Arhiepiscopul Roma nu -
lui [i Bac\ului, [i PS P\rinte Da -
maschin, Episcop-vicar al Arhie -
pis copiei Sucevei [i R\d\u]ilor.
Tema de anul acesta a fost
„M\rturisitorii din `nchisorile co -
muniste. Modele de m\rturie
cre[ tin\ pentru monahii de as -
t\zi”. Dup\ rug\ciunea de bine -
cu v=ntare, IPS P\rinte Mitropolit
Teofan a rostit un cuv=nt de `n -
t=m pinare stare]ilor [i stare]elor
prezen]i la eveniment. ~naltprea -
sfin]ia Sa a vorbit despre tema su -
pus\ dezbaterii, precum [i despre
ce `nseamn\ a fi m\rturisitor al
lui Hristos `n zilele noastre: „Am
considerat de bine ca aceast\ `n -
t=lnire s\ fie a[ezat\ sub egida

m\rturisitorilor de alt\dat\, pen -
tru a `n]elege care este lucrarea
noastr\ m\rturisitoare ast\zi.
Vom `ncerca s\ p\trundem `n
duhul `nainta[ilor pentru a prelua
ceva din via]a lor de sfin]enie,

care s\ ne fie folositor nou\,
celor care `ndr\znim s\-L rug\m
pe Dumnezeu s\ ne `mbrace `n
haine de m\rturisitori, `n sensul
larg, sau, dac\ este voia Lui, `n
sensul mai restr=ns al cuv=ntului.

Sinax\ monahal\ mitropolitan\ la M\n\stirea Putna
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Biserica lui Hristos din care fa -
cem parte este, `n esen]\, m\r tu -
risitoare. O biseric\ nem\rturisi -
toa re nu poate exista. M\rturi -
sirea, `n general, se manifest\ `n
dou\ feluri, `n dou\ ipostaze:
m\rturisirea prin via]a proprie [i
m\rturisirea `n rela]ia cu ceilal]i”.
~n continuare, arhim. Melchise -
dec Velnic, stare]ul M\n\stirii
Put na, a prezentat referatul cu te -
ma „M\rturisitorii din timpul co -

munismului”, iar arhim. Arsenie
Popa, stare]ul M\n\stirii Sih\s -
tria, referatul cu tema „Experien]a
suferin]ei ca mijloc de sporire
duhovniceasc\ a m\rturisitorilor
Ortodoxiei”. Pe 21 septembrie, la
primele ore ale dimine]ii, ierar -
hii, stare]ii [i stare]ele au par ti -
cipat la slujbele Miezonopticii,
Utreniei [i Sfintei Liturghii, dup\
care au avut loc noi discu]ii `n
plen. Monahia Evloghia Chir va -

se, stare]a M\n\stirii „Adormirea
Maicii Domnului” – Diacone[ti,
din ]inutul moine[tean al Arhi e -
piscopiei Romanului [i Bac\ului,
a sus]inut referatul cu titlul „Ioan
Ianolide, un isihast dup\ gratii”.
Evenimentul s-a `ncheiat cu mai
multe discu]ii privind via]a mo -
na hal\ din cadrul Mitropoliei
Mol dovei [i Bucovinei.

Biserica „Sfin]ii Mari Mu -
ce nici Teodor Tiron [i Te -
o dor Stratilat” din Ia[i a

primit, pe 28 octombrie, un frag -
ment din moa[tele Sf=ntului Ma -
re Mucenic Teodor Tiron. Sfintele
moa[te au fost aduse de p\rintele
Cleopa Stefanovici, stare]ul M\ -
n\s tirii „Sf=ntul Nicolae” din
Episcopia Srem – Serbia, cu bine -
cu v=ntarea IPS P\rinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei [i Buco vi -
nei, [i a PS P\rinte Vasile, Episcop
de Srem [i au fost `nt=mpinate de
p\rintele paroh Benone Dasc\lu,
care este [i consilier al Sectorului
agricol-silvic din cadrul Arhiepis -

copiei Ia[ilor, al\turi de un sobor
de preo]i [i de numero[i cre din -
cio[i. 

„Pentru credincio[ii parohiei
noastre, prezen]a sfintelor moa[ -
te constituie o mare bucurie du -
hov  niceasc\, dar [i un dar dum -
ne zeiasc. Aceste sfinte odoare
vor fi balsam de m=ng=iere [i ali -
nare pentru to]i credincio[ii care
vor `n\l]a rug\ciuni `n acest sf=nt
l\ca[. Sfin]ii Mari Mucenici Teo -
dor Tiron [i Teodor Stratilat sunt
m\rturisitori din primele veacuri
cre[tine, care au p\timit [i au su -
fe rit pentru credin]a `n Hristos,
fiind modele de urmat pentru

fiecare dintre noi”, a subliniat
p\rintele paroh Benone Dasc\lu.
Pr\znuit pe 17 februarie, Sf=ntul
Mare Mu  cenic Teodor Tiron a
fost soldat `n armata roman\, do -
b=n dind cununa muceniceasc\
`n anul 306, `n timpul persecu]iei
pornite `mpotriva cre[tinilor de
c\tre `mp\ra]ii romani Maximian
[i Maximus. Biserica „Sfin]ii Te o -
dori” din Ia[i a fost construit\
`ntre anii 1750-1761 pe locul u -
nui sf=nt l\ca[ mai vechi, ctitorie
a marelui vornic Solomon B=rl\ -
deanu [i a voievodului Istrate Da -
bija.

Fragment din moa[tele Sf=ntului Teodor Tiron
d\ruit Bisericii „Sfin]ii Teodori” din Ia[i

ð
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Dacă există viaţă, vreau să trăiesc
Nicolae, Mitropolit de Mesogheia

și Lavreotica

Doamne, unde-i rana?
Monahia Siluana Vlad

Cincizeci de ierni pe Muntele Fuji
Dorin Ploscaru

Sfântul Spiridon
Dionis Spătaru

EIKON. Imaginea în discursul
celor trei Părinţi Capadocieni

Anca Vasiliu

Sfântul Efrem cel Nou
Mariana-Diana Câșlaru

De la moarte la viaţă
Gheronda Iosif Vatopedinul

Omilii la Schimbarea la Faţă,
împotriva lui Gregoras

Sfântul Calist I,

patriarhul Constantinopolului

Tradiţie și înnoire
Georgios I. Mantzaridis

Noutăţi  editoriale la Editura Doxologia:

IMPERIU ȘI SACERDOŢIU
Dinamica raporturilor Biserică-Stat

în Imperiul Romano-Bizantin (306-867)
Pr. Nicolae Chifăr, Dragoș Boicu

– în și –septembrie octombrie

ATEISMUL: O AMţGIRE
Revoluţia creștină și adversarii ei

David Bentley Hart

Maica Vieţii. Învăţătura ortodoxă
despre Maica Domnului
Mary B. Cunningham
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Pe 16 octombrie, `n sala
mare a Teatrului Na]ional
„Vasile Alecsandri” din

Ia[i a avut loc punerea `n scen\
a unei ample compozi]ii
muzicale vo cal-simfonice, care a
`ncununat seria evenimentelor
dedicate s\rb\torii Sfintei
Cuvioase Paras che va de la Ia[i.
Oratoriul „Che m\ri spre mân -
tuire. Pelerini la Sfânta Cu vi oas\
Parascheva” es te rodul unei
munci de aproape trei ani a
compozitorului Viorel Mun -
teanu. Ope ra religioas\ a ilustrat,
`n chip sintetic [i sim bo lic, `n -
treaga i storie a mântuirii omului.
Cele cinci tablouri ale operei,
intitulate „Mântuirea o biec tiv\”,
„Mân tuirea subiec ti v\”, „Popas
obligatoriu: mântui rea de pa -
timi“, „Popas final: na[ terea `n

Cer” [i „C\l\uz\ spre sfin ]enie”,
i-au purtat pe spec ta tori ca-ntr-
un pelerinaj de la sta tutul de
„str\ini [i locuitori vre mel nici” la
cel de „`mpreun\ ce t\ ]eni cu
sfin]ii [i casnici ai lui Dum -
nezeu” (cf. Efeseni 2, 19). Fiind o
oper\ extrem de com ple x\ –
pentru sopran\, mezzo so pran\,
tenor, bas, recitator, cor mixt, cor
bizantin, cor de copii [i orchestr\
–, oratoriul a repre zen tat o ex -
pre sie a recuno[tin]ei fa]\ de
Sfânta Parascheva [i un oma giu
adus numero[ilor pelerini ca re
vin, an de an, la Ia[i. La fina lul
oratoriului care a `ncântat pu -
blicul pre] de 90 de minute, IPS
P\rinte Mitropolit Teofan a enu -
me rat o parte din consecin]ele
zilei de 14 octombrie 1641, care
s-au succedat [i se succed `n is -

toria românilor: „Se `ntâmpla la
mijlocul veacului al XVII-lea, `n
anul 1641, `ntr-o zi de 14 oc -
tom brie, când racla cu sfintele
moa[ te ale Sfintei Parascheva au
p\truns pe p\mântul Moldovei.
Multe lucruri frumoase au fost
bi necuvântate pe acest t\râm.
Ele sunt m\surate prin conse cin -
]ele pe care le au de-a lungul
vremii asupra oamenilor. Nu [tiu
dac\ `n ]ar\, sau `n Moldova mai
precis, vreun eveniment care a
avut loc vreodat\ s\ fi avut atâ -
tea cosecin]e precum acest 14
octombrie 1641. Sute de biserici
ale ei ctitorite, podoaba Ia[ilor,
«Sfin]ii Trei Ierarhi», zidit\ cu
atâta aten]ie [i atâta adâncime,
`n\l]ime [i cuprindere, pentru a
o g\zdui. La toate acestea, ad\ -
ug\m cohorta de pelerini care,

Oratoriul „Chem\ri spre m=ntuire. Pelerini la Sf=nta
Cuvioas\ Parascheva”

~n satul Nem]i[or, comuna
Vâ n\tori Neam], a avut loc,
pe 17 septembrie, Festivalul

tradi]ional de muzic\, poezie [i
cântece patriotice din ]inutul
Neam]ului „Pui de lei – Noi sun-
tem români”. Locul de desf\ [ura -
re al festivalului-concurs a fost pe
dealul Boubeuca, la Monumen -
tul Eroilor din al Doilea R\zboi
Mondial, din comuna Vân\tori.

Manifest\rile au debutat cu in-
tonarea imnului de stat, cu slujba
de Te Deum [i Trisaghion pentru
cei 14.000 de solda]i r\pu[i pe
câmpurile de lupt\. Serviciul reli-
gios a fost s\vâr[it de un sobor de
preo]i [i diaconi, delega]ii IPS P\ -
rinte Mitropolit Teofan la eveni-
ment fiind p\rintele profesor
Mihai Vizitiu [i p\rintele protoie-
reu Nicolae Axintioi. 

~n deschiderea festivalului au
concertat corul Schitului Vovi de -
nia [i corul Fanfarei R\uce[ti, du -
p\ care au evoluat coruri din ju -
de]ul Neam] pe anumite sec]iuni:
Corul „Vân\torii lui {tefan cel
Mare”, corul Seminarului Teolo -
gic de la M\n\stirea Neam], co-

rul {colii Gimnaziale R\uce[ti,
co rul Liceului Tehnologic O -
glinzi, corul Liceului Tehnologic
Pipi rig, corul Colegiului „Gheor -
ghe Cartianu” – Piatra Neam], co-
rul {colii Gimnaziale Timi[e[ti,
corul Liceului Tehnologic Vân\ -
tori-Neam], corul {colii Generale
Ta[ca. S-au oferit premii de c\tre
organizatori, iar câ[tig\torii vor
participa `n anul 2018 la Fes ti -
valul Na]ional „Avram Iancu” din
localitatea }ebea, jude]ul Hune -
doara. 

Monumentul Eroilor de la
Nem ]i[or a fost ridicat la propu-
nerea vrednicului de pomenire
ar himandrit Justin Pârvu, iar dru-
mul pân\ la monument este str\ -
juit de 14 cruci, `n amintirea po -
pa  surilor Mântuitorului. Monu -
men tul a fost sfin]it de IPS P\rinte
Mitropolit Teofan pe 21 mai
2015, iar `n fiecare an, `n prima
du minic\ dup\ ~n\l]area Dom nu -
lui, se s\vâr[e[te Sfânta Liturghie
[i sunt pomeni]i to]i eroii neamu-
lui românesc.

Festival tradi]ional la Monumentul Eroilor de la Nem]i[or

ð
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an de an, vin s\ o cinsteasc\, s\
se odihneasc\ pentru o clip\ `n
fa]a ei, s\ prind\ putere, mul]i
chiar pentru un an de zile, `ntru
n\dejdea c\ Dumnezeu `i va
ajuta ca, `ntr-un alt 14 octom -
brie, `ntr-un an care vine, s\ se
`n toarc\ la ea. Pentru locuitorii
Ia[ilor ea este inima. ~i v\d `n fie -
ca re diminea]\ [i pân\ spre
noap te, venind cu miile, tineri
sau mai pu]in tineri, pentru a-i
zi ce «Bun\ ziua» Sfintei [i a-[i
continua apoi pelerinajul prin
via ]\. La toate aceste consecin]e
l\ sate de la venirea sfintelor
moa [te la Ia[i, iat\ c\ se adaug\
[i acest oratoriu pe care domnul
profesor Munteanu l-a gândit, l-a
adâncit [i a l\sat s\ i se desf\ [oa -
re ca ni[te cascade, fa]etele dia -
man tului”. 

Cel care a ]inut ultima pre le -
ge re a fost profesorul Viorel
Mun teanu, com pozitorul orato -
riu lui: „De când este aceast\

s\rb\toare a Sfintei Parascheva,
am `ncercat s\ m\ implic `n tot -
deauna de la universitate [i `n
calitate de com po  zitor. Dar
oratoriul din seara aceasta a fost
ceva special. O `n trea g\ cultur\
româneasc\, bi zan  tin\ [i ano ni -

m\, a noastr\, str\bate o ase me -
nea lucrare. Prin muzica Orato -
riu lui „Chem\ri spre mân tu i re”
ne `ntoarcem la originile mul -
tiseculare ale aces tui gen mu zi -
cal religios [i la cel mai intim fir
al muzicii – me lodia“.

ð

~n perioada 25-30 octom-
brie, s-a desf\[urat, la Ia[i,
Cahul, Ismail [i Odessa,

Sim pozionul Interna]ional „Me   -
morie istoric\ [i spiritualitate
româneasc\”. Lucr\rile sim po -
zi  onului ce a ajuns la cea de-a
XX-a edi]ie au fost organizate
de Desp\r]\mântul ASTRA „Mi -
hail Kog\lniceanu” – Ia[i, `n
par  teneriat cu Mitropolia Mol -
do vei [i Bucovinei, al\turi de
nu meroase asocia]ii [i centre
cul turale din ]ar\ [i din str\i n\ -
tate. La eveniment au participat
istorici, preo]i, teologi din ca-
drul Facult\]ii de Teologie „Du -
mitru St\niloae” din Ia[i [i din
alte institu]ii de `nv\]\mânt teo-
logic din ]ar\, precum [i invita]i
din Republica Moldova [i U -
cra ina. Deschiderea oficial\ a
evenimentului a avut loc pe 25
octombrie `n Sala „Iustin Moi -
sescu” a Ansamblului Mitro po -
litan Ia[i. ~n cuvântul transmis
cu aceast\ ocazie, IPS P\rinte
Mitropolit Teofan a subliniat
importan]a activit\]ilor derulate
de institu]ii precum Desp\r ]\ -

mântul ASTRA pentru p\strarea
valorilor culturale [i spirituale
române[ti: „Institu]ii precum
ASTRA, evenimente precum
ce le organizate de dumnea -
voas tr\ de-a lungul anilor, ide i -
le sau conceptele care v\ ani -
m\, toate acestea sunt tocmai
un r\spuns la provoc\rile care
apar din ce `n ce mai des `n a -
re  alul românesc [i nu numai,
constituind `mpreun\ cu alte
en   tit\]i responsabile din aceas -
t\ ]ar\ oaze de normalitate, pi-
loni de rezisten]\, cet\]i de sc\ -

pare, elemente de refugiu `ntru
a[teptarea unor vremuri mai
bune [i mai drepte. De aceea,
`n numele Sfintei Mitropolii, v\
mul]umim pentru tot ceea ce
`mplini]i aici, la Ia[i, la Chi[i -
n\u, la Cern\u]i, la Cahul, la Is -
ma il, la Odessa, `n alte locuri
din ]ar\ sau printre românii din
afara grani]elor ]\rii. Este abso-
lut necesar ca `n [uvoiul care
vine asupra noastr\ s\ existe [i
pietre tari precum asocia]iile [i
evenimentele dumneavoastr\”.

Simpozionul Interna]ional „Memorie istoric\ [i
spiritualitate rom=neasc\”
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Cu ocazia deschiderii no -
ului an [colar, IPS P\ rin -
te Mitropolit Teofan a

fost al\turi de elevii [i profesorii
a trei institu]ii de `nv\]\m=nt din
Ia[i – Colegiul Na]ional „Costa -
che Negruzzi”, {coala „Varlaam
Mitropolitul” [i Seminarul Teo lo -
gic Liceal Ortodox „Sf=ntul Vasi -
le cel Mare” – ,unde a s\ v=r [it
sluj be de binecuv=ntare [i a ros -
tit c=te un cuv=nt de `nv\ ]\ tur\.
La Colegiul Na]ional „Cos tache
Negruzzi”, IPS P\rinte Te ofan a
s\ v=r[it o scurt\ slujb\ pen tru `n -
 ce perea noului an [co lar, oferind
doamnei director prof. dr. Elvira
Rotundu o icoan\ ca binecuv=n -
tare. De o slujb\ de binecuv=n -
ta re [i un cuv=nt de `nv\]\tur\
din partea IPS P\rinte Teofan s-
au bucurat [i elevii {colii „Var -
laam Mitropolitul” din Ia[i. La
festivitatea de deschidere a fost
prezent [i Mihai Chirica, pri ma -
rul municipiului Ia[i, care a sub -
li niat prestigiul de care se bucur\
deja {coala „Varlaam”, o [coal\
ce ce `ngrije[te de edu ca]ia copi -
ilor, dar `n special creeaz\ carac -
tere. Anul viitor va fi inaugurat [i
Liceul „Varlaam Mitropolitul”.
Preg\tirile pentru acest moment
au `nceput, iar un sprijin impor -
tant va fi oferit de {coala Ame ri -
can\ Interna]ional\ din Bucu -
re[ti, dup\ cum a pre cizat Cristi -
na Gheorghe, director executiv
al Funda]iei „Varlaam Mitropo li -
tul”. 

~n continuarea zilei, IPS P\ rin -
te Mitropolit Teofan a mers la Se -
minarul Teologic Ortodox „Sf=n -
tul Vasile cel Mare” din Ia[i,
unde a s\v=r[it o slujb\ de Te
De um [i a ]inut un scurt cuv=nt
de `nv\]\tur\ celor peste 300 de
elevi [i eleve de la cele dou\
sec ]ii: Teologie [i Patrimoniu
Cul tural.

Slujbe de Te Deum, cu prilejul
`nceperii anului [colar, au mai
avut loc pe 11 septembrie `n toa -
te institu]iile teologice preu ni ver -
sitare din Arhiepiscopia Ia[ilor.

La Liceul Teologic Ortodox
„Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i
Ele na” din Piatra Neam], slujba
de Te Deum a fost s\v=r[it\ de

p\  rintele arhimandrit Hrisostom
R\d\[anu, consilierul educa ]io -
nal al Arhiepiscopiei Ia[ilor. P\ -
rin tele consilier a transmis me sa -
jul de binecuv=ntare al IPS P\ -
rinte Mitropolit Teofan [i a d\ruit
p\rintelui director Bogdan Con -
stantin o icoan\ cu Sfin]ii ~m p\ -
ra]i Constantin [i Elena, subli -
niind faptul c\ ace[ti sfin]i ocro -
titori sunt modele at=t pentru
elevi, c=t [i pentru p\rin]i [i pro -
fesori.

{i la Seminarul Teologic Li -
ceal Ortodox „Veniamin Cos ta -
chi” de la M\n\stirea Neam],
ele vii, profesorii [i p\rin]ii au
par ticipat  la slujba Sfintei Litur -
ghii [i la slujba Te Deum-ului de
`n ceput de an [colar. ~n conti -
nuare, `n sala de festivit\]i a se -
mi narului, p\rintele profesor
Ioan Mihoc, directorul Semina -
ru lui Teologic Ortodox de la M\ -
n\s tirea Neam], a citit mesajul
Preaferi ci tului P\rinte Patriarh
Daniel cu ocazia `nceputului de
an [colar, a transmis din partea
IPS P\rinte Mitropolit Teofan
binecuv=n t\ rile pentru noul an
[colar, a citit mesajul Ministrului
Educa]iei Na]ionale, Liviu-Ma ri -
an Pop, [i mesajul inspectorului
[colar ju de]ean. Ziua a continuat
cu con sf\tuirea cadrelor didac ti -
ce. Men ]ion\m c\, `ncep=nd cu
acest an [colar, Seminarului Teo -
lo gic de la M\n\stirea Neam] i-
au fost arondate `nc\ dou\ uni -
t\]i de `nv\]\m=nt: {coala din

Nem ]i[or [i {coala din Lunca,
ambele din comuna V=n\tori-
Neam].

La Seminarul Teologic „Sf=n -
tul Gheorghe” din Boto[ani, fes -
tivitatea de deschidere a anului
[colar 2017-2018 a avut loc `n
pre zen]a profesorilor, a elevilor,
a p\rin]ilor [i a unor oficialit\]i
lo cale. Festivitatea a debutat cu
slujba de binecuv=ntarea a anu -
lui [colar, s\v=r[it\ de preo]ii
pro  fesori ai seminarului boto [\ -
nean, r\spunsurile fiind date de
elevii seminari[ti. 

La Seminarul Teologic Liceal
„Sf=ntul Ioan Iacob” din Doro -
hoi, elevii seminari[ti au p\[it
pragul [colii cu emo]ii [i for]e
proaspete dup\ vacan]a de var\.
Festivitatea de deschidere a
anului [colar a debutat cu slujba
de Te Deum, s\v=r[it\ de un so -
bor de preo]i, profesori la semi -
nar. P\rintele profesor Constantin
Muha, directorul institu]iei, a
ros tit un cuv=nt de `nv\]\tur\,
amintind celor prezen]i c\, „de[i
societatea actual\ intr\ uneori `n
deriv\, este nevoie de pilonii
tradi]ionali: Familia, Biserica,
{coala, pentru ca societatea s\
`[i p\streze cursul firesc, s\ r\ -
m= n\ acela[i cadru care con fer\
dem nitate [i siguran]\ cet\ ]ea -
nului, dar [i aceast\ [ans\ de a
primi `nv\]\tura cea bun\”. 

Pe 4 septembrie 2017, a avut
loc deschiderea noului an [colar
[i la Gr\dini]a „Buna Vestire” pa -

Rug\ciune la `nceput de an [colar
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tronat\ de Mitropolia Moldovei
[i Bucovinei. La festivitate au
par ticipat p\rintele Hrisostom
R\d\[anu, consilierul educa ]io -
nal al Arhiepiscopiei Ia[ilor [i
pre [edintele Funda]iei „Varlaam
Mitropolitul”, Cristina Gheorghe,
director executiv al Funda]iei
„Var laam Mitropolitul”, al\turi
de copiii `nscri[i la gr\dini]\, de
p\rin]ii [i bunicii lor, [i de `n trea -
g\ echip\ a {colii Gimnaziale
„Varlaam Mitropolitul” [i a Fun -

da ]iei „Varlaam Mitropolitul”. ~n
cadrul festivit\]ii de deschidere,
Cristina Gheorghe a anun]at
schim barea oficial\ a denumirii
Gr\ dini]ei „Buna Vestire” `n Gr\ -
dini]a „Varlaam Mitropolitul” –
ni vel pre[colar din cadrul {colii
Gimnaziale „Varlaam Mitropo li -
tul”. Gr\dini]a este acreditat\ de
Ministerul Educa]iei din anul
2012 [i cuprinde 6 grupe `n care
sunt `nscri[i 115 pre[colari. De
asemenea, a fost anun]at\ tema

anului pentru `ntreag\ comu ni ta -
te „Varlaam” format\ din copii,
p\rin]i [i echip\: „Cel\lalt con -
tea z\ la fel de mult ca mine!”.
Aceast\ tem\ este un `ndemn la
cre[ terea aten]iei c\tre cel\lalt,
c\tre nevoile [i obiectivele celui
de l=ng\ noi, pentru a putea for -
ma o comunitate puternic\ cu
oa meni aproape unii de al]ii [i
de Dumnezeu.

~n Sala „Iustin Moisescu” a
An samblului Mitropolitan
din Ia[i a avut loc, pe 15

sep tembrie,  Consf\tuirea anual\
a profesorilor care predau dis ci -
plina Religie `n `nv\]\m=ntul
preuniversitar `n jude]ul Ia[i. La
`ntrunire au fost prezen]i mai
mul]i invita]i, printre care IPS
P\rinte Mitropolit Teofan, arhim.
Hrisostom R\d\[anu, consilierul
educa]ional al Arhiepiscopiei
Ia[ilor, pr. prof. dr. inspector
Cris tian Alexandru Barnea, dna
prof. Denisa M\noiu, inspector
pentru disciplina Religie `n ca -
drul Inspectoratului {colar Jude -
]ean Ia[i, precum [i repre zen tan]i
ai celorlalte culte [i ai asocia ]i -
ilor de p\rin]i. ~n des chi derea
eve nimentului, Mitropo litul Mol -
dovei [i Bucovinei a adresat un
scurt cuv=nt celor pre zen]i: „Mi -
tro politul Antonie Pl\m\deal\ al
Ardealului, un om foarte bine
pre g\tit `ntru cele ale educa]iei [i
cele ale culturii, spune `ntr-o

carte c\ nu s-a `n t=m plat nicio -
da t\ s\ predice f\r\ s\ se preg \ -
teasc\ `nainte. Vl\ dica Antonie
avea darul cuv=n tului, iar infor -
ma ]iile pe care le ros tea curgeau
`ntr-un mod sin tetic [i coerent,
dar `ntot dea una c=nd se pre zen -
ta `n fa]a cre din cio[ilor, se pre g\ -
tea pentru cu v=ntul pe care avea
s\-l ros teas c\. ~ndemnul meu
pentru dum nea voastr\, profesorii
de Religie, este acela[i: chiar da -
c\ unii din tre dumneavoastr\

ave]i ani mul]i la catedr\ [i expe -
rien]\, s\ nu v\ prezenta]i – c=t
v\ ajut\ Dum nezeu – `n fa]a co -
pi ilor f\r\ s\ v\ preg\ti]i `na -
inte”.

Consf\tuirea jude]ean\ a pro -
fe sorilor de Religie are loc `n fie -
care an, fiind un moment `n care
se dezbat nout\]ile meto do lo -
gice, se trece `n revist\ acti vi ta -
tea din anul anterior [i se fac
pro  puneri de `mbun\t\]ire pen -
tru noul an [colar.

Profesorii de Religie din jude]ul Ia[i `ndemna]i
„s\ refuze cu orice chip comoditatea plafon\rii”

ð

ð

Prima edi]ie a Festivalului de Muzic\ Bizantin\ de la Ia[i

~n perioada 27 septembrie-1
octombrie, a avut loc prima
edi]ie a Festivalului de Mu -

zi c\ Bizantin\ de la Ia[i. Timp de
cinci zile, unele dintre cele mai
cu noscute coruri de mu zic\ bi -
zan tin\ din Grecia, Liban, Ser -
bia, Sf=ntul Munte Athos, Statele
Unite ale Americii [i Rom=nia au
transformat ora[ul Ia[i `n „capi ta -

la c=ntului bizan tin”. Eveni men -
tul, organizat de Sec torul `nv\ ]\ -
m=nt al Mitro po liei Moldovei [i
Bu covinei, a fost menit s\ pro -
mo veze tradi]iile originare ale
c=ntului bizantin [i s\ eviden -
]ieze leg\tura dintre acesta [i
mu zica laic\ de sor gin te bizan -
tin\, a[a-numita mu zi c\ „exte ri -
oa r\“ („din afara por ]i lor biseri -

cii”). Invita]ii acestei prime edi]ii
au fost Corul Bizan tin Grec (Ate -
na, Grecia), Corul M\ n\stirii Ha -
matoura (Kousba, Liban), p\rin]ii
din Nea Skiti (Sf=ntul Munte
Athos), Corul „Sf=n tul Ioan Da -
mas chin” (Novi Sad, Serbia),
Gru pul „Nectarie Pro topsaltul”
(Bucure[ti, Ro m= nia), Ansamblul
„Cappella Ro ma na” (Portland,
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Statele Unite ale Americii), An -
sam blul de mu zic\ tradi]ional\
„Christos Tsia mou lis” (Atena,
Gre cia), Ansam blul de muzic\
ve che „Anton Pann” (Bucure[ti,
Rom=nia), Gru pul Psaltic „Chi -
vo tul” (Ia[i, Rom=nia) [i Corul
Aca demic „By zan tion” (Ia[i, Ro -
m= nia). Deschi derea oficial\ a
evenimentului a avut loc pe 27
septembrie cu s\v=r[irea Sfintei
Liturghii `n Catedrala Mitropo li -
tan\ de c\tre IPS P\rinte Mitro -
po lit Teofan. R\spunsurile la stra -
n\ au fost date de Corul „Sf=ntul
Ioan Da maschinul” din Novi Sad
– Serbia, al\turi de Grupul psal -
tic „Nec ta rie Protopsaltul” din
Bucure[ti [i Corul „Chivotul” din
Ia[i. ~n continuare, festivitatea
ofi cial\ de deschidere s-a desf\ -
[u rat `n Sala „Iustin Moisescu” a
Ansam blului Mitropolitan, con -
fe rin]a inaugural\ fiind sus]inut\
de Gri gorios Stathis, membru al
Co  mu ni t\]ii Grece[ti de Studii
Bi zan tine [i al Societ\]ii de Stu -
dii Bi zan tine [i Postbizantine,
fonda tor al organiza]iei „Anatolis
to Periichima”. IPS P\rinte Mitro -
po  lit Teofan a subliniat c\ muzi -
ca bizantin\ este „ajutor pentru
sufletul uman care dore[te s\ se
`nal]e c\tre Dumnezeu”: „Eveni -
men  tele din aceste zile din Ia[i
re prezint\ un omagiu adus civi li -
za]iei bizantine [i un omagiu
adus leg\turilor pe care Moldova
le-a avut `n istorie cu Bizan]ul, [i
pe care, `n duh [i `n adev\r, le
are [i acum cu aceast\ lume.
Toto dat\, festivalul este [i un
omagiu adus muzicii bizantine,
ajutor pentru sufletul uman care
dore[te s\ se `nal]e c\tre Dum -
nezeu. Muzica psaltic\ te face s\
te sim]i `n biserica ta, chiar dac\
e[ti plecat `n afara grani]elor ]\rii
tale. Dac\ intri `n biserici unde
se tr\ie[te [i se m\rturise[te ace -
ea[i credin]\ ortodox\ [i se c=nt\
muzic\ bizantin\, grani]ele dis-
par”. ~n cadrul festivit\]ii s-a
acor  dat, de asemenea, distinc]ia
de vrednicie „Crucea Moldav\”,
din partea Mitropoliei Moldovei
[i Bucovinei, profesorului univ.
dr. Gregorios Stathis pentru `n -
trea ga sa activitate [tiin]ific\,
didactic\ [i interpretativ\. Ziua
s-a `ncheiat, tot la Catedrala Mi -

tro  politan\, cu un concert de
des chidere `n cadrul c\ruia au
interpretat Corul „Sf=ntul Ioan
Damaschinul” din Novi Sad [i
Gru  pul psaltic „Nectarie Proto -
psaltul” din Bucure[ti. Festivalul
de Muzic\ Bizantin\ a continuat,
pe 28 septembrie, la Biblioteca
Central Universitar\ (BCU) din
Ia[i, cu o expozi]ie de manuscrise
psaltice [i lansarea c\r]ii „Ca no -
nul – una dintre cele mai impor -
tante forme ale imnografiei bi -
zantine”, scris\ de monahia Ti -
mo teia }erea. ~n continuare, la
Casa „Bal[” a Filarmonicii din
Ia[i, prof. univ. dr. Gregorios
Stathis a primit titlul de „Doctor
Honoris Causa” din partea Uni -
ver sit\]ii Na]ionale de Arte „Geor -
ge Enescu” din Ia[i. Ziua s-a `n -
che iat cu un concert extra or di -
nar de muzic\ bizantin\ sus ]inut
`n Sala Mare a Teatrului Na ]ional
din Ia[i de Ansamblul „Cappella
Romana” din Statele Unite [i co -
rul M\n\stirii Hama toura din
Kous ba, Liban. Con cer tul a pro -
pus o incursiune `n lumea c=nte -
cu lui bizantin vechi, corurile in -
vi tate fiind renumite pentru acti -
vi tatea intens\ de cercetare, in -
ter pretare [i promo vare a acestui
gen muzical.

~n Sala Sinaxar a Muzeului
Mi  tropolitan din Ia[i a avut loc,
pe 29 septembrie, `n prezen]a PS
P\rinte Damaschin Dorneanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Sucevei [i R\d\u]ilor, un alt eve -
ni ment de marc\ din cadrul Fes -
tivalului de Muzic\ Bizantin\ de
la Ia[i: Conferin]a „Frumuse]ea

Bi zan]ului: de la muzeu la epi fa -
nie”, sus]inut\ de Teodor Bacon -
schi. ~n continuarea conferin]ei,
s-a desf\[urat lansarea volumului
„Fas cina]ia tradi]iei” a reputa tu -
lui diplomat, scriitor [i teolog,
ap\  rut anul acesta la Editura Lu -
mea credin]ei. Moderatorul eve -
ni   men tului a fost R\zvan Bucu -
ro iu, jurnalist, realizator TV [i
publicist cre[tin. Evenimentul s-a
`ncheiat cu o sesiune de auto gra -
fe din partea autorului.

Punctul culminant, din punct
de vedere liturgic, al Festivalului
de Muzic\ Bizantin\ de la Ia[i a
fost slujba de Priveghere din 29
sep  tembrie, ce a avut loc la Bi se -
rica „Sf=ntul Sava”. Credin cio [ii
care au participat la slujb\ s-au
bucurat de prezen]a `n mij locul
lor a PS P\rinte Damaschin Dor -
neanul, Episcop-vicar al Arhie -
pis copiei Sucevei [i R\d\u]ilor.
R\spunsurile la stran\ au fost
date de P\rin]ii din Nea Skiti
(Sf=ntul Munte Athos, Grecia),
Co rul M\n\stirii Hamatoura din
Liban [i de Corul Academic „By -
zantion” din Ia[i.

Privegherea s-a desf\[urat
dup\ modelul slujbelor de toat\
noaptea din Sf=ntul Munte
Athos: s-a `nceput cu Slujba Ve -
cer niei cu Litia, unit\ cu slujba
Utreniei [i urmat\ de Sf=nta [i
Dumnezeiasca Liturghie.

A patra zi a Festivalului de
Mu zic\ Bizantin\ s-a `ncheiat `n
Atrium Palas Mall din Ia[i cu un
con cert de muzic\ veche vocal
instrumental\ de sorginte o rien -
ta l\ sus]inut de Ansamblul de

ð
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~nceputul anului universitar la Ia[i

mu zic\ tradi]ional\ „Christos
Tsia moulis” (din Atena, Grecia) [i
Ansamblul de Muzic\ Veche
„Anton Pann” (din Bucure[ti, Ro-
m=nia). Publicul s-a putut bucu -
ra, pentru aproape dou\ ore, de

nu    meroase melodii vechi, din re -
pertoriul rom=nesc [i grecesc.

Prima edi]ie a Festivalului de
Muzic\ Bizantin\ de la Ia[i –
IBMF s-a `ncheiat pe 1 octom -
brie, c=nd Corul Bizantin Grec

din Atena [i Corul Academic
„By zantion” din Ia[i au sus]inut
un concert `n Catedrala Mitro po -
li tan\ din Ia[i .

Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” (UAIC) din
Ia[i a `nceput, pe 2 oc -

tom brie, noul an universitar. La
des chidere au participat, pe l=n -
g\ conducerea Universit\]ii [i
IPS P\rinte Mitropolit Teofan, Ex -
celen]a Sa Hans Klemm, am ba -
sa dorul Statelor Unite ale Ame ri -
cii `n Rom=nia, Excelen]a Sa
Ger hard Reiweger, ambasadorul
Austriei `n Rom=nia, prof. Liviu
Marian Pop, ministru al Educa -
]iei Na]ionale, [i prof. univ. dr.
Tu dorel Toader, ministru al Jus -
ti]iei [i rector ales al Univer si t\ -
]ii. Ceremonia a avut loc `n Aula
Magna „Mihai Eminescu” [i a
fost deschis\ de prof. univ. dr.
Mi haela Onofrei, ordonator de
credite UAIC. Au urmat discur su -
rile ambasadorilor Statelor Unite
ale Americii [i Austriei la Bucu -
re[ti [i cuv=ntul ministrului Jus -
ti]iei Tudorel Toader, dup\ care s-
a adresat celor prezen]i ministrul

Educa]iei Na]ionale, Liviu Pop,
care a pus accentul, `n discursul
s\u, pe nevoia de acces egal la
educa]ie, `n special pentru copiii
afla]i `n situa]ii dificile.  P\ rintele
Mitropolit Teofan a rostit o alo -
cu ]iune `n care i-a `n dem nat pe
studen]ii ie[eni, dar [i pe cadrele
didactice, s\ se im pli ce `n ma ni -
fest\rile ce vor avea loc anul
viitor, cu prilejul Cen te narului
Ma rii Uniri: „Un nou an univer -
si tar `ncepe, cu speran]e, a[tep -
t\ri, doruri, provoc\ri. ~ntr-un
cuv=nt: via]\. Via]a univer si tar\
se va desf\[ura la noi sub sem -
nul continuit\]ii, cu men]iu nea
c\ anul universitar 2017-2018 se
va desf\[ura [i sub egida ani ver -
s\rii Centenarului Marii Uniri. ~n
mod special, `n martie anul vi -
itor, `n ziua de 27, vom s\r b\tori
100 de ani de la re ̀n tregirea
Mol dovei pentru 20 de ani, de
data aceasta `n interiorul Rega tu -
lui Rom=niei. Cu to]ii – uni ver si -

t\]ile ie[ene, Univer sita tea «Al e -
xandru Ioan Cuza», ad ministra]ia
local\ [i fiecare dintre noi – a -
vem o datorie cu totul spe cial\
s\ facem ca acest mo ment s\ nu
fie uitat [i s\ fie prezentat la justa
lui valoare. De asemenea, `n
anul 2018, vor fi [i celelalte mo -
mente legate de Bucovina sau de
Transilvania, cu magnificul 1
Decembrie 1918. De aceea, ~l
rog pe Dumnezeu s\ inspire cor -
pul profesoral al Uni versit\]ii
noas tre [i al tuturor uni versi t\ ]i -
lor rom=ne[ti, precum [i stu den -
]ii, s\ fie prezen]i c=t mai mult `n
acest moment de aducere-amin -
te a clipei fun da mentale din
istoria na]iunii ro m= ne – Marea
Uni re –, cu toate con secin]ele
sa le pentru ziua de ast\zi [i mai
ales pentru ziua de m=ine. Dum -
nezeu s\ binecu vin teze Univer -
si tatea, Rom=nia, Europa [i `n -
trea ga lume!”.

~n partea a doua a cere mo ni -
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Cu binecuv=ntarea IPS
P\ rinte Mitropolit Teo -
fan, `n perioada 5-6 oc -

tom brie, a avut loc Simpozionul
interna]ional cu titlul Patrimoniul
cultural religios na]ional [i euro -
pean – legisla]ie [i jurispruden]\,
organizat de Facultatea de Teolo -
gie Ortodox\ „Dumitru St\ ni -
loae” din Ia[i, `n parteneriat cu
Facultatea de Drept din Ia[i [i
Centrul de Cercetare Interdis ci -
pli nar\ `n Religie, Filosofie [i {ti -
in]\. Lucr\rile s-au desf\[urat `n
Sala media a Bibliotecii Centrale
Universitare Ia[i, precum [i la
Fa cultatea de Teologie Ortodox\
„Dumitru St\niloae”. Simpo zio -
nul [i-a propus con[tientizarea
rolului [i a importan]ei patrimo -
niu lui cultural religios na]ional [i
european `n contextul lumii de
ast\zi, a leg\turii dintre legisla]ia
bisericeasc\, na]ional\ [i euro -
pea n\ privitoare la patrimoniul
cultural, precum [i aprofundarea
cunoa[terii, p\str\rii [i punerii `n
valoare a tezaurului cre[tin pen -
tru a contura situa]ia prezent\ `n
acest domeniu esen]ial `n de fi ni -
rea identit\]ii na]ionale `n con -
text european. Demersul a ur m\ -

rit p\strarea tradi]iei `mp\m=n te -
nite a `nt=lnirilor anuale ale pro -
fe sorilor de Drept canonic, con -
cre tizate p=n\ acum la Sibiu,
Cluj-Napoca, Arad, Bruxelles [i,
`n acela[i timp, a stabilirii cola -
bo r\rii de ordin academic cu
pro fesori de Drept apropia]i Bi -
se ricii, `n spiritul cooper\rii ins ti -
tu ]ionale. Simpozionul a avut in -
vita]i din ]ar\ [i str\in\tate, p\ -
rin]i profesori de Drept canonic,
profesori de Drept, istorici, spe -

cia li[ti `n biblioteconomie, mu -
ze ologie [i arhivistic\, orga ni za -
torii fiind pr. Emilian Iustinian
Ro man [i pr. Cezar H=rl\oanu
(din partea Facult\]ii de Teologie
Ortodox\ „Dumitru St\niloae”,
Ia[i), conf. dr. Marius Balan (pro -
de can al Facult\]ii de Drept din
Ia[i) [i diac. Ioan Dura (Facul ta -
tea de Teologie Ortodox\, Cons -
tan ]a).

ei, a avut loc cursul inaugural,
pri mul curs „oficial de stu den -
]ie”. Anul acesta, cursul a fost
sus]inut de domnul prof. univ. dr.
{tefan Afloroaei – membru co -
res pondent al Academiei Rom= -
ne [i s-a intitulat „Din nou `ntre -
ba rea cu privire la sensul vie]ii”.
Ceremonia a continuat prin
acor darea de premii studen]ilor
cu performan]e deosebite `n anul
universitar anterior. De ase me -
nea, au fost acordate [i premii
pen tru cele mai interesante pro -
iec te ale asocia]iilor studen]e[ti
din anul universitar trecut, Aso ci -
a ]ia Studen]ilor Cre[tini Orto -
doc[i Rom=ni (ASCOR) – filiala
Ia[i fiind premiat\ premiat\ pen -
tru proiectul „IA[i cu TINEri”. 

Conform unei frumoase tra di -
]ii, studen]ii Facult\]ii de Te o lo -
gie Ortodox\ „Dumitru St\ni -

loae” din Ia[i au `nceput anul
uni versitar prin rug\ciune. Pe 3
octombrie, la Catedrala Mitro po -
litan\ din Ia[i, IPS P\rinte Mi tro -
polit Teofan a s\v=r[it Sf=nta Li -
tur ghie arhiereasc\, `n cadrul c\ -
reia au fost citite rug\ciuni de bi -
ne cuv=ntare a noului an de stu -
diu. Dup\ citirea Evangheliei,
Mi tro politul Moldovei [i Buco vi -
nei a rostit cuv=ntul de `nv\ ]\ tu -
r\, `n care subliniat c\ `n centrul
tuturor activit\]ilor derulate `ntr-o
unitate de `nv\]\m=nt teologic
tre  buie s\ fie Sf=nta Litur ghi e: „~n -
tr-o facultate de teologie, `n care
suntem chema]i s\ devenim, du -
p\ cuv=ntul Domnului Hristos
din Evanghelie, c\rturari cu `nv\ -
]\tur\ despre ~mp\r\]ia cerurilor,
studentul trebuie s\ `n]eleag\ c\
izvorul `ntregii teologii este via]a
`n Hristos, dob=ndirea Duhului

Sf=nt, cobor=rea iubirii lui Dum -
ne zeu Tat\l peste lume. {i aceas -
t\ taina a ~mp\r\]iei lui Dumne -
zeu pregustat\ `nc\ din aceast\
lu me este ar\tat\ `n mod deplin
`n Sf=nta [i Dumnezeiasca Litur -
ghie, f\r\ de care nu se poate
con  cepe, `n general, via]a cre[ ti -
n\ [i, `n mod special, via]a unui
a[ez\m=nt teologic. Sf=nta [i
Dum nezeiasca Liturghie, s\v=r [i -
t\ `n biserica facult\]ii de teo lo -
gie [i `n bisericile parohiale [i
m\ n\stiri, este [i trebuie s\ r\ -
m= n\ centrul `ntregii vie]i aca de -
mi ce”. La final, IPS P\rinte Teo -
fan s-a `nt=lnit cu studen]ii anu -
lui I de studiu de la Facultatea de
Te o logie Ortodox\ „Dumitru
St\niloae”. ~nt=lnirea a avut loc
`n Sala „Iustin Moisescu” a An -
sam  blului mitropolitan. 

Simpozion interna]ional la Ia[i

ð
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6000 de tineri cu v=rste
cu prinse între 16 [i 35 de
ani au participat, în pe ri -

oada 1-4 septembrie, la Ia[i, la
~n   t=l nirea Interna]ional\ a Tine ri -
lor Ortodoc[i (ITO) din întreaga
lu me, edi]ia 2017. Tema înt=l ni -
rii a fost „T=n\rul în c\utarea li -
ber  t\ ]ii”. Deschiderea oficial\ a
e  ve  nimentului a avut loc pe 1
sep  tembrie, în Gr\dina Palas, în
prezen]a PF P\rinte  Daniel, Pa -
tri arhul Bisericii Ortodoxe Ro -
m=ne, a IPS P\rinte Mitropolit
Te o fan, a unui sobor numeros de
ierarhi [i preo]i [i a tuturor dele -
ga ]iilor din str\in\tate [i din
Rom=nia. Manifestarea a debu tat
cu prezentarea delega]iilor par ti -
cipante. Fiecare dintre delega]ii
a fost reprezentat\ de trei tineri
îmbr\ca]i în costume populare,
care au defilat ]in=nd în m=ini
steagul ITO, steagul ]\rii din care
vin [i steagul eparhiei. Mode ra -
torii festivit\]ii de deschidere –
jur nalistul Daniel Buzdugan [i
Ro  xana Chebac – au f\cut o pre -
zen tare succint\ a fiec\rei de le -
ga]ii, dup\ care PS P\rinte Da -
mas chin Dorneanul, Episcop-
Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei
[i R\d\u]ilor, a s\v=r[it o slujb\
de Te Deum.

~n continuare, a urmat cuv=n -
tul de bun-venit al IPS P\rinte Te -
ofan, care a subliniat c\ „în ciu -
 da multor greut\]i, se poate chiar
[i ast\zi s\ fii cre[tin [i t= n\r, s\
fii cre[tin [i plin de bu cu rie”,
dup\ care s-a adresat miilor de
tineri prezen]i PF P\rinte Pa tri arh
Daniel: „Suntem binecu v=nta]i
de Dumnezeu în aceast\ adu na -
re care este deodat\ ve nerabil\,
dar [i admirabil\ prin mul ]imea
ti nerilor [i a diverselor ]\ri [i epa r -
hii pe care le repre zin  t\ [i se bu -
cu r\ de ace[ti ti neri, care sunt
daruri ale lui Dum  ne zeu. Copiii
[i tinerii sunt da ruri ale lui Dum -
ne zeu pentru fami lie, pentru Bi -
se ric\ [i pentru so cie tate. ~ns\
orice dar trebuie culti vat. Dum -
ne zeu ne ofer\ da ruri [i omul tre -
buie s\ le cultive, s\ le duc\ la

rodire, la înfru mu se ]are, pentru
ca [i libertatea lui s\ se înt\ reas -
c\ prin conlucrarea cu Dumne -
zeu. Numai Iisus Hris tos ofer\ o -
mu lui libertate depli n\”.

~n continuare, a fost intonat
imnul ITO 2017, dup\ care au
avut loc discursurile oficia li t\ ]i -
lor locale [i ale reprezentan]ilor
ins titu]iilor partenere în orga ni -
za rea evenimentului. Festivitatea
s-a încheiat cu un concert sus]i -
nut de grupuri de tineri din Ia[i,
din Patriarhia Antiohiei [i din
Africa.

Pe 2 septembrie, mai multe
institu]ii de înv\]\m=nt din Ia[i
au fost gazd\ pentru cei 6 000

de participan]i la ITO 2017.
Ace[ tia au participat la mai mul -
te ate lie re pe grupe, tema discu -
]i ilor fi ind libertatea. Pentru fie -
ca re grup a fost stabilit c=te un
mo  de rator, care a facilitat cu -
noa[ terea tinerilor între ei, în]e -
le gerea te mei propuse [i for mu -
la rea unor idei comune despre
li ber ta te. ~n cursul dup\-amiezii,
ti nerii veni]i la ITO au vizitat
prin  cipalele obiective turistice
din Ia[i.

Spre sear\, tinerii participan]i,
dar [i ie[enii, s-au rugat îm pre u -
n\ [i au audiat conferin]a sus ]i -
nu  t\ de p\rintele profesor Con -
stan tin Necula de la Facultatea

~nt=lnirea Interna]ional\ a Tinerilor Ortodoc[i (ITO),
edi]ia 2017

ð



| Tinerii Bisericii

32 | septembrie-octombrie | Candela Moldovei | an XXV, nr. 9-10

ð

de Teologie din Sibiu [i mode ra -
t\ de jurnalistul Daniel Buzdu -
gan. Evenimentul s-a desf\[urat
în Gr\dina Palas [i a avut tema
„T=n\rul în c\utarea libert\]ii”.
P\rintele Necula a subliniat fap -
tul c\ „libertatea [i iubirea nu
r\s  pund la întrebarea «Ce?», ci
la întrebarea «Cine?», iar r\s pun -
sul este Hristos. Adev\rata liber -
ta te ]ine de capacitatea de a fi
îm  pre un\ cu El în permanen]\.
Ade  v\ rata libertate înseamn\ s\
~l ai pe Hristos. ~n seara aceasta,
v\ mul ]u mesc c\ a]i venit s\
m\r turisi]i c\ sunte]i parte vie a
Bi sericii. P= n\ la urm\, cea mai
deplin\ for m\ de libertate este s\
te duci l=ng\ Potir, s\ deschizi
gura [i s\ prime[ti Trupul [i S=n -
gele lui Hristos. Atunci c=nd to]i
ceilal]i ne spun «~nchide]i gura»,

Hristos ne spune «Deschide]i gu -
ra [i pri mi]i Trupul [i S=ngele lui
Hris tos!». (...) Cea mai deplin\ li -
ber  ta te pe care ne-a dat-o Hris -
tos este «Te iert [i te dezleg» în
sca   u nul de spovedanie. Asta în -
seam  n\ «E[ti liber! Nu mai ai
nici o c\tu[\! E[ti liber spre
Rai!»”. Dup\ prelegerea de înce -
put, p\rintele Necula a r\spuns,
timp de mai bine de do u\ ore [i
jum\tate, întreb\rilor ve nite de
la zeci de tineri din public. 

Pe 3 septembrie, tinerii veni]i
la ITO 2017 au participat la
Sf=n ta Liturghie s\v=r[it\ la Ia[i
pe scena amenajat\ pe Bule var -
dul {tefan cel Mare [i Sf=nt. Sluj -
ba a fost s\v=r[it\ de IPS P\rinte
Andreas, Mitropolit de Arkalo -
chori, Castelios [i Vianis, îm pre -
un\ cu IPS P\rinte Mitropolit Te -

o fan [i al]i ierarhi din ]ar\ [i str\ -
i n\tate. Au fost prezen]i la eve ni -
ment reprezentan]i ai autorit\ ]i -
lor centrale [i locale, precum [i
ai institu]iilor partenere în orga -
ni zare. R\spunsurile la stran\ au
fost date de tinerii participan]i la
ITO 2017, dirija]i de Andrei Gro -
su. Dup\ prima parte a Sfintei
Liturghii [i rostirea Evangheliei,
IPS P\rinte Andreas, Mitropolit
de Arkalochori, Castelios [i Via -
nis, a citit mesajul din partea
Sanc tit\]ii Sale Bartolomeu, Pa -
tri arhul Ecumenic al Constan ti -
no polului: „Biserica le ofer\ ti ne -
rilor nu doar «sprijin», ci [i «a de -
v\rul» noii vie]i divino-u ma ne în
Hristos. Tinerii ortodoc[i trebuie
s\ fie con[tien]i de faptul c\ sunt
purt\tori ai tradi]iei se cu lare [i
binecuv=ntate a Bisericii Orto do -
xe, îns\ totodat\ ei sunt [i con ti -
nuatorii acestei tradi]ii, ei vor
p\zi plini de curaj [i vor cul tiva
cu dinamism taina cereasc\ [i
p\m=nteasc\ a Ortodoxiei pen -
tru a oferi m\rturia cre[tin\ cea
bu  n\. Din r=ndul vostru vor ie[i
vi itorii slujitori ai Bisericii lui
Hris tos. Voi, tinerii, nu sunte]i
doar viitorul Bisericii, ci [i ex pre -
sia vie a vie]ii Bisericii în pre -
zent, în iubire de Dumnezeu [i
de oameni”. 

Unul dintre cele mai emo ]io -
nante momente din cadrul Sfin -
tei Liturghii a fost cel în care cei
peste 6 000 de tineri au c=ntat
Paraclisul Maicii Domnului, pre -
cum [i cel în care tineri din de le -
ga ]iile str\ine prezente la eve ni -
ment au intepretat c=nt\ri spe ci -
fi ce ]\rii lor.

Spre finalul slujbei, consilierul
preziden]ial Sergiu Nistor a pre -
zen tat mesajul transmis de Pre [e -
din ]ia Rom=niei, în care s-a a -
min  tit de eforturile Bisericii Or -
to doxe în procesul de dezvoltare
a ]\rii, în procesul de integrare
so cial\ [i de dezvoltare spiritual\
a tinerilor. De asemenea, cinci
olim pici din Moldova, care au
ob ]inut rezultate excep]ionale la
con cursuri interna]ionale, au
primit de la IPS P\rinte Mitro po -
lit Teofan cea mai înalt\ dis tinc -
]ie a Mitropoliei Moldovei [i Bu -
co  vinei, „Crucea Moldav\ pen -
tru mireni”: Andrei Sandu (clasa

ð
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ð a X-a, Colegiul Na]ional din
Ia[i), care a ob]inut medalia de
aur la a XI-a edi]ie a Olimpiadei
In ter na ]ionale de {tiin]e ale
P\m=n tu lui, desf\[urat\ la Nisa,
în Fran ]a, în perioada 21-30 au -
gust 2017; Tudor Cristian Cosma
(cla sa a XI-a, Colegiul Na]ional
„Emil Racovi]\” din Ia[i), care a
ob ]inut medalia de aur la a
XXIV-a edi]ie a Olimpiadei In ter -
na  ]ionale Pluridisciplinare, des -
f\ [urat\ la Yakutsk, Federa]ia
Ru  s\, în perioada 14-22 iulie
2017; Miruna Lehaci (clasa a VI-
a, Colegiul Na]ional din Ia[i), ca -
re a ob]inut locul I la Cam pi-o -
natul Mondial de {ah {colar,
des f\[urat la Ia[i, în perioada 21-
30 aprilie 2017, {tefan R\zvan
B\  l\uc\ (clasa a XI-a, Colegiul
Na ]ional „Mihai Eminescu” din
Bo to[ani), care a ob]inut medalia
de aur la a XI-a edi]ie a Olim pi -
adei Interna]ionale de {tiin]e ale
P\m=ntului desf\[urat\ la Nisa,
în Fran]a în perioada 21-30 au -
gust 2017 [i medalia de bronz la
Olimpiada Interna]ional\ de
Ling vistic\, desf\[urat\ la Du blin,
în Irlanda; [i Alexandru Ru di
(clasa a X-a, Liceul Teoretic „Or i -
zont” din Durle[ti, Chi[in\u, Re -
publica Moldova), care a ob ]i nut
medalia de argint la Olimpiada

Interna]ional\ de Matematic\,
des f\[urat\ în perioada 16-23 iu -
lie 2017 la Rio de Janeiro, în
Bra zilia.

Programul ~nt=lnirii Interna]io -
nale a Tinerilor Ortodoc[i a con -
ti nuat apoi cu „T=rgul Me[terilor
Populari” [i „Festivalul Bucu ri ei”,
care au avut loc în Parcul Ex  po -
zi ]iei, [i cu un Spec  tacol de mu -
zi c\ folk în Gr\ dina Botanic\.
Du p\-amiaz\, a avut loc „Mar[ul
Tinere]ii”, por nind din Parcul Co -
pou, p=n\ la Catedrala Mitro po -
li tan\. Rug\ ciunile de sear\ au
fost rostite pe pietonalul din fa]a
Catedralei Mi tropolitane, unde
tinerilor pre zen]i le-a vorbit c= te -
va minute mai ca Siluana Vlad,
stare]a M\ n\stirii „Sf=ntul Siluan
Athonitul” din Ia[i [i coordo na -
toa rea Cen tru lui de Formare
„Sfin ]ii Arhan gheli Mihail [i Ga -
vriil”: „Dragi copii, [i voi, [i eu
suntem în ni[te pra guri: voi sun -
te]i în pragul vie]ii, iar eu sunt în
pragul vie]ii de dincolo! Am fost
cu tremurat\ de bucurie [i de
emo ]ie citind [i ascult=nd Imnul
ITO! S\ fie rug\ ciunea voastr\, la
care s\ ad\u ga]i [i o practic\,
pentru a îm pli ni dorul sufletului.
A[a dar, dou\ lucruri avem de f\ -
cut: «Paharul m=ntuirii voi lua [i
numele Do m   nului voi chema!».

(...) S\ lupta]i ca s\ c=[tiga]i a -
ceas t\ libertate pe care eu am
do b=ndit-o înc\ din vremea co -
mu nismului: Sf=n ta ~mp\rt\[anie
este via]a mea, este via]a noas -
tr\, Hristos din Sf=n ta Euharistie
este via]a noas tr\! Lupta]i împo -
tri va propriilor p\cate, împotriva
duhului lumii, împotriva glasului
celor care ne condamn\ [i nu as -
culta]i dec=t at=t: «Doamne, pe
Tine Te do resc!». {i merge]i s\ v\
împ\r t\ [i]i la Liturghie! Dar nu
mer ge]i numai de dou\ ori pe
an, la Pa[ti [i la Cr\ciun... Asta
nu în seam n\ c\ suntem vrednici,
copii, c\ci noi avem o singur\
vred  nicie: to]i suntem vrednici
de mila lui Dumnezeu! Nu ne -
vred nicia îi împiedic\ pe oameni
s\ se împ\rt\[easc\, ci lenea: ca
s\ ne spovedim, s\ ne facem ca -
no nul, s\ postim...”.

Cea de-a treia zi a ITO Ia[i s-a
încheiat cu un concert în fa]a Pa -
la tului Culturii, la care au c=ntat
Holograf, Orchestra L\utarii [i
Ma estrul Nicolae Botgros, pre -
cum [i Ion Paladi.

Pe 4 septembrie, a avut loc
fes tivitatea de încheiere a celei
de-a patra edi]ii a ~nt=lnirii Inter -
na]ionale a Tinerilor Orto doc[i
(ITO). ~n prezen]a miilor de tineri
participan]i, organizatorii au
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ð ]inut s\ mul]umeasc\ tuturor ce -
lor implica]i în derularea eve ni -
mentului, institu]iilor parte ne re,
dar [i voluntarilor care au de pus
un efort deosebit pe parcur sul a
c= teva luni de zile. Fes ti vi tatea
de încheiere, prezentat\ de jur -
nalistul Daniel Buzdugan [i de
Roxana Chebac, s-a desf\ [u rat
pe podiumul din fa]a Cate dra lei
Mi tropolitane din Ia[i. Unul din -
tre cele mai importante mo men -
te ale festivit\]ii de în che iere a
fost predarea [tafetei [i a tor]ei
înt=lnirii c\tre repre zen tan ]ii Ar -
hi episcopiei Sibiului, or gani za to -
rii de anul viitor ai ITO. {tafeta a
fost preluat\ de p\ rin tele Ema -
nuel T\val\, consilier cul tural al
Arhiepiscopiei Sibi u lui, delegat
al IPS P\rinte Lau ren ]iu Streza,
Mitropolitul Ardea lu lui, iar tinerii
sibieni Teodora {pan [i Vincen]iu
B\[a au primit tor]a ITO, adre -

s=nd tuturor o invita]ie de par ti -
cipare la edi]ia de anul viitor de
la Sibiu. La eve niment au fost
pre zen]i IPS P\ rin te Mitropolit
Teofan [i ierarhi din ]ar\ [i str\ i -
n\tate. IPS P\rinte Teofan a rostit
rug\ciunea de bi ne cuv=ntare [i
c\l\torie [i a trans mis un mesaj
ti nerilor: „D\m slav\ lui Dum ne -
zeu pen tru tot [i pentru toate [i
aducem mul]umire ad=nc\ tu tu -
ror celor de departe [i de aproa -
pe, care, în diferite chipuri, au
stat în spatele acestei întruniri.
Iat\-ne acum pe to]i s\n\to[i [i
gata pentru a pleca la casele
noastre. (…) {i pen tru c\ s-a vor -
bit at=t de mult în aceste zile
despre Libertate, putem spune c\
omul bun este un om liber, omul
care iart\ e un om li ber, omul
ca re se roag\ e un om liber, o -
mul care are curaj e un om liber,
omul care este en tu ziast e un om

liber [i omul care are credin]\ e
un om liber! V\ doresc s\ v\
hr\ ni]i libertatea din bun\tate,
din iertare, din rug\ ciune, din
curaj [i mai ales din cre din]a cea
dreapt\! Bucurie sf=nt\ [i Dum -
ne zeu s\ v\ bine cu v=nteze pe
to]i!”.

Partenerii ITO 2017 au fost
Se cretariatul de Stat pentru Cul -
te, Prim\ria Municipiului Ia[i,
Con siliul Jude]ean Ia[i, Univer si -
tatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Ia[i, Universitatea Tehnic\
„Gheor  ghe Asachi” din Ia[i, Uni -
versitatea de Medicin\ [i Far ma -
cie „Gr. T. Popa” Ia[i, Univer si ta -
tea de {tiin]e Agricole [i Me di ci -
n\ Veterinar\ „Ion Ionescu de la
Brad” din Ia[i, Inspec to ra tul {co -
lar Jude]ean Ia[i, Asocia]ia Tine -
re tul Ortodox Rom=n (ATOR)
Ia[i, Palas Mall, Rofilco, YTrans -
la tions, Editura Doxo lo gia, Aso -
ci a]ia Art-Me[te[ugurile Prutului,
Asocia]ia „Comunio”. ITO 2017
se încadreaz\ în seria evenimen -
te lor organizate la Baia Mare în
2013 [i 2014, Cluj 2015 [i Bucu -
re[ti 2016 cu binecu v=n tarea PF
P\rinte Daniel, Patri ar hul Bise ri -
cii Ortodoxe Rom=ne. Crearea
ca drului în care tinerii s\ poat\
g\si modele [i tr\i ex pe rien]e
for matoare care s\-i a pro pie de
Bi seric\ prin împ\rt\[irea valo ri -
lor cre[tin ortodoxe [i încu ra -
jarea dialogului dintre grupu rile
de tineret din ]ar\ [i din str\i n\ -
tate reprezint\ scopul înt=lnirii.
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