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Pentru un cre[tinism f\r\ substitute
r\im, f\r\ putin]\ de t\gad\, `n epoca aromelor identic naturale, a
substituen]ilor, a prieteniilor „legate“ pe re]elele sociale sau a vie]ilor tr\ite `n ritm
de telenovel\, a hainelor din
„imita]ie de piele“ sau a florilor
de plastic... Pe scurt, tr\im o via]\
care, `n multe dintre aspecte, de
fapt imit\ adev\rata via]\.
Inevitabil, acestea ne marcheaz\ `nsu[i modul `n care ne
tr\im credin]a. Se pliaz\, ca un
corset, pe modul `n care ne raport\m la cele sfinte. Ne induc
ideea de a `nlocui cele pentru
care e nevoie s\ ne trudim cu cele mai lesne de dobndit. Ne sus]in spre a persevera `n consumarea experien]ei noastre religioase
la nivelul accesibilit\]ii imediate,
instantanee chiar.
Unul aprinde o lumnare la o
biseric\, `n drum spre serviciu, [i
se simte `mp\cat cu Dumnezeu [i
cu oamenii pe care-i pomene[te,
dar nu ajunge nici m\car o dat\
`n an s\ participe la o slujb\ de la
`nceput pn\ la sfr[it. Altul
aduce duminica un pomelnic la
altar – „pentru 40 de zile“ -, apoi
se duce la ale sale, a[teptnd s\ i
se `ndeplineasc\ dorin]ele prin
ruga preotului. Spovedania e
prea solicitant\, presupune poc\in]\, a[a c\ se g\se[te adesea
cte cineva care s\ asculte cutremurat molitfele Sfntului Vasile
cel Mare (nu c\ ar fi posedat, ci
doar pentru c\ vrea „s\ alunge
r\ul“ din via]a sa). Dect s\ se
preocupe a se cumineca cu Sfintele Taine, care sunt „spre t\m\duirea sufletului [i a trupului“,
cre[tinul nostru a g\sit acum [i
formula de a cere vindecare [i
iertare de p\cate la Sfntul
Maslu, unde oricine poate primi
`n[eptita ungere cu untdelemn
sfin]it. Totul trebuie s\ fie u[or,
accesibil, f\r\ a implica o conlucrare a noastr\ cu harul lui Dumnezeu. E modelul pe care-l recept\m peste tot `n societate, mai
ales prin intermediul televiziunilor: s\ cau]i confortul, facilul,
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„solu]ia-minune“, care te elibereaz\ de toate problemele, ct ai
schimba un canal din telecomand\. De unde rvn\ pentru
rug\ciune – „plug\ria sufletului“,
de unde atta preocupare de a ne
cur\]i de lepra p\catului, de
unde s\ deprindem dragoste pentru Sfnta ~mp\rt\[anie – f\r\ de
care „nu vom avea via]\ `n noi“?
Am auzit, la un anumit moment, un mare adev\r: secularizarea nu putea avea atta „succes“ la om dac\ nu p\trundea
mai `nti `n biseric\. De la ritmul
nesmintit al slujbelor care nu mai
au ca reper r\s\ritul [i apusul
soarelui, ci doar un orar valabil
`n tot timpul anului, de la anularea diferen]ei dintre naos, pronaos [i chiar pridvor pn\ la
zugr\virea pere]ilor cu tablouri
religioase cu preten]ii de pictur\
ortodox\, de la reducerea poporului la t\cere (sau, mai precis, la
o singur\ voce, cea de la stran\)
pn\ la orice alt\ „adaptare“ f\cut\ „din motive practice“ sau
„`n practic\“ (cum g\sim prin tipicele actualizate).
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Dac\ dorim s\ fim, `ntr-adev\r, „lumina lumii“, atunci mai
`nti e nevoie s\ facem lumin\ `n
propria curte, s\ evit\m a ne mai
mul]umi cu substitute. Putem
`ncepe prin a `nlocui becul de la
candel\ cu flac\ra ce mistuie
uleiul jertfei noastre [i putem
continua cu toate celelalte, pn\
se ajunge la o att de necesar\
revigorare a tr\irii duhovnice[ti.
Aceasta va fi posibil\ mai ales
cnd vom cultiva `n inima credincio[ilor dorul dup\ Preacuratul
Trup [i Scumpul Snge al Domnului, iar nu obi[nuin]a cu anafur\ (un `nlocuitor, ea se d\ „`n
locul Darului“ – antidoron), cnd
paharul de la cununie va redeveni potir euharistic [i cel botezat
se va `mp\rt\[i la Liturghia baptismal\ (iar nu din Sfintele „uscate“). Asta ar `nsemna s\ ne dorim cu ardoare un cre[tinism f\r\
substitute [i adecvat vie]ii `n
Domnul, nu adaptat sc\derii [i
neputin]ei omene[ti.
pr. Constantin Sturzu
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Sfin]iri [i resfin]iri de biserici
¯ ~n Duminica tuturor Sfin]ilor Romni, pe 7 iulie, IPS P\rinte Mitropolit Teofan a resfin]it
biserica cu hramul “Sfnta Cuvioas\ Parascheva” din municipiul Boto[ani (foto 1). La finalul
Sfintei Liturghii, IPS Mitropolit
Teofan le-a acordat celor doi slujitori ai acestei biserici, p\rin]ilor
profesori Grigore Diaconu, directorul Seminarului Teologic „Sfntul Gheorghe” din Boto[ani, [i Visarion Vizitiu, distinc]ia „Crucea
Sfntul Ierarh Dosoftei”, pentru
activitatea pastoral\ [i misionar\
din parohie [i pentru activitatea
pe care o desf\[oar\ la Seminarul
Teologic.
¯ Pe 14 iulie, Biserica cu hramul “Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel” din Parohia Cucova-Strunga, Protopopiatul Pa[cani, a fost
sfin]it\ de Preasfin]itul Calinic
Boto[\neanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Ia[ilor (foto 2). La
acest moment de rug\ciune au
asistat `n jur de o mie de credincio[i, num\r foarte mare, comparativ cu popula]ia de nou\zeci
de locuitori ai Parohiei. Preotul
paroh Ciprian Agavriloaie a primit
rangul de iconom stavrofor, iar
preotului Evghenie-Costel Calanciuc, cel care a zidit biserica la
ro[u, `n prezent, preot misionar la
o parohie din Italia, i s-a conferit
diploma de onoare „Mitropolitul
Dosoftei”.
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¯ Biserica “Sfntul Gheorghe” din Parohia Iacobeni – Vl\deni, Protopopiatul Ia[i 1 (foto 3),
a fost resfin]it\ de c\tre PS Calinic Boto[\neanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Ia[ilor pe 28
iulie 2013. Pentru osteneala depus\ al\turi de enoria[i, pr. paroh
Mihai Ovidiu Manca[ a primit
rangul de iconom stavrofor.
¯ ~n ajunul pr\znuirii Sntului Ioan Iacob, bolnavii [i personalul medical al Institutului Regional de Oncologie din Ia[i, dar
[i numero[i credincio[i, au participat la slujba de sfin]ire a paraclisului cu hramul “Sfntul Ioan
Iacob Hozevitul de la Neam]”
(foto 4), situat `n incinta a[ez\mntului medical. Slujba de sfin-

]ire a l\ca[ului de cult a fost s\vr[it\ de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan, al\turi de un sobor de
15 preo]i [i diaconi. Lucr\rile de
amenajare a paraclisului au fost
realizate prin grija p\rintelui
Radu Sever Ungureanu, misionar
de caritate, cu sprijinul corpului
medical [i administrativ din fostul
Spital de Urgen]e „Sfntul Ioan”
[i cu ajutorul unor dona]ii particulare. Pentru ostenelile sale,
p\rintele Radu Sever Ungureanu
a fost hirotesit iconom stavrofor.
¯ Paraclisul “Sfntul Pantelimon” al M\n\stirii Cozancea,
din jude]ul Boto[ani (foto 5), a
fost sfin]it de c\tre IPS P\rinte
Mitropolit Teofan, `nconjurat de
un sobor de preo]i [i diaconi, pe 
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 10 august 2013. Altarul a fost
ridicat la 500 de metri de biserica
acestei a[ez\ri monahale, pe locul unde a existat un vechi paraclis din lut, `n care se ruga p\rintele Paisie Olaru. La finalul Sfintei Liturghii, IPS P\rinte Teofan a
s\vr[it hirotesia p\rintelui stare]
Cleopa Str\chinaru `n protosinghel, iar doi preo]i de mir au primit hirotesia `ntru duhovnic.
¯ Pe 11 august, Protopopiatul
Piatra Neam] l-a avut ca oaspete
pe IPS P\rinte Mitropolit Teofan,
care, `n sobor de preo]i [i diaconi, a resfin]it biserica de piatr\
a Parohiei “Sfntul Mare Mucenic Gheorghe” din localitatea
Cuiejdiu, comuna Grcina (foto 6).
Satul a luat fiin]\ dup\ anul 1700,
cnd persecu]iile din Ardeal i-au
alungat pe mul]i credincio[i de
acolo. Ini]ial, trei familii au venit
[i s-au stabilit aici, ridicnd mai
`nti o bisericu]\ din lemn. Odat\
cu trecerea timpului, satul s-a
m\rit, fiind construit\ biserica
din piatr\, care a fost consolidat\
[i `nfrumuse]at\ de actuala comunitate din Cuiejdiu. La final,
IPS Mitropolit Teofan l-a hirotesit
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iconom stavrofor pe preotul
paroh Florin-Gheorghe Sfarghie.
¯ Dou\ mii de credincio[i au
fost prezen]i pe 17 august, la resfin]irea Bisericii “Adormirea Maicii Domnului” din Vorona Mare
(foto 7), l\ca[ de cult cu o istorie
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de 219 ani. Slujba de trnosire [i
slujba Sfintei Liturghii au fost
s\vr[ite de IPS P\rinte Teofan,
al\turi de un sobor de patruzeci
de preo]i [i diaconi. Ca semn al
pre]uirii pentru lucr\rile realizate
la l\ca[ul de cult `n ultimii ani,
preotul paroh Olivian Mihai Sandu
a fost hirotesit iconom stavrofor. 
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 Au fost d\ruite [i dou\ distinc]ii:
„Crucea Sfntului Ierarh Dosoftei”
pentru mireni [i distinc]ia „Crucea Moldav\” pentru mireni. Un
moment deosebit l-a reprezentat
acordarea de distinc]ii b\trnilor
parohiei care au luptat `n cel de-al
Doilea R\zboi Mondial.
¯ Credincio[ii Parohiei Rediu
Scnteii din Protopopiatul Ia[i 3
(foto 8), greu `ncerca]i `n anul
2005, cnd biserica le-a fost distrus\ de un incendiu, l-au avut `n
mijlocul lor, duminica 18 august,
pe IPS P\rinte Mitropolit Teofan,
care a s\vr[it Sfnta Liturghie, `n
sobor de preo]i [i diaconi [i a
sfin]it noul l\ca[ de cult, precum
[i o cas\ social\. La final, preotul
paroh Marius Cre]u [i ceilal]i doi
preo]i, ce s-au implicat de-a lungul
timpului `n ridicarea l\ca[ului de
cult (pr. Bogdan Srbu, pr. Nicolae Tabarcea), au fost hirotesi]i
iconomi.
¯ Enoria[ii Parohiei Pomrla 2,
Protopopiatul Dorohoi (foto 9),
i-au avut ca oaspe]i, pe 31 august,
pe IPS P\rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei [i pe
IPS P\rinte Nicolae, Arhiepiscopul romnilor ortodoc[i din cele
dou\ Americi, care au sfin]it biserica parohial\, cu hramul „Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel” [i au
s\vr[it Sfnta Liturghie, `n sobor
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de dou\zeci de preo]i [i diaconi.
Lucr\rile efectuate la construc]ia
bisericii parohiale au durat doi ani.

La finalul slujbei, pr. paroh Tiberiu Oblezniuc a fost hirotesit iconom stavrofor. 
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Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit Teofan
la parohii [i m\n\stiri
n perioada iulie-august 2013, IPS P\rinte Mitropolit Teofan a vizitat parohiile: „~n\l]area
Domnului” Le]cani, „Acoper\mntul Maicii
Domnului” Rediu Scnteii (Protopopiatul Ia[i 3),
„Sfntul Mare Mucenic Gheorghe” Cuiejdiu, com.
Grcina (Protopopiatul Piatra Neam]), „Sfnta Parascheva” din Boto[ani, „Adormirea Maicii Domnului”

~

Vorona Mare (Protopopiatul Boto[ani) [i „Sfin]ii
Apostoli Petru [i Pavel” Pomrla (Protopopiatul
Dorohoi).
~n aceea[i perioad\, IPS P\rinte Mitropolit
Teofan a vizitat m\n\stirile: Neam], Ceahl\u, Sih\stria, Paltin, V\ratec, Secu (jud. Neam]), Cozancea [i
Pop\u]i (jud. Boto[ani). 
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¯ ~n Parohia Cr\iniceni, Protopopiatul Darabani, jude]ul Boto[ani, au avut loc pe 21 iulie 2013,
o serie de manifest\ri prilejuite de
`mplinirea a 100 de ani de la na[terea Sfntului Cuvios Ioan Iacob
Hozevitul. Evenimentele s-au desf\[urat cu binecuvntarea IPS Teofan,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei. PS Calinic Boto[\neanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor,
a s\vr[it Sfnta Liturghie `n prezen]a a sute de credincio[i din
parohiile Protopopiatului Darabani [i din alte zone ale ]\rii. Cu
acest prilej, s-au sfin]it casa social\, casa de pr\znuire a Parohiei
din satul Cr\iniceni [i un paraclis
ridicat `n curtea bisericii parohiale, cu osteneala [i cheltuiala Prim\riei P\ltini[.
¯ ~n ziua pr\znuirii Sfntului
Mare Mucenic Pantelimon, smb\t\, 27 iulie 2013, IPS P\rinte
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Mitropolit Teofan a s\vr[it slujba
parastasului, la patruzeci de zile
de la trecerea la Domnul a p\rintelui Justin Prvu, al\turi de un
sobor de preo]i [i diaconi, `n prezen]a a cinci mii de oameni, slujb\ ce a urmat dup\ Sfnta Liturghie, s\vr[it\ `n altarul de var\
al M\n\stirii Petru Vod\ (foto 1).
Din soborul slujitorilor au f\cut
parte arhim. Nichifor Horia, stare]ul M\n\stirii „Sfin]ii Trei Ierarhi”
din Ia[i [i exarhul administrativ al
Arhiepiscopiei Ia[ilor [i p\rintele
Hariton Negrea. Dup\ s\vr[irea
Sfintei Liturghii [i a Parastasului,
`n Biserica „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil” a M\n\stirii Petru
Vod\, a avut loc hirotesia `ntru stare] a p\rintelui protosinghel Hariton Negrea.
¯ S\rb\toarea bisericii Seminarului Teologic Liceal Ortodox
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“Veniamin Costachi” de la M\n\stirea Neam] (foto 2) a fost prima
din triada zilelor `nchinate sfin]ilor
nem]eni. Peste o mie de credincio[i au participat la slujba Aghesmei mici, la slujba Sfntului Maslu,
a Acatistului Sfntului [i la Sfnta
Liturghie, s\vr[ite `n cinstea
Sfntului Ioan Iacob Hozevitul,
ocrotitorul sfntului loca[, pe data de 5 august. Evenimentul s-a
bucurat de prezen]a a doi ierarhi,
IPS P\rinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei, [i PS P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, care au s\v=r[it
Sfnta Liturghie, `nconjura]i de un
sobor de preo]i [i diaconi, din
care au f\cut parte preo]i profesori ai seminarului [i stare]i ai
m\n\stirilor din `mprejurimi. R\spunsurile la stran\ au fost date de
un grup de tineri, elevi [i absolven]i ai seminarului. Anul acesta, 
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 s\rb\toarea bisericii seminarului
nem]ean a fost `ntregit\ de `mplinirea a 100 de ani de la na[terea
Sfntului Ioan Iacob, serb\rile `n
cinstea Cuviosului `ncepnd la
seminar `nc\ din ziua de 23 iulie
2013, ziua na[terii Sfntului. S\rb\toarea seminarului nem]ean s-a
`ncheiat cu o agap\, la care au participat to]i pelerinii prezen]i.
¯ Aflat `n zona Neam]ului,
pentru s\rb\torile sfin]ilor nem]eni, IPS P\rinte Mitropolit Teofan
a poposit la Centrul de vacan]\
pentru copii [i tineri “Vestitorii
bucuriei” din sta]iunea B\l]\te[ti
(foto 3) pe 5 august, unde a sfin]it
locul viitoarei biserici a acestui
a[ez\mnt. Din soborul preo]ilor
slujitori nu au lipsit cei care s-au
`ngrijit `ndeaproape de proiectul
viitoarei biserici, p\rintele George M\riu]a, de la Parohia S\c\lu[e[ti, [i p\rintele Alexandru Argatu, de la Parohia Boroaia. La final,
to]i cei prezen]i la slujba de sfin]ire au participat la o agap\.
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¯ IPS P\rinte Mitropolit Teofan,
al\turi de un sobor de preo]i [i diaconi, a s\vr[it Sfnta Liturghie
mar]i, 6 august, `n biserica M\n\stirii “Schimbarea la Fa]\”, de
pe Muntele Ceahl\u (foto 4). Din
soborul de slujitori au mai f\cut
parte, al\turi de protos. Casian Florea, stare]ul M\n\stirii Ceahl\u, [i
p\rin]i protopopi, stare]i de la m\n\stirile nem]ene, precum [i al]i
preo]i din Arhiepiscopia Ia[ilor. Slujba a debutat cu rug\ciunea de dezlegare rostit\ de Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, iar r\spunsurile la stran\ au fost date de un
grup de studen]i ai Facult\]ii de
Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din Ia[i. Au fost prezen]i
aproape o mie de pelerini, veni]i
din toate col]urile ]\rii, unii dintre
ei ajungnd la m\n\stirea de pe
Ceahl\u `nc\ de duminic\ sear\,
participnd [i la slujba Privegherii
[i dormind peste noapte `n corturi,
ori `n `nc\perile m\n\stirii.
¯ S\rb\torile sfin]ilor nem]eni
s-au `ncheiat cu hramul bisericii noi
de la M\n\stirea Sih\stria (foto 5),

4

5
l\ca[ ce o are ca ocrotitoare pe
Sfnta Teodora de la Sihla, pr\znuit\ pe 7 august. Programul liturgic

al hramului M\n\stirii Sih\stria a
`nceput din ziua precedent\, cnd,
la ceas de sear\, sute de credincio[i 
www.mmb.ro | 7

| slujiri arhiere[ti

6
 [i-au plecat genunchii la slujba
Privegherii, s\vr[it\ de un sobor
de preo]i [i diaconi. Solemnitatea s\rb\torii frumoasei m\n\stiri din ]inutul binecuvntat al
Neam]ului a fost dat\ de slujba
Sfintei Liturghii, ce a fost s\vr[it\ de trei ie rarhi ai Bisericii
noastre: IPS P\rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, IPS P\rinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, [i de IPS P\rinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, `nconjura]i
de un numeros sobor de slujitori, format din peste patruzeci de
preo]i [i diaconi. R\spunsurile la
stran\ au fost date de corul m\n\stirii, grupul psaltic „Sih\stria
Carpa]ilor”.
¯ Aeroportul Ia[i va avea o
nou\ pist\ de aterizare/decolare, `n apropierea Brig\zii 151
Infanterie, “Lupii Negri” (foto 6).
Slujba de binecuvntare pentru `nceperea lucr\rilor a fost s\vr[it\
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pe 7 august, de IPS Mitropolit Teofan,
al\turi de un sobor de preo]i [i
diaconi. La aceast\ slujb\ au participat autorit\]i centrale, jude]ene [i locale, care au avut un rol
important `n demersurile pentru
aprobarea [i finan]area construirii noii piste.
¯ ~ntre M\n\stirea Agapia [i
Complexul Muzeal Na]ional
„Moldova” Ia[i, a fost `ncheiat un
parteneriat pentru cercetarea patrimoniului cultural de]inut de
ansamblul monahal [i valorificarea [tiin]ific\ a acestuia, specialistul desemnat fiind muzeograful Eva Giosanu. Ultima faz\ a
proiectului a constituit-o `nfiin]area unei noi unit\]i muzeale, intitulate “Muzeul vivant Agapia”
(foto 7), a c\rui deschidere a avut
loc pe 11 august 2013, `n prezen]a IPS P\rinte Mitropolit Teofan,
care a sfin]it noul a[ez\mnt cultural, `nconjurat de un sobor numeros de stare]i ai m\n\stirilor
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din `mprejurimi, preo]i [i diaconi.
La eveniment au fost prezen]i numero[i muzeografi [i o parte dintre marii me[teri olari ai Moldovei. Noul muzeu este un proiect
de pionierat, propunnd vizitarea
integral\ a unei case monahale,
func]ionale [i populate. Muzeul
vivant Agapia de]ine trei ateliere
func]ionale: atelierul de ]esut [i
broderie, atelierul de ol\rie [i
atelierul de brut\rie. Toate activit\]ile se desf\[oar\ `n prezen]a
publicului, care poate s\ se implice direct, s\ observe [i s\ `ncerce diverse opera]ii.
¯ Dup\ ce luni, 12 august,
moa[tele Sfntului Cuvios Iosif
au fost deshumate din mormntul
aflat `n biserica M\n\stirii V\ratec, miercuri sear\, `n prezen]a
IPS P\rinte Mitropolit Teofan, a
unui sobor de slujitori [i a sute de
pelerini, racla cu sfintele moa[te
ale Cuviosului a fost scoas\ spre
`nchinarea credincio[ilor, fiind a[ezat\ `ntr-un baldachin amenajat `n
curtea a[ez\rii monahale. A urmat
apoi slujba Privegherii [i a Prohodului Maicii Domnului (foto 8).
Atmosfera de s\rb\toare a continuat `n ziua hramului, de Adormirea Maicii Domnului, cu slujba
Sfintei Liturghii, s\vr[it\ de
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, `n sobor
de preo]i [i diaconi. Miercuri, `n
ziua cinstirii Sfntului Cuvios
Iosif de la V\ratec, cel de-al doilea hram, Sfnta Liturghie a fost
s\vr[it\ de c\tre IPS Mitropolit
Teofan, care a s\vr[it [i slujba 
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 Parastasului pentru ctitori, `n gropni]a m\n\stirii.
¯ Printre a[ez\rile monahale
din Mitropolia Moldovei [i Bucovinei, care [i-au serbat hramul de
praznicul Adormirii Maicii Domnului, s-a num\rat [i M\n\stirea
Paltin – Petru Vod\ (foto 9), ctitorie a p\rintelui Justin Prvu.
Pentru prima oar\ de la `nfiin]are,
numeroasa ob[te de maici a M\n\stirii Paltin l-a avut ca oaspete
de hram pe IPS P\rinte Mitropolit
Teofan, care a slujit Sfnta Liturghie `n sobor de preo]i [i diaconi.
~n dup\-amiaza zilei, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a hirotesit ca stare]\ a m\n\stirii pe
schimonahia Justina Bujor. Dup\
otpustul Sfintei Liturghii, soborul
slujitor, condus de IPS Teofan a
s\vr[it slujba de sfin]ire a unei
troi]e `nchinate memoriei p\rintelui arhimandrit Justin Prvu, ctitor al acestei m\n\stiri, care ad\poste[te peste 150 de maici, un
orfelinat pentru copii [i un azil de
b\trne. Dup\ slujbe, pelerinii
prezen]i au participat la o agap\
[i au vizitat chilia memorial\ a
p\rintelui Justin, unde acesta a vie]uit `n ultimii trei ani din via]\. ~n
aceea[i zi, IPS Mitropolit Teofan
a poposit [i la cealalt\ ctitorie a
p\rintelui Justin Prvu, la m\n\stirea de c\lug\ri Petru Vod\. ~n
cadrul vizitei, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, al\turi de p\rintele stare], Hariton Negrea, a s\vr[it o slujb\ de pomenire la
mormntul p\rintelui Justin [i o
slujb\ de pomenire `n cimitirul
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a[ez\rii monahale, pentru to]i vie]uitorii m\n\stirii trecu]i la Domnul.
¯ Pe 17 august, IPS P\rinte
Mitropolit Teofan a poposit `n localitatea Le]cani, Protopopiatul
Ia[i 3 (foto 10), unde a s\vr[it
slujba de sfin]ire a locului pe care
se va construi viitoarea biseric\
cu hramul „~n\l]area Domnului”.
Slujba de sfin]ire a fost precedat\
de lucr\rile Cercului pastoral
„Sfntul Evanghelist Matei”, `ncepute prin s\vr[irea Vecerniei
unite cu Litia [i de vernisajul expozi]iei de icoane de la tab\ra de
pictur\, care a avut loc `n perioada Postului Adormirii Maicii
Domnului.
¯ Ultima mare s\rb\toare din
anul bisericesc, praznicul T\ierii

Capului Sfntului Ioan Botez\torul, a adunat la hramul M\n\stirii Secu (foto 11) sute de credincio[i, care au participat, `n ciuda
vremii capricioase, la slujba Sfintei
Liturghii s\v=r[ite de IPS P\rinte
Mitropolit Teofan `n aer liber, `n
curtea vechii a[ez\ri monahale.
Sutele de credincio[i prezen]i la
hram au putut s\ se `nchine la
moa[tele Sfntului Varlaam, Mitropolitul Moldovei, dar [i la mormntul Sfntului Cuvios Ioan de
la R[ca [i Secu, aflat `n absida din
dreapta m\n\stirii. Bucuria zilei
a fost `ntregit\ de cele dou\ hirotonii s\v=r[ite de Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei: monahul Pahomie Mariei, chelarul M\n\stirii
Secu, care a fost hirotonit ierodiacon, iar ierodiaconul Simeon Catrinoiu, de la M\n\stirea Png\ra]i,
a fost hirotonit ieromonah. 
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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
Sprijin pentru acreditarea serviciilor sociale
Avnd `n vedere necesitatea intensific\rii activit\]ii sociale `n cadrul Sectorului de Asisten]\
Social\ [i Medical\ „Diaconia” al Arhiepiscopiei
Ia[ilor, Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i a
aprobat, `n [edin]a de pe 12 iulie, acordarea de
sprijin financiar pentru unsprezece parohii, care
desf\[oar\ activit\]i sociale, `n vederea acredit\rii
acestor servicii, conform legisla]iei `n vigoare. Parohiile care au primit aviz favorabil sunt urm\toarele: Parohia „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena”, G\ne[ti; Parohia „Sfin]ii Apostoli Petru [i
Pavel”, R\zboienii de Jos; Parohia „Adormirea

Maicii Domnului”, Holm; Parohia „Adormirea
Maicii Domnului”, Uricani; Parohia „Sf=ntul Nicolae”, Aroneanu; Parohia „Na[terea Maicii
Domnului”, C\ciule[ti; Parohia Gl\v\ne[ti; Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, Vl\diceni; Parohia „Sfnta Cuvioas\ Parascheva”, Ia[i; Parohia
„Na[terea Maicii Domnului”, Runcu; Parohia
„Duminica Tuturor Sfin]ilor”, Pocreaca. Suma total\ alocat\ este de 27.500 lei [i provine din bugetul Biroului de Asisten]\ Social\ al Centrului
Eparhial, `n acord cu Bugetul de venituri [i cheltuieli aprobat pentru anul 2013. 

Sprijin financiar
pentru [ase centre sociale
Analiznd dificult\]ile financiare crescnde ale unor centre care desf\[oar\ intense activit\]i sociale `n Arhiepiscopia
Ia[ilor, Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i a pus `n discu]ie
posibilitatea acord\rii unui sprijin suplimentar acestora, `n
concordan]\ cu Bugetul de venituri [i cheltuieli al Biroului
de Asisten]\ Social\ „Diaconia”, pentru anul 2013. Decizia
luat\ pe 12 iulie prevede acordarea unui sprijin financiar de
55.000 lei, `n vederea sus]inerii activit\]ii urm\torilor furnizori de servicii sociale acreditate:
Centrul de Formare [i Consiliere “Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil” din Ia[i;
Asocia]ia “Sfntul Prooroc Avraam” din Dumbrava Ro[ie
Asocia]ia “Familia Nostra” din Ia[i;
Cantina Social\ “Sfntul Ilie” din Boto[ani;
Asocia]ia de ajutor social a Fecioarei Maria [i a Cuvioasei Parascheva din Trgu Frumos;
Asocia]ia “Inimi la unison” din Boto[ani. 

Material lemnos pentru
mai multe unit\]i de cult
Avnd `n vedere necesitatea execut\rii
unor lucr\ri de construc]ie la biserici,
case parohiale, case de pr\znuire sau
chilii la mai multe unit\]i de cult din
Arhiepiscopia Ia[ilor, {edin]a de Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i de pe 3
iulie a avizat acordarea, cu titlu gratuit,
pentru anul 2013, a cantit\]ii de 607 mc
material lemnos, din care 320 mc lemn
de foc, 80 mc lemn de lucru [i 207 mc
lemn prelucrat (cherestea), pentru 21 de
unit\]i de cult. Materialul lemnos acordat
cu titlu gratuit prin hot\rre de Permanen]\ Eparhial\ parohiilor este `n valoare
de 44.100 lei, iar cel acordat m\n\stirilor
este `n valoare de 59.000 lei. 

Opera]iuni de personal la nivelul Arhiepiscopiei la[ilor
`n lunile iulie-august 2013
~n luna iulie 2013, Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat 38 de
opera]iuni de personal, dup\ cum
urmeaz\: 13 la Centrul Eparhial
Ia[i, 13 `n cadrul Protopopiatelor
[i 12 la m\n\stiri. Dintre acestea,
9 au fost `ncadr\ri [i numiri, 8 `ncet\ri ale contractelor de munc\,
1 concediere, 5 suspend\ri, 4 reve-

niri la locul de munc\ dup\ concediul de cre[tere a copilului, 1 transfer [i 10 modific\ri ale raporturilor de munc\.
~n luna august 2013, Sectorul
administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat 90 de
opera]iuni de personal, dup\
cum urmeaz\: 16 la Centrul
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Eparhial Ia[i, 45 `n cadrul Protopopiatelor [i 29 la m\n\stiri.
Dintre acestea, 24 au fost `ncadr\ri [i numiri, 26 `ncet\ri ale
contractelor de munc\, 9 suspend\ri, 9 reveniri la locul de munc\
dup\ concediul de cre[tere a
copilului, 1 transfer [i 15 modific\ri ale raporturilor de munc\. 

documente |

Cinci parohii vacante au primit preo]i
¯ ~n {edin]a de Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i din data de 14 august, a fost analizat\ situa]ia a cinci parohii vacante, pentru care au fost depuse cereri. Pentru Parohia „Sfin]ii Ap. Petru [i
Pavel” – Crivaia, comuna Tarc\u, Protopopiatul
Piatra Neam], vacantat\ la data de 1 mai 2013, s-a
aprobat transferul pr. Pan]r Daniel, din postul de
paroh al Parohiei „~n\l]area Domnului” – Loturi
Enescu, Protopopiatul Dorohoi, `n postul de paroh
al acestei parohii, `ncepnd cu 1 august 2013.
¯ Pr. Tablan Cristian a fost numit, din postul
de paroh al Parohiei „Sfin]ii Ap. Petru [i Pavel”
Secu – Bicaz, Protopopiatul Piatra Neam], `n postul de paroh la Parohia „Sfin]ii Trei Ierarhi” – Crligi, comuna {tefan cel Mare, Protopopiatul Piatra Neam], `ncepnd cu 1 septembrie 2013.

Ajutoare din Fondul
Central Misionar
Pe 12 iulie, `n {edin]a de Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i a
fost aprobat\ acordarea unui ajutor
financiar de 15.000 lei, pentru cinci
parohii din Arhiepiscopia Ia[ilor,
care au biserici `n construc]ie, dup\
cum urmeaz\: „Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena”, Criste[ti, com.
Holboca; „Adormirea Maicii Domnului”, Hadmbu, com. Mogo[e[ti;
„Sfntul Ierarh Nicolae”, Fl\mnzi;
„Sfntul Prooroc Ilie”, T`rgu Neam];
„Adormirea Maicii Domnului”, Com\ne[ti. Ajutoarele vor fi acordate
din Fondul Central Misionar. Aceste
unit\]i de cult nu au mai primit ajutor financiar din partea Centrului
Eparhial Ia[i, suma alocat\ fiec\reia
fiind de 3000 de lei. 

¯ ~ncepnd cu 1 septembrie 2013, s-a aprobat
transferul pr. Adumitroaie C\t\lin, din postul de paroh al Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” – Vlcele, Protopopiatul Ia[i I, `n postul de paroh al Parohiei „Sfntul Dumitru” – Vl\deni, Protopopiatul Ia[i I.
¯ Domnul P`rlea Petric\, care a sus]inut examenul de capacitate preo]easc\ `n sesiunea decembrie 2012, a fost numit [i hirotonit `n postul
de preot paroh, la Parohia „Sfntul Ilie” – Satu
Nou, comuna {cheia, Protopopiatul Ia[i III.
¯ Domnul Mer\u]\ Vasile, care a sus]inut
examenul de capacitate preo]easc\ `n sesiunea
decembrie 2012, a fost numit [i hirotonit `n postul de preot paroh, la Parohia „Sfnta Cuvioas\
Parascheva” – Pu]ureni, comuna Co]u[ca, Protopopiatul S\veni. 

Acord\ri de ranguri biserice[ti
~n [edin]ele de Permanen]\ de pe 14 [i 30 august, ]innd cont
de programul de sfin]iri [i resfin]iri de biserici, case sociale [i
case parohiale pentru anul 2013 [i de propunerile `naintate de
p\rin]ii protopopi, privind acordarea unor ranguri [i distinc]ii biserice[ti onorifice, IPS P\rinte Mitropolit Teofan a aprobat acordarea rangurilor de iconom [i iconom stavrofor, urm\torilor:
¯ iconomi: pr. Ghebac Claudiu, Parohia „Pogorrea Sfntului
Duh” – C\lug\renii Vechi, com. Ungureni, Protopopiatul S\veni;
pr. Sm\u Eduard Alexandru, Parohia „~n\l]area Domnului” –
Doina, Com. Girov, Protopopiatul Piatra Neam].
¯ iconomi stavrofori: pr. Cre]u Emanoil [i pr. {tefan Holban,
Parohia „Binecredinciosul Voievod {tefan cel Mare [i Sfnt”, C\t\m\r\[ti Deal, Protopopiatul Boto[ani; pr. Apetroae Neculai, Parohia „Sfnta Cuvioas\ Parascheva”, Bradu, Com. Grin]ie[, Protopopiatul Ceahl\u; pr. Loghin Cristin Ioan, Parohia „Sfntul Ap. Anania”, Itrine[ti, Com. M\rgineni, Protopopiatul Piatra Neam]; pr. Gafencu Ioan, Parohia „Sfnta Cuvioas\ Parascheva”, B\lu[enii Noi,
Protopopiatul Boto[ani; pr. Vasile Iulian Mihai, Parohia „Sfntul
Prooroc Ilie”, Chintinici, Roznov, Protopopiatul Roznov; pr. Luchian Nicolae C\t\lin, Parohia „Acoper\mntul Maicii Domnului”
Tome[ti Deal, Protopopiatul Ia[i 2; pr. Achi]enei Adrian, Parohia
„Izvorul T\m\duirii”, Co[ula, Protopopiatul Boto[ani. 

Noi hirotonii `n Arhiepiscopia Ia[ilor
~n conformitate cu hot\rrile Permanen]ei
Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Ia[ilor,
IPS Mitropolit Teofan [i PS Episcop-Vicar Calinic
Boto[\neanul i-au hirotonit, `n perioada iulieaugust 2013, pe urm\torii: Adrian-Marian Cucu,
hirotonit `ntru diacon pe 20 iunie [i `ntru preot
pe 6 iulie, ca preot `mbisericit la Parohia „Na[terea Maicii Dom nu lui”, Lunca Cet\]uii,

Protopopiatul Ia[i 3; Silviu-Mihai Chitic-Ciurciun, hirotonit `ntru diacon pe 16 iunie [i `ntru
preot pe 10 iulie, pentru Parohia Prelipca, Protopopiatul Dorohoi; monahul Pahomie Mariei,
de la M\n\stirea Secu, hirotonit ca ierodiacon
pe 29 august; ierodiaconul Simeon Catrinoiu, de
la M\n\stirea Png\ra]i a fost hirotonit ieromonah, pe 29 august. 
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Proiectul “~mpreun\ la masa copil\riei”, reprezentat la Swimathlon
Funda]ia „Solidaritate [i Speran]\” (FSS) a Arhiepiscopiei Ia[ilor a participat pe 5 iulie 2013, la
cea de-a doua edi]ie a Swimathlon Ia[i, cu proiectul „~mpreun\
la masa copil\riei”. Competi]ia a
avut loc la {trandul Municipal Ia[i
[i s-a bucurat de sprijinul a dou\
echipe de `not\tori voluntari ai
Asocia]iei Studen]ilor Cre[tini
Ortodoc[i Romni (ASCOR) – filiala Ia[i [i ai FSS & Capgemini,
care au ajutat la colecta resurselor financiare necesare. Prin proiectul „~mpreun\ la masa copil\riei”, Funda]ia `[i propune s\ ofere o mas\ cald\ gratuit\ pe zi, pe
parcursul primului semestru din
anul [colar 2013-2014, unui num\r de 60 de copii afla]i `n dificultate, defavoriza]i din punct de
vedere economic [i cu risc ridicat
de marginalizare sau excluziune
social\. De multe ori, se `nt=mpl\

ca aceast\ mas\ s\ fie singura de
care au parte ace[ti copii `ntr-o zi

lung\ cu [coal\, teme, medita]ii
[i lucru `n gospod\rie. 

Olimpiada na]ional\ de crea]ie literar-spiritual\
pentru copii defavoriza]i
Funda]ia „Solidaritate [i Speran]\”
a Arhiepiscopiei Ia[ilor a organizat
vineri, 21 iulie 2013, prima edi]ie a
Olimpiadei na]ionale de crea]ie literar-spiritual\ pentru copii defavoriza]i din clasele I-IV.
Au participat cincisprezece micu]i srguincio[i [i talenta]i, care
primesc sprijin `n prevenirea abandonului [colar [i `n preg\tirea lor
pentru via]\ prin Centrul de Zi
pen tru Copii „Sfntul Sava” din
Buz\u, Centrul de Zi pentru Copii
„Sfnta Parascheva” din incinta
{colii „Tristan Tzara” din Moine[ti,
jude]ul Bac\u, Centrul de Zi pentru
Copii „Casa Incule]” – Brnova al
FSS din Ia[i, Centrul de Zi pentru
Copii „Sfntul Arhanghel Rafail”
din Holt – Letea Veche, jude]ul
Bac\u, Centrul de Zi pentru Co pii
„Epis cop Melchisedec” din Roman, Centrul de Zi pentru Copii
„Sfntul Dionisie Exiguul” – Hrja,
jude]ul Bac\u [i Centrul de Zi pentru Copii „Sfnta Marina” al FSS
din municipiul Ia[i. 
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Tab\ra viselor, unde to]i copiii sunt la fel
Paisprezece copii, proveni]i
din familii s\race, cu mul]i copii,
au participat `n tab\ra misionareducativ\ Sfntul Stelian, ce a
avut loc `n perioada 25-31 august, la Centrul de tineret „Vestitorii Bucuriei” din B\l]\te[ti, urm\rind oferirea unei noi perspective de via]\ acestor copii. Tab\ra
a fost organizat\ de c\tre Departamentul ProVita al Sectorului de
Misiune, Statistic\ [i Prognoz\
Pastoral\ din cadrul Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei, pentru
copiii care provin din familiile
`nscrise `n Programul de solidaritate pentru familia cu mul]i copii
– Sfntul Stelian, de pe raza
Protopopiatului Boto[ani.
Copiii au participat la diverse
activit\]i, care s\ `i ajute s\ `[i descopere [i dezvolte diverse abilit\]i [i aptitudini: ateliere de pictur\, muzic\, lucru manual [i comunicare, jocuri de dezvoltare per-

sonal\ [i destindere, au vizionat
filme educative, au fost `n excursie la muzee, la Cetatea Neam]ului [i la Casa memorial\ Ion

Creang\. Nu `n ultimul rnd, ei s-au
spovedit [i s-au `mp\rt\[it, pentru
unii dintre ei fiind prima dat\ cnd
fac acest lucru. 

“Bazar Caritabil”
la Piatra Neam]

“Managementul serviciilor sociale”,
la S\vine[ti

~n perioada 3-15 august, `n fa]a Casei de
Cultur\ din Piatra Neam], s-a desf\[urat o
ac]iune pentru strngere de fonduri `n scop
caritabil, intitulat\ „Bazar Caritabil”. Ac]iunea a fost organizat\ de Funda]ia „Solidaritate [i Speran]\” – filiala S\vine[ti [i de
Parohia „Sfin]ii Voievozi” – S\vine[ti, cu
sus]inerea Prim\riei Piatra Neam]. Au fost
oferite spre vnzare diverse bunuri: ceramic\, ustensile pentru buc\t\rie, obiecte
decorative [i artizanat, fondurile strnse din
vnzarea produselor fiind folosite pentru
sus]inerea Taberei de Crea]ie „Aripi de
~nger”, edi]ia a VIII-a, ce a avut loc la S\vine[ti, `n perioada 17-26 august. 

Funda]ia „Solidaritate [i Speran]\” – filiala S\vine[ti, `n
parteneriat cu Parohia „Sfin]ii Voievozi” din S\vine[ti, a
desf\[urat `n perioada 23-25 iulie 2013, `n cadrul modulului intitulat „Managementul serviciilor sociale”, un curs de
fundraising. La acest curs au participat preo]i din Protopopiatele Trgu Neam], Piatra Neam] [i Roznov, dar [i delega]i din partea unor parohii, voluntari, asisten]i sociali [i `nv\]\tori. Cursul a prezentat strategii [i tehnici pentru
crearea unor proiecte sociale, `n cadrul c\rora cei care le
realizeaz\ s\ poat\ identifica surse [i resurse, prin care s\
sus]in\ proiectul respectiv. 
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Masterclass de C=nt Bizantin la Ia[i
~n perioada 8-12 iulie 2013,
Asocia]ia Cultural\ „Byzantion”,
`n colaborare cu Universitatea de
Arte ,,George Enescu” din Ia[i,
Mitropolia Moldovei [i a Bucovinei [i Prim\ria Municipiului Ia[i,
a organizat a [asea edi]ie a Masterclass-ului Interna]ional de Cnt
Bizantin.
{i `n acest an, evenimentul a
fost marcat de prezen]a unor invita]i de seam\, dintre care men]ion\m: Prof. dr. Lykourgos Angelopoulos, arhonte protopsalt al
Arhiepiscopiei de Constantinopol, prof. dr. Georgios Konstantinou de la Conservatorul de Stat
din Atena, prof. dr. Achillefs
Chaldaiakis, de la Departamentul
de Studii Muzicale al Universi-

t\]ii din Atena, precum [i psaltul
Adrian Stolnicu, de la Catedrala
patriarhal\ din Bucure[ti. Maestrul Lykourgos Angelopoulos a
primit din partea Universit\]ii de
Arte „George Enescu” din Ia[i, titlul de „Doctor Honoris Causa”.
Decernarea titlului a avut loc luni,
8 iulie 2013, `n Sala „Eduard
Caudella” a Filarmonicii de Stat
Moldova Ia[i, cu prilejul deschiderii edi]iei din acest an a Masterclass-ului de Cnt Bizantin.
Concertul extraordinar de Muzic\ Bizantin\ „Prinos de cinstire
c\tre dasc\l”, desf\[urat vineri,
12 iulie, `n Catedrala mitropolitan\ din Ia[i, a `ncheiat ce-a de-a
VI-a edi]ie a Masterclass-ului.
Evenimentul a avut loc `n prezen]a

Corul “Byzantion” a reprezentat Rom=nia
la dou\ festivaluri de renume din Polonia
~n zilele de 22 [i 23 august,
membrii corului „Byzantion” din
Ia[i au avut onoarea de a fi invita]i s\ sus]in\ dou\ concerte de
muzic\ bizantin\ `n cadrul a
dou\ festivaluri de muzic\ din
ora[ele Mielec [i Cracovia din
sudul Poloniei, cu sprijinul Institutului Cultural Romn. Concertul corului „Byzantion” a reprezentat cea de-a cincea prezen]\
romneasc\ la celebrul Festival
„Muzic\ `n vechea Cracovie”. 
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IPS P\rinte Mitropolit Teofan, care
i-a acordat maestrului Lykourgos
Angelopoulos, distinc]ia „Crucea
Sfntul Ierarh Dosoftei”.
~n prima parte a concertului,
[i-a sus]inut reprezenta]ia corul
participan]ilor edi]iei din acest an
a Masterclass-ului Interna]ional
de Cnt Bizantin, ce a fost dirijat
de maestrul Lykourgos Angelopoulos. ~n a doua parte, membrii Grupului „Byzantion” au `ncntat audien]a cu cteva piese bizantine,
dirijor fiind prep. univ. drd. Adrian S`rbu. Un moment deosebit al
manifest\rii a fost evocarea p\rintelui arhimandrit Justin Prvu de
la M\n\stirea Petru Vod\, trecut
la Domnul `n luna iunie. 

tinerii Bisericii |

Tabere `n Centrul de vacan]\ “Vestitorii Bucuriei” din B\l]\te[ti
Centrul de vacan]\ pentru
copii [i tineret „Vestitorii Bucuriei” din Sta]iunea B\l]\te[ti a g\zduit `n aceast\ var\ peste dou\
sute [aptezeci de copii [i tineri
care au participat la taberele organizate de Mitropolia Moldovei
[i Bucovinei sau au fost `n pelerinaje [i excursii [colare.
Primii sosi]i la B\l]\te[ti au fost
copiii din Tabere de echita]ie „Izvoarele Bucuriei”, organizate de
Departamentul Tabere, al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei.
Ace[tia au venit din toate zonele
]\rii, bucurndu-se de cursurile de
echita]ie efectuate de instructori
autoriza]i, dar [i de alte activit\]i
spirituale [i educative specifice
vacan]elor de var\. ~n perioada
15-31 august a avut loc prima
edi]ie a taberelor „Vestitorii Bucuriei”, la care au participat treizeci

[i opt de copii de la Centrul {colar de Educa]ie Incluziv\ „Alexandru Ro[ca” din Piatra Neam] [i trei
copii afla]i `n plasament `n familii
din jude]ul Neam]. Pe parcurs, acestora li s-au al\turat paisprezece

copii din Boto[ani [i Piatra Neam],
majoritatea provenind din familiile `nscrise `n Programul de solidaritate pentru familia cu mul]i copii
– Sfntul Stelian, din raza Protopopiatelor Boto[ani [i Piatra Neam]. 

Tab\ra interna]ional\
pentru copiii rom=ni
din Europa Occidental\
[i Meridional\

Tab\ra de var\ “Floare de Col]”, Dur\u
{i `n acest an, `n perioada 23 iunie – 7 septembrie, a fost organizat\ Tab\ra de var\ „Floare de Col]”, Dur\u, participnd
10 serii de tineri. Tab\ra „Floare de col] – Dur\u” este un loc
unde spiritualitatea, arta [i educa]ia se `mpletesc, `ntr-un mod
original [i fericit, cu distrac]ia [i voia bun\. Ideea acestei tabere
a prins via]\ `n ianuarie 2010, la ini]iativa Sectorului ~nv\]\mnt [i Activit\]i cu Tineretul, din cadrul Arhiepiscopiei Ia[ilor.

La M\n\stirea Neam] a avut loc, `n perioada 22-31 iulie 2013, Tab\ra interna]ional\ de tradi]ie [i spiritualitate ortodox\ pentru copiii romni din Europa Occidental\ [i Meridional\, reunind tineri cu
vrste cuprinse `ntre 18 [i 23 ani. ~n mijlocul tinerilor s-a aflat pentru cteva zile
maica Siluana Vlad, coordonatoarea
Centrului de formare [i consiliere „Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavriil” din Ia[i. Tab\ra vine `n `ntmpinarea necesit\]ii de a
oferi copiilor romni din diaspor\ posibilitatea de a intra `n contact cu tradi]iile [i
identitatea cultural\, lingvistic\ [i religioas\ a p\rin]ilor lor, dar [i de a tr\i timp
de dou\ s\pt\mni `n ]ara de origine. 

Elevii au fost caza]i pe o durat\ de 7 zile (6 nop]i) la hotelul „Casa Pelerinului” al Arhiepiscopiei Ia[ilor [i la vilele
din jurul M\n\stirii Dur\u, beneficiind de trei mese zilnic,
de o excursie de o zi pe un circuit turistic, de ateliere tematice, coordonate de personal specializat, materiale necesare
desf\[ur\rii activit\]ilor, premii [i asisten]\ medical\. 
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Tab\r\ interna]ional\ de var\ la Micl\u[eni
~n perioada 20-30 iulie 2013,
la Centrul Social-Cultural „Sfntul Ilie”din Micl\u[eni, s-a desf\[urat tab\ra interna]ional\ de
var\ „Encountering the Other –
Community building and ecumenical leadership training `n
Central and Eastern Europe”, organizat\ de World Student Christian Federation (WSCF) Europe,
cu binecuvntarea IPS P\rinte
Mitropolit Teofan, `n colaborare
cu Sectorul ~nv\]\mnt al MMB.
Tab\ra s-a bucurat de participarea a 30 de studen]i cre[tini,
din centrul [i estul Europei, `n cadrul proiectului „Lingua Franca”
al WSCF, coordonat de Lucian

C`rlan. Participan]ii au fost din Polonia, Ucraina, Lituania, Belarus,

Moldova, Bulgaria, Georgia, Armenia [i Romnia. 

Tab\ra din pridvorul satului
Proiectul „Tab\ra din pridvorul
satului” a `nceput `n vara 2012,
prin organizarea de tabere pentru
copiii din [ase parohii s\race ale
Arhiepiscopiei Ia[ilor: Horodi[tea
– Boto[ani, {cheia, C\ue[ti, Mironeasa, Bcu, Cioca Boca – Ia[i.
~n vara anului 2013, au participat
gratuit `n taberele din parohii, organizate prin Departamentul de

Tabere din cadrul Sectorului de Misiune, Statistic\ [i Prognoz\ Pastoral\ al Arhiepiscopiei Ia[ilor, peste [apte sute de copii.
Cincizeci [i patru de copii ai
Parohiei Stnca-Roznovanu, Protopopiatul Ia[i 1, jude]ul Ia[i, au
beneficiat de tab\r\ `n perioada
15-20 iulie, coordonator fiind Cosmin Brnz\. ~ntre 23 [i 27 iulie,
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„Tab\ra din pridvorul satului” a
fost organizat\ `n Parohia „Sfin]ii
Voievozi Mihail [i Gavriil”, Cut 1,
Protopopiatul Piatra Neam]. O sut\ optsprezece copii din comuna
Bode[ti [i din `mprejurimi au fost
prezen]i `n tab\ra organizat\ `n
Parohia „Sfntul Nicolae” – Bode[ti,
Protopopiatul Piatra Neam], `n perioada 12-16 august 2013. 
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Cea de-a IV-a edi]ie a Adun\rii ATOR
~n perioada 25-28 iulie 2013,
Arhiepiscopia Ia[ilor a organizat
la Nem]i[or cea de-a IV-a edi]ie a
Adun\rii Tinerilor Cre[tini Ortodoc[i din Mitropolia Moldovei [i
Bucovinei, sub genericul „Spovedania, un leac uitat”. Au participat aproximativ trei sute cincizeci de tineri din jude]ele Moldovei, dar [i din Constan]a, Basara-

bia, Ucraina, Belgia, Fran]a [i
Portugalia.
Pe lng\ vizionarea de filme [i
piese de teatru [i participarea la
ateliere, concursuri, activit\]i sportive [i focuri de tab\r\, tinerii participan]i s-au rugat `mpreun\, participnd la Sfnta Liturghie [i au
audiat conferin]ele invita]ilor din

acest an, care au fost pr. prof.
univ. dr. Vasile Mihoc, profesor la
Facultatea de Teologie Ortodox\
„Sfntul Andrei {aguna” din Sibiu, pr. dr. Ioan S\uc\, directorul
Institutului Ecumenic din Bossey
[i arhim. Mihail Daniliuc, egumenul Schitului „Intrarea Maicii
Domnului `n Biseric\” – Vovidenia, jude]ul Neam]. 

Tab\r\ pentru copiii preo]ilor
La Nem]i[or – M\n\stirea Neam],
s-a desf\[urat `n perioada 29 iulie –
1 august 2013, tab\ra „Bucuria credin]ei”. Proiectul acestei tabere a fost
ini]iat, cu binecuvntarea IPS P\rinte Mitropolit Teofan, de c\tre pr.
Filip Gheorghe Marian, pre[edinte
al ATOR – filiala Tg. Neam] [i de
prof. Daniela Filip, de la Colegiul
Na]ional „{tefan cel Mare” din Tg.
Neam], `n parteneriat cu Sectorul
de Misiune [i Prognoz\ al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei. Beneficiarii au fost patruzeci de copii
proveni]i din familii de preo]i, cu
vrste cuprinse `ntre 7 [i 18 ani, din
Arhiepiscopia Ia[ilor. 
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Tabere pentru tineri `n Arhiepiscopia Ia[ilor
¯ ~n Parohia „~n\l]area Sfintei
Cruci” – Dumbrava Ro[ie II, Protopopiatul Piatra Neam], a avut
loc, `n perioada 1-7 iulie 2013,
cea de-a treia edi]ie a taberei de
pictur\ “Byzantion” (foto 1). Cei
peste 40 de copii, cu vrste cuprinse `ntre 6 [i 12 ani, au deprins
tainele pict\rii icoanelor. Ini]iativa organiz\rii taberei apar]ine
p\rintelui paroh Constantin Lungu,
prin implicarea prof. Cristina Spnache Petrariu, pre[edintele Asocia]iei culturale „Arte.ro” din Piatra Neam].

1

2

3
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¯ La M\n\stirea Lacuri din
jude]ul Ia[i, `n perioada 7-13
iulie, a avut loc cea de-a XIV-a
edi]ie a Taberei de crea]ie religioas\ “Sfntul Apostol Luca”
(foto 2). Cei 30 de copii de la
mai multe [coli din jude]ul Ia[i
au participat `n prima zi la slujba
de Te Deum, s\vr[it\ de pr. Nicolae Cr\ciun, protopop al Protopopiatului Hrl\u, [i de protos.
Petroniu Andrei, stare]ul m\n\stirii. ~ndrum\torul taberei a fost
prof. Dorin Marian Orzetic.
¯ ~n Parohia Pietr\rie – Brnova, Protopopiatul Ia[i 3, a avut loc,
`n zilele de 8 [i 9 iulie, tab\ra
pentru copii “Veselie `n Pietr\rie” (foto 3), `n cadrul proiectului
„Verde la bucurie”. Tab\ra a fost 
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4
 organizat\ de Asocia]ia Tineretul
Ortodox Romn (ATOR) – filiala
Ia[i, cu sprijinul Parohiei Pietr\rie.
¯ Un grup de copii [i adolescen]i de la Asocia]ia Misionar\
„Oastea Domnului” a fost prezent la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la
M\n\stirea Neam], `ntr-o tab\r\
organizat\ `n perioada 12-16 iulie
2013. Tema taberei a fost “Urcu[
spre }ara Minunat\” (foto 4), iar
copiii au participat la diverse activit\]i, printre care un atelier de
pictat icoane, vizitarea obiectivelor turistice [i religioase din zon\,
concursuri de `ntreb\ri biblice, discu]ii pe grupe legate de tema taberei, participarea la Sfnta Liturghie
[i `mp\rt\[irea cu Sfintele Taine.
¯ ~n perioada 15-21 iulie 2013,
`n Parohia Izvoare, Protopopiatul
Piatra Neam], s-a desf\[urat a II-a
edi]ie a taberei de pictur\ “Ars
Sacra” (foto 5). Evenimentul are loc

5
`n cadrul parteneriatului `ncheiat
`ntre Parohia Izvoare [i Palatul
Copiilor Piatra Neam]. La aceast\
tab\r\ au participat aproape [aizeci de copii, cu vrste cuprinse
`ntre 5 [i 15 ani, care au `nv\]at

sau [i-au perfec]ionat tehnica
pict\rii icoanelor pe sticl\.
¯ ~n localitatea Izvorul Muntelui
din jude]ul Neam], a fost organizat\ 
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 Tab\ra de crea]ie “Izvorul Prieteniei” (foto 6), `n perioada 22-26 iulie 2013. Au participat dou\zeci
[i unu de copii din Piatra Neam] [i
Z\ne[ti, `ndruma]i de organizatori
[i de profesori voluntari. Copiii
au luat parte la jocuri, drume]ii,
activit\]i de cunoa[tere, crea]ie [i
de natur\ catehetic\. S-a mers `n
pelerinaj la M\n\stirea „Schimbarea la Fa]\” de pe Muntele Ceahl\u, unde s-au intonat cntece religioase, s-a vizitat zona Barajului
Bicaz [i s-a organizat o plimbare cu
vapora[ul pe lac.
¯ Asocia]ia Social-Umanitar\
„Sfntul Ioan de la Neam]”, a Parohiei „Sfin]ii Apostoli Petru [i
Pavel” – Filioara, `n colaborare cu
Asocia]ia Studen]ilor Cre[tini Ortodoc[i (ASCOR) – filiala Ia[i, a organizat, `n perioada 28 iulie – 8 august 2013, cea de-a XI-a edi]ie a
Taberei de crea]ie “D\ruind vei
dobndi” (foto 7), la care au participat peste o sut\ de copii, din
mai multe localit\]i ale Arhiepiscopiei Ia[ilor. Pe lng\ atelierele
de lucru desf\[urate, participan]ii
au avut ocazia s\ participe [i la
marile s\rb\tori ale Sfin]ilor nem]eni, lund parte la Sfintele Liturghii arhiere[ti s\vr[ite la Biserica
Seminarului de la M\n\stirea
Neam], la M\n\stirea Ceahl\u [i
la M\n\stirea Sih\stria.
¯ Centrul de servicii sociale
„Samariteanul milostiv” al Parohiei S\vine[ti 2, Protopopiatul

6

7
Roznov, jude]ul Neam], a g\zduit
`n perioada 17-26 august 2013,
cu binecuvntarea IPS P\rinte Mitropolit Teofan, Tab\ra de crea]ie
“Aripi de `nger” (foto 8), edi]ia a
VIII-a. Partenerii taberei au fost:
filiala S\vine[ti a Funda]iei „Solidaritate [i Speran]\” a Mitropoliei

8
20 | iulie-august 2013 | Candela Moldovei | an XXII, nr. 7-8

Moldovei [i Bucovinei, Prim\ria
S\vine[ti, Consiliul Local S\vine[ti, Direc]ia Jude]ean\ pentru
sport [i tineret Neam], revista „Jurnal Spiritual”, precum [i numero[i
credincio[i, care au sprijinit financiar activitatea taberei. La activit\]i s-au al\turat 36 de tineri 

tinerii Bisericii |

9

10
 din Germania, China [i Hong Kong.
De asemenea, au fost prezen]i tineri din cadrul Young Men’s
Christian Association (YMCA) din
Nrnberg, care au derulat activit\]i recreative pentru cei dou\ sute
de copii din tab\r\.
¯ Parohia Vorona Centru,
Protopopiatul Boto[ani, `n colaborare cu M\n\stirea Vorona, a

organizat tab\ra de crea]ie religioas\ “Un penel pentru credin]\” (foto 9), `n perioada 26-31 august 2013. Au participat treizeci [i
cinci de copii din jude]ele Suceava [i Boto[ani. Ei au fost caza]i la
M\n\stirea Vorona, acolo unde
au servit [i masa [i unde s-au
desf\[urat [i activit\]ile taberei.
¯ Comunitatea ortodox\ din
Namur – Belgia, `n colaborare cu

Asocia]ia Tineretul Ortodox Romn – filiala Pa[cani, au organizat `n perioada 30 august – 1 septembrie o tab\r\ pentru copiii [i
tinerii din Parohia Giurge[ti, Protopopiatul Pa[cani. Cei [aptezeci
de participan]i, cu vrste cuprinse `ntre 7 [i 15 ani, au avut parte,
`n curtea bisericii parohiale, de un
program recreativ [i de rug\ciune.
Tema taberei a fost “Prietenia –
adev\r sau minciun\” (foto 10). 
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Absolven]ii Facult\]ii de Teologie Ortodox\ “Dumitru St\niloae”
au depus jur\m=ntul de credin]\
162 de tineri din promo]ia
2009-2013, 124 de la Pastoral\,
17 de la Art\ sacr\, 12 de la Didactic\ [i 9 de la Asisten]\ social\, au depus smb\t\, 6 iulie, jur\mntul de credin]\ fa]\ de
Biserica din care fac parte [i fa]\
de `nv\]\tura pe care au primit-o
`n timpul studiilor de licen]\.
Acest moment s-a desf\[urat `n
cadrul Sfintei Liturghii, s\vr[it\
de IPS P\rinte Mitropolit Teofan,
`mpreun\ cu p\rin]ii profesori ai
a[ez\mntului teologic, dar [i
al\turi de unii dintre licen]ia]i,
deja slujitori ai sfintelor altare.
~ntist\t\torul Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, `n cuvntul
de `nv\]\tur\ rostit, a atras aten]ia
asupra faptului c\ jur\mntul de

credin]\ este asemenea unei prelungiri a f\g\duin]ei de la Botez:

„M\ lep\d de Satana [i m\ unesc
cu Domnul Hristos”. 

6 note de 10
la disciplina
Religie Ortodox\,
la examenul
de titularizare

Var\ plin\ de activit\]i pentru cei mici
~n perioada vacan]ei de var\, att la {coala „Varlaam Mitropolitul”,
ct [i la Gr\dini]a „Buna Vestire”, copiii au avut parte de un program special, menit s\ le transforme timpul liber `ntr-o „distrac]ie cu sens”. La
{coala „Varlaam Mitropolitul”, pn\ pe 26 iulie, s-au organizat ateliere
experien]iale, activit\]i cu un con]inut educativ [i formativ. Fiecare
s\pt\mn\ a avut o anumit\ tem\, att pentru elevii din clasele
preg\titoare [i `nti, ct [i pentru cei din clasele a doua [i a treia. Temele
au fost structurate pe etape, care `i ajut\ pe copii s\ `nve]e `n mod practic, emo]ional [i experien]ial.
Pre[colarii de la „Buna Vestire” au putut merge la gr\dini]\ pn\ pe
16 august, inclusiv. Programul s\pt\mnal a fost urm\torul: lunea s-au
organizat ateliere de lucru, mar]ea – jocuri logice, miercuri s-au efectuat
vizite, joi a fost o zi special\, iar vinerea a fost dedicat\ activit\]ilor de
dezvoltare personal\. Printre vizitele realizate, men]ion\m excursia la
M\n\stirea Hadmbu, vizita la Planetariul din cadrul Universit\]ii „Al. I.
Cuza”, vizitele la „Hamak”, Arca lui Noe, {coala de echita]ie Tome[ti [i
la Iez\reni, la o ferm\ de animale. 
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La examenul de titularizare din acest an din jude]ul Ia[i, cele mai multe
note de 10 au fost ob]inute
de candida]ii de la disciplina Religie Ortodox\.
Nu este prima dat\ cnd
candida]ii la titularizare la
Religie Ortodox\ ob]in
multe note mari, lucru ce
arat\ c\ Facultatea de Teologie trimite oameni foarte
bine preg\ti]i, cu practica
f\cut\ la clas\. Din totalul
de 1.100 de posturi disponibile la toate disciplinele,
`n [colile din jude]ul Ia[i,
trei sferturi sunt `n mediul
rural [i numai 125 sunt cu
angajare pe durat\ nedeterminat\. 
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