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C=nd Dumnezeu nu r\spunde la comenzi
de pr. Constantin Sturzu
uvntul „Dumnezeu”
cred c\ e printre cele
mai familiare cuvinte.
Dar avem noi o idee
clar\ asupra con]inutului acestui
cuvnt? ~l `nv\]\m de mici, dar
ceea ce `nv\]\m corespunde realit\]ii? Tr\im cu impresia c\ atunci
cnd vorbim despre Dumnezeu
[tim precis la ce (sau la Cine) ne
referim. Nu cred c\ este cineva
care s\ recunoasc\, onest, c\
atunci cnd face vreo referire la
Dumnezeu o face a[a, pe bjbite. C\ habar n-are, de fapt, despre Cine e vorba. Cele mai gr\itoare sunt momentele `n care lui
Dumnezeu I se pun `n crc\ toate
relele de pe lumea asta. Sau cnd
este interpelat dur cu privire la
neinterven]ia Sa `n lume, spre a
opri r\ul sau pentru a produce un
bine oarecare. Plas\m `n „fi[a postului” unui Dumnezeu de serviciu
atribu]ii pe care le invent\m dup\
mintea noastr\ [i despre care avem
apoi preten]ia s\ corespund\ realit\]ii. O, dac\ am avea sim]ul ridicolului...
~n Duminica a zecea dup\ Rusalii se relateaz\ la Sfnta Evanghelie un moment (de la Matei
17, 14-23) oarecum derutant chiar
[i pentru credinciosul familiarizat

C

cu Scriptura. Cobornd de pe
muntele Taborului, Iisus este `ntmpinat de tat\l unui copil lunatic. Acest tat\ a cerut ucenicilor lui Hristos s\ `l vindece. Numai c\ ace[tia nu au putut. Ce s\
mai `n]eleag\ cititorul Scripturii,
avnd `n vedere c\ a citit cu cteva capitole mai `nainte: „Chemnd la Sine pe cei doisprezece
ucenici ai S\i, le-a dat lor putere
asupra duhurilor celor necurate,
ca s\ le scoat\ [i s\ t\m\duiasc\
orice boal\ [i orice neputin]\”
(Matei 10,1)? C\ Mntuitorul nu
le-a dat, de fapt aceast\ putere?
C\ ea este limitat\ [i nu opereaz\
asupra tuturor demonilor? Sau c\
ucenicii au pierdut `ntre timp puterea primit\ nu cu mult\ vreme
`n urm\?
Explica]ia ne-o ofer\ tot Hristos, Care `i ceart\ pe cei de fa]\
(inclusiv pe ucenici) numindu-i
“neam necredincios [i `nd\r\tnic”. Dar `n ce const\ necredin]a
lor? {i `n ce const\ `nd\r\tnicia?
R\spunsul la aceste `ntreb\ri este
strns legat de considera]iile de
la `nceputul articolului. Ucenicii
au primit aceast\ putere [i au
ajuns s\ cread\ c\ este suficient
s\ o invoce pentru ca ea s\ fie
eficient\. L-au transformat pe
Dumnezeu Fiul, Care le d\duse
acest dar al t\m\duirii, `ntr-un soi
de ma[in\ de vindecat oameni, ei
fiind, cum se spune, „la butoane”.
Au crezut c\ e de ajuns s\ co-
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mande [i, `n mod automat, dorin]a s\ li se `mplineasc\. L-au transformat, oarecum, pe Dumnezeu
`ntr-un “agent sanitar” [i s-au mirat cnd au realizat c\ a venit un
moment `n care acesta nu mai
r\spunde la solicit\ri. S-au `nd\r\tnicit `n credin]a `ntr-un Dumnezeu Care ac]ioneaz\ mecanic,
pe baz\ de legi stabilite o dat\
pentru totdeauna, nu ca o Persoan\ con[tient\, care are libertatea
de a oferi (sau nu) daruri.

Un apendice
al min]ii noastre?
Mustrarea adresat\ „`nd\r\tnicilor“ de atunci este valabil\ [i
pentru noi, cei de azi. Credem
noi, cei de azi, cu adev\rat, c\
Iisus, Omul care a tr\it pe p\mnt acum aproximativ dou\ mii
de ani, este Dumnezeu atotputernic? C\ este Domnul – adic\ St\pnul cerului [i al p\mntului –,
fiindc\ lui I s-a dat toat\ puterea
(Matei 28,18)? Dac\ am crede,
am c\uta s\ fim cu El clip\ de
clip\, s\-L `ntlnim cu adev\rat,
mai ales `n Taina ~mp\rt\[aniei.
Pn\ atunci, cel mai mare pericol la adresa posibilit\]ii noastre de a ne `ntlni cu Dumnezeul
Cel Viu sunt propriile noastre reprezent\ri despre El. Prefer\m s\
ne `ncredem `n judecata noastr\
[i s\-L reducem la o serie de idei
care izvor\sc din capul nostru, `n
loc s\ `ndr\znim a-L `ntlni pe
viu, a intra `n dialog cu El. Hristos a venit pe p\mnt, lund chip
de om, ca noi s\ renun]\m la a-L
mai c\uta pe Dumnezeu acolo
unde nu este. S\ renun]\m la a-L
transforma pe Dumnezeu `ntr-un
aparat de `mplinit dorin]e: “Doamne, d\-mi s\n\tate”, “Doamne,
d\-mi s\ câ[tig la loto”, “Doamne, ajut\-m\ s\ iau examenul”
[.a.m.d. Hristos nu r\spunde la
comenzi, fie ele [i adresate `ntr-un
limbaj bisericesc, ci la rug\min]i
adresate de cei care dovedesc c\
se `ncred `n El deplin. Altminteri,
nu ar mai fi Dumnezeu, ci un apendice al min]ii noastre. 
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{edin]a Sinodului mitropolitan
n temeiul articolului 112 din
Statutul pentru Organizarea
[i Func]ionarea Bisericii Ortodoxe Romne, s-a `ntrunit `n [edin]\ de lucru, pe 5 iulie
2011, Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei,
prezidat de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan. La sinod au participat:
IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, PS Corneliu,
Episcopul Hu[ilor, PS Calinic
Boto[\neanul, Episcop-Vicar al
Arhiepiscopiei Ia[ilor, [i PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-Vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului.
~n cadrul [edin]ei sinodale au
fost discutate diverse aspecte ale

~

activit\]ii misionar-pastorale, social-filantropice, administrativ-gospod\re[ti [i `nv\]\tore[ti a Bisericii din Moldova, ce ]in de competen]a de decizie a Sinodului
mitropolitan al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei. Dintre temele
aflate pe ordinea de zi, men]ion\m:
¯ instituirea distinc]iei mitropolitane „Crucea Moldav\” pentru clerici [i mireni. Aceasta va fi
`nso]it\ de o gramat\ [i va fi acordat\, la propunerea eparhiilor sufragane, „pentru a recompensa
moral str\daniile [i rezultatele
activit\]ii `n diferite domenii ale
vie]ii biserice[ti sau civile, `n
sprijinul Bisericii, ale unor personalit\]i, clerici [i mireni” din cu-

Vizita IPS Mitropolit Teofan
`n Episcopia Slatinei [i Romana]ilor
Pe 16 august 2011, `n ziua pomenirii Sfin]ilor Martiri Brncoveni, la invita]ia Preasfin]itului
Sebastian, Episcopul Slatinei [i
Romana]ilor, IPS P\rinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei [i Buco-

vinei, a slujit Sfnta Liturghie la
M\n\stirea Brncoveni din jude]ul Olt. Din soborul de ierarhi au
mai f\cut parte IPS Irineu, Mitropolitul Olteniei, PS Lucian, Episcopul Caransebe[ului, PS Nico-

prinsul `ntregii Mitropolii a Moldovei [i Bucovinei.
¯ desemnarea din partea Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei a
arhimandritului Nichifor Horia,
exarhul administrativ al m\n\stirilor din Arhiepiscopia Ia[ilor, ca
persoan\ propus\ de membrii
Sinodului mitropolitan s\ fac\
parte din Consistoriul bisericesc
superior.
¯ eparhiile sufragane vor
`nainta propuneri cu privire la
tematica [i bibliografia orientativ\ pentru ob]inerea gradului I `n
preo]ie.
(Biroul de Pres\
al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei)

dim, Episcopul Severinului [i
Strehaiei, PS Galaction, Episcopul Alexandriei [i Teleormanului,
PS Gurie, Episcopul Devei [i
Hunedoarei, [i PS Emilian Lovi[teanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Rmnicului. Al\turi de cei
opt ierarhi au slujit mai mul]i preo]i [i diaconi, `n prezen]a a numero[i credincio[i. 
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Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit Teofan
la parohii [i m\n\stiri
n perioada 1 iulie – 31august
2011, ~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit Teofan a vizitat parohiile: Slobozia (Protopopiatul Ia[i 1); „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil” din filia
Rot\ria-Ciorte[ti a Parohiei Pietri[ (Protopopiatul Ia[i 2); „Sfin]ii
Apostoli Petru [i Pavel” Dumbr\vi]a-Ruginoasa (Protopopiatul Pa[cani); „~n\l]area Sfintei Cruci” din
Boto[ani, „Sfntul Prooroc Ilie”
Cerne[ti, Hlipiceni I, Hlipiceni II,
Victoria [i Dragalina, „Sfnta
Treime” Cerbu (Protopopiatul Boto[ani); „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena” din Dorohoi, „Sfin]ii
Trei Ierarhi” Liveni, „Sfin]ii Apostoli
Petru [i Pavel” Po peni, „Sfin ]ii
Apostoli Petru [i Pavel” Putrida,

~

„Na[terea Maicii Domnului” Dumbr\vi]a, „Sfntul Dumitru” Vlcele, „Adormirea Maicii Domnului” Cervice[ti, „Pogorrea Sfntului Duh” Cucor\ni, „Sfntul Nicolae” C\line[ti (Protopopiatul
Dorohoi); „Sfntul Dumitru” Grbeni, „Adormirea Maicii Domnului” Balin]i, „Na[terea Sfntului Ioan
Botez\torul” T\t\r\[eni, „Sfntul
Dumitru” Codreni, „Cuvioasa Parascheva” Scutari, „Sfntul Arhidiacon {tefan” Seli[tea, „Sfntul
Ilie” Li[m\ni]a, „Sfntul Dumitru” Vii[oara Mic\, „Sfin]ii Arhangheli” Grivi]a, „Adormirea Maicii
Domnului” Hude[ti, „Sfin]ii Arhangheli” Cuzl\u, „~n\l]area Domnului” Slobozia, „~n\l]area Domnului” Izvoare, „Cuvioasa Parasche-

va” Plevna (Protopopiatul Darabani);
Agrcia (Protopopiatul Piatra Neam]);
Slobozia II, „~n\l]area Domnului”
Podoleni I, „Sfnta Treime” Lunca[i, „Sfntul Dimitrie” Negrite[ti,
„Na[terea Sfntului Ioan Botez\torul” Costi[a II (Protopopiatul
Roznov).
~n aceea[i perioad\, ~naltpreasfin]ia Sa a vizitat m\n\stirile: Bucium [i Micl\u[eni (jude]ul Ia[i),
Pop\u]i, Zosin, E[anca, Schitul „~n\l]area Sfintei Cruci” Leb\da (jude]ul Boto[ani), Dur\u, „Schimbarea
la Fa]\” de pe Muntele Ceahl\u,
Png\ra]i, Secu, Neam], Schitul
Sihla [i Schitul „Poiana lui Ion”
ale M\n\stirii Sih\stria (ju de]ul
Neam]). 

Pelerinaj `n Crimeea
n perioada 12-18 iulie 2011, IPS Mitropolit
Teofan a f\cut un pelerinaj `n partea de sud a
Ucrainei. Din delega]ie au f\cut parte arhim.
Melchisedec Velnic, stare]ul M\n\stirii Putna
[i exarhul m\n\stirilor din Arhiepiscopia Sucevei [i
R\d\u]ilor, arhim. Luca Diaconu, stare]ul M\n\stirii
Bistri]a [i exarh al zonei Neam], protos. Nicodim
Petre, secretar al Cancelariei eparhiale, [i ierom.
Hrisostom Ciuciu de la M\n\stirea Putna.
Pe 12 iulie, IPS Mitropolit Teofan s-a `ntlnit la Re[edin]a Mitropolitan\ din Chi[in\u cu IPS Petru, Mitropolitul Basarabiei. Delega]ia romneasc\ a vizitat
apoi M\n\stirea „Adormirea Maicii Domnului” din
Odessa, care este [i centru mitropolitan, unde a fost
`ntmpinat\, cu binecuvntarea IPS Agafanghel, Mitropolitul Odessei [i Izmailului, de PS Alexie de Belgorod-Dnestrovsk, Episcop-Vicar al Eparhiei Odessei. ~n aceast\ a[ezare monahal\, delega]ia s-a `nchinat moa[telor Sfntului Apostol Andrei, precum
[i moa[telor Sfntului Kuk[a din Odessa. ~n aceea[i
zi a fost vizitat\ [i Cetatea Alb\, unde, `n anul 1330,
a fost martirizat Sfntul Ioan cel Nou.
~n zilele urm\toare au fost vizitate cet\]ile Caffa,
Sudak [i Platoul Mangopului. Pe acesta din urm\, la
ruinele uneia dintre biserici, IPS Teofan a s\vr[it slujba Parastasului pentru principele Alexandru, domni]a
Maria [i cei trei sute de moldoveni care au murit aici
`n decembrie 1475. O alt\ cetate vizitat\ a fost
Herson, ce p\streaz\ amintirea Sfntului Clement,
episcopul Romei, exilat aici, dar [i amintirea Sfntului
Vladimir, cneazul Novgorodului, care a fost botezat

~

Sfntul Luca al Crimeei

`n aceast\ cetate `n 988, `nainte de `ncre[tinarea slavilor. Delega]ia condus\ de IPS Teofan s-a `nchinat pe
17 iulie la moa[tele Sfntului Arhiepiscop Gurie, aflate `n Biserica „Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel” din Simferopol, [i la moa[tele Sfntului Luca al Crimeei, p\strate `n M\n\stirea „Sfnta Treime” din acela[i ora[. 
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Sfin]iri [i resfin]iri de biserici
¯ Slujba de resfin]ire a Bisericii „Sfin]ii Arhangheli” din filia
Rot\ria a Parohiei Pietri[, Protopopiatul Ia[i 2 (foto 1), a adunat,
pe 2 iulie, peste o mie de credincio[i. Sfnta Liturghie a fost s\vr[it\ de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan, pe un podium amenajat `n
curtea sfntului l\ca[. Pr. suplinitor Marian Nimerincu a primit rangul de iconom.
¯ Sfin]irea Bisericii „Sfntul
Prooroc Ilie Tesviteanul” din Parohia Cerne[ti, Protopopiatul Boto[ani (foto 2), a avut loc pe 3 iulie. Peste o mie de credincio[i au
asistat la Sfnta Liturghie oficiat\
de IPS Mitropolit Teofan, al\turi de
un sobor de preo]i [i diaconi.
Pr. paroh Ilie Bre[ug a primit
din partea IPS Mitropolit Teofan

1

rangul de iconom stavrofor. Ca o
recunoa[tere a jertfei lor pentru
Biseric\, ctitorii au primit distinc]ii de vrednicie. Primarul comunei Todireni, Petru Toma, a oferit
Mitropolitului Moldovei [i Bucovinei Diploma de Cet\]ean de Onoare al comunei Todireni.
¯ Biserica “Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena” din cartierul
Plevna al municipiului Dorohoi
(foto 4) a fost sfin]it\, pe 10 iulie,
de IPS Mitropolit Teofan. Trnosirea sfntului l\ca[ a fost urmat\
de Sfnta Liturghie. La eveniment
au participat autorit\]i locale,
jude]ene [i centrale. P\rintele paroh Constantin Ceobanu a primit
rangul de iconom stavrofor, iar credincio[ilor care au ajutat la ridicarea bisericii li s-au oferit distinc]ii

de vrednicie. Biserica „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena” a fost
construit\ `n 2003-2010, piatra de
temelie fiind pus\ `n anul 2000
de PS Episcop-Vicar Calinic Boto[\neanul.
La `mplinirea unui an de cnd
o viitur\ s-a ab\tut asupra municipiului Dorohoi, Prim\ria a
avut ini]iativa de a ridica o troi]\
(foto 3). Aceasta a fost sfin]it\ de
IPS Mitropolit Teofan dup\ slujba
trnosirii bisericii din cartierul
Plevna. La final, domnul Dorin
Alexandrescu, primarul municipiului Dorohoi, a f\cut referire la
eforturile autorit\]ilor locale, jude]ene [i centrale de construire a
caselor pentru sinistra]i, apreciind,
de asemenea, implicarea Centrului
Eparhial Ia[i `n ajutarea celor r\ma[i
f\r\ locuin]e.


2

3

4
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¯ ~n dup\-amiaza zilei de 9 iulie, IPS P\rinte Teofan a pus piatra
de temelie pentru Biserica „Sfntul Dimitrie”, care se va ridica `n
Parohia Grbeni-Havrna, Protopopiatul Darabani.
¯ Pe 27 iulie, sute de credincio[i au participat la slujba de
sfin]ire a Bisericii „Buna Vestire”
din Parohia Agrcia, Protopopiatul Piatra Neam] (foto 5). Trnosirea a fost s\vr[it\ de IPS Teofan,
Arhiepiscopul Ia[ilor [i Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, [i de
IPS Iosif, Arhiepiscopul Ortodox
Romn al Europei Occidentale [i
Mitropolitul Ortodox Romn al
Europei Occidentale [i Meridionale. Cu acest prilej, noul l\ca[
de `nchin\ciune a primit al doilea
hram, „Sfntul Mare Mucenic [i
T\m\duitor Pantelimon”, iar p\rintelui paroh Nicolae Laz\r i s-a acordat rangul de iconom stavrofor.
¯ Biserica “Ziua Crucii” [i
“Sfntul Mare Mucenic Pantelimon” (foto 6) din municipiul Boto[ani a fost sfin]it\, pe 31 iulie, de
IPS Mitropolit Teofan [i de PS Episcop-Vicar Calinic Boto[\neanul.
Dup\ Sfnta Liturghie s\vr[it\
de cei doi ierarhi, al\turi de un
sobor de preo]i [i diaconi, mai
multe persoane care au contribuit la lucr\rile realizate au primit din partea IPS Teofan distinc]ii de vrednicie.

5

6

7

Pr. paroh Ioan Iordachi a mul]umit celor doi ierarhi pentru darul prezen]ei lor aduc\toare de
har asupra sfntului l\ca[, f\cnd
referire la lucr\rile de pictur\ care vor fi demarate `n perioada urm\toare.
¯ Pe 31 iulie, IPS Mitropolit
Teofan a binecuvntat o nou\
a[ezare monahal\ `n Arhiepiscopia Ia[ilor, Schitul Leb\da din
Boto[ani (foto 7), care ]ine de
M\n\stirea Guranda. Cu acest prilej, ~naltpreasfin]ia Sa a a[ezat pe
sfnta mas\ a l\ca[ului de `nchin\ciune de aici sfntul antimis.

~n prezent, Schitul Leb\da are
patru monahii, sub conducerea
egumenei Paisia Ababei. A[ezarea monahal\ de la Leb\da este o
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construc]ie `n stil maramure[ean,
copie dup\ M\n\stirea Brsana
din jude]ul Maramure[. Pe lng\
Biserica „~n\l]area Sfintei Cruci”, 
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 ansamblul mai cuprinde o cas\
monahal\, chilii [i trapez\. ~n incinta schitului `[i va desf\[ura activitatea un atelier de croitorie.
¯ Cu o zi `nainte de Praznicul
Adormirii Maicii Domnului, pe
14 august, M\n\stirea Micl\u [eni din jude]ul Ia[i a devenit loc
de pelerinaj pentru mii de credincio[i din toat\ zona Moldovei [i
din ]ar\. IPS Mitropolit Teofan a
trnosit paraclisul de iarn\ „Sfnta Cuvioas\ Macrina”, ridicat `ntre anii 1997 [i 1999 cu osteneala ob[tii de maici, `ndrumat\ de
monahia Marina Ro[u, fost\ stare]\ `n 1996-2001. Pictura `n tehnica tempera a fost realizat\ `n
2006-2010 de stavrofora Mihaela
Stroescu, stare]a M\n\stirii Micl\u[eni, iar catapeteasma, sculptat\
`n lemn de stejar, a fost `mpodobit\ cu icoane lucrate `n atelierul
acestei a[ez\ri monahale. Dup\
slujba de sfin]ire a l\ca[ului de
`nchin\ciune a fost oficiat\ Sfnta Liturghie `n paraclisul de var\
al a[ez\rii monahale. La aceasta
au participat stare]e de la mai

10

9

multe m\n\stiri din Arhiepiscopia
Ia[ilor, precum [i autorit\]i publice
din ora[ul Pa[cani. IPS Mitropolit
Teofan a acordat mai multe distinc]ii de vrednicie celor care s-au
remarcat `n sprijinirea construirii
[i amenaj\rii paraclisului.
Stavrofora Mihaela Stroescu
(foto 8) a mul]umit tuturor celor
care de-a lungul timpului au ar\tat dragoste fa]\ de ob[tea M\n\stirii Micl\u[eni [i s-au implicat `n
derularea lucr\rilor gospod\re[ti
de aici.
¯ ~n ziua s\rb\torii Adormirii
Maicii Domnului, peste o mie de
pelerini prezen]i la hramul M\n\stirii Zosin din jude]ul Boto[ani
(foto 9) [i soborul mare de preo]i
de la m\n\stirile [i parohiile din
jude]ul Boto[ani i-au `ntmpinat pe
IPS Mitropolit Teofan [i PS EpiscopVicar Calinic Boto[\neanul. Dup\
Sfnta Liturghie [i mesajul de binecuvntare al IPS Teofan, protos.
Teodosie Ple[ca, stare]ul M\n\stirii Zosin, a amintit cteva am\nunte din istoria acestei a[ez\ri
monahale, dup\ care a mul]umit
tuturor celor care au contribuit la

ridicarea noii biserici a m\n\stirii
[i a casei monahale. IPS Mitropolit Teofan i-a oferit protos. Teodosie Ple[ca „Crucea Moldav\”. Dup\ citirea rug\ciunii de dezlegare,
IPS Teofan [i PS Calinic Boto[\neanul au sfin]it noua cas\ monahal\ a M\n\stirii Zosin.
¯ Pe 20 august, PS EpiscopVicar Calinic Boto[\neanul, al\turi
de un sobor de preo]i [i diaconi, a
resfin]it Biserica „Sfin]ii Arhangheli
Mihail [i Gavriil” [i „Sfntul Mare
Mucenic Haralambie” a Parohiei
{oim\re[ti, Protopopiatul Trgu
Neam] (foto 10). Aceasta a beneficiat `n ultimii ani de ample lucr\ri
de reconsolidare [i restaurare. La
finalul Sfintei Liturghii, pr. paroh
Adrian St\nic\ a primit rangul de
iconom [i a mul]umit tuturor celor
care s-au implicat `n reconsolidarea [i `nfrumuse]area bisericii.
¯ Pe 21 august, enoria[ii din
Parohia Hndre[ti, Protopopiatul
Pa[cani (foto 11), au participat la
slujba de resfin]ire a Bisericii 

11
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 „Ador mirea Maicii Domnului”,
s\v=r[it\ de PS Episcop-Vicar Calinic Boto[\neanul.
Pentru cele realizate, pr. paroh
Dan Turcu a primit rangul de
iconom stavrofor, iar principalilor
ctitori li s-au acordat distinc]ii de
vrednicie.
¯ ~n dup\-amiaza zilei de 21 august, PS Episcop-Vicar Calinic Boto[\neanul a oficiat slujba punerii
pietrei de temelie a Bisericii „~n\l-

]area Sfintei Cruci” [i a sfin]it Paraclisul „Sfntul Ioan Botez\torul”
din Parohia Dumbrava Ro[ie II, Protopopiatul Piatra Neam] (foto 14).
Pr. paroh Constantin Lungu a primit rangul de iconom stavrofor,
iar mai multor persoane li s-au
oferit distinc]ii de vrednicie. La
intrarea `n paraclisul care a fost
sfin]it, copiii participan]i la prima
edi]ie a „Taberei din pridvorul bisericii” au pictat scena R\stignirii
Mntuitorului, aceasta fiind cadoul lor pentru noul sfnt l\ca[.
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¯ Ve[mntul sfin]irii s-a a[ezat, pe 28 august, peste Biserica
„Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel” din
Parohia Dumbr\vi]a-Ruginoasa,
Protopopiatul Pa[cani (foto 13).
Pr. paroh Pavel Pavel a primit din
partea IPS P\rinte Teofan rangul
de iconom stavrofor, dup\ care
Preacucernicia Sa a f\cut un rezumat al celor dou\zeci de ani
de [antier, timp `n care `n mijlocul livezii de meri s-a ridicat rodul jertfelniciei credincio[ilor: Biserica „Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel”. IPS Teofan a acordat celor care
s-au remarcat `n sus]inerea lucr\rilor de construc]ie a bisericii distinc]ii de vrednicie.
¯ Pe 28 august, PS EpiscopVicar Calinic Boto[\neanul a sfin]it paraclisul, sala de pr\znuire,
casa parohial\ [i clopotni]a din
Parohia Cazaci-Tarc\u, Protopopiatul Piatra Neam]. Pr. pa roh
Ionu] Butescu dore[te ca, `n perioada urm\toare, s\ fac\ demersurile necesare pentru construc]ia bisericii parohiale.

13

14

¯ Pictura [i catapeteasma
Bisericii „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena” din Parohia Slobozia II, Protopopiatul Roznov
(foto 12), au fost sfin]ite, pe 27 august, de IPS Mitropolit Teofan.
Biserica a fost `mpodobit\ cu
pictur\ `n 2004-2008, lucr\rile fiind realizate de pictorul Ciprian
Istrate, sub coordonarea pr. paroh
Sebastian Ben]a. Cei care au contribuit la realizarea lucr\rilor de pictur\ au primit din partea IPS Teofan
distinc]ii de vrednicie.

15

¯ Casa social\ [i clopotni]a
Parohiei Uda-T\t\ru[i, Protopopiatul Pa[cani (foto 15) au fost
sfin]ite, `n dup\-amiaza zilei de
28 august, de PS Episcop-Vicar
Calinic Boto[\neanul. Pentru eforturile depuse timp de 23 de ani `n
parohia pe care o p\store[te, pr.
paroh Vasile Pintilie a primit rangul de iconom stavrofor. Acela[i
rang bisericesc l-a primit [i pr. Dumitru Alexa de la Parohia „Sfntul Nicolae” din T\t\ru[i-Centru. 

documente |

Hot\r=ri ale Permanen]ei Consiliului Eparhial Ia[i
Prezent\m `n aceste pagini câteva decizii mai importante
ale Permanen]ei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Ia[ilor.
Noi protoierei `n
Arhiepiscopia Ia[ilor
Permanen]a Consiliului Eparhial
al Arhiepiscopiei Ia[ilor a decis, `n
[edin]a sa prezidat\ de IPS P\rinte Mitropolit Teofan de pe 19 august 2011, `ncetarea activit\]ii de
protoiereu al Protopopiatului Ia[i I
a p\rintelui Constantin Andrei [i
a activit\]ii de protoiereu al Protopopiatului Piatra Neam] a p\rintelui Dumitru Ailinc\i. Cei doi
protoierei se aflau `n aceste func]ii la finalul celui de al cincilea
mandat, primind din partea conducerii Arhiepiscopiei Ia[ilor mul]umiri pentru activitatea misionar\ desf\[urat\ timp de dou\zeci
de ani.
~n aceea[i [edin]\ a Permanen]ei Consiliului Eparhial au
fost numi]i, `ncepnd cu 1 septembrie 2011, pentru un mandat
de patru ani, pr. Toma Gradinaciuc ca protoiereu al Protopopiatului Ia[i I [i pr. Valentin Tofan
ca protoiereu al Protopopiatului
Piatra Neam]. 

P\rintele Toma Gradinaciuc s-a
n\scut pe 9 aprilie 1956, `n localitatea Fl\mnzi din jude]ul Boto[ani. ~n 1997 a fost numit preot al
Parohiei „Sfntul Apostol Toma”
din Ia[i, unde a ridicat, cu sprijinul
credincio[ilor, o biseric\. Din 1998,
este membru al Consistoriului Eparhial Ia[i, iar din 2006 este membru
al Adun\rii Eparhiale a Arhiepiscopiei Ia[ilor. Din 1998 este pre[edinte al Asocia]iei „Familia Nostra”, organiza]ie care s-a implicat
`n ac]iuni desf\[urate `n ajutorul
copiilor str\zii.

Acord\ri de ranguri biserice[ti
~n [edin]ele de Permanen]\
de pe 28 iulie, 10 [i 19 august,
]innd cont de programul de
sfin]iri [i resfin]iri de biserici,
ca se sociale [i case parohiale
pentru anul 2011 [i de propu nerile `naintate de p\rin]ii protopopi privind acordarea unor
ranguri [i dis tinc]ii biserice[ti
onorifice, IPS P\rinte Mitropolit
Teofan a aprobat acordarea rangurilor de iconom sau iconom
stavrofor urm\torilor:

¯ Iconomi: pr. Ionu] Butescu,
Parohia „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena” Cazaci, Protopopiatul Piatra Neam]; pr. Adrian St\nic\, Parohia „Sfin]ii Arhangheli
Mihail [i Gavriil” {oim\re[ti,
Protopopiatul Trgu Neam].
¯ Iconomi stavrofori: pr. Emil
Cristian Blidar, Parohia „Sfnta
Treime” Cerbu, Protopopiatul
Boto[ani; pr. Dan Turcu, Parohia
„Adormirea Maicii Domnului”
Hndre[ti, Protopo pia tul Pa[ -

P\rintele Valentin Tofan s-a
n\scut pe 27 iunie 1966, `n localitatea Hu[i din jude]ul Vaslui.
A fost preot al Parohiilor Curechi[tea [i Drago mi re[ti, din
Protopopiatul Piatra Neam]. ~n
anul 1996 a fost numit pa roh
al Parohiei „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena”-Gara Veche din
Piatra Neam]. ~ntre anii 1996 [i
2009, a fost profesor [i preot spiritual `n cadrul Seminarului
Teologic Liceal Ortodox „Sfin]ii
~mp\ra]i Constantin [i Elena” din
Piatra-Neam].
cani; pr. Constantin Lungu-Ailenei, Paraclisul „Sfntul Ioan Botez\torul” Dumbrava Ro[ie 2,
Protopopiatul Piatra Neam]; pr.
Pavel Pavel, Parohia „Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel” Dumbr\vi]a,
Protopopiatul Pa[cani; pr. Vasile
Pintilie, Parohia „Na[terea Maicii Domnului” Uda, Protopopiatul Pa[cani.
Ace[ti preo]i s-au remarcat
printr-o frumoas\ activitate `n
domeniul bisericesc, din punct
de vedere liturgic, didactic, misionar-pastoral, cultural-publicistic, social, gospod\resc-edilitar
sau administrativ-bisericesc. 
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Doi preo]i numi]i [i hirotoni]i
pentru parohii misionare
~n urma constat\rilor f\cute de pr. Ionel Roat\, vicaradministrativ al Arhiepiscopiei Ia[ilor, [i de pr. Marian
Timofte, consilier administrativ-bisericesc, `n protopopiatele Boto[ani, Dorohoi [i Darabani, patru parohii aflate `n dificult\]i materiale [i care se confrunt\ [i
cu un intens [i agresiv fenomen prozelitist au fost catalogate ca urgen]e misionare.
Planul misionar stabilit `n {edin]a de Permanen]\ a
Consiliului Eparhial Ia[i `n luna iunie prevedea, ca prioritate, ocuparea posturilor de preot paroh `n aceste
localit\]i.
Avnd `n vedere rezultatele ob]inute la interviul
special organizat pe 6 iulie cu cei care au solicitat
hirotonirea `n parohiile Ceir, Protopopiatul Boto[ani,
[i Ho ro di[tea, Protopopiatul Dara bani, Permanen]a
Con si liu lui Epar hial Ia[i a aprobat, pe 11 iu lie, numirea [i hirotonirea `n postul de preot paroh a urm\ torilor ti neri teologi:
¯ Florin Gheras\, pentru postul de paroh la
Parohia „Sfnta Cuvioas\ Parascheva” Ceir, Protopopiatul Boto[ani;
¯ Dumitru Ciprian Muraru, pentru postul de paroh
la Parohia „Sfntul Gheorghe” Horodi[tea, Protopopiatul Darabani.
Cei doi sunt absolven]i de studii teologice superioare
[i au sus]inut examenul de capacitate preo]easc\ `n sesiunea octombrie 2010. 

Noi hirotonii `n
Arhiepiscopia Ia[ilor
~n perioada iulie-august 2011,
`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 pe urm\torii: Lucian Bogdan, hirotonit pe 27 iulie `ntru
diacon [i pe 5 august `ntru preot
pentru Parohia Chili[oaia, Protopopiatul Ia[i 1; George-Alexandru Lupu, hirotonit pe 24 iulie
`ntru diacon [i pe 7 august ca
preot de caritate pentru Grupul
{colar „Vasile Pavelcu” din Ia[i;
diac. Alexandru G\in\, hirotonit
pe 3 iulie `ntru preot pentru Cen-

Dou\ parohii vacante
au primit preo]i
~n {edin]a de Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i din 10 august au fost
analizate cele dou\ dosare depuse pentru concursul de ocupare a postului de
preot paroh al Parohiei „Sfntul Nicolae” Valea Adnc\, Protopopiatul Ia[i 1.
Acest post era vacant de pe 5 mai 2011,
`ns\, respectndu-se termenele de ocupare a unei parohii, a putut fi propus
pentru concurs doar `n urma existen]ei
a cel pu]in dou\ candidaturi. Dintre cei
doi preo]i candida]i, absolven]i de
studii superioare, pr. Ionel-Liviu Ghilan
a ob]inut transferul din postul de paroh
al Parohiei Vascani, Protopopiatul Pa[cani, `n postul de paroh al Parohiei
„Sfntul Nicolae” Valea Adnc\, Protopopiatul Ia[i 1.
Pentru Parohia „Sfntul Dumitru”
Lup\ria, Protopopiatul Hrl\u, au depus dosare de candidatur\ doi preo]i.
~n {edin]a de Permanen]\ a Consiliului
Eparhial Ia[i din 25 august a fost aprobat transferul pr. Mihai Bendiac din
postul de paroh al Parohiei Chi[c\reni,
Protopopiatul S\veni, `n postul de paroh
al Parohiei „Sfntul Dumitru” Lup\ria,
Protopopiatul Hrl\u. Preacucernicia
Sa este absolvent de facultate [i are peste [ase ani vechime `n preo]ie. 

trul {colar pentru educa]ie incluziv\ „Alexandru Ro[ca” din
localitatea Gura V\ii, Protopopiatul Piatra Neam]; diac. Adrian Marcu, hirotonit `ntru preot
pentru Parohia C\pri]a, Protopopiatul Ia[i 1; Cristian Bucur, hirotonit pe 10 iulie `ntru diacon
[i pe 30 iulie `ntru preot pentru
Parohia Zece Pr\jini, Protopopiatul Ia[i 1; diac. Cezar Pelin,
hirotonit `ntru preot pe 4 iulie;
Constantin Grigore, hirotonit pe
6 august `ntru diacon [i pe 10 august `ntru preot pentru Parohia
Rediu Mitropoliei, Protopopiatul
Ia[i 1; Constantin-Nechifor Hrestic, hirotonit pe 7 august `ntru diacon; Dumitru-Ciprian Muraru,
hirotonit pe 3 august `ntru diacon [i pe 7 august `ntru preot pentru Parohia Horodi[tea, Protopo-
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piatul Darabani; Florin Gheras\,
hirotonit pe 4 august `ntru diacon [i pe 9 august `ntru preot
pentru Parohia Ceir, Protopopiatul Boto[ani; Emilian Patriche,
hirotonit pe 5 august `ntru diacon [i pe 13 august `ntru preot
pentru Parohia Slobozia, Protopopiatul Ia[i 1; Pavel Vitel, hirotonit pe 24 august `ntru diacon
[i pe 29 august `ntru preot pentru Parohia Dr\gu[eni, Protopopiatul Ia[i 2; George-Iustin Cazacu, hirotonit pe 20 august `ntru diacon [i pe 24 august `ntru
preot pentru Parohia Socrujeni,
Protopopiatul Boto[ani; Teodor Mih\il\, hirotonit pe 21 august `ntru
diacon [i pe 27 august `ntru preot
pentru Parohia Sngeri, Protopopiatul Hrl\u. 
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Material lemnos pentru unit\]ile de cult
Pe 19 [i 25 august, {edin]a Permanen]ei Consiliului Eparhial Ia[i
a luat `n discu]ie necesitatea continu\rii unor lucr\ri de construc]ie [i repara]ie pentru cteva 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 astfel nu `[i pot procura contra
cost materialul lemnos.
Prin urmare, pe 19 august, a
fost avizat\ pozitiv acordarea,

cu titlu gratuit pentru anul 2011,
a cantit\]ii de 362 mc material
lemnos, din care 202 mc lemn
de lucru (22 mc cherestea) [i
160 mc lemn de foc pentru 30 de
parohii, [i a cantit\]ii de 480 mc
material lemnos, din care 55 mc
lemn de lucru (15 mc cherestea)
[i 425 mc lemn de foc pentru
7 m\n\stiri [i schituri. Materialul
lemnos acordat cu titlu gratuit
prin hot\rre de Permanen]\ Eparhial\ parohiilor este `n valoare

Ajutor financiar pentru
finalizarea construc]iilor
de l\ca[uri de cult
Cinci parohii mici, situate `n zone s\race ale
jude]ului Boto[ani, care au `n derulare lucr\ri de
construc]ii ce nu pot fi finalizate din cauza lipsei
de fonduri, vor primi, `n urma hot\rrii Permanen]ei Consiliului Eparhial Ia[i de pe 3 august, ajutor
financiar din Fondul pentru construc]ii biserici –
2011. Cele cinci parohii ale Protopopiatului Boto[ani vor primi 25.000 lei (cte 5.000 lei fiecare),
bani acorda]i `n vederea continu\rii lucr\rilor de
construire a bisericilor parohiale.
~n {edin]ele de Permanen]\ ale Consiliului
Eparhial Ia[i de pe 3, 19 [i 25 august, au mai
primit ajutoare financiare de 5.000 lei, pentru
acela[i obiectiv, al continu\rii lucr\rilor de construc]ie la biserica parohial\, zece unit\]i de cult
din Protopopiatele Ia[i 2, Hrl\u, Piatra Neam],
Dorohoi [i Darabani. 

de 54.200 lei, iar cel acordat
m\n\stirilor este `n valoare de
50.450 lei.
Pe 25 august, dou\ unit\]i de
cult din Arhiepiscopia Ia[ilor au
primit aprobarea pentru dobndirea, cu titlu gratuit pentru anul
2011, a 50 mc material lemnos
(20 mc lemn de foc [i 30 mc lemn
de lucru), `n valoare de 12.600 lei.
Cheltuielile de exploatare a
materialului lemnos vor fi suportate de Ocolul Silvic Bisericesc Neam]. 

Sprijin financiar pentru
redactarea documenta]iei
tehnice `n vederea
construirii de biserici
Nou\ unit\]i de cult din Arhiepiscopia Ia[ilor au
solicitat Centrului Eparhial ajutor financiar `n vederea redact\rii documenta]iei tehnice pentru construirea de biserici. Pe 19 iulie, {edin]a de Permanen]\ a
Consiliului Eparhial Ia[i a aprobat alocarea sumei de
45.000 lei pentru aceste parohii f\r\ l\ca[uri de cult
(parohii misionare), `ntruct redactarea documenta]iilor tehnice este, de multe ori, peste posibilit\]ile
financiare ale parohiei, iar construirea de biserici `n
aceste localit\]i constituie o prioritate misionar\.
Sumele vor fi acordate din Fondul Central Misionar 2010 [i 2011 urm\toarelor parohii: Oproaia,
Danca[ [i Tab\ra Nou\ (Protopopiatul Ia[i 1), Br\dice[ti (Protopopiatul Ia[i 2), Flore[ti, Grbe[ti,
M\ld\re[ti [i Guloaia (Protopopiatul Boto[ani),
C\lug\renii Noi (Protopopiatul S\veni). 

Opera]iuni de personal la nivelul Arhiepiscopiei Ia[ilor
`n lunile iulie-august 2011
~n luna iulie 2011, Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat 40 de opera]iuni de personal, dup\ cum urmeaz\: 16 la Centrul Eparhial Ia[i,
16 `n cadrul protopopiatelor [i 8 la
m\n\stiri. Dintre acestea, 14 au
fost `ncadr\ri [i numiri, 10 `ncet\ri
ale contractelor de munc\, 3 suspend\ri, 3 reveniri la locul de munc\ dup\ concediul de cre[tere a copilului [i 10 modific\ri ale raporturilor de munc\.

~n luna august 2011, au fost
efectuate 88 de opera]iuni de personal, dup\ cum urmeaz\: 11 la
Centrul Eparhial Ia[i, 32 `n cadrul
protopopiatelor [i 45 la m\n\stiri. Dintre acestea, 33 au fost `ncadr\ri [i numiri, 26 `ncet\ri ale
contractelor de munc\, 9 suspend\ri, 2 reveniri la locul de
munc\ dup\ concediul legal de
cre[tere a copilului, 2 transferuri [i
16 modific\ri ale raporturilor de
munc\.

Aceste date se refer\ la opera]iunile de personal din cadrul
Centrului Eparhial Ia[i aprobate
`n Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i, `n acestea fiind incluse
[i datele referitoare la salaria]ii
Spitalului „Providen]a” din Ia[i,
Libr\riilor Mitropolitane, Centrului Cultural-Social Micl\u[eni, precum [i la protopopiate [i m\n\stiri. Aceast\ situa]ie nu include opera]iunile de personal efectuate la
ocoalele silvice. 
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Adunarea Tinerilor Cre[tini Ortodoc[i din MMB,
Pe 28-31 iulie, Arhiepiscopia
Ia[ilor a organizat la Nem]i[or
Adunarea Tinerilor Cre[tini
Ortodoc[i din Mitropolia Moldovei [i Bucovinei. Aflat\ la cea
de-a doua edi ]ie, tab\ra, care a
avut ca tem\ `n acest an „Exerci]ii
pentru descoperirea voca]iei — a fi
un bun cre[tin, a fi un bun
profesionist”, a reunit tineri din
filia le le Asocia]iei Studen]ilor
Cre[tini Ortodoc[i Români
(ASCOR), ale Asocia]iei Tineretul
Ortodox Român (ATOR), din
parohiile Arhiepiscopiei Ia[ilor [i
din Basarabia.
rganizat\ cu binecuvntarea IPS P\rinte Mitropolit Teofan, Adunarea Tinerilor a cuprins `n program sesiuni de discu]ii despre descoperirea voca]iei, despre dorin]a de

O

a avea o anumit\ profesie [i despre
exersarea abilit\]ilor de analiz\ a
op]iunilor profesionale de pe pia]a
muncii. ~n acest sens, 670 de tineri
au participat la activit\]i care au constat `n sesiuni de discu]ii pe grupe,
concursuri sportive, conferin]e, pelerinaje [.a.

Dialog, dinamism [i
comuniune `n duh ortodox
Treizeci de moderatori au coordonat discu]iile pe durata celor trei zile.
Dac\ edi]ia organizat\ anul trecut a
avut ca tem\ „Tn\rul `ntre reu[it\ [i
e[ec”, anul acesta participan]ii au
dorit s\ fac\ un pas `nainte `n acest
dialog al valorilor, problematiznd
rela]ia dintre voca]ie, dorin]a de a
avea o anumit\ meserie [i posibilitatea `mplinirii acesteia, `n contextul
socio-economic actual. Prima sesiune de dialog din cadrul taberei, intitulat\ „Eu, nevoile [i valorile mele –
exerci]ii de intercunoa[tere”, a avut
ca obiectiv delimitarea termenilor
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„voca]ie”, „profesie” [i „carier\”. Cea
de-a doua sesiune de discu]ii a abordat situa]ii concrete, `n care tinerii au
putut sesiza rela]ia dintre voca]ie [i
profesie. Prin exerci]ii, tinerii au fost
pu[i `n situa]ia de a-[i exersa abilit\]ile de analiz\ a op]iunilor profesionale. Concluziile [i discu]iile din cadrul fiec\rei grupe au fost sintetizate
[i prezentate `n ultima sesiune printr-un
cntec [i o poezie.
Pe marginea temei abordate `n
acest an, au ]inut prelegeri IPS Iosif,
Arhiepiscopul Ortodox Romn al
Europei Occidentale [i Mitropolitul
Ortodox Romn al Europei Occidentale [i Meridionale, [i pr. conf. dr.
Constantin Necula de la Facultatea
de Teologie Ortodox\ „Andrei {aguna” din Sibiu.
Dinamismul `ntlnirii s-a reflectat
[i `n spiritul competitiv al campionatelor de fotbal, de tenis de mas\, de [ah
[i de volei. Nu lipsi]i de energie au
fost tinerii care au cntat `n cor sau
cei care [i-au `mp\rt\[it experien]ele

tr\ii, dând m\rturie bucuriilor tr\ite
`n Biseric\. V\ `ndemn ca `n [coala
pe care o urmai s\ v\ preg\tii bine.
Aceasta pentru c\ ara, Biserica,
lumea [i Cerul au nevoie de oameni
curai [i bine preg\tii. Vei ajunge s\
lucrai `n diferite domenii ale societ\ii. Preg\tii-v\ bine pentru ca, acolo
unde vei fi, s\ ar\tai c\ avei o leg\tur\ cu Dumnezeu”.

Tineri cu voca]ie hristic\
`n societate

, la Nem]i[or
de via]\ prin dialog cu al]i tineri de
vrsta lor. Pelerinajul la M\n\stirea
Neam] [i la Schitul Vovidenia, programul de muzic\ folk, sus]inut de
grupurile filialelor ATOR, vizionarea unui film, focul de tab\r\ `n jurul c\ruia tinerii au cntat [i au dansat au oferit tuturor participan]ilor
timp de cunoa[tere, de dialog [i de
comuniune.

„Voi sunte]i lumina care
nu trebuie s\ se sting\”
Fiecare zi a `nceput [i s-a sfr[it cu
rug\ciune. ~n paraclisul amenajat `n
tab\r\, tinerii au p\strat candela rug\ciunii nestins\. Ei s-au `nscris pe o
list\ [i au citit pe rnd din Psaltire,
Paraclisul Maicii Domnului [i Acatistul Mntuitorului Iisus Hristos.
Vineri, 29 iulie, IPS Mitropolit Iosif
a s\vr[it Sfnta Liturghie, iar smb\t\, 30 iulie, a slujit `n mijlocul
tinerilor IPS Mitropolit Teofan. R\spunsurile la stran\ au fost date de un

grup de participan]i, dirijat de pr. Marian Macuc. Tinerii au avut posibilitatea s\ se spovedeasc\, astfel c\ peste
o sut\ dintre ei au primit, `n timpul
Sfintei Liturghii, Trupul [i Sngele Mntuitorului Iisus Hristos.
IPS Mitropolit Iosif i-a `ndemnat pe
participan]i s\ devin\ repere de moralitate `ntre tineri: “S\ devenii stâlpi,
lumini [i prelungirea Evangheliei `n
lumea `n care tr\ii fiecare dintre voi.
Zilele noastre sunt grele [i foarte muli
tineri r\t\cesc pe alte c\i”. ~n cuvntul s\u de binecuvntare, IPS P\rinte
Teofan a adresat sutelor de tineri
urm\torul mesaj duhovnicesc: “Voi [i
cei asemenea vou\ suntei aluatul
care dospe[te toat\ fr\mânt\tura,
suntei lumina care nu trebuie s\ se
sting\. E bine s\ v\ p\strai entuziasmul pe care `l avei [i s\ `l tr\ii `n leg\tur\ cu Biserica. Voi suntei chemai s\ nu fii singuri, ci `mpreun\ cu
ceilali, pentru a constitui aluatul care
dospe[te fr\mânt\tura celor din jur.
Aceasta o facei dând m\rturie prin
viaa cre[tin\ pe care `ncercai s\ o

“Aceast\ adunare a tinerilor urm\re[te dezvoltarea con[tiinei apartenenei la Biserica Ortodox\ [i a curajului de a fi cre[tini m\rturisitori”, a m\rturisit protos. Nicodim Petre, coordonatorul Compartimentului Asocia]ii
de tineret din cadrul Sectorului de
misiune, statistic\ [i prognoz\ pastoral\ al Arhiepiscopiei Ia[ilor. “Consider\m c\ Adunarea Tinerilor Ortodoc[i din Mitropolia Moldovei [i
Bucovinei [i-a atins scopul pentru c\
am avut sesiuni de dialog reu[ite.
Participanii au socializat foarte mult,
s-au f\cut jocuri prin care s-a `ncercat
descoperirea vocaiei participanilor,
care au avut [i numeroase prilejuri de
rug\ciune, atât `n timpul Sfintei Liturghii, cât [i individual”, a ad\ugat protos. Nicodim Petre.
Adunarea Tinerilor Cre[tini Ortodoc[i din Mitropolia Moldovei [i Bucovinei a fost sprijinit\ de Arhiepiscopia Ia[ilor, Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la M\n\stirea
Neam], cteva schituri, m\n\stiri [i
parohii din Arhiepiscopia Ia[ilor, de
mai multe persoane fizice [i juridice
din jude]ele Moldovei, de Asocia]ia
Studen]ilor Cre[tini Ortodoc[i Romni
(filiala Ia[i), Asocia]ia Tineretul Ortodox Romn (filialele Ia[i, Boto[ani,
Piatra Neam], Trgu Neam]).
Un fapt inedit a fost amenajarea `n
tab\r\, de domnul Cristian Andron din
localitatea Urecheni, jude]ul Neam], a
unui muzeu cu obiecte de uz casnic
din satul de alt\dat\ [i vechi costume
na]ionale.
Adunarea Tinerilor Cre[tini Ortodoc[i la Nem]i[or este doar una dintre
numeroasele m\rturii vii a demnit\]ii
[i aten]iei de care se bucur\ tn\rul contemporan `n Biserica Ortodox\. 
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Ac]iuni misionare ale tinerilor din ASCOR
la Filioara
~nc\ din anul 2002, tineri cu voca]ie misionar\ `n Biseric\ se `ntlnesc la Filioara, jude]ul Neam],
pentru a oferi din timpul [i din experien]a lor social\ celor singuri
sau `n suferin]\, de a c[tiga, `n comuniune, cunoa[tere, experien]\,
bucurie duhovniceasc\, credin]\,
prietenie, profunzime `n tr\irea Ortodoxiei. {i anul acesta, un grup
de tineri din ASCOR – filiala Ia[i
a dovedit `n tab\ra de la Filioara, organizat\ pe 31 iulie – 6 august, c\
bucuria se dobnde[te d\ruind.
Obiectivele taberei au fost slujirea aproapelui [i `ncurajarea
voluntarilor de a se cunoa[te `ntre ei [i pe ei `n[i[i. Studen]ii s-au
al\turat celor care frecventeaz\
cursurile facult\]ii de medicin\
din Ia[i [i care au oferit asisten]\
medical\ gratuit\ pentru aproxi-

mativ o sut\ [aizeci de b\trni din
comunit\]ile Filioara, Agapia,
V\ratec, Vn\tori, Ghind\oani [i
copiilor de la {coala Special\ Trgu Neam]. De asemenea, voluntarii s-au `ntrecut `n cadrul concursului de b\tut toaca, iar `ntr-una
din zile au stat la sfat de suflet cu
p\rintele Nicodim Petre [i cu p\rintele paroh Dumitru Irina. 

Tineri din ATOR,
instrui]i ca lideri
la Costine[ti
Prin intermediul Direc]iei
Jude]ene pentru Sport [i Tineret din Ia[i, cincisprezece tineri
din jude]ele Ia[i [i Boto[ani,
membri ai Asocia]iei Tineretul
Ortodox Romn (ATOR), au
beneficiat de dou\ cursuri de
instruire: „Comunicare” [i „Anima]ie socio-educativ\”. Evenimentul a avut loc `n sta]iunea Costine[ti, `n perioada
13-19 august. Tinerii selecta]i
s-au eviden]iat `n activit\]ile organizate `n parohiile din care
fac parte [i `n cadrul ATOR.
Prin trainingurile la care au
participat, ei au primit suportul teoretic necesar unor lideri
de grup [i au dobndit abilit\]ile necesare organiz\rii activit\]ilor pentru tineri. 

Drume]ie ASCOR-ATOR la m\n\stirile din Neam]
Pe 16-19 august, tineri din Asocia]ia Studen]ilor
Cre[tini Ortodoc[i Romni (ASCOR) [i din Asocia]ia
Tineretul Ortodox Romn (ATOR), `nso]i]i de protos.
Nicodim Petre, coordonatorul Compartimentului Asocia]ii de tineret din cadrul Sectorului de misiune,
statistic\ [i prognoz\ pastoral\ al Arhiepiscopiei
Ia[ilor, au parcurs aproape 60 de kilometri pe jos
`ntr-o drume]ie la m\n\stirile din mun]ii Neam]ului.
Aceast\ expedi]ie duhovniceasc\ a `nceput la
M\n\stirea Gro[i [i a continuat, `n prima zi, pe
traseul Schitul C\rbuna al M\n\stirii Neam], Schitul
Vovidenia, M\n\stirea Neam], Schitul Pocrov. A
doua zi a `nceput cu Sfnta Liturghie, la care r\spunsurile au fost date de tinerii pelerini. Drume]ia a
continuat la M\n\stirea Secu, M\n\stirea Sih\stria,
vestit\ prin duhovnicii-reper ai Ortodoxiei romne[ti: Cleopa Ilie, Paisie Olaru, Ioanichie B\lan [.a.
Dup\ o [edere scurt\, tinerii au plecat spre Schitul
Sihla [i Poiana lui Pahomie. M\n\stirea Agapia a
fost finalul c\l\toriei prin Mun]ii Neam]ului, dar [i
un moment de reflec]ie asupra a ceea ce a `nsemnat acest parcurs duhovnicesc, de rug\ciune [i de
introspec]ie, pentru sufletul tinerilor pelerini. F\cnd referire la spusele Sfntului Isaac Sirul: “{i
lini[tea poate fi rug\ciune”, Ecaterina Lu]i[ina, participant\ la aceast\ drume]ie, afirma: “~n ziua de
azi, tocmai o astfel de rug\ciune am uitat s\ o facem. Ne lu\m, dup\ spusele unui p\rinte, cu «iar-

marocul vieii», uitând c\ sufletul are nevoie, din
când `n când, de un refugiu. Un astfel de refugiu a
fost aceast\ frumoas\ drumeie, care ne-a pus la
`ncercare trupe[te, dar ne-a `mbog\it [i ne-a odihnit duhovnice[te. Fiecare dintre noi ar trebui s\
fug\, din când `n când, spre astfel de locuri binecuvântate, pentru ca s\ uite de toate cele lume[ti [i s\
r\mân\ singur `n faa lui Dumnezeu. S\ `nvee s\ asculte lini[tea, ca s\ se poat\ ruga”. 
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Tab\ra de crea]ie “Aripi de `nger”
Pe 17-26 august, `n Parohia S\vine[ti II din Protopopiatul Roznov s-a derulat Tab\ra de crea]ie
„Aripi de `nger”, edi]ia a VI-a, la
care au participat dou\ sute de
copii. ~ntre participan]i au fost [i
paisprezece tineri din Germania,
care apar]in Asocia]iei Tinerilor
Cre[tini (Christliche Verein Junger
Menschen), cea mai mare ca num\r
de membri din Uniunea European\
(40 de milioane de tineri). Tab\ra
a fost `mp\r]it\ `n trei grupe mari:
grupa piticot (4-9 ani), grupa junior (10-14 ani) [i grupa seniori
(15-18 ani), fiecare grup\ fiind

coordonat\ de un profesor cu atestat `n pictur\ [i patru voluntari.
Obiectivul `ntlnirii a fost ca
prin intermediul artei pict\rii de
icoane participan]ii s\ socializeze [i astfel s\ se creeze noi prietenii, s\ `nve]e din frumuse]ea
culorilor [i a cromaticii diversitatea, s\ se cunoasc\ mai bine
unii pe al]ii [i s\ se respecte `ntre
ei. Tinerii din Germania au avut
posibilitatea de a afla care este `nv\]\tura Bisericii noastre, de a cunoa[te bog\]ia de `n]elesuri duhovnice[ti ale icoanelor ortodoxe.
~n ultima zi de tab\r\, la Centrul social „Popasul iubirii milos-

tive” din Parohia S\vine[ti II a avut
loc festivitatea de premiere a lucr\rilor realizate pe piatr\, lemn,
sticl\ [i coli de desen, dup\ care
invita]ii au vizitat expozi]ia de
icoane realizate de copii `n cele
zece zile. “Ne bucur\m c\ de la
aceast\ tab\r\ copiii pleac\ acas\ cu icoana pe care ei au zugr\vit-o `n sufletul lor”, a afirmat pr.
paroh Petru Munteanu.
Tab\ra de crea]ie „Aripi de `nger” a fost organizat\ de Parohia
S\vine[ti II, `n colaborare cu Funda]ia „Solidaritate [i Speran]\” a
Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, filiala S\vine[ti, Direc]ia Sport
a jude]ului Neam], avnd sprijinul
Consiliului Jude]ean Neam]. 

Lumin\ [i culoare la Poiana
~n Parohia Poiana, Protopopiatul Hrl\u, s-a desf\[urat, pe 8-15 august, Tab\ra de crea]ie religioas\ „Lumin\ [i culoare”, edi]ia a III-a. La
aceasta au participat copii din mai multe parohii ale Protopopiatului
Hrl\u, precum [i copii veni]i `n vacan]\, din str\in\tate. Activit\]ile
creative s-au desf\[urat `n atelierul de pictur\ pe lemn [i `n cel de
ol\rit. ~n fiecare diminea]\ [i sear\, copiii s-au rugat `mpreun\, iar `n
timpul zilei au participat la activit\]i sportive [i la un concurs de toac\.
Tab\ra de la Poiana a venit `n `ntmpinarea copiilor cu o alternativ\ la
programul de vacan]\ (televizor, calculator etc.), oferindu-le posibilitatea
relax\rii `n curtea bisericii [i a `mbog\]irii spiritului creativ. Pe 15 august, participan]ii au fost premia]i, dup\ care a fost organizat un concert de cnt\ri religioase `nchinate Maicii Domnului. 
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Tab\ra micilor iconari
Cea de-a 12-a edi]ie a Taberei de crea]ie religioas\ pentru copii
„Sfntul Apostol Luca” a fost organizat\ `n prima s\pt\mn\ a Postului
Adormirii Maicii Domnului la M\n\stirea Lacuri de lng\ Hrl\u. Sub
supravegherea atent\ a profesorilor coordonatori, cei treizeci de participan]i au `nv\]at aici me[te[ugul pict\rii icoanelor. Pe lng\ copiii de
vrste mici, anul acesta organizatorii au selectat pentru tab\r\ [i elevi
din liceele de art\ [i din seminariile teologice ale Arhiepiscopiei Ia[ilor.
Pentru cei deja experimenta]i `n aceast\ `ndeletnicire, tab\ra `nseamn\
o [ans\ de a-[i exersa priceperea, iar pentru cei afla]i abia la `nceput de
drum `nseamn\ bucuria de a descoperi tainele picturii icoanelor. Munca
[i rvna micilor participan]i au fost r\spl\tite cu premii oferite de Mitropolia Moldovei [i Bucovinei [i de World Vision Romnia. 

“Tab\ra din pridvorul satului”

Tab\r\ la Nem]i[or
pentru copiii romi
Departamentul minorit\]i
din cadrul Sectorului de misiune, statistic\ [i prognoz\ pastoral\ al Arhiepiscopiei Ia[ilor
a organizat, pe 20-24 august,
la Nem]i[or, tab\ra pentru copiii
romi „Cum se implic\ Biserica
`n via]a mea”.
La aceasta au luat parte
dou\zeci [i patru de copii
romi din localit\]ile Glodenii
Gndului, Podu Iloaiei [i Deleni, din jude]ul Ia[i. Transportul spre tab\r\ a fost asigurat
de parohiile din care au provenit copiii, iar cazarea, masa
[i darurile au fost oferite de
Centrul Eparhial Ia[i.

Pe 21-24 iulie, `n Parohia Pl\ie[u – Timi[e[ti, Protopopiatul Trgu
Neam], a avut loc „Tab\ra din
pridvorul satului”, la care au participat [aizeci de copii cu vrste
cuprinse `ntre 7 [i 15 ani. Copiii au
avut la `ndemn\ o vast\ ofert\ de
petrecere a timpului liber, `n ateliere de pictur\, de muzic\ [i de
dans, la cursuri de limb\ englez\.
Animatorii [i coordonatorii atelierelor au fost membri ai ATOR, filiala Trgu Neam], care s-au specializat `n activit\]ile cu copiii prin
participarea la tabere organizate
de Arhiepiscopia Ia[ilor la Dur\u
[i la M\n\stirea Neam].
“Ne-am decis s\ deschidem
mari porile satului [i s\ organiz\m «`n pridvorul satului» o tab\-

Coeren]a de grup s-a stabilit `n timpul celor dou\
drume]ii la Schitul Vovidenia
[i Schitul Icoana ale M\n\stirii
Neam]. Participan]ii au fost interesa]i s\ afle ct mai multe
despre rug\ciune, post, implicarea Bisericii `n via]a lor, dar
[i despre cum pot ei s\ se implice `n via]a Bisericii. 
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r\ de var\, la care s\ poat\ participa toi copiii din sat. Am observat c\ este necesar\ crearea unui
spaiu `n care copiii s\ poat\ cunoa[te istoria, arta, valorile tradiionale [i spiritualitatea poporului
din care fac parte. Astfel, am decis
s\ gândim un program `n care
copiii s\ poat\ afla, pe durata a patru zile, p\ri din aceste elemente,
prin intermediul jocului, al drumeiilor [i al atelierelor ce s-au desf\[urat `n tab\r\. Prieteniile se dezvolt\ u[or `n tab\r\, iar apropierea
de valorile pe care noi le consider\m utile se face mult mai u[or”,
a declarat instit. Gabriela Butnariu,
cadru didactic la {coala General\
Pl\ie[u. ~n fiecare zi, activit\]ile au
`nceput [i s-au sfr[it cu o rug\ciune s\vr[it\ `n biserica satului. 

evenimente culturale |

Proiect de promovare a monumentelor [tefaniene
Parohia „Binecredinciosul Voievod {tefan cel Mare
[i Sfnt” din Ia[i, ce apar]ine de Protopopiatul Ia[i 2,
a derulat la `nceputul lunii iulie proiectul cultural
„Promovarea monumentelor cultural-istorice [i religioase ale Sfntului Voievod {tefan cel Mare `n rndul tinerilor”. Proiectul a fost organizat `n parteneriat
cu Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\, Culte [i
Patrimoniu Na]ional, Liceul de Arte „Octav B\ncil\”
din Ia[i, Editura „Doxologia” a Arhiepiscopiei Ia[ilor
[i Asocia]ia „Iubire [i `ncredere” din Ia[i, avnd ca
scop promovarea `n rndul tinerilor a monumentelor
cultural-istorice [i religioase ale Sfntului Voievod
{tefan cel Mare. Sub coordonarea pr. paroh Mihai
Doro[inc\, prima activitate din proiect a debutat cu
organizarea unui pelerinaj la ctitoriile [tefaniene din
Moldova pentru cincizeci de tineri, dintre care treizeci
erau din Basarabia. Pe 1 [i 2 iulie au avut loc dou\ ateliere de crea]ie, `n cadrul c\rora au fost promovate `n
rndul tinerilor participan]i dou\ ctitorii [tefaniene:
M\n\stirea Dobrov\] din jude]ul Ia[i [i Biserica
„Sfntul Ierarh Nicolae”-Domnesc din Ia[i. Duminic\, 3 iulie, `n Biserica „Binecredinciosul Voievod {tefan cel Mare [i Sfnt” din Ia[i a avut loc un simpozion
la care au participat tineri din Romnia [i din Basarabia, numero[i arti[ti [i oameni de cultur\. 

Arta popular\ re`nvie `n tinda bisericii
~n a[ez\mntul pastoral-filantropic al Parohiei „Sfntul Ioan
Botez\torul” din Boto[ani s-a desf\[urat `n aceast\ var\ proiectul
educa]ional „P\strarea [i transmiterea tradi]iilor populare romne[ti
locale, `n crearea costumelor la

atelierul de art\ popular\ al parohiei”. Rolul atelierului de lucru
este acela de a cunoa[te, a lucra
[i a pre]ui crearea costu me lor
populare [i tradi]iile poporului romn [i de a `nv\]a prin aceasta pe
credincio[i s\-[i p\streze sufletul

curat. Tn\ra genera]ie este ajutat\ s\ se educe `n spiritul p\str\rii [i transmiterii obiceiurilor de a
crea costume populare, ceea ce
`nseamn\ a cre[te `n iubire, toleran]\, respect pentru aproa pe le,
pre]uire pentru tradi]ii [i obiceiuri cre[tine, pre]uire pentru crea]ia
lui Dumnezeu.
Pentru aceast\ activitate, p\rintele paroh Petru Fercal, protopop misionar `n cadrul Protopopiatului Boto[ani, coordonatorul
proiectului, a pus la dispozi]ie
a[ez\mntul pastoral-filantropic
din curtea bisericii. Coordonatorii proiectului au `n subordine
dou\zeci de ucenici care `nva]\
`n atelierul de lucru s\ coas\ costume populare dup\ modele din
zona Moldovei. Costumele vor fi
purtate de membrii corului acestui sfnt l\ca[ [i de persoanele
implicate `n activit\]ile bisericii.
Programul de lucru `n atelier este
zilnic, prezen]a la lucru a celor
implica]i se face prin rota]ie, `n
func]ie de timpul liber. 
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Corul “Byzantion”
a concertat la
Sankt-Petersburg
~n perioada 23-25 iulie 2011,
Corul „Byzantion” din Ia[i, condus de prep. drd. Adrian S`rbu,
a participat la Festivalul Interna]ional de Muzic\ Ortodox\
din Sankt-Petersburg, Rusia. Pe
24 iulie, membrii corului au dat
r\spunsurile la stran\ `n limbile romn\, greac\ [i rus\ `n Biserica „Sfnta Mare Muceni]\
Ecaterina” din or\[elul Pu[kin
(}arskoe Selo), aflat `n suburbia
Sankt-Petersburgului.
~n seara aceleia[i zile, Corul „Byzantion” a sus]inut un
concert de muzic\ bizantin\
`n Capela Academiei din SanktPetersburg. Programul concertului a avut dou\ p\r]i [i a
cuprins cnt\ri bizantine din
primele secole pn\ `n secolele XVIII-XIX. Publicul, `n num\r foarte mare, a apreciat evolu]ia membrilor corului `n acest
concert [i mai ales efortul de a
cnta `n limba slavon\ de cult,
folosit\ `n toate serviciile divine
ortodoxe din Rusia. 

Lykourgos Angelopoulos,
la a IV-a edi]ie a Masterclass-ului
Ia[ul a devenit cetatea muzicii psaltice pe 8 iulie, cnd a avut loc
concertul „Vocile Bizan]ului”. ~n fa]a sutelor de ie[eni prezen]i `n Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i au cntat corul cursan]ilor Masterclass-ului
de Cnt Bizantin, edi]ia a IV-a, dirijat de Lykourgos Angelopoulos, arhonte protopsalt al Arhiepiscopiei de Constantinopol, grupul psaltic
„Nectarie Protopsaltul” din Bucure[ti, dirijat de lect. Sabin Preda, corul
„Byzantion” din Ia[i, dirijat de Lykourgos Angelopoulos [i de prep. univ.
drd. Adrian S`rbu de la Facultatea de Compozi]ie, Muzicologie, Pedagogie Muzical\ [i Teatru din cadrul Universit\]ii de Arte „George Enescu”
din Ia[i [i corurile reunite ale „Byzantion” [i „Nectarie Protopsaltul”.
Concertul a `ncheiat Masterclass-ul de Cnt Bizantin, desf\[urat la Ia[i
pe 4-8 iulie, organizat de Asocia]ia Cultural\ „Byzantion”, Universitatea
de Arte „George Enescu” din Ia[i, Mitropolia Moldovei [i Bucovinei [i
Prim\ria Municipiului Ia[i. Masterclass-ul de Cnt Bizantin a fost structurat sub forma cursurilor practice [i a conferin]elor, aducnd `n fa]a
celor peste o sut\ treizeci de cursan]i cele mai sonore cnturi din muzicologia bizantin\ interna]ional\ [i na]ional\. 

Spovedania [i vindecarea sufletului
La Editura „Doxologia” a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei
a ap\rut Spovedania [i vindecarea sufletului, scris\ de cunoscutul teolog grec Hierotheos
Vlachos, Mitropolit de Nafpaktos. Aceast\ carte este un excurs
de sintez\ `n realitatea tainic\ a
sufletului omenesc r\nit de p\cat [i o apologie a necesit\]ii
Tainei Spovedaniei `n via]a peniten]ial\ a cre[tinului ortodox.
Lucrarea `ncepe cu o analiz\
teologic\ a no]iunii de p\cat, `n
viziunea teologic\ a Bisericii, dar
[i a realit\]ii p\catului `n via]a cotidian\ a oamenilor c\zu]i `n p\cat, dar r\scump\ra]i prin Taina
Botezului. ~n urm\torul capitol,

intitulat „Spovedania [i iertarea
p\catelor”, autorul recurge la cteva exemple patristice [i mistice
pentru a ar\ta efectul `nnoitor al
spovedaniei pentru via]a sufletului. Taina Preo]iei este cuprins\ `n
mod fundamental `n Taina Poc\in]ei. Aici se `mplete[te iscusin]a
cu harul, experien]a pastoral\ cu
viziunea teologic\, liturgicul cu
interioritatea, antropologia cu mistica. De aceea, `n capitolul al treilea, autorul vorbe[te despre „P\rintele duhovnic”, terapeut al sufletului, doctor al celor nev\zute
ale oamenilor, iconom al Duhului Sfnt `n via]a l\untric\ a omului. El continu\ terapia dumnezeiasc\ a lui Hristos, Care este Doc-
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torul umanit\]ii [i D\t\torul nemuririi oamenilor.
pr. Ioan Valentin Istrati

filantropia Bisericii |

Combaterea traficului de persoane exploatate prin munc\ for]at\
Asocia]ia Ecumenic\ a Bisericilor din Romnia – AIDRom a
lansat, pe 25 august, proiectul „O
persoan\ informat\ este o persoan\ protejat\. Promovarea bunelor practici printr-o re]ea european\ `n prevenirea traficului de
persoane cu scopul exploat\rii
prin munc\”. ~n cadrul evenimentului, pr. Pavel Radu-Alexandru,
de la Centrul de Informare [i
Suport Comunitar AIDRom Ia[i, a
sus]inut o alocu]iune despre implicarea Bisericii `n lupta `mpotriva traficului de persoane.
Proiectul va fi implementat de
AIDRom, `n parteneriat cu alte trei
organiza]ii: Funda]ia „Lmps”
(Oradea, Romnia), „Verein fr
Internationale Jugendarbeit Landesverein Wrttemberg” (Stuttgart, Germania), Diakonisches
Werk (Bremen, Germania). Prin
intermediul activit\]ilor acestui
proiect se urm\re[te combaterea
traficului de persoane prin munc\ for]at\, una dintre cele mai

dramatice `nc\lc\ri ale drepturilor omului, dar [i una dintre cele
mai profitabile activit\]i infrac]ionale din zilele noastre. Activit\]ile proiectului se vor desf\[ura
timp de 24 de luni (7 iunie 2011
– 6 iunie 2013), `n patru ora[e `n
care sunt situate centrele de consiliere, `ntre care [i Ia[i.
AIDRom a dezvoltat, `nc\ din
anul 2000, un program de instruire

[i consiliere a tinerilor, pentru prevenirea traficului de fiin]e umane, program cunoscut sub nu mele de SENS. Activit\]ile programului s-au desf\[urat `n colaborare cu Institutul de Cercetare
[i Prevenire a Criminalit\]ii, care,
mai trziu, a devenit actuala Agen]ie Na]ional\ ~mpotriva Traficului
de Persoane, Asocia]ia CARITASBucure[ti [i Asocia]ia ADPARE.
Aceste ac]iuni urm\resc `mbun\t\]irea capacit\]ii societ\]ii civile
de a sus]ine victimele traficului
de persoane, exploatate prin alte
mijloace dect sclavia sexual\,
prin dezvoltarea unui cadru optim de cooperare interinstitu]ional\ pentru a ac]iona eficient `mpotriva acestui flagel. Biserica are
un rol important `n con[tientizarea societ\]ii civile asupra pericolului exploat\rii prin munc\,
reprezentnd una dintre institu]iile cu grad ridicat de credibilitate
`n rndul popula]iei. 

Conferin]\ dedicat\ promov\rii angaj\rii persoanelor cu dizabilit\]i
Pe 4 august, Funda]ia „Solidaritate [i Speran]\” a
Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei a organizat conferin]a „Descoper\ omul potrivit la locul potrivit!”.
Evenimentul a fost parte integrant\ din campania
pentru promovarea diferitelor forme alternative [i
flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilit\]i,
`n cadrul proiectului „Centrele de incluziune social\ – oportunitate pentru facilitarea particip\rii pe
pia]a muncii a grupurilor vulnerabile”.
La conferin]\ au participat parteneri ai proiectului [i oameni din mediul de afaceri ie[ean. ~n deschiderea evenimentului, pr. Narcis Axinte, coordonator al Centrului de Incluziune Social\ Ia[i [i consilier `n cadrul Sectorului de Asisten]\ social\ [i
medical\ „Diaconia” al Arhiepiscopiei Ia[ilor, a
vorbit despre problematica incluziunii sociale, accentund: “Dorim ca oamenii care se afl\ `n dificultate [i care nu au un loc de munc\ din diferite motive s\ fie `ndrumai, consiliai, pentru a-[i g\si serviciu, [tiind c\ locul de munc\ este fundamental
pentru echilibrul vieii `n familie [i `n societate, `n
general”. “Pân\ `n prezent avem treizeci de beneficiari `n cadrul cursurilor de formare. Suntem `n preg\tire pentru alte dou\ cursuri de formare `n diferite
domenii. Este important\ parcurgerea unui astfel de
curs pentru g\sirea unui loc de munc\. Angajarea
oamenilor atunci când ei nu mai au capacitatea

`ntreag\ de a se manifesta pe piaa muncii reprezint\ o mare dificultate. Ast\zi dorim s\ ne focaliz\m mai ales asupra persoanelor cu dizabilit\i,
care nu pot desf\[ura o activitate `n câmpul muncii
din cauza unei boli care `i marcheaz\ [i nu `i las\ s\
se manifeste `n deplin\tatea capacit\ilor fizice”, a
ad\ugat pr. Narcis Axinte.
Au urmat scurte alocu]iuni ale angajatorilor care
au avut ca salaria]i persoane cu dizabilit\]i [i care
s-au ar\tat mul]umi]i de presta]ia acestora. ~ntlnirea a continuat cu discu]ii pe marginea temei
abordate, pentru facilitarea particip\rii pe pia]a
muncii a grupurilor vulnerabile. 
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Arhiepiscopia Ia[ilor continu\ sprijinirea sinistra]ilor
Pn\ `n prezent, Arhiepiscopia Ia[ilor a contribuit la construirea integral\ a patru case [i a sprijinit
construirea „la ro[u” a altor cincizeci [i cinci de locuin]e pentru sinistra]ii din mediul rural de pe raza
Protopopiatului Dorohoi [i pentru trei familii din
Protopopiatul Pa[cani. De asemenea, cincisprezece
familii din comuna {endriceni, Protopopiatul Dorohoi, au primit ajutoare `n vederea finis\rii caselor.
Dup\ cum a precizat pr. Mihai Prodan, inspector
eparhial `n cadrul Sectorului de asisten]\ social\ [i
medical\ „Diaconia” al Arhiepiscopiei Ia[ilor, `n
primele s\pt\mni ale lunii iulie s-a derulat procesul de dotare a caselor nou construite cu aparate
electrocasnice de strict\ necesitate, sobe [i mobilier
de buc\t\rie. “Pe 5 iulie, nou\ familii din localitatea
Mogo[e[ti-Siret, Protopopiatul Pa[cani, au primit
câte un frigider, un aragaz, o ma[in\ de sp\lat [i un
fier de c\lcat. Pe 6 iulie, am oferit la treizeci [i [ase
de familii din mediul rural, din Protopopiatul Dorohoi, câte o ma[in\ de sp\lat, iar pe 7 iulie, au primit
pachete cu aparate electrocasnice (un frigider, un
aragaz, o ma[in\ de sp\lat [i un fier de c\lcat) trei
familii din comuna Miroslove[ti, judeul Ia[i”, a afirmat pr. Mihai Prodan.
Biroul de Asisten]\ Social\ (BAS) „Diaconia” al
Arhiepiscopiei Ia[ilor a continuat ac]iunea de ajutorare a familiilor sinistra]ilor din Protopopiatul
Dorohoi. Cu binecuvntarea IPS P\rinte Mitropolit
Teofan, pe 11 iulie, reprezentan]ii BAS „Diaconia”
s-au deplasat `n localitatea {endriceni, unde au
oferit electrocasnice [i mobilier de buc\t\rie (o
mas\ cu patru scaune [i dou\ corpuri suspendate)
pentru cincisprezece familii. De asemenea, s-a realizat o anchet\ social\ pentru alte treizeci de
familii din Dorohoi care au fost afectate de inunda]iile de anul trecut. ~n ziua urm\toare, [aizeci de
produse electrocasnice (aragaz, ma[in\ de sp\lat [i
combin\ frigorific\) au fost distribuite familiilor

evaluate social. Selectarea familiilor care au primit
bunurile de uz casnic a avut `n vedere anumite criterii, precum num\rul de membri pentru fiecare
familie, veniturile pe cap de membru, condi]iile de
boal\ [i de al]i factori de risc social.
“Toate aceste bunuri sunt noi, sigilate, cu certificat de garanie [i s-au d\ruit prin contribuia, generozitatea [i solidaritatea celor care au donat `n
contul special deschis de Arhiepiscopia Ia[ilor pentru ajutorarea sinistrailor. De asemenea, o parte din
aceste bunuri s-au achiziionat din fondurile strânse
`n cadrul campaniei «~nvinge apele!», derulat\ de
Mitropolia Moldovei [i Bucovinei, Societatea Român\ de Televiziune [i Romtelecom. Mulumim pe aceast\ cale tuturor celor care ni s-au al\turat `n efortul
de a alina suferina familiilor greu `ncercate, care au
pierdut totul `n urma rev\rs\rii apelor, [i-L rug\m pe
Dumnezeu s\ le r\spl\teasc\ cu darurile Sale bogate”, a spus pr. Mihai Prodan. 

O nou\ etap\ a proiectului
“Re]ea teritorial\ de furnizori de servicii cre[tine sociale”
La sediul „Diaconia” al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei a
avut loc, pe 30 iunie, reuniunea
final\ la nivel eparhial `n cadrul
proiectului „Re]ea teritorial\ de
furnizori de servicii cre[tine sociale”. Proiectul este finan]at prin
Fondul Social European, prin
Programul Opera]ional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013. Strategia pe care Arhiepiscopia Ia[ilor o va pune `n
aplicare `n domeniul serviciilor
sociale va fi dezvoltat\ participa-

tiv, prin implicarea mai multor
persoane care deruleaz\ activitate social\ [i filantropic\ (preo]i,
asisten]i sociali, lucr\tori sociali,
voluntari din comunit\]i). “Pân\
`n prezent am organizat o rund\
de ateliere de lucru la nivelul fiec\rui jude al Arhiepiscopiei Ia[ilor, `n perioada aprilie-mai 2011.
Grupurile de treizeci de persoane
din mai multe parohii ale fiec\rui
jude (Ia[i, Boto[ani [i Neam) s-au
reunit [i au `ncercat s\ genereze
propuneri cu referire la viziunea
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[i misiunea `n domeniul social [i
s\-[i analizeze punctele tari [i cele
slabe care s\-i ajute pe viitor”, a
explicat Anemarie Gasser, manager de proiect `n cadrul Organiza]iei Interna]ionale pentru Caritate Cre[tin-Ortodox\.
~n urma acestei `ntruniri s-au
stabilit misiunea, obiectivele [i
activit\]ile pe care Arhiepiscopia
Ia[ilor le va implementa `n urm\torii trei-cinci ani `n domeniul
asisten]ei sociale. 
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Proiecte caritabile cu bani europeni
~ntr-o perioad\ `n care resursele financiare, att cele de la
bugetul de stat, ct [i cele ale institu]iilor private sau ale cet\]enilor, sunt sub presiunea crizei economice, fondurile europene sunt
o alternativ\ viabil\ pentru finan]area proiectelor caritabile. Pr.
Mihai Doro[inc\, paroh al Parohiei „Binecredinciosul Voievod
{tefan cel Mare [i Sfnt” din Ia[i,
a reu[it `n ultimii patru ani s\ deruleze mai multe proiecte caritabile cu finan]are european\.
Cel mai recent dintre ele, intitulat „O nou\ [ans\ pentru b\trnii din zona transfrontalier\ Ia[iSoroca”, `n valoare de 150 mii de
euro, este finan]at prin Programul
Opera]ional Comun RomniaUcraina-Republica Moldova, m\sura 3.2. “Este un proiect pe care
`l derul\m `n parteneriat cu Asociaia Ob[teasc\ «Soarta» [i Direcia Comunitar\ Ia[i, prin intermediul c\ruia vom desf\[ura activit\i de `ngrijire la domiciliu a unui
num\r de 50 de b\trâni (30 din
Ia[i [i 20 din Raionul Soroca), cu
vârste peste [aizeci de ani [i aflai
`n situaii de risc. ~ngrijirea va consta `n asisten\ medical\ acordat\
de personal specializat, asigurarea
s\pt\mânal\ a igienei `n locuinele
b\trânilor vizai de acest proiect [i
acordarea, lunar, a unor pachete

cu alimente de baz\”, explic\ pr.
Mihai Doro[inc\.
Un alt proiect caritabil pentru
care parohia ie[ean\ a ob]inut finan]are din fonduri europene `l
reprezint\ Centrul de zi destinat
b\trnilor cu probleme sociale
grave, construit `n incinta parohiei [i prin intermediul c\ruia se
asigur\ hran\, consiliere psihologic\, asisten]\ medical\ [i activit\]i recreative unui grup de dou\zeci [i patru de b\trni.
Totodat\, pr. Mihai Doro[inc\
are `n plan alte cteva proiecte
destinate persoanelor aflate `n
situa]ii de risc: o mic\ `ntreprindere social\ `n care s\ fie angaja]i [omeri afla]i `n situa]ii sociale
[i familiale dificile, a c\rei valoare se ridic\ la suma de 500 mii de
euro, un program de formare profesional\ [i un centru de zi pentru copii. “Travers\m o perioad\
dificil\, ale c\rei efecte se resimt
din plin `n plan social, [i avem
datoria s\ `ncerc\m s\ ajut\m cât
de mult ne st\ `n putin\. Din
p\cate, pentru c\ nu avem posibilitatea s\ susinem financiar
aceste proiecte din resurse proprii, ne-am adaptat la situaie [i
ne-am concentrat pe obinerea banilor din fonduri europene”, spune
pr. Mihai Doro[inc\. 

Sprijin pentru
v=rstnicii din
Centrul de asisten]\
“Sf=ntul Mina”
Centrul de asisten]\ social\
[i `ngrijire la domiciliu „Sfntul
Mina” din cadrul Funda]iei „Solidaritate [i Speran]\” a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei a
avut ini]iativa de a amplasa o
urn\ `n Catedrala Mitropolitan\
din Ia[i, `n vederea sprijinirii
activit\]ilor sociale acordate `n
beneficiul persoanelor vrstnice, afectate de boli grave, cu
venituri mici [i f\r\ sprijin din
partea celor apropia]i. ~n fiecare lun\ s-au ridicat banii din
urn\ `n baza unui proces-verbal `ncheiat `ntre reprezentan]ii
Catedralei [i cei ai Funda]iei
„Solidaritate [i Speran]\” [i s-au
distribuit `n func]ie de necesit\]i, dar mai ales de priorit\]i,
pentru achizi]ionarea de medicamente, materiale sanitare [i
alimente pentru beneficiarii
centrului. O sum\ important\ a
fost alocat\ programului de
hran\ cald\ la domiciliu, serviciu deosebit de solicitat `n comunitate. “~n contextul crizei actuale, `n care toi ne confrunt\m mai mult sau mai puin cu
dificult\i materiale, gestul de a
d\rui, oricât, pentru cineva
aflat `n nevoie mai mare decât
noi, reprezint\ o jertf\ [i merit\
apreciat din toat\ inima”, a transmis binef\c\torilor C\t\lina Fadur, coordonatorul Centrului de
asisten]\ social\ [i `ngrijire la
domiciliu „Sfntul Mina”. 
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Rezultatele examenului de titularizare
la disciplina Religie
n acest an, `naintea sus]inerii examenului de titularizare, Sectorul `nv\]\mnt
al Arhiepiscopiei Ia[ilor a
organizat un interviu, `n urma c\ruia cei care au dorit titularizarea
sau suplinirea la disciplina Religie s\ ob]in\ arhiereasca binecuvntare a IPS P\rinte Mitropolit
Teofan. “Am rânduit acest lucru
deoarece, mai `nainte de toate,
am dorit s\-i cunoa[tem mai bine
pe cei care, `n condiii de multe ori
dificile, au ales s\ ~l vesteasc\ pe
Dumnezeu din postura aceasta,
de profesor de Religie. ~n al doilea
rând, am `ncercat s\ identific\m
aspiraiile acestor veritabili catehei `n Biseric\. ~n al treilea rând,
am dorit s\ cunoa[tem nivelul de
preg\tire al acestor candidai la
rolul de profesor de Religie [i, din
p\cate, chiar s\ facem o triere”, a
afirmat protos. Hrisostom R\d\[anu, consilier al Sectorului `nv\]\mnt [i activit\]i cu tineretul al Arhiepiscopiei Ia[ilor.
~n jude]ul Boto[ani, la examenul de titularizare de pe 13 iulie,
dintre cei [aisprezece candida]i
intra]i `n concurs, [ase au avut
note peste 7; [apte au luat note
`ntre 5 [i 7, iar trei au luat note
sub 5, `nct a fost necesar s\ se
prezinte [i la examenul de suplinire. Dintre cele treisprezece
catedre de religie titularizabile `n
jude]ul Boto[ani, au fost ocupate
doar [ase, adic\ mai pu]in de
jum\tate. ~n jude]ul Neam], la sesiunea din iulie au existat doar
dou\ posturi titularizabile, unul
prin concurs [i unul acordat prin
redistribuire, `n condi]iile `n care
predarea orelor de Religie este

~

acoperit\ `n totalitate de personal
calificat. ~n jude]ul Ia[i, la examenul de titularizare din luna iulie
s-au `nscris cincizeci [i opt de
profesori de religie ortodox\, dintre care paisprezece au luat note
`ntre 7 [i 10 inclusiv, dou\zeci [i
trei de profesori au luat note `ntre
5 [i 7, iar [apte candida]i au primit note sub 5.
~n urma examenelor sus]inute,
`n luna iulie, la nivel na]ional,
paisprezece candida]i [i-au c[tigat dreptul de a profesa ca titulari
la disciplina Religie `n [coli [i licee din jude]ele Ia[i, Boto[ani [i
Neam], componente ale Arhiepiscopiei Ia[ilor. Lista profesorilor
titulari, `n ordinea mediilor finale
ob]inute, este urm\toarea: Alina
Narcisa Bosac, Ana Maria Linguraru, Teodor Mih\il\, Anca Nicoleta Crlescu, Ionu] Bogdan Balmu[, Roxana Elena Proboteanu,
Elena Diana Maximoiu, Florina
Vasilica Macarie, George Daniel

Neculai, Gabriela Ignat, Ionela
Geanina Apachi]ei, George Iustin
Cazacu, Mihaela Iuliana Rotariu,
Andreea Costinescu.
Alina Narcisa Bosac, singurul
candidat din Arhiepiscopia Ia[ilor
care a primit nota 10 la examenul
de titularizare, este absolvent\ a
Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Cuvioasa Parascheva” de
la M\n\stirea Agapia [i a Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din Ia[i, sec]ia
Asisten]\ Social\. “Consider c\
profesorul de Religie, prin activitatea pe care o desf\[oar\, este
un reper `ntr-o lume `n continu\
schimbare, o verig\ de leg\tur\
`ntre educaia religioas\ realizat\
`n cadrul [colii [i viaa cultic\, un
om care poate [i trebuie s\ fie un
exemplu de moralitate, de atitudine cre[tin\ [i, dac\ mi se permite a formula acest deziderat,
chiar un model”, a declarat Alina
Narcisa Bosac. 

Simpozion la Centrul de Tineret B\l]\te[ti
La Centrul de Tineret „Vestitorii Bucuriei” din parohia B\l]\te[ti, a avut loc, pe 4-6 august, simpozionul cu tema „Implic\-te pentru o via]\ demn\”.
La manifestare au participat treizeci [i [ase de tineri
din Piatra Neam], Roman, Trgu Neam] [i Bicaz.

Scopul `ntlnirii a fost acela de a preg\ti pe tineri s\
conceap\ [i s\ dezvolte proiecte durabile care s\
vin\ `n sprijinul comunit\]ii, precum [i s\ stabileasc\ strategii comune pe care consiliile locale ale tinerilor din jude] s\ le aplice `n urm\torii doi ani. 
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