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| Pastoral\ de Pa[ti

Dumnezeiasca Liturghie –
tr\ire a Tainei ~nvierii
† TEOFAN,
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOP AL IA{ILOR
{I MITROPOLIT AL
MOLDOVEI {I BUCOVINEI
Iubi]ilor preo]i din parohii,
cuvio[ilor vie]uitori ai sfintelor
m\n\stiri [i dreptcredinciosului
popor al lui Dumnezeu din Arhiepiscopia Ia[ilor: har, bucurie,
iertare [i ajutor de la Dumnezeu
Cel `n Treime preasl\vit – Tat\l,
Fiul [i Duhul Sfnt!
„Aceasta s\ facei `ntru po menirea Mea, c\, ori de câte ori
vei mânca pâinea aceasta [i vei
bea paharul acesta, moartea
Mea vei vesti, ~nvierea Mea vei
m\rturisi.” 1

Iubi]i fra]i preo]i,
Drept-m\ritori cre[tini,
HRISTOS A ~NVIAT!
e cuvine s\ aducem
mul]umire, `nainte de
toate, Domnului Hristos,
c\ ne-a `nvrednicit s\
ajungem [i anul acesta la sl\vitul
praznic al ~nvierii, la noaptea cea
plin\ de lumin\ a Sfintelor Pa[ti.
Ne bucur\m pentru aceste clipe,
anticipnd bucuriile pe care le
vom tr\i, timp de cteva zile, `n
ritm de s\rb\toare pascal\.
Despre rostul [i importan]a ~nvierii Domnului pentru via]a
noastr\, marele teolog Dumitru
St\niloae spune: “F\r\ `nviere,
na[terea oamenilor n-ar avea nici
o raiune. Existena `ns\[i ar r\mâne cu totul inexplicabil\. Singur\ `nvierea umple toate de
sens, de lumin\” 2. Cunoscnd
acest adev\r, Biserica `i consacr\

S

zilele de Pa[ti [i cele pn\ la
~n\l]are, dar [i duminicile de peste an, `ns\ m\rturise[te, totodat\,
c\ fiecare zi este [i ar trebui s\
devin\ o zi a ~nvierii, `ntruct
Domnul Cel `nviat este totdeauna
cu noi 3.
Ziua de Pa[ti este, a[adar, o
concentrare mai vizibil\ a ceea
ce cre[tinul este chemat s\ tr\iasc\ `n fiecare zi: „Hristos a `nviat,
bucuria mea!” era salutul adresat
totdeauna de Sfntul Serafim de
Sarov celui pe care `l `ntlnea.

2 | mai-iunie 2013 | Candela Moldovei | an XXII, nr. 5-6

Cunoa[terea [i tr\irea tainei
~nvierii se pot `mplini `n fiecare
clip\ a vie]ii, prin m\rturisirea credin]ei celei drepte, prin n\dejde
mntuitoare, prin dragoste atotcuprinz\toare, prin rug\ciune fierbinte [i smerenie adev\rat\ [i, mai
ales, prin Dumnezeiasca Liturghie, care le cuprinde pe toate.
De aceea, `n acest cuvnt pastoral, ne vom opri o clip\ asupra
Sfintei [i Dumnezeie[tii Liturghii,
ca tr\ire a tainei mor]ii [i ~nvierii
Domnului Hristos, ca tr\ire a 
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 tainei mor]ii [i `nvierii noastre.
S\vr[it\ `n fiecare zi `n multe
m\n\stiri [i, cel pu]in o dat\ pe
s\pt\mn\, `n bisericile de parohie, Sfnta Liturghie ofer\ posibili tatea ca omul, p\trunznd `n
adncul ei, s\ descopere adev\rul ~nvierii [i, prin aceasta, via]a
lui s\ capete un sens [i s\ se bucure de lumin\.

Iubi]i credincio[i,
Sfnta Liturghie este, pe de o
parte, m\rturisire sau “pomenire”
a jertfei [i ~nvierii lui Hristos, iar,
pe de alt\ parte, izvor de `nnoire
[i via]\ ve[nic\ pentru cei care
tr\iesc `n duhul liturgic al m\rturisirii pascale.
Cu pu]in `nainte de moartea
Sa pe Cruce, la Cina cea de Tain\, Hristos a d\ruit ucenicilor [i,
prin ei, [i nou\, taina “pomenirii”
mor]ii [i ~nvierii Sale, adic\ Euharistia, ca mijloc prin care s\ fim
mntui]i de moarte [i s\ dobndim harul ~nvierii. “Domnul Iisus,
spune Sfntul Apostol Pavel, `n
noaptea `n care a fost vândut, a
luat pâine [i, mulumind, a frânt
[i a zis: «Luai, mâncai; acesta
este trupul Meu care se frânge
pentru voi. Aceasta s\ facei spre
pomenirea Mea». Asemenea [i
paharul dup\ Cin\, zicând:
«Acest pahar este Legea cea nou\
`ntru sângele Meu. Aceasta s\
facei ori de câte ori vei bea, spre
pomenirea Mea». C\ci de câte ori
vei mânca aceast\ pâine [i vei
bea acest pahar, moartea Domnului vestii pân\ când va veni.” 4
“Pomenirea acestor `nfrico[ate
fapte din viaa lui Hristos, m\rturise[te un p\rinte monah din zilele noastre, se face zilnic de c\tre
Biseric\ `n Taina Sfintei Euharistii.
(...) Crucea Lui a [ters p\catul [i
moartea Lui a devenit izvorul
vieii. Prin pomenirea biruinei lui
Hristos, `n\l\m stindardul biruinei Sale `n inimile noastre [i prin
harul S\u noi ne ar\t\m biruitori
asupra p\catului [i, prin urmare,
[i asupra morii.” 5
Aceast\ “pomenire” a mor]ii [i
~nvierii Domnului Hristos, `n
Liturghie, se cuvine a fi `n]eleas\
nu doar ca o simpl\ amintire a

unui fapt istoric, ci mai ales „ca o
vie p\trundere `n t\râmul Duhului lui Hristos, `n dimensiunile
Sale dumnezeie[ti [i p\mânte[ti”,
“Liturghia, `n ve[nica sa realitate,
fiind Pa[tile Domnului” 6.
P\trunznd, a[adar, tot mai
adnc `n duhul “pomenirii” mor]ii [i ~nvierii lui Hristos, devenim,
prin Euharistie, `nc\ din lumea
aceasta, p\rta[i ai vie]ii celei
ve[nice: “Eu sunt pâinea vieii;
cel ce vine la Mine nu va fl\mânzi [i cel ce va crede `n Mine
nu va `nseta niciodat\. (…) Eu
sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine m\nânc\ din
pâinea aceasta viu va fi `n veci.
Iar pâinea pe care Eu o voi da
pentru viaa lumii este trupul
Meu. (...) Cel ce m\nânc\ trupul
Meu [i bea sângele Meu are via\
ve[nic\, [i Eu `l voi `nvia `n ziua
cea de apoi” 7.
Pregustat\ `nc\ de aici, bucuria `mp\rt\[irii de Hristos Dumnezeu va deveni deplin\ `n lumina celei de-a doua veniri a Sa
la sfr[itul veacurilor: “O, Pa[tile
cele mari [i preasfinite, Hristoase!, exclam\ cntarea Bisericii, O, ~nelepciunea, [i Cuvântul,
[i Puterea lui Dumnezeu! D\-ne
nou\ s\ ne `mp\rt\[im cu Tine,
mai adev\rat, `n ziua cea ne`nserat\ a ~mp\r\iei Tale” 8.

Iubi]i fra]i [i surori
`ntru Hristos Domnul,
Mare este taina ~nvierii lui
Hristos, tr\it\ `n Dumnezeiasca
Liturghie! Bucuria ~nvierii devine,
`n Sfnta Liturghie, bucuria tuturor oamenilor care, `n stare de
prezen]\ [i con[tientizare a evenimentului la care iau parte, devin uni]i [i `ntre ei prin `mp\rt\[irea din acela[i Hristos: “Iar pe
noi pe toi, care ne `mp\rt\[im
dintr-o pâine [i dintr-un potir, s\
ne une[ti unul cu altul prin `mp\rt\[irea Aceluia[i Sfânt Duh”,
gl\suie[te rug\ciunea Bisericii 9.
~mp\rt\[indu-se `mpreun\ de
Hristos Cel jertfit [i `nviat pentru ei,
oamenii cresc `n unire [i dragoste
`ntre ei [i primesc “putere s\ se
iubeasc\ [i ei pân\ la jertf\” 10.
Sfnta Liturghie devine, a[adar,
locul central [i timpul esen]ial de
`mbr\]i[are, `n rug\ciune [i dragoste, a `ntregii lumi, cu durerile
[i bucuriile ei. Prin aceast\ tain\,
spune p\rintele Sofronie, uce nicul Sfntului Siluan Athonitul,
“Domnul ne atrage spre a `mbr\i[a `n duh `ntreaga lume, unde,
`n fiecare clip\, milioane de oameni sau sunt zdrobii de loviturile asprei sori, sau zac la porile morii [i cu suspinurile lor cheam\ asupr\-le ajutorul de Sus. ~n m\sura propriei noastre experiene a 
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 tot felul de suferine, ne putem
afunda `n marea nem\rginit\ a
suferinelor oamenilor [i, prin rug\ciune, a `mp\rt\[i groazele lor,
ba uneori [i bucuriile. (...) ~n aceast\ rug\ciune cunoa[tem pe Hristos pogorându-Se `n iad, din nem\surata Sa dragoste – biruitoarea morii” 11.
Prin participarea la Sfnta [i
Dumnezeiasca Liturghie `n duh
de rug\ciune curat\ pentru to]i –
inclusiv pentru vr\jma[i [i, `n
mod special, pentru dezn\d\jdui]ii acestei lumi –, `n smerenie
[i veghe duhovniceasc\, inima [i
mintea omului devin „rai”, cum
spune Sfntul Simeon Noul Teolog, “munii [i stâncile” `mpietririi suflete[ti, ai necunoa[terii [i ai
mndriei sunt sf\rmate, `n om
“trezindu-se dorul de libertate” 12.
Acestea, precum [i multe altele, sunt darurile prin care Liturghia lucreaz\ tainic, dar real,
asupra omului, cuprinzndu-l
bucurii neb\nuite, d\t\toare de
sens [i lumin\. Este acea “dumnezeiasc\ veselie” ce izvor\[te
din “rodul cel nou al viei”, prin

Liturghie, “`n ziua cea vestit\ a
~nvierii”, cum spune cntarea Bisericii, `n noaptea de Pa[ti 13.

Iubi]i fii [i fiice
ai Bisericii lui Hristos,
~n aceast\ noapte plin\ de lumin\ a Sfintelor Pa[ti, bucuria
~nvierii cuprinde sufletele noastre. Este bine s\ se cunoasc\ adev\rul, experimentat de mul]i, c\
aceast\ bucurie poate fi p\strat\
[i dincolo de perioada Pa[tilor,
prin mijlocirea Dumnezeie[tii
Liturghii. “De fiecare dat\ dup\
Liturghie” ar trebui s\ avem “sim\mântul Pa[tilor de-biruin\-purt\toare [i de-lumin\-purt\toare” 14.
A fi tot timpul `n ambian]a de
lumin\ a ~nvierii `nseamn\ a tr\i
`n t\rmul sfnt al Liturghiei, cel
pu]in o dat\ pe s\pt\mn\. ~n
r\stimpul dintre dou\ Liturghii,
cre[tinul este chemat s\ prelungeasc\ bucuria primit\ la Liturghia la care a participat [i s\ a[tepte aceea[i bucurie de la Liturghia la care va participa, `mp\r-
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t\[indu-se cu Preacuratele Taine.
Astfel, omul `[i cl\de[te `ntreaga
via]\ pentru ca aceasta s\ devin\
o ne`ncetat\ s\vr[ire a Sfintei Liturghii `naintea Preasfintei Treimi.
Via]a lui devine, `n pofida suferin]elor [i `ncerc\rilor de tot
felul, o ne`ncetat\ bucurie pascal\, printr-o ne`ncetat\ Liturghie. Astfel, primesc via]\ cuvintele rostite la sfr[itul Sfintei Liturghii, dup\ `mp\rt\[irea cu Trupul [i Sngele Domnului Hristos:
“Am v\zut Lumina cea adev\rat\, am primit Duhul cel ceresc” 15;
“Am avut pomenirea morii Tale,
v\zut-am chipul ~nvierii Tale, umplutu-ne-am de viaa Ta cea nesfâr[it\, `ndulcitu-ne-am de hrana
Ta cea ne`mpuinat\” 16.
Avnd un asemenea dar de
via]\, de lumin\, de bucurie `n
Liturghie, s\ r\mnem aproape
de biseric\, de altar, de spovedanie, de `mp\rt\[irea cu Sfintele
Taine. Exist\ atta moarte `n lume, pentru c\ nu ne apropiem de
izvorul bogat `n via]\ al Liturghiei. Exist\ atta triste]e `n lume,
pentru c\ nu ne l\s\m sufletele s\ 
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distrug\toare de via]\, `n “serviciu religios” ca oricare altul.
De aceea, s\-L rug\m pe
Dumnezeu s\ ne d\ruiasc\ darul
`n]elegerii duhului d\t\tor de
via]\ [i `nviere al Sfintei Liturghii.
S\ ne l\s\m sufletele cuprinse de
bucuria ~nvierii lui Hristos [i s\
prelungim aceast\ bucurie prin
tr\irea ei la Liturghia s\vr[it\ `n
biserica m\n\stirii sau parohiei
din care facem parte. S\ `ncerc\m a tr\i, nu numai `n biseric\,
ci [i acas\ sau la locul de munc\,
`n ritm de Liturghie, `n fric\ [i
dragoste de Dumnezeu, `n ata[ament fa]\ de valorile familiei [i
ale neamului.
Dumnezeu s\ v\ aib\ pe to]i
`n lumina ~nvierii Sale, s\ v\ fie
al\turi `n clipe de cump\n\, s\ v\
cuprind\ pe to]i `n harul, binecuvntarea, iertarea [i iubirea Sa!
HRISTOS A ~NVIAT!
ADEV|RAT A ~NVIAT HRISTOS!
Dorindu-v\ tuturor o s\rb\toare a ~nvierii cu bucurie, v\ `mbr\]i[ez cu dragoste de frate [i p\rinte.
Al vostru c\tre Dumnezeu
rug\tor,
 se hr\neasc\ din bucuria pascal\
a Liturghiei. Domin\ atta `nsingurare peste via]a oamenilor,
chiar [i `ntre cre[tini, pentru c\

Liturghia nu mai este tr\it\ `n
adncimile [i cuprinderile sale
duhovnice[ti, transformndu-se,
adesea, `n simplu ritual, `n rutin\
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~nvierea Domnului, s\rb\toarea vie]ii `n Hristos
~n noaptea dintre 4 [i 5 mai,
mii de credincio[i au venit la Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i,
pentru a lua din Sfnta Lumin\
adus\ de la Ierusalim. ~n sunetul
cnt\rii m\rturisitoare a ~nvierii [i a
clopotelor, IPS Mitropolit Teofan
i-a invitat pe credincio[ii aduna]i
pe esplanada din fa]a catedralei
s\ vin\ [i s\ ia lumin\ din lumina
~nvierii lui Hristos. Inundat\ de

luminile lumn\rilor aprinse,
curtea Catedralei Mitropolitane a
devenit spa]iu liturgic, de rug\ [i
de cntare sfnt\, de puternic\
m\rturisire aduc\toare de bucurie c\ „Hristos a `nviat!”.
Dup\ citirea Sfintei Evanghelii, a urmat Utrenia Pa[tilor [i
Sfnta Liturghie a Sfntului Ioan
Gur\ de Aur, la finalul c\reia au

fost sfin]ite prinoasele aduse de
credincio[i. Conform tradi]iei, `n
Sala „Dr. Iustin Moisescu” a Centrului Eparhial Ia[i, IPS P\rinte
Mitropolit Teofan, `mpreun\ cu
p\rin]ii slujitori ai Catedralei Mitropolitane, a ciocnit ou\ ro[ii cu
ie[enii [i pelerinii veni]i la slujba
~nvierii, oferindu-le cte o p\scu]\ [i un pahar cu vin. 

Biserica, loc de manifestare a plin\t\]ii Duhului Sf=nt
~n Duminica Pogorrii Duhului Sfnt, IPS P\rinte Mitropolit
Teofan a s\vr[it Sfnta Liturghie `n Catedrala Mitropolitan\
din Ia[i. La aceasta au participat
[i foarte mul]i credincio[i care,
`mpreun\ cu preo]ii liturghisitori, au ar\tat `ntr-un glas c\
`mpreun\ formeaz\ Biserica,
loc de manifestare a plin\t\]ii
Duhului Sfnt. Ca o `ncununare
a acestei s\rb\tori, ca semn al
lucr\rii v\zute a Sfntului Duh,
tn\rul diacon Smeu Paul Andrei a fost hirotonit preot, primind spre p\storire [i pov\]uire
c\tre cer pe credincio[ii din

parohia cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului”, din Com\ne[ti, Protopopiatul Darabani.
IPS P\rinte Mitropolit Teofan
a reliefat, `n cuvntul de `nv\]\tur\, c\ `mp\rt\[irea Sfntului
Duh este o manifestare de fiecare clip\, “c\ci nu exist\ clip\ `n
care omul s\ tr\iasc\ `n mod autentic, decât dac\ se las\ p\truns de puterea Duhului Sfânt”.
La finalul Sfintei Liturghii, ca
semn v\zut al pre]uirii activit\]ii
lor din cadrul Centrului Eparhial
din Ia[i, preo]ii Sebastian Teacu
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[i Bogdan Racu au fost ridica]i
la rangul de iconomi stavrofori.
Imediat dup\ sfr[itul Sfintei
Liturghii, a urmat Vecernia Rusaliilor sau Vecernia plec\rii genunchilor, `n timpul c\reia s-au
citit [apte rug\ciuni speciale,
care se citesc doar `n aceast\
sfnt\ zi, rug\ciuni prin care se
cere ajutorul Sfintei Treimi [i
prin care se aminte[te [i de cele
[apte daruri ale Duhului Sfnt.
La final, credincio[ii au primit
ramuri de tei [i de nuc sfin]ite,
care pre`nchipuie limbile ca de
foc ce s-au pogort peste Sfin]ii
Apostoli `n ziua Cincizecimii. 
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Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit Teofan
la parohii [i m\n\stiri
n perioada mai-iunie 2013, ~naltpreasfin]itul
P\rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a vizitat parohiile: „Toma Cozma” [i
„Sfnta Vineri” – „Sfntul Alexandru” din municipiul Ia[i, „Sfntul Prooroc Isaia” Crlig-Popricani, „Adormirea Maicii Domnului” Uricani (Protopopiatul Ia[i 1); „Sfntul Prooroc Daniel” [i „Sfntul Mucenic Ioan Valahul” din cartierul ie[ean CUG
(Protopopiatul Ia[i 2); „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i
Elena” Dumbrava [i „Sfntul Mare Mucenic Dimitrie” Zanea (Protopopiatul Ia[i 3); „Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel” din Trgu Frumos (Protopopiatul
Pa[cani); „Sfntul Ioan”-Domnesc din municipiul

~

¯ M\n\stirea Hadmbu din
jude]ul Ia[i a fost, pe 10 mai, loc
de pelerinaj pentru un num\r
mare de credincio[i care au participat la sfin]irea altarului de
var\, `nchinat Izvorului T\m\duirii (foto 2). L\ca[ul de `nchinare,
aflat lng\ biserica-monument a
str\vechii a[ez\ri monahale, a fost
trnosit de PS Calinic Boto[\neanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor, [i de PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
Sfnta Liturghie a fost s\vr[it\
de cei doi ierarhi, al\turi de soborul de preo]i [i diaconi, pe o scen\ amenajat\ `n curtea a[ez\rii
monahale. Din soborul slujitorilor
au f\cut parte stare]i [i preo]i parohi din toat\ Mitropolia Moldovei [i Bucovinei. La finalul acesteia, PS Calinic Boto[\neanul a
acordat prof. dr. Vasile Burlui, din
partea IPS Mitropolit Teofan, Distinc]ia „Sfntul Ierarh Dosoftei”.
De asemenea, Vasile [i Ana Onic\

2

Piatra Neam], „Sfntul Ilie Tesviteanul” HomiceniBrg\oani (Protopopiatul Piatra Neam]); „Adormirea Maicii Domnului” Vn\tori (Protopopiatul
Trgu Neam]); „Sfin]ii Ioachim [i Ana” Dorne[tiCosti[a (Protopopiatul Roznov); „Buna Vestire”,
„Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel” [i „Sfnta Cuvioas\
Parascheva” din municipiul Boto[ani (Protopopiatul Boto[ani).
~n aceea[i perioad\, P\rintele Mitropolit Teofan a
vizitat m\n\stirile: Frumoasa [i Galata din Ia[i, {oldana (jude]ul Ia[i), Bistri]a, Neam], Dur\u, Petru Vod\
(jude]ul Neam]) [i Pop\u]i (jude]ul Boto[ani). 

1
au primit Distinc]ia de vrednicie
„{tefan cel Mare [i Sfnt”.
¯ Sfin]irea bisericii cu hramurile “Sfntul Prooroc Daniel„ [i
“Sfntul Mucenic Ioan Valahul„ din
Ia[i (foto 1), eveniment a[teptat
de credincio[ii din cartierul CUG
de mai bine de zece ani, a avut loc
pe 12 mai. Peste o mie de credincio[i s-au `nchinat `n sfntul altar
al l\ca[ului proasp\t trnosit de
IPS Mitropolit Teofan, dup\ care

acesta, `n sobor de preo]i [i diaconi, a s\vr[it Sfnta Liturghie.
~nainte de `nceperea dumnezeie[tii slujbe, arhim. Paisie Teodorescu,
consilier patriarhal, a dat citire
mesajului Preafericitului P\rinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne, intitulat „O nou\
poart\ a Cerului la Ia[i – Biserica
«Sfntul Prooroc Daniel» [i «Sfntul Mucenic Ioan Valahul»“. Drept
recuno[tin]\ din partea Patriarhiei
Romne, pentru munca depus\ `n
ultimii ani, pr. paroh Ioan Chirvas\
a primit Crucea Patriarhal\ pentru
clerici. De asemenea, domnului
Constantin Com\nescu, directorul
grupului de firme „Pieta“, i-a fost
conferit „Ordinul Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena”, iar domnului
Corneliu Muha, directorul Editurii
„Sfntul Mina“ din Ia[i, i-a fost
conferit „Ordinul Sanctus Stephanus Magnus“. {i celelalte persoane
care au ajutat la construc]ia bisericii au fost remarcate, primind diplome [i distinc]ii de vrednicie.
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¯ Biserica “Sfntul Prooroc
Isaia” din satul Crlig, Protopopiatul Ia[i 1 (foto 3), are o vechime
deosebit\, datnd din 1816, cunoscut fiind faptul c\ a fost construit\ de un ieromonah. Dup\ un
amplu proces de restaurare [i `nfrumuse]are, pe 18 mai, IPS P\rinte
Mitropolit Teofan a s\vr[it slujba
de resfin]ire a acestei biserici.
Pentru efortul depus `n lucrarea
de restaurare a l\ca[ului de cult,
pr. paroh Adumitroae Mihai Daniel
a fost hirotesit iconom stavrofor.
Ziua de smb\t\ a continuat
cu sfin]irea de c\tre IPS Teofan a
a[ez\mntului social din Parohia
„Adormirea Maicii Domnului”
din Uricani, Protopopiatul Ia[i 1
(foto 5). La sfr[itul slujbei arhiere[ti, pr. paroh Cristian Vasil a
primit, din partea Mitropolitului
Moldovei [i Bucovinei, Distinc]ia
„{tefan cel Mare” cu insign\, iar
Ioan Nani, directorul general al
S.C. Antibiotice S.A., a primit distinc]ia „Crucea Sfntului Ierarh
Dosoftei“ pentru mireni.
¯ Pe 26 mai, IPS P\rinte Mitropolit Teofan a sfin]it noua biseric\ a Parohiei “Buna Vestire”
din municipiul Boto[ani (foto 4).
Slujba de sfin]ire prin stropire cu
ap\ sfin]it\ [i prin ungere cu
Sfntul [i Marele Mir a fost urmat\ de Sfnta Liturghie, la care au
participat aproximativ cinci mii
de credincio[i. Din soborul preo]ilor slujitori, al\turi de pr. Dan
Afloroaiei, parohul Bisericii „Buna Vestire”, [i de pr. Lucian Leonte,
protoiereul Protopopiatului Boto[ani, au f\cut parte [i pr. Marian
Timofte, consilier `n cadrul Sectorului administrativ-bisericesc al
Arhiepiscopiei Ia[ilor, [i pr. Florin
Chiril\, inspector bisericesc `n
cadrul Arhiepiscopiei Ia[ilor.
La finalul Sfintei Liturghii, p\rintele protopop Lucian Leonte a
dat citire hrisovului de sfin]ire, act
semnat de IPS Mitropolit Teofan
[i pus, la slujba trnosirii, `n piciorul sfintei mese din altar, dup\
care pr. paroh Dan Afloroaiei a
adresat cteva cuvinte mul]imii
prezente, `n care a f\cut referire
la cei care au f\cut posibil\ ridicarea l\ca[ului de cult. S\rb\toa-
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rea bisericii boto[\nene s-a `ncheiat cu acordarea rangului de
iconom stavrofor p\rintelui paroh Dan Afloroaiei [i cu acordarea Distinc]iei „Crucea Moldav\” pentru mireni colonelului Dionisie Br\d\]an.

Teofan a adus bucurie enoria[ilor
Parohiei “Adormirea Maicii Domnului” din Nem]i[or, Protopopiatul Trgu Neam] (foto 7), resfin]ind biserica `nl\untrul c\reia
se ostenesc s\ afle drumul c\tre rai,
al\turi de pov\]uitorul lor duhovnicesc, pr. paroh Nicolae Axentoi.

¯ Primul l\ca[ de `nchin\ciune din Protopopiatul Darabani
ridicat `n cinstea Sfntului Mare
Mucenic Ioan cel Nou de la
Suceava [i `nchinat Intr\rii Maicii
Domnului `n Ierusalim va fi `n
Parohia Cuza-Vod\-Vii[oara, Protopopiatul Darabani (foto 6). Pe
2 iunie, PS Episcop-Vicar Calinic
Boto[\neanul a sfin]it locul pentru viitoarea biseric\, eveniment
la care au participat credincio[i
din Parohia Cuza-Vod\ [i din alte
pa rohii `nvecinate. Pr. paroh
Ionu] Dinu, dimpreun\ cu cele
aproximativ dou\ sute de familii
ale parohiei vor ridica un nou sfnt
l\ca[, `n locul bisericii vechi din
lemn, f\r\ temelie.

Dup\ slujba de resfin]ire a bisericii, a casei sociale [i a oficiului parohial, ca mul]umire adus\
lui Dumnezeu pentru toate bun\t\]ile primite de-a lungul timpului,
credincio[ii s-au adunat pentru a
gusta cu to]ii din rev\rsarea de har
oferit\ de Sfnta Liturghie, mul]i
dintre ei `mp\rt\[indu-se cu Trupul [i Sngele Domnului, des\vr[ind astfel mul]umirea lor pentru
faptul de a fi ajuns s\ tr\ iasc\
aceast\ zi, pe care de mult\ vreme o a[teptau. La finalul Sfintei
Liturghii, IPS Mitropolit Teofan l-a
ridicat la rangul de iconom stavrofor pe pr. paroh Nicolae Axentoi [i a acordat mai multe distinc]ii membrilor Consiliului parohial,
doamnei primar Maria Petrariu,

precum [i altor credincio[i.

¯ Pe 9 iunie, `n Duminica a VI-a
dup\ Pa[ti, IPS P\rinte Mitropolit
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¯ Pe 15 iunie, IPS P\rinte Mitropolit Teofan a sfin]it biserica
Parohiei Homiceni, Protopopiatul Piatra Neam] (foto 9). La finalul Sfintei Liturghii, pr. paroh
Hotea Bogdan Cristinel a primit
distinc]ia de iconom stavrofor. ~n
semn de recuno[tin]\, mai mul]i
credincio[i au primit distinc]ii de
vrednicie, `n timp ce unul dintre
principalii ctitori, domnul Melu
Dabija, a primit Distinc]ia „Crucea moldav\”.
¯ Pe 16 iunie, `n duminica de
leg\tur\ `ntre ~n\l]area cu Trupul
la cer a Domnului [i plinirea f\g\duin]ei trimiterii Duhului Sfnt,
IPS P\rinte Mitropolit Teofan a
resfin]it capela cu hramul “Sfntul Mare Mucenic Dimitrie”, din
incinta Spitalului Or\[enesc
“Sfntul Dimitrie” din Trgu
Neam] (foto 10). Vechea capel\
a fost construit\ prin st\ruin]a [i
rvna arhimandritului Neonil,
stare] la m\n\stirile Secu [i
Neam], `n aceasta slujindu-se
f\r\ `ntrerupere timp de o sut\ de
ani, `ntre 1852 [i 1952. Dup\ patruzeci de ani, `n 1992, a fost redeschis\, s\vr[indu-se din nou,
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aici, Sfnta Liturghie. ~n perioada
1996-2013, s-au efectuat ample
lucr\ri de restaurare, din dorin]a
ca acest l\ca[ de cult s\ fie, `n
ansamblul construc]iei, inima duhovniceasc\ care pulseaz\ duh
t\m\duitor `n trupurile [i sufletele celor afla]i `n suferin]\.
Dup\ slujba de sfin]ire a capelei, a urmat s\vr[irea Sfintei Liturghii, la finalul c\reia preotul
de caritate al spitalului, Emilian
Cre]u, a primit rangul de iconom
stavrofor, iar mai multor credincio[i care au contribuit, prin
rvna [i dragostea lor, la ajungerea `n aceast\ zi de ve[nic\ pomenire pentru istoria acestui
sfnt l\ca[ le-au fost oferite distinc]ii de vrednicie.
¯ ~n ajunul s\rb\torii Pogorrii Duhului Sfnt, pe 22 iunie,
IPS P\rinte Mitropolit Teofan a binecuvntat ostenelile comunit\]ii
de credincio[i din satul Dorne[ti,
Protopopiatul Roznov, sfin]ind
biserica cu hramul “Sfin]ii Ioachim [i Ana” (foto 11), pe care
ace[tia au `nceput s\ o zideasc\
`n 2003, al\turi de p\rintele Eugen

13
Holicov, care, `ntre timp, a trecut
la Domnul. Trecerea la cele
ve[nice a p\storului lor nu le-a
stins rvna s\tenilor de a avea un
altar de jertf\ `n mijlocul satului,
a[a c\, al\turi de noul p\rinte
paroh, Mihai Cristian, au reu[it s\
duc\ la bun sfr[it frumoasa lucrare `nceput\ `n urm\ cu zece
ani. Dup\ slujba de sfin]ire a bisericii, IPS Teofan a rostit o rug\ciune de dezlegare, s\vr[ind
apoi Sfnta Liturghie. Ca o `ncununare a muncii depuse al\turi
de credincio[ii s\i, dar [i ca responsabilizare pentru lucrarea
ce-i st\ `n fa]\, pr. paroh Mihai
Cristian a fost hirotesit ico nom
stavrofor.
¯ Biserica Parohiei Hoise[ti,
Protopopiatul Ia[i 3 (foto 12), a
fost resfin]it\, pe 23 iunie, de PS
Episcop-Vicar Calinic Boto[\neanul. Preasfin]ia Sa a fost `ntmpinat, la primele ore ale dimine]ii,
de soborul preo]ilor, de credincio[ii din parohie, din satele `nvecinate [i din Ia[i. Slujba de resfin]ire a fost urmat\ de Sfnta Liturghie [i de Vecernia Rusaliilor.
Pen tru toat\ osteneala depus\, 
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Comuniune `n duh de rug\ciune la hramul M\n\stirii Neam]
Dintru `nceputuri, hramul M\n\stirii Neam] a
fost o s\rb\toare a comuniunii de rug\ciune [i
tr\ire `n Domnul, pentru fra]ii monahi, dar [i pentru pelerinii veni]i de departe `ntru tainic\ rug\.
~n ajunul marii s\rb\tori, numero[i credincio[i
s-au al\turat ob[tii de monahi, pentru a fi `mpreun\-rug\tori cu ace[tia, oferindu-se pe ei `n[i[i
[i unii pe al]ii lui Dumnezeu, `n cadrul slujbei de
priveghere, s\vr[it\ de IPS Pimen, Arhiepiscopul
Sucevei [i R\d\u]ilor, `n prezen]a IPS Teofan,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei.
~n ziua de s\rb\toare a ~n\l]\rii Domnului, la
slujba de sfin]ire a apei, celor doi ierarhi li s-au
al\turat 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.
La Sfnta Liturghie, `n cuvntul de `nv\]\tur\
de dup\ citirea Sfintei Evanghelii, IPS Mitropolit
Teofan a reliefat voca]ia noastr\ de a fi “martori [i
m\rturisitori ai ~n\l\rii Mântuitorului Hristos,
p\strând vie leg\tura cu cerul, cu familia [i cu
sfinii”. La finalul slujbei, ansamblul folcloric de
copii „{ez\toarea”, din comuna Vn\tori-Neam],
a interpretat mai multe cntece patriotice.
Apoi a avut loc slujba Parastasului pentru ctitorii M\n\stirii Neam], dar [i pentru eroii neamului romnesc, muta]i `n ve[nicie direct din
temni]e [i lag\re, de pe diferite fronturi de ap\rare
a ]\rii [i a credin]ei noastre str\mo[e[ti. Cu acest
prilej, stare]ul M\n\stirii Neam], p\rintele arhimandrit Benedict Sauciuc, i-a evocat, pe scurt, pe
cei care [i-au sfin]it vie]ile lucrndu-[i mntuirea
`n acest loc binecuvntat de Dumnezeu, dintre
 pr. paroh Cristian Rotaru a primit
rangul de iconom stavrofor. De
asemenea, au fost oferite distinc]ii
de vrednicie credincio[ilor care
au sus]inut lucr\rile de construc]ie la biseric\ [i la a[ez\mntul
social. La final a fost sfin]it\ casa
social\ a Parohiei Hoise[ti.
¯ ~n ziua pr\znuirii Sfin]ilor
Apostoli Petru [i Pavel, pe 29 iunie, IPS Mitropolit Teofan s-a aflat
`n mijlocul credincio[ilor din
Parohia “Sfin]ii Apostoli Petru [i
Pavel” din municipiul Boto[ani
(foto 8), pentru a binecuvnta [i
sfin]i biserica pe care ace[tia au
`n\l]at-o. Dup\ `nconjurarea bisericii `n procesiunea de sfin]ire,
stropirea cu ap\ sfin]it\, ungerea

care se remarc\ Sfntul Paisie Velicikovski [i
Sfntul Ioan Iacob Hozevitul. P\rintele stare] a
m\rturisit [i faptul c\ unii vie]uitori au dorit s\
r\mn\ `n m\n\stire [i dup\ trecerea `n ve[nicie,
amintind `n acest sens de Sfntul necunoscut, al
c\rui mormnt s-a `n\l]at de la sine din p\mnt,
pentru a petrece, `n continuare, al\turi de p\rin]ii
acestei m\n\stiri, precum [i faptul c\ al]ii au vrut
s\ vin\ s\ s\l\[luiasc\ aici, a[a cum este cazul
Sfntului Simeon cel din Muntele Minunat, ale
c\rui moa[te se afl\ `n biseric\.

cu Sfntul [i Marele Mir [i trnosirea sfintei mese, slujba a continuat cu Sfnta Liturghie. ~n cuvntul de `nv\]\tur\, IPS P\rinte
Mitropolit Teofan i-a `ndemnat pe
cre[tini s\ fie urm\tori Domnului
Hristos, accentund faptul c\
putem `mplini aceast\ misiune
doar prelungind `n via]a noastr\
statutul de apostol, fiind apostoli
`n familia noastr\, `n parohia
noastr\, `n neamul nostru.
La sfr[itul Sfintei Liturghii, IPS
Mitropolit Teofan a acordat pentru trei familii din marea familie
de ctitori Distinc]ia „Crucea moldav\”. De asemenea, pentru activitatea administrativ\ [i pastoral\
de pn\ acum, pr. Ulman Mihai a
primit distinc]ia de iconom.
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¯ Pe 30 iunie, `n Duminica
Tuturor Sfin]ilor, IPS P\rinte Mitropolit Teofan a sfin]it biserica
Parohiei “Sfin]ii Apostoli Petru [i
Pavel” din ora[ul Trgu-Frumos,
Protopopiatul Pa[cani (foto 13).
Construc]ia acestei biserici a
`nceput `n urm\ cu treisprezece
ani, fiind realizat\ sub form\ de
cruce, `n stil [tefanian. Ansamblul parohial a fost `nfrumuse]at,
`n tot acest timp, prin construc]ia
casei sociale, care a func]ionat la
`nceput ca paraclis, a casei parohiale [i a clopotni]ei.
Pentru apostolatul s\u `n aceast\ parohie, p\rintele paroh a primit,
din partea IPS Mitropolit Teofan,
Distinc]ia „Crucea Sfntul Ierarh
Dosoftei”. 

filantropia Bisericii |

Activit\]i derulate de centrele
Funda]iei “Solidaritate [i Speran]\”
Centrul de Asisten]\ Social\ [i
~ngrijire la Domiciliu „Sfntul
Mina”, ce apar]ine de Funda]ia
„Solidaritate [i Speran]\” a Arhiepiscopiei Ia[ilor, a acordat, `n
ultima perioad\, o aten]ie special\ identific\rii de noi cazuri
sociale, pentru a veni `n sprijinul
persoanelor suferinde de boli
cronice invalidante sau al celor
de vrsta a treia, care se confrunt\ cu dificult\]i `n via]a de zi
cu zi. Noii beneficiari au fost informa]i asupra situa]iilor de risc
[i asupra drepturilor lor sociale,
iar acolo unde a fost cazul, au
primit sprijin direct `n ob]inerea
certificatului de `ncadrare `n grad
de handicap. De asemenea, persoanele care beneficiaz\ de programul de `ngrijire la domiciliu al
Centrului „Sfntul Mina” au
primit vizitele angaja]ilor, cu care
au putut `mp\rt\[i din preocup\rile [i dorin]ele lor. Centrul ofer\
servicii de `ngrijire la domiciliu
pentru 50 de beneficiari, persoane vrstnice [i persoane cu boli
cronice invalidante.
De asemenea, cei 114 beneficiari ai Cantinei sociale „Sfntul
Sava” au primit, zilnic, mncare
cald\ (inclusiv transportul gratuit
al prnzului la domiciliu, `n cazul
persoanelor nedeplasabile), consiliere social\ `n vederea reintegr\rii `n via]a social\ activ\ a persoanelor marginalizate sau excluse social, informare asupra situa]iilor de
risc [i asupra drepturilor sociale.
~n ceea ce prive[te activitatea
Centrului de Recuperare [i ~ngrijire Medical\ „Sfnta Ana”, au
fost oferite servicii specializate

pentru 12 persoane afectate de
boli grave (`n special cu afec]iuni
oncologice) [i 5 persoane cu boli
cronice invalidante, cazuri sociale. ~ngrijirea echipei medicale
a vizat men]inerea [i `mbun\t\]irea st\rii de s\n\tate a pacien]ilor, sprijinul profesional [i emo]ional din partea speciali[tilor
centrului avnd rezultate benefice asupra bolnavilor. Centrul
„Sfnta Ana” acord\ servicii medicale la domiciliu, la standarde
de `nalt\ calitate, precum: tratamente injectabile [i perfuzabile,
`ngrijirea [i pansarea escarelor,
m\surarea parametrilor func]ionali etc. De asemenea, majoritatea
persoanelor tratate au beneficiat [i
de [edin]e de kinetoterapie.
~n cadrul Centrului de Incluziune Social\ al Funda]iei „Solidaritate [i Speran]\”, persoanele
aflate `n situa]ii de excluziune social\ au beneficiat de cursuri de
`ngrijitor bolnavi la domiciliu,
operator introducere [i validare
date pe calculator, patiser [i lucr\tor `n comer], pentru a ob]ine
o calificare `n vederea integr\rii
pe pia]a muncii. 

S\rb\toare la C\minul de B\tr=ni
“Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena” din Ia[i
B\trnii afla]i `n c\minul din
Bucium au avut bucuria de a-i
cinsti pe Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena, ocrotitorii acestui a[ez\mnt de ajutor social. Pe 20 mai,
slujba Vecerniei unit\ cu Litia a

fost s\vr[it\ de pr. Vilie Doro[inc\, protoiereu al Protopopiatului Ia[i 2, care a transmis, cu
acest prilej, binecuvntarea IPS P\rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei. 

Campanie de
responsabilitate
social\, derulat\
de Centrul de
Pelerinaj “Sf=nta
Parascheva”
Centrul de Pelerinaj „Sfnta
Parascheva” al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei a lansat, `n
luna iunie, o campanie de responsabilitate social\, prin intermediul c\reia s-a dorit sprijinirea persoanelor defavorizate, organizarea [i implicarea
`n diverse activit\]i sociale. Primii beneficiari au fost dou\zeci de tineri cu dizabilit\]i,
care au mers, pe 8-9 iunie, `ntr-o excursie gratuit\ la Dur\u.
Proiectul este sus]inut din fondurile Centrului de Pelerinaj
„Sfnta Parascheva“ [i din
dona]ii.
Concret, speciali[tii din cadrul Funda]iei „Al\turi de Voi”
Romnia, `mpreun\ cu reprezentan]ii Centrului de Pelerinaj „Sfnta Parascheva”, au
`ncercat s\ le ofere tinerilor
consiliere `n orientarea voca]ional\/profesional\, prin analizarea aspira]iilor, priorit\]ilor, calit\]ilor personale [i a
scopurilor. Au fost organizate
ateliere tematice, tinerii avnd
posibilitatea s\ ajung\ s\-[i
cunoasc\ resursele de care au
nevoie din punct de vedere
profesional, dar [i s\-[i stabileasc\ obiective realiste,
corelate cu posibilit\]ile proprii [i necesit\]ile socio-economice. Timp de dou\ zile, la
Dur\u, au fost organizate ateliere ce au avut ca scop dezvoltarea personal\ a acestor
persoane. “~ncerc\m s\-i ajut\m s\-[i dezvolte cunoa[terea
[i stima de sine, s\ le oferim
consiliere `n ceea ce prive[te
orientarea profesional\”, a declarat Costel Damian, managerul Centrului de Pelerinaj
„Sfnta Parascheva“. 
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Spectacol caritabil al Funda]iei “Solidaritate [i Speran]\”
Funda]ia „Solidaritate [i Speran]\” a Arhiepiscopiei Ia[ilor a
organizat, pe 1 iunie, cea de a
doua edi]ie a evenimentului caritabil „Zmbe[te, copile!”, ocazie
cu care peste 150 de copii [i
tineri talenta]i din Ia[i [i din alte
localit\]i ale ]\rii au urcat pe
scena Casei de Cultur\ a Studen]ilor Ia[i. Printre copiii care
au prezentat momente artistice `n
cadrul spectacolului caritabil
s-au num\rat: Juniorii Operei
Na]ionale Romne Ia[i, dirijor
Raluca Zaharia; copiii beneficiari
ai Centrelor de zi pentru copii ale
Funda]iei „Solidaritate [i Speran]\”, „Sfnta Marina” [i „Mia Casa
Incule]”, coordonatori Lucian
Isaicu [i Monica Bail\u; Corul de
copii „Musica Viva” al Asocia]iei
„Iubire [i ~ncredere”, dirijor Daniela Doro[inc\; Ansamblul instrumental „Ghiocelul”, al Liceului Economic „Nicolae Iorga”
din Pa[cani, profesor dirijor
Gheorghe Ar[inel, precum [i
copii de la Palatul Copiilor Ia[i,
profesor dirijor Anca Apetroaiei.
“~ntreaga sum\ de bani [i produsele colectate au fost direcionate pentru sprijinirea activit\ilor

sociale derulate `n sprijinul copiilor defavorizai asistai social prin
cele dou\ centre de zi”, a precizat Mihaiela Macsim, reprezentant al sectorului de marketing, `n
cadrul funda]iei patronate de
Arhiepiscopia Ia[ilor.
Centrele de zi pentru copii ale
Funda]iei „Solidaritate [i Speran]\” urm\resc dezvoltarea [i
exersarea abilit\]ilor de via]\, formarea educa]ional\ [i socialcomportamental\ a beneficiarilor
proveni]i din familii defavorizate,

astfel `nct ei s\ se dezvolte la
standardele calitative ale unei
vie]i normale, comparabile cu
ale copiilor proveni]i din familii
echilibrate afectiv [i economic.
Prin activit\]ile [i mediul care li
se creeaz\ `n cele dou\ centre,
copiii sunt `ncuraja]i s\ `nve]e
s\-[i ating\ ]elurile propuse, astfel `nct s\ devin\, `n viitor, persoane educate, independente,
active, capabile s\ se auto`ntre]in\ [i s\-[i dep\[easc\, astfel,
statutul de persoan\ aflat\ `n situa]ie de risc social. 

“C=ntec pentru suflet”, la Ia[i
Casa de Cultur\ a Sindicatelor din Ia[i a g\zduit,
pe 10 mai, a II-a edi]ie a concertului caritabil
„Cntec pentru suflet”. Evenimentul a fost organizat
de Biroul de Asisten]\ Social\ „Diaconia” al
Centrului Eparhial Ia[i. Fondurile strnse prin vnzarea de bilete [i dona]ii au fost direc]ionate c\tre
copii sau tineri care doresc s\ urmeze cursurile
liceale, c\tre copiii ce provin din familii numeroase
[i au o situa]ie material\ precar\, c\tre copiii care
p\r\sesc centrele de plasament [i c\tre copiii sau
tinerii cu deficien]e de auz [i vorbire. “Noi p\str\m
obiceiul str\mo[esc de a fi credincio[i [i, de aceea,
trebuie s\ ne gândim [i la cei nevoia[i. Dac\ nou\
ne prisosesc cele p\mânte[ti, trebuie s\ oferim [i
celor care sunt `n lipsuri. ~ncerc\m s\ urm\m cuvântul Mântuitorului Hristos, de a fi aproape de semeni. Nou\, arti[tilor, ne este foarte u[or s\ fim
al\turi de cei `n nevoie, `ntrucât venim pe scen\
pentru a interpreta cântecele `n faa publicului
drag”, a spus interpreta de muzic\ popular\ Mioara
Velicu, care a cntat al\turi de al]i arti[ti, pe scena
Casei de Cultur\ din Ia[i. Printre interpre]ii de muzi-

c\ popular\ care au evoluat pe scen\ s-au mai num\rat: Gheorghe Turda, {tefan Deaconi]a, Maria {alaru, Pamfil Roat\, Cristina Turcu-Preda, Gheorghi]a
Nicolae, Claudia Martinic\ [i Manuela Pohoa]\. 
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Apel al Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei
pentru consolidarea statutului tradi]ional al familiei [i al c\s\toriei
Noi, membrii Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei, `n cadrul [edin]ei de
lucru de pe 12 iunie 2013, care a
avut loc la M\n\stirea Neam],
lavr\ istoric\ a isihasmului romnesc, am luat act cu bucurie fa]\
de demersul Patriarhiei Romne,
care a `naintat o serie de propuneri c\tre Comisia de revizuire
a Constitu]iei, `ntre care [i cea
privind definirea familiei, ca `ntemeindu-se pe c\s\toria liber consim]it\ „`ntre un b\rbat [i o femeie”. ~n acest context, ne declar\m `ngrijora]i de respingerea,
de c\tre aceast\ comisie, a unei
astfel de clarific\ri, absolut necesare `n contextul lumii de azi, cu
att mai mult cu ct, anterior,
aceia[i membri votaser\ pentru o
astfel de defini]ie. Acceptnd actuala formul\ din Constitu]ie,
aceasta ar putea deschide perspectiva legifer\rii „c\s\toriilor”
`ntre persoanele de acela[i sex.
No]iunea de „so]i” care apare
acum `n definirea constitu]ional\
a c\s\toriei las\ deschis\, din p\cate, aceast\ posibilitate.
~n slujirea noastr\ de p\stori ai
poporului lui Dumnezeu din Moldova, nu putem t\cea [i r\mne
indiferen]i fa]\ de perspectiva unei
mari dec\deri, aceea de a strica
rostul fiin]ial al omului de a se uni,
b\rbat [i femeie, `n Sfnta Tain\ a
C\s\toriei. Totodat\, `ndemn\m la
veghe, `n duh de rug\ciune [i de
m\rturisire, fa]\ de un proces
mereu crescnd de p\gnizare a
societ\]ii, care are ca reper valori
considerate moderne, superioare.
Ierarhii Mitropoliei Moldovei
[i Bucovinei, `n numele milioa-

nelor de credincio[i, clerici [i
monahi, cuprin[i `n eparhiile pe
care le slujesc, cheam\ pe cei responsabili de alc\tuirea textului
Constitu]iei s\ nu se `ndep\rteze
de o viziune asupra c\s\toriei pe
care o are majoritatea covr[itoare a celor care i-au votat [i pe
care-i reprezint\ `n forul legiuitor
al ]\rii. O schimbare de pozi]ie
asupra acestui subiect, reflectat\
`n Constitu]ie sau `ntr-o lege ulterioar\, ar plasa senatorii [i deputa]ii `n contradic]ie evident\ fa]\
de convingerea celor pe care-i
reprezint\ `n Parlament. S-ar `nc\lca, astfel, o regul\ elementar\
a democra]iei, care presupune s\
se exercite puterea `n numele [i
`n conformitate cu voin]a poporului care i-a ales.
Consider\m c\ schimbarea
viziunii asupra institu]iei familiei
va conduce, prin ultimele sale
consecin]e, la desfigurarea acestei na]iuni, prin relativizare moral\ [i prin `ncurajarea promiscuit\]ii sexuale, cu efecte extrem

~ntrunirea preo]ilor de cimitire
din Arhiepiscopia Ia[ilor
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor, prin Departamentul de cimitire, servicii
[i monumente funerare, a organizat, pe 16 mai, o
`ntlnire la Casa de oaspe]i „Sfntul Nicolae”. La

de nocive, mai ales asupra copiilor sau tinerilor. Suprimarea statutului actual al familiei [i al c\s\toriei ne-ar face, astfel, vinova]i,
`n fa]a lui Dumnezeu [i a neamului romnesc, de o gre[eal\ f\r\
precedent [i ne-ar plasa pe o direc]ie ce afecteaz\ demnitatea uman\
[i nu are nimic moral [i sfnt.
IPS Teofan,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei
IPS Pimen,
Arhiepiscop al Sucevei [i R\d\u]ilor
PS Corneliu,
Episcop al Hu[ilor
PS Calinic Boto[\neanul,
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor
PS Ioachim B\c\uanul,
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului

`ntrunire au participat dou\zeci de preo]i din Eparhia Ia[ilor, care slujesc la biserici aflate `n cimitirele
administrate de stat. Au fost aduse la cuno[tin]\ [i
analizate hot\rri ale Sfntului Sinod, legate de
problema cultului mor]ilor, cimitirele private [i incinerarea mor]ilor. De asemenea, s-a discutat despre
colaborarea cu administra]ia cimitirului, de rela]ia
cu reprezentan]ii firmelor de pompe funebre. 
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Conferin]ele pastoral-misionare de prim\var\
La Centrul Cultural-Pastoral „Sfântul Daniil Sihastrul” de
la Dur\u s-au desf\[urat, `n lunile mai-iunie, conferin]ele
pastoral-misionare de prim\var\, prezidate de IPS P\rinte
Mitropolit Teofan. Tema `ntâlnirilor, dedicate Anului
omagial al Sfin]ilor ~mp\ra]i Constantin [i Elena, a fost
„Preotul [i preoteasa, p\rin]i `n familie [i `n parohie”.
Conferin]ele pastoral-misionare de prim\var\ au ca
principale obiective oferirea de cuno[tin]e [i exemple vii
`n ceea ce prive[te rolul de p\rin]i `n familie [i parohie,
descoperirea frumuse]ii vie]ii de familie `n familia de
acas\ [i `n familia-parohie [i `nnoirea bucuriei de a sluji
lui Dumnezeu [i oamenilor, prin dialog [i rug\ciune.

4
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e 13 mai, dup\ s\vr[irea
Sfintei Liturghii arhiere[ti,
a avut loc deschiderea
propriu-zis\ a conferin]ei,
prin cuvntul de binecuvntare al
IPS Mitropolit Teofan.
Prima conferin]\ semestrial\ de
prim\var\ din Arhiepiscopia Ia[ilor,
ce a reunit preo]ii din Protopopiatul
Boto[ani (foto 1), s-a desf\[urat `n perioada 12-14 mai. Cei aproximativ o
sut\ de preo]i au dezb\tut tema
`ntlnirii provoca]i fiind de problematica prezentat\ `n primele dou\ comunic\ri: „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena – prezen]\ a familiei cre[tine `n misiunea Bisericii”, sus]inut\

P
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3
de pr. Marius Ciobanu, preot de caritate la Spitalul de Copii din Boto[ani,
[i „Preotul [i preoteasa – p\rin]i `n
familie [i `n parohie”, sus]inut\ de
pr. prof. Drago[ Bahrim, directorul
Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfntul Vasile cel Mare” din
Ia[i, `n calitate de invitat special. ~n
sesiunea intitulat\ „Preotul [i preoteasa ca slujitori ai Bisericii”, preo]ii
au urm\rit un film, dup\ care, `mp\r]i]i `n grupe, au analizat `n cadrul
atelierelor de lucru situa]ii concrete
de via]\. Spre finalul sesiunii, s-au
prezentat concluziile atelierelor [i
ale discu]iilor. De asemenea, sesiunile de lucru „Preotul [i preoteasa
ca p\rin]i ai propriilor copii”, „Preotul [i preoteasa ca so] [i so]ie” au
fost urmate de ateliere pe teme de

discu]ii, `ntlnirea `ncheindu-se cu exprimarea concluziilor.
Dup\ aceast\ structur\ au fost organizate [i celelalte conferin]e pastoral-misionare de prim\var\ ale
protopopiatelor din Arhiepiscopia
Ia[ilor. Pe durata `ntlnirilor, preo]ii
au fost coordona]i de pr. Iulian Negru, consilier al Sectorului de Misiune, statistic\ [i prognoz\ pastoral\ al
Arhiepiscopiei Ia[ilor, [i, de fiecare
dat\, de p\rintele protoiereu al protopopiatului participant.
~n perioada 22-24 mai, s-a desf\[urat reuniunea `n conferin]\ a preo]ilor din Protopopiatul Ia[i 1 (foto 2).
Primul referat, „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena, prezen]\ a familiei
cre[tine `n misiunea Bisericii”, a fost
prezentat de pr. Constantin Prodan,

parohul Bisericii „Sfntul Mina” din
Ia[i. Invitatul special al conferin]ei a
fost pr. prof. dr. Ioan Cristinel Te[u,
de la Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din Ia[i, care, `n cea de-a doua sesiune a lucr\rilor, le-a vorbit preo]ilor despre
tema `ntlnirii, „Preotul [i preoteasa
– p\rin]i `n familie [i `n parohie”.
Urm\toarea conferin]\ semestrial\ de prim\var\ a Arhiepiscopiei
Ia[ilor s-a derulat `ntre 26 [i 28 mai,
reunind 91 de preo]i din Protopopiatul Piatra Neam] (foto 3). Conferen]iarii speciali ai `ntlnirii au fost
preotesele Eufemia Toma [i Natalia
Corlean, autoarele blogului „Slujirea
preotesei”, care au sus]inut prezentarea „Biserica din cas\. Rolul preotesei `n via]a Bisericii [i `n familia 

6
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 ortodox\”, iar din partea Protopopiatului Piatra Neam] a conferen]iat pr. Ioan Cristin Loghin,
din Parohia Itrine[ti, care a vorbit
despre „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena, prezen]\ a familiei
cre[tine `n misiunea Bisericii”.
Pe 29-31 mai, la Dur\u, s-a
desf\[urat conferin]a semestrial\
de prim\var\ a preo]ilor din protopopiatele Dorohoi [i Darabani
(foto 4). Din nou, conferen]iarii
speciali ai `ntlnirii au fost
preotesele Eufemia Toma [i Natalia Corlean, care au sus]inut prezent\rile „Biserica din cas\. Rolul preotesei `n via]a Bisericii [i `n
familia ortodox\“ [i „Bucuria de
a sluji. Juliana Schmemann”. Pr.
Precob Daniel, de la Parohia
„Na[terea Maicii Domnului” din
Hili[eu-Clo[ca, Protopopiatul
Dorohoi, a sus]i nut referatul
„Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i
Elena – prezen]\ a familiei cre[tine `n misiunea Bisericii”.
~ntrunirea preo]ilor din protopopiatele Ia[i 2 [i Hrl\u (foto 5)
a avut loc pe 2-4 iunie. Invitatul
special al conferin]ei a fost pr. prof.
dr. Constantin Necula, de la Facultatea de Teologie Ortodox\ „Andrei {aguna” din Sibiu.
Conferin]ele pastoral-misionare din Arhiepiscopia Ia[ilor au
continuat, pe 4-6 iunie, cu `ntrunirea preo]ilor din protopopiatele Trgu Neam] [i Roznov
(foto 6). Pr. Mihai Cristian a
prezentat referatul „Via]a Sfin]ilor
~mp\ra]i Constantin [i Elena, prezen]\ a familiei cre[tine `n misiunea de ast\zi”.
~n perioada 9-11 iunie, conferin]ele pastoral-misionare au reunit preo]ii din Protopopiatul Ia[i 3
(foto 7). Pe lng\ informa]iile teologice din referatul s\u, pr. Ioan
Crcu a prezentat [i un exemplu
din propria familie, relevant pentru discu]iile din atelierele pe
grupe. Doamna preoteas\ Georgeta Androne, so]ia fostului protoiereu al Protopopiatului Brlad,
pr. Anghelu]\ Androne, a vorbit
invita]ilor la conferin]\ despre
rolul [i ajutorul preotesei `n activitatea duhovniceasc\ [i misionar\ a preotului.

7
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Preo]ii din protopopiatele Pa[cani [i Roznov (foto 9), `nso]i]i
att de preotesele, ct [i de copiii
lor, s-au `ntlnit `n conferin]\, pe
16-18 iunie, la Dur\u. ~n urma
expunerii `n plen a temei „Sfin]ii
~mp\ra]i Constantin [i Elena, prezen]\ a familiei cre[tine `n misiunea bisericii”, de pr. Constantin
Ghervan din Parohia Br\e[ti,
Protopopiatul Pa[cani, s-a putut
concluziona c\ p\gn\tatea, `n
cele dou\ forme ale sale, `nchinarea la idoli [i libertinismul moral, a `nceput din nou s\ se instaleze `n lume. Invitatul acestei
conferin]e, pr. Nicoale T\nase de
la Parohia Valea Plopului, a vorbit despre rolul pe care preoteasa
`l are `n indeplinirea unei misiuni
autentice [i credibile a so]ului ei.
~n urm\toarele zile, pe 18-20 iunie, Centrul Cultural-Pastoral
„Sfntul Daniil Sihastrul” din Dur\u a g\zduit `ntrunirea preo]ilor
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din protopopiatele Hrl\u [i
S\veni (foto 8). Invitatul acestei
conferin]e, pr. Nicolae T\nase,
de la Parohia Valea Plopului, a
continuat ideea din `ntlnirea anterioar\, `ndemnndu-i pe slujitorii altarului s\ nu-[i sileasc\
copiii s\ devin\ preo]i, pentru c\
ei pot sluji foarte bine Biserica [i
din alte pozi]ii sociale. P\rintele
T\nase a eviden]iat [i faptul c\
preoteasa trebuie s\ fie cel mai
abil [i cel mai aspru critic al preotului, pentru a-l feri pe acesta de
situa]ii nepl\cute.
“Raiunea alegerii acestei teme
a `ntâlnirii noastre, legat\ de
Sfinii ~mp\rai [i de anul omagial
dedicat cinstirii lor `n Biserica Ortodox\ Român\, a fost ca aceste
conferine pe care le organiz\m
la Dur\u s\ coincid\ [i cu dezbaterile aprinse, din societatea româneasc\, `n leg\tur\ cu familia.
Cum familia este, `n ara noastr\, 
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Biserica ap\r\ [i promoveaz\ familia tradi]ional\
„Familia, elementul natural [i fundamental al
existen]ei [i dezvolt\rii societ\]ii, se `ntemeiaz\ pe
c\s\toria liber consim]it\ `ntre un b\rbat [i o femeie, pe egalitatea acestora [i pe dreptul [i `ndatorirea p\rin]ilor de a asigura cre[terea, educa]ia [i
instruirea copiilor [i beneficiaz\ de sprijin [i ocrotire din partea statului [i a societ\]ii.”
~n urma adopt\rii `n [edin]a de lucru a Comisiei
de revizuire a Constitu]iei, pe 4 iunie 2013, a
amendamentului la articolul 4 alin. (2) din Constitu]ia Romniei `n vigoare, prin care sunt completate `n legea fundamental\ criteriile pentru care
este interzis\ discriminarea, inclusiv culoare, orientare sexual\ sau tr\s\tur\ genetic\, preciz\m:
Patriarhia Romn\ sper\ c\ o astfel de prevedere constitu]ional\ nu constituie o premis\ pentru o
orientare defavorabil\ familiei cre[tine tradi]ionale.
~n acest sens, Patriarhia Romn\ `[i exprim\
dorin]a ca, atunci cnd vor fi luate `n discu]ie
amendamentele la articolul 48 alin. (1) din actuala Constitu]ie a Romniei, Comisia de revizuire
va ]ine cont de propunerea Bisericii Ortodoxe
Romne, `naintat\ Parlamentului Romniei (pe
27 mai 2013) `n numele majorit\]ii romnilor
(85,9%), [i anume:

„Familia, elementul natural [i fundamental al existen]ei [i dezvolt\rii societ\]ii, se `ntemeiaz\ pe c\s\toria liber consim]it\ `ntre un b\rbat [i o femeie, pe
egalitatea acestora [i pe dreptul [i `ndatorirea p\rin]ilor de a asigura cre[terea, educa]ia [i instruirea copiilor [i beneficiaz\ de sprijin [i ocrotire din partea
statului [i a societ\]ii”.
Din cele mai vechi timpuri, poporul romn a
mo[tenit [i a cultivat un respect deosebit fa]\ de
familie, numit\ [i „Biserica de acas\”, avnd credin]a c\ este instituit\ [i binecuvntat\ de Dumnezeu. Acest respect fa]\ de familie s-a concretizat `n
grija pentru o via]a curat\ [i echilibrat\ `n orice `mprejur\ri, ajutorarea reciproc\ a so]ilor [i na[terea de
prunci. Toate aceste valori au r\mas, peste veacuri,
tr\s\tura fundamental\ a societ\]ii romne[ti.
Patriarhia Romn\ va propune tema complet\rii
articolului 48 alin. (1) referitor la familie, din actuala
Constitu]ie a Romniei, pe agenda de lucru a
Consiliului Consultativ al Cultelor din Romnia, de
pe 20 iunie 2013, pentru a proteja familia natural\
[i tradi]ional\.
BIROUL DE PRES| AL PATRIARHIEI ROMNE
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 printre ultimele valori neatinse,
`nc\, `n esena lor – de[i destul de
zdruncinat\ `n ultimii ani –, ea
r\mâne elementul cel mai puternic pentru a oferi o anumit\ stabilitate [i `n ograda proprie, [i `n
ceea ce prive[te participarea la
viaa Bisericii sau a naiunii. ~n
momentul de fa\, `ns\, familia
este din ce `n ce mai mult subminat\, atât din interior, cât [i din
afar\: subminat\ din interese

comerciale, subminat\ din interese ideologice, subminat\ din
neglijen\. Un exemplu `n acest
sens `l reprezint\ [i contextul, atât
de dificil, al redact\rii textului
noii Constituii [i toate consecinele bune sau mai puin bune pe
care le va aduce legea fundamental\ `n ceea ce prive[te familia”, a atras aten]ia, `n una dintre conferin]e, IPS P\rinte Mitropolit Teofan. 

Dup\ aceste `ntlniri organizate la Dur\u, preo]ii din cele
treisprezece protopopiate ale
Arhiepiscopiei Ia[ilor vor participa la cinci conferin]e. ~ntlnirile care au ca tem\ “Preotul [i
preoteasa, p\rin]i `n familie [i `n
parohie” se vor `ncheia `n perioada 15-17 septembrie, cu `ntrunirea preo]ilor din protopopiatele Pa[cani [i Ceahl\u.
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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
O re]ea Pro Vita,
la nivelul Arhiepiscopiei Ia[ilor

La M\n\stirea Micl\u[eni a
avut loc, `n perioada 7-12 aprilie, Seminarul de formare a preo]ilor `n activitatea Pro Vita, din
dorin]a de a fi creat\ o re]ea activ\ Pro Vita `n fiecare protopopiat. ~n {edin]a de Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i
de pe 17 mai a fost aprobat\
`nfiin]area acestei re]ele Pro
Vita la nivelul Arhiepiscopiei
Ia[ilor [i desemnarea, `n regim
de voluntariat, a persoanelor
care s\ coordoneze activitatea

`n cadrul protopopiatului. Dup\
`nfiin]area postului de misionar
protopopesc, ace[tia vor face
parte din structura de misiune a
institu]iei. Ei vor avea contracte
de voluntariat [i fi[e de post,
care s\ le reglementeze statutul
[i responsabilit\]ile la nivelul
Cancelariei protoieriei. Ace[ti
preo]i vor putea constitui un
sprijin real pentru ceilal]i preo]i
din protopopiate, prin oferirea
de sfaturi specializate, legate
de problemele misionare. 

A IV-a edi]ie
a Adun\rii Tinerilor
Ortodoc[i
din Moldova
Organizarea, `n perioada
25-28 iulie, a celei de a IV-a
edi]ii a Adun\rii Tinerilor
Ortodoc[i din Moldova, la
Nem]i[or, jude]ul Neam], a
fost aprobat\ `n {edin]a de
Permanen]\ a Consiliului
Eparhial Ia[i din 17 mai. La
aceasta vor participa 250 de
tineri liceeni [i studen]i din
jude]ele Moldovei. Tema `ntlnirii, „Spovedania – leacul
uitat”, a fost aleas\ de participan]i anul trecut, pornind
de la titlul unei c\r]i ap\rute
`n Rusia, „Leacul uitat – Sfnta Tain\ a Spovedaniei”, semnat\ de arhim. Serafim Alexiev, dar [i de la realitatea
dureroas\ c\, dintr-o clas\ de
treizeci de tineri, maximum
cinci dintre ei se mai spovedesc. Prin dialog, dezbateri, intercunoa[tere [i `mpreun\-rug\ciune, tinerii [i-au
propus s\ redescopere, `n
adncul lor de tain\, necesitatea Spovedaniei [i s\ fac\
cunoscut\ aceast\ Tain\ a
Bisericii [i altor persoane de
vrst\ apropiat\. 

Opera]iuni de personal la nivelul Arhiepiscopiei Ia[ilor
`n lunile mai-iunie 2013
~n luna mai 2013, Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat 31 de
opera]iuni de personal, dup\ cum urmeaz\: 10 la
Centrul Eparhial Ia[i, 8 `n cadrul protopopiatelor
[i 13 la m\n\stiri. Dintre acestea, 13 au fost
`ncadr\ri [i numiri, 8 `ncet\ri ale contractelor de
munc\, 1 suspendare, 2 reveniri la locul de
munc\ dup\ concediul de cre[tere a copilului [i
7 modific\ri ale raporturilor de munc\.

~n luna iunie 2013, Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat 84 de opera]iuni de personal, dup\ cum urmeaz\: 35 la Centrul
Eparhial Ia[i, 22 `n cadrul protopopiatelor [i 27 la
m\n\stiri. Dintre acestea, 23 au fost `ncadr\ri [i numiri, 15 `ncet\ri ale contractelor de munc\, 7 suspend\ri, 6 reveniri la locul de munc\ dup\ concediul
de cre[tere a copilului [i 33 modific\ri ale raporturilor
de munc\. 
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Acord\ri de ranguri [i distinc]ii biserice[ti
Analiznd propunerile `naintate de p\rin]ii protopopi privind
acordarea unor ranguri [i distinc]ii biserice[ti [i ]innd cont de
programul de sfin]iri [i resfin]iri
de biserici, case sociale [i case
parohiale pentru lunile iunie,
iulie [i august ale anului 2013, `n
{edin]a de Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i s-a aprobat,
pe 7 iunie, acordarea urm\toarelor ranguri onorifice:
¯ iconomi stavrofori: pr.
Emilian Cre]u, de la Capela Spitalului Trgu Neam], Protopopiatul Trgu Neam]; pr. Cristian Mihai, Parohia „Sfin]ii Ioachim [i
Ana” Dorne[ti, Protopopiatul
Roznov; pr. Cristian Rotaru, Parohia „Pogorrea Sfntului Duh”
Hoise[ti, Protopopiatul Ia[i 3; pr.
Vasile Manole, Parohia „Pogorrea Sfntului Duh” Curelari din
municipiul Ia[i, Protopopiatul
Ia[i 1; pr. Pavel Apostol, Parohia
„Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel”
M\l\ie[ti, Protopopiatul Hrl\u;
pr. Ciprian Agavriloaei, Parohia
„Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel”
Cucova, Protopopiatul Pa[cani;
pr. Mihai Ovidiu Manca[, Parohia „Sfntul Gheorghe” Iacobeni,
Protopopiatul Ia[i 1; pr. Radu
Sever Ungureanu, Capela Institutului Regional de Oncologie din
Ia[i, Protopopiatul Ia[i 1; pr. Florin

Gheorghe Sfrghie, Parohia „Sfntul Mare Mucenic Gheorghe”
Cuiejdiu, Protopopiatul Piatra
Neam]; pr. Mihai Olivian Sandu,
Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Vorona Mare, Protopopiatul Boto[ani; pr. Vasile Mih\il\,
Parohia „Acoper\mntul Maicii
Domnului” Rediu, Protopopiatul
Ia[i 3; pr. Tiberiu Ionel Oblezniuc, Parohia „Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel” Pomrla II, Protopopiatul Dorohoi;
¯ iconomi: pr. Mihai Ulman,
Parohia „Sfin]ii Apostoli Petru [i
Pavel” din municipiul Boto[ani,
Protopopiatul Boto[ani; pr. Marius C\t\lin Cre]u, suplinitor al
Parohiei „Acoper\mntul Maicii
Domnului” Rediu, Protopopiatul
Ia[i 3; pr. Tabarcea Neculai, fostul paroh al Parohiei „Acoper\mntul Maicii Domnului” Rediu,
Protopopiatul Ia[i 3;
¯ sachelari: pr. Bogdan Srbu,
Parohia „Acoper\mntul Maicii
Domnului” Rediu, Protopopiatul
Ia[i 3; pr. Claudiu Chebac, Parohia „Pogorrea Sfntului Duh”,
C\lug\renii Vechi, Protopopiatul
S\veni.
~n aceea[i {edin]\ de Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i a
fost aprobat\ acordarea Crucii
Arhiepiscopale “Sfntul Ierarh
Dosoftei” urm\torilor: pr. Petru

Apostol, Parohia „Sfin]ii Apostoli
Petru [i Pavel” din Trgu Frumos,
Protopopiatul Pa[cani; pr. Grigore Diaconu, Parohia „Sfnta
Cuvioas\ Parascheva” din municipiul Boto[ani, Protopopiatul
Boto[ani; pr. Visarion Vizitiu, Parohia „Sfnta Cuvioas\ Parascheva” din municipiul Boto[ani, Protopopiatul Boto[ani; pr. Evghenie
Costel Calanciuc, preot `n Padova, Episcopia Italiei, fost preot
la Parohia „Sfin]ii Apostoli Petru
[i Pavel” Cucova, Protopopiatul
Pa[cani.
Pe 14 iunie, `n {edin]a de Permanen]\ a Consiliului Eparhial
Ia[i s-a aprobat acordarea rangului de iconom stavrofor pr. Sebastian Teacu, directorul Centrului de formare „Varlaam Mitropolitul” al Arhiepiscopiei Ia[ilor,
precum [i pr. Bogdan Racu, inspector eparhial pentru catehez\
al Arhiepiscopiei Ia[ilor [i profesor la Seminarul Teologic „Sfntul Vasile cel Mare” din Ia[i.
Pr. lect. dr. Marcel Cojocaru,
profesor-duhovnic la Facultatea
de Teologie Ortodox\ din Ia[i [i
paroh la Parohia „Schimbarea la
Fa]\” din Ia[i, a primit, `n urma
deciziei din {edin]a de Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i
de pe 21 iunie, rangul de iconom
stavrofor. 

Noi hirotonii `n Arhiepiscopia Ia[ilor
~n perioada martie-iunie 2013, `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: Crlan Valentin, hirotonit pe 24 martie
`ntru diacon [i pe 31 martie `ntru preot pentru Parohia Murgu]a, Protopopiatul S\veni; Simionescu
Gheorghe, hirotonit pe 27 mai `ntru diacon [i pe
6 iunie `ntru preot pentru Parohia Prul Mare,
Protopopiatul Ceahl\u; Banu Claudiu-R\zvan, hirotonit pe 19 mai `ntru diacon [i pe 28 mai `ntru preot
pentru Parohia Iazu Vechi, Protopopiatul Hrl\u;
Istrate Mihail, hirotonit pe 21 mai `ntru diacon [i pe
30 mai `ntru preot pentru Parohia St\ne[ti, Proto-

popiatul Boto[ani; Smeu Paul Andrei, hirotonit pe
5 mai `ntru diacon [i pe 23 iunie `ntru preot pentru
Parohia Com\ne[ti, Protopopiatul Darabani; diac.
Giread\ Tiberiu Marian, hirotonit pe 11 iunie `ntru
preot pentru Parohia D\mileni, Protopopiatul Dorohoi; Baciu Alexandru, hirotonit pe 26 mai `ntru diacon [i pe 4 iunie `ntru preot pentru Parohia M\[c\teni, Protopopiatul Boto[ani; Chitic-Ciurciun
Silviu-Mihai, hirotonit pe 16 iunie `ntru diacon; Cojocaru Daniel-Lucian, hirotonit pe 2 iunie `ntru diacon [i pe 18 iunie `ntru preot pentru Parohia Vii[oara
Mic\, Protopopiatul Darabani; Rusu Iulian-Ciprian,
hirotonit pe 2 mai `ntru diacon; Cucu Adrian-Marian,
hirotonit pe 20 iunie `ntru diacon. 
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Patru asocia]ii au primit
binecuv=ntare pentru func]ionare
~n {edin]a de Permanen]\ a
Consiliului Eparhial Ia[i de pe
21 iunie a fost acordat\ binecuvntarea pentru func]ionarea Asocia]iei „Ihtis”, cu sediul `n satul Dumeni, jude]ul Boto[ani, cu respectarea prevederilor statutare [i
sinodale incidente. Asocia]ia a
fost `nfiin]at\ de tineri ortodoc[i
cu dizabilit\]i fizice [i are ca
obiectiv principal integrarea `n
societate a unor astfel de tineri.
~n prezent, asocia]ia desf\[oar\
activit\]i `n zona ora[ului Dorohoi, cunoscute [i apreciate att la
nivelul protopopiatului, ct [i la
nivelul Seminarului teologic, iar
`ntre proiectele de viitor se reg\se[te [i inten]ia edific\rii unui
Centru pentru tinerii cu dizabilit\]i fizice.
Asocia]ia „Inimi la unison” a
fost `nfiin]at\ `n municipiul Boto[ani din necesitatea prelu\rii
unui proiect de `ngrijire a opt
copii, care, din 2011 nu mai era
sus]inut financiar. Timp de cincisprezece ani, o funda]ie din
Anglia a oferit acestora siguran]a
financiar\ la Minicentrul „Casa
Ruxandra” din Boto[ani, doar c\,
disp\rnd acest ajutor, pr. Partenie Cristian Apostoaie [i c]iva
credincio[i ortodoc[i au preluat
acest proiect. Asocia]ia desf\[oar\
numeroase activit\]i `n municipiul
Boto[ani, fiind acreditat\ de Comisia de Acreditare a Furnizorilor
de Servicii Sociale Boto[ani, iar
`ntre activit\]ile desf\ [urate se

num\r\ [i ajutorul oferit mai
multor persoane aflate `n dificultate, organizarea Festivalului
Egalit\]ii de {anse pentru copii,
la care au participat aproximativ
dou\ sute de copii cu dizabilit\]i
din patru jude]e ale Moldovei,
`ncheierea de parteneriate cu autorit\]ile locale [i jude]ene, precum [i cu alte institu]ii, `n vederea construirii unui a[ez\mnt social `n cadrul Parohiei „Vovidenia”
din Boto[ani. ~n {edin]a de Permanen]\ de pe 21 iunie, Asocia]ia
„Inimi la unison” a primit binecuvntarea de func]ionare.
Cteva persoane, al\turi de pr.
paroh Andrei Florariu, de la Parohia „Sfntul Nicolae” Satu Nou,
Protopopiatul Hrl\u, care au
sprijinit `n mod constant activit\]ile parohiei [i care doresc s\ se
implice [i pe mai departe `n special `n activit\]ile social-filantropice desf\[urate de parohie, [i-au
propus edificarea unui c\min
pentru b\trnii din zon\. ~n acest
sens, `n {edin]\ de Permanen]\
de pe 21 iunie a fost solicitat\ [i
acordat\ binecuvntarea pentru
`nfiin]area Asocia]iei „Nicolaus”
`n cadrul parohiei.
Pe lng\ Schitul Vovidenia al
M\n\stirii Neam] va func]iona Asocia]ia Cultural\ Vovidenia-Neam].
Decizia a fost luat\ `n {edin]a de
Permanen]\ de pe 21 iunie,
atunci cnd a fost acordat\ acestei asocia]ii [i binecuvntarea de
func]ionare. 

Centre socialfilantropice
au primit sprijin
financiar
Dificult\]ile de `ntre]inere a
centrelor social-filantropice
au crescut odat\ cu criza economic\ resim]it\ de fiecare `n
parte. Urmnd principiul cre[tin al iubirii [i milostivirii cre[tine, Arhiepiscopia Ia[ilor a avut o
grij\ deosebit\ pentru activit\]ile filantropice, sus]inndu-le
financiar atunci cnd vindecarea omului a depins [i de acest
aspect. ~n {edin]a de Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i
de pe 12 iulie a fost aprobat\
acordarea de sprijin financiar,
din bugetul Biroului de Asisten]\ Social\ al Centrului Eparhial Ia[i, `n acord cu Bugetul
de venituri [i cheltuieli aprobat
pentru anul 2013, pentru sus]inerea activit\]ilor sociale pentru [ase centre social-filantropice acreditate conform legisla]iei
`n vigoare. Astfel, 55.000 lei vor
fi distribui]i c\tre: Centrul de formare [i consiliere „Sfin]ii Arhangheli” din Ia[i, Asocia]ia „Sfntul Prooroc Avraam” 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 Cuvioasei
Parascheva” din Trgu Frumos
[i Asocia]ia „Inimi la unison”
din Boto[ani. 

Tab\r\ pentru copiii proveni]i din familii numeroase,
dezavantajate social
~n urma analizei situa]iei familiilor de pe raza
Protopopiatului Boto[ani care au peste opt copii [i
care se afl\ `n eviden]a Programului de solidaritate
pentru familia cu mul]i copii „Sfntul Stelian”, s-a
constatat o nevoie accentuat\ de scoatere a copiilor
din mediul `n care tr\iesc, m\car pentru o scurt\
perioad\ de timp. ~n aceste familii abandonul [colar timpuriu este prezent, iar din cauza s\r\ciei,

alcoolismului, violen]ei domestice [i neglijen]ei
p\rin]ilor, majoritatea copiilor nu beneficiaz\ nici
de educa]ia de baz\. Pe 17 mai, `n {edin]a de
Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i a fost aprobat\ organizarea, la Centrul de tineret „Vestitorii
Bucuriei” din B\l]\te[ti, a unei tabere misionar-educative pentru copiii proveni]i din aceste familii
dezavantajate social. 
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Material lemnos
pentru mai multe
unit\]i de cult
Numeroase biserici, case parohiale, case pr\znicar sau chilii ale unit\]ilor de cult din Arhiepiscopia Ia[ilor au nevoie de
lemn `n vederea execut\rii unor
lucr\ri de construc]ie sau de repara]ie, iar unele parohii, m\n\stiri [i schituri se preg\tesc
deja s\ asigure `nc\lzirea spa]iilor liturgice pe perioada sezonului rece, folosind ca surs\ de
energie materialul lemnos.
~n {edin]a de Permanen]\ a
Consiliului Eparhial Ia[i de pe
22 mai a fost avizat\ acordarea, cu titlu gratuit pentru
anul 2013, a cantit\]ii de
457,5 mc material lemnos,
din care 160 mc lemn de foc,
10 mc lemn de lucru [i 287,5 mc
lemn prelucrat (cherestea), pentru 27 de unit\]i de cult.
~n urma solicit\rilor a 58 de
unit\]i de cult, `n {edin]a de
Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i de pe 7 iunie s-a avizat
acordarea, cu titlu gratuit pentru
anul 2013, a cantit\]ii de 959 mc
material lemnos, din care 445 mc
lemn de foc, 165 mc lemn de
lucru [i 349 mc lemn prelucrat
(cherestea). Ocoalele silvice de
la care se livreaz\ materialul
lemnos vor suporta cheltuielile
de exploatare pn\ `n limita a
30 mc (lemn de foc [i lemn de
lucru), urmnd ca pentru diferen]a de lemn acordat gratuit
cheltuielile de exploatare s\ fie
suportate de beneficiari.
Pe 8 iulie, `n {edin]a de Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i s-a aprobat 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 alte 21 de unit\]i de cult din Arhiepiscopia
Ia[ilor, `n condi]iile enun]ate
mai sus. 

Sprijin financiar pentru acreditarea
serviciilor sociale `n parohii
~n programul de implementare a Strategiei `n domeniul asisten]ei sociale [i medicale a Arhiepiscopiei Ia[ilor pentru anii 2012-2015,
Direc]ia strategic\ II, se prevede ca pn\ `n 2015 s\ fie sprijinite patruzeci de unit\]i de cult pentru `nfiin]area, func]ionarea [i acreditarea de
centre sociale (altele dect cele deja acreditate), distribuite propor]ional
`n cele dou\sprezece protopopiate. ~n acest sens, `n prima parte a anului 2013 au fost organizate dou\ cursuri de Managementul serviciilor sociale, la care au participat [aizeci de preo]i, urmnd ca unsprezece parohii, care desf\[oar\ deja activit\]i sociale, s\ `[i acrediteze serviciile,
conform legisla]iei `n vigoare. ~ntruct procesul de acreditare a serviciilor sociale presupune un efort financiar pe care acele parohii nu l-ar
putea sus]ine, `n {edin]a de Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i de pe
12 iulie a fost aprobat\ acordarea acestui sprijin, `n valoare total\ de
27.500 lei, din bugetul Biroului de Asisten]\ Social\ al Centrului Eparhial,
`n acord cu Bugetul de venituri [i cheltuieli aprobat pentru 2013. 

Ajutoare financiare pentru parohii
cu lucr\ri de construc]ie
Lucr\rile de consolidare a bisericii Parohiei „Sfntul Mare Mucenic Dimitrie” din Vicoleni, Protopopiatul S\veni, nu pot fi demarate
dect `n baza studiului geotehnic,
expertizei [i a realiz\rii proiectului
de c\tre o firm\ specializat\. ~ntruct parohia nu poate acoperi aceste
costuri, `n {edin]a de Permanen]\ a
Consiliului Eparhial Ia[i s-a aprobat,
pe 17 mai, acordarea unui ajutor financiar de 8.500 lei din Fondul
Central Misionar, `n vederea realiz\rii, `n regim de urgen]\, a lucr\rilor de la biserica parohial\.
~n {edin]a de Permanen]\ a
Consiliului Eparhial Ia[i de pe 12 iulie a fost aprobat\ alocarea sumei
de 15.000 lei pentru cinci unit\]i de
cult din Arhiepiscopia Ia[ilor. Astfel,
Parohia „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin
[i Elena” din Criste[ti, Protopopiatul
Ia[i 2, a primit 3.000 lei pentru construirea casei parohiale; Parohia
„Adormirea Maicii Domnului” din
Hadmbu, Protopopiatul Ia[i 3, a
primit 3.000 lei pentru acoperirea
cheltuielilor legate de expertiza
tehnic\ de evaluare a bisericii;
Parohia „Sfntul Ierarah Nicolae”
din Fl\mnzi, Protopopiatul Hrl\u,
a primit 3.000 lei pentru construirea
casei de pr\znuire; Parohia „Sfntul
Ilie” din Trgu Neam], Protopopiatul Trgu Neam], a primit 3.000 lei
pentru `nlocuirea acoperi[ului [i renovarea exterioar\ a bisericii; Parohia „Adormirea Maicii Domnului”

din Com\ne[ti, Protopopiatul Darabani, a primit 3.000 lei pentru construirea casei parohiale. Sumele
sunt acordate din colecta Fondului
Central Misionar, fond special destinat ajutor\rii parohiilor care au biserici `n construc]ie sau alte lucr\ri
de edificare [i consolidare, precum
[i lucr\ri de pictur\ bisericeasc\.
Pe 14 iunie, `n {edin]a de Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i
s-a aprobat alocarea a 20.000 lei
pentru dou\ unit\]i de cult din Arhiepiscopia Ia[ilor, care au biserici
`n construc]ie, [i pentru biserica
„Adormirea Maicii Domnului” din
Noua Zeeland\, `n vederea construirii unei biserici din lemn.
Cinci unit\]i de cult din Arhiepiscopia Ia[ilor vor primi, `n urma hot\rrii {edin]ei de Permanen]\ a
Consiliului Eparhial Ia[i de pe 28 iunie, 25.000 lei. Astfel, parohiile
„Sfnta Cuvioas\ Parascheva” Moime[ti (Protopopiatul Ia[i 1) [i „Sfntul Ierarh Nicolae” Fl\mnzi (Protopopiatul Hrl\u) au primit cte
5.000 lei ca ajutor pentru construirea casei parohiale, iar parohiile Horodi[tea, Seli[tea [i Grbeni (Protopopiatul Darabani) au primit cte
5.000 lei ca ajutor pentru construirea bisericii parohiale.
Parohiile men]ionate nu au mai
primit ajutoare financiare din Fondul Central Misionar. 
www.mmb.ro | 21

| cultur\

Spiridon Vangheli [i “Ispr\vile lui Gugu]\” au trecut Prutul
up\ o via]\ `ntreag\
de a[teptare, cunoscutul scriitor basarabean
Spiridon Vangheli,
creatorul nu mai pu]in celebrului
Gugu]\, personaj care ne-a colorat copil\ria din desenele animate difuzate, `n anii '80, de postul public moldovenesc, a ajuns
[i `n Romnia. Cartea sa de c\p\ti, „Ispr\vile lui Gugu]\”, a fost
tip\rit\ [i la Editura Doxologia a
Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, cu binecuvntarea IPS Mitropolit Teofan. Este, a[a cum `nsu[i
autorul a m\rturisit, „una dintre
cele mai frumoase edi]ii din toate
cele 75”, cte au v\zut lumina
tiparului, dar [i o apari]ie editorial\ `n premier\ `n Romnia.
La 81 de ani, Spiridon Vangheli
a reu[it s\-l aduc\ pe Gugu]\ `n
patria mam\, dup\ ce ispr\vile lui
au ajuns s\ strneasc\ imagina]ia
copiilor din peste optzeci de ]\ri.
“Aici, m\ simt ca `ntr-o cetate. M\
ap\r\ Carpaii, m\ ap\rai dumneavoastr\, m\ ap\r\ natura, m\
ap\r\ bisericile din Ia[i. ~mi r\mânei `n suflet, `mi suntei dragi.
V\ v\d zâmbind atât de frumos;
mi-e dor de acest zâmbet. Noi, la
Chi[in\u, suntem un pic mai tri[ti.
Noroc c\ ne suntei dumneavoastr\ aproape”, a apreciat, cu
sinceritate, Spiridon Vangheli.
Pe 14 iunie, `n cadrul Galei
FIE, desf\[urat\ la Teatrul Na]io-

D

nal din Ia[i, boardul festivalului
i-a acordat Diploma de excelen]\
pentru educa]ie `n limba romn\.
O distinc]ie ce r\spl\te[te eforturile de promovare a limbii
romne [i munca asidu\ pe t\rmul literaturii pentru copii ale
acestui fabulos autor. Laudatio a
fost prezentat de primarul Chi[in\ului, Dorin Chirtoac\, iar diploma
i-a fost `nmnat\ de IPS Teofan,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei.
Modest [i necomplicat, a[a cum
l-a f\urit [i pe Gugu]\, Spiridon
Vangheli a f\cut s\ vibreze Sala
Mare a Na]ionalului ie[ean, cu un
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discurs pornit direct din inim\. O
inim\ `n care-a `nc\put toat\ durerea [i obida unui neam oropsit
de istorie: “Dragi ie[eni, m\ simt
aproape ca `ntr-o poveste, `n lini[tea [i atmosfera binef\c\toare
de la dumneavoastr\. V\ mulumesc din suflet pentru aprecierea
muncii mele de-o via\. Mulumesc Mitropolitului Moldovei [i
Bucovinei, IPS Teofan, c\ l-a binecuvântat pe Gugu\ s\ treac\
Prutul [i s\ pun\ [i el um\rul la
cauza sfânt\ a noastr\: Unirea
Ba sarabiei cu patria mam\,
România!”.
Lansarea oficial\ a c\r]ii „Ispr\vile lui Gugu]\” a avut loc pe
15 iunie, la Palatul Copiilor din
Ia[i. Evenimentul a deschis Festivalul de Carte pentru Copii [i
Adolescen]i, sec]iune a Festivalului Interna]ional al Educa]iei (FIE)
2013, ce s-a desf\[urat `n capitala Moldovei `n perioada 14-23 iunie. Din Moldova de peste Prut,
Gugu]\ a venit `nso]it de academicianul Mihai Cimpoi [i de Claudia Balaban, directorul Bibliotecii pentru Copii „Ion Creang\” din
Chi[in\u.
“Spiridon Vangheli este un sacerdot, pentru c\ a f\cut din masa
de scris un altar de jertf\. {i-a jertfit talentul [i l-a pref\cut `n aceste
minunate c\ri. Ast\zi, când exist\
ispita de a ne lipi ochii de ecranul
calculatorului, ne pune o carte `n 
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 fa\, care ne las\ apoi ochii minii
s\ lucreze [i ne ajut\ s\ mergem
`n alte, [i alte lumi, prin care ne
poart\ Gugu\”, a apreciat, `n cadrul evenimentului, pr. consilier
Constantin Sturzu.
Lansarea [i sesiunea de autografe au fost urmate de un moment artistic, preg\tit special `n
onoarea oaspetelui Gugu]\. Zeci
de copii au ascultat istorioara
„Telegrame `n p\dure”, `n interpretarea elevului Cezar Enache,
[i au urm\rit cteva scenete din
cartea „Ispr\vile lui Gugu]\”,
sus]inute de elevii clasei a II-a de
la {coala „B.P. Hasdeu” din Ia[i.
Finalul spectacolului a apar]inut
forma]iei de mandoline „Izvora[ul” din Tazl\u - Neam], cu o
suit\ de melodii pe versurile lui
Spiridon Vangheli.
Gugu]\ va r\mne, cu siguran]\, `n istoria literaturii pentru
copii, un personaj fabulos. Un
aventurier tenace, liber cu adev\rat, m\rinimos, sincer, un copil etern z\mislit pentru copilul
care d\inuie `n fiecare dintre noi.
Harul lui Spiridon Vangheli, de
a-l `ntruchipa att de simplu [i de
natural, de a-l aduce att de
aproape de lumea `n care tr\im,
`l face nemuritor.
Numele scriitorului este cunoscut pe `ntreg mapamondul, gra]ie
c\r]ilor sale pentru copii. „Ispr\vile lui Gugu]\”, „Gugu]\ - c\pitan de corabie”, „Steaua lui Ciubo]el”, „B\ie]elul din coliba albastr\”, „Gugu]\ [i prietenii s\i”
sunt doar cteva titluri din vasta
sa oper\, care a fost tradus\ `n
peste patruzeci de limbi ale lumii [i a ap\rut `n optzeci de ]\ri.
De-a lungul unei vie]i `ntregi `nchinate scrisului, Spiridon Vangheli a fost distins cu Diploma
Interna]ional\ de Onoare „Andersen”, cu Premiul de Stat al
R.S.S.M., Premiul „Ion Creang\”
al Academiei Romne, Premiul
special al Uniunii Scriitorilor din
Romania, cu titlul de maestru al
artei [i cu cel de scriitor al poporului. ~n semn de recunoa[tere
a prodigioasei sale opere, 2013 a
fost declarat, de Parlamentul Republicii Moldova, „Anul Spiridon
Vangheli”. 

Expozi]ie de fotografie “Bucuria Luminii”
~n Sala Gotic\ a M\n\stirii
„Sfin]ii Trei Ierarhi” din Ia[i a
avut loc, pe 16 iunie, vernisajul
expozi]iei de fotografie „Bucuria Luminii”. Expozi]ia a fost organizat\ de Casa de Cultur\
„Mihai Ursachi” a Municipiului
Ia[i – Clubul Fotografilor, `n colaborare cu M\n\stirea „Sfin]ii
Trei Ierarhi” din Ia[i. Vernisajul
s-a desf\[urat cu binecuvntarea
IPS Mitropolit Teofan, prin bun\voin]a arhim. Nichifor Horia,
exarhul administrativ al m\n\stirilor din Arhiepiscopia Ia[ilor.
C\t\lin Jeckel, directorul
Editurii Doxologia a Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei, f\cnd
referire la locul de organizare a
evenimentului, M\n\stirea „Sfin]ii Trei Ierarhi”, a reliefat c\ aceast\ academie duhovniceasc\ a
devenit [i o basilic\ a artelor
frumoase: “Aici, `n anul 1642 a
fost organizat un sinod `n care
s-a afirmat m\rturisirea de credin\ a mitropolitului Petru Movil\. Dac\ atunci era vorba de
m\rturisirea de credin\, ast\zi

putem vorbi de m\rturisirea
unui crez artistic, care are `n
centru lumina. Aceast\ lumin\
nu este v\zut\ `n compoziia ei
fotonic\, ci lumina pe care artistul o caut\, ca s\ i se dezv\luie
identitatea corect\ a subiectului
pe care `l are `n faa camerei.
Dac\ dep\[im `nelegerea legilor fizicii ale reflexiei [i refraciei
luminii, care ne asigur\ realizarea unei fotografii de excepie
[i care va d\inui `n timp, ajungem de la fotografie la icoan\.
Fotografiile acestei expoziii pot,
`n timp, prin contemplare [i prin
`nelegerea de dincolo de imagine, s\ devin\ icoan\. Atunci
icoana ne va apropia de actul
cuminec\rii”.
Domnul Dan Mititelu, coordonatorul Clubului Fotografilor,
a vorbit despre bucuria de a fotografia [i de a ar\ta celorlal]i
imaginile surprinse de aparatul
foto. Expozi]ia „Bucuria Luminii” a fost deschis\ celor interesa]i pn\ pe 26 iunie. 

Concertul na]ional anual
de muzic\ psaltic\
La Catedrala Mitropolitan\
din Ia[i a avut loc, pe 26 mai,
concertul na]ional anual de
muzic\ psaltic\, edi]ia a XX-a.
Au concertat: Corul „Altarul” al
Catedralei Mitropolitane din
Ia[i, Corul b\rb\tesc „Mitropolitul Iosif Naniescu” de la Facul-

tatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae”, Grupul „Ichos”
de la Colegiul Na]ional „Octav
B\ncil\” Ia[i, Corul psaltic „Floralia” al Universit\]ii de Arte
„George Enescu” din Ia[i [i Corul „Nectarios” al Bisericii „Sfntul Ierarh Nectarie” din Ia[i. 
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Olimpiada de crea]ie
literar-spiritual\, `n premier\,
pentru copii defavoriza]i
Funda]ia „Solidaritate [i Speran]\” a Arhiepiscopiei Ia[ilor a organizat, pe 21 iunie, `n prim\
edi]ie, olimpiada de crea]ie pe teme de spiritualitate cre[tin-ortodox\, pentru clasele I-IV. Participan]ii au fost cincisprezece copii proveni]i din
medii sociale defavorizate, care se confrunt\ prematur cu s\r\cia, nedreptatea, dezn\dejdea, lipsa
perspectivelor [i care primesc sprijin specializat
`n construirea unui viitor mai sigur prin centrele
de zi pentru copii `nfiin]ate `n cadrul Bisericii Or-

todoxe Romne [i acreditate conform normelor `n
vigoare. “Ne dorim s\ cre\m o tradiie din aceast\ aciune, pl\nuind ca, de la o ediie la alta, s\ diversific\m activit\ile [i s\ sporim num\rul de participani. Consider\m c\ implicarea copiilor defavorizai `n concursuri de acest gen le stimuleaz\
performanele, implicarea [i dorina de izbând\,
elemente deosebit de importante pentru dezvoltarea lor spiritual\ [i profesional\. Mulumim tuturor celor care au dat curs invitaiei noastre [i
sper\m s\ putem consolida, `n acest mod, relaii de
lung\ durat\ [i, `mpreun\, s\ putem sprijini eficient
dezvoltarea serviciilor sociale [i integrarea `n comunitate a copiilor defavorizai”, a subliniat pr. Mihai
Eduard Doro[inc\, directorul executiv al Funda]iei
„Solidaritate [i Speran]\”. 

~nt=lnire dedicat\
prevenirii abandonului [colar
Federa]ia „Filantropia”, `n parteneriat cu Sucursala Teritorial\
Ia[i a Colegiului Na]ional al Asisten]ilor Sociali din Romnia, a organizat, pe 24 mai, workshopul
cu tema: „Rolul centrelor de zi `n
integrarea social\ [i prevenirea
abandonului [colar al copiilor
din familii defavorizate”. ~ntlnirea a avut loc la Hotelul Moldova
din Ia[i, `n cadrul proiectului „~mpreun\ pentru servicii sociale mai

bune – Construirea capacit\]ii organiza]ionale a unei re]ele
na]ionale de ONG-uri cre[tine”.
Dr. Magdalena-Roxana Necula,
pre[edintele Structurii Teritoriale
Ia[i a Colegiului Na]ional al Asisten]ilor Sociali, a afirmat c\, `n
cadrul workshopului, au fost
abordate cauzele [i efectele fenomenului abandonului [colar [i
rolul centrelor de zi `n prevenirea
acestuia. 

Concursul na]ional “Din suflet de cre[tin”
[i-a premiat c=[tig\torii
Mitropolia Moldovei [i Buco vinei, Inspectoratul {colar
Jude]ean Ia[i [i Palatul Copiilor
Ia[i au organizat, pe 24 mai,
ultima etap\ a Concursului
na]ional de Muzic\ Religioas\
„Din suflet de cre[tin”, aflat
deja la cea de-a IV-a edi]ie. ~n
urma juriz\rii care a avut `n
vedere mai multe criterii obiective, `ntre care tehnica de interpretare, adic\ respectarea
liniei melodice att `n ceea ce
prive[te planul muzical, ct [i
elementele ritmice, expresivitatea, adic\ modul `n care participan]ii au reu[it s\ transmit\
un mesaj auditoriului, dar [i

impresia artistic\, au fost de semna]i c[tig\torii, premia]i de
organizatori. 
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M\rturisirea
“Bucuriei
de a fi cre[tin„
Faza eparhial\ a Concursului-spectacol „Bucuria de a fi
cre[tin”, organizat de Sectorul
teologic-educa]ional al Patriarhiei Romne, cu prilejul Anului
omagial al Sfin]ilor ~mp\ra]i
Constantin [i Elena, a avut loc
la Ia[i pe 16 mai, `n Sala „Dr.
Iustin Moisescu”. Desf\[urat pe
trei sec]iuni, evenimentul a reunit patru zeci de copii din
toate protopopiatele Arhie piscopiei Ia[ilor. Pe lng\ partea de spectacol, Concursul na]ional „Bucuria de a fi cre[tin“
a eviden]iat creativitatea, sensibilitatea artistic\, dar [i ata[amentul elevilor participan]i fa]\
de credin]a Bisericii noastre
str\mo[e[ti, ct [i a preo]ilor [i
profesorilor `ndrum\tori.
~n urma juriz\rii, cei trei
c[tig\tori ai sec]iunilor: „Interpretarea unui cntec religios
sau a unui cntec popular”,
„Recitarea unei poezii religioase sau populare cu caracter patriotic ori religios” [i „Interpretarea unui text literar popular
sau cu caracter religios, `n
proz\” au participat la faza na]ional\ a concursului, care a
avut loc, pe 20 mai, la Patriarhia Romn\. 
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Premian]i la olimpiade, felicita]i de IPS Mitropolit Teofan
Pe 13 iunie, dou\zeci [i cinci
de elevi din cuprinsul Arhiepiscopiei Ia[ilor, `nso]i]i de profesorii coordonatori, au fost felicita]i
de IPS P\rinte Mitropolit Teofan
pentru premiile ob]inute la Olimpiada Na]ional\ de Religie Ortodox\, Olimpiada Na]ional\ de
Limbi Clasice [i Olimpiada Na]ional\ de Arte Vizuale, Arhitectur\ [i Istoria Artei. ~n prezen]a
coordonatorilor Sectorului ~nv\]\mnt al Arhiepiscopiei Ia[ilor, a
inspectorilor de religie din cadrul
eparhiei [i a profesorilor sub
`ndrumarea c\rora s-au preg\tit
pentru olimpiade, profesorii, directorii de seminar [i elevii olimpici au vorbit despre experien]a
preg\tirii [i a particip\rii la competi]iile na]ionale. “Se spune c\,
`n fiecare om se afl\ o dimensiune care duce c\tre necunoscut.
~n ceea ce m\ prive[te, participarea la o competiie ce a avut la
baz\ subiecte din spiritualitatea
româneasc\ a `nsemnat accesul

la un nou gen de cunoa[tere [i
[ansa de a descoperi c\, dac\
cerul pare gol, este pentru c\ oamenii nu mai au capacitatea de
a-i vedea plinul. De aceea, orice
drum a[ urma `n aceast\ via\,
mi-am f\cut promisiunea c\ `ntotdeauna `mi voi ine ochii larg
deschi[i”, a spus mezina premian]ilor, Laura {u]\, elev\ `n clasa
a VII-a la Colegiul Na]ional „Petru Rare[” din Piatra Neam].
“Mulumesc Cerului c\ am
prilejul s\ m\ aflu `ntre tineri [i
tinere care caut\ performana `n
`ntâlnirea cu Dumnezeu, `ntr-o
lume care pune atât de mult accent, ast\zi, pe reu[ita material\.
V\zându-v\, nutresc n\dejdea
c\, mâine-poimâine, vei `mplini
anumite slujiri `n neamul acesta [i
`n Biserica lui. Poate vor fi dintre
voi care vei alege viaa de m\n\stire sau viaa de parohie [i vei
lucra acolo frumos, spre bucuria
Domnului [i spre bucuria enoria[ilor; dar vor fi [i muli dintre

voi care vei p\trunde `n viaa
cet\ii, o cetate care are nevoie,
ca de aer, de oameni cu credin\
`n Dumnezeu [i profesioni[ti `n domeniile lor”, le-a transmis IPS P\rinte Mitropolit Teofan elevilor
olimpici. 

A venit vacan]a la {coala Varlaam
Sfr[itul de an [colar i-a g\sit
pe elevii [i `nv\]\torii {colii „Varlaam Mitropolitul” `ntr-un proces
de evaluare a activit\]ilor, dar [i
`n serbare, cu cntece, dans,
poezii [i alte lucruri minunate
din lumea copil\riei. Directorul
[colii, Florin Iancu, le-a amintit
copiilor de [coala de var\, care se
va desf\[ura `n intervalul 1-26 iulie [i va cuprinde diverse activit\]i, de la ateliere experien]iale
[i pn\ la tabere la munte, `n
care copiii vor continua, `ntr-o
manier\ mai relaxant\, activit\]ile
de joc [i `nv\]are din timpul anului. Arhim. Hrisostom R\d\[anu,
consilierul Sectorului ~nv\]\mnt
al Arhiepiscopiei Ia[ilor, a felicitat
elevii pentru munca, pentru r\bdarea [i pentru toate lucrurile frumoase [i folositoare pe care au
reu[it s\ le `nve]e de-a lungul anului [colar, a felicitat dasc\lii pentru
d\ruire [i p\rin]ii pentru implicarea de care au dat dovad\ `n for-

marea armonioas\ a copiilor lor,
subliniind, `n acest context, filosofia care st\ la baza {colii „Varlaam
Mitropolitul”: parteneriatul `ntre
{coal\, Familie [i Biseric\. ~n finalul

evenimentului, p\rin]ii [i bunicii
care s-au remarcat printr-o implicare deosebit\ `n acest parteneriat
au primit diplome din partea conducerii [colii. 
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P\rintele Justin P=rvu a plecat la cele ve[nice
Duminic\, 16 iunie, dup\ o
suferin]\ muceniceasc\ pe deplin
asumat\ [i con[tient\, p\rintele
Justin Prvu, stare]ul M\n\stirii
Petru Vod\ din jude]ul Neam], a
`ncetat din via]a aceasta trec\toare [i s-a mutat la cere[tile cete, la
Sfin]ii Mucenici [i M\rturisitori,
pe care at`t de mult i-a iubit [i
dup\ care at=t a jinduit.
Trupul ne`nsufle]it al p\rintelui
a fost depus `n Biserica „Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavriil” a
a[ez\rii monahale ctitorite de
Preacuvio[ia Sa. Cei care au
ajuns aici, m\rturii ale credin]ei
vii, lucr\toare, au aprins o lumnare [i au l\sat o coroan\ sau o
floare, `n semn de recuno[tin]\
pentru marele duhovnic. Pe parcursul nop]ilor de priveghere,
sicriul cu trupul ne`nsufle]it al p\rintelui Justin Prvu a fost `nconjurat de monahii [i monahiile din
m\n\stirile Petru Vod\ [i Paltin,
care au citit ne`ncetat Psaltirea.
Un loc aparte spre care credincio[ii [i-au `ndreptat pa[ii a
fost chilia p\rintelui Justin. Oamenii au stat cteva clipe `n
dreptul acesteia, aprinznd lumn\ri [i c\utnd s\ rememoreze clipele `n care p\rintele ie[ea
pentru a-i binecuvnta, pentru a
le spune un cuvnt de folos sau
pentru a-i `mb\rb\ta.
Pe 20 iunie, `n altarul de var\ al
m\n\stirii s-a s\vr[it Sfnta Liturghie de IPS Teofan, Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului,
PS Ioachim B\c\uanul, EpiscopVicar al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului, [i de PS Lon ghin,
Episcop de B\nceni, Ucrai na,
al\turi de un sobor de preo]i [i
diaconi. Imediat dup\ aceasta, a
urmat slujba ~nmormnt\rii, timp
`n care sute de preo]i, monahi [i
monahii s-au rugat ca sufletul
fostului stare] al m\n\stirii s\ se
a[eze `ntre cei drep]i. PS Ioachim
B\c\uanul a transmis mesajul
Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne, la slujba de `nmormntare a
p\rintelui arhimandrit Justin Prvu,

iar ierom. Xenofont Horga, de la
M\n\stirea Petru Vod\, a amintit
celor prezen]i cteva momente
de bucurie [i de suferin]\ din
via]a marelui duhovnic.
~n continuare, IPS P\rinte Mitropolit Teofan s-a rugat ca
“Dumnezeu s\-l odihneasc\ pe
p\rintele Justin `n lumea drepilor
[i s\-l ierte pentru p\catele pe
care le-a s\vâr[it `n aceast\ via\”, afirmnd: “Mulumim Preasfintei Treimi, pentru c\ a binecuvântat ca p\rintele Justin Pârvu s\
se nasc\ pe p\mânt românesc [i
pentru c\ l-a ap\rat `n vreme de
prigoan\ crunt\. Mulumim lui
Dumnezeu, pentru c\ i-a dat p\rintelui puterea m\rturisirii, `n
vremurile acestea atât de tulburi
pentru neam [i pentru familie”.
Trupul p\rintelui Justin a fost `nmormntat chiar lng\ altarul bisericii pe care a ctitorit-o. 
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P\rintele Justin Prvu s-a
n\scut `n satul Petru Vod\,
pe 10 februarie 1919, s-a
`nchinoviat la M\n\stirea
Dur\u `n 1936, a participat
ca preot militar pe Frontul
de r\s\rit `n al Doilea
R\zboi Mondial, apoi a fost
`ntemni]at politic `ntre
1948-1964. ~n perioada
1966-1975 a fost reprimit `n
monahism, ca vie]uitor al
M\n\stirii Secu, iar `ntre
1975-1991 - ca vie]uitor al
M\n\stirii Bistri]a.
~n toamna anului 1991
a pus piatra de temelie
a M\n\stirii Petru Vod\,
iar din 1999 a `nceput
construirea M\n\stirii Paltin.
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