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Odinioar\, monahii [i
credincio[ii nem]eni
s-au bucurat de co-
muniunea sfin]ilor [i

de binecuv�ntarea lor prin aduce -
rea Cuvioasei Parascheva la M\ -
n\stirea Neam], care ad\poste[te
din b\tr�ne veleaturi capul Sf�n -
tului Simeon din Muntele Minu -
nat, d\ruit chinoviei de Sf�ntul Vo-
ievod {tefan. ~n aceste zile, mii de
credincio[i venereaz\ moa[ tele
celor doi sfin]i `n cetatea Ia [i lor,
primind ajutorul [i binecuv�nta -
rea lor. Asta ne face s\ rostim: c�nd
sfin]ii `[i fac vizite, ei `[i unesc
puterile ca s\-L `nduplece pe Hris -
tos s\ reverse peste poporul S\u
bel[ug de mil\, pace [i har.

Se `nt�mpla acum peste o ju -
m\tate de veac. ~n vara anului
1947, Moldova trecea prin grele
`ncerc\ri. Urmele r\zboiului `nc\
se z\reau pretutindeni. Solda]i
pur t�nd `n trupurile lor drama
con flagra]iei mondiale, evacu\ri,
familii desp\r]ite, mame t�ngu in -
du-[i feciorii pieri]i `n lupte, so]ii
r\mase v\duve cu pruncu]ii `n
bra]e, c\ut�nd cu disperare aju-
tor; copii orfani jelindu-[i soarta
crud\. Plugurile, ie[ind la arat,
scoteau din m\runtaiele p\m�n-
tului gloan]e ori bombe care con-
tinuau s\ curme vie]i nevinovate.
Pe l�ng\ toate acestea, Moldova,
ca numeroase alte regiuni din ]a -
r\, a trecut printr-o nou\ grea `n -
cercare, parc\ adeverind vechea
zical\ c\ o nenorocire nu vine
niciodat\ singur\. Foametea din
anii 1946-47, provocat\ de o se-
cet\ cumplit\, [i-a ar\tat fa]a hi-
doas\ `n `ntreaga Moldov\. Pri -
m\ vara, apoi vara lui 1946 au fost
extrem de secetoase, `nc�t, p�n\
`n august, culturile s-au compro-
mis total. Dac\ oamenii tr\iau
consum�nd din micile rezerve
sc\pate ca prin minune `n urma
frontului, animalele nu aveau [an-
se de supravie]uire, mare parte din
ele fiind sacrificate sau mu rind
de foame. Mul]i oameni se hr\ neau
cu buruieni fierte, mul ]u mindu-se
doar cu at�t, dar spe r�nd s\ ob -
]in\ m\car nutre]ul de care aveau
at�ta nevoie dobitoacele. Singura

speran]\ a r\ mas recolta anului
1947, pers pec tiv\ destul de `nde -
p\rtat\. ~n iar n\, ]\ranii au m�n-
cat totul, p� n\ [i s\m�n]a nece-
sar\ noii re colte. Prim\vara `nce-
pea sub auspiciile aceleia[i secete
ucig\ toa re. Po po rul, `nfome tat, dar
f\ r\ a-[i pierde credin]a, [i-a pus
n\ dejdea `n mila Cerului.

Preo]ii, c\lug\rii, maicile, al\ -
turi de mii de credincio[i, au ru-
gat st\ruitor conducerea Mitro po-
liei Moldovei pentru a organiza
un pelerinaj cu moa[tele Sfintei
Parascheva. ~n]eleptul mitropolit
de la Ia[i, Irineu Mih\lcescu, a
`mplinit dorin]a p\stori]ilor s\i,
r�nduind pe ecleziarhul cate-
dralei mitropolitane de atunci,
arhimandritul Teoctist Ar\pa[u,
s\ se ocupe de procesiune. Sunt
convins c\ Mult-milostiva Paras -
che va l-a iubit pe evlaviosul
Teoctist, ocrotindu-l, a[a `nc�t,
du p\ 30 de ani, diriguitorul pe -
lerinajului a urcat pe tronul mari -
lor mitropoli]i ai Moldovei, iar la
scurt timp, a devenit cel de-al cin-
cilea patriarh al Rom�niei. Pele -
rinajul s-a derulat `n dou\ etape:
`nt�i `n jude]ul Ia[i (sf�r[itul lunii
mai – 10 iunie), apoi `n jude]ele
Vaslui, Bac\u, Neam] [i Suceava
– p�n\ la sf�r[itul lunii august. La
procesiune au luat parte mul]i
clerici de la Centrul Eparhial din
Ia[i [i de la parohii, numero[i preo]i
de m\n\stiri, `n fruntea lor afl�n -
du-se Arhimandritul Teoctist.

Ajung�nd la T�rgu-Neam],
alaiul de preo]i [i credincio[i,
purt�nd racla cu nepre]uitul odor
al Moldovei, a str\b\tut satul V� -
n\tori-Neam], `ndrept�ndu-se spre
lavra cea ̀ ncremenit\ ̀ ntre vea curi,
M\n\stirea Neam]. Era `ntr-o zi
torid\ de iulie, miercuri. Seceta
vestejise totul. Parc\ nici codrii
multiseculari ce str\juiesc m\ -
n\s tirea m\n\stirilor nu mai erau
a[a verzi ca odinioar\. Racla cu
sfintele moa[te a fost depus\ `n
biserica [tefanian\, iar soborul
m\ n\stirii, al\turi de mul]imea
credincio[ilor ajun[i `n lavr\, s-au
nevoit spre rug\ciune `n prive -
ghere de toat\ noaptea. Diminea -

]\, joi, 17 iulie, dup\ s\v�r[irea
Sfintei Liturghii, procesiunea a
continuat prin satele Leghin [i
Pipirig. Am avut bucuria s\-l cu -
nosc pe unul dintre martorii ace -
lui moment cu totul de excep]ie.
P\rintele Victorin, pe atunci iero-
diacon [i trapezar la m\n\stire,
`mi m\rturisea c\ mila Cerului nu
a `nt�rziat s\ se arate peste pla -
iurile nem]ene, slobo zind ploi
adu c\toare de binecuv�ntare.

La Neam], Sf�nta Parascheva
s-a bucurat de comuniunea at�-
tor sfin]i ale c\ror moa[te au fost
d\ruite vestitei chinovii moldave
de domnitori, vl\dici ori boieri
evlavio[i. Printre ele, capul
Sf�ntului Simeon St�lpnicul din
Muntele Minunat, care a vie]uit
`n secolul al VI-lea dup\ Hristos,
mut�ndu-se la cere[tile loca[uri
la anul 594. Tradi]ia nem]ean\
spu ne c\ sfintele moa[te ale Cu -
viosului st�lpnic au fost `mpo -
dobite cu o frumoas\ coroan\ de
c\tre Sf�ntul Voievod {tefan cel
Mare, ̀ n anul 1463, el d\ruindu-le
ctitoriei sale cu prilejul sfin]irii
bisericii din anul 1497.

Iat\ c\, dup\ 66 de ani, prin
pronia divin\, Sf�ntul Simeon
`ntoarce vizita Sfintei Parascheva.
Odinioar\, tot ]inutul Neam]ului
s-a bucurat de comuniunea sfin -
]ilor, de binecuv�ntarea lor, prin
aducerea Cuvioasei Parascheva.
La fel [i acum, c�nd mii de cre -
dincio[i venereaz\ moa[tele celor
doi sfin]i, ei primesc harul, mila
[i ocrotirea lor, `mpreun\ cu pa -
cea d\ruit\ de Hristos. Asta ne face
s\ rostim cu bucurie: sfin]ii nu
apar]in unui singur loc, ci `n tregii
Biserici a lui Hristos, de oa rece,
prin credin]a [i dragostea lor, prin
m\rturisire sf�nt\, ei au de venit
pl\cu]i lui Dumnezeu [i de aceea,
`i adun\ pe credincio[i `ntru
aceea[i credin]\. Iar atunci c�nd
sfin]ii „`[i fac vizite”, ei `[i unesc
puterile ca s\-L `nduplece pe
Hristos, bucuria vie]ii noastre, s\
reverse peste poporul S\u bel [ug
de har, pace [i binecuv�ntare.

arhim. Mihail Daniliuc

{i sfin]ii `[i fac vizite
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De 372 de ani, Sf�nta
Cuvioas\ Parascheva
ocrote[te Cetatea Ia -
[ului, precum [i `n -

trea ga noastr\ ]ar\, de c�nd Sfin -
tele ei moa[te au fost d\ruite Mol-
dovei de patriarhul Constan ti no -
po lului Partenie I, ca recuno[ tin -
]\ pentru d\rnicia domnitorului
Vasile Lupu, care pl\tise toate da-
toriile Patriarhiei ecumenice. De
atunci [i p�n\ ast\zi, Sf�nta as-
cult\ rugile [i `i ajut\ necontenit
pe cei care calc\ pragul Ca te -
dralei mitropolitane din Ia[i, `n -
chin�ndu-se la racla ei.

~n fiecare an, pelerinajul la
moa[tele Sfintei Parascheva re -
pre zint\ o lec]ie de smerenie, r\b-
dare, evlavie [i jertf\ pentru aju-
torul [i ocrotirea pe care oamenii
le simt mereu. �

Jertf\ [i m\rturisire 
la moa[tele Sfintei Parascheva



Anul acesta, al\turi de moa[ tele Sfin -
tei Cu vioase Parascheva, cre[ti nii ve -
ni]i `n inima Mol dovei au avut bi ne -
cuv�ntarea de a se ̀ nchina la icoana

Maicii Dom nului Pro dro mi]a [i la moa[tele
Sf�ntului Simeon din Muntele Mi nunat. Pentru
a marca `mplinirea a 150 de ani de la pictarea,
la Ia[i, a icoanei Prodromi]a, aflat\ la Schi tul
rom�nesc Prodromu din Sf�ntul Munte Athos, a
fost adus\ [i a[e za t\ spre `nchinare pelerinilor o
copie a acestei icoane. Este vor ba despre icoana
de la Para cli sul Ca te dralei M�ntuirii Neamului,
care este o reproduce fidel\, `n m\ rime natu-
ral\, a celei de la Sf�n tul Mun te Athos. Sf�nta
icoa n\ a fost adu s\ cu binecuv�ntarea Preafe -
ricitului P\rinte Daniel, Patriar hul Biseri cii
Orto do xe Rom�ne, de o delega]ie condus\ de
PS Var laam Ploie[tea nul, Episcop-Vicar Patri -
a r hal. Icoa na a fost `nt�mpinat\ `n dup\-amia -
za zilei de 10 octom brie de IPS P\ rin te
Teofan, Mitro po litului Moldovei [i Bucovinei,
`mpreun\ cu un sobor de preo]i [i diaconi. 

~n seara zilei de 10 octombrie, moa[tele
Sf�n tu lui Simeon din Muntele Minunat au
ajuns la Ca te drala mitropolitan\ din Ia[i. Cin -
stitele odoare au fost adu se de stare]ul M\ n\s -
tirii Neam], arhim. Be nedict Sauciuc. Dup\
ceremonia de `nt�mpinare, sfintele moa[ te au
fost duse `n catedral\, unde IPS P\rinte
Mitropolit Teofan [i PS Varlaam Ploie[ tea nul,
`m preu n\ cu soborul slujitor, au citit Aca tistul
Sf�n tului, credincio[ii afl�nd astfel lucrurile
binecuv�ntate [i minunile din via]a cinstitului
P\rinte Si meon St�lpnicul. �
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Un `ntreit dar de la Dumnezeu 
pentru pelerinii Ia[ului
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~n seara zilei de 11 octom -
brie, centrului ora[ului Ia[i
a fost timp de c�teva ore
inundat de lumina lum� n\ -

rilor purtate de preo]ii [i credin-
cio[ii care au mers `n Pelerinajul
„Calea Sfin]ilor”. Tradi]ionala pro-
cesiune a pornit de la Cate dra la
mitropolitan\ din Ia[i [i a fost con-
dus\ de IPS P\rinte Mi tro polit Teofan.
Au mai participat PS Varlaam Plo-
ie[teanul, Epis cop-Vicar Patri ar hal,
[i PS Calinic Boto[\neanul, Epis cop-
Vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor. Moa[ -
tele Sfintei Cuvioase Paras che va,
ale Sf�ntului Simeon din Muntele
Minunat, `mpreun\ cu icoana
Pro dromi]a, au fost purtate pe str.
I.C. Br\tianu, str. Cuza Vod\, str.
Armean\, str. Costache Negri [i
bd. {tefan cel Mare [i Sf�nt.

~naintea procesiunii au mers ti -
neri `mbr\ca]i `n costume popu-
lare [i stihare, purt�nd prapuri, cruci,
felinare, urma]i de c\lug\ri [i maici
de la mai multe m\n\stiri din
Arhi episcopia Ia[ilor [i aproa pe o
sut\ de preo]i din protopo pia tele
Eparhiei Ia[ilor. Pe tot parcursul
procesiunii s-au intonat tropare [i
alte c�nt\ri religioase. Po pa surile
de ectenii [i rug\ciuni pe „Calea
Sfin]ilor” au fost f\cute `n fa]a bi -
sericii „Sf�ntul Sava” [i `n dreptul
M\n\stirii „Sfin]ii Trei Ierarhi”. 

Pelerinajul „Calea Sfin]ilor” a
adunat [i anul acesta peste cinci
mii de persoane. Oamenii s-au ru-
gat pentru ca Ocrotitoarea Mol -
dovei s\ aduc\ prin mijlo ci rea ei
mai mult\ pace `n lume, m�n -
g�ie re `n suflete [i ajutor pentru
m�ntuire. �

Bucurie duhovniceasc\ pe “Calea Sfin]ilor”
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Slujba Sfintei Liturghii, ce
a avut loc pe bd. {tefan cel
Mare [i Sf�nt, a fost s\ -
v�r[it\ de IPS Aposto los

Daniilidis, Mitropolit de Derkos
[i Exarh al Bosforului Traciei,
`nconjurat de un sobor de 22 ier-
arhi din ]ar\ [i str\in\tate: IPS
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei, IPS Andrei, Mitropo li -
tul Clujului, S\lajului [i Maramu -
re [ului, IPS Irineu, Mitropolitul
Olteniei, IPS Petru, Mitropolitul
Basarabiei [i Exarh al Plaiurilor,
PS Innocentios, Episcop de Bu -
rundi [i Rwanda (Patriahria Ale -
xandriei), PS Ignatius, Episcop de

Larissa (Patriahria Antiohiei), PS
Nikanor, Episcop de Banat (Bise -
rica Ortodox\ a Serbiei), IPS Teo -
do sie, Arhiepiscopul Tomisului,
IPS Pimen, Arhiepiscopul Suce vei
[i R\d\u]ilor, IPS Ciprian, Arhie -
piscopul Buz\ului [i Vrancei, IPS
Calinic, Arhiepiscopul Arge[ului
[i Muscelului, IPS Casian, Arhie -
pis copul Dun\rii de Jos, IPS Ar hi -
episcop Ioan, Episcopul Covas nei
[i Harghitei, PS Corneliu, Epis co pul
Hu[ilor, PS Sofronie, Episco pul
Oradiei, PS Nicodim, Episco pul Se-
verinului [i Strehaiei, PS Vincen -
]iu, Episcopul Sloboziei [i C\l\ra -
[ilor, PS Sebastian, Episcopul Sla -

tinei [i Romana]ilor, PS Gurie, Epis-
copul Devei [i Hunedoarei, PS Var-
laam Ploie[teanul, Episcop-Vicar
Patriarhal, PS Emilian Lo vi[tea -
nul, Episcop-Vicar al Arhi episco -
piei R�mnicului, PS Ioa chim B\ -
c\ uanul, Episcop-Vicar al Arhie pis-
copiei Romanului [i Bac\ului.

Primul cuv�nt de `nv\]\tur\ al
slujbei a fost rostit de IPS
Apostolos Daniilidis, Mitropolit
de Derkos [i Exarh al Bosforului
Traciei, reprezentantul Patriarhu -
lui Ecumenic Bartholomeu: „Cea
pe care o cinstim ast\zi, Cuvioa -
sa Parascheva, `n scurta ei via]\,
urm�nd chem\rii Domnului nos-
tru Iisus Hristos a[a cum este ex-
primat\ `n Evanghelia de la
Matei, s-a lep\dat de sine, [i-a
luat crucea [i a urmat cu adev\rat
via]a cre[tin\, spre slujirea seme-
nilor ei `n cet\]ile `n care a vie]uit
[i a tr\it ca monahie – Constan -
tinopol, Iraklio din Pont, Sfintele
Locuri, Pustia Iordanului. ~n per-
soana ei se `mpline[te cu ade -
v\rat cuv�ntul Fericirilor Dom -
nu lui Hristos: „ferici]i cei cura]i
cu inima c\ aceia vor vedea pe
Dumnezeu”, mijlocind pentru noi

Ia[ul – Cetatea Ortodoxiei rom=ne[ti
~n fiecare an, s\rb\toarea din 14 octombrie este un
prilej de apropiere [i de m\rturisire cre[tin\ pentru
credincio[i din ]ar\ [i din str\in\tate, care vin la Ia[i
pentru a se `nchina la moa[tele Sfintei Cuvioase
Parascheva [i ale altor sfin]i ai Bisericii Ortodoxe.
Mii de credincio[i au l\sat toate deoparte [i au venit
s\ se `ntâlneasc\ cu Sfânta „Lumin\toare a
Moldovei”, `n slujba Sfintei Liturghii s\vâr[it\ cu
ocazia pr\znuirii ei. 

�
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la Domnul [i s\v�r[ind minuni tu-
turor celor care cer harul [i bine -
cuv�ntarea ei”.

A urmat apoi cuv�ntul PS Ig -
natie, Episcop de Larisa din Pa tri -
arhia Antiohiei, care a lansat un
apel la rug\ciune pentru pace: „V\
rug\m [i ne rug\m Sfintei Paras -
cheva [i Sf�ntului Simeon, ale
c\ror sfinte moa[te sunt aici, s\
ne ajute s\ avem pace, at�t `n
]ara noastr\, c�t [i `n toat\ lumea.
Libanul [i Siria sufer\ de mai
mult de doi ani o criz\ moral\
foarte grea, un r\zboi `n care
mul]i oameni sunt uci[i [i r\pi]i.
Doi dintre mitropoli]ii ortodoc[i
ai Patriarhiei Antiohiei au fost r\ -
pi]i cu c�teva luni `n urm\ de c\ -
tre for]ele potrivnice [i nu se [tie
nimic despre soarta lor. Sunt foar -
te multe biserici ortodoxe d\r�-
mate [i incendiate”.

Un scurt, dar impresionant cu-
v�nt a rostit [i PS Innocentios,
Epis cop de Burundi [i Rwanda:
„Am f\cut `n aceast\ diminea]\
un mic tur pe aici prin mul]ime,
`nchin�ndu-m\ la moa[tele Sfin -
tei Cuvioase Parascheva, [i am
v\zut mul]i fra]i [i surori de ale
mele, fiindc\ to]i suntem boteza]i
`n numele Sfintei Treimi: Tat\l,
Fiul [i Duhul Sf�nt. Trebuie s\
[ti]i c\ Africa este `n c\utarea lu -
mi nii credin]ei ortodoxe, iar
Sanctitatea Sa, Patriarhul [i Papa
Teodor al Alexandriei, `ncearc\
s\ `mplineasc\ aceast\ datorie a
Bisericii Ortodoxe pentru conti-
nentul african. De asemenea, sunt
dator s\ `i mul]umesc IPS P\rinte
Mitropolit Teofan pentru c\ `n -
cear c\ s\ ]in\ leg\tura cu locui to -
rii p\m�ntului african, c�t [i pen -
tru invita]ia de a face parte ast\zi
din comunitatea dumneavoastr\.
Mul]umesc [i poporului rom�n [i
autorit\]ilor de aici, ca re, prin bur -
sele acordate de-a lun gul timpu-
lui tinerilor no[tri, au contribuit la
cre[terea edu ca ]iei [i a culturii”.

Cuv�ntul de `ncheiere i-a
apar ]inut Mitropolitului Moldo -
vei [i Bucovinei, care a mul]umit
tuturor celor care au contribuit la
buna desf\[urare a evenimen -
telor prilejuite de hramul Sfintei
Cuvioase Parascheva, subliniind
[i reperele cu care credincio[ii

trebuie s\ se `ntoarc\ la casele
lor: „~i mul]umim lui Dumnezeu
pentru `ntreitul dar, format din
moa[tele Sfin]ilor Parascheva [i
Simeon, [i din Icoana Maicii
Domnului Prodromi]a, c�t [i pen-
tru faptul c\ pelerinii prezen]i au
g\sit `n aceste zile m�ng�iere su-
fleteasc\, `ntorc�ndu-se la casele
lor cu mai mult curaj [i cu mai
mult\ pace. Mesajul acestei s\r -
b\ tori cu acest `ntreit dar oferit
nou\ de ~mp\r\]ia lui Dumnezeu
este acela s\ men]inem leg\tura
cu Dumnezeu [i cu sfin]ii S\i, s\
avem dragoste `ntre noi, s\ avem

`ng\duin]\ [i iertare `n rela]iile
dintre oameni. Icoana aceasta `n -
treit\, Maica Domnului pe de o
par te, Sf�nta Parascheva [i Sf�n -
tul Simeon pe de alt\ parte, nu ne
adreseaz\ dec�t un mesaj funda-
mental [i unitar, [i anume, s\
avem grij\ de cele dou\ bog\]ii
cu care Dumnezeu ne-a `nzes-
trat: credin]a noastr\ `n Sf�nta
Trei me [i familia din care facem
parte. ~n afar\ de Dumnezeu, nu
avem nimic mai bogat, mai
ad�nc, mai puternic [i mai fru-
mos pe p\m�nt dec�t familia din
care facem parte”. �

�



| slujiri arhiere[ti

Sfin]iri [i resfin]iri 
de biserici
� ~n Duminica a 10-a dup\

Rusalii, pe 1 septembrie, Biserica
“Sf�ntul Voievod {tefan cel Ma re”
(foto jos) din localitatea boto[\nea -
n\ C\t\ m\ r\[ti Deal, a fost sfin]it\ de
IPS P\ rinte Mitropolit Teofan. Pentru
mun ca depus\ la zidirea sf�ntului
l\ca[, preo]ii {tefan Holban [i
Emanoil Vasile Cre]u au primit ran-
gul de iconom stavrofor, iar per-
soanelor care au avut o contribu]ie
deosebit\ la construirea bisericii [i
a complexului parohial li s-au `n -
m� nat distinc]ii de vrednicie. 

� Pe 1 septembrie, credin-
cio[ii din parohiile aflate la poa -
lele Muntelui Ceahl\u au partici-
pat la slujba de binecuv�ntare a
lucr\rilor bisericii din localitatea
Bradu-Grin]ie[. Sfin]irea l\ca[u -
lui de `nchin\ciune a fost s\v�r [i -
t\ de PS Episcop-Vicar Calinic Bo-
to [\ neanul. Pentru osteneala de-
pus\, p\rintele paroh Neculai
Apetroae a fost hirotesit iconom
stavrofor, iar celor care au con-
tribuit la edificarea bisericii li s-
au oferit distinc]ii de vrednicie. 

�Biserica cu hramurile “Sf. Ap.
Anania” [i “Sfin]ii ~mp\ra]i Con -

stantin [i Elena” din Parohia Itri -
ne[ti-M\rgineni, Protopopiatul
Piatra Neam], jud. Neam] a fost
sfin]it\ de c\tre IPS P\rinte Mi tro -
po lit Teofan pe 7 septembrie 2013.
La final, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei l-a hirotesit pe preotul
paroh Cristin Ioan Loghin ico nom
stavrofor. De asemenea, ~nalt-
preasfin]ia Sa a felicitat pe eno-
ria[i pentru felul `n care au [tiut
s\-[i ridice biserica, oferindu-le
distinc]ii de vrednicie. Principa -
lul binef\c\tor al noului l\ca[ de
cult, Petru Cucoar\, a primit din
partea Mitropolitului Moldovei [i
Bucovinei distinc]ia „Crucea Sf.
Ierarh Dosoftei” pentru mireni.

� Credincio[ii Parohiei “~n\l -
]area Domnului” din localitatea
Doina-Girov, Protopopiatul Pia -
tra Neam], greu `ncerca]i la cum -
p\na dintre anii 2011-2012, c�nd
casa parohial\ de aici a ars `n
`ntregime, l-au avut `n mijlocul
lor, `n dup\-amiaza zilei de s�m -
b\t\, 7 septembrie, pe IPS P\rinte
Mitropolit Teofan, care a sfin]it
noua cas\ parohial\. La final,
~nalt preasfin]ia Sa i-a acordat p\ -
rintelui Eduard Alexandru Sm\u
distinc]ia de iconom, iar enoria [i -
lor care au ajutat la ridicarea noii
case parohiale, diplome de merit.

~n perioada 1 septembrie – 31 octombrie 2013,
~naltpreasfin]itul P\rinte Teofan a vizitat paro-
hiile: „Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel” B\rboi
din Ia[i (Protopopiatul Ia[i I), „Sf�ntul Sava”,

„Sf�ntul Mare Mucenic Gheorghe” Do ro ban], com.
Aroneanu (Protopopiatul Ia[i II), „Ador mirea Maicii
Domnului” Valea Satului, com. Graj duri, (Proto po -
piatul Ia[i III), „Adormirea Maicii Dom nului” H�n -
dre[ti, „Sfin]ii Arhangheli” Criste[ti (Protopopiatul
Pa[cani), „Sf�ntul Apostol Anania” Itrine[ti-M\r -
gineni, „~n\l]area Domnului” Doina, com. Girov,
„Intrarea Domnului `n Ierusalim” B�tca Doamnei
(Protopopiatul Piatra Neam]), „Sf�ntul Prooroc Ilie
Tesviteanul” din Chintinici (Protopopiatul Roznov),
„Binecredinciosul Voievod {tefan cel Mare [i Sf�nt”
C\t\m\r\[ti Deal, „Izvorul T\m\duirii” Co[ula,
„Sf�ntul Ierarh Nicolae” Hlipiceni (Protopopiatul
Bo to[ani) [i „Pogor�rea Sf�ntului Duh” C\lug\renii
Vechi (Protopopiatul S\veni).

~n aceea[i perioad\, ~naltpreasfin]ia Sa a vizitat
m\n\stirile: Micl\u[eni, Had�mbu, Dag�]a (jud.
Ia[i), Dur\u, Agapia, P�ng\ra]i (jud. Neam]) [i Go -
ro vei (jud. Boto[ani). �

Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit Teofan
la parohii [i m\n\stiri
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� Biserica “Sf�nta Paras che -
va” din Parohia B\lu[enii Noi,
Protopopiatul Boto[ani, jud. Bo -
to[ani, a fost t�rnosit\ pe 8 sep-
tembrie, de PS Episcop-Vicar Ca -
linic Boto[\neanul. Construc]ia
noii biserici a durat aproximativ
14 ani (1996-2013), urm�nd mo -
de lul bisericii M\n\stirii Bog -
dana din R\d\u]i.

� Pe 15 septembrie, IPS P\ -
rinte Mitropolit Teofan a po posit
`n localitatea Chintinici a Proto -
popiatului Roznov, jud. Neam]
unde a s\v�r[it slujba de sfin]ire a
Bisericii “Sf�ntul Prooroc Ilie
Tesviteanul” (foto sus). La sf�r[it,
Mitropo litul Moldovei [i Bucovi -
nei l-a hirotesit pe preotul paroh
Iulian-Mihail Vasile `ntru iconom
sta vro for. De asemenea, ~nalt-
preasfin]ia Sa a oferit distinc]ii de
vrednicie tuturor celor care au
ajutat de-a lungul timpului la
con struc]ia l\ca[ului de cult. 

� Altarul Bisericii “Acoper\ -
m�ntul Maicii Domnului” din
Parohia Tome[ti Deal, Protopo -
pia tul II Ia[i , jud. Ia[i a fost sfin]it
duminic\, 15 septembrie 2013,
de PS Episcop-Vicar Calinic Bo -
to [\neanul. Ca semn al pre]uirii
pentru lucr\rile realizate, at�t la
parohia Tome[ti Deal, c�t [i la pa -
rohia M\c\re[ti, p\rintele pa roh

Nicolae C\t\lin Luchian a pri mit
rangul de iconom stavrofor. A fost
d\ruit\ [i o distinc]ie „Crucea
Moldav\” pentru mireni, domnu-
lui {tefan Timofte, pentru spri-
jinul deosebit acordat parohiei. 

� Pe 21 septembrie, IPS P\ rin -
te Mitropolit Teofan a sfin]it Bi se ri -
ca “Izvorul T\m\duirii” din locali -
tatea Co[ula, Protopopiatul Boto -
[ani. La final, p\rintele paroh Adrian
Achi]enei a fost hirotesit `ntru treap-
ta de iconom stavrofor. Totodat\,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovi nei

a mul]u mit enoria[ilor [i ctitorilor,
ofe rind distinc]ii de vrednicie.

� ~n dup\-amiaza zilei de 21
sep tembrie, IPS P\rinte Mitro po -
lit Teofan, a poposit pentru c�te -
va ceasuri `n Parohia “Pogor�rea
Sf�ntului Duh” din C\lug\renii
Vechi, Protopopiatul S\veni, un -
de a sfin]it casa parohial\ a micii
comunit\]i de aici [i o troi]\ ridi-
cat\ `n curtea bisericii. Dup\ sluj -
ba de sfin]ire, p\rintele paroh Clau -
diu Ghebac a primit hirotesia `n -
tru iconom. 

Rena[terea unei ctitorii
~n ajunul hramului Sfintei Cu-

vioase Parascheva, pe 13 oc -
tombrie, Biserica „Sf�ntul Sava
cel Sfin]it” din Ia[i a fost resfin -
]it\ de c\tre IPS Teofan, Mi tro -
po litul Moldovei [i Buco vi nei,
[i de al]i [apte ierarhi: PS Ni ka -
nor, episcop de Banat (Bi serica
Ortodox\ a Serbiei), PS Sofro nie,
Episcopul Oradiei, PS Ni co dim,
Episcopul Severinei [i Stre ha iei,
PS Sebastian, Epis copul Slati nei
[i Romana]ilor, PS Gurie, Epis co-
pul Devei [i Hunedoarei, PS Var -
laam Plo ie[ teanul, Episcop-Vi -
car Patri ar hal [i PS Emilian Lo -
vi[ teanul, Epis cop-Vicar al Arhi -
episcopiei R�m nicului, `nconju -
ra]i de un sobor impresionant
de preo]i [i diaconi.

La finalul evenimentelor, IPS
P\rinte Mitropolit Teofan a apre -
ciat lucr\rile realizate la Bise ri -

ca „Sf. Sava” din Ia[i, oferind
dis tinc]ia „Crucea Sf. Ierarh
Do softei” p\rintelui Narcis
Con stantin Axinte, parohul
Bise ricii „Sf. Sava” [i consilier
`n cadrul Sectorului de Asisten -
]\ social\ [i medical\ „Diaco -
nia” al Arhiepiscopiei Ia[ilor [i
hirotesindu-l iconom stavrofor
pe pr. Mihai Prodan, inspector
eparhial `n cadrul Sectorului de
asisten]\ social\ [i medical\ [i
slujitor la Biserica „Sf. Sava”.
De asemenea, au fost eviden ]i -
ate persoanele care au ajutat la
reconsolidarea bisericii, aces -
tea primind diplome [i dis-
tinc]ii de vrednicie.

�
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� A[ez\m�ntul monahal de la
M\n\stirea Gorovei (foto sus) din
jud. Boto[ani s-a aflat pe 22 sep-
tembrie la ceas de mare s\rb\toa -
re. ~n jur de 4000 de credincio[i au
fost prezen]i la slujba de resfin]ire
a Bisericii „Na[terea Sf�n tului Ioan
Botez\torul”, s\v�r[it\ de IPS P\ -
rinte Mitropolit Teofan, `n conju -
rat de un sobor de preo]i slu jitori.
La finalul Sfintei Litur ghii, ca r\s -
plat\ pentru nevoin]a lor, Mitro -
politul Moldovei [i Bu covinei a
oferit distinc]ii de vrednicie ctito-
rilor [i acte de cinstire tuturor ce -
lor care au ajutat de-a lungul tim-
pului la reabilitarea [i pictarea
l\ca[ului de cult. Pro to singhelul
Teofil Timi[ag, stare]ul M\n\stirii
Gorovei, a primit din par tea IPS P\ -
rinte Mitropolit Teofan, distinc]ia
„Crucea Moldav\”.

� Biserica Parohiei Ulmi-Bel -
ce[ti din Protopopiatul H�rl\u,
jud. Ia[i, a fost resfin]it\ pe 22
septembrie 2013, de PS Episcop-
Vicar Calinic Boto[\neanul. La fi-
nalul Sfintei Liturghii, un num\r
de zece familii, care s-au distins ca
[i ctitori la lucr\rile de restaurare,
au primit distinc]ii de vrednicie, iar
p\rintele paroh Ionu] Ilinca a pri -
mit rangul de iconom stavrofor. 

� Credincio[ii Parohiei “Ador-
mirea Maicii Domnului” din

H`ndre[ti, Protopopiatul Pa[ -
cani, l-au avut `n mijlocul lor,
pe 28 septembrie, pe IPS P\rinte
Mitro polit Teofan, care, `n sobor
de preo]i [i diaconi, a sfin]it
catape teasma l\ca[ului de cult
din loca litate [i a s\v�r[it Sf�nta
[i Dum nezeiasca Liturghie. La
finalul slujbei, p\rintele paroh
Dan Turcu a primit distinc]ia
„Cru cea Sf�n tu lui Ierarh Dosof -
tei”, iar mai mul te persoane v�rst-
nice, veterane de r\zboi, au pri -
mit distinc]ii [i di plo me de vred-
nicie (foto jos). 

� Pe 29 septembrie, PS Epis -
cop-Vicar Calinic Boto[\ nea nul,
a resfin]it, Biserica “Adormirea
Maicii Domnului” din Parohia
M\rgineni 1, Protopopiatul Piatra
Neam]. L\ca[ul a fost construit la
sf�r[itul secolului al XVII-lea [i a
fost supus unor ample lucr\ri de
reconsolidare. La finalul slujbei,
p\rintele paroh Gheorghe Cio c\ nel
a primit rangul de iconom sta vrofor. 

� Pe 6 octombrie, PS Epis -
cop-Vicar Calinic Boto[\neanul,

Colegiul „Sfântul Nicolae” - 
prima comunitate de tip colegiu din Ia[i

Colegiul „Sf�ntul Nicolae” al Facult\]ii de Teologie Ortodox\
„Dumitru St\niloae” din Ia[i, situat pe str. Aghata B�rsescu, nr. 9,
`n cl\direa Casei de oaspe]i „Sf�ntul Nicolae” a Mitropoliei Mol -
dovei [i Bucovinei, a fost sfin]it pe 22 octombrie, de IPS P\rinte
Mitropolit Teofan. 

Colegiul „Sf�ntul Nicolae” readuce `n aten]ie tipul de c\min
teologic din vechime. Av�nd ca valori principale credin]a `n
Dumnezeu, dragostea fa]\ de aproapele [i respectul fa]\ de valo-
rile cre[tine rom�ne[ti, Colegiul `[i dore[te s\ fie o „[coal\ dup\
[coal\” [i o familie l\rgit\, cu misiunea de a forma preo]i mai bine
preg\ti]i, la curent cu practica pastoral\ complex\ a unei Biserici
vii din secolul al XXI-lea.
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A fost sfin]it noul sediu 
al Protopopiatului II Ia[i

Pe 15 octombrie 2013, dup\ 22 de ani de la
`n fiin]are, Protopopiatul II Ia[i a tr\it un moment
istoric, anume sfin]irea noii cl\diri unde `[i va
des f\[ura de acum `ncolo activitatea. Slujba t�r -
no sirii a fost s\v�r[it\ de IPS P\rinte Teofan, Mi -
tro politul Moldovei [i Bucovinei, al\turi de PS Var -
laam Ploie[teanul, Episcop-Vicar Patriarhal [i PS
Emilian Lovi[teanul, Episcop-Vicar al Arhie pis -
copiei R�mnicului. 

Dup\ slujba de sfin]ire, p\rintele protopop
Vilie Doro[inc\ a descris greut\]ile `nt�mpinate
de-a lungul timpului cu sediul protoieriei pe care
o p\store[te.

La final, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a
oferit p\rintelui protopop Vilie Doro[inc\ dis-
tinc]ia „Crucea Sf. Ierarh Dosoftei”.

`nconjurat de un sobor de preo]i [i
diaconi, a resfin]it Biserica “Ador -
mirea Maicii Domnului” din pa -
rohia Had�mbu-Mogo [e[ti, Pro -
to popiatul III Ia[i. La fi na lul sluj -
bei, p\rintele paroh Cris tian Con -
stantin Rotaru a primit rangul de
iconom stavrofor.

�Biserica “Pogor�rea Sf�n tu lui
Duh” din ora[ul Fl\m�nzi, jud. Bo -
to[ani a aniversat pe 13 oc tom brie,
dou\ secole de c�nd a fost sfin]it\.
Momentul a fost marcat prin s\v�r -
[irea slujbei de resfin]ire de c\tre
PS Episcop-Vi car Calinic Boto[\ -
nea nul. Cu acest prilej, l\ca[ul de
`nchin\ ciune a primit al doilea
hram, „Sf. Cuv. Parasche va”. La final,
p\rintele paroh Mihai-Marius P`j`n
a fost hirotesit iconom stavrofor.

� Biserica “Pogor�rea Sf�n -
tului Duh” din parohia Sm�rdan-
Suhar\u, Protopopiatul Dara -
bani, jud. Boto[ani, a fost sfin]it\
pe 19 octombrie de PS Episcop-
Vicar Calinic Boto[\neanul. La fi-
nal, au fost acordate distinc]ii de
vrednicie din partea Centrului epar -
hial Ia[i. P\rintele paroh Andrei
Silviu Grigore a primit rangul de
iconom stavrofor. Bise rica din
Sm�rdan a primit, cu pri lejul sfin ]i -
rii, dou\ hramuri: „Sf�n ta Trei me”
[i „Na[terea Maicii Domnului”.

� Comunitatea parohiei B�tca
Doamnei din Protopopiatul Piatra

Neam], a tr\it pe 19 octombrie, mo -
mente istorice, biserica din locali-
tate, cu hramurile „Intrarea Dom -
nu lui `n Ierusalim” [i „Sf. Di mitrie,
Iz vo r�torul de Mir”, fiind resfin]it\.
Slujba de t�rnosire [i Sf�nta Litur -
ghie au fost s\v�r[ite de IPS P\rinte
Mitropolit Teofan [i de PS Inno cen-
tios, Episcop de Burundi [i Rwanda. 

La final, Mitropolitul Moldovei
[i Bucovinei l-a hirotesit iconom
stavrofor pe p\rintele {tefan Dia -
conu, parohul bisericii din B�tca
Doamnei, [i iconom pe p\rintele
Gheorghe C�rlan, parohul Bise ri cii
„Schimbarea la Fa]\” din V\ leni.
De asemenea, ~naltpreasfin]ia Sa a
oferit distinc]ii de vrednicie consiliu -
lui parohial, precum [i tuturor celor
care au ajutat, de-a lungul timpu-
lui, la ridicarea l\ca[ului de cult.

� Pe 19 octombrie, IPS P\ rinte
Mitropolit Teofan s-a aflat `n mij -
locul credincio[ilor Biseri cii “Sfin ]ii

Arhangheli” din Cris te[ti, Proto po-
piatul Pa[cani, unde a sfin]it casa
social\ [i biblioteca parohial\.

� Biserica “Sf. M. Mc. Gheor -
ghe” din Doroban] (foto sus), co-
muna Aroneanu, jude]ul Ia[i, a fost
resfin]it\, pe 20 octombrie, de IPS
P\rinte Mitropolit Teofan [i de PS
P\rinte Innocentios, Epis cop de
Burundi [i Rwanda. La finalul Sfin -
tei Liturghii, Mitro poli tul Moldovei
[i Bucovinei l-a hirotesit iconom
stavrofor pe p\rintele paroh D\nu]
Rotariu. Al\turi de preotul paroh,
au primit distinc]ii [i diplome to]i
cei care s-au implicat `n renovarea
[i `nfrumu se]area l\ca[ului de cult.

� Duminic\, 20 octombrie,
IPS P\rinte Mitropolit Teofan a
sfin]it casa parohial\ a Bisericii
“Adormirea Maicii Domnului”
din Valea Satului, comuna Graj -
duri, Protopopiatul Ia[i III. �

�
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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

Material lemnos 
pentru unit\]ile de cult

Pe 12 [i 19 septembrie, [edin]a Permanen]ei
Consiliului Eparhial Ia[i a luat `n discu]ie necesi-
tatea continu\rii unor lucr\ri de construc]ie [i
repara]ie pentru c�teva l\ca[uri de cult, precum
[i a furniz\rii lemnului de foc necesar acelor
unit\]i biserice[ti care nu au resurse financiare
suficiente [i nu `[i pot procura materialul lemnos.
Prin urmare, `n {edin]a de Permanen]\ de pe 12
septembrie, a fost aprobat\ acordarea, cu titlu

gratuit pentru anul 2013, a cantit\]ii de 50 mc
lemn de foc pentru 1 schit. 

Pentru aprovizionarea cu material lemnos `n
vederea `nc\lzirii spa]iilor de cazare pe timp de
iarn\ sau pentru a continua lucr\rile de con-
struc]ie la unele obiective biserice[ti, pe 19 sep-
tembrie a fost aprobat\ acordarea, cu titlu gratuit
pentru anul 2013, a unei cantit\]i de 1825 m.c.
material lemnos, din care 1302 m.c. lemn de foc,
270 m.c. lemn de lucru [i 253 m.c. lemn prelu-
crat (cherestea), pentru un num\r de 39 unit\]i de
cult [i 2 persoane fizice. Cheltuielile de ex-
ploatare a materialului lemnos sunt suportate de
Ocolul Silvic Bisericesc Neam]. �

Dintre hot\r�rile luate men -
]io n\m:
� Aprobarea textului Pasto -

ralei Sf�ntului Sinod la `ncheierea
Anului Omagial al Sfin]ilor ~m p\ -
ra]i Constantin [i Elena [i Anului
comemorativ Dumitru St\niloae,
care se va citi `n prima duminic\
din Postul Na[terii Domnului (17
noiembrie 2013) `n toate biseri-
cile [i m\n\stirile din Patriarhia
Rom�n\;
� Aprobarea etapelor preg\ -

tirilor pentru desf\ [urarea `n anul
2014 a Anului omagial euharistic
(al Sfintei Spovedanii [i al Sfintei
~mp\rt\[anii) [i a Anului come -
mo rativ al Sfin]ilor Martiri Br�n -
coveni `n Patriarhia Rom�n\; 
� Proclamarea anului 2015 An

omagial al misi u nii parohiei [i m\ -
n\stirii azi `n Patriarhia Rom�n\;

� Aprobarea programelor mo -
ral-religioase Cuv�ntul care zi -
de[te [i L\uda]i pe Domnul! desti-
nate persoanelor aflate `n deten]ie;  
� Aprobarea calendarului

alegerilor pentru orga nismele de-
liberative [i executive din Biserica

Orto dox\ Rom�n\ la nivel paro-
hial, eparhial [i cen tral pentru o
nou\ perioad\ de patru ani (2014
– 2018);
� Evaluarea `nv\]\m�ntului

teologic preuniversitar seminarial
[i liceal teologic. �

Hot\r=ri ale Sf=ntului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Rom=ne
~n ziua de 29 octombrie 2013, `n Sala Sinodal\ din Re[edin]a Patriarhal\,
sub pre[edin]ia Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, a avut loc [edin]a de
lucru a Sfântului Sinod al  Bisericii Ortodoxe Române. 



www.mmb.ro | 13 

documente |

Noi hirotonii `n
Arhiepiscopia Ia[ilor

~n conformitate cu hot\r�rile Per-
manen]ei Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Ia[ilor, IPS Mitro po-
lit Teofan [i PS Episcop-Vicar Ca li -
nic Boto[\neanul i-au hirotonit, ̀ n
perioada septembrie – octombrie
2013, pe urm\torii: Ioan Puiu hi-
rotonit `ntru diacon pe 1 septem-
brie [i `ntru preot pe 4 septem-
brie, pentru Parohia Rediu Sc�teii,
Proptopopiatul III Ia[i; Vasile Me re-
u]\, hirotonit ̀ ntru diacon pe 9 sep-
tembrie [i `ntru preot pe 13 sep-
tembrie, pentru Parohia „Sf�n ta
Cuvioas\ Parascheva” – Pu]u reni,
com. Co]u[ca, Protopopiatul S\veni;
Valentin M�nc\, hirotonit ̀ ntru di-
acon pe 6 octombrie [i `ntru preot
pe 13 octombrie, pentru Parohia
„Sf. Arh. Mihail [i Gavriil” – Vla do-
mira, Protopopiatul I Ia[i; Clau diu
Lutic, hirotonit `ntru diacon pe 11
octombrie; Ionu]-Bogdan Bal mu[,
hirotonit `ntru diacon pe 12 oc-
tombrie; Vladislav Nedelcu, hiro-
tonit ̀ ntru diacon pe 19 octom brie
[i `ntru preot pe 20 octombrie,
`m bisericit la Parohia „Na[te rea
Maicii Domnului”, Talpalari. �

~n {edin]ele de Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i de pe 
19 septembrie [i 10 octombrie, ]in�nd cont de programul de
sfin]iri [i resfin]iri de biserici, case sociale [i case parohiale [i de
propune rile `naintate de p\rin]ii protopopi, IPS Mitropolit Teofan a
aprobat acordarea rangurilor biserice[ti onorifice de sachelar,
iconom sau iconom stavrofor, urm\torilor preo]i: 
� sachelar: pr. Ciobanu Dumitru, Parohia „Adormirea Maicii

Domnului” – Tansa, com. Belce[ti, Protopopiatul H�rl\u;
� iconomi: pr. Ferariu Cristian Valentin, Parohia „Sf. Ier. Ni -

colae”, com. Hlipiceni, Protopopiatul Boto[ani; pr. C�rlan Gheor -
ghe, Parohia „Schimbarea la Fa]\”, com. V\leni, Protopopiatul
Piatra Neam]; pr. Proca Ionel, Parohia „Adormirea Maicii Dom -
nului” – Valea Satului, com. Grajduri, Protopopiatul III Ia[i.
� iconomi stavrofori: pr. Dorneanu Neculai, Parohia „Sf�nta

Mahram\ a Domnului [i Sfin]ii Martiri Br�ncoveni” – Ia[i, pr. Rotaru
D\nu], Parohia „Sf. Gheorghe”, com. Doroban], Protopopiatul II Ia[i;
pr. Ilinca Ionu], Parohia „Sf. Ecaterina” – Ulmi, com. Belce[ti, Proto -
popiatul H�rl\u; pr. Cioc\nel Gheorghe, Parohia „Adormirea Maicii
Domnului”, com. M\rgineni, Protopopiatul Piatra Neam]; pr. Rotaru
Cristian Constantin, Parohia „Adormirea Maicii Domnului”,
Had�mbu, com. Mogo[e[ti, Protopopiatul III Ia[i; pr. Prodan Mihai,
Parohia „Sf. Sava” – Ia[i, Protopopiatul I Ia[i; pr. P`j`n Marius, Parohia
„Pogor�rea Sf. Duh” – Fl\m�nzi, com. Cordun, Protopopiatul H�rl\u;
pr. Curelariu D\nu], Parohia „Sf. M. Mc. Gheorghe”, com. Hu]ani,
Protopopiatul Boto[ani; pr. Andi[escu Gheorghe Doru, Parohia „Sf.
Ap. Petru [i Pavel” – Li[na, com. Suhar\u, Protopopiatul Darabani.

~n [edin]a de Permanen]\ de pe 19 septembrie a fost aprobat\
acordarea Crucii Arhiepiscopale „Sf�ntul Ierarh Dosoftei” urm\to-
rilor: pr. Narcis Constantin Axinte, Parohia „Sf. Sava” - Ia[i , Proto -
po piatul I Ia[i [i pr. D\nil\ Ioan, Parohia „Sf. Arh. Mihail [i Ga -
vriil”, com. Criste[ti, Protopopiatul Pa[cani. �

Ajutor financiar pentru
finalizarea construc]iilor 
[i restaur\rilor de biserici

~n {edin]ele de Permanen]\ a Consiliului Epar -
hial Ia[i din 12 [i 19 septembrie, [i 10 octom brie,
a fost aprobat\ acordarea unui ajutor financiar de
37.000 lei, pentru [apte parohii din Arhie pis copia
Ia[ilor, care au biserici `n construc]ie, dup\ cum

urmeaz\: Parohia „~n\l]area Dom nu lui”, com.
Gorban; Parohia „Na[terea Maicii Dom nu lui” –
}ipi le[ti, com. Popricani; Parohia „Ador mi rea Maicii
Dom nului”, com. R\uce[ti, T`rgu Neam]; Parohia
„Sf. Ni colae”, com. R\d\u]i Prut; Parohia „Sf. Arh.
Mihail [i Gavriil”, Cartier Teioa sa, Dara bani; Paro -
hia „Na[te rea Maicii Domnu lui”, com. Co]u[ ca;
Parohia „Sf�ntul Du mi tru”, com. Avr\ meni. Ajutoa -
rele vor fi acordate din Fondul Central Misionar.
Aceste unit\]i de cult nu au mai primit ajutor fi-
nanciar din partea Cen trului Eparhial Ia[i. �

~n luna septembrie 2013, Sectorul administrativ-bi -
se ricesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat 76 de ope -
ra]iuni de personal, dup\ cum urmeaz\: 17 la Centrul
Eparhial Ia[i, 27 ̀ n cadrul Protopopiatelor [i 32 la m\ -
n\stiri. Dintre acestea, 27 au fost `ncadr\ri [i numiri,
25 `ncet\ri ale contractelor de munc\, 4 suspend\ri,
4 reveniri la locul de munc\ dup\ concediul de cre[ te -
re a copilului [i 16 modific\ri ale raporturilor de munc\.

~n luna octombrie 2013, Sectorul administrativ-bise -
ricesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat 93 de opera ]i -
uni de personal, dup\ cum urmeaz\: 21 la Centrul Epar-
hial la[i, 39 `n cadrul Protopopiatelor [i 33 la m\n\s tiri.
Dintre acestea, 32 au fost `ncadr\ri [i numiri, 21 `nce t\ri
ale contractelor de munc\, 3 suspend\ri, 3 reveniri la
locul de munc\ dup\ concediul de cre[tere a copilu-
lui [i 34 de modific\ri ale raporturilor de munc\. �

Opera]iuni de personal la nivelul Arhiepiscopiei Ia[ilor 
`n lunile septembrie – octombrie 2013

Acord\ri de ranguri biserice[ti
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Prima conferin]\ preo ]eas -
c\ semestrial\ de toam -
n\ ce a reunit preo ]ii [i
preotesele din Protopo -

pia tele I Ia[i, III Ia[i [i Darabani, a
avut loc `n perioada 1-3 septem-
brie 2013. Pe 2 septembrie, dup\
s\v�r[irea Sfintei Liturghii arhie -
re[ti, a avut loc deschiderea pro-
priu-zis\ a conferin]ei, prin cu-
v�ntul de binecuv�ntare al IPS P\ -
rinte Mitropolit Teofan. 

Pentru cei o sut\ de preo]i par-
ticipan]i, conferin]a a avut cinci
sesiuni de lucru: „Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena – prezen]\ a
familiei cre[tine `n misiunea Bi -

se ricii”, „Preotul [i preoteasa –
p\ rin]i `n familie [i `n parohie”,
„Preotul [i preoteasa, ca slujitori
ai Bisericii”, „Preotul [i preotea sa,
ca p\rin]i ai propriilor copii”,
„Preotul [i preoteasa, ca so] [i
so]ie”. Pentru doamnele preote -
se, programul a fost pu]in diferit,
sesiuniunea I fiind: „Bucuria de a
fi `mpreun\” – sesiune de cu -
noa[tere a participantelor, iar se-
siunea a IV-a av�nd titlul: „Cum
percep copiii iubirea p\rinteasc\
– ce oferim [i ce primim?”.

~n cadrul primei sesiuni de lu-
cru, a fost prezentat referatul „Sfin -
]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena –

prezen]\ a familiei cre[ tine ̀ n misi -
unea Bisericii”, sus]i nut de pr. {te -
fan Ap\t\chioae, de la parohia
„Sfin ]ii Arhangheli” – Ba[eu-Ha -
var na, Protopopiatul Da rabani. A
urmat apoi conferin]a sus]inut\ de
pr. prof. univ. dr. Constantin Co -
man, de la Fa cul tatea de Teologie
Ortodox\ „Jus tinian Patriarhul”
din Bucu re[ti, care a vorbit partici -
pan]ilor despre dificult\]ile `nt�m -
pinate de preo]i [i de familiile
acestora, at�t `n via]a de cuplu, c�t
[i `n via]a parohiei, propun�nd [i
eventuale solu]ii.

Conferin]a a continuat ziua
urm\toare cu celelalte sesiuni de
lucru, dar [i cu alte activit\]i:
vizionarea de filme, participarea
la ateliere tematice, rug\ciuni `n
comun, discu]ii la lumina focului
de tab\r\, `ncheindu-se cu con-
cluziile `n plen [i cu vizionarea
unor fotografii efectuate de-a lun-
gul manifest\rii.

~n perioada 4-6 septembrie, s-a
desf\[urat reuniunea `n confe rin -
]\ a preo]ilor din protopopiatele
Bo to[ani [i II Ia[i, al\turi de so]ii -
le [i de copiii lor. Din nou, invita -
tul `nt�lnirii a fost pr. prof. univ.
dr. Constantin Coman de la Fa -
cul tatea de Teologie Ortodox\
din Bucure[ti. P\rintele Constan -
tin Coman a vorbit despre as-
pectele slujirii `n Biserica noas -
tr\, despre duhovnic [i paterni-
tatea duhovniceasc\: „Pentru cei

Conferin]ele semestriale de toamn\ 
din Arhiepiscopia Ia[ilor
La Centrul Cultural-Pastoral „Sfântul Daniil Si has -
trul” de la Dur\u au avut loc, `n perioada 1-18 sep -
tem brie, conferin]ele semestriale de toamn\, pre -
zidate de IPS P\rinte Mitropolit Teofan. Tema `ntâl -
nirilor preo]e[ti, 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”. Con -
ferin]ele semestriale de toamn\ au avut ca principale
obiective oferirea de cuno[tin]e [i exemple vii `n
ceea ce prive[te `ndeplinirea rolului de p\rin]i `n
familie [i parohie, descoperirea frumuse]ii vie]ii de
familie `n familia de acas\ [i `n familia-parohie [i
`nnoi rea bucuriei de a sluji lui Dumnezeu [i
oamenilor, prin dialog [i rug\ciune.

�
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mai mul]i dintre noi, duhovnicul
este cel care prime[te m\rturi si -
rea p\catelor [i d\ dezlegare, dar
aici este lucrarea preo]easc\ a
acestuia, fiindc\ orice preot poa -
te primi m\rturisirea p\ca telor
cuiva [i s\v�r[i Taina Sfintei Spo -
ve danii. Componenta paternal\
sau de paternitate duhovni ceasc\
este aceea de a-]i asuma r\spun-
derea pentru acordarea sau nea-
cordarea binecuv�nt\rii pentru
un lucru. Preotul este, `n egal\
m\ sur\ slujitor [i p\rinte duhov -
ni cesc, dar niciodat\, pentru sine
nu poate fi p\rinte du hov nicesc.
Preotul niciodat\ nu ar trebui s\
fie izvorul de voin]\ pentru pro-
pria lucrare, ci aceasta ar trebui
`ntemeiat\ `n voin]a altcuiva”.

De asemenea, de-a lungul
`nt�lnirii, IPS P\rinte Mitropolit
Teofan a vorbit, `n cadrul sesiu-
nilor de lucru, despre importan]a
familiei [i, `n special, a familiei
preotului, v\zut\ ca un model
pentru enoria[i: „...Familia preo-
tului nu poate fi nicidecum sepa-
rat\ de comunitatea din care face
parte. ~n Biserica R\s\ritean\,
peste tot `nt�lne[ti pomenirea nu-
melor, la procomidiar, la Spove -
danie [i ~mp\rt\[anie, pe pomel-
nice, ceea ce arat\ leg\tura foarte
puternic\ dintre slujirea preotului
[i enoria[ii pe care `i p\store[te.
Exist\ clipe `n care so]ul se r\stig -
ne[te `n diferite forme, ca b\rbat,
pentru ca so]ia lui s\ tr\iasc\ taina
~nvierii  [i exist\ clipe `n care so]ia
`[i asum\ mult\ jertf\ [i mult\ ur-
care pe Golgota, pentru ca so]ul
ei s\ fie pe Muntele Ta borului.
Fa milia, format\ din prunci, tat\l
[i mama, este realizarea pe p\ -

m�nt a tainei Preasfintei Treimi
din `n\l]imea Cerului”.

Conferin]ele semestriale preo -
]e[ti de toamn\ din Arhiepiscopia
Ia[ilor au continuat `n perioada
8-10 septembrie cu `nt�lnirea
preo]ilor, al\turi de so]iile [i de
copiii lor, din protopopiatele Pia -
tra Neam] [i T�rgu Neam]. ~nt�l-
nirea prezidat\ de IPS P\rinte
Mitropolit Teofan l-a avut ca invi-
tat special pe pr. prof. univ. dr.
Vasile Mihoc de la Facultatea de
Teologie Ortodox\ „Sf�ntul An -
drei {aguna” din Sibiu. 

P\rintele Vasile Mihoc a subli -
ni at leg\tura de nezdruncinat din -
tre familia preotului [i familia cea
mare a acestuia – parohia: „Preo -
tul ortodox face pastora]ie cu
toat\ c\snicia lui [i face lucrarea
de so] [i de tat\ cu toat\ preo]ia
lui. Nu exist\ opozi]ie `n tre a fi so]
[i tat\ de familie [i faptul de a fi
p\rinte al comunit\]ii. Un preot
este tat\ al copilului s\u natural
de dou\ ori: o dat\, ca tat\ trupesc
[i o dat\ ca tat\ spiritual”.

Ultima conferin]\ preo]easc\
din acest an de la Dur\u s-a des -
f\[urat `n perioada 16-18 septem-
brie [i a fost organizat\ pentru
preo]ii din protopopiatele Pa[ cani
[i Ceahl\u, pentru preo]ii care au
optat s\ vin\ f\r\ doamnele
preotese, precum [i pentru preo]ii
tineri care au fost hirotoni]i anul
acesta. Pe durata `nt�lnirilor de la
Dur\u, preo]ii au fost coordona]i
de pr. Iulian Negru, consilier al
Sectorului de Misiu ne, statistic\ [i
prognoz\ pastoral\ al Arhiepisco -
piei Ia[ilor [i, de fiecare dat\, de
p\rintele protoiereu al protopo -
piatului participant. �

Cursuri pentru
ob]inerea gradelor
profesionale 
`n preo]ie

~n perioada 20 octombrie –
1 noiembrie, la Centrul So -
cial-Cultural „Sf�ntul Ilie” al
M\n\stirii Micl\u[eni, au fost
organizate de Mitropolia Mol-
dovei [i Bucovinei cursurile
pentru ob]inerea gra delor pro-
fesionale `n preo]ie. Des chi -
derea oficial\ a avut loc du-
minic\ sear\, pe 20 octom -
brie, `n prezen]a IPS P\rinte
Mitropolit Teofan, care a ]i -
nut [i un cuv�nt de deschi -
dere, [i a continuat luni dimi -
nea]\, cu s\v�r[irea Sfintei
Li turghii arhiere[ti, `n biseri -
ca M\n\stirii Micl\u[eni. 

Pe l�ng\ p\rin]ii profesori
de la Facultatea de Teologie
din Ia[i, cursurile din acest an
au fost sus]inute [i de p\ rin]i
profesori invita]i, din ]a r\ [i
din str\in\tate, printre ca re s-au
num\rat pr. prof. univ. dr.
Vasile Mihoc de la Facultatea
de Teologie Orto dox\ „Sf�n -
tul Andrei {agu na” din Sibiu,
pr. conf. univ. dr. Constantin
Necula, de la aceea[i Facul -
ta tea de Teolo gie Ortodox\
din Sibiu [i pr. Ioan Florin Flo -
rescu din Sco]ia.

Cursurile pentru ob]inerea
definitivatului [i gradului II `n
preo]ie, au adunat 60 de
preo]i din cele 4 eparhii su -
fra gane ale Mitropoliei Mol -
do vei [i Bucovinei. Aceste
cursuri sunt obligatorii, r�n-
duite prin hot\r�rea Sf�ntului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro -
m�ne, la care particip\ pre o -
]ii dup\ 2 ani de slujire, pen-
tru o `mbun\t\]ire, o rea [e za -
re [i o reverificare a con ]i nu -
turilor teologice `nsu[ite p�n\
`n acel moment. �

�
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~n perioada 1-13 septembrie 2013,
cu binecuv�ntarea IPS P\rinte Mi -
tropolit Teofan, Sectorul Edu ca ]io -
nal al Arhiepiscopiei Ia[ilor, prin
Centrul de formare [i inovare dez-
voltat `n colaborare cu Funda]ia
„Varlaam Mitropolitul” [i `n par te -
neriat cu Facultatea de Teologie
Or todox\ „Dumitru St\niloae” din
Ia[i, a organizat la Centrul Social-
Cultural „Sf�ntul Ilie” al M\n\stirii
Micl\u[eni un atelier de formare
pentru tinerii preo]i din Arhiepis -
co pia Ia[ilor.

La lucr\rile atelierului de forma -
re au fost prezen]i 16 tineri preo]i
[i invita]i din ]ar\ [i din str\in\tate,
printre care s-au num\rat arhim.
Nichifor Horia, exarh administra-
tiv al m\n\stirilor din Arhiepisco -
pia Ia[ilor [i stare]ul M\n\stirii
„Sfin]ii Trei Ierarhi” din Ia[i, arhim.
Hrisostom R\d\[anu, consilierul
educa]ional al Arhiepiscopiei Ia[i -
lor, prof. univ. dr. Constantin Co -
man de la Facultatea de Teologie
Ortodox\ „Justinian Patriarhul”
din Bucure[ti, pr. dr. R\zvan
Ionescu, slujitor al parohiei orto-
doxe rom�ne „Sf�nta Parascheva”
[i „Sf�nta Genoveva” din Paris, pr.

lect. dr. Vasile Gavril\ de la Fa cul -
tatea de Teologie din Bucure[ti, pr.
conf. univ. dr. Constantin Ne cula
de la Facultatea de Teologie Orto -
dox\ din Sibiu, arhim. Da mas chin
Luchian de la M\n\stirea Sih\stria
Putnei, pr. prof. Drago[ Bahrim, di-
rectorul Seminarului Teologic Li -
ceal Ortodox „Sf. Vasile cel Mare”
din Ia[i, monahia Silua na Vlad,
coordonatoarea Centrului de for-
mare [i consiliere „Sfin]ii Arhan -
gheli Mihail [i Gavriil” din Ia[i.

Pe l�ng\ participarea la semina -
riile [i atelierele de facilitare, pre o]ii
prezen]i au slujit `mpreun\, au vizi -
tat `mpreun\ cu so]iile m\ n\stirile

P�ng\ra]i, Horai]a [i Bis tri ]a, au vi -
zionat [i analizat filme te matice. 

IPS P\rinte Mitropolit Teofan a
fost prezent at�t la debutul, c�t [i
la finalul programului de formare
de la Micl\u[eni, s\v�r[ind de dou\
ori Sf�nta Liturghie, `nconjurat de
preo]ii participan]i. ~naltpreasfin]ia
Sa a sus]inut [i un atelier de faci -
litare, `n care a vorbit despre paro-
hie, spa]iul slujirii [i al m�ntuirii. ~n
cadrul Sfintelor Liturghii arhiere[ti
s\v�r[ite `n biserica M\n\stirii
Micl\u[eni, au fost hirotoni]i `ntru
preot doi diaconi [i hirotesi]i `ntru
duhovnici trei tineri preo]i partici-
pan]i la atelier. �

~n perioada 2-8 octombrie 2013, Centrul de Pele ri naj
„Sf�nta Parascheva” al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei a
organizat un pelerinaj `n Ucraina, la care au participat IPS
P\rinte Mitropolit Teofan, `mpreun\ cu stare]ii [i stare]ele din
Arhiepiscopia Ia[ilor. 

Printre obiectivele vizitate, s-au num\rat: Lavra de la
Poceaev, M\n\stirea [i Lacul Sfintei Ana, M\n\s tirea Core],
delega]ia fiind primit\ ̀ n Cern\u]i de IPS Onufrie, Mitropolitul
Cern\u]ilor [i Bucovinei. A urmat o vizit\ la Universitatea de
Stat „Iurie Fedcovici”, fost sediu al Mitropoliei Bucovinei.
Delega]ia s-a pu tut `nchina apoi la Lavra Pecerska de la Kiev,
dup\ care s-a vizitat Academia teologic\ [i seminarul din
Kiev. ~n program au fost incluse [i vizitarea pe[terilor Sf�ntul
Antonie [i Sf�ntul Teodosie, Biserica Vedenski, M\n\stirea
„Sf�n ta Treime”, M\n\stirea „Sf. Sofia”, M\ n\stirea Po crov -
skii, M\n\stirea Florovski, M\n\s ti rea Goloseevo, Sih\stria
Kitaev [i M\n\stirea „Sf�n tul Pantelimon”. 

~n ultima parte a pelerinajului, IPS P\rinte Mitro polit
Teofan [i grupul de stare]i din Arhiepiscopia Ia[i lor au vizitat
M\n\stirea „Adormirea Maicii Dom nu lui” din Ele], Cetatea
Hotin [i M\n\stirea B\nceni. �

Atelier de ini]iere [i formare pentru tinerii preo]i

Pelerinaj `n Ucraina al stare]ilor [i stare]elor 
din Arhiepiscopia Ia[ilor
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Cu ocazia s\rb\torii Sfintei Cu -
vioase Parascheva din acest an [i a
aducerii la Ia[i a moa[telor Sf�n tu -
lui Simeon St�lpnicul din Muntele
Minunat, Editura Doxologia a Mi -
tropoliei Moldovei [i Bucovinei a
publicat mai multe lucr\ri. Ast fel,
`n prezen]a unui public numeros,
pe 10 octombrie 2013, `n Sec]ia
Studium a Bibliotecii „Dumitru
St\niloae” din incinta Facult\]ii de
Teologie Ortodox\ din Ia[i, a avut
loc lansarea volumelor „Cuvinte as-
cetice”, autor Sf�ntul Simeon St�lp -
nicul din Muntele Minunat, [i „Via -
]a Sf�ntului Simeon [i a ma mei
sale, Sf�nta Marta”. Volumele au
ap\rut `n Colec]ia „Via]a `n Hris -
tos. Pagini de Filocalie”, `ngrijit\
de pr. dr. Drago[ Bahrim, [i sunt
traduse din greaca veche de Laura
Enache. Primul volum din aceast\
colec]ie, Sf�ntul Maxim M\rturisi-
torul, ~ntreb\ri [i nedumeriri, a fost
distins cu premiul „Dumitru St\ni -
loae”, de Uniunea Scriitorilor Ia[i.

De asemenea, au fost publicate
[i c�nt\ri din slujba Cuvioasei, du -
p\ dou\ manuscrise de la Schitul
Prodromu din Sf�ntul Munte
Athos, `ntr-o edi]ie `ngrijit\ de
arhim. Clement Haralam [i Cezar
Florin Cocuz, cu un studiu riguros
al prof. dr. Vasile Vasile. ~n acela[i
timp, s-au editat, conform tradi]iei
ultimilor ani, un pliant cu adu -
cerea moa[telor Sf�ntului Simeon
din Muntele Minunat, precum [i
icoana Sf�ntului Simeon [i a Sfintei

Parascheva, pictat\ de Ma rius Ghi -
nescu, `n cadrul Centrului „Re -
surrectio” al Mitropoliei Mol do vei
[i Bucovinei. 

Un alt eveniment important al
Editurii Doxologia `l reprezint\ [i
lansarea propriei libr\rii de carte di -
gital\: ebooks.edituradoxologia.ro.
Prin aceast\ libr\rie online, Editu -
ra vine `n `nt�mpinarea cititorilor
c\rora timpul nu le permite s\ in-
tre `n libr\riile clasice, c\l\toresc
des, se afl\ `n afara grani]elor ]\rii
[i poart\ cu sine dorul de carte or -
todox\ autentic\ [i, de asemenea,
celor care prefer\ cititul pe diferite
dispozitive electronice.

Editura Doxologia a organizat,
pe 26 octombrie, la M\n\stirea
Golia din Ia[i, un eveniment `n
cadrul Festivalului Interna]ional de
Literatur\ [i Traducere Ia[i (FILIT).
Traduc\tori din mai multe p\r]i ale
Europei au aflat mai multe lucruri
despre posibilit\]ile de traducere [i
despre oferta de carte a Editurii
Doxologia, `n cadrul unei mese
ro tunde cu tema „Literatura reli-
gioas\. Posibilit\]i de traducere”.

Un alt eveniment editorial al
Editurii Doxologia a avut loc pe 27
octombrie, `n cadrul T�rgului de
Carte Bookfest. ~n Sala Pa[ilor
Pier du]i a Universit\]ii „Al. I. Cu -
za” din Ia[i, a avut loc lansarea
c\r ]ii audio „{tefan B\nulescu. O
voce pentru fonoteca de aur”.
Acest proiect editorial va continua
[i cu apari]ia altor lucr\ri. �

“Monumentul –
Tradi]ie [i Viitor”

Pe 14-17 octombrie 2013,
`n Aula Veche a Universit\]ii
Tehnice „Gheorghe Asachi”
din Ia[i, au avut loc lucr\rile
celei de-a XV-a edi]ii a Sim -
pozionului Na]ional „Monu -
men tul – Tradi]ie [i Viitor”.
Ma ni festarea a reunit specia -
li[ti din domeniile cercet\rii,
restaur\rii [i conserv\rii mo -
numentelor istorice [i s-a `n -
scris `n cadrul programului
eve nimentelor culturale dedi-
cate S\rb\torilor Ia[ului.

Debutul evenimentului s-a
f\cut `n prezen]a IPS P\rinte
Mitropolit Teofan. ~n cadrul
festivit\]ii de deschidere, s-au
acordat c�teva trofee pentru
cei care au sprijinit activitatea
simpozionului pe parcursul
celor 15 ani de existen]\. P\ -
rintele Constantin Sturzu, con-
silier cultural al Arhiepisco -
piei Ia[ilor, a primit un trofeu
de excelen]\ „pentru asigu-
rarea de suport duhovnicesc
constant [i merite deosebite `n
sus]inerea desf\[ur\rii Simpo -
zionului «Monumentul – Tra -
di]ie [i Viitor»”.

Edi]ia a XV-a a cuprins pa-
tru sec]iuni: Monumentele [i
istoria lor, Monumente [i arhi-
tectur\, Tehnici [i tehnologii
de restaurare [i Via]a monu-
mentelor urbane. Pe l�ng\
vizitele de documentare la
diferite obiective istorice din
Ia[i, evenimentul a inclus ver -
ni sajul expozi]iei „C\l\tor
prin Moldova de alt\dat\ –
monumente v\zute de arti[ti,
arhitec]i [i fotografi din seco -
lele XVII-XX”, dar [i lansarea
vo lumului Monumentul XIV,
Ia[i, 2013 [i a albumului „Sim-
pozionul «Monumentul – Tra di -
]ie [i Viitor» Ia[i. 15 edi]ii ̀ n sluj -
ba patrimoniului na]ional”. �

Noi proiecte editoriale 
ale Editurii Doxologia
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“Zilele Sf=ntului Nectarie”
~n perioada 15 octombrie – 15 noiembrie, paro-

hia „Sf�ntul Nectarie” din cartierul ie[ean
Alexandru cel Bun a organizat evenimentul „Zilele
Sf�ntului Nectarie”, prilejuit de `mplinirea a [apte
ani de la aducerea `n aceast\ biseric\ a unei
p\rticele din moa[tele sf�ntului taumaturg.

~ntr-o atmosfer\ duhovniceasc\ [i `n prezen]a
unui public numeros, la biserica „Sf�ntul Nectarie”
a avut loc, pe 21 octombrie, sus]inerea primei con-
ferin]e din cadrul evenimentului. Tema conferin]ei,
„De la moarte la `ndumnezeire. 7 pa[i ghida]i de
slujba Sf�ntului Maslu”, a fost subiect de dialog du -
hovnicesc `ntre maica Siluana Vlad, coordonatoa -
rea Centrului de Formare [i Consiliere „Sf. Arhan -
gheli Mihail [i Gavriil”, pr. Constantin Sturzu, con-
silier cultural al Arhiepiscopiei Ia[ilor (moderator),
pr. paroh Petric\ Lehaci [i credincio[ii prezen]i. Su -
biectele abordate au fost diverse: necesitatea Tainei
Sf�ntului Maslu, regretul, exerci]iul renun]\rii la
pl\ cere, al iert\rii, rela]ia duhovnic – ucenic, fami-
lie, acupunctur\, astrologie, socializarea pe inter-
net, lauda aproapelui, t\cere etc.

Programul Zilelor „Sf�ntului Nectarie” a conti -
nu at s�mb\t\, 26 octombrie, la ora 12.00, cu un
ver nisaj de icoane pe sticl\ `n cinstea Sfin]ilor ~m -
p\ ra]i Constantin [i Elena, iar duminic\, de la ora
19.00, cu a doua conferin]\, „P\rintele Dumitru
St\ niloae [i rena[terea duhovniceasc\ a Rom�niei
`n secolul al XX-lea”, sus]inut\ de Arhim. Hrisostom
R\d\[anu, consilier al sectorului ~nv\]\m�nt al Ar -
hi e piscopiei Ia[ilor. P\rintele consilier a vorbit cre -
dincio[ilor prezen]i despre cum L-a descoperit P\ -
rintele Dumitru St\niloae pe Dumnezeu [i despre
cum L-a `mp\rt\[it [i celorlal]i, prin operele sale. 

Evenimentul „Zilele Sf�ntului Nectarie” a contin-
uat pe 30 octombrie, cu o conferin]\ sus]inut\ de
pr. prof. Ion Vicovan, decanul Facult\]ii de Teologie
„Dumitru St\niloae” din Ia[i, cu tema „Sfin]ii
~mp\ra]i Constantin [i Elena, urm\tori ai lui Hristos
[i modele pentru noi”. Expunerea p\rintelui profe-
sor a vizat, pe de o parte, informa]iile istorice privi -
toare la Sfin]ii ~mp\ra]i [i faptul c\ `ntre str\mo[ii
no[tri [i ei au fost anumite leg\turi `n istorie deloc
de neglijat, iar pe de alt\ parte, evlavia pe care o au
[i o manifest\ cre[tinii de aproape 17 secole fa]\ de
ace[ti doi sfin]i. �

IPS Nicolae, Mitropolit de Me -
so gias [i Lavreotiki, a conferen]iat
la Ia[i pe 31 octombrie. ~naltprea -
sfin]ia Sa este director al Centrului
de Etic\ [i Deontologie Biome di -
cal\ din Atena [i pre[edintele Co -
misiei de Bioetic\ din Sinodul Bi -
se ricii Ortodoxe al Greciei. A stu-
diat la universit\]ile Harvard [i
MIT (Massachusetts Institute of
Tech no logy) din SUA. A fost cer -
cet\tor [tiin]ific la NASA, profesor
la universit\]ile Harvard [i Massa -
chusetts Institute of Technology –
SUA, precum [i profesor universi-
tar la Facultatea de Medicin\ din
Atena. A fost arhimandrit [i slujitor
la metocul din Atena „~n\l]area
Domnului” al m\n\stirii athonite
Simonos Petras, iar la 30 aprilie
2004, a fost hirotonit episcop.

~n Sala Coloanelor din cadrul
Facult\]ii de Teologie Ortodox\
„Dumitru St\niloae” din Ia[i, IPS
Nicolae a sus]inut prima con-
ferin]\ : „Probleme bioetice con-
temporane [i Biserica Ortodox\”.
Mitropolitul grec a vorbit celor
prezen]i despre datoria Bisericii de
a-[i exprima pozi]ia `n aspectele
legate de bioetic\ [i a adus `n

discu]ie problemele eugeniei, eu-
tanasiei [i fecund\rii in vitro. 

~n Aula Magna „Mihai Emines -
cu” a Universit\]ii „Al. I. Cuza” din
Ia[i, `n dup\-amiaza zilei de 31
octombrie, IPS Nicolae a ]inut con-
ferin]a „Cum (re) devenim ti neri?
(tinere]ea mesajului cre[tin)”. Al\ turi
de mitropolitul grec a fost prezent
[i ~naltpreasfin]itul P\rinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei.

~n cadrul conferin]ei, IPS Nico -
lae a `ncercat s\ dea un r\spuns
`ntreb\rii din titlul conferin]ei: „La
`ntrebarea «Cum poate s\ devin\
[i s\ r\m�n\ cineva t�n\r?», r\s -

punsul este s\ r\m�n\ un cre[tin
autentic. Mesajul cre[tin este unul
foarte t�n\r, plin de vitalitate. ~n -
tr-o epoc\ [i ̀ ntr-o societate ̀ n care
se spune de obicei c\ mesajul
cre[tin se adreseaz\ `n primul r�nd
femeilor, apoi v�rstnicilor [i oame-
nilor dintr-o stare social\ precar\,
este o mare ne[ans\ [i nedreptate
pentru oamenii tineri s\ cread\ un
asemenea lucru. Poate s\ fie un lu-
cru justificat, deoarece Biserica se
comport\ uneori `ntr-un mod con-
servator  [i `mb\tr�nit, `ns\ mesa -
jul Sfintei Scripturi [i via]a Tradi]iei
ortodoxe abund\ de manifest\ri
tinere[ti”. �

IPS Nicolae, Mitropolit de Mesogias [i Lavreotiki a conferen]iat la Ia[i
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Casa Social-Pastoral\ „Preot
Di mitrie Bejan” a Parohiei „Sf�n -
tul Vasile” din H�rl\u a fost, pe
24 octombrie, gazda celei de-a
[a sea edi]ii a Simpozionului „P\ -
rintele Dimitrie Bejan, model de
m\rturisire a credin]ei pentru lu -
mea contemporan\”. Eveni men -
tul a fost organizat de Mitro polia
Moldovei [i Bucovinei, Pro to po -
piatul H�rl\u [i Parohia „Sf�ntul
Vasile” – H�rl\u [i a evo cat per -
so nalitatea p\rintelui, ca model
de ap\rare a credin]ei ortodoxe
pen tru lumea contemporan\.

~n deschiderea Simpozionului,
a fost prezentat filmul „Harul `n

c\tu[e – P\rintele Dimitrie Be -
jan”, dup\ care au urmat evoc\ -
ri le celor ce l-au cunoscut perso -
nal pe p\rintele Bejan, ucenici [i
apropia]i ai acestuia. Cu aceast\
ocazie, Editura Doxologia a adus
`n aten]ia participan]ilor la sim-
pozion patru lucr\ri semnate de
p\rintele Dimitrie Bejan: „Simple
povestiri”, „Cuget\ri morale despre
via]a de zi cu zi”, „Oranki - Amin -
tiri din captivitate” [i „Hotarul cu
cet\]i”. 

Simpozionul s-a `ncheiat cu o
slujb\ pe pomenire, oficiat\ la
morm�ntul p\rintelui. �

~n zilele de 26-27 septembrie
2013, la M\n\stirea Secu din ju -
de ]ul Neam] a avut loc simpo -
zionul „Rolul M\n\stirii Secu `n
via]a religioas\ a ]\rii Moldovei”,
edi]ia a II-a.

Manifestarea a debutat joi, 26
septembrie 2013, cu slujba Te
Deumului marc�nd `nceputul
sim pozionului. Delegatul IPS P\ -
rinte Mitropolit Teofan a fost pr.
lect. dr. Daniel Ni]\ Danie les cu
de la Facultatea de Teologie Or to -
dox\ „Dumitru St\niloae” din
Ia[i. Pe l�ng\ arhitec]i, arheo logi
[i speciali[ti `n arta medie val\ din
muzeele din ]ar\ [i din Republica
Moldova, au mai fost prezen]i dr.
L\cr\mioara Stratu lat, directorul
general al Comple xu lui Muzeal

Na]ional „Moldo va” Ia[i, Mihai
Hanganu de la Con siliul Ju de]ean
Neam] [i dr. Dan Kisile vici de la
Direc]ia Pa tri moniu cultural a
Ministerului Culturii.

Simpozionul [i-a propus s\
arate contribu]ia M\n\stirii Secu,
at�t la via]a cultural\, c�t [i la
cea spiritual\ a Moldovei, dar [i a
`ntregii ]\ri. �

Simpozion dedicat 
p\rintelui Dimitrie Bejan 

Simpozion la M\n\stirea Secu

“Raiul `n cinema”
Prima `nt�lnire cultural-du -

hovniceasc\ din luna octom -
brie, din cadrul „Serilor Doxo -
lo gia”, a avut loc pe 24 oc -
tom brie, la Biserica Talpalari
din Ia[i. Evenimentul, mode -
rat de pr. Constantin Sturzu,
con silier cultural al Arhie pis -
co piei Ia[ilor, a avut ca invitat
special pe d-na Elena Dulghe -
ru, critic de film, jurnalist, poet,
traduc\tor, doctor `n ci nema -
tografie [i media. 

~nt�lnirea a constat `ntr-o
tripl\ lansare de carte: „Scara
Raiului `n cinema. Kusturica,
Tarkovski, Paradjanov”, autor
Elena Dulgheru, „Canonul lui
Tarkovski”, autor Dmitri Sa l`n -
ski [i „Pentru trecerea z\rii [i
alte poeme”, autor Elena Dul -
ghe ru, toate ap\rute la Editura
Arca ~nvierii. Invitata „Serilor
Doxologia” a vorbit celor pre -
zen]i despre semnifica]ia sc\ -
rii Raiului `n cinematografie,
invit�ndu-i la o explorare fas -
cinant\ a `mpletirii subtile a
cul turilor eclesiastic\ [i cine -
ma tografic\, din perspectiva
celor trei regizori: Tarkovski,
Kusturica [i Paradjanov. �
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~nceput de an [colar la
Gr\dini]a “Buna Vestire”
a Mitropoliei Moldovei 
[i Bucovinei

Pe 9 septembrie, Gr\dini]a „Buna
Ves tire” a Mitropoliei Moldovei [i Buco -
vi nei [i-a deschis por]ile pentru noul an
[colar. Cei peste 100 de pre[colari
`nscri[i, `nso]i]i de p\rin]i [i bunici, `m -
pre un\ cu colectivul institu]iei, au par-
ticipat la slujba religioas\ de binecuv�n -
tare s\v�r[it\ de arhim. Hrisostom R\ -
d\[anu, consilierul educa]ional al Arhi -
episcopiei Ia[ilor, [i de pr. Mihai Pro -
dan, inspector `n cadrul Sectorului de
asisten]\ social\ [i medical\ „Diaconia”
al Arhiepiscopiei Ia[ilor. ~n anul [colar
2013-2014, la Gr\dini]a „Buna Vestire”
a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei
sunt `nscri[i peste 100 de copii, cu
v�rste cuprinse `ntre 2 [i 6 ani, `mp\r]i]i
`n 6 grupe. �

Pe 16 septembrie, `n prima zi a
noului an [colar, a sunat clopo]elul
[i pentru cei 87 de elevi ai {colii
„Varlaam Mitropolitul”. ~nc\rca]i
cu bucurie, dar [i cu emo]ie, copiii
au participat, al\turi de p\rin]i [i
bunici, la slujba religioas\ de
binecuv�ntare s\v�r[it\ `n parcul
din fa]a sediului [colii, de un sobor
de preo]i, `n prezen]a IPS P\rinte
Mitropolit Teofan. Festivitatea de
deschidere a continuat cu inaugu-
rarea [i sfin]irea parterul noului
corp de cl\dire al [colii, unde vor
studia `nc\ din acest an dou\ clase
(a treia [i a patra), urm�nd ca de
anul viitor acolo s\ func]ioneze ci-
clul gimnazial al {colii „Varlaam
Mitropolitul”. �

Binecuv=ntarea noului an [colar la {coala “Varlaam Mitropolitul”

Concursul interdisciplinar 
“Religia `n dimensiune virtual\” 

~n perioada 11-12 octombrie, Centrul Social-Cultural
„Sf�ntul Ilie” al M\n\stirii Micl\u[eni a g\zduit cea de-a
VIII-a edi]ie a Concursului interdisciplinar interjudetean
„Religia `n dimensiune virtual\”, organizat de profesorii [i
elevii Liceului Teoretic de Informatic\ „Grigore Moisil” din
Ia[i [i dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva. Partenerii eveni-
mentului au fost Mitropolia Moldovei [i Bucovinei, prin
Sectorul educa]ional al Arhiepiscopiei Ia[ilor, Inspectoratul
{colar Jude]ean Ia[i, Prim\ria Ia[i [i Editura „Sf. Mina”. 

Echipele selectate pentru faza final\ a concursului au fost
Colegiul Na]ional „C. Negruzzi” din Ia[i, Colegiul Na]ional
din Ia[i, Colegiul Na]ional „M. Eminescu” din Ia[i, Colegiul
Tehnic Piatra Neam], Colegiul „M. Sadoveanu” din Pa[cani,
Liceul Teoretic „G. Antipa” din Boto[ani [i Liceul Teoretic de
Informatic\ „Grigore Moisil” din Ia[i.

Premiul I a fost acordat echipei Liceului Teoretic de Infor -
matic\ din Ia[i, coordonat\ de d-na prof. Floricica Morariu [i
d-na Prof. Violeta }u]ui [i format\ din elevii Gabriela Ciurlic\
[i Marian Melnic, care au prezentat proiectul „Nihil sine Deo”. �
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Elevii [i profesorii celor [ase in-
stitu]ii liceale cu profil teologic din
Arhiepiscopia Ia[ilor au `nceput noul
an [colar prin rug\ciune. Ast fel, la
Liceul Teologic Ortodox „Cu vioa -
sa Parascheva” de la M\ n\s tirea
Agapia, jude]ul Neam], festivitatea
de deschidere a avut loc `n dup\-
amiaza zilei de duminic\, 15 sep-
tembrie, `n Biserica „Sfin]ii Arhan -
gheli Mihail [i Ga vriil” a m\n\s ti -
rii, prin s\v�r[irea sluj bei de Te Deum
de c\tre arhim. Hrisostom R\d\[a -
nu, consilier educa]ional al Arhie -
pis copiei Ia[ilor. 

La Seminarul Teologic din Ia[i,
bucuria festivit\]ii de deschidere a
fost cu at�t mai mare, cu c�t `n mi-
jlocul elevilor, a cadrelor didactice
[i a p\rin]ilor prezen]i s-a aflat [i
IPS P\rinte Mitropolit Teofan, care,
`n sobor de preo]i [i diaconi, a s\ v=r -
[it o slujb\ de binecuv�ntare. La fi-
nal, ~naltpreasfin]ia Sa a rostit un
scurt cuv�nt, `n care a vorbit ele -
vilor prezen]i despre ceea ce tre-
buie s\ urm\reasc\ `n anii de stu -
diu la seminar: „A]i c�ntat ast\zi la
slujba Te Deumului cuvintele
«Dum nezeu este Domnul [i s-a
ar\tat nou\; bine este cuv�ntat cel
ce vine `ntru numele Domnului».
Aceasta este `nv\]\tura cea s\n\ -
toas\, una greu de primit [i pentru
care, din voin]a voastr\, din voin]a
p\rin]ilor [i prin mila Domnului,
a]i venit la seminarul teologic. Voi

ave]i datoria s\ primi]i ̀ nv\]\tura c\
Dumnezeu, Care S-a ar\tat nou\, a
venit `n trup, a vie]uit prin tre oa-
meni, iar cel care prime[te aceast\
`nv\]\tur\ este binecuv�ntat `ntru
numele S\u. A]i venit la aceast\
[coal\ ca, `ntr-o form\ du hov ni -
ceasc\ [i academic\, deopo triv\,
s\ ave]i mintea la m\r turiile Dom -
nului, prin care omul urc\ la Cer”.

{i la Seminarul Teologic Liceal
Ortodox „Veniamin Costachi” de
la M\n\stirea Neam], elevii, profe-
sorii [i p\rin]ii au participat luni,
16 septembrie, la slujba Sfintei Li -
turghii, la slujba Aghesmei mici [i
la slujba Te Deumului de `nceput
de an [colar. La final, pr. prof. Ioan
Mihoc, directorul Seminarului, a
transmis din partea IPS P\rinte
Mitropolit Teofan, binecuv�nt\rile
pentru noul an [colar 2013-2014. 

{i Seminarul Teologic Liceal „Sf.
~mp. Constantin [i Elena” din Pia -

tra Neam] [i-a deschis, pe 16 sep -
tembrie, por]ile pentru noul an [co-
lar. ~nceputul anului [colar, at�t pen-
tru cadrele didactice, c�t [i pen tru
elevii seminarului [i pentru p\rin]ii
acestora, a fost un moment de `n\l -
]\toare bucurie, cu fiorii emo ]iei
specifice acestei zile deosebite. 

La Seminarul Teologic Liceal „Sf.
Gheorghe” din Boto[ani, anul [co-
lar a ̀ nceput cu o slujb\ de Te Deum
s\v�r[it\ de un sobor de preo]i pro-
fesori. La festivitate au participat ofi -
cialit\]i locale [i centrale, cadre di-
dactice, p\rin]i, absolven]i [i cola -
boratori ai seminarului boto[\nean. 

Elevii Seminarului Teologic Li ceal
„Sf. Ioan Iacob” Dorohoi, ju de ]ul
Boto[ani, au ̀ nceput [i ei cursurile.
La finalul slujbei de Te Deum, s-au
f\cut prezent\rile `ntre elevi [i diri-
gin]i, ur\rile pentru noul an [colar
[i au fost prezentate reali z\rile in-
stitu]iei din anul ce a trecut. �

Cu prilejul deschiderii noului an universitar, pe
30 septembrie, profesorii [i studen]ii de la Facul -
tatea de Teologie din Ia[i au participat la o slujb\ de
Te Deum, s\v�r[it\ `n Capela „Sfin]ii Arhangheli
Mihail [i Gavriil” de un sobor de preo]i profesori. 

La final, p\rintele decan Ion Vicovan a adresat
c�teva cuvinte studen]ilor [i colectivului profesoral,
`n care a subliniat de ce este nevoie [i de rug\ciune
la `nceperea unui an universitar: ,,~nceputul anului de
`nv\]\m�nt, `n general, este foarte apropiat de `nce -
putul anului bisericesc. Aceasta arat\ `nc\ o dat\ c\
[coala a `nceput `n Biseric\ [i trebuie s\ fie legat\ `n
continuare de Biseric\. Slujba pe care am s\v�r[it-o

`n aceast\ zi este [i frumoas\, dar mai cu seam\ de
mare folos prin con]inutul ei. Ne-am rugat Celui care
a trimis Duhul Sf�nt M�ng�ietorul, Inspiratorul [i Lu -
mi n\torul, s\-L trimit\ [i asupra acestei institu]ii de ̀ n -
v\ ]\m�nt teologic [i asupra celor ce se ostenesc ̀ n ea.
De aceea, acest `nceput nu trebuie s\ fie doar un alt
`nceput, ci `nnoirea g�ndirii, a sim]irii [i a tr\irii”. �

~nceputul anului universitar 
la Facultatea de Teologie
Ortodox\ din Ia[i

Debutul anului [colar la seminariile teologice din Arhiepiscopia Ia[ilor
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Campanie pentru prevenirea
abandonului [colar

Funda]ia Solidaritate [i Speran]\ a Mitro -
poliei Moldovei [i Bucovinei, prin Centrul de
zi pentru copii „Sf�nta Marina” [i Centrul de
Zi pentru copii „Mia Casa Incule]”, a derulat,
`n luna septembrie, campania „S\-i sprijinim
s\ mearg\ la [coal\”.

Prin aceast\ campanie, copiii care provin
din familii cu posibilit\]i materiale reduse din
Ia[i vor avea posibilitatea s\ mearg\ la [coal\.
Organizatorii [i-au propus s\ colecteze
h\inu]e, `nc\l]\minte, rechizite [i juc\rii pen-
tru cei 60 de copii proveni]i din familii [i
medii defavorizate, familii monoparentale sau
greu `ncercate de s\r\cie [i dezn\dejde,
asista]i social prin cele dou\ centre de zi.
Obiectivele acestei campanii sunt: con[tienti-
zarea necesit\]ii solidarit\]ii dintre oameni,
cunoa[terea metodelor [i mijloacelor prin
care lucruri nefolositoare pentru noi pot
schimba destine `n via]a unor copii defa-
voriza]i [i `nsu[irea unor deprinderi de a putea
face fapte bune printr-un minim de efort [i
crearea condi]iilor transparente de a avea ac-
ces la persoanele care vor fi ajutate. �
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Biroul de Asisten]\ Social\ (BAS)
Diaconia, `n colaborare cu proto -
po piatele I Ia[i, II Ia[i, III Ia[i [i Pa[ -
cani, a derulat, cu binecuv�ntarea
IPS P\rinte Mitropolit Teofan, cu
prilejul s\rb\torii Sfintei Cuvioase
Parascheva, programul „Hran\
pentru pelerini”. Programul social-
filantropic a debutat `n seara zilei
de 11 octombrie. „Ne g�ndim c\,

an de an, tot mai mul]i pelerini po -
posesc `n cetatea Ia[ului, cu g�n-
dul de a se `nchina la moa[tele
Sfintei Parascheva. Prin programul
pe care `l implement\m an de an,
venim `n sprijinul lor, le oferim o
`ncurajare, o `mb\rb\tare [i un
g�nd bun, dorind `n felul acesta s\
le u[ur\m starea lor de jertf\,” a
spus pr. Mihai Prodan, inspector `n

cadrul Sectorului social-filantropic
„Diaconia”.

Pentru a pre`nt�mpina situa]iile
de hipotermie, pelerinii au primit
ceai fierbinte, iar cei care nu au
mai putut `ndura oboseala serii s-
au putut retrage `n bisericile Ia[u -
lui, deschise chiar [i noaptea pen-
tru a-i primi pe ace[tia `ntr-un loc
sigur [i cald. Mul]i dintre credin-
cio[ii din parohiile protopopiatelor
I Ia[i, II Ia[i [i III Ia[i au primit pe -
le rini chiar `n casele lor. De ani de
zile s-au creat leg\turi suflete[ti
`ntre bunii credincio[i din Ia[i [i
pe lerinii veni]i din alte localit\]i. 

De asemenea, pelerinii au pri -
mit c�teva mii de pachete cu fructe
[i alimente reci sau calde, ie[enii
dovedind astfel d\rnicie [i re-
cuno[tin]\ fa]\ de multe daruri pe
care ei le-au primit de la ocroti-
toarea ora[ului lor, Sf�nta Cuvioa s\
Parascheva. Ac]iunile filantropi ce
ale Biroului de Asisten]\ Social\ al
Centrului Eparhial Ia[i s-au de ru lat
cu sprijinul voluntarilor din apro -
ximativ 50 de parohii din toa te cele
patru protopopiate men]ionate. �

Medici [i jandarmi 
`n slujba pelerinilor

Sectorul de Asisten]\ Social\ [i Medical\ „Dia -
conia” al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, prin
Cen trul Medical „Providen]a” [i Spitalul „Provi den -
]a”, a fost al\turi, ca `n fiecare an, de pelerinii sosi]i
s\ se `nchine Sfintei Cuvioase Parascheva, asigur�nd
spa]iul destinat acord\rii de `ngrijiri medicale, pre-
cum [i medica]ia necesar\ celor afla]i `n suferin]\.
Astfel, cele dou\ institu]ii medicale ale Mitropoliei, ̀ n
parteneriat cu Asocia]ia Medicilor [i Farmaci[tilor
Ortodoc[i Rom�ni [i Crucea Ro[ie Ia[i, au organizat
un punct de prim ajutor `n curtea Facult\]ii de Teo -
logie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din Ia[i, unde a
fost asigurat\ permanen]a medical\ 24 de ore din 24. 

Pe tot parcursul hramului, 70 de voluntari de la
Crucea Ro[ie Ia[i au acordat primul ajutor `ntr-un cort
instalat `n curtea Facult\]ii de Teologie [i au ajutat la
distribuirea de ceai cald [i ap\ pelerinilor afla]i la r�nd. 

De asemenea, prezen]a jandarmilor la hramul
Sfintei Cuvioase Parascheva a devenit o tradi]ie.
Pentru cei 500 de jandarmi, misiunea de asigurare a
ordinii a presupus un efort considerabil de efective [i
logistic\, dar [i momente de interac]iune cu
pelerinii, care transform\ misiunea lor `ntr-o „misiu -
ne de credin]\”. �

“Hran\ pentru pelerini”
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