| editorial

370 de ani de la aducerea moa[telor
Sfintei Cuvioase Parascheva la Ia[i
ncepnd cu anul 1641, cetatea de scaun a Moldovei
este ocrotit\ de Sfnta Cuvioas\ Parascheva. Cum a
r\s\rit gndul aducerii sfintelor
sale moa[te la Ia[i `n mintea Voievodului Vasile Lupu [i a Mitropolitului Varlaam, numai Dumnezeu
[tie. Cunoa[tem `ns\ c\ urmarea
acestui gnd este de o importan]\
covr[itoare.
Ora[ul Ia[i nu poate fi conceput f\r\ Sfnta Cuvioas\ Parascheva. Prezen]a ei `n inima cet\]ii constituie un continuu izvor
de via]\, f\r\ de care ie[enii, moldovenii `n general, ar fi fost [i ar
fi mult mai s\raci `n inima lor. Peste ei se revars\ de attea veacuri
har peste har, putere peste putere, binecuvntare peste binecuvntare, [i ei simt acest lucru. La bucurie [i la `ncercare, vin s\-i mul]umeasc\, s\-i aduc\ o floare sau
s-o implore s\ intervin\ `n via]a lor.
Voievozii [i mitropoli]ii Moldovei, boierii ]\rii, preo]ii [i monahii, universitarii [i medicii, profesorii de [coli liceale [i generale,
studen]ii [i elevii,
oamenii „mari”
sau sfin]ii

~

oameni simpli s-au `ndreptat, valuri, valuri, spre racla cu sfintele
moa[te pentru a primi binecuvntare, `nt\rire [i n\dejde.
De ce se `ntmpl\ acest lucru?
Cum este el posibil? R\spunsul
este unul singur: Duhul Sfnt.
Cu vioasa Parascheva, aceast\
fiin]\ `mbr\cat\ `n ve[mntul
simplit\]ii duhovnice[ti, care a
ajuns la iubire de Dumnezeu [i
de oameni pe calea des\vr[itei
smerenii, a devenit, `n sufletul [i
trupul ei, l\ca[ al Sfntului Duh.
Dup\ moarte, Duhul Sfnt n-a
lipsit r\m\[i]ele p\mnte[ti ale
Sfintei Parascheva de puterea Sa.
Lumina Sfntului Duh, puterea
Sa mngietoare [i t\m\duitoare,
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izvorul S\u de via]\ d\t\tor sunt
sim]ite `n moa[tele Sfintei Parascheva de cei care, `n bucurie sau
cu inima `nfrnt\ [i smerit\, se
apropie de binecuvntata racl\.
Gndul nostru de adnc\ mul]umire se `ndreapt\, acum [i `ntotdeauna, c\tre Milostivul Dumnezeu, Care a `nve[mntat Ia[ul
[i Moldova, ]ara [i lumea cu o
asemenea floare.
Sfnt\ Preacuvioas\ Maic\ Parascheva, roag\-te lui Dumnezeu
pentru noi, fiii [i fiicele tale `ntru
Hristos-Domnul!
† TEOFAN
Mitropolitul Moldovei
[i Bucovinei
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Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva:

S\rb\toarea credin]ei, a rug\ciunii
[i a binecuv=nt\rii sfin]ilor
e 13 iunie 1641, Ia[ul primea de la Patriarhia
Ecumenic\, `n semn de
recuno[tin]\ pentru ajutorul financiar acordat de domnitorul Vasile Lupu, iubitor al Bisericii lui Hristos, un mare dar: moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva.
De atunci, `n fiecare an, pe 14 octombrie, Sfnta Vineri, cum este
numit\ `n popor, sau Cuvioasa,
cum o invoc\ `n rug\ciuni pelerinii, este cinstit\ `n mod deosebit
`n cetatea Mol do vei. Au trecut
370 de ani de cnd Cuvioasa Parascheva ocrote[te Ia[ul [i `ntreaga Moldov\, dar timpul mntuirii
noastre a dovedit c\ dragostea
exprimat\ prin cultul adus Sfintei
este adnc `nr\d\cinat\ `n tradi]ia Bisericii Or todoxe Romne,
iar binefacerile sale se rev\rs\
asupra `ntregii Romnii.

P

Moa[tele Sfântului Policarp,
spre `nchinare la Ia[i
Anul acesta, al\turi de moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva,
cre[tinii veni]i `n inima Moldovei
au avut binecuvntarea de a venera moa[tele Sfntului Ierarh Policarp al Smirnei, episcop martir,
discipol al Sfntului Evanghelist

Ioan, aduse de la M\n\stirea Ambelakiotissa din Grecia.
Moa[tele Sfntului Sfin]it Policarp au ajuns `n seara zilei de
12 octombrie pe Aeroportul Interna]ional din Ia[i. Sfintele moa[te au fost `ntmpinate de IPS P\rinte Teofan, Arhiepiscopul Ia[ilor [i Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, de PS Mitrofan, Episcopul srbilor din America de Est,
de PS Corneliu, Episcopul Hu[ilor,
[i de PS Calinic Boto[\neanul,
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Ia[ilor, de membri ai Perma nen]ei Consiliului Eparhial Ia[i [i
de numeroase personalit\]i ale
administra]iei municipiului Ia[i.
Delega]ia care a adus moa[tele
Sfntului Sfin]it Mucenic Poli carp a fost condus\ de IPS Hierotheos Vlachos, Mitropolit de
Nafpaktos [i Aghios Vlasios.
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Moa[tele Sfntului Policarp
au fost a[ezate lng\ racla Sfintei Cuvioase Parascheva. Prin
`nchinarea cu credin]\ la sfintele sale moa[te, pelerinii s-au `mp\rt\[it de harul care se revars\
din rug\ciunea Sfntului Ierarh
purt\tor de biruin]\, ajut\tor `n
boli [i suferin]e, precum dintr-o
“prescur\ a iubirii de Hristos”.

Pelerini pe „Calea Sfin]ilor”
Dup\ sosirea moa[telor Sfntului Sfin]it Mucenic Policarp, `n
seara zilei de 12 octombrie, `n
sunetul clopotelor, a `nceput Procesiunea „Calea Sfin]ilor”. Moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva
[i racla `n care se afla mna dreapt\ a Sfntului Policarp au fost purtate de preo]i, `n frun tea celor
pes te cinci mii de credin cio[i,
pornind de la Catedrala Mitropolitan\, pe traseul: str. Sfntul
Andrei, str. Palat, Biserica „Sfntul Nicolae”-Domnesc, Bd. {tefan
cel Mare [i Sfnt. La procesiune
au participat arhiereii care au
adus [i cei care au primit moa[tele Sfntului Sfin]it Mucenic Policarp, c\rora li s-a ad\ugat PS Emilian Lovi[teanul, Episcop-Vicar al
Arhiepiscopiei Rmnicului.
~naintea procesiunii au mers tineri `mbr\ca]i `n stihare, purtnd
prapuri, cruci, felinare [i icoanele Sfin]ilor Policarp [i Parascheva,

urma]i de c\lug\ri [i maici de la
mai multe m\n\stiri din Arhiepiscopia Ia[ilor [i aproape o sut\ de
preo]i din protopopiatele Eparhiei
Ia[ilor. Popasurile de ectenii [i rug\ciuni pe „Calea Sfin]ilor” au fost
f\cute `n fa]a bisericilor „Sfntul
Apostol Andrei”, „Sfntul Nicolae“Domnesc [i `n dreptul M\n\stirii
„Sfin]ii Trei Ierarhi”.
Mul]ime de pelerini a a[teptat
sosirea celor doi sfin]i `n baldachinul din curtea Catedralei Mitropolitane. Procesiunea pe „Calea
Sfin]ilor” a continuat duhovnice[te, interiorizat, `n adncul de tain\
al fiec\rui credincios, care cu r\bdare [i credin]\, `n rug\ciune [i
evlavie, a `naintat, pas cu pas, `ntr-o
cronologie a harului s\rb\torii, spre
`ntlnirea cu sfin]ii.
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Pelerinii din toate zonele ]\rii
[i-au `ndreptat pa[ii c\tre Ia[i, pentru
a se `nchina moa[telor Sfintei Cuvioase Parascheva, pentru a invoca mijlocirea rug\ciunilor lor
`naintea Mntuitorului Hristos.
Orele `ntregi de stat la rnd le-au
fost r\spl\tite cu cteva clipe de
mare pre] petrecute `n fa]a raclei.
Nu e pu]in lucru pentru cine are
credin]\. Cuvioasa nu ofer\ doar
o bucurie de moment, cnd ai
atins [i ai s\rutat sfintele ei moa[te. Cuvioasa `mpline[te rug\ciuni,
ea vindec\, cheam\, `mpac\, adun\, une[te, aduce la credin]\ inimi
`mpietrite. Sfnta Cuvioas\ Parascheva face minuni.
Pe 14 octombrie, ocrotitoarea
Moldovei a fost cinstit\, ca `n fiecare an, de copii, tineri [i vrstnici
care nu au ]inut cont de ploaie,
vnt sau vreme rece. Sfnta Liturghie a fost s\v=r[it\ pe un podium
special amenajat `n curtea Catedralei Mitropolitane din Ia[i de
IPS P\rinte Hieroteos, Mitropolit
de Nafpaktos [i Aghios Vlasios
(Grecia), al\turi de IPS Teofan,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, IPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Albei, Cri[anei [i Maramure[ului, IPS Irineu, Mitropolitul
Olteniei, IPS Petru, Mitropolitul
Basarabiei, IPS Serafim, Mitropolitul ortodox romn al Germaniei, Europei Centrale [i de Nord,
IPS Iosif, Mitropolitul ortodox
romn al Europei Occidentale [i 
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 Meridionale, PS Mitrofan, Episcop al Bisericii Ortodoxe Srbe
pentru America de Est, PS Naum,
Episcop de Stobiiski (Bulgaria),
IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Pimen, Arhiepiscopul
Sucevei [i R\d\u]ilor, IPS Epifanie,
Arhiepiscopul Buz\ului [i Vrancei, IPS Casian, Arhiepiscopul Dun\rii de Jos, PS Corneliu, Episcopul Hu[ilor, PS Lucian, Episcopul
Caransebe[ului, PS Ni codim,
Episcopul Severinului [i Strehaiei,
PS Ambrozie, Episcopul Giurgiului, PS Sebastian, Episcopul Slatinei [i Romana]ilor, PS Gurie, Episcopul Devei [i Hunedoarei, PS Timotei, Episcopul ortodox romn
al Spaniei [i Portugaliei, PS Emilian Lovi[teanul, Episcop-Vicar al
Arhiepiscopiei Rmnicului, PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-Vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, [i PS Iustin Sigheteanul,
Arhiereu-Vicar al Episcopiei Maramure[ului [i S\tmarului.
Prezen]a ierarhilor a fost `nso]it\ de rug\ciunile [i cnt\rile liturgice ale credincio[ilor care au
participat la Sfnta Liturghie `n incinta Mitropoliei.
Dup\ citirea Sfintei Evanghelii,
IPS Mitropolit Hieroteos a adresat
un cuvnt de `nv\]\tur\ `n care a

f\cut referire la cinstirea sfin]ilor [i
sfintelor moa[te, “care arat\ c\ Dumnezeu exist\ [i este viu”. “~n aceast\
zi o s\rb\torim pe Sfânta Cuvioas\
Parascheva, cea care une[te Balcanii”, a afirmat ~naltpreasfin]ia Sa.
IPS P\rinte Mitropolit Teofan a
amintit c\ anul acesta s-au `mplinit 370 de ani de cnd “Sfânta
Cuvioas\ Parascheva s-a a[ezat
ca inim\ a Moldovei”: “Mulumim lui Dumnezeu pentru acest
mare dar pe care l-a f\cut Moldovei [i \rii prin aducerea la Ia[i
a moa[telor Sfintei Parascheva.
Au trecut 370 de ani `n care milioane de `nchin\tori [i-au plecat
genunchii `n faa sfintelor moa[te”. Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a mul]umit ierarhilor [i
soborului de preo]i pentru prezen]\ [i tuturor celor care s-au
implicat `n buna desf\[urare a hramului Sfintei Parascheva. 

Doxologia Media a publicat
o sec]iune special\ pe
Portalul Doxologia, dedicat\
Sfintei Cuvioase Parascheva,
la adresa: www.doxologia.ro/
hramul-sfintei-cuvioaseparascheva/2011. Aici pot fi
g\site mai multe informa]ii
despre evenimentele religioase desf\[urate cu prilejul s\rb\torilor Sfintei ocrotitoare a Moldovei: [tiri,
reportaje, interviuri, documentare, materiale jurnalistice multimedia de la
s\rb\torile religioase ale
Ia[ului din anii trecu]i,
mesajul c\tre pelerini al
IPS P\rinte Mitropolit Teofan,
alte cuvinte de folos duhovnicesc, [tiri [i fotografii.

~n timpul [ederii sale `n Ia[i, IPS Mitropolit Hieroteos a m\rturisit:
„Sunt entuziasmat s\ v\d atâ]ia cre[tini care a[teapt\ cu orele s\ se `nchine la moa[tele sfin]ilor. Acest lucru arat\ credin]a oamenilor `n Biseric\ [i
`n sfintele moa[te, pentru c\ sfin]ii sunt m\dulare ale Bisericii noastre.
Ei ne arat\ ce este Biserica [i care este lucrarea pe care ea trebuie s\ o
f\ptuiasc\”. „Ne-am dat seama c\ Sfântul Policarp s-a bucurat de prezen]a
sa `n România. Rog pe Dumnezeu ca aceast\ credin]\ a românilor s\ fie
un izvor de re`nviere spiritual\”, a ad\ugat IPS Mitropolit Hieroteos.
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Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit Teofan
la parohii [i m\n\stiri
n perioada 1 septembrie –
31 octombrie 2011, ~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit Teofan a vizitat parohiile: „~n\l]area Domnului” Le]cani II (Protopopiatul Ia[i 1),
„Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena” Comarna, „Izvorul T\m\duirii” Stnca (Protopopiatul Ia[i 2),
„Pogorrea Sfntului Duh” Strunga (Protopopiatul Pa[cani), Pris\cani, R\deni, Vl\deni, Store[ti,
Fl\mnzi, Fl\mnzi-Cordun, Chi]oveni [i Poiana Fl\mnzi, „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena”
V\leni-Belce[ti (Protopopiatul Hrl\u), „Sfntul Ioan Botez\torul”

~

din Boto[ani (Protopopiatul Boto[ani), „Sfin]ii Arhangheli” Racov\],
„Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel”
Dersca II (Protopopiatul Dorohoi),
„Buna Vestire” S\rata din Piatra
Neam] (Protopopiatul Piatra Neam]).
~n aceea[i perioad\, ~naltpreasfin]ia Sa a vizitat m\n\stirile: Micl\u[eni (jud. Ia[i), Dur\u
(jud. Neam]), Pop\u]i din Boto[ani, Vorona (jud. Boto[ani), [i
schiturile: „Buna Vestire” Nifon,
care apar]ine de M\n\stirea Secu
(jud. Neam]), Schitul „~n\l]area
Sfintei Cruci” Leb\da, care apar]ine de M\n\stirea Guranda (jud.
Boto[ani). 

Delega]ie a Bisericii Ortodoxe a Finlandei,
`n vizit\ `n Arhiepiscopia Ia[ilor
n perioada 6-12 septembrie, o delega]ie a
Bisericii Ortodoxe a Finlandei s-a aflat `ntr-o
vizit\ `n Arhiepiscopia Ia[ilor. Delega]ia a
fost compus\ din IPS Panteleimon, Mitropolit de Oulu, trei preo]i parohi din Eparhia de Oulu
[i pr. Bogdan Grosu, parohul Parohiei Varkaus din
Eparhia Karelia.

~

Pe 7 septembrie, au fost vizitate, pe lng\ Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i, cteva m\n\stiri ie[ene:
Galata, Cet\]uia, „Sfin]ii Trei Ierarhi” [i Golia.
De s\rb\toarea Na[terii Maicii Domnului,
M\n\stirea Vorona din jude]ul Boto[ani [i-a serbat
hramul. Peste dou\ mii de pelerini au participat la
Sfnta Liturghie s\vr[it\ de IPS Teofan, Arhiepiscopul Ia[ilor [i Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, [i IPS Panteleimon, Mitropolit de Oulu. La finalul Sfintei Liturghii, IPS Panteleimon a apreciat c\
mul]imea de credincio[i prezent\ la hramul M\n\stirii Vorona este “un dar al lui Dumnezeu”, amintind cteva date istorice referitoare la Biserica Ortodox\ a Finlandei.
~n dup\-amiaza zilei de 8 septembrie, delega]ia
s-a `ndreptat c\tre m\n\stirile din Bucovina, iar `n
ziua urm\toare aceasta s-a oprit la M\n\stirea Neam].
Pe 11 septembrie, IPS Panteleimon, Mitropolit de
Oulu (Finlanda), al\turi de un sobor de preo]i [i diaconi, a s\vr[it Sfnta Liturghie `n biserica M\n\stirii „Sfin]ii Trei Ierarhi” din Ia[i (foto). 
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Sfin]iri [i resfin]iri de biserici
ii de credincio[i au
trecut prin sfntul altar al Bisericii „Sfin]ii
~mp\ra]i Constantin
[i Elena” din Parohia V\leni-Bel ce[ti, Protopopiatul Hrl\u (foto 2),
pe 3 septembrie, cnd noua biseric\ a satului a fost sfin]it\ de IPS Mitropolit Teofan.

„~n\l]area Sfintei Cruci” a Schitului Leb\da (foto 4) a fost trnosit\ de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan, `n prezen]a sutelor de pelerini din mai multe zone ale
Moldovei, care [i-au `ndreptat
pa[ii c\tre cea mai nou\ a[ezare
monahal\ din Arhiepiscopia Ia[ilor. Ctitorul a[ez\rii monahale de
la Leb\da, Ionel }mp\u, a primit
din partea IPS Mitropolit Teofan
Crucea Moldav\.

M

La finalul Sfintei Liturghii, au
fost oferite distinc]ii de vrednicie
pentru preo]ii care au slujit `n
Parohia V\leni [i care au coordonat lucr\rile de construire a bisericii: pr. Mihai Zaharia de la Parohia „Sfin]ii Voievozi” din Belce[ti a primit Crucea Moldav\,
pr. dr. Adrian Zaharia, slujitor la
Biserica „Eternitatea” din Ia[i, a
primit rangul de iconom stavrofor, iar actualul preot paroh Sebastian Zaharia a primit distinc]ia
de iconom.

¯ Biserica „Sfin]ii Arhangheli”
din Parohia Racov\], Protopopiatul Dorohoi (foto 1), a primit pe
4 septembrie ve[mntul sfin]irii.
Pr. Tiberiu Oblezniuc, care a demarat `n 2007 lucr\rile de construc]ie, a primit rangul de iconom, acela[i rang bisericesc primindu-l [i pr. paroh Teodor-C\t\lin
Budac\. IPS Mitropolit Teofan a
oferit Crucea Moldav\ domnului
Ioni]\ Adam Marcel, iar persoanelor care s-au remarcat `n sus]inerea lucr\rilor li s-au acordat distinc]ii de vrednicie.

2

1
¯ Pe 4 septembrie, la resfin]irea Bisericii „Duminica Tuturor
Sfin]ilor” din Parohia Sticl\riaSco bin]i, Protopopiatul Hrl\u
(foto 3), au participat peste o mie
de credincio[i. De aceast\ atmosfer\ duhovniceasc\ creat\ prin s\vr[irea resfin]irii [i a Sfintei Liturghii de PS Episcop-Vicar Calinic
Boto[\neanul s-au bucurat credincio[i din Parohia Sticl\ria, dar [i
din satele `nvecinate.
Pr. paroh Ioan Lutic a f\cut o
prezentare a celor 35 de ani de
preo]ie `n aceea[i parohie. Persoanele care s-au remarcat `n activitatea gospod\reasc\ a parohiei
au primit distinc]ii de vrednicie.

¯ Pe 14 septembrie a fost mare s\rb\toare la Boto[ani. Biserica

¯ Pe 17 septembrie, IPS P\rinte Mitropolit Teofan a resfin]it
Biserica „Pogorrea Sfntului
Duh” din Parohia Strunga, Protopopiatul Pa[cani (foto 5). La finalul Sfintei Liturghii, pr. paroh
Cristinel {tefan T\nas\ a mul]umit tuturor celor care au contribuit la realizarea lucr\rilor de renovare a bisericii, la construirea
casei sociale [i a celei parohiale.
¯ Biserica cu hramurile
„Sfnta Treime” [i „Buna Vestire”
a Schitului Nifon (foto 6), ce
apar]ine de M\n\stirea Secu din
jude]ul Neam], a fost trnosit\,
pe 18 septembrie, de IPS Mitropolit Teofan. Arhim. Vichentie
Amariei, stare]ul M\n\stirii Secu,
a primit Crucea Moldav\, iar ierom. Veniamin Movileanu, egumenul Schitului Nifon, a fost hirotesit protosinghel. Mai multe
persoane care au sprijinit ridicarea ansamblului monahal al Schitului Nifon au primit din partea
IPS Mitropolit Teofan distinc]ii de 

3
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reconsolidat\, restaurat\ [i pictat\
sub `ndrumarea pr. paroh Gheorghe Mihai Pintilie, prin jertfa [i
d\ruirea credincio[ilor. P\rintele
paroh a primit din partea IPS Mitropolit Teofan rangul de iconom
stavrofor.

5

¯ Pe 24 septembrie, PS Episcop-Vicar Calinic Boto[\neanul a
sfin]it Biserica „Sfntul Dumitru”
din filia Boatca a Parohiei M\n\stirea-Dag]a, Protopopiatul
Ia[i 1. ~n cuvntul s\u, pr. Gabriel Puiu de la Parohia M\n\stirea-Dag]a, suplinitor al filiei Boatca, [i-a ar\tat recuno[tin]a pentru
cei care au contribuit la construirea acestei biserici.

 vrednicie. P\rintele arhimandrit
Vichentie Amariei a oferit sponsorilor Schitului Nifon diplome
de ctitorie.

¯ PS Episcop-Vicar Calinic
Boto[\neanul a resfin]it, pe 18 septembrie, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Tungujei-}ib\ne[ti, Protopopia tul
Ia[i 1 (foto 7). Sfntul l\ca[ de la
Tungujei, care dateaz\ din 1847,
a fost consolidat [i reno vat cu
sprijinul enoria[ilor con du[i de
pr. paroh Constantin Rusu.
¯ Biserica „Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena” din Parohia
Comarna, Protopopiatul Ia[i 2
(foto 8), a fost resfin]it\, pe 24 septembrie, de IPS Mitropolit Teofan.
Construit\ `n 1910, biserica a fost

¯ Credincio[ii din comuna
Comarna, jude]ul Ia[i, au participat, pe 25 septembrie, la slujba
de sfin]ire a Bisericii „Izvorul T\m\ dui rii” din Parohia Stnca,
Proto popiatul Ia[i 2 (foto 9).
Sfnta Liturghie a fost s\vr[it\ de
IPS P\rinte Mitropolit Teofan. Pr.
paroh Ciprian Constantin Pintilie
a mul]umit tuturor celor care i-au
fost al\turi `n demersurile de construire a bisericii, mai ales c\ Parohia Stnca este una foarte mic\, avnd doar 63 de familii. P\rintele Adrian Solescu a primit
rangul de iconom stavrofor, iar
p\rintele paroh Ciprian Constantin Pintilie a primit rangul de iconom. Ctitorul Mihai P\v\luc a
primit din partea IPS Teofan Crucea Moldav\.
¯ Pe 25 septembrie, PS Episcop-Vicar Calinic Boto[\neanul a
`mbr\cat noua pictur\ a Bisericii

6
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„Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena” din Parohia Cogeasca, Protopopiatul Ia[i 1, `n ve[mnt de sfin]enie. Pr. paroh Constantin Marciuc
a fost felicitat pentru activitatea
de edificare a bisericii, a casei sociale [i a casei parohiale, precum
[i pentru organizarea unei noi biblioteci `n sat, cu peste o mie de
volume.

¯ Sute de credincio[i au participat pe 1 octombrie la slujba de
trnosire a bisericii cu hramurile
„Acoper\mntul Maicii Domnului” [i „Sfntul Cuvios Teodosie
cel Mare” a Schitului Oneaga,
Protopopiatul Boto[ani. Slujba
de sfin]ire [i Sfnta Liturghie au
fost oficiate de PS Episcop-Vicar
Calinic Boto[\neanul, `mpreun\
cu un sobor de preo]i [i diaconi. 
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¯ Pe 2 octombrie, Biserica
„Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel” a
Parohiei Dersca II, Protopopiatul Dorohoi (foto 10), a fost
sfin]it\ de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan. Pr. Pavel Tudosie, slujitor
la biserica Parohiei Dersca I, a
primit rangul de iconom stavrofor, iar pr. paroh Petru Gabriel
Ro[ca [i pr. Dumitru Hap\u,
paroh la Dersca I, li s-a oferit distinc]ia de iconom. De asemenea,
au fost oferite distinc]ii de vrednicie persoanelor care au ajutat la
ridicarea l\ca[ului de cult.
¯ Pe 8 octombrie, peste cinci
sute de credincio[i au luat parte
la sfin]irea Bisericii „Sfntul Prooroc Ilie Tesviteanul” din Parohia
Manole[ti Vale, Protopopiatul

10
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Boto[ani (foto 11). Sfnta Liturghie a fost s\vr[it\ de IPS P\rinte
Mitropolit Teofan, al\turi de un
sobor alc\tuit din treizeci de preo]i
[i diaconi.
Jertfa celor patru preo]i care
au coordonat lucr\rile de construc]ie a bisericii a fost `ncununat\ prin acordarea de ranguri biserice[ti: pr. Daniel Baciu, pr.
Ciprian Scntei, pr. Vladimir Orlovschi [i pr. paroh Mihai Marian
Macuc.

¯ Biserica cu hramurile „Izvorul T\m\duirii” [i „Sfntul Ierarh Spiridon”, din incinta C\minului de B\trni Leorda, Protopopiatul Dorohoi (foto 12), a fost
trnosit\ de IPS P\rinte Mitropolit

Teofan, pe 9 octombrie. Construc]ia bisericii s-a realizat prin osrdia p\rintelui misionar Mihai Popa,
ajutat fiind de preo]i, prieteni [i
al]i laici din so ci etate, `ntru ct
acest l\ca[ nu are parohie.

¯ Pe 9 octombrie, Biserica
„Adormirea Maicii Domnului”
din Parohia Un]eni, Protopopiatul
S\veni, a primit ve[mntul resfin]irii de la PS Episcop-Vicar Calinic Boto[\neanul. Sfntul l\ca[ ridicat `n 1878 de familia boierului
Cosmovici avea nevoie de restaurare [i reconsolidare, lucr\ri care
au fost efectuate `n ultimii zece
ani, att la interior, ct [i la exterior,
sub coordonarea pr. paroh Constantin Dolh\scu.
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¯ ~n Parohia Le]cani II, Protopopiatul Ia[i 1 (foto 13), va fi
construit\ o biseric\ `nchinat\
~n\l]\rii Sfintei Cruci. Pn\ la edificarea sfntului l\ca[ `ns\, a fost
construit un paraclis cu hramul
„Sfntul Prooroc Ilie Tesviteanul”, care a fost sfin]it pe 23 octombrie de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan. Pr. paroh Iliu]\-Gabriel
Borta[ a mul]umit tuturor celor
care s-au implicat `n construirea
paraclisului [i celor care au contribuit la elaborarea proiectului
noii biserici.
¯ Pe 23 octombrie, PS Episcop-Vicar Calinic Boto[\neanul a
resfin]it Biserica „Sfntul Nicolae” din Parohia Iezer-Hili[eu,
Protopopiatul Dorohoi. Lucr\rile
de reconsolidare [i `nfrumuse]are
ale bisericii au `nceput `n anul
2007, sub coordonarea pr. paroh
Andrei Iulian Grigore, care a primit distinc]ia de iconom. Cei care s-au remarcat `n sus]inerea renov\rilor au fost r\spl\ti]i cu distinc]ii de vrednicie.
¯ Biserica “Sfntul Ioan Botez\torul” din municipiul Boto[ani (foto 14) a fost resfin]it\ pe
29 octombrie de IPS Teofan [i de
PS Calinic Boto[\neanul, dup\
unsprezece ani de lucr\ri de consolidare [i `nfrumuse]are. La acest
eveniment au participat peste trei
mii de credincio[i care au trecut
prin sfntul altar [i s-au `nchinat.

12

13

14

~n aceea[i zi a fost sfin]it [i
Complexul parohial care cuprinde, pe lng\ biseric\, un a[ez\mnt
pastoral-filantropic, cu sal\ pentru activit\]i cultural-duhovnice[ti,
o cantin\ pentru s\raci, o bibliotec\ [i o capel\.
P\rintele paroh Petru Fercal a
primit rangul de iconom stavrofor, iar alte persoane iubitoare de
Hristos [i de Biseric\, care s-au
implicat `n aceast\ ampl\ lucrare
pastoral-misionar\, au primit distinc]ii de vrednicie. 
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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 23, 28 septembrie [i 20 octombrie, {edin]a Permanen]ei
Consiliului Eparhial Ia[i a luat `n
discu]ie necesitatea continu\rii
unor lucr\ri de construc]ie [i repara]ie pentru cteva l\ca[uri de
cult, precum [i a furniz\rii lemnului de foc necesar acelor unit\]i biserice[ti care nu au resurse
financiare suficiente [i nu `[i pot
procura materialul lemnos.
Prin urmare, `n {edin]a de
Permanen]\ de pe 23 septembrie, a fost aprobat\ acordarea,
cu titlu gratuit pentru anul 2011,
a cantit\]ii de 230 mc material
lemnos, din care 45 mc lemn de

lucru, 30 mc cherestea [i 155 mc
lemn de foc pentru 14 parohii,
`n valoare de 34.950 lei. De asemenea, 11 m\n\stiri [i schituri
au primit 396 mc de material
lemnos, din care 76 mc lemn de
lucru [i 320 mc lemn de foc, `n
valoare de 51.200 lei.
Pentru aprovizionarea cu material lemnos `n vederea `nc\lzirii spa]iilor de cazare pe timp de
iarn\ sau pentru a continua lucr\rile de construc]ie la unele
obiective biserice[ti, pe 28 septembrie a fost aprobat\ acordarea, cu titlu gratuit pentru anul
2011, a unei cantit\]i de 150 mc

material lemnos, din care 30 mc
lemn de lucru [i 120 mc lemn
de foc, pentru trei unit\]i de cult,
`n valoare de 21.500 lei.
Pe 20 octombrie, a fost avizat\ pozitiv acordarea, cu titlu gratuit pentru anul 2011, a cantit\]ii de 71 mc lemn de lucru [i cherestea, `n sprijinul organiz\rii activit\]ilor cu ocazia Hramului Catedralei Mitropolitane din acest
an, precum [i pentru organizarea Taberei de Tineret de la M\n\stirea Neam], `n valoare de
24.400 lei.
Cheltuielile de exploatare a
materialului lemnos sunt suportate de Ocolul Silvic Bisericesc
Neam]. 

Procedura acord\rii binecuv=nt\rii studen]ilor teologi
din Arhiepiscopia Ia[ilor, care doresc s\ studieze `n str\in\tate
~n luna iunie a acestui an,
Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne a hot\r=t necesitatea ca studen]ii romni care doresc
s\ studieze `n str\in\tate s\ ob]in\ binecuvntarea Patriarhului
Romniei, `n baza unui dosar care
trebuie s\ con]in\ [i binecuvntarea ierarhului locului. ~n consecin]\, protos. Hrisostom R\d\[anu, consilier al Sectorului ~nv\]\mnt [i activit\]i cu tineretul
al Arhiepiscopiei Ia[ilor, a propus elaborarea unei proceduri
standard de acordare a binecuvn t\ rii chi riarhale `n vederea
efectu\rii studiilor universitare [i
postuniversitare `n str\in\tate.
Aceast\ propunere a fost aprobat\ de IPS Mitropolit Teofan `n
[edin]a de Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i de pe 28 septembrie, dup\ cum urmeaz\:
a. Rnduirea unei forme de
interviu pentru candida]ii care

doresc binecuvntarea ~naltpreasfin]itului Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, `nainte de a
aplica pentru burse `n str\in\tate
[i `nainte de a trimite solicitarea
de binecuvntare Administra]iei
Patriarhale.
b. Comisia de interviu va fi
format\ din: consilier ~nv\]\mnt
universitar, consilier ~nv\]\mnt,
un profesor universitar, la propunerea Facult\]ii de Teologie
Ortodox\ din Ia[i (dintr-un grup
de trei).
c. Interviul va fi rnduit ori de
cte ori este nevoie, cu anun]area prealabil\ a membrilor comisiei [i a solicitan]ilor, `nainte
ca ace[tia din urm\ s\ aplice
pentru burse la institu]iile de `nv\]\mnt din str\in\tate.
d. Pentru acest interviu, solicitantul va prezenta urm\toarele
documente:

¯ cerere de acordare a binecuvnt\rii;
¯ recomandare de la preotul
paroh;
¯ recomandare de la spiritualul Facult\]ii de Teologie Ortodox\ din Ia[i;
¯ recomandare de la doi profesori de teologie de la Facultatea de Teologie Ortodox\ din Ia[i.
e. Dup\ interviu, ~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit Teofan
va acorda binecuvntarea pentru
studii.
f. Dup\ ob]inerea bursei `n
str\in\tate, beneficiarii binecuvnt\rii arhiere[ti au obliga]ia de
a depune, semestrial, la biroul
Sectorului ~nv\]\mnt al Arhiepiscopiei Ia[ilor, un raport de activitate, situa]ia [colar\ [i recomandarea unui profesor de la institu]ia de `nv\]\mnt frecventat\. 
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Acord\ri de ranguri biserice[ti
~n [edin]ele de Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i
de pe 13, 23 [i 28 septembrie [i 12 octombrie, ]innd cont
de propunerile `naintate de p\rin]ii protopopi, IPS Mitropolit Teofan a aprobat acordarea unor ranguri biserice[ti
onorifice pentru preo]ii ale c\ror biserici, case sociale sau
case parohiale sunt sfin]ite sau resfin]ite `n lunile septembrie [i octombrie ale anului 2011.
Astfel, au primit rangul de iconom stavrofor urm\torii:
pr. Constantin Rusu, Parohia Tungujei, Protopopiatul Ia[i 1;
pr. Gheorghe Mihai Pintilie, Parohia Comarna, Protopopiatul Ia[i 2; pr. Adrian Solescu,Parohia Stnca, Protopopiatul Ia[i 2; pr. Pavel Tudosie, Parohia Dersca II, Protopopiatul Dorohoi.
Rangul de iconom a fost acordat urm\torilor: pr. Andrei
Iulian Grigore, Parohia Ezer, Protopopiatul Dorohoi; pr.
Mihai Meraru, Parohia Dragomire[ti, Protopopiatul Piatra
Neam]; pr. Daniel Duca, Parohia Cuza-Vod\, Protopopiatul Ia[i 2; pr. Ciprian Pintilie, Parohia Stnca, Protopopiatul Ia[i 2; pr. Petru Gabriel Ro[ca, Parohia Dersca II, Protopopiatul Dorohoi; pr. Dumitru Hap\u, Parohia Dersca I,
Protopopiatul Dorohoi.
Pr. Ionu] Valentin Hulpoi Busuioc, Parohia Soci, Protopopiatul Piatra Neam] a primit rangul de sachelar.
Preotului Constantin Marciuc, de la parohia Cogeasca,
Protopopiatul Ia[i 1, i s-a acordat Crucea Arhiepiscopal\,
iar pr. Nicolae V\ideanu, de la Parohia Soci, Protopopiatul
Piatra Neam], a primit „Diploma de onoare {tefan cel
Mare [i Sfnt” [i o cruce de binecuvntare.
Ace[tia s-au remarcat printr-o bogat\ activitate `n domeniul lucr\rii biserice[ti sub raport liturgic, didactic, misionar-pastoral, cultural-publicistic, social, gospod\resc-edilitar sau administrativ-bisericesc. 

“Crucea Sf=ntul Ierarh
Dosoftei” pentru
clerici [i mireni
Pe 28 septembrie, {edin]a de Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i a
aprobat `nfiin]area distinc]iei eparhiale „Crucea Sfntul Ierarh Dosoftei” (pentru clerici [i mireni) cu gramat\ `nso]itoare.
Distinc]ia eparhial\ „Crucea Sfntul Ierarh Dosoftei” va fi oferit\ “pentru a recompensa moral str\daniile [i
rezultatele activit\ii `n diferite domenii ale vieii biserice[ti sau civile,
`n sprijinul Bisericii, ale unor personalit\i, clerici [i mireni” din cuprinsul Arhiepiscopiei Ia[ilor. Acordarea
distinc]iei se va face pe baz\ de recomandare scris\ [i motivat\ [i va fi
`nso]it\ de curriculum vitae al celui
propus (cleric sau mirean).
~n cazul clericilor, „Crucea Sfntul Ierarh Dosoftei” va fi acordat\
celor care au deja rangul bisericesc
onorific de iconom stavrofor, iar `n
cazul mirenilor, „Crucea Sfntul
Ierarh Dosoftei” va fi oferit\ celor
ce aduc un aport substan]ial la diversele activit\]i ale vie]ii biserice[ti sau civile din cuprinsul Arhiepiscopiei Ia[ilor. 

Opera]iuni de personal
la nivelul Arhiepiscopiei Ia[ilor
`n lunile septembrie-octombrie 2011
~n luna septembrie 2011, Sectorul administrativ-bisericesc al
Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat
54 de opera]iuni de personal,
dup\ cum urmeaz\: 7 la Centrul
Eparhial Ia[i, 23 `n cadrul protopopiatelor [i 24 la m\n\stiri.
Dintre acestea, 21 au fost `ncadr\ri [i numiri, 15 `ncet\ri ale
contractelor de munc\, 5 suspend\ri, 4 reveniri la locul de
munc\ dup\ concediul legal de

cre[tere a copilului, 1 transfer [i
8 modific\ri ale raporturilor de
munc\.
~n luna octombrie 2011, au
fost efectuate 87 de opera]iuni
de personal, dup\ cum urmeaz\: 25 la Centrul Eparhial Ia[i,
32 `n cadrul protopopiatelor [i
30 la m\n\stiri. Dintre acestea,
24 au fost `ncadr\ri [i numiri, 28 `ncet\ri ale contractelor de mun-
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c\, 6 suspend\ri, 7 reveniri la locul de munc\ dup\ concediul de
cre[tere a copilului, 3 transferuri
[i 19 modific\ri ale raporturilor
de munc\.
Aceste date se refer\ la opera]iunile de personal din cadrul
Centrului Eparhial Ia[i aprobate
`n Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i, `n acestea fiind incluse
[i datele referitoare la salaria]ii
Spitalului „Providen]a” din Ia[i,
ai Libr\riilor Mitropolitane, ai Centrului Cultural-Social Micl\u[eni,
precum [i la protopopiate [i m\n\stiri. Aceast\ situa]ie nu include opera]iunile de personal efectuate la ocoalele silvice. 
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Patru parohii vacante au primit preo]i
¯ Parohia Hr]e[ti, Protopopiatul Piatra Neam], s-a vacantat pe 1 iunie 2011 [i timp de
trei luni nici un preot nu a solicitat transferul `n acest post. ~n
conformitate cu Procedura de
transfer sau numire a clerului la
parohii, parohia a trecut pe lista
celor vacante pentru numire, situa]ie `n care au putut opta pentru ea [i absolven]ii licen]ia]i `n
teologie, care au sus]inut examenul de capacitate.
~n {edin]a de Permanen]\ a
Consiliului Eparhial Ia[i din 13 septembrie au fost analizate dou\
candidaturi, IPS Mitropolit Teofan
aprobnd hirotonia [i numirea
domnului Constantin Afr\siloaia
`n postul de paroh la Parohia Hr]e[ti, Protopopiatul Piatra Neam].

¯ ~ncepnd cu 17 august
2011, dat\ la care s-a vacantat
postul de preot paroh al Paro-

hiei Sabasa, Protopopiatul Ceahl\u, la Centrul Eparhial Ia[i au
fost depuse treisprezece dosare
de transfer pentru aceast\ parohie.
Pe 23 septembrie, {edin]a de
Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i a aprobat transferul pr.
Mihai Ifrim din postul de paroh
al Parohiei Br\te[ti, Protopopiatul Pa[cani, `n postul de paroh al
Parohiei Sabasa, Protopopiatul
Ceahl\u. Preacucernicia Sa este
doctorand al Facult\]ii de Teologie din Ia[i [i are peste paisprezece ani de vechime `n preo]ie.

¯ ~n {edin]a de Permanen]\ a
Consiliului Eparhial Ia[i din 20 octombrie a fost aprobat\ numirea
[i hirotonia domnului Alin Constantin Aro[oaie `n postul de paroh la Parohia Baranca, Protopopiatul Dorohoi.
Pentru aceast\ parohie urgen]\
misionar\ optase domnul George

Iustin Cazacu, care [i-a schimbat
op]iunea ca urmare a ob]inerii
titulariz\rii `n `nv\]\mnt. Prin
urmare, domnul Alin Constantin
Aro[oaie, absolvent al examenului de capacitate preo]easc\,
sesiunea octombrie 2010, care s-a
clasat pe locul urm\tor, a primit
aprobarea Consiliului Eparhial Ia[i
pentru numirea [i hirotonia `n
aceast\ parohie.

¯ ~ntruct conform Procedurii de stabilire a termenelor de
ocupare a parohiilor vacante nu
a existat nici un solicitant pentru
transferul la Parohia Ver[e[ti,
Protopopiatul Piatra Neam], vacantat\ pe 1 iulie 2011, {edin]a
de Permanen]\ a Consiliului
Eparhial Ia[i din 20 octombrie a
aprobat numirea [i hirotonia domnului Ionel Ababei `n postul de
preot paroh al acestei parohii,
acesta fiind urm\torul clasat la
examenul de capacitate preo]easc\, sesiunea octombrie 2010. 

Noi hirotonii
`n Arhiepiscopia Ia[ilor

Ajutor financiar pentru finalizarea
construc]iilor de biserici

~n perioada septembrie-octombrie 2011,
`n conformitate cu hot\rrile Permanen]ei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei
Ia[ilor, IPS Mitropolit Teofan [i PS Episcop-Vicar Calinic Boto[\neanul i-au hirotonit pe urm\torii:

Dup\ ce, `n luna februarie, biserica Parohiei „Sfin]ii
Trei Ierarhi” din Poiana Largului – Lunca, Protopopiatul
Ceahl\u, a fost distrus\ `ntr-un incendiu, pe 23 septembrie, {edin]a de Permanen]\ a Consiliului Eparhial
Ia[i a aprobat alocarea a 5.000 lei ca sprijin financiar
pentru efectuarea lucr\rilor de reconstruc]ie.

¯ Dan Constantin Mois\, hirotonit pe
24 septembrie `ntru diacon [i pe 28 septembrie `ntru preot pentru Parohia Poiana {cheii, Protopopiatul Ia[i 2;
¯ Florin Butincu, hirotonit pe 25 septembrie `ntru diacon [i pe 29 septembrie
`ntru preot pentru Parohia Brusture], Protopopiatul Ia[i 2;
¯ Constantin Afr\siloaia, hirotonit pe
2 octombrie `ntru diacon [i pe 8 octombrie `ntru preot pentru Parohia Hr]e[ti,
Protopopiatul Piatra Neam];
¯ Constantin Nechifor Hrestic, hirotonit pe 23 octombrie `ntru preot pentru
Parohia Cur\turi, Protopopiatul Ia[i 2. 

~n {edin]a de Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i
din 20 octombrie a fost aprobat\ acordarea unui ajutor
financiar de 5.000 lei Parohiei Mogo[e[ti, Protopopiatul Ia[i 2, necesar continu\rii lucr\rilor de construire a
noii biserici parohiale ce va avea hramul „Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel”.
~n aceea[i {edin]\ de Permanen]\, a fost aprobat\
acordarea unui ajutor financiar de 5.000 lei Parohiei
Plopenii Mici, Protopopiatul S\veni, necesar achit\rii
datoriilor acumulate pe parcursul efectu\rii lucr\rilor
de repara]ii capitale la l\ca[ul de cult.
Un important ajutor financiar, `n valoare de 5.000 lei,
l-a primit [i Parohia Mironeasa, Protopopiatul Ia[i 2, `n
vederea continu\rii lucr\rilor de construire a bisericii
parohiale. 
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O istorie a pelerinajului la Muzeul Unirii din Ia[i
Timp de o lun\ de zile,
`n intervalul 12 octombrie – 12 noiembrie, la
Muzeul Unirii din Ia[i a
fost organizat\ o expozi]ie inedit\, intitulat\ „Arta pelerinajului. Obiecte
cre[tine `n spa]iul est [i
sud-est carpatic `n se co lele IV-XVI”. Eve ni mentul cultural a fost
programat la Ia[i nu `ntmpl\tor, `ntr-o perioad\ `n care Ia[ul g\zduie[te cel mai important
pelerinaj din Romnia [i
unul dintre cele mai mari
din Europa. Expozi]ia cuprinde o colec]ie impresionant\ de vechi obiecte cre[tine caracteristice
acestui act religios: ploscu]e de pelerini, iconi]e,
cruci, cruciuli]e, aflate `n
patrimoniul unor institu]ii
[i muzee din toate col]urile ]\rii. 

Monahismul ortodox
`n imagini
Timp de o s\pt\mn\, pe 9-16 octombrie, Turnul M\n\stirii Golia din Ia[i a g\zduit o interesant\ expozi]ie interna]ional\
de fotografie ortodox\, cuprinznd `n cele
dou\ sute de fotografii expuse ipostaze ale
vie]ii monahale din ]\ri din centrul [i din
sud-estul Europei (Polonia, Bulgaria, Serbia,
Muntenegru, Romnia, Grecia, Rusia, Georgia), dar [i aspecte ale vie]ii ortodoxe din
Africa sau Asia. Realizate de fotografi profesioni[ti sau amatori, membri ai OrthPhoto,
imaginile vorbesc de la sine despre tr\irea
ortodox\, despre sensurile [i frumuse]ea
vie]ii monahale.
Vernisajul expozi]iei „Monahismul ortodox” a avut loc pe 9 octombrie, `n prezen]a directorului Asocia]iei „Centrul de
Promovare Turistic\” Ia[i, Carmen Chiorcea, [i a stare]ului M\n\stirii Golia, arhim.
Vitalie Danciu. 

“Monumentul – Tradi]ie [i Viitor”
Pe 12-16 octombrie, la Muzeul Unirii din Ia[i
au avut loc lucr\rile celei de-a XIII-a edi]ii a Simpozionului „Monumentul – Tradi]ie [i Viitor”, o
manifestare [tiin]ific\ singular\ la nivel na]ional,
ce reune[te, an de an, arhitec]i, istorici, cercet\tori, restauratori [i muzeografi din `ntreaga ]ar\.
Simpozionul a fost deschis oficial `n prezen]a autorit\]ilor locale [i jude]ene [i cu binecuvntarea
IPS Mitropolit Teofan.
Simpozionul de la Ia[i a reprezentat un bun prilej de a aduce `n discu]ie importan]a p\str\rii [i includerii `n circuitul turistic a vastului patrimoniu
cultural pe care `l de]ine Ia[ul, de a identifica solu]ii pentru a salva anumite monumente istorice,
dar [i o ocazie pentru cercet\torii [i speciali[tii din
domeniu de a prezenta lucr\ri [tiin]ifice pe teme
comune de interes.
Dup\ deschiderea oficial\ a lucr\rilor, a fost dezvelit\ o plac\ memorial\ care marcheaz\ func]ionarea `n imobilul ce g\zduie[te azi Muzeul Unirii a Ligii Culturale pentru Unitatea Tuturor Romnilor, precum [i `nfiin]area de c\tre Nicolae Iorga a Muzeului
„Cuza Vod\”. 
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Conferin]e ale arhimandritului Zaharia Zaharou `n Arhiepiscopia Ia[ilor
Pe 27 septembrie, p\rintele arhimandrit Zaharia Zaharou de la
M\n\stirea „Sfntul Ioan Botez\torul”– Essex, Anglia, a fost prezent la Centrul Cultural-Pastoral
„Sfntul Daniil Sihastrul” din Dur\u, unde a conferen]iat pentru cei
o sut\ de preo]i din protopopiatele Trgu Neam] [i S\veni, `ntruni]i la conferin]a pastoral-misionar\ din acest an. Arhim. Zaharia
Zaharou a sus]inut o prelegere
despre cele trei c\i “prin care ne
putem apropia mai mult de lumin\ [i `ndep\rta de `ntuneric”.
Pe 29 septembrie, arhim. Zaharia Zaharou a sus]inut, la Centrul „Providen]a” din Ia[i, conferin]a cu titlul: „Rela]iile `ntre oameni `n lumina rela]iei noastre
personale cu Hristos”.“A[a cum
preoii `n timpul Sfintei Liturghii,
atunci când `[i dau s\rutarea p\cii, spun: «Hristos `n mijlocul
nostru», la fel trebuie s\ fie [i `n

viaa noastr\. ~n leg\tura noastr\
de iubire, Dumnezeu nu este intrusul, ci Acela Care o cur\e[te [i
o des\vâr[e[te. El este Acela Care
o ap\r\ [i, `n marea [i ve[nica
Lui iubire, o `nt\re[te [i o

insufl\. Tocmai de aceea c\ut\m
ad\post `n Biseric\, unde harul
lui Dumnezeu, `n Taina Sfintei
Cununii, va sfini leg\tura cuplului, a[a `ncât b\rbatul [i femeia s\
se completeze unul pe cel\lalt cu
darurile lor [i s\ lucreze `mpreun\ la des\vâr[irea lor, care se va
ar\ta nu numai `n leg\tura lor de
iubire, din aceast\ via\, ci [i `n
~mp\r\ia ce va s\ vie”, a afirmat
p\rintele arhimandrit.
Pe 30 septembrie, tot la Centrul
de Conferin]e „Providen]a”, arhim.
Zaharia Zaharou a sus]inut o a doua
conferin]\, intitulat\ „Nevoin]\ [i
monahism `n m\rturia P\rintelui
Sofronie”.
P\rintele Zaharia este ucenic
apropiat al arhimandritului Sofronie Saharov, ucenicul Sfntului
Siluan Athonitul, stare]ul [i fondatorul M\n\stirii „Sfntul Ioan
Botez\torul” de la Essex. 

~naltpreasfin]itul Hierotheos Vlachos a conferen]iat la Ia[i
Pe 14 octombrie, IPS Hierotheos, Mitropolit de Nafpaktos [i
Aghios Vlasios, a sus]inut, `n Aula
Magna „Mihai Eminescu” a Universit\]ii „Al. I. Cuza” din Ia[i,
conferin]a „Teologia ca tr\ire din
perspectiva `nv\]\turii p\rintelui
Ioannis Romanidis”. Evenimentul
a fost organizat de Mitropolia Moldovei [i Bucovinei, prin Centrul
Cultural-Misionar „Doxologia”,
`n parteneriat cu Universitatea
„Al. I. Cuza” din Ia[i. La conferin]\ au participat ierarhi din ]ar\ [i
din str\in\tate, preo]i, monahi, numero[i profesori [i studen]i.
Mitropolitul Hierotheos este
deja bine cunoscut credincio[ilor
[i teologilor ortodoc[i romni, prin
cele cincisprezece c\r]i traduse
`n romn\. ~n prima parte a alocu]iunii, IPS Hierotheos a amintit
cteva date biografice importante
din via]a p\rintelui Ioannis Romanidis, dup\ care a abordat “zece puncte centrale ale `nv\\turii
p\rintelui Ioannis Romanidis”.

Pentru p\rintele Ioannis Romanidis (1927-2001), teologia are eminamente un caracter practic, empiric [i nu e cugetare abstract\,
iar cre[tinismul e via]a lui Hristos, `mp\rt\[it\ oamenilor. Din
aceast\ perspectiv\, cre[tinismul
nu poate fi catalogat drept religie,

c\ci altfel s-ar falsifica. Aceast\
viziune, care ar putea p\rea la
prima vedere reduc]ionist\, e conform\ cu ecleziologia patristic\,
pentru care Biserica nu e o institu]ie omeneasc\, ci e trupul extins al lui Hristos [i comuniunea
celor `ndumnezei]i. 
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Lansarea editorial\ a dou\ c\r]i-martor
Pentru a cinsti `mplinirea a
370 de ani de la aducerea la Ia[i
a moa[telor Sfintei Cuvioase Parascheva, Editura Doxologia a
Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei a lansat, pe 13 octombrie, albumul Sfânta Cuvioas\ Parascheva, mult folositoare [i cartea Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva. M\rturii ale `nchin\torilor.
Albumul Sfânta Cuvioas\ Parascheva, mult folositoare ne prezint\ via]a Sfintei, pelerinajul
sfintelor sale moa[te prin istoria
mntuirii multora [i proiecteaz\
o lumin\ asupra vechimii cinstirii
Sfintei Parascheva `n Moldova.
Realizat `n deosebite condi]ii
grafice, acest album m\rturise[te
prin imagini viu colorate [i reproduceri de icoane vechi [i noi
evlavia credincio[ilor ortodoc[i
de pretutindeni pentru Sfnta Cuvioas\ Parascheva.
Volumul Binefacerile Sfintei
Cuvioase Parascheva. M\rturii
ale `nchin\torilor cuprinde m\rturii l\sate la racla Sfintei de credincio[ii care au trecut pe la sfintele ei moa[te `ncepnd cu anul
2008. Minunile s\vr[ite cu cei
care, cu n\dejdea `n milostivirea

lui Dumnezeu, [i-au `ndreptat
pa[ii [i rug\ciunile c\tre Sfnta
Cuvioas\ Parascheva sunt mult
mai multe dect cele aproape trei
sute prezentate `n volum. Cele
consemnate aici, precum [i cele
p\strate `n adncul de tain\ al sufletelor `nchin\torilor ei, sunt
precum o euharistie, o mul]umire
izvort\ din smerit\ recuno[tin]\
adus\ Sfintei.

`n incinta Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae”.

Activit\]i ale
ASCOR Ia[i
de s\rb\toarea
Sfintei Parascheva
Ca `n fiecare an, membrii filialei ASCOR - Ia[i s-au implicat `n
organizarea evenimentelor S\rb\torii Sfintei Cuvioase Parascheva `n Ia[i, folosind acest timp
binecuvntat pentru promovarea propriilor activit\]i, pentru cunoa[terea altor membri ASCOR
din ]ar\, pentru rug\ciune [i comuniune. De exemplu, membri
ASCOR din alte localit\]i, care au
venit `n pelerinaj la Ia[i, au fost
ghida]i de o echip\ gazd\ c\tre
obiectivele turistice [i m\n\stirile din ora[, iar o alt\ echip\, cu ta-

Volumul Binefacerile Sfintei
Cuvioase Parascheva. M\rturii
ale `nchin\torilor exist\ [i `n varianta audio, `n lectura copilului
Cezar Enache. CD-ul con]ine dou\zeci [i trei de minuni ale Sfintei, dou\ poezii [i fragmente din
Acatistul Sfintei Cuvioase Maicii
noastre Parascheva, `n interpretarea Corului „Altarul” al Catedralei Mitropolitane din Ia[i. 

O important\ activitate desf\[urat\ de ASCOR Ia[i `n zilele de
s\rb\toare ale Ia[ului a fost cea
de colportaj. Studen]ii au v=ndut
obiecte lucrate chiar de ei `n cadrul atelierelor: icoane, cruciuli]e
[i troi]e, metanii [i cruciuli]e. Banii ob]inu]i prin vnzarea obiectelor religioase reprezint\ o surs\ de venit pentru sus]inerea activit\]ilor aflate acum `n faza de
proiect.

lent `n arta culinar\, a preg\tit mncare cald\ pentru oaspe]ii caza]i
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~n acest an, tinerii ascoreni
din Ia[i, `mbr\ca]i `n costume
na]ionale [i purtnd steagul Romniei, au participat la procesiunea de scoatere a moa[telor
Sfintei Parascheva [i la Procesiunea „Calea Sfin]ilor” (foto). 

tinerii Bisericii |

A treia edi]ie a Adun\rii tinerilor cre[tini ortodoc[i din Moldova
Edi]ia de toamn\ a Adun\rii tinerilor cre[tini ortodoc[i din
Moldova a reunit la Ia[i aproximativ 500 de participan]i,
atât din jude]ele Moldovei, cât [i din alte zone ale ]\rii [i din
str\in\tate. Evenimentul, desf\[urat `n perioada 21-23 octombrie, a cuprins conferin]e, sesiuni de discu]ii, momente de rug\ciune [i pelerinaje la m\n\stiri.
Cea de a treia edi]ie a Adun\rii tinerilor cre[tini ortodoc[i din
Moldova, organizat\ de Compartimentul asocia]ii de tineret, din
cadrul Sectorului de Misiune,
Statistic\ [i Prognoz\ Pastoral\ al

Arhiepiscopiei Ia[ilor, cu sprijinul
Asocia]iei Studen]ilor Cre[tini Ortodoc[i Romni (ASCOR), al Asocia]iei Tinerilor Ortodoc[i Romni
(ATOR), al parohiilor din zona
Moldovei [i al voluntarilor, a fost

g\zduit\ de Centrul de Conferin]e „Providen]a” al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, cu binecuvntarea IPS Mitropolit Teofan. Programul Adun\rii, desf\[urat sub
titlul generic „Tinerii `n dialog”, a
cuprins conferin]e, sesiuni de discu]ii, momente de rug\ciune, pelerinaje la m\n\stiri [i vizitarea
unor obiective culturale ie[ene.
Aceast\ reuniune a fost realizat\
pentru crearea unei continuit\]i
`n lucrul cu tinerii, dup\ `ntlnirea
de la Nem]i[or-M\n\stirea Neam],
`n vara acestui an. 

Simpozionul Interna]ional
“Tainele Bisericii –
pelerinaj spre sfin]enie”
Pe 17-18 octombrie, la Facultatea de Teologie
Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din Ia[i a avut loc
Simpozionul Interna]ional „Tainele Bisericii – pelerinaj spre sfin]enie” dedicat Anului omagial al
Sfntului Botez [i al Sfintei Cununii.
Deschiderea Simpozionului `n Sala „Dr. Iustin
Moisescu” a Centrului Eparhial Ia[i a coincis cu
binecuvntarea cursurilor pentru ob]inerea gradelor profesionale `n preo]ie (17-28 octombrie) [i
lansarea a trei volume ap\rute la Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei. Al\turi
de numero[i profesori [i studen]i, la eveniment au
participat prof. univ. dr. Vasile I[an, rectorul Universit\]ii „Al. I. Cuza” din Ia[i, pr. prof. univ. dr.
Viorel Sava, decanul Facult\]ii de Teologie Ortodox\ din Ia[i, [i cei doi delega]i ai IPS Mitropolit
Teofan, Preasfin]itul Corneliu, Episcopul Hu[ilor,

[i Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-Vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
~n cadrul acestui simpozion interna]ional a fost subliniat\ importan]a [i contribu]ia teologic\ [i istoric\
a Ortodoxiei `n ceea ce prive[te cele dou\ sec]iuni
tematice „Taina Botezului – `ntoarcere la casa Tat\lui ceresc” [i „Familia cre[tin\ `ntre ideal [i criz\”,
prin eviden]ierea preocup\rilor teologilor speciali[ti
`n teologie biblic\, istoric\, sistematic\ [i practic\. 
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Consf\tuirea profesorilor de religie din jude]ele Boto[ani [i Ia[i
Pe 7 septembrie, la Boto[ani, a
avut loc consf\tuirea profesorilor de religie din jude]. ~ntlnirea,
organizat\ de Sectorul ~nv\]\mnt
[i activit\]i cu tineretul al Arhiepiscopiei Ia[ilor [i Inspectoratul
{colar Jude]ean Boto[ani, a fost
g\zduit\ de Seminarul Teologic
„Sfntul Gheorghe”. Consf\tuirea
a fost precedat\ de s\vr[irea
Sfintei Liturghii, de c\tre IPS P\rinte Mitropolit Teofan, `mpreun\
cu preo]ii care desf\[oar\ activitate didactic\ [i `n prezen]a profesorilor de religie din jude].
~n cuvntul de deschidere al
`ntlnirii, IPS Teofan i-a `ndemnat
pe profesori s\ nu uite c\, `n
esen ]\, disciplina pe care ei o
predau vorbe[te despre “Dumnezeul dragostei [i al blândeii”.
Doamna Ada Alexandrina Macovei, inspectorul [colar general al
jude]ului Boto[ani, a ar\tat c\
“educaia nu se poate realiza f\r\

ajutorul Bisericii”: „Cu ajutorul
dumneavoastr\ putem reconstrui
acel profil de cadru didactic, de
dasc\l autentic, aflat acum pe cale
de dispariie”. Pr. Petru Chichioac\, inspectorul de religie pe jude]ul Boto[ani, a eviden]iat activitatea profesorilor ai c\ror elevi au
luat premii la Olimpiada Na]ional\ de Religie, ace[tia fiind premia]i de IPS Mitropolit Teofan.
~n Sala „Dr. Iustin Moisescu” a
Centrului Eparhial Ia[i a avut loc,
pe 9 septembrie, consf\tuirea
profesorilor de religie din jude]ul
Ia[i. Aceasta a debutat cu s\vr[irea, `n vechea Catedral\ Mitropolitan\ din Ia[i, a Sfintei Liturghii
de IPS Mitropolit Teofan, al\turi
de un sobor de preo]i [i diaconi.
Consf\tuirea profesorilor de
religie din jude]ul Ia[i a fost prezidat\ de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan [i s-a bucurat de partici-

Distinc]ii biserice[ti
pentru inspectorii de religie
din Arhiepiscopia Ia[ilor
La ini]iativa [i la propunerea Sectorului ~nv\]\mnt al Arhiepiscopiei Ia[ilor, IPS P\rinte Mitropolit
Teofan a acordat distinc]ii biserice[ti inspectorilor
pe disciplina religie din cele trei jude]e ale Arhiepiscopiei Ia[ilor. Pe 6 septembrie, dl prof. dr. Mihai Giosanu, inspector de specialitate `n cadrul Inspectora-

parea reprezentan]ilor Sectorului
~nv\]\mnt [i activit\]i cu tineretul al Arhiepiscopiei Ia[ilor, ai Inspectoratului {colar Jude]ean Ia[i,
ai protopopiatelor Ia[i 1, Ia[i 2, Pa[cani [i Hrl\u. Cei care au desf\[urat `n anul [colar 2010-2011
ample activit\]i cu caracter religios au fost premia]i de IPS Teofan.
Pr. prof. Cristian Alexandru
Bar nea, inspector pentru disciplina religie `n cadrul Inspectoratului {colar Jude]ean Ia[i, a prezentat raportul de activitate pentru anul [colar 2010-2011. Protos. Hrisostom R\d\[anu, consilier
al Sectorului ~nv\]\mnt [i activit\]i cu tineretul al Arhiepiscopiei
Ia[ilor, i-a `ndemnat pe dasc\li s\
l\rgeasc\ aria educa]iei religioase
[i `n cadrul non-formal, lucru care
se poate realiza cel mai u[or printr-o leg\tur\ ct mai strns\ cu biserica parohial\. 

tului {colar Jude]ean Neam], a primit diploma „Sanctus Stephanus Magnus” cu insign\ pentru promovarea valorilor cre[tine `n societatea actual\. Pe
7 septembrie, pr. prof. Petru Chichioac\, inspector
de specialitate `n cadrul ISJ Boto[ani, a primit rangul de iconom stavrofor, iar pe 9 septembrie,
acela[i rang a fost conferit, prin hirotesie, pr. prof.
Cristian Alexandru Barnea, inspector de specialitate
`n cadrul ISJ Ia[i. Evenimentele au avut loc `ntr-un
cadru s\rb\toresc, la sfr[itul Sfintei Liturghii oficiate de IPS Teofan, `n prezen]a profesorilor de religie din cele trei jude]e ale Arhiepiscopiei Ia[ilor. 
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Sesiunea de toamn\ a conferin]elor preo]e[ti
e 18-20 septembrie, o sut\ de preo]i din protopopiatele Pa[cani, Roznov
[i Darabani (foto 1) s-au
`ntlnit la Centrul Cultural-Pastoral
„Sfntul Daniil Sihastrul” Dur\u
la conferin]a pastoral-misionar\ cu
tema „Preg\tirea mirilor pentru Taina Cununiei [i via]a de familie”.
~n cadrul sesiunilor de comunicare, preo]ii din cele trei protopopiate au vizionat mai multe filme, au participat la discu]ii `n
plen, au abordat probleme de actualitate referitoare la via]a de familie `ntr-o societate secularizat\
[i la responsabilit\]ile ei `n Biseric\. Prelegerea cu titlul „Preg\tirea mirilor pentru Taina Cununiei
[i via]a de familie” a fost sus]inut\ de pr. Petru Ovidiu Aionesei,
de la Parohia {cheia, Protopopiatul Pa[cani, iar referatul cu tema
„Taina Sfntului Botez – provoc\ri
pastorale actuale” a fost expus de
pr. Narcis Foc[\neanu, de la Parohia Rediu, Protopopiatul Roznov.

P

¯ Centrul Cultural-Pastoral
„Sfntul Daniil Sihastrul” din Dur\u a fost, `ntre 20 [i 22 septembrie, gazda unei noi `ntlniri pentru o sut\ de preo]i din protopopiatele Ia[i 1, Hrl\u [i Ceahl\u
(foto 2). Pr. Constantin Patac\ de
la Parohia Nicolae B\lcescu II a sus]inut referatul „Preg\tirea mirilor
pentru Taina Cununiei [i via]a de familie”, care a fost urmat de vizionarea unui film [i de discu]ii `n
plen. A doua tem\ a conferin]ei,
„Taina Sfntului Botez – provoc\ri
pastorale actuale”, a fost expus\
de pr. Mircea Stoleriu de la Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Galata din Ia[i. ~n cele dou\
referate s-a pus accentul pe faptul
c\ cunoa[terea situa]iei reale a familiei cre[tine din zilele noastre,
pe de o parte, [i `n]elegerea mai
profund\ a voca]iei ei spirituale,
pe de alt\ parte, se impun ca priorit\]i ale lucr\rii misionare a Bisericii `n societate. Biserica este chemat\ s\ acorde o aten]ie deosebit\
familiei cre[tine, ap\rnd valoarea
acesteia ca via]\ binecuvntat\ de

1

2
Dumnezeu `n scopul dobndirii
mntuirii [i vie]ii ve[nice.

¯ O alt\ `ntrunire organizat\
de Sectorul de Misiune, Statistic\
[i Prognoz\ Pastoral\ al Arhiepiscopiei Ia[ilor a reunit, `n perioada 25-27 septembrie, preo]i din
protopopiatele Trgu Neam] [i
S\veni (foto 3). Conferin]a, dedicat\ Anului omagial al Sfntului
Botez [i al Sfintei Cununii `n Patriarhia Romn\, a cuprins `n program discu]ii pe grupe, analizarea
lor `n plen, dar [i prezentarea de filme referitoare la tema `ntrunirii.

P\rintele Ioan Manoliu de la Parohia Dr\gu[eni, Protopopiatul S\veni, a prezentat referatul „Preg\tirea mirilor pentru Taina Cununiei [i via]a de familie”, iar tema
„Taina Sfntului Botez – provoc\ri
pastorale actuale” a fost prezentat\ de pr. dr. George M\riu]a de
la Parohia S\c\lu[e[ti, Protopopiatul Trgu Neam].

¯ O nou\ conferin]\ cu titlul
„Preg\tirea mirilor pentru Taina
Cununiei [i via]a de familie” a
avut loc la Centrul CulturalPastoral de la Dur\u, `n perioada 
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 3-5 octombrie. La aceast\ `ntrunire au participat preo]i din
protopopiatele Ia[i 2 [i Dorohoi
(foto 4). Referatul „Preg\tirea mirilor pentru Taina Cununiei [i
via]a de familie”, sus]inut de pr.
Vasile Ciornovalic de la Parohia
„Na[terea Maicii Domnului”}u]ora, Protopopiatul Ia[i 2, a
deschis discu]iile pe grupe despre „C\s\toria `n societatea de
azi”, „Problemele familiei ast\zi”,
„Preg\tirea cre[tinilor `n vederea
c\s\toriei”, „Rolul preotului `n preg\tirea continu\ a viitorilor miri”
[.a. Un alt subiect, „Taina Sfntului
Botez – provoc\ri pastorale actuale”, a fost prezentat de pr. Petru
Georgel Chichioac\, de la Parohia
Trestiana, Protopopiatul Dorohoi.

¯ Ultima conferin]\ pastoralmisionar\ de la Dur\u s-a desf\[urat `n perioada 17-18 octombrie.
La aceasta au participat [aptezeci
de preo]i din zece protopopiate
ale Arhiepiscopiei Ia[ilor: Ia[i 1,
Ia[i 2, Hrl\u, Boto[ani, S\veni,
Dorohoi, Darabani, Piatra Neam],
Trgu Neam] [i Roznov (foto 5),
care nu au putut ajunge la `ntlnirile precedente sau au fost hirotoni]i `n acest an. Pr. Ovidiu
Butnaru de la Parohia Leghin,
Protopopiatul Trgu Neam], a sistematizat idei referitoare la tema
„Preg\tirea mirilor pentru Taina
Cununiei [i via]a de familie”. Referatul cu titlul „Taina Sfntului Botez – provoc\ri pastorale actuale”
a fost prezentat de pr. dr. George
M\riu]a de la Parohia S\c\lu[e[ti,
Protopopiatul Trgu Neam]. 
Aproximativ o mie dou\ sute
de preo]i din Arhiepiscopia Ia[ilor
au participat, `n perioada 15 mai
– 18 octombrie, la conferin]ele
preo]e[ti dedicate Anului omagial
al Tainei Sfntului Botez [i al Sfintei Taine a Cununiei. ~n derularea
sesiunilor de prim\var\ [i de
toamn\ ale conferin]elor s-au implicat angaja]ii [i colaboratorii
Sectorului de Misiune, Statistic\
[i Prognoz\ Pastoral\ al Arhiepiscopiei Ia[ilor [i ostenitorii M\n\stirii Dur\u. ~ntrunirile pastoral-misionare au fost prezidate de IPS P\rinte Mitropolit Teofan.
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Sfin]irea lucr\rilor de extindere a Spitalului “Providen]a”
Spitalul „Providen]a” al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei a fost
extins `n acest an prin efectuarea
lucr\rii de mansardare. Astfel, s-a
m\rit capacitatea de primire a pacien]ilor de la 43, la 108 paturi. Slujba de sfin]ire a noului spa]iu din
cadrul spitalului a fost oficiat\ de
IPS P\rinte Mitropolit Teofan, al\turi de un sobor de preo]i [i diaconi. Evenimentul s-a bucurat de

prezen]a IPS Hierotheos, Mitropolit de Nafpaktos [i Aghios Vlasios,
a IPS Serafim, Mitropolitul ortodox
romn al Germaniei, Europei Centrale [i de Nord, a PS Naum, Episcop de Stobiiski (Bulgaria), a PS Nicodim, Episcopul Severinului [i
Strehaiei, a PS Ambrozie, Episcopul Giurgiului, [i a PS Timotei, Episcopul ortodox romn al Episcopiei Spaniei [i Portugaliei.

“Spitalul «Providena» este prima [i singura unitate medical\ de
acest gen din structura Bisericii Orto doxe Române, num\ rân du-se
printre ctitoriile Preafe ri citului
P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, din vremea
arhip\storirii ca Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei. Pe atunci, `n
cadrul spitalului funcionau doar
laboratorul de analize medicale [i
secia de balneologie. Ulterior s-au
dezvoltat seciile de medicin\ intern\, recuperare, oftalmologie,
chirurgie, terapie intensiv\, stomatologie, precum [i laboratoarele
de investigaii paraclinice. Dotarea acestor secii a `nsemnat sume
considerabile. De exemplu, `n anul
2010 au fost `nregistrai 19.700 pacieni, dintre care 38% din alte
judee. Din dorina de a dezvolta
aceast\ activitate nobil\ [i sfânt\,
de slujire a omului `n suferin\,
spitalul a necesitat extindere”, a
spus directorul Spitalului „Providen]a” Gica Co[escu. 

Inaugurarea A[ez\m=ntului “Vovidenia” din Ia[i
Pe 15 octombrie, IPS Mitropolit Teofan [i PS Timotei,
Episcopul ortodox romn al Episcopiei Spaniei [i Portugaliei, al\turi de un sobor de preo]i [i diaconi, au
sfin]it A[ez\mntul social multifunc]ional pentru
vrstnici „Vovidenia” din Ia[i. La deschiderea a[ez\mntului au participat reprezentan]i ai autorit\]ilor locale, ai institu]iilor implicate `n realizarea proiectului,
ostenitori din cadrul Centrului Eparhial Ia[i [i preo]i
din protopopiatele Ia[i 1 [i Ia[i 2. A[ez\mntul social
va func]iona sub egida Funda]iei „Solidaritate [i Speran]\” a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, `n parteneriat cu Direc]ia de Asisten]\ Comunitar\ Ia[i.
Inaugurarea A[ez\mntului social „Vovidenia”
este concretizarea ini]iativei Preafericitului P\rinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne, `n
timpul arhip\storirii ca Mitropolit al Moldovei [i
Bucovinei, cnd, `n 2006, a propus [i binecuvntat
construirea de centre sociale `n Ia[i [i `n `mprejurimi, care s\ ofere servicii acreditate. Unul dintre
aceste proiecte s-a concretizat lng\ Biserica
„Vovidenia” din Ia[i, iar destina]ia dintru `nceput a
fost asisten]a vrstnicilor.
Primarul Ia[ului, Gheorghe Nichita, [i-a exprimat
bucuria pentru c\ un nou a[ez\mnt social s-a ridicat `n Ia[i. IPS Teofan a remarcat c\ centre precum

cel de la „Vovidenia” “sunt mai necesare decât a[ez\mintele sociale `n stil clasic”. ~n A[ez\mntul
„Vovidenia” va func]iona un centru de zi pentru
b\trni, cu activitate zilnic\, avnd 20 de beneficiari, [i un centru de coordonare a serviciilor de asisten]\ la domiciliu, incluznd o mas\ cald\ pe zi
pentru 50 de beneficiari. De asemenea, vor fi implementate mai multe programe [i proiecte de formare pentru personalul de specialitate [i voluntariat
pentru asisten]a vrstnicilor. 
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| filantropia Bisericii

Medici [i jandarmi
al\turi de
`nchin\torii
Cuvioasei

“Hran\ pentru pelerini”
Programul social-filantropic
„Hran\ pentru pelerini” a debutat
`n seara zilei de 12 octombrie,
sub coordonarea Biroului de Asisten]\ Social\ „Diaconia” al Centrului Eparhial Ia[i. Peste trei mii
de pelerini a[eza]i la rnd pentru
a se `nchina moa[telor Sfintei Cuvioase Parascheva [i ale Sfntului
Policarp, Episcopul Smirnei, au
primit `n prima zi ceai [i alimente. “Credem c\ binecuvântarea
sfinilor, binecuvântarea ierarhilor [i micile daruri pe care pelerinii le vor primi vor fi sprijin [i `nt\rire a credinei. Când r\bdarea
oamenilor va fi pus\ la `ncercare,
sper\m s\ le putem fi al\turi pentru a dep\[i acest moment”, a
spus pr. Mihai Prodan, inspector
eparhial `n cadrul Biroului de
Asisten]\ Social\ „Diaconia”.
Pentru a pre`ntmpina 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[ului, deschise chiar [i noaptea
pentru a-i primi pe ace[tia `ntr-un
loc sigur [i cald. De asemenea,
pelerinii au primit fructe [i alimente reci sau calde, ie[enii dovedind astfel d\rnicie [i recuno[tin]\ fa]\ de multe daruri pe care
ei le-au primit de la ocrotitoarea

ora[ului lor, Sfnta Cuvioas\ Parascheva. Pelerinii care au dorit
s\ beneficieze de cazare s-au putut adresa Biroului de pelerinaje
al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, aflat lng\ Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i, care a venit cu
solu]ii adecvate fiec\ruia. Ac]iunile filantropice ale Biroului de
Asisten]\ Social\ al Centrului
Eparhial Ia[i s-au derulat cu sprijinul voluntarilor de la Grupul
{colar „I.C. {tef\nescu” din Ia[i,
al Societ\]ii Ortodoxe a Femeilor
Romne [i cu cel al parohiilor
din protopopiatele Ia[i 1 [i Ia[i 2.
La parohiile ie[ene ce apar]in
de Protopopiatul Ia[i 1 au fost preg\tite 780 de locuri de cazare. Protopopiatul Ia[i 1, prin Biroul de asisten]\ social\, a `mp\r]it 500 de
pachete cu alimente. Credincio[ii Protopopiatului Ia[i 2 au oferit
peste 600 de locuri de cazare, iar
Biroul de asisten]\ social\ al protopopiatului a organizat `mp\r]irea a 1.700 de pachete cu alimente. Ac]iunilor filantropice ale
protopopiatelor ie[ene li s-au
ad\ugat cele ale protopopiatelor
Hrl\u [i Pa[cani, prin intermediul c\rora s-au oferit pelerinilor pachete cu alimente, ceai
cald [i cafea. 
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Sectorul de Asisten]\ Social\ [i Medical\ „Diaconia” al
Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, prin Centrul Medical „Providen]a” [i Spitalul „Providen]a”, a fost al\turi, ca `n fiecare an,
de pelerinii sosi]i s\ se `nchine
Sfintei Cuvioase Parascheva, asigurnd spa]iul destinat acord\rii de `ngrijiri medicale, precum
[i medica]ia necesar\ celor afla]i
`n suferin]\. Astfel, cele dou\
institu]ii medicale ale Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei,
`n parteneriat cu Asocia]ia
Medicilor [i Farmaci[tilor Ortodoc[i Romni [i Crucea Ro[ie Ia[i, au organizat un punct
de prim ajutor `n curtea Catedralei Mitropolitane, unde a
fost asigurat\ permanen]a medical\ 24 de ore din 24.
Activitatea medical\ la punctul de prim ajutor a fost asigurat\ de 34 de medici [i de 12 asisten]i medicali, membri AMFOR
sau angaja]i ai Centrului Medical „Providen]a” [i ai Spi talului „Providen]a”, precum
[i de 40 de studen]i ai Universit\]ii de Medicin\ [i Farmacie
din Ia[i. Pe tot parcursul hramului, voluntarii 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
rnd.
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 o
transform\ `ntr-o „misiune de
credin]\”. 
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