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| Pastoral\ de Pa[ti

Hristos Cel `nviat,
temelia unirii `ntre Dumnezeu [i oameni
† TEOFAN,
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOP AL IA{ILOR
{I MITROPOLIT AL
MOLDOVEI {I BUCOVINEI
Iubi]ilor preo]i din parohii,
cuvio[ilor vie]uitori ai sfintelor
m\n\stiri [i dreptcredinciosului
popor al lui Dumnezeu din Arhiepiscopia Ia[ilor: har, bucurie,
iertare [i ajutor de la Dumnezeu
Cel `n Treime preasl\vit – Tat\l,
Fiul [i Duhul Sfnt!
“Ca ni[te f\clii de Dumnezeu luminate, de la apus [i
de la miaz\noapte, [i de la
mare [i de la r\s\rit, `ntru tine
binecuvântând pe Hristos `n
veci.„1

Iubi]i fra]i [i surori
`ntru Hristos Domnul,
at\-ne ajun[i, prin mila lui
Dumnezeu, la Praznicul
cel mare al ~nvierii, `n care
“Lumina cea f\r\ de ani –
Hristos – din mormânt cu trupul
tuturor a str\lucit„2. Aduna]i `n
jurul sfintelor altare [i purtnd
f\clii `n mini, ne sim]im sufletul
cuprins de lumin\: este o bucurie
pe care – fie c\ o `n]elegem `n
profunzimea ei, fie c\ nu – o
tr\im `n aceste clipe. Suntem,
parc\, mai aproape de Dumnezeu; descoperim `n inimile
noastre mai mult\ bun\tate, mai
mult\ deschidere [i mai mult\
dragoste fa]\ de cei de lng\ noi.
~n aceast\ noapte de ~nviere,
zidurile de desp\r]ire dintre oameni nu mai sunt att de puternice. Pun]i de leg\tur\ se stabilesc `ntre persoane `nvr\jbite de
mult\ vreme. Este un har unificator `n taina ~nvierii [i acest adev\r

I

ofer\ o str\lucire aparte zilelor de
Pa[ti. “Ziua ~nvierii!„, exclam\m
`n aceast\ perioad\, “s\ ne lumin\m cu pr\znuirea [i unul pe
altul s\ ne `mbr\i[\m! S\ zicem
«frailor» [i celor care ne ur\sc pe
noi; s\ iert\m toate pentru ~nviere. {i a[a s\ strig\m: Hristos a `nviat din mori, cu moartea pe
moarte c\lcând, [i celor din morminte via\ d\ruindu-le!„3
Spre biserici se `ndreapt\ acum
cei mai mul]i dintre romni. Che-
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ma]i de o credin]\ puternic\ sau
din simpl\ obi[nuin]\ ori curiozitate, ei alc\tuiesc o frumoas\ desf\[urare de lumini care str\lucesc
`n fa]a bisericilor, `n cimitire [i
apoi pe str\zi [i la casele lor.
“Ridic\ `mprejur ochii t\i, Sioane,
[i vezi„, cnt\ Biserica `n aceast\
noapte, “c\, iat\, au venit la tine
fiii t\i ca ni[te f\clii de Dumnezeu
luminate, de la apus [i de la miaz\noapte, [i de la mare [i de la
r\s\rit, `ntru tine binecuvântând
pe Hristos `n veci.„4
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De unde acest sim]\mnt al
unit\]ii dintre oameni? De unde
aceast\ putere ca oameni cu p\reri contrare [i preocup\ri felurite
s\ fie `mpreun\? Cine `i adun\ pe
to]i sub aceea[i lumin\? Ce `i
atrage pentru a dep\[i, chiar [i
numai pentru o clip\, antagonismele dintre ei? ~n numele cui [i
pentru ce motiv milioane de oameni se strng `n fa]a a zeci de
mii de biserici `n aceea[i noapte?
Se va r\spunde – [i nu `ntotdeauna f\r\ dreptate – c\ aceast\
[edere `mpreun\, aceast\ p\rt\[ie la acela[i eveniment [i, eventual, cu aceea[i motiva]ie, este o
unire de moment, f\r\ adncime
[i f\r\ con]inut. Dup\ slujb\, dup\ momentul de fr\]ietate tr\it cu
mai mult\ sau mai pu]in\ intensitate, omul revine la starea cea veche, la obi[nuin]ele de dinainte,
`n care armonia, buna `n]elegere,
unirea pentru un ]el comun nu-[i
mai g\sesc, de cele mai multe
ori, locul.
Da! O privire onest\ asupra
st\rii lucrurilor arat\ faptul c\ nu
to]i participan]ii la slujba de Pa[ti
sunt p\trun[i de adev\rul ~nvierii
pn\ la ultima fibr\ a fiin]ei lor.
~n pofida acestei situa]ii, ceea ce
se petrece acum p\streaz\ ceva
din bog\]ia de har [i binecuvntare pe care numai Dumnezeu o
poate d\rui. Se realizeaz\, dac\
nu o adev\rat\ unire `ntre oameni,
cel pu]in o icoan\, un chip, o
pregustare a acestei uniri `n duh
[i adev\r.

Dreptm\ritori cre[tini,
Imaginea care se `nf\]i[eaz\
ochilor no[tri `n noaptea de Pa[ti
este mult diferit\ de ceea ce se
`ntmpl\ `n via]a de zi cu zi. Dac\ ~nvierea Domnului este izvor
de lumin\, bucurie, pace [i unire
`ntre oameni, acest izvor nu este
totdeauna sesizat `n via]a obi[nuit\. Aici, adeseori, `n multe inimi
domin\ `ntunericul, ura, conflictul [i dezbinarea.
Dezbinarea este adus\, `nainte
de toate, de egoismul omului:
lupta pentru propria imagine,
pentru ap\rarea demnit\]ii, `n]eleas\ `n sensul r\u al cuvntului,

pentru interesul propriu, pentru
cariera, succesul sau viitorul propriu este acerb\ [i face nenum\rate victime. “Dezbinarea„, spune p\rintele Dumitru St\niloae,
“este lupta tuturor `mpotriva tuturor pentru lucruri singulare [i
vremelnice.„5
~n imaginea de mai sus, descris\ astfel de c\tre cel mai mare
teolog romn, reg\sim [i chipul
societ\]ii romne[ti actuale, definit\ printr-o acut\ dezbinare. Cum
se poate g\si calea dep\[irii acestei situa]ii? Care sunt mijloacele
prin care ea s\ se realizeze? Cine
s\ fac\ acest lucru? R\spunsul
obi[nuit la cauzele care au generat aceast\ situa]ie este, `n general, legat de corup]ie, s\r\cie,
mo[tenirea trecutului, contextul
european sau mondial. O analiz\
atent\ [i `n profunzime a societ\]ilor definite prin corectitudine,
bun\stare material\ [i f\r\ sechele cauzate de perioada anterioar\ arat\, cu toate acestea, o
mare lips\ de sens `n via]\, un
sentiment intens de nelini[te,
confuzie [i disperare.
Unde poate fi g\sit totu[i r\spunsul?
“Venii la Mine toi cei ostenii
[i `mpov\rai„6, zice Hristos, pen-

tru c\ “Eu sunt Calea, Adev\rul [i
Viaa.„7 Da! R\spunsul este unul
singur: Hristos Dumnezeu. ~n
Hristos, omenirea descoper\ unitatea, sensul existen]ei, pacea l\untric\. “~n afar\ de Dumnezeu
nu e cu putin\ unitatea, deci nici
mântuirea. Hristos Se extinde cu
trupul S\u jertfit [i `nviat `n noi,
ca s\ ne uneasc\ [i s\ ne fac\
asemenea Lui, umplându-ne de
aceea[i iubire a Lui fa\ de Dumnezeu-Tat\l [i de a lui Dumnezeu-Tat\l fa\ de El, care este `n
El. Iar aceasta e Biserica.„8
~n Hristos se dep\[esc toate
desp\r]irile dintre oameni, chiar
dac\ ace[tia au convingeri politice diferite, concep]ii economice
sau culturale deosebite. “Nu mai
este iudeu, nici elin; nu mai este
nici rob, nici liber; nu mai este
parte b\rb\teasc\ [i parte femeiasc\, pentru c\ voi toi una
suntei `n Hristos Iisus„9, spune
Apostolul Pavel, adresnd, `n
acela[i timp, `ndemnul: “Silii-v\
s\ p\zii unitatea Duhului, `ntru
leg\tura p\cii. Este un trup [i un
Duh, precum [i chemai ai fost la
o singur\ n\dejde a chem\rii voastre; este un Domn, o credin\, un
botez, un Dumnezeu [i Tat\l 
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 tuturor, Care este peste toate, [i
prin toate, [i `ntru toi„10.
Sfnta [i Dumnezeiasca Liturghie, `mp\rt\[irea cu Trupul [i Sngele Domnului `n duh de “fric\ de
Dumnezeu, credin\ [i dragoste„
este calea adev\rat\ a unirii `ntre
oameni [i a acestora cu Dumnezeu. “O, ce tain\ cople[itoare!„
exclam\ Sfntul Nicolae Cabasila, “cugetul lui Hristos se face
una cu cugetul nostru, voia Lui,
una cu voia noastr\, Trupul [i
Sângele Lui, una cu trupul [i sângele nostru! {i, atunci, cât de puternic trebuie s\ fie cugetul nostru,

când e st\pânit de cugetul lui
Dumnezeu, cât de dârz\ voina
noastr\, dac\ ~nsu[i Domnul o
mân\, [i cât de `nfl\c\rat curajul
nostru, când focul `nsu[i se revars\ peste el!„11

Iubi]i fii [i fiice
duhovnice[ti,
~n aceast\ noapte de tain\ a
Sfintelor Pa[ti, inimile noastre se
unesc pentru o clip\ [i v\zduhul
se umple de strigarea c\ “Hristos
a `nviat!„ [i c\ “Adev\rat a `nviat
Hristos!„. Avem, oare, for]a l\un-
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tric\ pentru a prelungi `n casele [i
la locul nostru de munc\ acest
duh al unit\]ii `ntre noi, care, parc\, ne cuprinde `n aceast\ noapte? Lumina lumn\rilor care str\luce[te pe chipurile noastre se va
men]ine [i se va prelungi `n suflete? Exist\ vreo [ans\ de a `n]elege c\ iubirea zide[te unitatea
dintre noi, `n timp ce trufia egoist\ o d\rm\? Avem noi capacitatea s\ accept\m adev\rul evanghelic c\ fericirea poate fi g\sit\
`n a fi smerit, blnd, pa[nic [i
chiar `n r\bdarea necazurilor?
Este foarte greu, desigur, mai
ales `n lumea de azi. Greu, dar
nu imposibil. Sunt `ntre noi oameni pe lng\ care trecem adesea cu neb\gare de seam\, oameni care tr\iesc `n ritmul “vieii
`n Hristos„ Cel mort [i `nviat. Bucuria de a sluji, nu de a fi slujit,
bucuria de a d\rui, nu de a primi,
bucuria de a pre]ui via]a altora
mai mult dect propria via]\, bucuria de a fi cel din urm\ pentru
ca semenul s\ creasc\, s\ fie
primul sunt atitudini care creeaz\
centre de unitate, de putere spiritual\ sus]in\toare a lumii.
Inima umanit\]ii, for]a ei de
supravie]uire n-o dau organiza]iile politice, economice, militare, nici chiar cele culturale bazate pe `n]elepciunea acestei lumi.
Ele sunt, `n general, neputincioase `n fa]a suferin]ei nesfr[ite a
oamenilor. “Singura ie[ire este de
a afla `n noi `nelepciunea, hot\rârea de a nu tr\i dup\ ideile
acestei lumi, ci de a urma lui
Hristos.„12 “Dezlegarea„ problemelor “nu ine nici de vreo organizare, nici de o anume purtare,
ci de hot\rârea de a r\bda totul.
Fiecare dintre noi trebuie s\ aib\
pentru ceilali dragostea unei
mame„13, spune un duhovnic
contemporan.
Parlamentele, guvernele, organiza]iile complexe ale statelor
contemporane celor mai avansate `[i au rolul lor `n via]a lumii.
Acesta este, dup\ spusele unui
gnditor cre[tin din veacul al
XIX-lea14, nu de a transforma lumea `n paradis, ci de a o `mpiedica s\ ajung\ un iad. Responsabilitatea noastr\, a cre[tinilor, este 
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 aceea de a ne str\dui ca aceste
organisme s\ aib\ duh cre[tin, s\
fie conduse de oameni cu fric\
de Dumnezeu, cu ru[ine de oameni [i cu iubire de neamul din
care fac parte. ~n context romnesc, acest lucru este extrem de
important anul acesta, `ntruct `n
perioada urm\toare vor fi alegeri
pentru mai-marii ora[elor, satelor
[i pentru Parlamentul ]\rii.
Avnd `ncredere `n purtarea
de grij\ a lui Dumnezeu [i `n capacitatea de discern\mnt, r\bdare [i m\rturisire a romnilor,
rog pe Hristos Cel `nviat s\ ne
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Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit Teofan
la parohii [i m\n\stiri
n perioada 1 martie – 30 aprilie 2012, ~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit Teofan a vizitat parohiile: „Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel” – B\rboi,
„Sfnta Vineri”, „Sfntul Gheorghe” – Lozonschi
[i „Sfntul Toma” din municipiul Ia[i, capelele: „Sfntul
Luca Doctorul” – Spitalul „Dr. I.C. Parhon”, „Sfntul
Ioan Iacob” – Institutul Regional de Oncologie, „Sfnta
Treime” – Sec]ia Pa[canu a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie, „Buna Vestire” – Spitalul Clinic de Urgen]e pentru Copii „Sfnta Maria” [i „Sfnta Treime” –
Spitalul „Providen]a” al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei din Ia[i (Protopopiatul Ia[i 1); „Sfntul Nicolae”
Socola din municipiul Ia[i (Protopopiatul Ia[i 2); Con]e[ti, Bursuc, Heci, Lespezi [i Buda (Protopopiatul Pa[cani); „Sfntul Nicolae” din Hrl\u, Zagavia, Fete[ti,
Rediu, Sticl\ria, Zbereni, Crjoaia, Boscoteni, Poiana
Deleni, Feredeni, Slobozia, Deleni I, }\rinca (Protopopiatul Hrl\u); „Na[terea Maicii Domnului” – Precista II
din municipiul Piatra Neam], „Sfin]ii Apostoli Petru [i
Pavel” – Ciritei, D\ne[ti, {tefan cel Mare I, Crligi, Du[e[ti,
Borni[, Unghi, Hl\pe[ti, Talpa, Png\r\cior, Png\ra]i,

~

Oan]u, Straja, Tarc\u [i Brate[ (Protopopiatul Piatra
Neam]); R\deni, Topoli]a, S\c\lu[e[ti, Valea Arini, B\l]\te[ti [i B\l]\te[ti II (Protopopiatul Trgu Neam]); „Izvorul T\m\duirii”, „Duminica Mare”, „Sfntul Mare Mucenic Gheorghe” din municipiul Boto[ani, Coste[ti, Ci[mea, R\chi]i, St\uceni, Sili[tea, Burle[ti, Soroceni, Vn\tori, Gorb\ne[ti, Urla]i, B\trne[ti, George Co[buc,
Ciornei, Socrujeni, Ion\[eni, M\[c\teni, Co[tiugeni, Buim\ceni, Jijia, Bznoasa, Chele[ (Protopopiatul Boto[ani); „Adormirea Maicii Domnului”, „~n\l]area Domnului”, „~nvierea Domnului” din Dorohoi, {endriceni, Trestiana, Brosc\u]i (Protopopiatul Dorohoi); „Sfntul Mare
Mucenic Gheorghe” din S\veni (Protopopiatul S\veni).
~n aceea[i perioad\, ~naltpreasfin]ia Sa a vizitat
m\n\stirile: Cet\]uia, Bucium, Bal[, Lacuri (jud. Ia[i),
Sih\stria, Bistri]a, Bisericani, Png\ra]i, Horai]a, Dur\u,
Secu, Sihla (jud. Neam]), Pop\u]i, Agafton, Zosin (jud.
Boto[ani) [i schiturile Urecheni [i R\deni, care apar]in
de M\n\stirea „Petru Vod\”, Agapia Veche, care
apar]ine de M\n\stirea Agapia, Poiana lui Ion, care
apar]ine de M\n\stirea Sih\stria (jud. Neam]). 

Liceul “Miron Costin”
din Ia[i a fost sfin]it

Capelele a cinci spitale din Ia[i,
vizitate de Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei
Pe 27 martie, IPS P\rinte Mitropolit Teofan a vizitat a[ez\mintele biserice[ti din cinci spitale ie[ene: Capela „Sfntul Luca
Doctorul” a Spitalului „Dr. I.C.
Parhon”, Capela „Sfntul Ioan Iacob” a Institutului Regional de Oncologie, Capela „Sfnta Treime” a
Sec]iei Pa[canu a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie, Capela
„Buna Vestire” a Spitalului Clinic
de Urgen]\ pentru Copii „Sfnta
Maria” [i Capela „Sfnta Treime”

a Spitalului „Providen]a” al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei. IPS P\rinte Teofan s-a `ntlnit cu pacien]ii,
angaja]ii [i preo]ii misionari de caritate din cele cinci spitale. Angaja]ii spitalelor [i preo]ii misionari
au fost `ndemna]i s\ fie r\bd\tori,
s\ arate dragoste fa]\ de pacien]i,
pentru a primi r\splat\ de la Hristos, Doctorul sufletelor [i al trupurilor noastre, iar cei bolnavi s\
duc\ crucea bolii [i a suferin]ei
cu n\dejde `n Dumnezeu. 
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Pe 5 aprilie, Liceul „Miron
Costin” din Ia[i a fost sfin]it de
IPS P\rinte Mitropolit Teofan,
dup\ ample lucr\ri de renovare
`ncepute `n anul 2008. Slujba
religioas\ a fost oficiat\ `n cadrul Zilelor {colii, organizate cu
prilejul `mplinirii a patruzeci
de ani de cnd institu]ia `[i
desf\[oar\ activitatea `n municipiul Ia[i. Din soborul de
preo]i au f\cut parte protos.
Hrisostom R\d\[anu, consilier
al Sectorului ~nv\]\mnt al Arhiepiscopiei Ia[ilor, pr. Cristian Alexandru Barnea, inspector pentru disciplina Religie la
Inspectoratul {colar Jude]ean
Ia[i, pr. Toma Gradinaciuc, protoiereu al Protopopiatului Ia[i 1,
[i pr. Petric\ Lehaci, parohul
Bisericii „Sfntul Ierarh Nectarie” din Ia[i. La finalul slujbei de
sfin]ire au luat cuvntul IPS P\rinte Mitropolit Teofan, Gheorghe Nichita, primarul municipiului Ia[i, [i prof. Genovica
Vulpoi, directorul-adjunct al
liceului. 
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~nvierea Domnului – vestitoare a “zilei celei purt\toare de Lumin\”
~n noaptea de ~nviere din acest
an, lumina din Sfnta Lumin\
adus\ de la Ierusalim a fost `mp\r]it\ credincio[ilor de IPS P\rinte Teofan, Arhiepiscopul Ia[ilor
[i Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei. La chemarea „Veni]i de lua]i
lumin\!”, numero[i ie[eni au `ntins lumnarea pentru o aprinde,
cu speran]a c\ lumina ~nvierii le va
umple via]a de zi cu zi de credin]\,
n\dejde [i dragoste. Dar de ploaie de la Dumnezeu a `nso]it martorii ~nvierii pe treptele catedralei. A urmat proclamarea Sfintei
~nvieri prin citirea din Sfnta
Evanghelie, prin rostirea stihurilor Sfintelor Pa[ti [i prin intonarea cnt\rii „Hristos a `nviat!”.
Dup\ s\vr[irea Utreniei, IPS P\rinte Mitropolit Teofan a citit
Pastorala de Pa[ti. La Sfnta Liturghie, r\spunsurile au fost date
de Corul „Sanctus” al Catedralei
Mitropolitane din Ia[i, dirijat de

dr. Costel Mirel Nechita. ~n zorii
„zilei celei purt\toare de Lumin\” au fost binecuvntate ou\le,
pasca, vinul [i cozonacul aduse
de credincio[i la biseric\, dup\

care IPS Teofan a mers al\turi de
p\rin]ii slujitori `n Sala „Dr. Iustin
Moisescu” a Centrului Eparhial
Ia[i, unde, conform tradi]iei, a ciocnit ou\ ro[ii cu credincio[ii. 

Preo]i [i credincio[i au rememorat Intrarea Domnului `n Ierusalim
~n ajunul marii s\rb\tori a Intr\rii Domnului `n Ierusalim, smb\t\, 7 aprilie, protopopiatele
Ia[i 1 [i Ia[i 2, Parohia B\rboi,
Editura Doxologia a Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei [i Centrul
Eparhial Ia[i au organizat, `n Ia[i,
procesiunea de Florii. La aceasta
au participat aproximativ o sut\ de
preo]i din protopopiatele Ia[i 1 [i
Ia[i 2, precum [i foarte mul]i ie[eni `mpreun\-pelerini cu clericii
`n rememorarea drumului spre
Ierusalim al Mntuitorului. La pelerinaj s-au ad\ugat, ca `n fiecare
an, elevi de la mai multe [coli
din Ia[i, `nso]i]i de profesorii de
religie, studen]i ai Facult\]ii de
Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din Ia[i, elevi ai Seminarului Teologic Liceal Ortodox
„Sfntul Vasile cel Mare” din Ia[i
[i membri ai ASCOR – filiala Ia[i.
Procesiunea dedicat\ Intr\rii
Domnului `n Ierusalim a fost precedat\ de Vecernia unit\ cu Litia,
s\vr[it\ de PS Episcop-Vicar

Calinic Boto[\neanul, al\turi de
un sobor de preo]i [i diaconi. La
finalul acesteia, ramuri de salcie
au fost sfin]ite [i apoi `mp\r]ite
celor prezen]i la pelerinaj. Popasurile de rug\ciune ale credincio[ilor au fost la Biserica „Sfntul Sava”, M\n\stirea „Sfin]ii Trei

Ierarhi” [i Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i, unde au fost `ntmpina]i de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan. Grupuri de elevi de la
[colile ie[ene au sus]inut concerte de cnt\ri religioase [i colinde
specifice Floriilor [i perioadei
Postului Mare. 
www.mmb.ro | 7

| `n actualitate
A fost `nfiin]at Protopopiatul Ia[i 3
Pe 25 aprilie, `n cadrul {edin]ei de
Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i,
s-a hot\rt `nfiin]area, `ncepnd cu
1 mai 2012, a Protopopiatului Ia[i 3 [i
arondarea la acesta a 132 de parohii
din mediul rural. Hot\rrea a fost luat\
ca urmare a aprob\rii date de Adunarea Eparhial\ a Arhiepiscopiei Ia[ilor
din luna februarie a anului 2010. Parohiile arondate noului protopopiat vor fi
cele din partea de sud, sud-vest [i vest
a jude]ului Ia[i, care au f\cut parte din
protopopiatele Ia[i 1 [i Ia[i 2, dar [i
m\n\stirile din cele dou\ protoierii.
~n aceea[i {edin]\ de Permanen]\,
p\rintele Mihail Ro[u (foto) a fost numit protopop al noii Protoierii Ia[i 3.
Hirotesia noului protopop a fost s\vr[it\ pe 26 aprilie de IPS P\rinte
Mitropolit Teofan, `n prezen]a pr. Toma
Gradinaciuc, protoiereu al Protopopiatului Ia[i 1, a pr. Vilie Doro[inc\,
protoiereu al Protopopiatului Ia[i 2, [i
a numero[i preo]i de la Centrului Eparhial Ia[i.

P\rintele Mihail Ro[u este
preot paroh `n localitatea
Pocreaca – Schitu-Duca,
din jude]ul Ia[i. Preacucernicia Sa s-a n\scut pe
6 noiembrie 1971 `n Ia[i,
a absolvit cursurile
Facult\]ii de Mecanic\ –
sec]ia Tehnologia construc]iilor de ma[ini [i ale
Facult\]ii de Teologie
Ortodox\ “Dumitru
St\niloae” din Ia[i. ~n
2001 a fost hirotonit preot
pe seama capelei Facult\]ii de Teologie Ortodox\
din Ia[i, primind apoi responsabilitatea pastoral\
a parohiei Pocreaca –
Schitu-Duca, Protopopiatul Ia[i 2. ~n 2010, pr. Mihail Ro[u a finalizat cursurile de doctorat `n domeniul Istoriei Religiilor,
sub `ndrumarea pr. prof.
dr. Nicolae Achimescu.

Noi stare]i
la M\n\stirile
P=ng\ra]i [i Horai]a
Pe 10 martie, la M\n\stirea Horai]a, IPS P\rinte Mitropolit Teofan
[i PS Episcop-Vicar Calinic Boto[\neanul au s\vr[it Sfnta Liturghie [i Parastasul pentru vrednicul de pomenire arhimandrit Teofil
Lefter. Apoi, Mitropolitul Moldovei
[i Bucovinei l-a instalat, ca stare]
pe seama M\n\stirii Png\ra]i,
pe arhim. Petroniu Marin (foto 1),
iar pe p\rintele Vasile Rubin (foto 2),
ca stare] al M\n\stirii Horai]a.
“Dup\ trecerea la cele ve[nice
a p\rintelui Teofil, p\rintele Petroniu, cu autoritatea [i experiena sa de mai bine de paisprezece
ani ca stare al M\n\stirii Horaia,
a fost cel care a asigurat interimatul de patruzeci de zile la M\n\stirea Pâng\rai, unde a fost cunoscut [i primit cu pace de c\tre
ob[te. El `nsu[i a primit aceast\

1
cruce, de a se rupe de ob[tea lui,
pentru a putea duce mai departe
ctitoria de suflet a p\rintelui
Teofil. ~n locul s\u, la M\n\stirea
Horaia a fost instalat ca stare
p\rintele Vasile Rubin, care a fost
dintru `nceput fiu al acestei ob[ti
[i pe care n\d\jduim ca Sfântul
Nicolae, ocrotitorul M\n\stirii, s\
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`l `nt\reasc\, pentru a continua
lucrarea p\rintelui Petroniu `n
aceast\ ob[te frumoas\ [i pentru
a menine acel duh de fr\ietate
pe care l-a cunoscut el `nsu[i ca
vieuitor al M\n\stirii”, a afirmat
arhim. Nichifor Horia, exarhul
administrativ al m\n\stirilor din
Arhiepiscopia Ia[ilor. 

pastora]ie [i misiune |

“Rug\ciunea ca vector de comunicare cu Dumnezeu„
Universitatea Apollonia din Ia[i
a organizat, pe 9 martie, `n Aula
Bibliotecii Centrale Universitare
„Mihai Eminescu“, dezbaterea „Rug\ciunea ca vector de comunicare cu Dumnezeu“. ~n fa]a auditoriului au vorbit IPS Teofan, Arhiepiscopul Ia[ilor [i Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei, PS Aurel
Perc\, Episcop auxiliar de Ia[i, pr.
prof. dr. Ioan Cristinel Te[u de la
Facultatea de Teologie Ortodox\
„Dumitru St\niloae“ din Ia[i [i pr.
prof. dr. Wilhelm Danc\ de la
Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfntul Iosif“ din Ia[i.
IPS Mitropolit Teofan a pus accentul pe faptul c\ rug\ciunea
este manifestare a dorului, n\zuin]\ a omului dup\ leg\tura cu Dumnezeu [i receptivitate a cerului la
glasul p\mntului: “Aceast\ relaie atât de apropiat\, imediat\ [i
concret\ definea omul de alt\dat\. Ast\zi, parc\, z\rile cerului
s-au `nchis, glasul p\mânteanului
r\sun\ `n zadar [i r\spunsul se
las\ `ndelung a[teptat. […] De
aici vine `ntrebarea: De ce, oare,

`ntârzie r\spunsul? Pentru c\
Dumnezeu nu-{i face simit\ autoritar prezena din `naltul nep\truns al cerului, ci dore[te s\ vorbeasc\ fa\ c\tre fa\ `n casa inimii noastre, la cina cea de fiecare
clip\. Problema cea mare rezid\
`n faptul c\ omul nu deschide u[a
pentru ca Domnul s\ intre. Domnul

Cel atotputernic nu poate intra
decât acolo unde I se deschide
u[a din interior„. “N\d\jduiesc c\
`n inima umanit\ii sunt `nc\ muli
rug\tori `n numele lui Hristos,
care fac s\ d\inuiasc\ universul [i
oamenii, cu bucuriile [i `ncerc\rile lor„, a concluzionat IPS P\rinte
Mitropolit Teofan. 

Simbolistica `n opera lui Br=ncu[i, explicat\ la Ia[i
Pe 2 martie, acad. Constantin
B\l\ceanu-Stolnici a sus]inut, `n
Sala „Dr. Iustin Moisescu“ a
Centrului Eparhial Ia[i, o conferin]\ cu tema „Simbolistica `n
opera lui Constantin Brncu[i“.
Evenimentul a fost organizat de
Centrul de Cercetare „Filaret
Scriban“ al Facult\]ii de Teologie
Ortodox\ „Dumitru St\niloae“
din Ia[i, cu sprijinul Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei.
Acad. Constantin B\l\ceanuStolnici a `nceput prin a preciza
c\ Brncu[i este una dintre personalit\]ile cele mai marcante ale
lumii artistice la nivel mondial,
iar simbolurile reg\site `n opera
sa `[i au r\d\cinile preponderent
`n perioada precre[tin\. Brncu[i
sparge tradi]iile sculpturii mondiale prin crea]ii unice ca form\, dar
cu semnifica]ii fundamentale `n gndirea tuturor popoarelor: „S\rut“,

„Primul strig\t“, „Primul pas“,
„Nou-n\scut“, „Muza adormit\“,
„Domni[oara Pogany“, „Cumin]enia p\mntului“, „Rug\ciunea“,
„Masa t\cerii“, „Poarta s\rutului“,
„Coloana infinitului“ etc.
“V-am prezentat un Brâncu[i
nu `n calitate de critic de art\, ci
ca un antropolog cultural care

caut\ s\ descifreze unele mesaje
pe care, con[tient sau incon[tient, marele sculptor ni le-a transmis prin opera sa, care reprezint\
un extraordinar fenomen `n istoria culturii umanit\ii„, a conchis
acad. Constantin B\l\ceanu-Stolnici `n prelegerea sa despre simbolistica `n opera lui Brncu[i. 
www.mmb.ro | 9

| expozi]ii
Imagini sacre pictate de Nicolae Grigorescu, expuse la Ia[i
~n perioada 29 martie – 29 aprilie, iubitorii de cult [i de cultur\
au putut vizita, la Muzeul Unirii din
Ia[i, expozi]ia „Grigorescu – Art\
sacr\“, alc\tuit\ din imagini sacre ale pictorului Nicolae Grigorescu aflate `n patrimoniul M\n\stirii Agapia. La vernisaj au participat IPS P\rinte Mitropolit Teofan,
arhim. Nichifor Horia, exarhul administrativ al m\n\sti ri lor din
Arhiepiscopia Ia[ilor, reprezentan]i ai Complexului Muzeal Na]ional „Moldova“ Ia[i [i numero[i
ie[eni.
Dr. L\cr\mioara Stratulat, directorul general al Complexului
Muzeal Na]ional „Moldova“ Ia[i,
a subliniat importan]a evenimentului, `ntruct, “pentru pri ma
dat\ de la 1861, a fost posibil s\
aducem la Ia[i `ntreaga colecie
aparinând lui Nicolae Grigorescu„. Stavrofora Olimpiada Chiriac, stare]a M\n\stirii Agapia, a

invitat pe cei prezen]i s\ descopere a[ez\mntul monahal de
spiritualitate romneasc\ ortodox\ de la Agapia [i prin intermediul artei sacre a lui Grigorescu.
La rndul s\u, Vasile Munteanu,
directorul Direc]iei pentru Cultur\, Culte [i Patrimoniu Cultural

Na]ional Ia[i, a amintit de buna
colaborare `ntre Biseric\ [i institu]iile jude]ene implicate pentru realizarea expozi]iei la Ia[i,
men]ionnd sprijinul deosebit al
IPS Mitropolit Teofan [i al pr.
Constantin Sturzu, consilier cultural al Arhiepiscopiei Ia[ilor. 

C\l\torie fotografic\ prin m\n\stirile ortodoxe rom=ne[ti
Pe 29 martie, la Muzeul Unirii
din Ia[i a avut loc vernisajul expozi]iei fotografice „Precum `n
cer a[a [i pe p\mnt“, de Cristina
Nichitu[ Roncea. Exponatele, fotografii realizate `n multe m\n\stiri din ]ara noastr\, au fost incluse `n albumul cu acela[i nume,

lansat la Ia[i `n cadrul acestui
eveniment. Manifestarea s-a desf\[urat `n prezen]a IPS P\rinte
Mitropolit Teofan [i a dr. L\cr\mioara Stratulat, director general
al Complexului Muzeal Na]ional
„Moldova“ Ia[i. Cristina Nichitu[
Roncea a mul]umit monahilor [i
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monahiilor din m\n\stirile pe care le-a vizitat `n trei ani de c\l\torie fotografic\, afirmnd: “Principala lecie pe care am `nv\at-o
a fost aceea c\ drumul spre mântuire a monahilor trece prin biseric\ [i rug\ciune, dar mai ales trece prin foarte mult\ munc\„. 

`nv\]\m=nt teologic |

Schimb de
experien]\ la
Seminarul Ortodox
din Dorohoi

Pr. prof. dr. Ion Vicovan este noul decan
al Facult\]ii de Teologie Ortodox\
“Dumitru St\niloae„ din Ia[i
Facultatea de Teologie Ortodox\ a Universit\]ii „A.I. Cuza“ din
Ia[i are, `ncepnd cu 29 martie, un
nou decan, `n persoana pr. prof.
dr. Ion Vicovan. La interviul pentru ocuparea postului de decan al
Facult\]ii de Teologie Ortodox\
din Ia[i, desf\[urat pe 26 martie,
`n fa]a unei comisii formate din
rectori [i prorectori ai UAIC din
Ia[i, s-au `nscris, cu binecuvnta-

rea IPS Mitropolit Teofan, pr. prof.
dr. Gheorghe Petraru [i pr. prof. dr.
Ion Vicovan. Noul decan al Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae“ din Ia[i este profesor
la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Romne [i consilier pentru
`nv\]\mnt universitar `n cadrul
Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei,
ocupnd `ntre 2005 [i 2012 func]ia
de prodecan al acestei facult\]i. 

La Seminarul Teologic Liceal
Ortodox „Sfntul Ioan Iacob“
din Dorohoi a debutat, pe 20
martie, o nou\ etap\ a proiectului Comenius Regio „New Ways
in Teaching English Through
Sharing Experiences“, derulat
cu parteneri din Karaman – Turcia. Proiectul are ca scop g\sirea de noi metode pentru predarea limbii engleze la nivel de liceu. Oaspe]ii au audiat, `n paraclisul Seminarului, un scurt concert de muzic\ psaltic\ sus]inut
de Corul „Agnus“, dirijat de Mirel Boac\, dup\ care au asistat
la orele de limba englez\ sus]inute de prof. Elena-Magda {optic\ [i prof. Elena Chico[. Ziua
s-a `ncheiat cu manifestarea
„Sear\ cultural\ romneasc\“,
`n cadrul c\reia s-au prezentat
tradi]ii [i obiceiuri romne[ti. 

Lansarea site-ului Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Ia[i
La Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfntul Vasile cel Mare“
din Ia[i a avut loc, pe 11 aprilie,
lansarea site-ului acestei [coli,
www.seminariasi.ro. Pagina de
internet a Seminarului ie[ean a
fost dezvoltat\ de Departamentul
Doxologia Media al Arhiepiscopiei Ia[ilor, pe cea mai performant\ tehnologie web.
~n debutul manifest\rii, la care
au asistat cadre didactice ale Seminarului [i al]i invita]i, pr. prof.
Drago[ Bahrim, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox
din Ia[i, a remarcat c\ site-ul [colii este un proiect foarte important pentru institu]ia pe care o
conduce, `ntruct “era necesar
ca Seminarul s\ fie prezent `n
spaiul virtual. Am dorit ca acest
site s\ nu fie doar o simpl\ prezentare a Seminarului, care s\
conin\ câteva informaii genera-

le, ci s\ fie o interfa\ a noastr\ cu
lumea virtual\„. Protos. Hrisostom
R\d\[anu, consilier al Sectorului
~nv\]\mnt [i activit\]i cu tineretul al Arhiepiscopiei Ia[ilor, a vorbit, `n alocu]iunea sa, despre importan]a site-ului Seminarului
Teologic Liceal Ortodox din Ia[i
pentru formarea tinerilor teologi:
“Seminarul este locul `n care se
preg\tesc seminele care vor trebui s\ aduc\ rod `nmiit `n ogorul
lumii. Acum avem `n fa\ o s\mân\ virtual\, dar care n\d\jduiesc c\ va aduce mai multe roade
`n lumea real\„. Diac. Nicolae
Hulpoi, directorul Doxologia
Media, a f\cut o succint\ prezentare tehnic\ a site-ului [i a oportunit\]ilor lui de dezvoltare [i a
relatat despre inten]ia de conectare a acestuia la re]eaua site-urilor de parohii, care va fi lansat\
`n curnd. 
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| tinerii Bisericii
Conferin]ele ASCOR – filiala Ia[i:

“Hristos a `nviat! Bucura]i-v\!„
~n prezen]a unui public numeros, ASCOR — filiala Ia[i a
organizat `n Pos tul Sfintelor
Pa[ti conferin]ele „Hristos a
`nviat! Bucura]i-v\!“. Prelegerile sus]inute `n Aula Magna
„Mihai Emi nescu“ a Uni versit\]ii „A.I. Cuza“ din Ia[i
au avut ca scop promovarea
credin]ei [i a spiritualit\]ii
ortodoxe `n rândul tinerilor.
rima conferin]\, intitulat\ „Bucuriile suferin]ei“,
a avut loc pe 8 martie
(foto 1). Scriitorul Adrian
Alui-Gheorghe a prezentat cartea
de memorii „Aiud `nsngerat“,
scris\ de Grigore Caraza, `n care
autorul, martor al crimelor comuni[tilor `n `nchisori, descrie cum
a sim]it acolo purtarea de grij\ a
lui Dumnezeu. Tot despre ororile
regimului comunist, despre suferin]ele `ndurate de clerul ortodox,
dar [i despre rezisten]a cu eroism
a multor `ntemni]a]i a vorbit prof.
dr. Petru Ursachi. Grigore Caraza
a rememorat `ntmpl\ri din `nchisoarea Aiudului, evocndu-i
pe Radu Gyr, Nichifor Crainic,
preotul Dimitrie Bejan, duhovnicul Iustin Prvu [i mul]i al]ii. Invitatul a `ncheiat conferin]a adresnd un mesaj tinerilor prezen]i:
“V\ rog s\ credei `n Dumnezeu
[i `n puterea Lui [i s\ credei `n
victoria patriei [i a neamului nostru! Aceste dou\ lucruri s\ nu le
pierdei, oricât de greu v-ar fi [i `n
orice situaie v\ vei afla„.
Invitatul celei de a doua conferin]e din Postul Sfintelor Pa[ti a
fost, pe 13 martie, PS Sebastian Pa[canul (foto 2), Episcopul Slatinei
[i Romana]ilor, care le-a vorbit tinerilor prezen]i despre „~nvierea
lui Hristos – Bucuria noastr\“.
Preasfin]ia Sa a ar\tat c\, prin
moartea [i ~nvierea Sa, Hristos a
biruit [i moartea, [i iadul, [i
p\catul, eliberndu-ne din robia

P

lor [i ar\tndu-ne tuturor calea
ve[nicei vie]i, `mp\rt\[indu-ne
binecuvntarea deplinei libert\]i.
De aceea, “~nvierea lui Hristos trebuie s\ fie [i `nvierea noastr\„.
“S\ iert\m toate pentru ~nviere!„, aceasta a fost invita]ia monahiei Siluana Vlad (foto 3), coordonatoarea Centrului de formare [i
consiliere „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil“ din Ia[i, `n cadrul
celei de a treia conferin]e din perioada Postului Mare, organizat\
pe 20 martie de ASCOR – filiala
Ia[i. Vorbind despre bucuria ~nvierii ca har al lui Dumnezeu,
monahia Siluana Vlad a eviden]iat rolul acesteia `n via]a noastr\:
“~nvierea ne aduce harul lui
Dumnezeu, dar, pentru a ne bucura de harul ~nvierii, trebuie ca
noi s\-i iert\m pe cei care ne-au
gre[it. […] Degeaba ~l chem\m
pe Dumnezeu, degeaba ne rug\m
[i ne `mp\rt\[im, dac\ nu golim vasul inimii de cele rele. Iertarea este
golirea inimii `n braele lui Dumnezeu„.
Pe 27 martie 2012, invitatul tinerilor ascoreni a fost prof. dr.

Pavel Chiril\ (foto 4), doctor `n
[tiin]e medicale, pre[edintele
Asocia]iei Romne a Medicilor
Fitoterapeu]i, care a ]inut conferin]a „Crucea familiei [i ispitele
contemporane“. Dup\ ce a prezentat asem\n\rile dintre monahism [i c\s\torie, cele dou\ c\i
prin care omul poate dobndi mntuirea, invitatul a vorbit despre importan]a c\s\toriei, despre greut\]ile, necazurile, dar [i despre binecuvnt\rile ce apar `n aceasta.
Invitatul ultimei conferin]e din
perioada Postului Mare a fost, pe
5 aprilie, PS Ignatie Mure[anul
(foto 5), Episcop-Vicar al Spaniei
[i Portugaliei. Prelegerea a avut titlul „Tn\rul, `ntre bucurie ca recul
al credin]ei [i debusolare ca rico[eu al mor]ii sufletului“. Preasfin]ia
Sa a pus accent pe faptul c\ bucuria porne[te din credin]\ [i vine
`ntotdeauna `nspre noi atunci cnd
avem credin]\. De aceea, “bucuria adev\rat\ nu se na[te neap\rat
din `ntâlnirea propriu-zis\ cu cel\lalt, ci din faptul c\-l iubim pe cel
cu care ne-am `ntâlnit. La fel e [i
credina, care este `ntâlnirea cu
Dumnezeu. {i dac\ ai credin\, ai
[i dragoste, fiindc\ nu te poi bucura de cineva dac\ nu ai dragoste. Tr\irea credinei `nseamn\
tr\irea bucuriei„. 

1
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tinerii Bisericii |

~nt=lniri ale membrilor ATOR la Biserica Vovidenia
ATOR – filiala Ia[i organizeaz\, s\pt\mnal, la Biserica Vovidenia, `ntlniri denumite generic
„Taifas duhovnicesc“. Acestea
debuteaz\ cu Paraclisul Maicii
Domnului, dup\ care tinerii discut\ cu un invitat pe o tem\ de
interes pentru ei. ~n perioada
Postului Mare, temele abordate
au fost Sfintele Taine. Astfel, pr.
Mihai Zvor[te a vorbit despre

Botez [i Mirungere, pr. Dumitru
Carp despre Spovedanie [i pr.
Alin Preotu despre ~mp\rt\[anie.
Pe 22 martie, tinerii atoreni
l-au avut ca invitat pe pr. prof. dr.
Ioan Cristinel Te[u de la Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae“ din Ia[i, care a
sus]inut o prelegere despre Taina
Sfintei Cununii. Ca de obicei, seara

de dialog a fost precedat\ de s\vr[irea Paraclisului Maicii Domnului. P\rintele profesor a vorbit
despre criteriile `n alegerea partenerilor de via]\, despre importan]a prieteniei [i a familiei bazate pe valorile cre[tine [i frumuse]ea vie]ii `n doi, att din
punct de vedere teologic, ct [i
psihologic [i sociologic. 

Preotul Ioakim
din Madagascar,
`n mijlocul
tinerilor atoreni

Concert de c=nt\ri religioase
ale compozitorilor rom=ni
Universitatea de Arte „George
Enescu“ din Ia[i, Mitropolia Moldovei [i Bucovinei [i Asocia]ia
cultural\ „Byzantion“ au organizat smb\t\, 7 aprilie, la Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i,
concertul de muzic\ bizantin\
„Lumina Crucii“. ~n cadrul evenimentului au concertat Corul
„Byzantion“ din Ia[i, dirijat de
prep. univ. Adrian S`rbu, [i Corul
psaltic „Floralia“, dirijat de lect.
drd. Zamfira D\nil\ Bucescu.

Concertul dedicat Postului Mare a cuprins cele mai `ndr\gite
piese din perioada Postului Mare [i din S\pt\mna Patimilor,
apar]innd compozitorilor romni. “Scopul nostru este s\ iniiem publicul ie[ean `ntr-un repertoriu care s\ urmeze cu cât
mai mult\ fidelitate tradiia ce
reiese din manuscrisele române[ti, ce predomin\ `n m\n\stirile din Moldova„, a spus prep.
univ. Adrian S`rbu. 

Audi]ii de muzic\ bizantin\ `n Postul Mare
Pe 4 aprilie, ASCOR – filiala Ia[i
a organizat, `n Sala Pa[ilor Pierdu]i a Universit\]ii „A.I. Cuza“ din
Ia[i, concertul pascal „Hristos a
`nviat! Bucura]i-v\!“. Au concertat: Corul „Mira“ al Bisericii „Sfntul Nicolae“-Dom nesc, Co rul
„Mitropolitul Iosif Naniescu“ al
Facult\]ii de Teologie Ortodox\
„Dumitru St\niloae“, Corul psaltic

„Sfntul Ioan Cucuzel“, Corul
„Dimitrie Cantemir“ [i Corul
„~nvierea“ al ASCOR – filiala Ia[i.
~n zilele urm\toare, pe 5 [i 8 aprilie, Corul „Sfntul Ioan Cucuzel“
a organizat, `n Ia[i [i Boto[ani, dou\ concerte `n scop caritabil, pentru colectarea de fonduri `n vederea realiz\rii unor interven]ii medicale pentru doi tineri. 

Pe 5 aprilie, Biserica Vovidenia din Ia[i a fost gazda
unei `ntlniri a membrilor
ATOR – filiala Ia[i cu protos.
Nicodim Petre, coordonatorul
Compartimentului asocia]ii de
tineret din cadrul Sectorului
de misiune, statistic\ [i prognoz\ pastoral\ al Arhiepiscopiei Ia[ilor, [i cu pr. Ioakim
Andrianarijaona din Madagascar. ~n cuvntul adresat tinerilor atoreni, protos. Nicodim Petre a vorbit despre
Sfnta Tain\ a Hirotoniei, ar\tnd c\ “preotul nu sluje[te cu
puterea lui [i nu se propov\duie[te pe sine, ci pe Dumnezeu, Care lucreaz\ prin mâinile preotului„, dup\ spusa
Sfntului Ioan Gur\ de Aur.
~n partea a doua a `ntlnirii
cu tinerii ie[eni, p\rintele
Ioakim Andrianarijaona, de la
Parohia ortodox\ „Sfntul Nicolae“ din Mahajanga – Madagascar, a vorbit despre istoria [i tradi]iile comunit\]ii ortodoxe din Madagascar, preciznd c\ “Ortodoxia, `n Madagascar, are nevoie de mult
efort [i de mult\ formare, nu
doar de formare teologic\ teoretic\, ci `n special de formare
teologic\ pastoral\„. 
www.mmb.ro | 13
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Olimpiada Na]ional\ de Religie, la Ia[i
~n perioada 18-21 aprilie, capitala Moldovei a
g\zduit Olimpiada Na]ional\ de Religie pentru
seminarii [i licee teologice ortodoxe din cuprinsul
Patriarhiei Române, edi]ia a XVI-a. Aceasta a fost
organizat\ de Ministerul Educa]iei, Cercet\rii,
Tineretului [i Sportului, Inspectoratul {colar Jude]ean
Ia[i [i Mitropolia Moldovei [i Bucovinei.
e 18 aprilie, la Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i
a fost s\v=r[it\ o slujb\
de Te Deum cu prilejul
debutului celei de-a XVI-a edi]ii a
Olimpiadei Na]ionale de Religie
pentru seminarii [i licee teologice ortodoxe. Momentul religios a
fost urmat de festivitatea de deschidere a olimpiadei, `n Sala „Dr.
Iustin Moisescu“ a Centrului Eparhial Ia[i.

P

Concursul de Religie,
o prelungire a luminii
~nvierii lui Hristos
PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a transmis
celor prezen]i arhiere[tile binecuvnt\ri ale IPS P\rinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, [i a ar\tat importan]a sus]ine-

rii unei olimpiade de o asemenea
anvergur\ `n via]a unui elev seminarist: “Aceast\ olimpiad\ de religie este o continuare a Pa[tilor,
de unde fiecare va lua lumina
[tiinei. Ai venit la olimpiada de
religie cu Hristos, prin Hristos [i
cu puterea Lui. […] S\ [tii, `ns\,
c\ evaluarea cea mai important\
este cea f\cut\ de Dumnezeu,
cum El, Dreptul Judec\tor, Se va
recunoa[te `n noi [i `n faptele pe
care le facem spre slava Lui„. “V\
doresc ca la aceast\ olimpiad\ s\-L
aprofundai pe Dumnezeu dac\
L-ai `ntâlnit deja, s\-L g\sii dac\
nu L-ai g\sit `nc\ [i apoi s\
mergei s\-L vestii tuturor„, le-a
spus elevilor participan]i protos.
Hrisostom R\d\[anu, consilier al
Sectorului `nv\]\mnt [i activit\]i
cu tineretul.
Desf\[urarea propriu-zis\ a
concursului a avut loc pe 19 aprilie,
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dup\ care tinerii teologi au mers
`n pelerinaj la m\n\stirile Cet\]uia, Galata [i Hadmbu.
Pe 21 aprilie a avut loc festivitatea de premiere, `n prezen]a
IPS P\rinte Mitropolit Teofan. ~n
cuvntul s\u, ~naltpreasfin]ia Sa
i-a felicitat pe olimpici [i pe organizatorii concursului, ad\ugnd:
“Rog pe Dumnezeu s\ le r\spl\teasc\ tuturor olimpicilor participani osteneala [i le urez acestora
s\ `nmuleasc\ darurile cu care Dumnezeu i-a binecuvântat. Totodat\, `i `ndemn s\ r\mân\ braul misionar al Bisericii `n câmpul teologic [i `n structura Bisericii [i s\[i mulumeasc\ profesorii nu numai prin ceea ce au obinut la
aceast\ olimpiad\, ci [i prin
aceea c\, `n viaa lor de acum
`ncolo, vor r\mâne tot olimpici `n
a-L sluji pe Domnul, `n a r\mâne
`n Biseric\ [i `n a r\spândi duhul
Sfinilor P\rini `n societatea româneasc\„.

Rezultatele Olimpiadei
Na]ionale de Religie
La competi]ie au participat
110 elevi (clasele IX-XII) de la 36 de
seminarii [i [coli teologice din
26 de jude]e. Concuren]ii au sus]inut probe la disciplinele: Dogmatic\ [i Istoria Bisericii Ortodoxe 
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 Romne, Studiul biblic al Vechiului Testament [i Studiul biblic al
Noului Testament.
~n urma corect\rii lucr\rilor,
au fost acordate cte trei premii [i
cte trei men]iuni pentru fiecare
disciplin\ de concurs. Primii clasa]i au fost:

¯ disciplina Studiul Vechiului
Testament: Cristian Dumitru de
la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfntul Ioan Gur\ de Aur“
din Slobozia (premiul I), Cristian
Necula de la Seminarul Teologic
Liceal Ortodox Bucure[ti (premiul
al II-lea), Alina Manuela Angelache de la Liceul Teologic Ortodox „Cuvioasa Parascheva“ de la
Agapia (premiul al III-lea);
¯ disciplina Studiul Noului
Testament: C\t\lin Teodor Popescu de la Seminarul Teologic
Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei“ din Suceava (premiul I),
Eusebiu Damian Vlaicu de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox
„Neagoe Vod\“ din Curtea de
Arge[ (premiul al II-lea), Marian
Cristian M. Por]an de la Liceul
Teologic Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu“ din Oradea
(premiul al III-lea);
¯ disciplina Istoria Bisericii
Ortodoxe Romne: Ioan Puiu de
la Seminarul Teologic Liceal Ortodox ,,Mitropolit Simion {tefan“

din Alba Iulia (premiul I), Gabriel
Gogonea de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Vasile cel
Mare“ din Ia[i (premiul al II-lea),
Vasile Adrian B\nic\ de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox
„Neagoe Vod\“ din Curtea de
Arge[ (premiul al III-lea);
¯ disciplina Dogmatic\: Vl\du] Constantin Onel de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox
„Sfntul Vasile cel Mare“ din Ia[i
(premiul I), Mih\i]\ {tefan de la
Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Chesarie Episcopul“ din Buz\u (premiul al II-lea), Cosmin Iulian Crstea de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfntul
Ioan Gur\ de Aur“ din Trgovi[te
(premiul al III-lea).

„Tinda bisericii este altarul
educa]iei române[ti“
Laurea]ii competi]iei au primit
diplome, c\r]i [i bani din partea
Ministerului Educa]iei, Cercet\rii,
Tineretului [i Sportului, iar ~naltpreasfin]itul Teofan, Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei, a acordat
300 lei pentru cei clasa]i pe primul loc, 200 lei pentru cei clasa]i
pe locul al doilea, 100 lei pentru
cei de pe locul al treilea [i 50 lei
pentru cei care au ob]inut men]iuni. Totodat\, cei patru c[tig\tori
ai olimpiadei au primit premii

speciale `n valoare de 500 lei din
partea IPS Mitropolit Teofan, a Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae“ din Ia[i, reprezentat\ de p\rintele decan Ion
Vicovan, [i a Cate dra lei Mi tro politane din Ia[i, reprezentat\ de
arhim. Dosoftei {cheul, mare
ecle siarh. Au mai fost acordate
opt premii speciale din partea
comisiei centrale de organizare [i
evaluare [i cinci premii speciale
din partea Editurii „Sfntul Mina“
din Ia[i.
La rndul lor, organizatorii [i
evaluatorii au avut numai cuvinte
de laud\ pentru nivelul ridicat al
olimpiadei din acest an. “Ne bucur\m s\ vedem c\ olimpiada de
Religie cre[te `n ceea ce prive[te
profunzimea [tiinific\ [i trebuie
s\ apreciem `n mod pragmatic [i
serios atât efortul elevilor, cât [i
efortul profesorilor din seminariile
teologice. Totodat\, cre[terea valoric\ a acestei competiii naionale ine [i de faptul c\ am ajuns
la o form\ de `mplinire a orei de
religie. {coala a `nceput `n tinda
Bisericii, iar, ast\zi, tinda bisericii
este altarul educaiei române[ti [i
este o leg\tur\ intrinsec\ `ntre
[tiin\ [i teologie, `ntre cult [i cultur\, `ntre pedagogie [i teologie„,
a declarat conf. dr. Vasile Timi[,
pre[edintele comisiei centrale de
organizare [i evaluare. 
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Concursul jude]ean “S\rb\toarea Pa[telui la rom=ni„
Elevii de la mai multe [coli din
jude]ul Ia[i au participat, pe 5 aprilie, la cea de-a patra edi]ie a concursului jude]ean „S\rb\toa rea
Pa[telui la romni“. Manifestarea
a fost organizat\ de {coala „Elena Cuza“ din Ia[i, `n parteneriat
cu Direc]ia Jude]ean\ pentru
Sport [i Tineret Ia[i, cu Asocia]ia
Me[terilor Populari din Moldova
[i cu Parohia „Sfnta Treime“ din
Ia[i. ~n deschiderea evenimentului au sus]inut alocu]iuni prof.
Fulvia Horobe], etnograful Marcel Lutic, pre[edintele Asocia]iei
Me[terilor Populari din Moldova,
[i pr. Mihai Ciocan, parohul Bisericii „Sfnta Treime“ din Ia[i.
Ansamblul folcloric „Opincu]a“
al {colii „Elena Cuza“ a sus]inut
un program de cntece [i dansuri
populare. Me[terul popular Constantin Vasiliu le-a ar\tat copiilor
tehnica prelucr\rii pieii t\b\cite,
iar Emilia Mititelu, absolvent\ a
Universit\]ii de Arte „George
Enes cu“ din Ia[i, le-a explicat
[colarilor cum se picteaz\ icoane
pe sticl\. Concursul „S\rb\toarea
Pa[telui la romni“ a avut dou\
sec]iuni: interpretare artistic\
(muzical\ sau literar\, din repertoriul religios sau folcloric) [i art\

plastic\ (realizarea unei icoane
dup\ un model dat), la care au

participat copii de la mai multe
[coli din jude]ul Ia[i. 

Olimpicii na]ionali la Istorie,
`n Catedrala Mitropolitan\

Concurs de religie ortodox\
la Micl\u[eni

Pe 3 aprilie, `n Aula „Mihai Eminescu“ a Universit\]ii „A.I. Cuza“ din Ia[i, a avut loc deschiderea
festiv\ a celei de-a 36-a edi]ii a Olimpiadei Na]ionale de Istorie. ~n prima zi pe care au petrecut-o `n
capitala religioas\ [i cultural\ a Moldovei, cei 292 de
elevi [i profesori din toat\ ]ara, participan]i la olimpiad\, au vizitat Catedrala Mitropolitan\, unde au
fost `ntmpina]i de protos. Hrisostom R\d\[anu,
consilier al Sectorului `nv\]\mnt [i activit\]i cu
tineretul din cadrul Arhiepiscopiei Ia[ilor, [i de pr.
Cristian Barnea, inspector pentru disciplina Religie
`n cadrul Inspectoratului {colar Jude]ean Ia[i.
Protos. Hrisostom R\d\[anu le-a transmis binecuvntarea IPS P\rinte Mitropolit Teofan, ca ajutor
duhovnicesc `naintea unui examen “atât de dificil,
dar frumos [i plin de `nv\\minte pentru viitor„, exprimndu-[i, totodat\, bucuria `ntlnirii lor `n apropierea moa[telor Sfintei Cuvioase Parascheva. 

La Centrul Cultural Misionar „Sfntul Ilie“
de la M\n\stirea Micl\u[eni, a avut loc, pe
18-19 aprilie, cea de a patra edi]ie a concursului de religie ortodox\ „Maica Domnului, iubirea cre[tin\ [i Decalogul – Lumina din sufletul meu“, organizat de parohia „Na[terea
Maicii Domnului“ din Tome[ti, Ia[i. La acest
concurs au participat peste o sut\ de copii de
la nou\ [coli din jude]ul Ia[i.
Probele de concurs au constat `n realizarea
unui referat pe tem\ religioas\ [i compunerea
unei poezii religioase. ~n diminea]a zilei de
19 aprilie, copiii au participat la Sfnta
Liturghie `n biserica M\n\stirii Micl\u[eni, iar
`n jurul prnzului elevii au sus]inut un program de cntece religioase [i poezii, dup\
care a avut loc proba de toac\ [i festivitatea
de premiere. 

16 | martie-aprilie 2012 | Candela Moldovei | an XXI, nr. 3-4

repere |

Simpozion la o sut\ de ani de la na[terea p\rintelui Cleopa
Pe 10 aprilie 1912, `n comuna
Suli]a din jude]ul Boto[ani, se
n\[tea Constantin, cel care va deveni, prin credin]\ [i dragoste de
Hristos, p\rintele duhovnic Ilie
Cleopa. La `mplinirea a o sut\ de
ani de la na[terea sa, la M\n\stirea Sih\stria din jude]ul Neam]
a fost organizat, pe 27-28 aprilie,
Simpozionul „P\rintele Cleopa
Ilie – 100 de ani de la na[tere“.
Evenimentul s-a bucurat de participarea mai multor ierarhi,
preo]i profesori, stare]i [i stare]e,
monahi [i credincio[i care l-au
cunoscut pe `ndr\gitul duhovnic.
PS Varlaam Ploie[teanul, EpiscopVicar Patriarhal, a dat citire mesajului de binecuvntare al Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel
c\tre participan]ii la simpozion,
mesaj intitulat: „P\rintele Cleopa
Ilie – icoan\ luminoas\ a Ortodoxiei romne[ti”.
Cei prezen]i au vizionat un
documentar cu m\rturii ale unor
personalit\]i care l-au cunoscut
pe p\rintele Cleopa, realizat de
Trinitas TV, dar [i cteva filme
con]innd cuvinte de folos ale
p\rintelui Cleopa, realizate de
Doxologia Media.

Smb\t\, 28 aprilie, au fost
s\vr[ite Acatistul, Sfnta Liturghie [i Parastasul pentru marele
duhovnic, iar la mormntul p\rintelui Cleopa, aflat `n cimitirul
M\n\stirii Sih\stria, a fost s\vr[it
Trisaghionul. Simpozionul dedicat p\rintelui Cleopa a continuat
cu prezentarea, de c\tre scriitorul
Grigore Ilisei, a albumului „P\rintele Cleopa, omul lui Dumnezeu
printre oameni”. Arhim. Petru
B\lan de la M\n\stirea Sih\stria a
prezentat apoi scrierile `n limba

romn\, precum [i traduceri ale
operelor cunoscutului duhovnic.
Cei prezen]i la eveniment au vizitat la final chilia p\rintelui Cleopa,
din incinta m\n\stirii.
Prin harul lui Dumnezeu, prin
credin]\ smerit\ [i rug\ciune
ne`ncetat\, p\rintele duhovnic
Ilie Cleopa a adus pacea [i bucuria vindec\rii sufletelor celor ce
se m\rturiseau la el sau `i cereau
binecuvntarea.
Arhim. Arsenie Butnaru,
participant la eveniment

Pagini web pentru zece parohii din Protopopiatul T=rgu Neam]
Pe 26 aprilie, la sediul Protopopiatului Trgu Neam], au fost
date `n administrarea preo]ilor
primele zece site-uri ale parohiilor
participante `n faza pilot a proiectului „Re]ea de site-uri pentru
parohii [i m\n\stiri”, dezvoltat de
Doxologia Media. Cu acest prilej, diac. Nicolae Hulpoi, directorul Doxologia Media, a f\cut o
prezentare general\ a proiectului,
dup\ care au fost semnate protocoalele cadru de colaborare, iar
preo]ii au primit parolele de acces [i manualele de utilizare ale
noilor pagini web ale parohiilor.
Site-urile pot fi utilizate `n prezent `n condi]ii reale de func]ionare, dar re]eaua va func]iona, `n
aceast\ prim\ faz\, `n circuit

`nchis, fiind accesibil\ doar administratorilor. Cei zece preo]i au
fost foarte `ncnta]i de aceast\
oportunitate de promovare a activit\]ilor pastorale, educa]ionale,
culturale [i filantropice, prin aceasta misiunea din parohii fiind mai
vizibil\, chiar [i pentru cei din propria comunitate. Re]eaua interconecteaz\ pe utilizatorii ei, fapt
care va contribui la intensificarea
comunic\rii `ntre preo]i [i credincio[i `n afara `ntlnirilor prilejuite
de sfintele slujbe ori de alte activit\]i parohiale.
Proiectul „Re]ea de site-uri pentru parohii [i m\n\stiri” a fost demarat `n toamna anului 2011, cu
binecuvntarea IPS P\rinte Mitropolit Teofan, [i vizeaz\ dezvoltarea

unei re]ele de site-uri dedicate parohiilor din Arhiepiscopia Ia[ilor,
apoi dezvoltarea unei alte re]ele
pentru m\n\stiri, cele dou\ fiind,
la final, interconectate. 
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Centru de consiliere [i orientare profesional\, la Micl\u[eni
Arhiepiscopia Ia[ilor a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, `n
calitate de beneficiar, [i S.C. Consulting Group, `n calitate de partener, au organizat, pe 15 martie, conferin]a de lansare a proiectului „Investe[te `n tine! {i tu
po]i fi specialist `n turism!”, proiect ce `[i propune s\ ofere noi
oportunit\]i de formare profesional\ [i, implicit, sprijin `n g\sirea
unui loc de munc\ pentru persoanele inactive din mediul rural, inclusiv pentru cele care `[i
c[tig\ existen]a din agricultura
de subzisten]\. ~n acest sens, la
Micl\u[eni se va `nfiin]a un
Centru de consiliere [i orientare
profesional\, prin intermediul
c\ruia cel pu]in optzeci de persoane din mediul rural vor beneficia de formare `n domeniile
osp\tar, buc\tar, administrator
pensiune sau lucr\tor `n hoteluri,
iar o sut\ [aizeci de persoane vor
beneficia de consiliere [i orientare profesional\ `n vederea reinser]iei pe pia]a muncii.
Proiectul, cofinan]at din Fondul Social European, prin Programul Opera]ional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane,
Domeniul major de interven]ie
5.2, beneficiaz\ de o finan]are

nerambursabil\ `n valoare de
aproximativ 500 mii euro [i are
o durat\ de implementare de doi
ani. Diplomele de competen]e [i
abilit\]i pe care cursan]ii le vor
primi la `ncheierea cursurilor
sunt recunoscute att de autorit\]ile romne[ti, ct [i de
cele europene, iar cursurile, teoretice [i practice, vor fi predate
de speciali[ti cu experien]\ `n
domeniile abordate. “Proiectul
nu urm\re[te altceva decât s\

pun\ bazele, `ncetul cu `ncetul,
unor servicii de o cât mai bun\
calitate, care s\ satisfac\ exigenele turi[tilor [i, evident, s\-i
fac\ s\ revin\. {i avem convingerea c\ `n aceast\ zon\ `nc\rcat\ de istorie, cea a Micl\u[enilor, o zon\ cu oameni ospitalieri, vom reu[i s\ facem `mpreun\ lucruri frumoase”, a spus
coordonatorul acestui proiect,
Ionu] Bursuc, consilier al Sectorului fonduri externe. 

nia” din Ia[i. Alte obiective ale
cursului au fost: negocierea conflictelor, managementul timpului,
luarea deciziilor, identificarea responsabilit\]ilor prioritare, exersarea comunic\rii eficiente, con[ti-

entizarea lucrului `n echip\ [.a.
Activitatea s-a derulat `n cadrul
planului strategic de dezvoltare a
serviciilor sociale `n Eparhia Ia[ilor, implementat cu binecuvntarea IPS P\rinte Mitropolit Teofan. 

Plan strategic
pentru oferirea de
servicii sociale
Biroul de Asisten]\ Social\ [i
Medical\ „Diaconia” al Arhiepiscopiei Ia[ilor a organizat la Ia[i,
`n perioada 26-28 martie, un curs
pentru asisten]ii sociali care lucreaz\ `n Centrul Eparhial Ia[i [i
`n protopopiatele din cadrul Arhiepiscopiei Ia[ilor. ~ntlnirea a avut
ca principal obiectiv dezvoltarea
capacit\]ilor de munc\ `n echip\,
dat fiind faptul c\ asisten]ii sociali lucreaz\ `n protopopiate aflate, de cele mai multe ori, la distan]\ considerabil\ unul fa]\ de
cel\lalt [i fa]\ de Biroul de Asisten]\ Social\ [i Medical\ „Diaco-
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“Buna Vestire –
Ziua mamei [i a
pruncului nen\scut
[i n\scut”
Biserica „Na[terea Domnului”
a Maternit\]ii „Cuza Vod\” din Ia[i
a organizat, pe 25 martie, mai
multe manifest\ri sub genericul
„Buna Vestire – Ziua mamei [i a
pruncului nen\scut [i n\scut”.
S\rb\toarea a debutat cu s\vr[irea Sfintei Liturghii [i a Te Deumului de mul]umire pentru binefacerile primite. Biserica „Na[terea Domnului” a Mater ni t\]ii
„Cuza Vod\” a organizat o ac]iune caritabil\ pentru ajutorarea familiilor cu mul]i copii care au o
situa]ie material\ precar\. La
aceasta au participat credincio[i
din municipiul Ia[i [i angaja]i ai
Spitalului „Cuza Vod\” din Ia[i,

dar [i pr. Constantin Andrei, care
a prezentat mesajul teologic al
s\rb\torii Bunei Vestiri pentru tinerii [i p\rin]ii cre[tini. Au urmat
momentele artistice sus]inute de
copiii de la Gr\dini]a cu program
prelungit „Sfntul Ierarh Nicolae”
din Ia[i, de pre[colarii de la Gr\-

“Mar[ul pentru via]\”, la Ia[i
Asocia]ia „Primul Pas” din Ia[i,
Funda]ia „Solidaritate [i Speran]\”
a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei [i Centrul Diecezan „Caritas”
din Ia[i au organizat pe 24 martie, la Ia[i, „Mar[ul pentru via]\”.
Evenimentul a avut ca scop afirmarea dreptului la via]\ pentru

toate fiin]ele umane, `ncepnd cu
momentul concep]iei [i, totodat\, sus]inerea familiei tradi]ionale
[i a valorilor acesteia, temelia
unei societ\]i solide [i s\n\toase.
Funda]ia „Solidaritate [i Speran]\” a fost reprezentat\, la aceast\
manifestare, la care au participat

dini]a cu program prelungit nr. 3
din Ia[i, de corul „Glasul vie]ii” [i
de trupa de teatru „Via]a”, de la
Biserica „Na[terea Domnului” a
Maternit\]ii. Seara s-a `ncheiat cu
un recital de muzic\ religioas\,
oferit de un grup de studen]i din
ASCOR – filiala Ia[i. 

peste trei sute de persoane, de pr.
R\zvan Petru Aonofriesei Puiu.
Participan]ii la mar[ s-au adunat
pe esplanada din Pia]a Palatului
Culturii din Ia[i, iar dup\ rostirea
rug\ciunii „Tat\l nostru” s-au deplasat `n t\cere pn\ la Maternitatea „Cuza Vod\” din Ia[i, unde
s-a p\strat un moment de reculegere [i s-au aprins lumn\ri `n memoria copiilor uci[i prin avort. 
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M\r]i[oare
pentru b\tr=nii
de la C\minul
“Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin
[i Elena”

Hran\ [i asisten]\ religioas\
la Centrul medico-social din Ceahl\u
~n perioada Postului Mare,
mai multe parohii din Protopopiatul Ceahl\u au organizat ac]iuni filantropice [i de asisten]\
religioas\ la Centrul medico-social din Ceahl\u. Tratamentul
foarte costisitor pentru bolnavi a
produs dificult\]i `n asigurarea
hranei suficiente, `nct enoria[ii
parohiilor din Ceahl\u, con[tien]i de responsabilitatea pe care
o au pentru semenii lor, au oferit
celor cincizeci de persoane internate aici hran\ cald\, fructe [i
alimente neperisabile. De asemenea, `n perioada Postului Mare,
preo]ii din Parohiile „Na[terea
Maicii Domnului” [i „Pogorrea
Sfntului Duh” din Ceahl\u le-au

oferit asisten]\ religioas\, pentru
a se spovedi [i `mp\rt\[i, s\vr[ind pentru acestea [i Taina
Sfntului Maslu.
De fiecare dat\ cnd i-au `ntlnit pe apostolii milostivirii lui
Dumnezeu, bolnavii `ngriji]i `n
Centrul medico-social Ceahl\u
[i-au manifestat bucuria [i recuno[tin]a pentru darurile [i rug\ciunea care se `nal]\ pentru ei [i,
dimpreun\ cu ei, c\tre ceruri.
Centrul medico-social din Ceahl\u func]ioneaz\ `n cl\direa fostului spital or\[enesc, care a fost desfiin]at `n 1998. ~n prezent, vrstnicii se afl\ sub supravegherea de
specialitate a unui medic, a asistentelor [i infirmierelor. 

Membri ai ASCOR – filiala
Ia[i [i copii ai Centrului de
Plasament „Ion Holban” din
Ia[i au vizitat, `n ziua de 1 martie, C\minul de b\trni „Sfin]ii
~mp\ra]i Constantin [i Elena”
din localitate, unde au `mp\r]it m\r]i[oare [i flori. Cei 160 de
locatari ai C\minului „Sfin]ii
~mp\ra]i Constantin [i Elena”
din Ia[i au primit flori [i m\r]i[oare f\cute de copiii de la
Centrul de Plasament „Ion Holban”. “Este, deja, o tradiie pentru asociaia noastr\ s\ oferim
m\ri[oare [i ur\ri, odat\ cu
venirea prim\verii, b\trânilor
din c\mine. Facem acest lucru,
`n primul rând, pentru a alina
sufe rina pe care o poart\
ace[ti oameni. Prin aceste activit\i, `ncerc\m s\ le u[ur\m
povara grea a singur\t\ii, aducându-le m\car un zâmbet, o
bucurie oricât de mic\. Totodat\, noi, voluntarii, ne-am `mbog\it sufletele cu bucuria acestor oameni minunai, care ne
sunt modele de r\bdare, de
blândee, de smerenie”, a declarat Dana Ramona {erban,
coordonatorul activit\]ii. 

Curs gratuit pentru `ngrijitoare de b\tr=ni la domiciliu
Funda]ia „Solidaritate [i Speran]\” a Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei a `nceput, pe 21 martie, cursul
gratuit de calificare pentru `ngrijitoare de b\trni la
domiciliu (grupa a II-a). Cursul cuprinde 120 de ore
de teorie [i 240 de ore de practic\ [i se va derula pe
o perioad\ de dou\ luni [i jum\tate. Acesta este organizat `n cadrul proiectului „Centrele de incluziune
social\ – oportunitate pentru facilitarea particip\rii
pe pia]a muncii a grupurilor vulnerabile”, pe care
Funda]ia „Solidaritate [i Speran]\” `l implementeaz\,
la Ia[i, `n calitate de partener al Asocia]iei Institutului
pentru Politici Sociale – Bucure[ti. 
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Ac]iuni caritabile
la Centrul “Sf=ntul Mina”
Centrul de asisten]\ social\ [i `ngrijire la domiciliu „Sfntul Mina”, din cadrul Funda]iei „Solidaritate [i Speran]\” a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, [i Parohia „Sfnta Mahram\” [i „Sfin]ii
Martiri Brncoveni”, ce apar]ine de Protopopiatul
Ia[i 2, au organizat, pe 16 martie, o ac]iune social-caritativ\, prin care persoanele aflate `n `ngrijirea Centrului „Sfntul Mina” au primit o floare,
un m\r]i[or [i pachete cu alimente. Aceast\ activitate filantropic\ face parte dintr-o campanie de
sensibilizare a parohiilor ie[ene, de a veni `n sprijinul persoanelor bolnave [i cu o situa]ie material\ precar\. ~n aceea[i zi, un grup de elevi de la
Colegiul Na]ional „Mihai Eminescu” din Ia[i au
`mp\r]it femeilor `n vrst\, bolnave [i f\r\ posibilit\]i materiale, la domiciliul acestora, alimente,
`mbr\c\minte [i alte produse de strict\ necesitate,
colectate `n urma unei campanii caritabile. 

Concert caritabil “C=ntec pentru suflet”
Pe 20 aprilie, Biroul de Asisten]\ Social\ „Diaconia” al Centrului Eparhial Ia[i a organizat
concertul caritabil „Cntec pentru suflet”. Pe scena s\lii mari a
Casei de Cultur\ a Sindicatelor
din Ia[i au urcat interpre]i de muzic\ popular\ din toat\ ]ara [i trei
grupuri de dans popular.
Scopul acestui concert, la care
au participat aproximativ o mie
de persoane, a fost acela de a
strnge fonduri pentru sus]inerea
activit\]ii sociale a Biroului de
Asisten]\ Social\ „Diaconia”. “Fondurile strânse prin vânzarea de
bilete [i donaii vor fi direcionate

c\tre copii sau tineri care doresc
s\ urmeze cursurile liceale, c\tre
copiii ce provin din familii numeroase [i au o situaie material\
precar\, c\tre copiii care p\r\sesc
centrele de plasament [i se
adreseaz\ Biroului de Asisten\
Social\ «Diaconia» [i c\tre copiii
sau tinerii cu deficiene de auz [i
vorbire, pentru care dorim s\
dot\m un centru de zi”, a spus pr.
R\zvan Petru Aonofriesei Puiu,
coordonatorul evenimentului.
Interpre]ii care au urcat pe
scena Casei de Cultur\ a Sindicatelor din Ia[i [i-au exprimat
bucuria de a cnta pentru publi-

cul ie[ean, `n scop caritabil. Sofia
Vicoveanca, invitat\ de seam\ la
eveniment, a afirmat: “Mi-a pl\cut ideea ca atare. Biserica
`ndeamn\ omul la iertare [i generozitate. Faptul c\ un asemenea
gest s-a f\cut pentru cei nevoia[i
este de apreciat. Chiar am inut
s\ mulumesc oamenilor din sal\
pentru c\ au r\spuns iniiativei
Bisericii de a fi p\rta[i la acest
eveniment caritabil. Atât noi,
arti[tii, cât [i cei din sal\ ne-am
adunat pentru a-i ajuta pe cei `n
suferin\, mai ales c\, `n zilele
noastre, sunt `ncerc\ri foarte mari.
Am observat c\, atunci când d\ruiesc, am pace `n suflet. Starea
interioar\ [i s\n\tatea sunt cele
mai importante”. 
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Proiect pentru
`ngrijirea b\tr=nilor
la domiciliu
Pe 2 martie, la sediul Funda]iei „Solidaritate [i Speran]\” a
Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei a avut loc o conferin]\ de
pres\ prilejuit\ de `ncheierea
proiectului „O nou\ [ans\ pentru
b\trnii din zona transfrontalier\
Ia[i – Soroca”. Parohia „Binecredinciosul Voievod {tefan cel
Mare [i Sfnt” din Ia[i, ce apar]ine de Protopopiatul Ia[i 2, `n
parteneriat cu Direc]ia de Asisten]\ Comunitar\ Ia[i [i cu Asocia]ia Ob[teasc\ „Soarta” din Soroca, Republica Moldova, a implementat, din vara anului trecut
pn\ `n prezent, proiectul „O
nou\ [ans\ pentru b\trnii din
zona transfrontalier\ Ia[i – Soroca”. Proiectul s-a derulat `n cadrul Programului Opera]ional
Comun Romnia – Ucraina – Republica Moldova, 2007-2013,
M\sura 3.2: Sprijin pentru administra]ia local\ [i regional\
pentru societatea civil\ [i comunit\]i locale. Prin intermediul
acestuia, treizeci de vrstnici
imobiliza]i `n pat din Ia[i [i al]i
dou\zeci de b\trni din Republica Moldova au primit `ngrijire
la domiciliu.

Atelier de lucru `n
localitatea Orhei

Timp de trei ani, proiectul va
continua `n faza de sustenabilitate, parohia „Binecredinciosul
Voievod {tefan cel Mare [i Sfnt”
urmnd s\ asigure activit\]i similare pentru vrstnici: “~n perioada de sustenabilitate, beneficiarii vor fi aceia[i ca [i cei pe
care i-am asistat pân\ acum. Pe
lâng\ faptul c\ vor primi alimente
lunar, vor avea medic, asistent
social [i un `ngrijitor, care s\ intervin\ pentru a-i susine. Echipa
proiectului a fost format\ din medic, asistent social, `ngrijitori la
domiciliu, administrator, economist [i coordonator. O parte din
bugetul [i activit\ile proiectului
au fost `ndreptate c\tre partenerii
din Republica Moldova”, a spus
pr. Mihai Doro[inc\, managerul
proiectului. 

Vizita premierului Rom=niei la Ia[i
Cu prilejul [edin]ei comune de guvern a Romniei
[i Republicii Moldova, organizat\ la Universitatea „A.I.
Cuza” din Ia[i, premierul Mihai R\zvan Ungureanu
a ]inut s\ se roage la moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva, aflate `n Catedrala Mitropolitan\, [i s\ aib\ o
scurt\ `ntlnire cu IPS P\rinte Teofan, Arhiepiscopul
Ia[ilor [i Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei. Prim-ministrul Mihai R\zvan Ungureanu a fost `ntmpinat `n
curtea Catedralei Mitropolitane de arhim. Dosoftei
{cheul, mare eclesiarh, dup\ care s-a `nchinat la
moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva. ~n Re[edin]a
Mitropolitan\, acesta a fost primit de IPS P\rinte Mitropolit Teofan, al\turi de care s-a `nchinat `n Paraclisul cu hramul „Duminica Tuturor Sfin]ilor”. La finalul `ntlnirii, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei
i-a oferit prim-ministrului c=teva publica]ii ale Editurii Doxologia. 
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~n localitatea Orhei din Republica Moldova s-a desf\[urat, pe 25 aprilie, un atelier de
lucru pentru responsabili ai
comunit\]ii (cadre didactice,
preo]i, asisten]i sociali, medici
[i psihologi) din Romnia [i
Republica Moldova. La atelier
au asistat persoane care au
participat ini]ial la cursurile
de formare, desf\[urate `n
cadrul proiectului „Cooperare
transfrontalier\ pentru o via]\
f\r\ droguri”. Pe parcursul
atelierului au fost discutate aspecte privind diverse strategii
de interven]ie. Cele 25 de persoane au participat la discu]ii
privind modalit\]i eficiente de
interven]ie `n lucrul direct cu
beneficiarii, dependen]ii de
alcool [i alte droguri. ~n acest
sens, au fost analizate [i diversele instrumente de lucru
pe care Centrul de consiliere
[i reabilitare a persoanelor dependente de alcool [i alte
droguri „Sfntul Nicolae”, din
cadrul Funda]iei „Solidaritate
[i Speran]\“ a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, le utilizeaz\. Un aspect deosebit de important a fost cel al adapt\rii
lor la nevoile arealului `n care
vor fi utilizate. 
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