EDITORIAL
Hristos, hrana care nu se epuizeaz\ niciodat\
Ne-am propus s\ ne aplec\m, `n cele ce urmeaz\,
asupra pericopei evanghelice care se cite[te `n Duminica a opta dup\ Rusalii,
unde se relateaz\ c\ Mântuitorul a `nmul]it 5 pâini [i
2 pe[ti, astfel `nc=t a s\turat peste 10 mii de oameni. Vedem deci c\ M=ntuitorul `mpline[te o minune, al c\rei mesaj poart\
cu sine `n]elesuri profunde.
Nu-i vorba aici despre o
`nmul]ire a pâinilor pentru
hrana biologic\, de toate
zilele. ~n minunea cu
`nmul]irea celor 5 pâini [i
doi pe[ti, Hristos arat\,
pentru prima dat\ `n
activitatea Sa p\mânteasc\, faptul c\ El a venit s\
sature nu 7 miliarde, ci
mul]imi infinite, care se vor
succede pân\ la sfâr[itul
veacurilor, din pâinea
euharistic\ creând „universul euharistic“.
† Ioachim B\c\uanul,
Episcop-v
vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului

Anul acesta, Duminica a opta dup\
Rusalii am petrecut-o `ntr-o localitate din
B\r\gan, „grânarul României“ sau chiar al
Europei. Invitat de ~naltpreasfin]itul Casian
al Dun\rii de Jos, am slujit Sfânta Liturghie
`ntr-o parohie din sudul Br\ilei, Viziru.
anul III (XI) nr. 8-9

R\spunsurile la stran\ au fost date de copiii
satului, de toate vârstele, de la pre[colari,
pân\ la cei de gimnaziu. F\r\ niciun dirijor,
dou\ cete de copii au alternat c=nt\rile, din
cele dou\ abside ale bisericii `nchinate
Maicii Domnului, la Sfânta Liturghie, care
p\rea c\ se aseam\n\ celei cosmice, s\vâr[ite
de ~nsu[i Arhiereul cel Ve[nic `n ceruri.
Copiii au adus ofranda lor, din inimi curate,
lui Dumnezeu, asemenea corului celest angelic ce ne`ncetat exclam\: „Sfânt, Sfânt,
Sfânt, Domnul Savaot“. Chipurile inocente
ale acestor copii mi-au amintit de copilul
care, acum 2000 de ani, la `ndemnul lui
Andrei Apostolul, a adus la Mântuitorul tot
ce avea el pentru Sfânta Liturghie, 5 pâini [i
2 pe[ti. Acest tablou comparativ [i atmosfera
liturgic\ mi-au sugerat medita]ia zilei pe
care, din binecuvântarea IPS Casian, am expus-o acolo [i pe care o prezent\m `n
paginile revistei noastre.

~nmul]irea roadelor
prin lucrarea lui Dumnezeu
~n anul 2011, pentru agricultorii români
produc]ia de grâu a fost excep]ional\
(aproape 7 tone la ha). Dumnezeu a f\cut o
minune cu toat\ lumea. Imagina]i-v\ c\, pentru a ob]ine la hectar aceast\ cantitate, a trebuit ca `n toamn\ s\ se `ns\mân]eze aprox.
150-200 kg grâu, cu putere germinativ\ de
100%. De restul se ocup\ Dumnezeu, Care,
`n marea Lui mil\, „r\sare soarele S\u peste
cei drep]i [i peste cei nedrep]i, trimite ploaie
la bun\ vreme peste toat\ fa]a p\mântului“
([tim c\, dac\ nu plou\, agricultorii au inventat sistemul de iriga]ie, deci n-ar fi nevoie de Dumnezeu! Sic; gre[it: dictonul
agricultorilor este urm\torul: Iriga]ia ajut\,
dar nu `nlocuie[te ploaia). Din aceast\ perspectiv\, vedem minunea cu `nmul]irea
pâinilor pentru hrana biologic\ asemenea Â
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~n minunea cu `nmul]irea a cinci 5 pâini [i doi pe[ti, Hristos
arat\, pentru prima dat\ `n activitatea Sa p\mânteasc\,
faptul c\ El a venit s\ sature nu 7 miliarde, ci mul]imi infinite.
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Â prezen]ei proniatoare a aceluia[i Dumnezeu pierzând con[tiin]a de partener al lui care se satur\ nu `nseamn\ nimic `n comCare, ca [i `n urm\ cu 2000 de ani, [i de când
omul a primit administrarea crea]iei, nu contene[te s\ o sus]in\ alimentar `nmul]indu-i
roadele p\mântului. Cine nu vede minune
c=nd, dintr-o sut\ de kg de grâu aruncat `n
p\mânt, care putreze[te mai `ntâi, se ob]in `n
final [apte sute de qintale de grâu, `nseamn\
c\ este orb [i nu vede lucrarea lui Dumnezeu
tainic\ `n lume.
Cum spuneam, este grâu anul acesta din
abunden]\, cel pu]in `n România. Prognoza
arat\ c\ ar fi [i celelalte produse agricole
pentru hrana oamenilor, tot din abunden]\.
~ns\ oare s-a eradicat prin aceasta s\r\cia [i
to]i oamenii vor avea pâine din bel[ug? Nu,
nicidecum! Pentru c\ cei c\rora li s-au umplut ]arinile de grâu vor umple, la rândul lor,
la refuz, silozurile [i hambarele, a[teptând
un beneficiar, care s\ le dea un pre] cât mai
bun pe el. Se ajunge uneori la situa]ii absurde, `nc=t o parte din agoniseal\ se arunc\ `n
mare, pentru c\ nu poate fi vândut\ la cuantumul scontat, iar costurile investi]iei nu mai
pot fi acoperite de câ[tigurile rezultate din
vânzare. A[adar, totul se reduce la reu[ita
acestei balan]e!? Atunci, ne punem fireasca
`ntrebare: „Oare Dumnezeu trimite omul pe
p\mânt s\ sufere de foame? Cum de, `ntre
cei peste 7 miliarde de oameni ai Planetei,
mai bine de jum\tate abia au minimum necesar pentru trai sau chiar sunt la limita subzisten]ei - dac\ nu mor de foame. Statistica
Organiza]iei Na]iunilor Unite pentru alimenta]ie [i subnutri]ie arat\ c\, `n fiecare zi,
pe glob, mor peste 25 000 de persoane din
cauza malnutri]iei. Cine este vinovat de
aceasta? Dumnezeu? Nu, nicidecum! El a
f\cut minunea, trimi]ând elementele fertilit\]ii, ploaia [i lumina, la timpul potrivit.
Se `n]elege de la sine c\ omul - regele crea]iei - nu vede minunea `n `nmul]irea grâului
risipit `n p\mântul fertil al lui
Dumnezeu [i aceasta pentru c\,

Dumnezeu `n planul crea]iei, prin ie[irea din
orizontul divin, el ajunge s\ nu mai
munceasc\ p\mântul pentru a-[i câ[tiga, `n
sudoarea frun]ii, pâinea, ci s\ `l exploateze
`n interesul unei gândiri utilitariste-secularizate.

Mul]imi infinite se pot hr\ni
din pâinea euharistic\
Hristos a avertizat avarii, harpagonii.
Mollière s-a inspirat din parabola lui Hristos
cu bogatul c\ruia i-a rodit ]arina, când a scris
celebra-i oper\ care a marcat literatura clasic\ european\, „Avarul“, devenind o alt\
form\ de moralizare a societ\]ii secolului al
XVII-lea.
Prin urmare, minunea cu `nmul]irea
pâinilor trebuie s\ ne duc\ cu gândul mai
`ntâi la `nmul]irea roadelor p\mântului prin
lucrarea lui Dumnezeu, C\ruia trebuie s\-I
mul]umim pentru dar [i s\ `mp\r]im surplusul cu cel ce nu are, adic\ s\ facem `n dinamismul vie]ii noastre jonc]iunea dintre „a
avea“ [i „a fi“, ad\ugând `ntre acestea no]iunile abstracte „a face“ [i „a iubi“, `n]elegând
prin aceasta c\ Dumnezeu „nu are“, ci „El
este“, c\ci noi viem [i suntem prin El, `n
mod ontologic, nu harpagonic.
Cât prive[te pericopa evanghelic\
prezentat\ de Sf. Ev. Matei, care se cite[te `n
Duminica a opta dup\ Rusalii, ea ne relateaz\ faptul c\ Mântuitorul `nmul]e[te
pâinile, `n num\r de 5 [i satur\ peste 10 mii
de oameni, deci `mpline[te o minune, al
c\rei mesaj poart\ cu sine `n]elesuri mult
mai profunde de cât ne-ar lasa s\ percepem
la o prim\ vedere. Nu-i vorba aici de o `nmul]ire a pâinilor pentru hrana biologic\,
de toate zilele. Peste 10 mii de persoane

para]ie cu 7 miliarde care a[teapt\ hran\ la
bun\ vreme, la ora actual\, pe Planet\
(atunci poate popula]ia planetei nu era 7 miliarde, ci poate un miliard). ~n minunea cu
`nmul]irea a cinci 5 pâini [i doi pe[ti, Hristos
arat\, pentru prima dat\ `n activitatea Sa
p\mânteasc\, faptul c\ El a venit s\ sature nu
7 miliarde, ci mul]imi infinite, care se vor
succede pân\ la sfâr[itul veacurilor, din
pâinea euharistic\ creând „universul euharistic“.

Pustiul, loc al cultiv\rii
virtu]ilor teologice
S\ intr\m `n miezul problematicii teologice. Mai `ntâi, textul Sfântului Matei este
clar. Locul unde Hristos avea s\ ne prezinte
universul euharistic „era pustiu“ (versetul
15), deci nu era pe Valea fertil\ a Iordanului
sau Lacului Tiberiadei, care este `nconjurat
de o vegeta]ie luxuriant\. Nu, El alege „pustiul“, pentru c\ acesta con]ine vidul existen]ial, ariditatea unei fiin]\ri `ntru absen]a lui
Dumnezeu. De altfel, pustiul este locul predilect al medita]iilor hristice, `ns\, de data
aceasta, vestea uciderii ~naintemerg\torului
adus\ de apostoli ~l determin\ ca, `mpreun\
cu ei, s\ Se retrag\ spre un loc pustiu, dincolo de Marea Galileii, aproape de cetatea
Betsaidei. Tot astfel, mai t=rziu, p\rin]ii neptici, asce]ii, se retr\geau `n pustiu, acest loc
al p\rutei absen]e a lui Dumnezeu pentru c\
acesta, `n urma marilor `ncerc\ri, le oferea
calea reg\sirii de sine [i a `mp\c\rii cu
Dumnezeu. O f\ceau pentru c\ numai `ntr-un
pustiu po]i s\ `]i `nt\re[ti mai
Â
mult credin]a [i
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Scopul principal al Bisericii este ceea ce a f\cut Hristos:
s\ `nve]e, s\ sfin]easc\ [i s\ conduc\
pe credincio[i c\tre ~mp\r\]ia Cerurilor.

Â n\dejdea `n Dumnezeu. C\ci `ntr-un pustiu,

dac\ ai credin]\, iar aceasta `]i inflameaz\
fiin]a, a[a cum soarele dogoritor inflameaz\
piatra sau nisipul pustiului, atunci din piatr\
seac\ poate izvor` ap\, man\ cade din cer, iar
la orizont se profileaz\ p\mântul f\g\duin]ei.
Este de men]ionat faptul c\ aceast\ minune este relatat\ de cele patru evanghelii, iar
fiecare dintre evangheli[ti aduce `n aten]ie am\nunte edificatoare. Evanghelistul Marcu
istorise[te c\ mul]imile, aflând c\ Mântuitorul a plecat `n pustiu, pe alt\ cale, au ajuns
`naintea Sa, a[teptându-L (Mc. 6, 33), iar Ioan
ne spune c\, `mpreun\ cu apostolii, El urc\
`n munte cu câteva zile `nainte de pa[tile
evreilor [i mul]imile ~l urmeaz\ (In. 6, 3).
Mântuitorul a atras mul]imile `n pustiu
pentru a le `nt\ri aceste virtu]i teologice: credin]a, n\dejdea [i dragostea. C\ci le-a vorbit
pân\ seara [i le-a t\m\duit bolnavii lor, adic\
S-a preocupat de problemele lor suflete[ti,
`nt\rindu-i `n credin]\, dându-le speran]\,
ar\tându-le incomensurabila Sa dragoste:
„{i ie[ind, a v\zut mul]ime mare [i I S-a
f\cut mil\ de ei [i a vindecat pe bolnavii lor“
(Mt. 14, 14); „erau ca ni[te oi f\r\ p\stor [i
I S-a f\cut mil\ de ei“ (Mc. 6, ); „le vorbea
despre `mp\r\]ia lui Dumnezeu, iar pe cei
care aveau trebuin]\ de vindecare, `i f\cea
s\n\to[i“ (Lc. 9, 11).

Priorit\]ile `n Biseric\
„{i f\cându-se sear\, ucenicii s-au apropiat de El zicându-I: D\ drumul mul]imilor
ca s\ se duc\ `n sate s\-[i cumpere mâncare“ (Mt. 14, 15). La aceste vorbe, Iisus,
v\zând c\ apostolii nu pot p\trunde sensul
duhovnicesc al cuvintelor Sale [i a mesajului
S\u, puterea hr\nitoare a cuvântului S\u, `n
sens mistic, (mai devreme, tot `n pustiu, ispitit fiind, a r\spuns: nu numai cu pâine va tr\i
omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui
Dumnezeu) le r\spunde: „N-au trebuin]\ s\
se duc\; da]i-le voi s\ m\nânce!“ (Mt. 14,
16). De ce oare Hristos `i oportuneaz\ `n acest fel? Oare nu [tia El c\ locul este pustiu
[i c\ nimeni nu are de mâncare? Evanghelistul Ioan spune chiar c\ Iisus `ntreab\ retoric
pe Filip, care era din Betsaida, (In. 12,21)
„de unde vom cump\ra pâine, ca s\ m\nânce ace[tia?“, iar Filip face un calcul aritmetic, zicând: „Dac\ s-ar cump\ra pâine de
200 de dinari nu ar fi suficient!“ (Ioan 6,7).
Hristos le spune aceste vorbe pentru c\
dore[te s\ fixeze [i programul social al Bianul III (XI) nr. 8-9

sericii. Acest „da]i-le voi s\ m\nânce“ este
important pentru veacurile cre[tine pân\ la
sfâr[itul lor, dar nu-i primordial. Menirea
Bisericii este `n mod principal de a c\l\uzi
lumea spre ~mp\r\]ia lui Dumnezeu, unde
nimeni nu se `nsoar\, nici se m\rit\, nimeni
nu mai m\nânc\ din mâncarea biologic\, ci
doar din cea teologic\ [i se `mp\rt\[e[te din
festinul euharistic, unde Se jertfe[te ~nsu[i
„Mirele Bisericii“, Care se consum\ [i nu se
epuizeaz\ niciodat\. Deci scopul principal al
Bisericii este ceea ce a f\cut Hristos: s\
`nve]e, s\ sfin]easc\ [i s\ conduc\ pe credincio[i c\tre aceast\ ~mp\r\]ie. Dar Hristos
cuno[tea inimile oamenilor care sunt `nclinate spre r\u; cuno[tea [i faptul c\ omul uit\
de Dumnezeu; cuno[tea [i faptul c\ unii
cre[tini vor ajunge s\ confunde cele ale
Cezarului cu cele ale lui Dumnezeu; [tia c\
avari]ia nu va fi abolit\ [i c\ minunile cu
`nmul]irea biologic\ a pâinii nu vor fi sesizate de oameni. De aceea angajeaz\ institu]ia Sa divino-uman\ [i la factorul social
filantropic. Altfel spus, Biserica, fie c\ face
ea, dac\ are cu ce, fie c\ determin\ pe cei
c\rora „le rode[te ]arina din bel[ug“ s\ dea
de mâncare celor lipsi]i [i defavoriza]i, trebuie s\ fac\ [i filantropie.

Necesitatea preg\tirii
pentru euharistie
Urm\rind mai departe firul Evangheliei,
vedem c\ accentul nu cade pe acest aspect,
c\ tocmai dup\ aceast\ porunc\ vine
esen]ialul. Pe fondul dialogului de surzi,

Hristos deschide Universul S\u: Apostolul
Andrei prezint\ pe un copil care avea cinci
pâini [i doi pe[ti pe care Hristos porunce[te
s\ le aduc\ la El (In. 6, 9). De ce dar 5 pâini
[i de ce doi pe[ti? Simbolistica acestor numere a fost evaluat\ de hermeneu]ii biblici,
astfel `ncât num\rul pâinilor trimitea inevitabil la cele cinci sim]uri cu care a fost
`nvestit\ fiin]a uman\ [i care prin hran\
duhovniceasc\ trebuie s\ se spiritualizeze,
având ca fundament adev\rul exprimat de
ideograma greceasc\. Pe de alt\ parte, minunea aceasta poate fi `ncadrat\ `ntr-un tablou
euharistic `n care Hristos ofer\ umanit\]ii
Trupul S\u care d\ via]\ [i care potole[te
foamea fiin]ial\ de `ndumnezeire a unei lumi
ce `[i a[tepta P\storul. Proscomidia se oficiaz\ din materia tainei: cinci prescuri, una
principal\, din care preotul slujitor scoate
Sfântul Agne] ce se va preface `n ~nsu[i
Trupul Mântuitorului Iisus Hristos. Aceast\
prescur\ simbolizeaz\ pe Fecioara Maria N\sc\toarea. Cei doi pe[ti simbolizeaz\ cele
dou\ firi pe care Iisus le are, dumnezeiasc\ [i
omeneasc\ [i trimit pe de o parte la comuniunea celor dou\ firi `n persoana Domnului
Iisus, iar pe de alta la comuniunea dintre
Dumnezeu [i om. IXTYS, `n limba greac\,
`nseamn\ Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu
Mântuitorul [i nu este altceva decât s\mân]a
ce ascunde `n ea adev\rul care m\rturisit
aduce dup\ sine câ[tigarea vie]ii ve[nice:
„aceasta este Via]a ve[nic\: s\ Te cunoasc\
pe Tine, singurul [i adev\ratul Dumnezeu“
(In. 17, 3). Ofrandele apar]in unui copil,
adic\ unei fiin]e curate, inocente, nevinovate. Nu `ntâmpl\tor copilul este luat de Â
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Pustiul Betsaidei a devenit un sfânt disc pe care miridele
umane a[teptau prefacerea, transubstan]ierea
[i integrarea lor `n comuniunea cu Dumnezeu.
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Â Dumnezeu ca model de cur\]ie [i icoan\ a s\u s\ devin\ trup al lui Hristos ca Biseric\ p\catelor; intr\ `n alc\tuirea m\dularelor, `n
`mp\r\]iei Sale: „De nu v\ ve]i `ntoarce [i nu
ve]i fi ca [i copiii, nu ve]i putea intra `n
~mp\r\]ia lui Dumnezeu“ (Mt. 18, 3). ~n alt\
parte, Hristos zice: „Dac\ aduci darul t\u la
altar [i e[ti certat cu fratele t\u, mergi `mpac\-te cu pârâ[ul t\u [i apoi vin\ [i ofer\ darul t\u altarului“ (Mt. 5, 23). A[adar, nimic
necurat nu intr\ `n ~mp\r\]ia lui Dumnezeu.
Din preg\tirea Liturghiei Euharistice, adic\ a
`nmul]irii celor cinci pâini [i doi pe[ti,
Hristos ne `nva]\ c\ la cina Sa nu trebuie s\
particip\m oricum. Aminti]i-v\ de cel ce nu
avea hain\ de nunt\. A fost scos afar\ de la
banchetul euharistic al Fiului de `mp\rat.
Tocmai de aceea, `n tradi]ia Bisericii, cel ce
preg\te[te ofrandele pentru liturghie trebuie
s\ fie curat trupe[te [i suflete[te. Prin parohii, de regul\, prescurile sunt preg\tite de o
v\duv\ evlavioas\ sau de o familie a c\rei
via]\ este conform\ cu morala [i Evanghelia
lui Hristos.
Dup\ aceast\ preg\tire prealabil\, pentru
c\ locul era pustiu [i ceasul târziu, Hristos a
poruncit apostolilor s\ a[eze mul]imile pe
iarb\ `n grupuri separate a câte 100 [i câte 50
de persoane. Aceasta `nseamn\ c\ Hristos
euharistic este acela[i `n fiecare comunitate
care `mp\rt\[e[te aceea[i credin]\ [i tr\ie[te
dup\ poruncile Lui: uni]i `n unicul Dumnezeu prin credin]\ [i fapte bune. ~n felul
acesta pustiul Betsaidei a devenit un sfânt
disc pe care miridele umane a[teptau prefacerea, transubstan]ierea [i integrarea lor `n comuniunea cu Dumnezeu. Trupul lui Hristos
oferit omului `l face pe acesta ca la rândul

neprih\nit\: „ale Tale dintru ale Tale“. Apoi,
luând pâinile [i pe[tii, privind la cer, a
binecuvântat [i frângând a dat ucenicilor, iar
ucenicii mul]imilor (Mt. 14, 19).

„Universul euharistic“
Urm\rind cronologia faptelor Mântuitorului, gesturile Marelui Arhiereu, Acesta le
face pentru prima dat\ `n fa]a ucenicilor [i
mul]imilor. Se va mai face `ntocmai la Cina
cea de Tain\ [i la Emaus, `nainte [i dup\
~nviere. Tocmai din acestea deducem c\ prin
minunea aceasta Hristos instituie „universul
euharistic“ `n care ne `ntâlnim „cei cura]i cu
inima“ `n Hristos Cel ce se aduce [i Cel ce
este adus, Cel ce ne prime[te [i `n acela[i
timp Cel ce se `mparte [i niciodat\ nu se
sfâr[e[te. Preotul, dup\ consumarea elementelor euharistice, dup\ Epiclez\, `nainte
de `mp\rt\[irea sa [i a credincio[ilor, adaug\
`n completare ce a zis la rug\ciunea de la
Heruvic: „Se sf\râm\ [i se `mparte Mielul lui
Dumnezeu, Cel ce se sf\râm\ [i nu se
desparte, cel ce se m\nânc\ pururea [i niciodat\ nu se sfâr[e[te, ci pe cei ce se
`mp\rt\[esc `i sfin]e[te“. E tocmai ceea ce sa petrecut la `nmul]irea pâinilor: „au mâncat
to]i [i s-au s\turat [i au strâns r\m\[i]ele de
f\râmituri, dou\sprezece co[uri pline“ (v.
20). Iat\ ce miracol extraordinar! De la
liturghie trebuie s\ pleci s\tul trupe[te [i suflete[te, mai `ndreptat la casa ta, mai bun,
mai `n]elept, mai curat, c\ci euharistic,
trupul lui Hristos, foc fiind, arde spinii

r\runchi, `n inim\; cur\]e[te sufletul;
sfin]e[te gândurile [i oasele; num\rul deplin
al celor cinci sim]uri `l lumineaz\; p\trunde
`n fiin]a ta frica de Dumnezeu, care pururea
acoper\ [i p\ze[te de tot lucrul pierz\tor de
suflet; spal\, `ndrepteaz\, `n]elep]e[te [i lumineaz\; arat\ loca[ al Duhului; iar cel ce
prime[te pe Hristos euharistic nu mai este
s\la[ p\catului, ci templu al Duhului Sfânt.
Mai apare, `ns\, o a[a zis\ antilogie, o
aparent\ contradic]ie. La `nceput se spunea
c\ locul era pustiu, iar acum, `n timpul
Liturghiei, Hristos porunce[te mul]imilor „s\
stea pe iarb\“. Deci pustiul, f\r\ nimic, piatr\
ars\, f\r\ nicio urm\ de via]\, apare acum ca
o peluz\. Este ceea ce s-a petrecut oarecând
`n pustiu, pe vremea lui Moise. La
rug\ciunea [i credin]a lui Moise, apa a
izvorât din piatr\ seac\ atunci când mai
marele poporului a lovit aceasta cu toiagul,
iar mana a c\zut din cer, din care au b\ut [i
s-au s\turat. A[a [i aici s-a petrecut ceea ce
psalmistul a prezis de mult\ vreme:
„Pref\cut-a râurile `n p\mânt pustiu,
izvoarele de ap\ `n p\mânt `nsetat. {i
p\mântul cel roditor `n p\mânt s\rat din
pricina celor ce locuiesc pe el. Pref\cut-a
pustiul `n iezer de apa, iar p\mântul cel f\r\
de ap\ `n izvoare de ape; [i a a[ezat acolo pe
cei fl\mânzi [i au zidit cetate de locuit“
(Psalm 106, 33-36). A[adar, credin]a, spune
Hristos, mut\ mun]ii din loc, iar pustiul se
transform\ `n gr\dina Maicii Domnului.
Adic\ locul unde se s\vâr[e[te Sfânta
Liturghie se transform\ `n oaz\ spiritual\,
loc de `ntâlnire cu Dumnezeu, rai plin de
flori [i verdea]\, pentru ca `ntâlnirea cu El s\
fie cât mai agreabil\ [i confortabil\.

Cei ce poart\ de grij\
Trupului Domnului
Important este [i c\ dup\ ~mp\rt\[anie sau adunat dou\sprezece co[uri pline cu
firimituri. Deci nu altcineva, ci apostolii care
au primit din mâna lui Hristos pâinea, tot ei
au adunat [i firimiturile; n-au l\sat pe al]ii [i
nu le-au l\sat la p\s\rile cerului. Aceste cuvinte sunt pline de sens. Mai `ntâi, Hristos
`mparte pâinea euharistic\, dup\ ce o
binecuvinteaz\, apostolilor, nu altora, nu femeilor, care erau din abunden]\ acolo, care
ar fi fost mai grijulii, mai `ndemânatice. Dar
nu era o man\ ca oricare. Pâinea euharistic\
se `mparte de c\tre cei consacra]i, cu mandat
[i `nvestitur\ speciale `n Biseric\. La Cina Â
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Preotul liturgist [tie c\ Hristos este prezent
integral `n fiecare p\rticic\, firimitur\,
indiferent de m\rimea ei.

Â cea de tain\ nu era nicio femeie; la Emaus de haristic\ de la finalul zilei, un mod peda- ucenicilor“, am\nunt ce subliniaz\ acela[i
asemenea. Ceea ce `nseamn\ c\ numai cei
ale[i apostoli, iar dup\ ei episcopii [i preo]ii,
au acest mandat s\ fie mini[tri ai tainelor lui
Dumnezeu, prin hirotonie. Fiecare preot,
dup\ hirotonie, `n aceea[i Liturghie, pân\ la
`mp\rt\[anie, dup\ Epiclez\, este chemat de
c\tre ierarhul care l-a hirotonit, pentru a-i
oferi, pe un taler special, Trupul lui Hristos,
zicându-i: „prime[te odorul acesta [i-l
p\streaz\ pân\ la a doua venire a lui Hristos
Care din mâinile tale `l va cere“. Deci, apostolii primesc din mâna Arhiereului ve[nic
pâinea euharistic\ [i aceasta este `mp\r]it\
celor din „comunit\]ile“ a[ezate pe iarb\. {i
acum, dac\ este o bun\ organizare, la o
liturghie, din cinci pâini po]i s\ `mp\rt\[e[ti
tot atâ]ia oameni ca `n pustia aceea! De
aceea, la `nceput ziceam c\ nu trebuie s\
confund\m pâinea de toate zilele, `nmul]it\
copios de Hristos pentru to]i oamenii
p\mântului, cu pâinea euharistic\, care nu se
d\ de oricine [i oricui. Acei ce s-au
`mp\rt\[it din pâinea oferit\ de Hristos, mai
`ntâi au primit cuvântul, s-au cur\]it prin
spovedanie. C\ci, zice Evanghelia, „a vindecat pe to]i bolnavii lor“, adic\ cei ce erau
acolo [i erau [i p\c\to[i care au fost invita]i,
pentru c\ [i Iisus, spune Evanghelia, asemenea lui Ioan, boteza [i El (cf. Ioan 3, 22). Tot
ce s-a petrecut `n pustiu nu a fost altceva
decât o preg\tire spiritual\ pentru masa euanul III (XI) nr. 8-9

gogic de a-i face pe cei prezen]i s\ `n]eleag\
faptul c\ Hristos, Cel ce le vorbe[te [i le vindec\ neputin]ele acum, va fi cu ei „`n toate
zilele“ dup\ Rusalii [i pân\ la sfâr[itul
veacurilor, `n forma pâinii celei adev\rate,
care d\ via]\. E cel mai evident mod de a
transmite realitatea prezen]ei Sale liturgice
`n via]a cotidian\ a „celor un[i“, cre[tinilor,
care se vor `ntâlni cu Hristos `n vinul ce este
Sânge, `n pâinea care este Trupul, `n pe[tele
care este Hristos, `n uleiul care este roada
Duhului, `n apa care este izvor ce curge spre
via]a ve[nic\. Ilie a `nmul]it f\ina [i uleiul
din care se f\cea pâinea supravie]uirii `n
timp de foamete, ca o prefigurare a elementelor euharistice care sunt „medicamentul nemuririi“, deoarece `ntr-o perioad\ `n
care cerul rodnic era `nchis din cauza
`nchin\rii idole[ti, `n acel pustiu al absen]ei,
Dumnezeu era prezent tocmai `n gestul [i elementele folosite de prooroc. Hristos `n
pustiu vindec\ pe to]i cei bolnavi dup\ ce,
a[a cum proceda de obicei, le-a iertat
p\catele, apoi `i `mp\rt\[e[te cu cuvântul,
pentru ca, `n cele din urm\, s\ li se ofere ca
hran\ euharistic\. ~nsu[i canonul gestual
folosit de Hristos la `nmul]irea pâinilor
(luând pâinile [i pe[tii, privind la cer, a
binecuvântat [i, frângând, a dat ucenicilor)
se reg\sesc la momentul solemn al Cinei
„luând pâinea, binecuvântând a frânt [i a dat

caracter, iar aceasta cu atât mai mult cu cât
Evanghelia Sfântului Ioan ne spune c\ acest
eveniment al `nmul]irii s-a petrecut aproape
de pa[tile evreilor (In. 6,4) ce va deveni
Pa[tile pe care cu dor va dori s\-l m\nânce
`mpreun\ cu ucenicii S\i.
Cât prive[te r\m\[i]ele adunate de cei ce
au `mp\rt\[it credincio[ii, aceasta este un lucru tot atât de `nsemnat ca [i p\rticica pe care
au dat-o spre hrana euharistic\. Poate cineva
cunoa[te, m\ refer la credincio[i, a observat
ce face preotul dup\ ce s-a `mp\rt\[it pe sine
[i pe credincio[i din Trupul lui Hristos. Cu
grij\, ajutat de un burete liturgic, adun\ [i
cea mai mic\ p\rticic\ care a c\zut pe
Sfântul Antimis, pentru a o pune `n Sfântul
Potir. Preotul liturgist [tie c\ Hristos este
prezent integral `n fiecare p\rticic\, firimitur\, indiferent de m\rimea ei. Acestea nu
trebuie s\ se piard\, nici s\ se arunce, c\ci
este mare gre[eal\. Este tocmai ceea ce au
f\cut apostolii dup\ distribuirea p\rticelelor
euharistice: adun\ fiecare din „comunitatea“
sa firimiturile pentru ca acestea s\ nu se piard\, ci s\ fie consumate cu evlavie pân\ la
cea din urm\. Gestul lor aminte[te de grija
pe care evreii o aveau fa]\ de r\m\[i]ele mesei pascale, `ns\ de data aceasta apostolii nu
le ard, deoarece ele sunt m\rturia unei jertfe
nesângeroase a unui nou leg\mânt al iubirii
milostive, ce au puterea de a trece „de la Â
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Mesajul lui Hristos de la `nmul]irea pâinilor
este imaginea liturghiei primare din lume.

EDITORIAL

Â moarte la via]\ [i de pe p\mânt la cer“ pe cei ne ofer\ câteva am\nunte foarte pre]ioase `n nevoile trupului, Hristos este „pâinea cea
ce le consum\. Grija apostolilor fa]\ de
r\m\[i]ele osp\]ului mesianic ne fac s\
`n]elegem realitatea prezen]ei hristice `n cea
mai mic\ p\rticic\ euharistic\ [i ne duc cu
gândul la Sfintele p\strate `n chivotul de pe
Sfânta Mas\ [i administrate pruncilor [i bolnavilor de c\tre preo]i `n `mprejur\rile cele
mai delicate ale vie]ii de parohie. Asemenea
firimiturilor din pustiu, care nu au fost l\sate
p\s\rilor cerului sau altor vie]uitoare, pentru
c\ acestea nu au con[tiin]\ de sine, ele nu se
pot `mp\rt\[i cu Hristos, nu au suflet, ci doar
via]\, fiecare dup\ felul lor, aceste Sfinte
sunt p\strate [i administrate `nc\ de la
`nceputul vie]ii spirituale.
Pe de alt\ parte, de pe câmpurile care
rodesc hrana de toate zilele, am v\zut c\
Hristos porunce[te s\ lase [i pentru p\s\rile
cerului r\m\[i]e, pentru ca acestea s\ aib\
hran\ la bun\ vreme. Aceste firimituri ne duc
cu mintea la femeia cananeianc\, ce mijlocea vindecarea fiicei ei, iar la cuvintele
Mântuitorului Care i-a zis : „nu este bine s\
iei pâinea copiilor [i s\ o arunci câinilor“,
ea a zis: „da, Doamne, dar [i câinii m\nânc\
de la masa st\pânilor lor“ (Mt 15, 26-27).
Cu alte cuvinte, la masa ~mp\r\]iei nu este
chemat doar poporul ales, ci [i „alte oi“ din
alt staul, alte neamuri care `naintea celor
ale[i vor intra `n ~mp\r\]ie, `mp\rt\[indu-se
din firimiturile euharistice ce poart\ `n ele pe
Hristos la fel de `ntreg pentru c\ darul mântuirii este oferit tuturor. Evanghelistul Ioan

sprijinul afirma]iilor noastre [i anume faptul
c\ Mântuitorul a spus apostolilor: „aduna]i
f\râmiturile ce au r\mas, ca s\ nu se piard\
ceva“ (In. 6, 12), iar pu]in mai `nainte spune
c\ aceast\ minune s-a petrecut cu pu]in timp
`nainte de Pa[tile iudeilor, deci am putea
spune c\ ceea ce s-a petrecut `n pustiu a fost
o mas\ euharistic\. La Pa[tile iudeilor masa
pascal\ presupunea consumarea integral\ a
mielului, iar r\m\[i]ele trebuiau arse tocmai
pentru a nu se pâng\ri ceva din con]inutul ei.

Imaginea Liturghiei primare
Cheia `n]elesurilor euharistice ale
`nmul]irii pâinilor [i pe[tilor ne-o ofer\ Ioan
Evanghelistul. ~n capitolul 6, dup\ aceast\
minune, Iisus se retrage singur `n munte
„cunoscând c\ voiau s\-L fac\ rege“, iar
ucenicii au plecat cu corabia `n Capernaum.
A doua zi mul]imile `l g\sesc `n sinagoga din
Capernaum, iar Domnul le repro[eaz\ faptul
c\ acest interes al lor este unul pur omenesc:
„M\ c\uta]i nu pentru c\ a]i v\zut minuni, ci
pentru c\ a]i mâncat din pâini [i v-a]i s\turat“ (In, 6,26). Urm\torul verset le schimb\
perspectiva c\ut\rii lor [i a substan]ei
mânc\rii de care aveau, de fapt, nevoie: „lucra]i nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci
pentru mâncarea ce r\mâne spre via]a
ve[nic\“. (In. 6, 27). Mai mult decât mana
pe care Dumnezeu, prin mijlocirea lui
Moise, a dat-o p\rin]ilor lor `n pustiu pentru

adev\rat\“, „pâinea cea vie care s-a coborât
din cer [i care d\ via]\ lumii, iar cel ce va
mânca din pâinea aceasta nu va mai
fl\mânzi niciodat\“ (In. 6, 35). Apoi le
vorbe[te deschis acelora[i oameni pe care `i
s\turase `n pustiu cu o zi `nainte: „Eu sunt
pâinea vie]ii... cine m\nânc\ din pâinea
aceasta viu va fi `n veci. Iar pâinea pe care
Eu o voi da pentru via]a lumii este trupul
Meu“ (In. 6, 51). Acum este momentul `n
care Mântuitorul dezleag\ `n]elesul euharistic al minunii din pustiu. Sfântul Ioan evalueaz\ acest moment `n cap. 6, subliniind `n
mod explicit paralelismul `ntre Hristos [i
Pâinea cea vie, mutând rostirea cuvintelor
de instituire a tainei Sfintei ~mp\rt\[anii de
la Cina cea de tain\, `n acest context, astfel
`nc=t, pentru noaptea cinei ofer\ un spa]iu
generos doar smereniei (sp\larea picioarelor) [i iubirii, care s\ fie noua lege [i
testament al cre[tin\t\]ii: „cel ce m\nânc\
Trupul meu [i bea sângele Meu are via]\
ve[nic\... cel ce m\nânc\ Trupul Meu [i bea
Sângele Meu r\mâne `ntru Mine [i Eu `ntru
el“ (In. 6, 54-56).
De aceea, `n concluzie, trebuie s\ spunem
c\ mesajul lui Hristos de la `nmul]irea
pâinilor este imaginea liturghiei primare din
lume. Credincio[ii care vor gusta din aceast\
hran\ „se satur\“ din prezen]a lui Dumnezeu
[i se adap\ din apa vie care-i ajut\ s\ nu mai
`nseteze niciodat\. S\ ne str\duim s\ vedem
lucrurile `n profunzimea lor! Amin.
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ACTUALITATE

~ntâlnire na]ional\ pentru proiectele catehetice
~n perioada 19 - 21 septembrie,
la Palatul Patriarhiei s-au
desf\[urat lucr\rile Congresului
Na]ional „Hristos `mp\rt\[it
copiilor“ care se afl\ la a IV-a
edi]ie. Evenimentul a avut ca
scop trecerea `n revist\ a
activit\]ilor catehetice desf\[urate pe parcursul anului trecut [i
planificarea celor care se vor
derula `n anul 2012. ~ntrunirea
a reunit inspectori eparhiali
pentru catehez\ din fiecare
eparhie a Patriarhiei Române,
reprezentan]i ai „World Vision
International“, precum [i tivit\]ile din cadrul proiectului [i am avut multe incinta Palatului Patriarhiei: „~n aceste 2 zile am
membri ai echipelor de proiect alte ini]iative: donare de carte, sprijin `n amena- dezb\tut câteva probleme importante, am reu[it
jarea bibliotecilor parohiale, pelerinaje, [i am pus s\ clarific\m strategia pentru urm\torul an [i s\
„Alege {coala!“.
Congresul na]ional „Hristos `mp\rt\[it copiilor“ este singura `ntâlnire pe parcursul unui an `n
care sunt reuni]i to]i inspectorii care se ocup\ de
proiectele catehetice `n cadrul fiec\rei eparhii de
pe cuprinsul ]\rii. Anul acesta a fost deosebit
pentru eparhia Romanului [i Bac\ului, `n m\sura
`n care `ntre beneficiarii taberelor de var\ din
cadrul proiectelor s-au aflat [i cca 300 de copii
din Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, ceea
ce a permis [i reprezentan]ilor no[tri s\ discute
problemele ivite. ~mpreun\, sub coordonarea pr.
Ctin Naclad, inspectorii eparhiali din teritoriu au
discutat despre modul `n care pot fi dezvoltate pe
viitor aceste activit\]i, stabilind [i modalitatea `n
care prin aceste proiecte pot fi dezvoltate „ini]iativele legate de hot\rârea Sfântului Sinod de a
dedica 2012 Anul Tainei Sfântului Maslu [i al `ngrijirii bolnavilor“, a declarat p\rintele Constantin Naclad, inspector `n cadrul Sectorului Teologic-educa]ional al Patriarhiei Române.

„Suntem bucuro[i
s\ fim parteneri cu
Biserica Ortodox\ Român\“
Cele dou\ proiecte, „Alege {coala!“ [i
„Hristos `mp\rt\[it copiilor“, sunt dou\ modele
de parteneriat de succes `ntre Funda]ia „World
Vision Romania“ [i Patriarhia Român\, iar edi]ia
de anul acesta a Congresului Na]ional „Hristos
`mp\rt\[it copiilor“ a fost o oportunitate de a
reafirma acest parteneriat: „~n parteneriat cu
Biserica Ortodox\ Român\ am putut dezvolta acanul III (XI) nr. 8-9

accent pe importan]a educa]iei cre[tine `n dezvoltarea copilului [i promovarea modelului
cre[tin `n comunit\]i. Rolul nostru `l vedem ca o
extensie a lucr\rii Bisericii. World Vision are o
experien]\ total\ de 60 de ani `n astfel de activit\]i. A devenit una dintre cele mai mari organiza]ii mondiale de acest gen, cu reprezentan]i `n
peste 100 de ]\ri, cu 40.000 de angaja]i [i, probabil, tot atâ]ia voluntari. Credem c\ ce este bine
pentru copil, este bine pentru `ntreaga comunitate. De aceea misiunea noastr\ este s\ asigur\m
copiilor României [ansa s\ creasc\ `ntr-un mediu
prielnic, care s\ `i ajute s\ se dezvolte fizic, intelectual [i mai ales spiritual. Acesta este motivul
pentru care proiectul „Hristos `mp\rt\[it copiilor“ este unul foarte special pentru organiza]ia
noastr\ [i suntem bucuro[i s\ fim parteneri cu
Biserica Ortodox\ Român\“, a declarat C\t\lin
Popa, directorul na]ional al Organiza]iei World
Vision România, citat de „Ziarul Lumina“.

La taberele „Alege [coala!“
au participat 4800 de copii
A doua zi a Congresului Na]ional „Hristos
`mp\rt\[it copiilor“ s-a desf\[urat sub binecuv=ntarea direct\ a PF P\rinte Patriarh Daniel,
prezent la lucr\ri.
~n deschiderea `ntâlnirii, p\rintele inspector
patriarhal Constantin Naclad a mul]umit
Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, din partea
inspectorilor Birourilor de catehizare Eparhiale
prezen]i, pentru binecuvântarea acordat\ de a organiza cea de-a IV-a edi]ie a acestui Congres `n

ne bucur\m pentru rezultatele roadelor anului
acestuia. V\ mul]umim pentru prezen]a `n mijlocul nostru [i pentru binecuvântarea pe care o
avem“, a precizat p\rintele Naclad.
~ntâist\t\torul Bisericii Ortodoxe, PF P\rinte
Patriarh Daniel a mul]umit Bunului Dumnezeu
pentru activit\]ile pe care le desf\[oar\ Biserica
`n folosul copiilor [i al tinerilor [i i-a felicitat pe
cei prezen]i pentru mul]imea de activit\]i
desf\[urate `n acest sens: „Suntem onora]i s\ cinstim anul acesta al Sfântului Botez [i al Sfintei
Cununii tocmai prin multele activit\]i desf\[urate
`mpreun\ cu copiii [i `n folosul lor. Suntem bucuro[i [i c\ leg\tura aceasta de cooperare [i coresponsabilitate se intensific\. Avem mare nevoie
de cooperare `n domeniul pastoral misionar [i
suntem bucuro[i c\ se `nva]\ `n fiecare an ceva
nou. De[i travers\m o criz\ financiar-economic\,
cea mai mare bog\]ie pe care o putem cultiva [i
transmite este credin]a, ca leg\tur\ a omului cu
Dumnezeu [i ca tr\ire a comuniunii fraterne `n
Hristos. Deci boga]i vom r\mâne tot timpul, dac\
este prezent Duhul lui Hristos `n noi“, a m\rturisit ~ntâist\t\torul Bisericii Ortodoxe Române.
De asemenea, Patriarhul României a amintit
de taberele de crea]ie derulate `n cadrul proiectului „Alege [coala!“, la care au participat 4800 de
copii, exprimându-[i n\dejdea c\ aceste activit\]i
se vor intensifica [i, `n acela[i timp, vor fi benefice
pentru educa]ia cre[tin\. La final, ~ntâist\t\torul
Bisericii Ortodoxe Române a oferit daruri tuturor
celor prezen]i. Cu aceasta, lucr\rile celui de-al IVlea Congres Na]ional „Hristos `mp\rt\[it copiilor“
s-au `ncheiat. (www.basilica.ro)
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„~~ntâlnindu-nne cu familia preotului, am considerat
c\ facem cea mai bun\ `ncheiere a manifest\rilor
dedicate Anului Omagial al Familiei.“
(PS Episcop Ioachim B\c\uanul)

DOSAR

Reuni]i la Sl\nic Moldova, preo]ii din Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului au c\utat s\ ofere:

Solu]ii cre[tine la problemele familiei moderne
~n contextul manifest\rilor
organizate cu prilejul Anului
omagial al familiei cre[tine, `n
[edin]a Permanen]ei consiliului
eparhial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, din data de 1
iulie a.c., s-a hot\rât organizarea Universit\]ii de var\ cu
tema „Familia preotului - model
pentru familia cre[tin\“, la care
au participat preo]ii din Eparhia
Romanului [i Bac\ului, `mpreun\ cu so]iile acestora. Activitatea s-a desf\[urat `n sta]iunea
Sl\nic Moldova [i a cuprins
manifest\ri culturale, laice [i
religioase, menite s\ aduc\ `n
aten]ie familia preotului, ca
model pentru familia cre[tin\,
dar a supus dezbaterii [i problePS Episcop Ioachim B\c\uanul, al\turi de pr. Viorel Sava
me specifice acesteia. Dezbate[i primarul Adrian {erban, `nt=mpina]i de copiii preo]ilor reuni]i
`n cea de a patra serie a conferin]elor organizate la Sl\nic Moldova
rile s-au organizat `n 4 serii `n
perioadele: 04 - 06 septembrie,
Familia - singurul model anti11 - 13 septembrie, 18 - 20 sep- Criza familiei `n societatea
individualist [i de comuniune
contemporan\
tembrie, 25 - 27 septembrie.
~n fiecare serie participan]ii au avut ocazia s\ asculte conferen]iind un profesor de la Facultatea de
Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae“ din Ia[i. ~n
deschiderea conferin]elor dl primar Adrian {erban a
urat bun venit invita]ilor [i participan]ilor, mul]umind pentru prezen]\ [i exprim=ndu-[i dorin]a ca
astfel de ac]iuni s\ continue an de an la Sl\nic Moldova. Un alt reprezentat al autorit\]ilor locale participant la aceste `nt=lniri a fost dl Drago[ Benea,
pre[edinte al Consiliului Jude]ean Bac\u. ~n alocu]iunea rostit\, Domnia sa a amintit sus]inerea pe care Biserica a primit-o din partea CJ Bac\u, `n m\sura fondurilor disponibile. „Cu fonduri minime de la
stat, cu sprijin ob]inut prin proiecte europene, cel
mai important obiectiv al CJ Bac\u r\m=ne finalizarea Catedralei din Bac\u, al\turi de alte obiective
din s\n\tate. Pentru finalizarea acestui proiect lucr\m al\turi de PS Episcop Ioachim B\c\uanul.
Preasfin]ia Sa nu pledeaz\ numai pentru cauza Catedralei b\c\uane, ci [i pentru multe alte proiecte venite din jude]. ~n m\sura `n care am avut fonduri, am
sus]inut [i aceste proiecte, care g\sesc sprijin din
partea noastr\, chiar dac\ nu mereu [i finan]are.“, a
spus reprezentantul jude]ului Bac\u.

Prima serie a conferin]elor din cadrul Universit\]ii de var\ organizat\ la Sl\nic Moldova l-a avut
ca invitat pe prof. univ. dr. pr. Nicolae Achimescu,
care a adus `n aten]ia celor 94 de familii prezente tema „Familia - model de comuniune `ntr-o societate
tot mai individualist\“. ~n deschidere au fost
adresate cuvinte de bun venit de c\tre PS Episcopvicar Ioachim B\c\uanul [i de c\tre dl Andrei {erban, primar al ora[ului Sl\nic Moldova. ~n continuare, pr. prof. Nicolae Achimescu [i-a `nceput
cuv=ntarea `ntemeind alegerea temei `n contextul
Anului 2011, An Omagial al Familiei [i subliniind
necesitatea analizei `n contextul muta]iilor sociologice pe care le determin\ post-modernismul societ\]ii actuale: „~n calitatea noastr\ de cre[tini ortodoc[i sim]im aceast\ tem\ ca binevenit\, dat fiind c\
`n societatea noastr\ post-modern\ familia, ca institu]ie, tr\ie[te o situa]ie de criz\. Post-modernitatea
se caracterizeaz\ printr-un profund spirit anti-institu]ional. Aceasta `nseamn\ c\ o parte dintre tinerii
no[tri `ncepe s\ nu mai agreeze ceea ce numim `n
mod obi[nuit institu]ie: [coala, Biseric, statul. De
aceea familia r\m=ne un model de comuniune `ntro societate din ce `n ce mai individualist\.“

Pornind de la crearea omului [i ajung=nd p=n\ la
statutul individului `n zilele noastre, pr. profesor a
adus `n aten]ia auditoriului o pertinent\ analiz\ teoretic\ a modific\rilor statutului familiei: „Dumnezeu
nu l-a creat pe Adam singur, ci a creat din el femeia,
d\ruindu-i pentru totdeauna pe unul celuilalt. ~n mod
paradigmatic, Adam [i Eva, b\rbatul [i femeia apar
pentru prima dat\ `n istoria umanit\]ii ca doi
parteneri, care se completeaz\ [i se potrivesc unul altuia ca cele dou\ palme ale m=inilor. Cei doi au fost
mandata]i de c\tre Dumnezeu s\-[i fie unul altuia ajutor, curaj [i bucurie pentru toat\ via]a - a subliniat pr.
Nicolae Achimescu. Din p\cate `ns\, ast\zi, mai mult
ca oric=nd, se constat\ c\, de[i asumat de c\tre cei
doi, mandatul acesta divin nu a fost [i nu este totdeauna respectat, c\ci individualismul exist\ din totdeauna `n istorie. Iar `n acest context, individul vede
`n cel\lalt doar o construc]ie auxiliar\ care are doar
rolul de a ajuta `n propria construc]ie a fericirii.“
~n societatea actual\ individul primeaz\ `n raport cu ansamblul comunit\]ii, ceea ce d\uneaz\ [i
familiei, ca loc privilegiat al comuniunii. „Omul
post-modern se prefigureaz\ ca un individ, rupt
complet de comunitate, care g=nde[te doar pentru a
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O c\s\torie devine trivial\ când dispare caracterul
„O
de tain\ al acesteia“,, a subliniat `n `ncheierea
cuvântului s\u pr. prof. Nicolae Achimescu.

Invitat s\ conferen]ieze pentru preo]ii reuni]i `n prima serie a conferin]elor,
pr. prof. Nicolae Achimescu a sus]inut o prelegere cu tema:
„Familia - model de comuniune `ntr-o societate tot mai individualist\“

Â

se realiza aici [i acum. Rupt de tradi]ie, de credin]\,
de ordine [i cutum\, de obicei, omul se autocondamn\ la domina]ia a tot felul de pl\ceri vulgare, la
anumite forme de indiferen]\, barbarie cultural\
etc.. Inidividualisuml modern poate conduce spre
`ndobitocire, l\s=ndu-l prad\ nevoilor sale biologice
[i consumismului, a atras aten]ia pr. prof. Achimescu. ~n acest context alarmant, familia reprezint\ singurul model anti-individualist [i de comuniune, at=t
`n plan material, c=t [i spiritual. Familia e mediul
spiritual `n care copilul `[i formeaz\ personalitatea
sa moral\. Educa]ia `n familie presupune o profund\
comuniune `ntre tat\ [i mam\. Ast\zi exist\ pericolul ca tat\l s\ devin\ str\in pentru propria cas\,
pentru propria familie. Prezent la munc\ el poate
asigura sus]inerea material\ a familiei, dar nu mai
asigur\ dragostea necesar\ acesteia. ~n familia
cre[tin\ contribu]ia so]iei e aceea[i cu aceea a
so]ului, `ns\ de alt\ natur\. Tot ceea ce e bine sau r\u
`n familie `i implic\ pe ambii parteneri.“

Taina Cununiei
`n lumea postmodern\
Din nefericire, societatea de ast\zi `ncepe s\ conteste rostul [i rolul familiei `n post-modernitate. Cea
mai mare amenin]are la adresa familiei contemporane o reprezint\ preferin]a pentru a[a-numitele
„convie]uiri libere, c\s\toria fiind considerat\ «o
monogamie constr=ng\toare», «o consecin]\ a represiunii biserice[ti» care continu\, `ntr-o form\ sau
alt\, p=n\ ast\zi“. ~ns\ orice c\s\torie de prob\ este
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exclus\ din punct de vedere moral, c\ci convie]uirea
astfel acceptat\ devine o c\s\torie obiect.
Unii anali[ti actuali ai familiei apreciaz\ c\, prin
cununie, c\s\toria conduce la moartea iubirii, c\ci o
lipsesc de noutatea, spontaneitatea specifice acesteia. Acestei perspective, Biserica `i opune o alta,
care `ntemeiaz\ familia `n perspectiva m=ntuirii individuale, dar `mpreun\, prin comuniune. „Din perspectiv\ cre[tin\ adev\rata c\s\torie este o art\,
mereu nou\ `n fiecare zi, spune Sf. Ioan Gur\ de
Aur. Ea `i descoper\ pe cei doi so]i mereu noi.
Caracterul dinamic al c\sniciei, ca [i dimensiunea ei
mereu `nnoitoare se eviden]iaz\ cel mai bine `n
`n]elegerea ei ca un dialog permanent. ~n zilele
noastre, cel mai mare pericol nu-l reprezint\ divor]ul, ci rutina, dezinteresul, dar mai ales non-comuniunea dintre so]i. (...) O c\s\torie devine trivial\
c=nd dispare caracterul de tain\ al acesteia.“, a subliniat `n `ncheierea cuv=ntului s\u pr. prof. Nicolae
Achimescu. Niciodat\ nu putem vorbi despre o
familie ideal\, c\ci `n c\s\torie pornim mereu de la
`nceput. O c\s\torie cap\t\ putere [i sens prin
iertare, c\ci cei doi so]i cre[tini trebuie s\-[i fie de
ajutor unul altuia spre m=ntuire.
~n `ncheierea dezbaterilor a luat cuv=ntul [i pr.
Constantin Tomozei, protopop al Protopopiatului
Bac\u. Pr. Protopop Ctin Tomozei a apreciat utilitatea conferin]ei prezentate de pr. prof. Achimescu,
care a atras aten]ia asupra problemelor cu care se
confrunt\ ast\zi preo]ii `n pastora]ia familiei.
„Lumea secularizat\, `n care familiile se destram\,
c\ci, de la `nceput, sunt `ntemeiate de prob\, este

marcat\ de lipsa de comunicare [i materialism.“ ~n
`ncheierea cuv=ntului s\u, pr. protopop Tomozei a
mul]umit, `n numele participan]ilor, Preasfin]itului
P\rinte Episcop Ioachim pentru „ini]iativa, menit\
s\ ne ajute s\ tr\im `n comuniune permanent\“.
Lucr\rile s-au `ncheiat cu alocu]iunea rostit\ de
PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul, care, `n
cuv=ntul s\u, a formulat concluziile `nt=lnirii, subliniind importan]a acesteia: „Punem `nt=lnirea
noastr\ sub semnul `nceputului anului bisericesc.
Noi `ncerc\m s\ facem toate spre slava lui
Dumnezeu. Ne-am `nt=lnit aici cu g=ndul c\ astfel
vom `ntemeia o tradi]ie. ~ncepem cu prima serie [i
sper\m ca acest `nceput bun s\ `nsemne c\ [i cele ce
urmeaz\ vor fi bune. E un prilej de a petrece c=teva
zile `mpreun\ [i de a dezbate `ntr-un cadru, mai mult
sau mai pu]in formal, tema supus\ aten]iei noastre
prin decizia Sf. Sinod, anul 2011 fiind Anul
Omagial al Familiei. Anul acesta s-au accentuat
discu]iile asupra celor dou\ taine care stau la baza
familiei: Botezul [i Cununia. Botezul este cel care
ne introduce `n Biseric\, iar Cununia e cea care `ntemeiaz\ familia cre[tin\, av=nd ca scop aducerea pe
lume a copiilor, botezarea [i educare lor. Urm\rim
ca `n dezbaterea noastr\ s\ aducem `n aten]ie familia preotului, care, `nainte de a fi p\stor al parohiei - familia l\rgit\ -, are mai `nt=i experien]a propriei familii. ~nt=lnindu-ne cu familia preotului, am
considerat c\ facem cea mai bun\ `ncheiere a manifest\rilor dedicate Anului Omagial al Familiei.“

Familia de preot - alternativ\
viabil\ la familia cre[tin\
Cea de a doua serie a conferin]elor din cadrul
Universit\]ii de var\ de la Sl\nic Moldova s-a
desf\[urat sub egida „Provoc\ri contemporane la
adresa familiei“, av=ndu-l ca invitat pe prof. univ.
dr. pr. Ioan Cristinel Te[u, de la Facultatea de
Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae“ din Ia[i. ~n
aceast\ serie au participat 54 de preo]i, cu familiile
lor, `nt=lnirea fiind moderat\ de pr. Constantin
Alupei, protoiereu al Protopopiatului One[ti. ~n
cuv=ntul de deschidere, PS Episcop-vicar Ioachim
B\c\uanul a adresat urarea de bun venit participan]ilor la `nt=lnirea dedicat\ Anului Familiei:
„Scopul nostru a fost s\ v\ revedem `n contextul
familiei mari, care este Biserica, c\ci Biserica este
familie, iar capul ei este Hristos. ~ns\[i familia este
`ntemeiat\ pe Hristos, prin el fiind uni]i `n Unicul
Dumnezeu, `n Treime l\udat. Discu]iile de aici sunt
menite a ne ajuta s\ g\sim c\ile prin care familia
preotului s\ devin\ o paradigm\, o icoan\, un model
pentru mediul `n care v\ desf\[ura]i activitatea.
Aceasta este o [ans\ ca familia de preot s\ se arate
ca o alternativ\ viabil\ la familia cre[tin\, care
ast\zi tr\ie[te at=tea situa]ii de criz\. C\ut\m aici,
`mpreun\, solu]ii, ca familia s\ devin\ o ~mp\r\]ie a
lui Dumnezeu, `n miniatur\, pe p\m=nt.“
~n cuv=ntul s\u pr. prof C. Te[u a precizat c\
scopul conferin]ei a fost identificarea c=torva dintre
provoc\rile familie contemporane [i r\spunsurile pe
care Biserica Ortodox\ le ofer\ la aceste probleme, `n
particular cele cu care se confrunt\ familia preotului.
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Â

Cea mai eficient\ predic\ `n aceste vremuri de
„C
criz\ o constituie faptele noastre, exemplul personal,
sfin]enia vie]ii noastre.“ (pr. prof. C. Te[u)

Pr. prof. C. Te[u a adresat un `ndemn tuturor preo]ilor:
„Cea mai eficient\ predic\ `n aceste vremuri de criz\ o constituie
faptele noastre, exemplul personal, sfin]enia vie]ii noastre.“

Â Familia contemporan\ sufer\
dinainte de `ntemeierea ei
Criza cu care se confrunt\ familia rezult\ `n primul r=nd din lipsa unei raport\ri corecte din punct de
vedere moral. „Familia nu este numai un loc al pl\cerilor, al bucuriilor sau `mplinirilor spirituale. Ci, mai
presus de toate, este un altar de jertf\, o [coal\ a renun]\rii la egoismul nostru, o [coal\ a virtu]ilor, un altar al d\ruirii reciproce a so]ilor `n vederea dob=ndirii
m=ntuirii lor.“ Familia sufer\ dinainte de `ntemeierea
ei, prin exacerbarea pornografiei [i erotismului, libertinajul sexual, uniunile consensuale liber consim]ite,
c\s\toriile de prob\, cuplul liber (concubinajul),
am=narea inten]iei de `ntemeiere a c\s\toriilor. Odat\
`ntemeiat\ familia este p=ndit\ de alte pericole: `ntemeierea din ra]iuni gre[ite (frumuse]ea trupeasc\ sau
mirajul banilor), singur\tatea `n doi, dizarmonia conjugal\, infedelitatea, violen]a domestic\, avortul, divor]ul, practici sexuale perverese [.a.. „Cu multe dintre acestea [i duhovnicii se `nt=lnesc la spovedanie.
Una dintre acestea este pornografia, sau „dictatura
imginilor p\c\toase“, cum a fost ea numit\ de un mare
duhovnic contemporan. Aceasta caut\ s\ `nrobeasc\
trupul [i sufletul prin ceea ce ni se ofer\ prin programele TV, internet [i nu numai.“ Ca duhovnic, preotul se vede obligat s\ explice de ce Biserica se opune
acestor manifest\ri. Atunci trebuie spus c\ patima
desfr=n\rii „form\luie[te mintea“, dup\ cum spune
sf=ntul Maxim M\rturisitorul, `n sensul c\ se imprim\
asupra min]ii noastre d=ndu-i forma ei p\c\toas\, a
explicat pr. prof. C. Te[u. „Dintre efectele cele mai

grave pe care le provoac\ aceast\ patim\ a desfr=n\rii
- fie doar cu privitul sau cu imaginea - le constituie
depersonalizarea, depravarea rela]iei conjugale [i a
dragostei fire[ti pe care trebuie s\ [i-o arate b\rbatul [i
femeia. Persoanele care folosesc astfel de imagini,
ajung s\ tr\iasc\ `n s\r\cia trupului, ignor=nd bog\]ia
spiritual\ a partenerului. La fel de grav este faptul c\
astfel de persoane ajung s\ considere pe cel de l=ng\
el un obiect, un ceva, nu un cineva, pierz=nd comuniunea.“ Aceast\ dictatur\ a imaginilor p\c\toase conduce adesea la abuzuri sexuale, dar [i la divor].
Uniunea consensual\, rela]ia liber\, f\r\ responsabilit\]i morale sau materiale este `nc\ una dintre
r\nile familiei contemporane. ~ns\ astfel de rela]ii
creeaz\ premisele unor alte leg\turi, extra-conjugale.
Cea mai mare problem\ pentru astfel de uniuni o
constituie legisla]ia neclar\, care nu trateaz\ astfel de
cupluri ca o familie, ci recunoa[te fiec\ruia proprietatea doar asupra bunurilor pe care le-a achizi]ionat.
Doar copiii n\scu]i `n astfel de uniuni contemporane
sunt recunoscu]i ca apar]in=nd ambilor p\rin]i.

Rolul femeii `n familia cre[tin\
Viole]a domestic\, al\turi de singur\tatea `n doi,
de criza comunic\rii sunt probleme care marcheaz\
via]a cuplurilor contemporane. „S-a constatat c\ din
ceea ce vorbim, din mesajul pe care-l rostim fa]\ de
cineva, doar `n propor]ie de 7% conteaz\ limbajul
verbal; 38% din importan]a comunic\rii respective
este reprezentat de limbajul vocal - tonalitatea, in-

DOSAR
tona]ia, flexiunile voci - [i 55% spun ace[ti mari
pedagogi [i psihologi ai lumii - este dat de ceea ce
se nume[te limbajul trupului.“ ~n societatea
rom=neasc\ violen]a se afl\ pe primul loc `ntre motivele de divor], pe locul al doilea alcoolul, pe al
treilea infidelitatea. ~ns\, `ntr-o familie cre[tin\
acestea nu trebuie s\ existe. Important `ntr-o familie
nu e s\ nu existe conflicte - inerente oric\rei
`nt=lniri dintre oameni - ci modul `n care `ncerc\m
`mpreun\ s\ dep\[im situa]ia conflictual\ respectiv\: „mediul prin excelen]\ `n care cei doi so]i trebuie s\ se exerseze `n arta dialogului, `n arta concesiilor reciproce `l constituie familia. (...) Aici trebuie
cultivate r\bdarea, bun\tatea, iubirea, d\ruirea [i
`ng\duin]a. Situa]iile conflictuale trebuie s\
`ncerc\m a le dep\[i constructiv, duhovnice[te: f\r\
cuvinte `nveninate, care fac mult r\u celuilalt [i
rela]iei `n sine.“, a precizat pr. prof. C. Te[u. ~n familia cre[tin\ atmosfera este cea pe care femeia so]ie
sau mam\ o instituie: „Sf. Ioan Gur\ de Aur spunea
c\ so]ia este cel mai mare medicament de veselie al
so]ului ei. Dac\ so]ia, mama cre[tin\ este o persoan\
echilibrat\, temperat\, calm\ [i cald\, familia ei
dep\[e[te cu u[urin]\ chiar [i cele mai grele ispite
care se ridic\ `n calea ei. ~n mod contrar, atunci c=nd
so]ia este o persoan\ fr\m=ntat\, tulburat\, pare c\
toate problemele se adun\ `n familia respectiv\, distrug=ndu-i lini[tea [i echilibrul. De aceea, mai ales `n
lumea aceasta fr\m=ntat\, ori de c=te ori trecem
pragul casei,s\ `ncerc\m s\ nu ducem toate problemele `n familie. Cu discern\m=nt trebuie aduse `n
aten]ie problemele, pentru a nu tulbura, ci pentru a
g\si `mpreun\ cea mai bun\ solu]ie.“
O alt\ ran\ foarte grav\ a familiei este divor]ul.
Biserica Ortodox\ vorbe[te despre unitatea familiei
cre[tine. Familia contemporan\ e r\nit\ profund de
adulter, absen]a din familie, abuz [i alcool. Prin divor] [i infidelitate se rupe unitatea Bisericii, trupul
tainic al lui Hristos.

Preotul implicat `n via]a
propriei familii, se implic\
[i `n cea a Bisericii
~n `ncheiere, pr. prof. C. Te[u a adresat un
`ndemn tuturor preo]ilor: „Cea mai eficient\ predic\
`n aceste vremuri de criz\ o constituie faptele noastre, exemplul personal, sfin]enia vie]ii noastre. Un
ultim sfat, c\ci totu[i tema general\ este familia preotului, ca duhovnic pot face o recomandare: s\ `ncerc\m fiecare s\ transform\m familia noastr\ `ntro mic\ Biseric\, `n Biserica de acas\. S\ `ncerc\m s\
transform\m c\minul nostru `ntr-o antecamer\ a
cerului, cultiv=nd `n familie lec]ia smereniei [i a
d\ruirii, dar `n mod deosebit lec]ia rug\ciunii, pentru c\ a[a se cuvine `ntr-o familie de preot.“
Concluziile `nt=lnirii au fost formulate de c\tre
PS Episcop Ioachim B\c\uanul. „Persuasiv, elevat
[i documentat“, dup\ cum a remarcat PS episcop
Ioachim B\c\uanul, pr. prof. dr. Ioan Cristinel Te[u
a oferit [i solu]ii cre[tine la tenta]iile lumii postmoderne ce atenteaz\ la valorile pe care familia
cre[tin\, tradi]ional\ româneasc\ trebuie s\ le
p\streze nealterate. Eviden]iind `nc\ o dat\ importan]a [i semnifica]ia profund\ a subiectului ales de
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Pr. prof. Ioan Vicovan a precizat: „S
Scopul familiei
trebuie s\ fie `n primul rând mântuirea. ~nt\rirea
credin]ei [i sublinierea acestui rol al familiei sunt cele de
la care trebuie s\ pornim `n restaurarea acesteia“
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru
dezbaterile din anul 2011, respectiv Taina Sfântului
Botez [i a Sfintei Cununii, `n mod special pentru familia preotului, PS Episcop Ioachim a precizat:
„C=nd preotul este implicat, angajat `n via]a de familie, acesta este un semn c\ el este angajat [i `n via]a
familiei mari care este Biserica“. ~nt=lnirea s-a
`ncheiat cu un scurt cuv=nt de mul]umire adresat de
c\tre pr. protopop Constatin Alupei, care a subliniat
importan]a misiunii preotului `n mijlocul poporului.

Familia - spa]iu al lucr\rii
m=ntuirii
~n perioada 18-20 septembrie s-a desf\[urat cea
de a treia serie a conferin]elor preo]e[ti organizate la
Sl\nic Moldova, av=nd de aceast\ dat\ invitat pe
prof. univ. dr. pr. Ion Vicovan. ~ntrunirea s-a desf\[urat sub egida „Familia preotului, Biserica mic\,
spa]iu al lucr\rii mântuirii“, reunind 94 familii [i fiind moderat\ de pr. Florin Aurel }uscanu, protoiereu al Protopopiatului Roman.
Plec=nd de la premisa c\ familia este locul, spa]iul
unde se lucreaz\ m=ntuirea, pr. Ioan Vicovan a f\cut
analogia `ntre Biseric\ [i familie. Dup\ argumentarea
alegerii temei, p\rintele profesor a remarcat c\ actuala
„dec\dere a familiei“ afecteaz\ [i familia preotului,
ceea ce face necesar\ c\utarea c\ilor de „restaurare a
familiei“, cea mai veche institu]ie uman\, care `[i are
originea chiar `n rai. Familia este alc\tuit\, dup\ modelul Sfintei Treimi, din tat\, mam\ [i copii. ~n
prelegerea sus]inut\,pr. I. Vicovan a urm\rit s\ scoat\
`n eviden]\ aspecte cunoscute, dar esen]iale. O prim\
remarc\ a fost aceea c\ familia trebuie precedat\ de
rug\ciune, care trebuie s\ continue [i dup\ `ntemeierea ei. „Cea mai important\ este rug\ciunea pe
care trebuie s\ o fac\ tinerii `naintea `ntemeierii fami-

~n perioada 18-20 septembrie s-a desf\[urat cea de a treia serie
a conferin]elor preo]e[ti organizate la Sl\nic Moldova,
av=nd de aceast\ dat\ invitat pe prof. univ. dr. pr. Ion Vicovan

liei, a spus pr. profesor. Dac\ tinerii au con[tiin]\
cre[tin\, realiz=nd c\ `n familie `[i asum\ o cruce,
atunci c\s\toria este resim]it\ a[a cum trebuie.“

M=ntuirea - scop primordial
at=t `n familia personal\,
c=t [i `n familia mare, `n parohie
Slujba Cununiei, prin cererile pe care le
cuprinde, reprezint\, practic, toate ur\rile noas-

tre binevenite `n situa]ia `n care se afl\ mirii, viitorii so]i. De aceea, din sluba Cununiei cei doi
trebuie s\ `n]eleag\ c\: „Ceea ce voiesc s\
primeasc\ `n via]a de familie nu trebuie s\ fie
numai spre uzul lor, egoist, ci trebuie s\
foloseasc\ `n tot lucrul bun, binepl\cut lui
Dumnezeu, ca, prin faptele bune, s\ str\luceasc\
a[a cum o fac lumin\torii pe cer. Oric=t de
neagr\ ar fi noaptea, o stea, c=t de mic\, lumineaz\ o distan]\ uria[\. A[a trebuie s\ fie [i familia, `ndeosebi familia preotului.“

Â

Preo]ii care s-au aflat `n sala de conferin]e a Casei de cultur\ din Sl\nic `n ziua de 26 septembrie
au avut ocazia de a asculta at=t prelegerea pr. prof. Viorel Sava, c=t [i o alocu]iune
a conf. univ. Dan Chi]oiu, reunind astfel dou\ perspective asupra familiei: teologic\ [i filosofic\
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Conferin]a pr. prof. Viorel Sava a debutat cu
precizarea câtorva aspecte istorice legate de alc\tuirea
rânduielilor specifice Tainei Sfintei Cununii.
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~n concluzie, pr. prof. Ioan Vicovan a precizat:
„Scopul familiei trebuie s\ fie `n primul r=nd
m=ntuirea. ~nt\rirea credin]ei [i sublinierea acestui
rol al familiei sunt cele de la care trebuie s\ pornim
`n restaurarea familiei.“.
PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul a formulat
[i de aceast\ dat\ concluziile `nt=lnirii: „Am v\zut
`n cuv=ntul pr. Vicovan o exegez\ a Tainei Sfintei
Cununii pe care o s\v=r[im `n Biserica noastr\
Ortodox\. (...) P\rintele profesor a subliniat c\ accentul `n familie trebuie s\ se pun\ pe m=ntuire.
Lucrarea m=ntuirii `n familie se face `n jurul
icoanei, `n special cea a Sfintei Treimi. M=ntuirea
este scopul at=t `n familia personal\, c=t [i `n familia
mare, `n parohie.“ Familia preotului trebuie s\ fie
un model, pentru to]i cei care vin `n fa]a lui
Dumnezeu cu g=ndul de a pune `nceput bun c\sniciei lor.

Familia preotului - model pentru
familia cre[tin\
Ultima serie a conferi]elor preo]e[ti desf\[urate
la Sl\nic a reunit cel mai mare num\r de preo]i din
eparhie - 117 familii. ~nt=lnirea a fost moderat\ de
pr. Ioan Gherasimescu, vicar-administrativ al
Arhiepicopiei Romanului [i Bac\ului. ~n debutul
acesteia, pr. vicar Ioan Gherasimescu a adresat un
cuv=nt de bun venit [i de mul]umire invita]ilor [i
participan]ilor. Pentru aceast\ ultim\ `nt=lnire a fost
invitat s\ conferen]ieze prof. univ. dr. pr. Viorel
Sava, Decan al Facult\]ii de Teologie „Dumitru
St\niloae“ din Ia[i.
~n deschiderea conferin]ei, PS Episcop Ioachim
B\c\uanul a adresat un cuv=nt de bun venit familiilor prezente: „~nt=lnirea noastr\ este benefic\ din
dou\ puncte de vedere: punem `n dezbatere tema indicat\ de Sf. Sinod `n anul acesta [i, din al doilea
punct de vedere, consider c\ este important c\ am
reu[it s\ ne `nt=lnim cu familia preotului, constituind aici familia mare. Ast\zi v\ v\d de dou\ ori
p\rin]i: ai familiei voastre, dar [i ai parohiei. ~nt=lnirea aceasta `mi ofer\ ocazia de a m\ adresa [i
doamnelor preotese, ca cele care sprijin\ preotul `n
dezvoltarea activit\]ii pastorale, potrivit chem\rii
sale. Preotul, `nainte de a face Sf. Liturghie, are datoria sacr\ de a-[i face pravila, apoi de a-[i preg\ti
predica. Pentru aceasta preo]ii au nevoie de sprijinul so]iei, c\ci toate acestea cer timp [i lini[te.“ ~n
continuare, PS Episcop Ioachim B\c\uanul a amintit temele prezentate anterior de c\tre conferen]iarii
invita]i `n celelalte serii.
~n prelegerea cu tema „Familia preotului model pentru familia cre[tin\“, pr. prof. Viorel
Sava a f\cut referire la c=teva aspecte istorico-liturgice, exegetice [i pastorale privitoare la Taina
Cununiei. ~n debutul cuv=ntului, pr. Decan Viorel
Sava a mul]umit pentru faptul c\, pe parcursul
`ntregii serii de manifest\ri, au fost invita]i conferen]iari de la Facultatea de Teologie Ortodox\ din
Ia[i, fapt care vine s\ confirme valoarea recunoscut\
a acestei institu]ii de `nv\]\m=nt superior.

Distinc]ii de onoare
pentru 54 de familii
Zilele dedicate dezbaterilor teoretice au
fost, `n fiecare serie, precedate [i urmate de
zile cu program liber, de agrement, `n care participan]ii s-au putut bucura de frumuse]ea sta]iunii Sl\nic Moldova, av=nd ocazia de a vizita
obiective turistice, `ntre care Biserica „Sf. Ilie“,
parcul sta]iunii, izvoarele de ap\ mineral\,
cheile [i cascada Sl\nicului sau M\n\stirea
M\gura [i M\n\stirea „Sf. {tefan“.

~n mod tainic [i activ, Dumnezeu
este prezent la Cununie
Cu o structur\ clar definit\, conferin]a pr. prof.
Viorel Sava a debutat cu precizarea c=torva aspecte istorice legate de alc\tirea r=nduielilor specifice Tainei
Sfintei Cununii: „~n primele patru secole, dat fiind
contextul `n care [i-a desf\[urat Biserica activitatea,
nu putem vorbi despre o r=nduial\ a slujbei Sfintei
Cununii. Nu era o r=nduial\ `n s\v=r[irea Sfintelor
Taine, mai pu]in a Botezului, aceasta fiind Taina care,
al\turi de r=nduiala Sfintei Liturghii, s-a format cel
mai devreme. ~n sec. al V-lea putem vorbi despre o
Tain\ a Sf. Botez elaborat\ aproape ca [i ast\zi, pe

Ziua conferin]ei a debutat, pentru
fiecare dintre cele patru serii, cu oficierea
Sfintei Liturghii, `n Biserica „Sf. Ilie“ situat\ `n parcul sta]iunii, la care au participat to]i preo]ii prezen]i. Programul liturgic a cuprins [i participarea la slujba
Vecerniei.
Participan]ii din primele trei serii au
beneficiat [i de o excursie la Salina din
T=rgu Ocna, care a inclus vizitarea Bisericii
„Sf. Varvara“, din incinta acesteia, unde sau oficiat o slujb\ de „Te Deum“, acatistul
Sfintei Varvara [i slujba Vecerniei.

alocuri fiind chiar mai ampl\ dec=t `n Moliftelnicul
actual.“. De[i nu vorbim despre o r=nduial\ special\ a
Tainei Cununiei `n primele secole cre[tine, aceasta
avea un rol foarte important `n via]a Bisericii,
urm\rind moralitatea evident\ a familiei cre[tine. Pr.
Viorel Sava a atras aten]ia auditoriului asupra unei
preciz\ri f\cute at=t de Sf. Ignatie Teoforul `n scrierile
sale, c=t [i de Tertulian, ambii spun=nd c\ orice c\s\torie trebuie s\ se oficieze cu binecuv=ntarea episcopului: „Prezen]a episcopului era important\ [i absolut
necesar\, pentru c\ el era garantul conformi]\]ii acestei slujbe cu credin]a Bisericii. (...) Prezen]a episcopului la Botez, la `nceputul [i finalul perioadei de peniten]\, la Cununie [i la Liturghie, nu era una faculta-
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La finalul conferin]ei, pr. Prof. Viorel
Sava a apreciat c\ „m
misiunea ierarhilor,
preo]ilor [i a monahilor este de a `nv\]a
familia s\ mearg\ dup\ Hristos.“
active“ a lui Dumnezeu `n aceast\ unire profund\ dintre cei doi miri. „Epicleza nu e o simpl\ formul\ de invocare, ci este o mi[care duhovniceasc\ de restaurare
a fiin]ei umane din interiorul ei.“, a precizat pr. V. Sava.

Familia trebuie `nv\]at\
s\-L urmeze pe Hristos

Pe parcursul celor 4 serii s-au reunit la
Sl\nic Moldova 359 de familii de preo]i

Dup\ sus]inerea conferin]elor, `n fiecare
serie, PS Episcop Ioachim B\c\uanul a oferit
premii surpriz\ [i „Distinc]ii de onoare cu
prilejul Anului Omagial al Botezului [i
Cununiei“ pentru familiile cu mai mult de 35
de ani de c\snicie [i pentru cele care au mai
mult de 4 copii. ~n total, din partea Centrului
eparhial de la Roman, au primit distinc]ii 35
familii cu mai mult de 35 de ani de c\snicie [i
19 familii cu mai mult de 4 copii. Au fost
oferite daruri `n bani familiilor cu peste 4
copii, `n valoare de 10.000 RON, iar familiilor
cu peste 35 de ani de c\snicie, dar nu numai

acestora, le-au fost oferite icoane, c\r]i [i alte
obiecte, `n valoare de 3.000 RON.
O premeier\ `n activitatea preo]ilor din Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, ini]iativa
acestor `nt=lniri, apar]in=nd PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul, a fost apreciat\ pozitiv de to]i participan]ii, at=t de conferen]iari,
c=t [i de preo]i [i familiile acestora. ~n consecin]\, la nivelul Centrului eparhial s-a luat
decizia de a continua astfel de `nt=lniri, cu
speran]a instituirii unei tradi]ii menite s\
creasc\ at=t coeziunea familiilor preo]e[ti,
c=t [i a familiei mari care este Biserica.

tiv\ [i administrativ\, ci era una obligatorie [i cu implica]ii liturgice [i doctrinare foarte profunde.“
Prezentarea a continuat cu urm\toarele secole,
re]in=nd pu]inele [i sumarele descrieri oferite de izvoarele istorice: „Codicele Barberini ne prezint\ unele slujbe ale Sfintelor Taine, pe care le s\v=r[im [i noi
ast\zi. La vremea `n care acesta a fost scris, sec. al
VIII-lea, Taina Sfintei Cununii se desf\[ura `n cadrul
Sf. Liturgii. ~n sec. al XI-lea, Taina Sf. Cununii s-a dezvoltat foarte mult. Forma actual\ a tainei Sfintei Cununii `ncepe s\ se cristalizeze din secolul al XV-lea.“
Partea a doua a prelegerii a constat `ntr-o abordare din prespectiv\ practic\ a Tainei Sfintei
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Cununii. Amintind c\, potrivit unor men]iuni f\cute
`n edi]iile mai vechi ale Moliftelnicului, r=nduiala
Logodnei se oficia `n pridvorul Bisericii. De acolo,
p=n\ `n naosul Bisericii, cei doi tineri erau condu[i
de c\tre preot. Aceast\ mi[care are o profund\ semnifica]ie, dup\ cum a subliniat pr. prof. Viorel Sava:
„Mi[carea din exteriorul spre interiorul Bisericii
este mi[carea familiei din lumea natural\, `n lumea
`nduhovnicit\, `n lumea lui Hristos [i cu Hristos.
Aceasta transform\ leg\tura natural\ dintre un
b\rbat [i o femeie, `ntr-o leg\tur\ `n Hristos, `nc=t
cei doi vor deveni un singur trup.“
Cu referire la epicleza Tainei Cununiei, pr. Prof.
Viorel Sava a atras aten]ia asupra „prezen]ei tainice [i

Al treilea aspect analizat din Slujba Sf. Cununii a
fost cel privind a[ezarea cununiilor pe capul celor doi
miri. Aceasta arat\ c\, `n Taina Cununiei, persoana
uman\ este rea[ezat\ `n starea primordial\ de rege,
st\p=n peste `ntreaga crea]iei. „A[adar, `n familie,
persoana uman\ `[i redob=nde[te demnitatea primordial\. ~n clipa `n care cel\lalt nu mai este coroan\ `n
familie, c\s\toria se destram\. Numai respectarea
celuilalt ca proprie coroan\ `]i confer\ statutul de
`mp\rat.“, a subliniat pr. Profesor Viorel Sava.
~n `ncheiere, prelegerea a cuprins c=teva referiri la
`nv\]\turile care reies din Sf. Evanghelie cu referire la
familie: „Evanghelia ne dezv\luie faptul c\ familia
este experien]\ `mpreun\ cu Hristos [i cu sfin]ii.
Familia este mediul `n care experiment\m comuniunea, este mediul firesc al prezen]ei [i lucr\rii minunate a lui Dumnezeu.“, a subliniat pr. V. Sava. Din
familie trebuie s\ `nceap\ lucrarea de restaurare a persoanei umane. Familia este voca]ia primordial\ a omului, de aceea m\n\stirile ortodoxe sunt g=ndite dup\ modelul familiei. Familia, dup\ Sf. Andrei Criteanul, este locul preschimb\rii, `nnoirii duhovnice[ti
permanente. Aceasta este [i semnifica]ia preschimb\rii apei `n vin, ar\t=nd c\ aceast\ preschimbare permanent\ `n mai bun este rostul fundamental al familiei, a spus, `ntre altele, pr. prof. V. Sava.
Cea de a treia parte a prelegerii a atras aten]ia
asupra perspectivei pastorale asupra familiei, atr\g=nd aten]ia asupra necesit\]ii alc\turii unui program
pastoral pe teremen lung, privind diferitele probleme
cu care se confrunt\ Biserica `n lumea contemporan\.
La finalul conferin]ei, pr. Prof. Viorel Sava a apreciat c\ „misiunea ierarhilor, preo]ilor [i a monahilor
este de a `nv\]a familia s\ mearg\ dup\ Hristos.“
PS Episcop Ioachim B\c\uanul, mul]umind
p\rintelui profesor pentru cuv=ntul ]inut, a remarcat
analogia f\cut\ `ntre familie [i c\lug\rie: „De[i
c\lug\ria nu este tain\, ea reune[te `nmorm=ntarea,
botezul [i nunta. A[adar, cele dou\, familia [i c\lug\ria, sunt complementare.“
~n continuare, conf. univ. dr. Dan Chi]oiu, de la
Facultatea de Filosofie a Universit\]ii „Al. I. Cuza“
din Ia[i, a fost invitat s\ fac\ succinte preciz\ri asupra
familiei, din perspectiv\ filosofic\. „Felul `n care ne
putem `nt=lni cu cel\lalt depinde de posibiliatea de a
vedea fa]a celuilalt. (...) Noi nu putem exista f\r\ s\
avem ni[te forme culturale, care ne formeaz\ de[i,
foarte multe dintre elementele care ne formeaz\, nu
ne sunt proprii, ci au fost preluate necritic. ~nt=lnirea
cu aproapele se face cultural.“ Fiecare vine, `n
`nt=lnirea cu cel\lat, cu propriul bagaj cultural, care
trebuie filtrat pentru a putea ajunge cu adev\rat la
chipul celuilalt. Modernitatea trebuie s\ reg\seasc\
autenticul, pentru a putea ajunge s\ ne revedem unul
cu altul, a spus, `ntre altele, `n `ncheierea scurtei sale
interven]ii profesorul Dan Chi]oiu. (M.I.)
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Beneficiari ai cursului de formare „R
Recuperarea din adic]ii,
management de proiect [i management de caz“ au fost
13 preo]i, psihologi [i consilieri `n adic]ie din Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului, Arhiepiscopia Alba-IIuliei,
Episcopia S\lajului [i Episcopia Sloboziei [i C\l\ra[ilor.

MISIUNE {I
FILANTROPIE

Cursuri pentru combaterea alcoolismului
la M\n\stirea „Buna Vestire“, Bac\u
Preo]i, psihologi [i asisten]i
sociali din Târgu Mure[, Constan]a, Zal\u [i Bac\u, au
participat, `n perioada 30 august - 2 septembrie, la cursurile
de formare profesional\ sus]inute de speciali[tii Centrului
„Sfântul Dumitru“ din ClujNapoca la M\n\stirea „Buna
Vestire“, Tisa Silvestri. Deschiderea oficial\ a fost f\cut\ de
PS Ioachim B\c\uanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, care i-a binecuvântat pe participan]i [i a rostit
un cuvânt `n care a reliefat
importan]a unei bune preg\tiri
pentru combaterea unor vicii [i
patimi ce afecteaz\ persoana
uman\ `n `ntregul ei. Cursul de
formare „Recuperarea din
adic]ii, management de proiect
[i management de caz“, a fost
sus]inut de Nicoleta Amariei,
formator `n cadrul Programului
„Sf. Dimitrie Basarabov“ ClujNapoca, c\reia i s-au al\turat [i
speciali[ti de la Centru „Sf.
Nicolae“ din Ia[i.

Deschiderea oficial\ a cursurilor de formare profesional\ pentru
persoanele care vor lucra `n centre de cosiliere a dependen]ilor de acool,
de la Tisa Silvestri, a fost f\cut\ de PS Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului

t\[irea de bune practici `n gestionarea activit\]ilor
unui centru specializat `n recuperarea din adic]ii .
Beneficiari ai acestui curs au fost 13 preo]i,
psihologi [i consilieri `n adic]ie din Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, Arhiepiscopia AlbaIuliei, Episcopia S\lajului [i Episcopia Sloboziei
[i C\l\ra[ilor.

Experien]e concrete ale lucrului
„Cursurile, organizate de Funda]ia „Episcop cu persoanele dependente de alcool
Melchisedec“ - filiala Bac\u, s-au adresat
preo]ilor, psihologilor [i asisten]ilor sociali care
vor activa `n centrele de prevenire, informare [i
consiliere a persoanelor dependente de alcool [i
alte substan]e care pot provoca dependen]e,
aflate `n cuprinsul diferitor eparhii din ]ar\.
Speciali[tii vor detalia mecanismele psihologice
[i biologice ale adic]iei de alcool, precum [i
metodele cele mai eficiente de vindecare a celor
afecta]i“, a explicat pr. Marius Iacobeanu,
reprezentat al Funda]iei Episcop Melchisedec.
Obiectivele cursului au fost: prezentarea `ntr-o
manier\ interactiv\ a problematicii alcoolismului
ca boal\ primar\ progresiv\, cronic\ [i fatal\, dezvoltarea abilit\]ilor de consiliere `n adic]ii [i `mp\r-

To]i participan]ii lucreaz\ deja sau doresc s\
lucreze `n cadrul unui centru pentru reabilitarea
[i consilierea persoanelor dependente de alcool [i
alte droguri. Modelele de succes care stau drept
suport sunt cele ale Programului „Sf. Dimitrie
Basarabov“, care func]ioneaza `n cadrul Asocia]iei Filantropice Medical-Cre[tine „Christiana“
Cluj-Napoca [i al Centrului de consiliere [i reabilitare a persoanelor dependente de alcool [i
alte droguri „Sf. Nicolae“ Ia[i.
Pe parcursul [edintelor s-au lucrat exerci]ii
practice `n echipe [i s-au prezentat experien]e
concrete ale lucrului cu persoanele dependente
de alcool. Subiectele tratate au fost nivelele de
`ngrijire `n adic]ii (de la curele de dezintoxicare

`n spitalele de psihiatrie, la centrele de zi [i
grupul de sprijin Alcoolicii Anonimi) [i organizarea programelor ambulatorii ce includ partea
de educa]ie despre conceptul de boal\, formarea
unui program personal de recuperare, prevenirea
rec\derii [i integrarea `n grupurile de ajutor mutual. Accentul s-a pus pe `nsu[irea metodelor [i
procedurilor folosite `n programul de recuperare,
cunoa[terea [i modul de utilizare a instrumentelor de lucru indispensabile unui domeniu
de interven]ie specializat [i profesionist [i exersarea abilit\]ilor de consiliere `n adic]ii. De
asemenea, o mare importanta s-a acordatat literaturii pe care o persoan\ dependent\ `[i ia angajamentul s\ o parcurg\ [i s\ o discute la [edin]ele
de consiliere, literatur\ ce trateaz\ aceast\ boal\
[i din perspectiv\ duhovniceasc\.
De[i ocupa]ia de consilier `n domeniul
adic]iilor a fost introdus\ `n COR, cod
244604, `nc\ se lucreaz\ la definitivarea standardelor ocupa]ionale [i se a[teapt\ pregatirea
unui curs certificat de Ministerul Muncii,
Familiei [i Protec]iei Sociale, care s\ acorde
oficial acest statut persoanelor care lucreaz\
`n domeniul adic]iilor. (psiholog Alina-Ioana
VLEANG|, Funda]ia „Episcop Melchisedec“ - Filiala Bac\u)
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{TIRI
Rug\ciuni pentru un an [colar binecuvântat
Noul an [colar a `nceput la Bac\u
sub semnul binecuv=nt\rilor arhiere[ti. PS Episcop Ioachim B\c\uanul a participat la deschiderea
oficial\ a anului [colar 2011-2012,
la dou\ dintre institu]iile de `nv\]\m=nt reprezentative din municipiul Bac\u. La orele 8.30, s-a aflat
`n mijlocul micu]ilor de la {coala
General\ „Ion Creang\“, ca mai
apoi s\ participe la festivitatea de
deschidere a anului [colar la Colegiul Na]ional „George Apostu“. De
asemnea, pe 13 septembrie, [i cursurile Seminarului Teologic Ortodox din Roman au fost deschise cu
binecuv=ntare arhiereasc\.
PS P\rinte Episcop Ioachim a participat, al\turi
de dl Ctin Scrip\], prefectul jud. Bac\u, dl Romeo
Stavarache, primarul municipiului, [i dl Florin
Laz\r, inspectorul [colar general, la deschiderea
anului [colar la Colegiul Na]ional „George
Apostu“ din Bac\u. Evenimentul a `nceput `n sala
„Ateneu“, unde corala „Armonia“, dirijat\ de prof.

Un nou director la
Seminarul Teologic
Ortodox din Roman
Seminarul Teologic „Sfântul Gheorghe“ din
Roman [i-a redeschis por]ile pentru un nou an [colar. ~n ziua de 13 septembrie 2011, Preasfin]itul
Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a oficiat aici o slujb\
de Te Deum cu ocazia `nceputului noului an [colar.
Manifestarea s-a desf\[urat `n prezen]a prof.
Georgeta Lumini]a Vârlan, Inspectorul [colar general al Inspectoratului {colar Jude]ean Neam], [i
reprezentan]ilor autorit\]ilor locale.
~n acela[i context PS Episcop Ioachim B\c\uanul l-a prezentat elevilor pe noul director al institu]iei, p\rintele Gheorghe Smerea, paroh al parohiei
Stejaru, com. Ion Creang\. „Sunt onorat de rolul
important care mi se acord\ `ntr-o institu]ie de
`nv\]\m=nt [i cultur\ de un asemenea prestigiu.
{coala teologic\ se deosebe[te mult de cea laic\ [i
este binevenit ca tinerii care se preg\tesc pentru
via]\ s\ ia `n calcul nu doar formarea educativ-cultural\, ci [i pe cea spiritual\. Absolven]ii de seminar, chiar dac\ nu urmeaz\ [i mai departe o form\
de `nv\]\m=nt teologic, vor fi oameni cu credin]\,
bun sim] [i moralitate, preg\ti]i mult mai bine pentru via]\“, a spus noul director al Seminarului
Teologic Ortodox „Sf=ntul Gheorghe“.

anul III (XI) nr. 8-9

Gh. Gozar, a interpretat o serie de c=ntece religioase [i folclorice. Dup\ cuvintele rostite de
reprezentan]ii autorit\]ilor centrale [i locale, PS
Episcop Ioachim a rostit o rug\ciune de binecuv=ntare a tuturor celor ce predau [i `nva]\ `n institu]iile de `nv\]\m=nt din Rom=nia. Apoi a subliniat importan]a [i rolul pred\rii disciplinei
Religie, a prezen]ei cabinetelor de religie, al\turi de
alte cabinete [i laboratoare, mul]umind tuturor celor care [i-au manifestat dragostea fa]\ de spiritualitatea cre[tin\. „Dumnezeu `i ajut\ pe cei care `nva]\ - a spus copiilor PS P\rinte Ioachim. Un an `n
care nu am `nv\]at ceva de la Dumnezeu [i de la semenii no[tri este un an pierdut“. ~n continuare, PS
Episcop Ioachim B\c\uanul a oferit dnei director a
Colegiului „George Apostu“ o icoan\ a Sfintei Parascheva [i Sf=nta Scriptur\.

Evenimentul a continuat `n curtea Colegiului
„George Apostu“, unde PS P\rinte Episcop
Ioachim, al\turi de un sobor de preo]i, a oficiat slujba de sfin]ire [i binecuv=ntare a acestei reprezentative institu]ii [colare din urbea b\c\uan\, care `n
ultimul an a fost supus\ unor ample lucr\ri de renovare. (pr. Ctin GHERASIM)

La `nceput de an, sfin]irea Cabinetului
de religie „Episcop Melchisedec“
O bucurie duhovniceasc\ aparte au avut-o cei din familia {colii „Ion Creang\“ Bac\u (cadre didactice,
elevi si p\rin]i) prin prezen]a la acest `nceput de an [colar a Preasfin]itului P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul,
`nso]it de p\rintele protopop Constantin Tomozei [i un sobor de preo]i. ~ntre invita]ii la deschiderea noului an
[colar s-au aflat doamna inspector de religie Irina Leonte [i domnul consilier local Ilie Bârzu.
Dup\ intonarea imnului na]ional, dna Director Florentina Vieru a rostit un cuvânt introductiv `n care a
mul]umit invita]ilor pentru prezen]\. ~n continuare a fost s\vâr[it\ slujba Aghezmei [i Te Deum-ul la `nceput de
an [colar. Apoi elevii au primit `nv\]\tura cuvenit\ la un asemenea moment din partea distinsului ierarh: „Nu
uita]i c\ a]i venit s\ `nv\]a]i lucruri minunate. P\rin]ii [i profesorii a[teapt\ de la voi s\ deveni]i oameni `ntre oameni. Fi]i `n]elep]i [i fi]i cumin]i“. A urmat rostirea mesajelor aduse de c\tre dna inspector Irina Leonte, din
parte ISJ Bac\u, [i cel al domnului Ilie B=rzu, din partea Prim\riei Bac\u. Preasfin]itul P\rinte Ioachim a oferit
conducerii [colii o icoan\ cu Sf=nta Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, [i o Biblie, iar cei mici au primit orare
[colare personalizate, cuprinz=nd rug\ciuni de folos celor care vin s\-[i educe aici mintea [i sufletul.
Odat\ cu intrarea celor mici la clase a avut loc [i sfin]irea cabinetului de religie al [colii, care a fost
proasp\t renovat. Pentru c\ se afl\ `n incinta {colii care poart\ numele diaconului „Ion Creang\“,
Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul a dispus ca pe viitor cabinetul de religie s\ poarte numele „Episcop
Melchisedec {tef\nescu“, pentru c\ „orice diacon sluje[te la un episcop“, diaconul Creang\ slujind astfel
simbolic episcopului Melchisedec. (pr. Daniel POPA)
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The Way“ este un proiect catehetic care se adreseaz\
„T
persoanelor cu vârste `ntre 18 [i 80 de ani,
chemate s\ participe, timp de 12 s\pt\mâni, la discu]ii libere
pe baza unor teme despre credin]a ortodox\.

{TIRI

S\rb\toarea Sf. Ioachim [i Ana, la Roman
~n Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, s\rb\toarea Sfin]ilor [i Drep]ilor
P\rin]i Ioachim [i Ana a `nceput cu
slujba din seara zilei de joi, 8 septembrie, când Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a oficiat
slujba de sfin]ire a A[ez\mântului
social „ Micul cre[tin“ din cartierul
roma[can Favorit.
A[ez\mântul a fost ridicat `ncepând cu anul
2009 de pr. Gheorghe Paleu, paroh al Bisericii
„Sfin]ii [i Drep]ii P\rin]i Ioachim [i Ana“, ajutat
de credincio[i, cu sprijinul deosebit al Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul. PS P\rinte Episcop Ioachim
a pus piatra de temelie [i a târnosit acest sfânt
l\ca[ pe care l-a numit „Biserica copiilor“, dat fiind
num\rul mare de copii care vin s\ se roage aici.
Noul a[ez\mânt social-filantropic din municipiul Roman va constitui `nc\ un centru important, pe lâng\ celelalte deschise pe cuprinsul
eparhiei, unde se vor derula programul „{coal\

La Sf. Liturghie arhiereasc\ oficiat\ `n ziua onomasticii sale
la Catedrala Arhiepiscopal\ din Roman, PS Episcop Ioachim B\c\uanul
a fost `nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi

dup\ [coal\“ [i programele catehetice „Hristos
`mp\rt\[it copiilor“ [i „Alege [coala“. De serviciile oferite de a[ez\mântul „Micul cre[tin“ vor
putea beneficia copiii care `nva]\ la oricare dintre [colile din municipiul Roman.

S\rb\toare `n ziua Sfin]ilor
P\rin]i ai Maicii Domnului

A[ez\m=ntul social „Micul cre[tin“
va func]iona `n cadrul parohiei
„Sf. Ioachim [i Ana“ din Roman

La Roman, s\rb\toarea Sfin]ilor Ioachim [i
Ana a culminat vineri, 9 septembrie, cu Sfânta
Liturghie, oficiat\ de Preasfin]itul Episcop Ioachim B\c\uanul, `nconjurat de un sobor de
preo]i [i diaconi, `n Catedrala arhiepiscopal\
din Roman. ~ntre participan]i s-au aflat consilieri [i inspectori ai Centrului eparhial, protopopi [i numero[i credincio[i.
Frumuse]ea liturgic\ a zilei a fost `ncununat\ [i de hirotonia `ntru preot a unui tân\r diacon,

Bogdan Lupu, pe seama Parohiei Lehancea din
Protopopiatul Sascut.
~n cuvântul catehetic rostit, Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul a vorbit credincio[ilor, sosi]i
din toate col]urile eparhiei, despre semnifica]ia
[i valoarea familiei cre[tine, plecând de la acest
an dedicat Tainei Sfântului Botez [i Tainei
Sfintei Cununii, f\când referire la familia
Drep]ilor P\rin]i Ioachim [i Ana, [i amintind tuturor celor prezen]i importan]a [i frumuse]ea
prezen]ei `n marea familie a Bisericii lui Hristos.
La finalul Sfintei Liturghii, pr. Ioan Gherasimescu, vicar-administrativ al Eparhiei Romanului
[i Bac\ului, a vorbit despre dinamizarea vie]ii social-culturale, pastoral misionare [i administrative
`n aceast\ eparhie, odat\ cu venirea Preasfin]itului
Ioachim B\c\uanul, felicitându-l totodat\, `n numele tuturor preo]ilor [i credincio[ilor, cu ocazia
serb\rii onomasticii. (pr. Ctin GHERASIM)

Proiect catehetic pentru adul]i, prin Patriarhia Român\
Proiectul catehetic „The Way“, `n traducere „Calea“, a fost prezentat `n diminea]a
de 20 septembrie 2011 `n cadrul lucr\rilor
Congresului Na]ional „Hristos `mp\rt\[it
copiilor“, chiar de cel care l-a ini]iat - profesorul David Frost de la prestigioasa universitate Cambridge. „The Way“ se adreseaz\ persoanelor cu vârste `ntre 18 [i 80
de ani, chemate s\ participe, timp de 12
s\pt\mâni, la discu]ii libere pe baza unor
teme despre credin]a ortodox\.
Proiectul a fost implementat pentru prima dat\
`n Anglia, `n urm\ cu 7 ani. „Ideea proiectului s-a

n\scut la Cambridge `ntr-un grup de 7 sau 8 prieteni
[i a venit din nevoia faptului c\ sim]eam nevoia
unui curs de catehez\ pentru adul]i. Cred c\ un astfel de proiect este necesar `n toate Bisericile
Ortodoxe din `ntreaga lume“, a precizat David Frost
Ideea proiectului este aceea de catehizare a
adul]ilor, `ntr-un spa]iu familiar, `n urma unei mese
comune. „Este vorba de o catehez\ dup\ modelul
copiat al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care,
`n cadrul unei mese familiare, a expus cele mai importante `nv\]\turi ale lui [i care sunt mântuitoare.
Dup\ acela[i model, dup\ o mas\ luat\ `n comun, la
nivelul grupului format va urma o prezentare din
partea unei autorit\]i biserice[ti sau a unei autorit\]i
cu `nalt\ preg\tire teologic\ privind una dintre cele

12 teme ale cursului, mai apoi, se va organiza un
grup de discu]ii, la care vor participa [ase sau nou\
persoane“, dup\ cum a declarat p\rintele inspector
patriarhal Constantin Naclad pentru Trinitas TV.
~n perioada urm\toare, va avea loc o sesiune de
formare a inspectorilor eparhiali [i a preo]ilor. „Am
stabilit data de 1 noiembrie pentru selectarea grupului de preo]i din fiecare Eparhie, pentru cei care vor
aplica, iar a doua jum\tate a lunii noiembrie reprezint\ perioada `n care se va organiza primul curs de
formare pentru proiectul Calea“, a mai precizat
p\rintele Constantin Naclad, citat de Agen]ia de
[tiri Basilica. Potrivit p\rintelui inspector patriarhal
Constantin Naclad, adul]ii vor beneficia de acest
nou proiect catehetic, din luna decembrie.
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PS Ioachim B\c\uanul [i Prim\ria
„P
Moine[ti au rânduit anul trecut ca Maica
Domnului s\ fie ocrotitoarea acestui ora[“,,
a explicat pr. protopop Costel Mare[.

Slujb\ arhiereasc\ de Zilele Moine[tiului
~n chiar perioada de `naintepr\znuire a Na[terii
Maicii Domnului, `n Protoieria Moine[ti, ca o
anticipare [i pregustare a marii s\rb\tori,
programul liturgic a fost intensificat, fiind adus\ de
la M\n\stirea Hadâmbu din jude]ul Ia[i icoana
f\c\toare de minuni a Maicii Domnului.
~nc\ de miecuri, 7 septembrie, cler [i credincio[i
deopotriv\ au participat `mpreun\ la slujbele
Vecerniei, Acatistului Maicii Domnului, Sfin]irii
apei (Aghiazma mic\) [i Tainei Sfântului Maslu. Cu
binecuvântarea ~naltpreasfin]itului Teofan,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, [i a
Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, a fost adus\
Anul trecut, cu ocazia târnosirii Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae“ [i
icoana f\c\toare de minuni a Maicii Domnului de „Na[terea Maicii Domnului“ din Moine[ti s-a consfin]it `n hrisovul ce a fost
a[ezat `n Sfânta Mas\ ca zilele culturale ale acestui municipiu s\ fie serbate
la M\n\stirea Hadâmbu din jude]ul Ia[i.
~n dup\-amiaza zilei de 8 septembrie, cu binecuvântarea ~naltpreasfin]itului Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, [i a PS Ioachim
B\c\uanul, la Catedrala „Sfântul Ierarh Nicolae“ din Moine[ti a fost adus\
icoana f\c\toare de minuni a Maicii Domnului de la M\n\stirea Hadâmbu
din jude]ul Ia[i. „S\rb\toarea Na[terii Maicii Domnului a constituit [i anul
acesta prilej de mare bucurie duhovniceasc\ pentru credincio[ii moine[teni.
Bunul Dumnezeu a rânduit s\ avem `n mijlocul nostru icoana f\c\toare de
minuni a Maicii Domnului de la M\n\stirea Hadâmbu din jude]ul Ia[i.
6.000 de oameni s-au perindat prin fa]a icoanei f\c\toare de minuni a Maicii
Domnului, rugându-se pentru cele de folos sufletului“, a declarat pr. protopop Costel Mare[.

anul III (XI) nr. 8-9

`n jurul zilei de 8 septembrie. „~n ziua s\rb\torii Na[terii Maicii Domnului,
la Moine[ti este [i Ziua petroli[tilor. PS Ioachim B\c\uanul [i Prim\ria
Moine[ti au rânduit anul trecut ca Maica Domnului s\ fie ocrotitoarea acestui ora[„, a explicat pr. protopop Costel Mare[. Astfel, ziua de 8 septembrie
coincide cu s\rb\toarea ora[ului, organizat\ sub numele „Zilele municipiului Moine[ti“, dup\ ce PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `n acord cu reprezentan]ii Prim\riei Moine[ti
au rânduit ca Maica Domnului s\ fie ocrotitoarea acestui ora[.
~n ziua de 8 septembrie, `n Biserica cu hramurile „Sfântul Ierarh
Nicolae“ [i „Na[terea Maicii Domnului“ din Moine[ti s-au s\vâr[it Utrenia
[i Sfânta Liturghie. De la orele 18:00, `n pia]eta „Sfântul Nicolae“, aflat\ `n
apropierea sfântului l\ca[, a avut loc un concert de muzic\ religioas\
sus]inut de arhid. Ciprian-Ioan Ignat [i arhid. Iulian Mu[at. ~n diminea]a
zilei urm\toare s-a oficiat Acatistul Maicii Domnului, de la ora 8:00, ca
dup\-amiaza, credincio[ii s\ aib\ bucuria de a `nt=mpina icoana f\c\toare de
minuni a Maicii Domnului de la M\n\stirea Hadâmbu din jude]ul Ia[i. La
sosirea acesteia s-a oficiat Acatistul Maicii Domnului, dup\ care credincio[ii au r\mas pentru a se `nchina icoanei Maicii Domnului de la
M\n\stirea Hadâmbu. De la orele 22:00 au fost oficiate Agheazma mic\ [i
Taina Sfântului Maslu. S\rb\toarea a continuat `n ziua de 10 septembrie, cu
oficierea, de la orele 8, a slujbelor Utreniei, Sfintei Liturghii [i a parastasului pentru ctitorii muta]i la Domnul, iar de la orele 18:00 s-au oficiat
Vecernia unit\ cu Litia.
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, a s\vâr[it duminic\, 11 septembrie, Sfânta Liturghie
la Biserica cu hramurile „Sfântul Ierarh Nicolae“ [i „Na[terea Maicii
Domnului“ din Moine[ti. Cei peste 4.000 de credincio[i s-au bucurat de frumuse]ea slujbei [i de cuvântul de `nv\]\tur\ adresat de PS Ioachim
B\c\uanul. „PS Episcop Ioachim B\c\uanul a vorbit despre cinstirea Maicii
Domnului, ar\tând c\ Fecioara Maria este cel mai frumos dar pe care noi
oamenii i l-am f\cut lui Dumnezeu. Episcopul-vicar al Eparhiei Romanului
[i Bac\ului a vorbit despre leg\tura strâns\ `ntre Sfânta Cruce [i Maica
Domnului, ambele fiind ajutoare de mare pre] pentru omul credincios“, a relatat pr. Costel Mare[, protopop al Protopopiatului Moine[ti.
La s\rb\toarea duhovniceasc\ a ora[ului au participat [i autorit\]i locale
[i jude]ene, care de[i au organizat evenimentul cultural „Zilele Moine[tiului“ au ales totu[i s\ fie `mpreun\ cu preo]ii [i credincio[ii [i s\ nu lipseasc\
de la bucuria slujirii liturgice. (www.protoieriamoinesti.ro)
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Peste o sut\ de credincio[i au `ntâmpinat, `n ziua
de 9 august, la Biserica Precista, Icoana f\c\toare
de minuni a Maicii Domnului de la M\n\stirea
Neam] [i racla cu fragmente din moa[tele Sfântului
Simeon din Muntele minunat.

{TIRI

Biseric\ nou\, dup\ 60 de ani de a[teptare
Satul Cucova face parte din
comuna Valea Seac\ [i se afl\ la o
distan]\ de aproximativ 40 de km
de Bac\u [i 20 de km de Adjud, `n
apropierea drumului european E85.
Conform legendei, binecredinciosul
voievod {tefan cel Mare [i Sfânt, `n
urma unei victorii, a r\spl\tit
vitejia c=torva dintre o[teni,
d\ruindu-le p\mânt pe aceste
meleaguri. ~ntre ace[tia se aflau
Cucu la Cucova, Scurtu la Scurta,
Sascu la Sascut etc.
A[adar, Cucova este un sat de r\ze[i cu o
vechime considerabil\. Biserica având hramul
„Adormirea Maicii Domnului“, construit\ `n cea
de-a doua jum\tate a secolului al XIX-lea pe locul
uneia mai vechi, a fost grav avariat\ `n urma
cutremurului din anul 1940. Sub conducerea preotului din acea vreme - vrednicul de pomenire,
Chiriba[a Dumitru - [i cu sprijinul Consiliului
Parohial, s-a procedat la demolarea ei, cu speran]a
construirii alteia. Pe locul funda]iei vechii biserici
s-a construit o bisericu]\ din lemn, ce urma s\ fie
folosit\ pân\ la construc]ia noii biserici. Din p\cate,
autorit\]ile n-au mai permis construc]ia altei biserici. Dup\ trecerea la cele ve[nice a preotului
Chiriba[a, a urmat preotul Carp Constantin, care a
`nceput lucr\ri de renovare [i extindere a micii biserici din lemn. Acesteia i s-a ad\ugat un pridvor, ia fost schimbat acoperi[ul, du[umeaua a fost
`nlocuit\ etc. ~n urma acestor lucr\ri, biserica a fost
resfin]it\ de c\tre PS Episcop Eftimie Luca [i
aceasta exist\ [i `n prezent. Din martie 1998, a fost
numit ca paroh pr. Racovi]\ Marin, care, cu
binecuv=ntarea chiriarhului [i cu sprijinul
Consiliului Parohial, a pus piatra de temelie a unei
noi biserici, lâng\ cea veche.

PS P\rinte Episcop Ioachim, `n mijlocul credincio[ilor veni]i s\ participe
la slujba sfin]irii bisericii noi din satul Cucova

Biserica nou\ a parohiei Cucova, protopopiatul
Sascut a fost construit\ din zid\rie de BCA, pe cadre
de beton, având forma de cruce [i dou\ turle. La ridicarea acestui l\ca[ de cult, al\turi de cele 150 de
familii din parohie, o contribu]ie `nsemnat\ au avuto câ]iva fii ai satului (Nicu si Valeriu Damian(†),
Gheorghe Daraban, Vasile {endrea), ce au contribuit
substan]ial. De asemenea, Consiliul Local al
Comunei Valea Seac\, `n frunte cu primarul Ioan
Prav\], au acordat aten]ie [i ajutor sporit acestei biserici. Cu toate aceste eforturi conjugate, biserica a
fost finalizat\, fiind pictat\ `n tehnica fresco, de c\tre
pictorul Constantin Zafiu, [i `mpodobit\ cu o catapeteasm\ [i mobilier sculptate din lemn de stejar, fiind sfin]it\ de c\tre PS Episcop Ioachim B\c\uanul,
`n ziua de 4 septembrie 2011. Noul l\ca[ de

`nchinare a primit acela[i hram ca [i biserica veche
din lemn - „Adormirea Maicii Domnului“.
~n cadrul Sfintei Liturghii oficiate cu acest prilej,
a fost hirotonit `ntru diacon tân\rul Lupu Bogdan.
La slujba de sfin]ire PS P\rinte Episcop Ioachim a fost `nconjurat de un sobor format din 28
de preo]i, spre bucuria celor cca 2500 de credincio[i prezen]i la eveniment. ~ntre ace[tia s-au aflat
[i parlamentarii din zon\, precum [i oficialit\]i jude]ene [i locale.
S-au acordat distinc]ii de vrednicie ctitorilor, iar
PC Pr. Marin Racovi]\ a fost r\spl\tit cu distinc]ia
de iconom stavrofor, pentru osteneala depus\ la
ridicarea acestui frumos l\ca[ de `nchin\ciune.
(www.protoieriasascut.ro)

Icoane f\c\toare de minuni din Neam], `n pelerinaj la Bac\u
Peste o sut\ de credincio[i au `ntâmpinat, `n ziua de 9 august, la Biserica
Precista, Icoana f\c\toare de minuni a Maicii Domnului de la M\n\stirea Neam]
[i racla cu fragmente din moa[tele Sfântului Simeon din Muntele minunat (din
Antiohia Siriei), care a fost d\ruit\ m\n\stirii Neam] de Sfântul {tefan cel Mare
`n anul 1463.
„Ca `n fiecare an, de 12 ani `ncoace, cu prilejul hramului Bisericii Precista din
Bac\u, cu binecuvântarea ~naltpreasfin]itului Teofan, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei, [i a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, am adus spre `nchinarea credincio[ilor aceast\ icoan\ de la
M\n\stirea Neam]. Ca o binecuvântare pentru b\c\uani, [i spre mângâierea lor,
anul acesta au fost aduse [i moa[te ale Sfântului Simeon din Muntele minunat“, a
declarat pr. paroh Constantin Tomozei.
Dup\ cum a relatat pr. paroh Constantin Tomozei, protopop al Protopopiatului
Bac\u, `n perioada 9-15 august, programul liturgic a fost intensificat, pentru a fi
al\turi de pelerinii care au venit pentru a se `nchina icoanei minunate [i moa[telor

Sf. Simeon. Sfânta Liturghie a fost s\vâr[it\ `n fiecare diminea]\, iar sâmb\t\ [i duminic\ seara s-a oficiat Vecernia unit\ cu Litia de c\tre un sobor de preo]i. De
asemenea, duminic\, 14 august, `n altarul de var\ din curtea Bisericii Precista, Sfânta
Liturghie a fost oficiat\ de c\tre PS Ioachim B\c\uanul. Pe parcursul `ntregii
s\pt\m=ni credincio[ii au avut ocazia s\ participe la slujbele Acatistului Maicii
Domnului [i Acatistului Sfântului Simeon.
Pelerinajul cu icoana f\c\toare de minuni a Maicii Domnului de la Neam] a
avut loc cu prilejul hramului Bisericii „Adormirea Maicii Domnului“ [i s-a
`ncheiat luni, 15 august.
~n aceea[i perioad\, `ntre 9 [i 11 august, o alt\ icoan\ f\c\toare de minuni sa aflat `n Bac\u. La Biserica Lazaret (l=ng\ Selgros), a fost adus\ `n pelerinaj
icoana Maicii Domnului de la Trife[ti, jude]ul Neam]. Fiind cunoscut\ drept
„Icoana aduc\toare de ploaie“, aceasta este purtat\ `n mod frecvent `n pelerinaje
`n parohiile care cer ocrotire Maicii Domnului. (pr. Ctin GHERASIM)
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Proiectul „T
Te iube[te mama!“ are `n vedere
facilitarea comunic\rii audio-vvizuale `ntre copii [i p\rin]ii
acestora care sunt pleca]i la munc\ `n str\in\tate.

Sprijin [i asisten]\ pentru
copiii migran]ilor români, la Bac\u
Cu binecuvântarea Preasfin]itului Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, Funda]ia „Episcop
Melchisedec“ Filiala Bac\u, `n parteneriat cu
Asocia]ia Cre[tin\ de Caritate [i Ajutor
„Ovidenia 2005“ Bac\u [i Asocia]ia Femeilor
Române din Italia, a organizat, `n Duminica migran]ilor români (21 august 2011), o mas\ rotund\ `n cadrul proiectului „Te iube[te mama!“.
Acest proiect are `n vedere facilitarea
comunic\rii audio-vizuale `ntre copii [i p\rin]ii
acestora care sunt pleca]i la munc\ `n diferite ]\ri
din Uniunea European\, pentru a preveni [i
diminua num\rul, mereu crescând, de sinucideri
[i ucideri `n rândul copiilor r\ma[i `n România.
Activitatatea propus\ `n cadrul proiectului
„Te iube[te mama!“s-a derulat `n Duminica migran]ilor români, instituit\ prin hot\rârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care a
avut loc `n luna februarie a anului 2009, conform
c\reia, `n toate bisericile ortodoxe membrii familiilor românilor care tr\iesc `n afara grani]elor
]\rii vor `n\l]a rug\ciuni de mul]umire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu.

Proiectul „Te iube[te mama!“ ini]iat de c\tre
doamna Silvia Dumitrache, pre[edinta Asocia]iei
Femeilor Române din Italia, a fost prezentat comunit\]ii b\c\uane la data de 1 iunie 2011, `n
cadrul unei `ntâlniri organizate cu sprijinul doamnei senator Elena Mitrea la Biblioteca Jude]ean\
„Costache Sturdza“ Bac\u. Doamna senator
Elena Mitrea s-a implicat [i se implic\ `n sensibilizarea opiniei publice [i a factorilor de decizie atât asupra problematicii copiilor r\ma[i singuri acas\ dup\ plecarea p\rin]ilor `n str\in\tate,
cât [i asupra problematicii copiilor cu autism.
~ntâlnirea programat\ `n data de 21 august 2011
a debutat la Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ Lazaret din municipiul Bac\u, prin rostirea
unui cuvânt de `nv\]\tur\ privitor la duminica migran]ilor români [i s\vâr[irea unor rug\ciuni de
mul]umire [i c\l\torie pentru familiile românilor
care lucreaz\ sau studiaz\ `n afara ]\rii.
Apoi, `ncepând cu orele 14, la sediul Asocia]iei Cre[tine de Caritate [i Ajutor Ovidenia
2005 Bac\u a avut loc o mas\ rotund\, la care sa supus aten]iei situa]ia copiilor migran]ilor

români. S-au eviden]iat ini]iative ale Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului [i ONG-urilor
b\c\uane pentru men]inerea rela]iilor `ntre copiii
r\ma[i acas\ [i p\rin]ii lor din str\in\tate [i
sus]inerea psihologic\ a acestora, s-au ascultat
m\rturii ale unor copii care au p\rin]ii pleca]i din
]ar\, s-a realizat o conexiune Skype, cu ajutorul
c\reia copiii unei familii din localitatea Balcani,
jude]ul Bac\u au putut comunica audio-video cu
mama lor plecat\ `n Italia etc.
La final s-au f\cut propuneri pentru activit\]i
viitoare [i s-au prezentat dou\ a[ez\minte socialfilantropice care au printre beneficiari copii
r\ma[i singuri acas\, dup\ plecarea p\rin]ilor din
]ar\. „A[ez\mântul social-filantropic de la parohia Lazaret [i Ansamblul social «Ovidenia2005»
din Bac\u au `n componen]\ câte un centru de zi
pentru 20, respectiv 60 de copii ai c\ror p\rin]i
sunt pleca]i `n afara ]\rii. Aceste a[ez\minte vor
oferi servicii de consiliere spiritual\ [i juridic\,
asisten]\ `n efectuarea temelor [i hran\ cald\“, a
explicat pr. Eugen-Ciprian Ciuche. (Carla-Livia
PI{CU)

Sfin]iri `n prima zi a anului bisericesc
~n prima zi a noului an bisericesc, 1 septembrie 2011,
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, a oficiat slujba de resfin]ire a Bisericii
„Adormirea Maicii Domnului“ din parohia Cuci, Protopopiatul
Roman. La acest sfânt l\ca[, ce dateaz\ din anul 1816, s-au realizat lucr\ri de re`nnoire `n ultimii ani sub coordonarea p\rintelui
paroh Constantin Carp, sus]inut de credincio[ii din zon\.
Cu aceea[i ocazie, PS Ioachim B\c\uanul, `nconjurat de un
sobor de preo]i, a sfin]it [i binecuvântat noul a[ez\mânt social-filantropic, ce va purta hramul „Sfântul Dionisie Exiguul“.
Construit `ncepând cu anul 2009, a[ez\mântul va contribui la intensificarea activit\]ilor social-filantropice `n parohie.
„Slujba de resfin]ire a bisericii construit\ `n 1816 [i de sfin]ire
a casei praznicale au oferit un bun prilej de a face, al\turi de ierarhul nostru [i `mpreun\ cu invita]ii, rug\ciuni de mul]umire la
`ncheierea anului bisericesc [i s\ `n\l]\m rug\ciuni de cerere pentru noul an bisericesc [i [colar care urmeaz\ s\ `nceap\“, a spus
preotul Constantin Carp, parohul Bisericii „Adormirea Maicii
Domnului“ din Cuci.
A[ez\m=ntul social „Sf. Dionisie Exiguul“ a fost construit
`ntre anii 2009 - 2011, prin munca voluntar\ a localnicilor [i din
mici sponsoriz\ri. Cei care au contribuit la ridicarea acestui
a[ez\m=nt social au primit diplome de vredincie, ca recunoa[tere
a valorii pe care str\dania lor o are `n fa]a lui Dumnezeu [i a oamenilor. (C.G.)
anul III (XI) nr. 8-9
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Construirea noii bisericii din Icu[e[ti a `nceput
`n anul 2003, pe 6 august, piatra de temelie
fiind pus\ de Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul.

{TIRI

~n prezen]a PS Episcop Ioachim
B\c\uanul, a reprezentan]ilor
autorit\]ilor locale [i a numero[i
credincio[i, crucea mare, de pe turla
principal\ a bisericii din Icu[e[ti, a fost
`n\l]at\ `n ziua `n care `ntreaga
Biseric\ ortodox\ pr\znuie[te
~n\l]area Sfintei Cruci a Domnului
[i M=ntuitorului Nostru Iisus Hristos

~n ziua de 14 septembrie a.c.
PS Episcop
Ioachim
B\c\uanul
a oficiat slujba
de sfin]ire a crucilor ridicate
pe Biserica
„Sf. ~mp\ra]i
Constantin
[i Elena“
din Icu[e[ti

~n\l]area sfintelor cruci pe biserica din Icu[e[ti
Localitatea Icu[e[ti, situat\ la 16
Km de Roman, `n comuna cu
acela[i nume, a fost atestat\
documentar `nc\ din secolul al
XVI-lea. Aici se afl\ una dintre cele
mai vechi biserici din lemn care se
mai p\streaz\ `n Moldova, ast\zi
devenit\ ne`nc\p\toare pentru
credincio[ii din Icu[e[ti. De[i
primul document men]ioneaz\
Icu[e[tiul `n anul 1591, comunitatea cre[tinilor de aici este cu
siguran]\ mai veche, dat fiind c\,
acum 420 de ani localitatea era
consemnat\ ca un sat `nchegat, cu
biseric\, preot [i mul]i locuitori.
Despre biserica veche din Icu[e[ti, cu hramul
„Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil“, biseric\ de
propor]ii modeste, construit\ din bârne de lemn,
a[ezate orizontal [i acoperite `n exterior cu scânduri
de brad, iar `n `nterior cu lut, nu se p\streaz\ niciun
fel de date privitoare la anul târnosirii ei. Dup\
vârsta bârnelor [i dup\ `nf\]i[area general\ a bisericii, la care se adaug\ informa]iile p\strate de
tradi]ia transmis\ de locuitorii mai b\trâni ai satului, construc]ia este ridicat\ `n perioada anilor 1840

- 1860. Tradi]ia local\ spune c\ `naintea acesteia, `n
acela[i loc, ar fi fost un schit de c\lug\ri, despre a
c\rui existen]\, `ns\, nu avem date precise. De
asemenea, nu se p\streaz\ niciun document cu numele ctitorilor, decât date din tradi]ia local\, care ne
spun c\ biserica ar fi fost construit\ din dona]iile a
30 locuitori ai satului din vremea aceea.
Dat fiind c\ spa]iul oferit de biserica veche nu mai
corespundea nevoilor comunit\]ii, enoria[ii acestei
parohii au hot\r=t c\ este necesar\ ridicarea unei biserici noi, mai `nc\p\toare, a[ezat\ `n centrul satului, o
loca]ie mai accesibil\ dec=t a bisericu]ei de lemn, care
se afl\ `n vechea vatr\ a satului, pe malul Siretului.
Construirea noii bisericii a `nceput `n anul 2003,
pe 6 august, piatra de temelie fiind pus\ de Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopie Romanului [i Bac\ului, `nso]it de un sobor de preo]i, `n prezen]a oficialit\]ilor locale [i a credincio[ilor. Din anul 2008, lucr\rile de zidire au progresat `ntr-un ritm rapid, r\spunzând astfel dorin]ei
credincio[ilor care-[i doresc finalizarea construc]iei [i
sfin]irea acestui nou l\ca[ de `nchinare.

~n\l]at prin cruce spre nemurire
~n dup\-amiaza zilei de 14 septembrie 2011, `n
ziua ~n\l]\rii Sfintei Cruci, a avut loc slujba de sfin]ire [i `n\l]are a crucilor pe biserica cu hramul
„Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena“. Slujba de
sfin]ire a crucilor a fost oficiat\ de c\tre Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul, `nconjurat

de un sobor de preo]i [i diaconi. Momentul a fost
`nc\rcat de sfin]enie [i emo]ie adânc\, `mplinind
dorin]ele unei comunit\]i ancorate `n sacralitate.
~n prezen]a reprezentan]ilor autorit\]ilor locale
[i a unui num\r mare de credincio[i [i pelerini,
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul a fost `ntâmpinat,
`n mod tradi]ional, cu pâine [i sare, de copii ai [colii
din localitate, ce purtau `n mâini flori [i cruciuli]e.
Dup\ ce crucile bisericii au fost sfin]ite, ierarhul
roma[can a rostit un frumos cuvânt de `nv\]\tur\,
subliniind importan]a acestui moment corelat cu
semnifica]ia zilei de pr\znuire a ~n\l]\rii Sfintei
Cruci. „Odat\ cu acest moment de s\rb\toare
cre[tin\, satul Icu[e[ti a intrat din nou `n istoria unui
neam dreptm\ritor, prin a[ezarea pe biseric\ a
crucii, simbol al biruin]ei [i al sfin]eniei“, a spus `n
cuv=ntul s\u PS Episcop Ioachim B\c\uanul.
Crucile ce au fost ridicate pe noul l\ca[ de
`nchinare sunt din inox [i au fost donate de dl Enea
Vasile, fiu al satului Icu[e[ti, unul dintre binef\c\torii noii biserici, fapt recunoscut [i prin distinc]ia
de vrednicie, `nso]it\ de icoana Sf. Parascheva,
oferit\ din partea ierarhului de la Roman. Cu acela[i
prilej, PS Episcop Ioachim B\c\uanul a hirotesit
iconom stavrofor pe pr. paroh Valentin B\ltoi. De
asemenea a acordat distinc]ii de vrednicie ctitorilor,
mul]umind tuturor pentru eforturile depuse `n slujba Bisericii, c\ci, `n mai mic\ sau mai mare m\sur\,
fiecare dup\ posibilit\]i, to]i enoria[ii parohiei Icu[e[ti au contribuit la ridicarea bisericii noi, manifestându-[i `n felul acesta dragostea pentru Ortodoxie
[i tradi]ie. (pr. Ctin GHERASIM)
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DOSAR
Odat\ cu Iisus Hristos C\s\toria devine Tain\
 Fragmente din cuv=ntul rostit la conferin]ele preo]e[ti de la Sl\nic Moldova cu tema:
Familia preotului - model pentru familia cre[tin\ 
Anul acesta, pe `ntreg cuprinsul
Patriarhiei Rom=ne s-au accentuat discu]iile asupra celor
dou\ Sfinte Taine care stau la
baza familiei: Botezul [i
Cununia. Botezul este cel care ne
introduce `n Biseric\, iar
Cununia e cea care `ntemeiaz\
familia cre[tin\, av=nd ca scop
aducerea pe lume a copiilor,
botezarea [i educarea lor. ~ns\,
scopul esen]ial [i fundamental
at=t `n familia personal\, c=t [i
`n familia mare, `n parohie, este
m=ntuirea.
† Ioachim B\c\uanul,
Episcop-v
vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului
Familia este `ntemeiat\ `n Hristos [i prin
Hristos, El fiind capul, noi fiind m\dularele familiei duhovnice[ti `ntemeiate prin puterea
Duhului Sfânt, la Cincizecime. Cincizecimea se
repet\ permanent, mai ales atunci când se `ntemeiaz\ familia. Taina Cununiei const\ `n aceea
c\ faciliteaz\ o rela]ie direct\ cu Dumnezeu, care, `n familie, se realizeaz\ `ntotdeauna prin cel\lalt, fie c\ vorbim de familia l\rgit\, Biserica,
fie c\ vorbim despre b\rbatul [i femeia uni]i `n
Hristos `n Biseric\.

~n familie domne[te monarhia
lui Unu care une[te
Odat\ cu Iisus Hristos C\s\toria devine Tain\.
Taina este misterul care se consum\. Atunci când
s\vâr[im o Sfânt\ Tain\, omul este pus `n rela]ie
direct\ cu Dumnezeu, a[a cum, `n Taina Botezului, cel care se boteaz\ devine fiu al Bisericii,
m\dular `n parte al Trupului tainic al lui Hristos,
care este Biserica.
~n C\s\torie, Taina se consum\, dar cade prin
cel\lalt, c\tre cel\lalt, cu cel\lalt. Atunci când
spunem „Se cunun\ robul lui Dumnezeu, cu
roaba lui Dumnezeu“, cel care ia `n c\s\torie
anul III (XI) nr. 8-9

intr\ `n rela]ie direct\ cu Dumnezeu, prin cel\lalt.
Astfel putem spune c\, `n familie, se instaleaz\
monarhia lui Unu, Dumnezeu fiind Unicul Care
une[te. ~n c\s\torie, cei doi particip\ unul la taina
celuilalt, neconfundându-se `ntre ei. Se creeaz\ o
rela]ie trinitar\, `n care Hristos este Cel Care
une[te: tu - Hristos - cel\lalt. De aceea poligamia
nu are nicio relevan]\, c\ci nu po]i `mp\r]i iubirea decât tu cu cel\lalt, ca apoi aceasta s\
devin\ manifest\ c\tre copiii care descind din
rela]ia binecuvântat\. ~n fa]a celuilalt trebuie s\
vezi fa]a lui Hristos. {i cum de Hristos dore[ti s\
te apropii, s\ te une[ti cu El `n dragostea Lui,
atunci bine`n]eles c\ prin cel\lalt, care te duce la
Hristos, se `nt\re[te unitatea familiei.

M=ntuirea - scopul primordial
al familiei
Scopul primordial al familiei trebuie s\ fie
mântuirea. De aici decurg toate celelalte roluri
ale acesteia. De aceea putem numi familia „mica
Biseric\“, c\ci [i aceasta, ca [i „familia mare“,
presupune comuniune. ~n sine, aducerea pruncilor pe lume transform\ familia `ntr-o cetate
nev\zut\, care se `nt\re[te `n lupta contra
vr\jma[ilor v\zu]i sau nev\zu]i prin rug\ciunea
unuia pentru cel\lalt. A[a cum spune Psalmistul:
„Iat\, fiii sunt mo[tenirea Domnului, r\splata rodului pântecelui. Precum sunt s\ge]ile `n mâna
celui viteaz, a[a sunt copiii p\rin]ilor tineri.
Fericit este omul care-[i va umple casa de copii;

nu se va ru[ina când va gr\i cu vr\jma[ii s\i `n
poart\.“ (Psalmul 126, 3-5)
Atunci când prin c\s\torie, un t\n\r [i o
tân\r\, prin dragoste, se d\ruiesc unul altuia, cuplul lor se `nscrie `n supranaturalitatea unui mister. Via]a, cu toate c\ trece prin materialitatea biologicului, nu este nici simplu fapt biologic, nici
un simplu fapt individual. Este dinamism universal, care are o surs\ inefabil\. Nu putem desprinde via]a omului de „izvorul vie]ii Dumnezeu“. ~n acest sens tradi]ia patristic\ arat\
mult respect fa]\ de crearea natural\ a vie]ii.
Via]a este respectat\ ca un dar natural, `n virtutea
originii sale supranaturale. De aceea, familia trebuie respectat\ ca fapt natural, `n virtutea
`nscrierii ei `n supranatural, prin care-[i cap\t\, `n
Cununie, statutul ei de Tain\.
Cei doi, uni]i prin Taina Sfintei Cununii, sunt
datori s\ lucreze pentru m=ntuirea proprie [i a
celuilalt, oferind copiilor n\scu]i `n familia
cre[tin\ modelul vie]ii `n Hristos. ~n familia
cre[tin\ modern\ este necesar s\ devin\ evident
faptul c\ via]a cre[tin\ nu este o via]\ oarecare,
c\reia `i ad\ug\m câte o liturghie din când `n
când, câteva rug\ciuni `n fapt de sear\, când nu
suntem prea obosi]i, sau o atitudine pioas\ fa]\ de
vreun eveniment al vie]ii cotidiene. Via]a cre[tin\
este aceea mereu raportat\ la Hristos, mereu
con[tient\ c\, Cel Care acum mai bine de 2000 de
ani S-a n\scut `ntr-o pe[ter\, nu a `ncetat s\ Se
nasc\, `n mod spiritual, dup\ Rusalii, `n fiecare
inim\ cre[tin\ ce se `mbrac\ `n haina botezului.
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~n ziua de 21 august, PS Episcop Ioachim B\c\uanul a
f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a oficiat slujba de sfin]ire a Catedralei
Na[terea Maicii Domnului“ din Gura Humorului.
„N

REPERE

Agenda de lucru a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
pe lunile august - septembrie 2011
AUGUST
1 august
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Baciu, Parohia
Soci; Pr. Toader Laz\r, Parohia Gârleni; Pr. Vasile Cozma, protopop al Protopopiatului Buhu[i; Pr. Aurel Cârlan, Parohia Vultureni;
2 august
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Lupu, Parohia
Gher\ie[ti; Pr. Liviu Burlacu, asistent social Parohia
Lazaret; Pr. Costel Mare[, protopop al Protopopiatului
Moine[ti; Pr. Domide Muche, Parohia Poiana; Pr.
Emilian Lazer, Parohia Române[ti; Pr. Nicolae Seneca
Iordache, Parohia Bere[ti Bistri]a I; Pr. Traian Sandu,
Parohia Secuieni, Bac\u;
3 august
- audien]e [i lucr\ri de birou;
4 august
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
6 august
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea „Buna
Vestire“, Tisa Silvestri. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
8-12 august
- audien]e [i lucr\ri de birou;
14 august
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica Precista,
Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica Precista
Mare, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
15 august
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea „Adormirea Maicii Domnului“, Varatec. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\;
16 august
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea „Adormirea Maicii Domnului“, Varatec. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\;
17 august
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Remus Scântee, Parohia „Sf. ~mp. Constantin [i Elena“, Roman; Pr. Constantin Carp, Parohia Cuci; Pr. Cezar Ungureanu, Ia[i;
Pr. Aurel Cârlan, Parohia Vultureni; Pr. Claudiu {o[u,
Bac\u; Pr. Ovidiu Radu, Parohia Lazaret, Bac\u; Pr.
Costel Balaban, Parohia Gârlenii de Sus; Pr. {tefan Ababei, Consilier patriarhal; Pr. Ioan Bârg\oanu, Parohia
„Buna Vestire“, M\n\stirea Ca[in; d-l Mihai Apetroaie,
Bac\u; d-l Ciprian Nedelcu, Bac\u; d-l Viorel Co[eraru,
director Grupul {colar Industrial Letea, Bac\u;
18 august
- audien]e [i lucr\ri de birou;

~n zilele de 15-16 august, PS Episcop Ioachim B\c\uanul a oficiat Sfânta Liturghie
la M\n\stirea Varatec, cu prilejul s\rb\toririi hramului Adormirea Maicii Domnului
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consilului eparhial;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Cozma, protopop al Protopopiatului Buhu[i; Pr. Costel Mare[, protopop al Protopopiatului Moine[ti; Pr. Remus Scântee,
Parohia „Sf. ~mp. Constantin [i Elena“, Roman; Pr.
Marin Racovi]\, Parohia Cucova; Pr. Drago[ Nistor,
Parohia „Sf. Gheorghe“, Moine[ti; Pr. Daniel Popa,
Parohia Bere[ti Tazl\u; d-l Prof. Dan Lauren]iu
Leoreanu, primarul Mun. Roman;

22 august
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Daniel Silviu Matei,
Parohia Gura V\ii; Pr. Florin Aurel }uscanu, protopop
al Protopopiatului Roman;

19 august
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Constantin Leonte, Parohia „Sf. Gheorghe“, Bac\u; Pr. Liviu D\nil\, Parohia
Chetri[; Pr. Cristian Apetrei, Parohia Poienari; Pr. Vasile
Nicoar\, Parohia Butn\re[ti; Pr. Ionel Vasiloiu, Parohia
H\ineala; Pr. Romeo Sbârcea, Parohia Bl\ge[ti; Pr.
Vasile Pelin, Parohia „Sf. Trei Ierarhi“, Buhu[i;

24 august
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Gheorghe Bârjovanu,
Parohia Orbic; Pr. Ilie Ursu, M\n\stirea „Sf. Ap. Petru
[i Pavel“, Lipova; Pr. Iulian Ciprian Bertea, Parohia
Bote[ti; Ieromonah Ciprian Mera, Schitul Zimbru; Pr.
Adrian Merlu[c\, Parohia Le]cana; d-na Irina Leonte,
inspector Disciplina Religie, Inspectoratul {colar
Jude]ean Bac\u; d-l Dan Ioan C\rpu[or, Roman

20 august
- a f\cut parte din delega]ia de ierarhi, membri ai
Sfântului Sinod, care, l-au `nso]it pe Preafericitul
P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
la M\n\stirile Humor [i Vorone];

25 august
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Strat, Parohia
„Sf. Dimitrie“, Roman; Pr. Marius Barbacaru, parohia
B\trâne[ti;

21 august
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a oficiat slujba de sfin]ire a Catedralei „Na[terea Maicii Domnului“, Gura Humorului;
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala
„Na[terea Maicii Domnului“, Gura Humorului;

23 august
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;

26 august
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
27 august
- a oficiat Slujba de sfin]ire a a[ez\mântului social-filantropic din Parohia B\hn\[eni, Protopopiatul Moine[ti;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Arhangheli Mihail [i Gavriil“, Parohia B\hn\[eni. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
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~n ziua de pr\znuire a Na[terii Maicii Domnului,
PS Episcop Ioachim B\c\uanul a oficiat Sfânta Liturghie
cu prilejul hramului la M\n\stirea Giurgeni.

- a hirotesit sachelar pe Pr. Bogdan Sardeni, Parohia
B\hn\[eni;
- a oficiat Taina Botezului pentru pruncul Andrei Sardeni;
28 august
- a oficiat Slujba de resfin]ire a Bisericii „Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavriil“, Parohia Române[ti,
Protopopiatul Moine[ti;
- a oficiat Slujba de sfin]ire a a[ez\mântului social-filantropic „Sf. Cuv. Daniil Sihastru“, Parohia Române[ti;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil“, Parohia Române[ti, Protopopiatul Moine[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotesit iconom-stavrofor pe Pr. Dragos Nistor,
slujitor Parohia „Sf. Gheorghe“, Moine[ti [i iconom pe
Pr. Emilian Lazer, Parohia Române[ti;
29 august
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea „Buna
Vestire“, Tisa Silvestri. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog
Augustin Cârlan, pe seama Parohiei Odobe[ti,
Protopopiatul Bac\u;
30 august
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;

- a hirotesit iconom-stavrofor pe PC Pr. Marin
Racovi]\, Parohia Cucova;
5 septembrie
- a prezidat prima serie a Conferin]ei preo]ilor cu
tema „Familia preotului, model pentru familia cre[tin\“,
organizat\ `n sta]iunea Sl\nic Moldova, `n cadrul c\reia
a conferen]iat Pr. Prof. Dr. Nicolae Achimescu,
Facultatea de Teologie, Ia[i;
6 septembrie
- a audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Costel Mare[, protopop
al Protopopiatului Moine[ti;
7 septembrie
- a audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Constantin P\duraru,
Parohia Bro[teni; Pr. Teodor Terente, Parohia Br\ni[teni; Pr. Constantin Carp, Parohia Cuci; Pr. Ioan
Negoi]\, protopop al Protopopiatului Sascut; Pr. Florin
Aurel }uscanu, protopop al Protopopiatului Roman; d-l
Blanaru Ciprian Vasile, Roman;
8 septembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea „Na[terea
Maicii Domnului“, Giurgeni. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog
Gheorghe Mitrea, pe seama M\n\stirii Giurgeni [i `n
treapta de ieromonah pe PC Ierodiacon Mina (Irinel)
Ciobotaru, pe seama M\n\stirii Giurgeni;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „Sf. P\rin]i
Ioachim [i Ana“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba de sfin]ire a a[ez\mântului socialfilantropic „Micul cre[tin“, de la Biserica „Sf. P\rin]i
Ioachim [i Ana“, Roman;
9 septembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon
Bogdan Lupu, pe seama Parohiei Lehancea, Protopopiatul Sascut;
- a hirotesit duhovnic pe PC Pr. Bogdan Lupu;
- a participat la Slujba de Te-Deum oficiat\ cu prilejul zilei onomastice;
- a audien]e [i lucr\ri de birou;
10 septembrie
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „Adormirea
Maicii Domnului“, Parohia Gura V\ii, Protopopiatul
Buhu[i;

31 august
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Romeo Sbârcea, Parohia Bl\ge[ti; Pr. Vasile Pelin, Parohia „Sf. Trei Ierarhi“,
Buhu[i; Pr. Puiu Breahn\, Parohia „Sfântul Nicolae“,
Buhu[i; Pr. Iulian Ciprian Bertea, Parohia Bote[ti; Pr.
Sorin Popica, Parohia Tama[i; Pr. Gheorghe Turcu,
Biserica „Sf. Pantelimon“, Spitalul de Urgen]e Moine[ti; Pr. Constantin Carp, Parohia Cuci; Pr. Florin
Aurel }uscanu, protopop al Protopopiatului Roman;

SEPTEMBRIE
1 septembrie
- a oficiat Slujba de resfin]ire a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului“, Parohia Cuci, Protopopiatul
Roman;
- a oficiat slujba de sfin]ire a a[ez\mântului socialfilantropic „Sf. Dionisie Exiguul“ din Parohia Cuci;
- a oficiat Slujba de Te-Deum la `nceputul anului
bisericesc `n Biserica „Adormirea Maicii Domnului“,
Parohia Cuci. A rostit cuvânt de `nv\]\trur\.
2 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ilarion Mâ]\, Parohia
Hârja; Pr. Gheorghe Smerea, directorul Seminarului Teologic „Sf. Gheorghe“, Roman; Pr. Ionu] C\s\neanu, Capela
„Sf. Andrei“, Arena Mall, Bac\u; d-l Ni]\ C\t\lin, Moine[ti;
3 septembrie
- a oficiat Slujba de resfin]ire a Bisericii „Sfin]ii
Ioachim [i Ana“, din cimitirul Eternitatea, Roman. A
rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
4 septembrie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Bisericii „Adormirea
Maicii Domnului“, Parohia Cucova, Protopopiatul Sascut;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Adormirea
Maicii Domnului“, Parohia Cucova, Protopopiatul
Sascut. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog
Lupu Bogdan, pe seama Parohiei Lehancea, Protopopiatul Sascut;

anul III (XI) nr. 8-9

Inaugurarea Centrului de afaceri din Bac\u
Pe 22 septembrie Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului Prefectul a oficiat slujba de sfin]ire [i binecuvântare a Centrului de Afaceri [i Expozi]ii
„Mircea Cancicov“Jude]ului Bac\u, la care au participat dl Dragos Benea, pre[edintele Consiliului
Jude]ean, [i dl Romeo Stavarache, primarul municipiului Bac\u, al\turi de cei mai importan]i oameni de afaceri din aceast\ zon\ a Moldovei. Situat la ie[irea din ora[ spre One[ti, acest centru
cuprinde spa]ii expozi]ionale [i s\li de conferin]e, fiind unul dintre cele mai moderne construite `n
]ar\ `n ultimii ani. „Credem c\, de acum, vor fi [i ani de bun\stare. Noi binecuvânt\m bun\starea,
pentru c\ Dumnezeu l-a creat pe om [i l-a pus pe p\mânt s\ administreze bunurile de aici. De
asemenea, cu binecuvântare realiz\m lucruri utile pentru noi `n[ine, pentru binele personal, `ns\
trebuie mereu s\ ne gândim [i la binele ob[tesc. De aceea am f\cut acum [i o rug\ciune special\,
prin care omul este `ndemnat s\ lucreze permanent [i s\ aib\ con[tiin]a c\ totul este darul lui
Dumnezeu. Dând din darul lui Dumnezeu [i celui `n lips\, p\strând comuniunea interpersonal\,
facem astfel `ncât s\ nu se instaureze egoismul `n sufletul nostru.“, a precizat PS Ioachim
B\c\uanul, `n cuvântul rostit cu aceast\ ocazie. (C.G.)
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~n ziua de 11 septembrie, PS Episcop Ioachim B\c\uanul
s-aa aflat `n mijlocul preo]ilor [i credincio[ilor care au `ntâmpinat,
la Catedrala arhiepiscopal\ din Roman, icoana f\ctoare
de minuni a Maicii Domnului de la M\n\stirea Hadâmbu.
- a oficiat Slujba Aghesmei [i sfin]irea lucr\rilor exterioare la Biserica „Adormirea Maicii Domnului“,
Gura V\ii, Protopopiatul Buhu[i. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\;
11 septembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Na[terea
Maicii Domnului [i Sf. Ier. Nicolae“, Moine[ti. A rostit
cuvânt de `nv\]\tur\;
- a `ntâmpinat la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“ din Roman pe preo]ii care au
adus Icoana f\c\toare de minuni a Maicii Domnului de
la M\n\stirea Hadâmbu. A citit Sluujba Acatistului
Maicii Domnului [i a participat, al\turi de preo]ii [i
credincio[ii prezen]i, `n procesiune, `n jurul Catedralei
arhiepiscopale. A rostit cuvânt ocazional;
12 septembrie
- a participat la festivitatea de deschidere a anului
[colar la {coala General\ „Ion Creang\“, Bac\u. A rostit
cuvânt ocazional;
- a oficiat Slujba Aghiesmei [i sfin]irea cabinetului
de religie „Episcop Melchisedec {tef\nescu“, din cadrul
{colii Generale „Ion Creang\“, Bac\u.
- a participat la festivitatea de deschidere a anului
[colar la Colegiul Na]ional „George Apostu“, organizat\
la Sala Ateneu, Bac\u. A rostit cuvânt ocazional;
- a oficiat Slujba Aghesmei [i sfin]irea Colegiului
Na]ional „George Apostu“, Bac\u;
- a prezidat a doua serie a Conferin]ei preo]ilor cu
tema „Familia preotului, model pentru familia cre[tin\“,
organizat\ `n sta]iunea Sl\nic Moldova, `n cadrul c\reia
a conferen]iat Pr. Prof. Dr. Cristian Te[u, Facultatea de
Teologie, Ia[i;
13 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat Slujba de Te-Deum pentru deschiderea
anului [colar la Seminarul Teologic „Sfântul Gheorghe“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a efectuat vizit\ de lucru `n Parohia }ârdeni, Protopopiatul Buhu[i;
14 septembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea Râ[ca, cu
prilejul hramului. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

- a oficiat Slujba Aghesmei [i a rostit rug\ciunile de
sfin]ire a crucilor ce au fost puse pe noua Biseric\
„Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena“, Parohia Icu[e[ti.
A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotesit iconom-stavrofor pe PC Pr. Valentin
B\ltoi, Parohia Icu[e[ti;
15 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Gheorghi]\ Turcu, Biserica „Sf. Mucenic Pantelimon“, Spitalul de Urgen]\ Moine[ti;
- s-a `ntâlnit, la Consiliul Jude]ean Bac\u cu d-l
Drago[ Benea, pre[edintele Consilului Jude]ean [i cu
personalul responsabil cu lucr\rile de la Catedrala
„~n\l]area Domnului“, Bac\u;
16 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a efectuat vizit\ de lucru la M\n\stirea „Buna Vestire“, Tisa Silvestri;

REPERE
21 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Florin Aurel }uscanu,
Protopop al Protopopiatului Roman; Pr. Vasile Strat,
Parohia „Sf. Dumitru“, Roman; Pr. Teodor Terinte,
Parohia Br\ni[teni; Pr. Gheorghe C\s\neanu, Parohia
}ârdeni; Pr. Sorin Popica, Parohia Tama[i; Pr. Florin
Cristea Soponaru,One[ti.
22 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat Slujba Aghesmei [i a rostit rug\ciunea
pentru sfin]irea Centrului de Afaceri [i Expozi]ii „Mircea
Cancicov“ din Bac\u. A rostit cuvânt ocazional;
- a oficiat `mpreun\ cu PS P\rinte Macarie,
Episcopul Europei de Nord [i PS P\rinte Andrei
F\g\r\[anul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Sibiului, Taina Sfântului Maslu la o familie din
loc. Com\ne[ti;

17 septembrie
- a oficiat Taina Cununiei la Biserica „Sf. Ioan
Botez\torul“, Parohia Buc[e[ti I;

23 septembrie
- a oficiat Slujba Aghesmei [i a rostit rug\ciunea
pentru sfin]ire a Fabricii de bicarbonat alimentar
AMURCO, Bac\u. A rostit cuvânt ocazional;

18 septembrie
- a oficiat Slujba de resfin]ire a Bisericii „Sfin]ii
Arhangheli“, Parohia }ârdeni, Protopopiatul Buhu[i;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfin]ii
Arhangheli“, Parohia }ârdeni. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\;

24 septembrie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Paraclisului „Sf.
Sfin]it Martir Teodosie de la Brazi“, Parohia Br\ni[teni,
Protopopiatul Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

19 septembrie
- a prezidat a treia serie a Conferin]ei preo]ilor cu
tema „Familia preotului, model pentru familia cre[tin\“,
organizat\ `n sta]iunea Sl\nic Moldova, `n cadrul c\reia
a conferen]iat Pr. Prof. Dr. Ioan Vicovan, Prodecan al
Facult\]ii de Teologie, Ia[i;

25 septembrie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Bisericii „Sfântul
Nicolae“, Clime[ti, Protopopiatul Buhu[i;
- a oficiat Slujba de sfin]ire a a[ez\mântului social
„Mira Lichiei“, Parohia Clime[ti;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Parohia „Sfântul
Nicolae“, Clime[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

20 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ioan Negoi]\, protopop
al Protopopiatului Sascut; Pr. Ioan Apostu, Parohia
Valea Seac\ I; Pr. Daniel Marari, Parohia Fundu Tutovei; Pr. Florin Chiril\, Ia[i; Pr. Dumitru Chiorbeja, Ia[i;

26 septembrie
- a prezidat a patra serie a Conferin]ei preo]ilor cu
tema „Familia preotului, model pentru familia cre[tin\“,
organizat\ `n sta]iunea Sl\nic Moldova, `n cadrul c\reia
a conferen]iat Pr. Prof. Dr. Viorel Sava, Decan al
Facult\]ii de Teologie, Ia[i;

Sfin]irea Fabricii de bicarbonat din Bac\u
Dl Ctin Scrip\], Prefectul jude]ului
Bac\u, dl Drago[ Benea, pre[edintele
Consiliului Jude]ean, al]i oameni politici [i
reprezenta]i ai mass-media, au participat
vineri, 23 septembrie, la slujba de binecuvântare a singurei fabrici de bicarbonat de
amoniu alimentar din România oficiat\ de
c\tre Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului. Cu aceast\ ocazie, PS P\rinte
Episcop Ioachim a rugat pe Bunul
Dumnezeu s\-i ajute pe to]i cei care s-au implicat `n realizarea fabricii, dat fiind faptul
c\ investi]ia a condus [i la crearea de noi
locuri de munc\ `n Bac\u. Totodat\, PS Episcop Ioachim i-a felicitat [i pe cei care au proiectat, executat [i
montat aceast\ instala]ie, angaja]ii firmei AMURCO din Bac\u, cu sprijinul celor de la Viromet Victoria.
Investi]ia f\cut\ `n ora[ul de pe malul Bistri]ei constituie un motiv de bucurie pentru industria b\c\uan\,
deoarece, `n ciuda dificult\]ilor `ntâmpinate la nivel na]ional, „la Bac\u exist\ personal calificat, materie
prim\ necesar\ fabric\rii acestui produs, util ob]inerii produselor de patiserie de calitate superioar\“, dup\
cum a men]ionat Lauren]iu Hotea, directorul general al fabricii. (C.G.)

27 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
28 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului
eparhial;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ionu] Mârza, Parohia
Clime[ti; Pr. {tefan Leonte, Parohia Buhoci; Pr. Sorin
Popica, Parohia Tama[i; Pr. Gheorghi]\ Ouatu,
Parohia V\leni; d-na Veronica Don]u, Primar al
Comunei Tama[i; d-l Ionel Stoleru, Primar al
Comunei V\leni; d-l dr. Codru] Munteanu, Societatea
cre[tin\ Munposan;
29 septembrie
- a participat la lucr\rile Sinodului mitropolitan, la
Centrul administrativ al Arhiepiscopiei Ia[ilor;
30 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Romeo Sbârcea, Parohia
Bl\ge[ti, Protopopiatul Buhu[i.
(A consemnat arhidiacon Ciprian-Ioan IGNAT,
Secretar eparhial)
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