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PASTORALA

S\ ne `ntâlnim cu Dumnezeu
`n pe[tera Betleemului
† EFTIMIE,
Arhiepiscop al Romanului
[i Bac\ului
Iubitului nostru cler, cinului monahal
[i tuturor dreptm\ritorilor cre[tini din aceast\
de Dumnezeu p\zit\ [i binecuvântat\ eparhie,
har, mil\ [i pace de la ~ndur\torul Dumnezeu,
iar de la noi p\rinteasc\ dragoste!
Iubi]ii mei fii duhovnice[ti,
Din milostivirea Bunului Dumnezeu, retr\im, [i
anul acesta, misterul `ntrup\rii Domnului nostru
Iisus Hristos. Evenimentul, consumat `n istorie
acum mai bine de dou\ mii de ani, a `nsemnat manifestarea cea mai evident\ a iubirii negr\ite a lui
Dumnezeu pentru noi oamenii. Cuvântul lui
Dumnezeu S-a f\cut trup ca s\ ridice pe om la starea de nep\timire, a[a cum ie[ise din mâna Creatorului la `nceputul veacurilor. Intrarea `n timpul nostru a Fiului lui Dumnezeu nu a fost sesizat\ de oameni, dar evenimentul a rupt istoria umanit\]ii `n
dou\. De la Na[terea Domnului se vorbe[te despre
„`nainte“ [i „dup\“, pentru c\ toat\ umanitatea `[i
orienteaz\ cursul vie]ii potrivit acestui moment.
Timpul istoriei profane [i profanate devine timp al
mântuirii. Sfântul Ioan Evanghelistul, `n Prologul
Evangheliei sale, imortalizeaz\ `ntr-un mod aparte
taina Logosului `ntrupat `n istorie, zicând: „Cuvântul era Lumina cea adev\rat\ care lumineaz\
pe tot omul, care vine `n lume. ~n lume era [i lumea
prin El s-a f\cut, dar lumea nu L-a cunoscut ….Iar
celor ce L-au primit, care cred `n numele Lui, le-a
dat putere ca s\ se fac\ fii ai lui Dumnezeu… {i
Cuvântul S-a f\cut trup [i S-a s\l\[luit `ntre noi [i
am v\zut slava Lui, slav\ ca a Unuia-N\scut din
Tat\l, plin de har [i de adev\r. „ (Ioan 1, 9-14).

~ntruparea, punctul culminant
al paradoxului existen]ial
Iubi]i credincio[i,
Cu Na[terea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, suntem chema]i permanent s\ venim `n pe[tera Betleemului s\ ne `ntâlnim cu Dumnezeu
Care S-a descoperit nou\ prin Fiul, unde s\ contempl\m slava Lui, adic\ acea lumin\ care a luminat veacurile pân\ la noi [i care nu se va stinge
pân\ la sfâr[itul lor. Niciodat\ nu vom putea `n]elege marele cadou pe care ni-l face Dumnezeu,
acela de a deveni „fii ai lui Dumnezeu dup\ har“,
anul IV (XII) nr. 11-12

Cu Na[terea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, suntem chema]i permanent s\ venim `n
pe[tera Betleemului, s\ ne `ntâlnim cu Dumnezeu, Care S-a descoperit nou\ prin Fiul, unde
s\ contempl\m slava Lui, adic\ acea lumin\ care a luminat veacurile pân\ la noi [i care nu
se va stinge pân\ la sfâr[itul lor.
~ntâmpinând Sfintele S\rb\tori ale Na[terii Domnului, dorim s\ transmitem tuturor celor
care ne sunt al\turi ca cititori ai Revistei „Cronica Romanului“ gânduri de s\n\tate, alese
bucurii duhovnice[ti al\turi de cei dragi, An nou cu `mpliniri `ntru dragostea Celui ce S-a
n\scut `n pe[ter\ s\rac\, pentru ca omenirea s\ fie `mbel[ugat\ de har mântuitor!
La mul]i [i binecuvânta]i ani!
Al Vostru `mpreun\ rug\tor,
† Ioachim B\c\uanul
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
adic\ acel statut de a participa la existen]a lui
Dumnezeu. Acest dar pe care Dumnezeu ni-l ofer\ prin na[terea [i moartea Sa pentru noi nu st\
sub semnul stric\ciunii, ci are concentrat\ `n el
toat\ iubirea Sa milostiv\ [i transfiguratoare. Este
de ne`nchipuit cum Dumnezeu-Creatorul cerului
[i al p\mântului [i al C\rui nume este mai presus
de orice nume, ~[i exprim\ total dimensiunea iu-

birii Sale filantropice smerindu-Se pân\ la a lua
chipul creaturii [i a Se l\sa omorât pentru mântuirea ei. Din iubire pentru noi, creatura Sa, Se
face om ca pe om s\-l `ndumnezeiasc\. El vine s\
ne aduc\ via]a `n toat\ consisten]a ei divin\. Pân\
la `ntruparea Sa, oamenii `[i concentrau aten]ia
mai ales asupra laturii biologice a vie]ii, iar preocup\rile lor religioase sfâr[eau de fiecare dat\ `n
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Cr\ciunul nu este doar o chemare la s\rb\toare,
ci, `n acela[i timp, o chemare la vigilen]\.
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 neantul idolatru al `nchin\rii eronate la f\pturile
crea]iei. Aveau via]\ biologic\, dar aceasta era
rupt\ de izvorul ei divin [i de aceea se sfâr[ea `n
neantul istoriei. De la Na[terea Cuvântului,
Dumnezeu nu `nceteaz\ s\ ne repun\, f\r\ s\ ne
sileasc\, pe calea care duce la Izvorul vie]ii,
ar\tându-ne c\ El este Calea, Adev\rul [i Via]a.

Iubi]i credincio[i,
Dumnezeu nu a ales o cale complicat\ pentru
a ne recupera fiin]ial din mrejele mor]ii spirituale, ci una simpl\, modest\, f\r\ fast [i mult
zgomot. Na[terea Sa ca om s-a realizat `ntr-o discre]ie ce anun]a blânde]ea [i smerenia inimii Sale
[i fundamenta `nceputul st\rii de continu\ chenoz\ ce va culmina `n moarte prin r\stignire. Singurii martori c\rora corul `ngerilor le dezleag\ taina
cea ascuns\ din ve[nicie au fost p\storii [i magii.
De aceea, când Pruncul Iisus a fost a[ezat de
Fecioara Maria `n ieslea dobitoacelor, Dumnezeu
a vrut s\ spun\ c\ El, Creatorul cerului [i al
p\mântului, are nevoie de noi p\c\to[ii pentru a
Se integra `n aceast\ lume coruptibil\. Sfântul
Apostol Pavel ne sf\tuie[te s\ nu `ncerc\m s\ p\trundem cu mintea noastr\ limitat\ aceast\ tain\ a
lui Dumnezeu, ci s\ ne rug\m doar ca acest mister s\ p\trund\ `n fiin]a noastr\, s\ vorbeasc\ de el
`nsu[i `n noi. „Ruga]i-v\ `n numele lui Hristos,
`mp\ca]i-v\ cu Dumnezeu! C\ci El, care n-a
cunoscut p\catul, S-a f\cut pentru noi p\cat, ca s\
dobândim `ntru El dreptatea lui Dumnezeu“ (II
Cor. 5, 20-21.). De aceea, Fiul lui Dumnezeu, pe
linia ascult\rii fa]\ de Tat\l, realizeaz\ maximum
de coborâre [i apare printre noi p\c\to[ii ca s\ ne
spele p\catele prin patima Sa. Aici e punctul culminant al paradoxului existen]ial. Greu de `n]eles
cum Dumnezeul Iubirii- Tat\l, din iubire pentru
om, trimite pe Fiul- Ascult\rii s\ ia asupra Sa
p\catele umanit\]ii, iar manifestarea acestei realit\]i a f\cut-o nu `n cer, ci aici, pe p\mânt. P\mântul este locul unde a vrut Dumnezeu s\ Se `ntâlneasc\ cu noi, adic\ `n `ns\[i via]a noastr\ coruptibil\. A ales aceast\ form\ simpl\ pentru a ne
spune c\ El poate fi `n suferin]ele [i neputin]ele
noastre pe care a dorit s\ {i le asume, apoi s\ le
reconforteze, restaureze, s\ le vindece.

Cr\ciunul, n\dejdea m=ntuirii
Iubi]ii mei fii suflete[ti,
Vestea cea bun\ a Cr\ciunului este aceea c\
aceast\ s\rb\toare ne ofer\ n\dejdea mântuirii,
prin care avem posibilitatea s\ ne facem p\rta[i la
via]a `n Dumnezeu [i cu Dumnezeu, `n puterea
Duhului Sfânt. De aceea, Cr\ciunul nu este doar
o chemare la s\rb\toare, ci, `n acela[i timp, o
chemare la vigilen]\. Dumnezeu ne cheam\ prin
acest eveniment s\ deschidem bine ochii a[a cum
au f\cut-o p\storii din Betleem [i magii de la
R\s\rit, apoi to]i ceilal]i semeni ai no[tri care s-au
succedat de-a lungul secolelor pân\ ast\zi. Pentru

Icoana Na[terii Domnului, fresc\, Biserica „Sf. Simeon Noul Teolog [i
Sf. Ecaterina“, Parohia M\n\stirea Ca[in II, Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului

a fi p\rta[i cu ei suntem invita]i s\ ne deschidem
[i noi sufletele pentru a primi cadoul oferit lumii
de Dumnezeu. ~n acela[i timp, s\ ne gândim cum
~i r\spundem [i cu ce ~i mul]umim lui Dumnezeu
pentru cadoul pe care ni l-a f\cut. {tim c\ El nu
are nevoie de lucruri materiale pentru a I se
r\spl\ti. El vrea doar iubirea noastr\ fa]\ de El; El
vrea mul]umirea noastr\ adus\ Lui prin rug\ciune; El vrea inima noastr\ smerit\; El vrea ca
toat\ via]a noastr\ s\ fie conform\ cu via]a Lui.
Am putea spune c\ El vrea totul de la noi. Dar
acest tot `nseamn\ puterea integratoare a dragostei. C\ci [i El a ar\tat dragostea Sa total\ fa]\ de
om [i vrea de la noi acela[i lucru. El ne invit\ s\
r\mânem `n dragostea Lui, adic\ `n Biserica Lui,
ca m\dulare ale Trupului S\u mistic.
Iubi]i credincio[i,
Anul mântuirii 2012, `n curând, `[i va `ncheia
curgerea sa fireasc\. Acest fapt ne determin\ s\
facem [i noi bilan]ul `mplinirilor, `n numele
Fiului lui Dumnezeu, n\scut `n ieslea Betleemului, sau al ne`mplinirilor. Cu toate greut\]ile
`ntâmpinate, d\m slav\ lui Dumnezeu pentru
ceea ce ne-am propus s\ facem pe multiple planuri `n arhiepiscopia noastr\. ~ntrucât Sfântul Sinod a hot\rât ca acest an s\ fie dedicat Tainei
Sfântului Maslu [i `ngrijirii bolnavilor, centrul
nostru eparhial, `ntre celelalte multiple activit\]i,
prin sectoarele abilitate, a pus accentul `n special
pe activitatea social-caritabil\ `n rândul credincio[ilor no[tri. Cele 34 de centre [i a[ez\minte sociale, cu servicii acreditate [i organizate dup\
toate exigen]ele timpului, `ncearc\ s\ acopere o
parte dintre nevoile crescânde ale persoanelor
lovite de necazurile vie]ii. Mul]umim prin acest

cuvânt pastoral tuturor celor care au sprijinit activit\]ile noastre caritabile, c\ci prin aceasta am
devenit samariteanul milostiv, a[a cum ne-a `nv\]at
Mântuitorul. V\ `ndemn\m s\ sprijini]i `n continuare pe cei nevoia[i, [tiind c\ pe d\t\torul de bun\
voie ~l iube[te Dumnezeu. De asemenea, `mplini]i
cu demnitate [i iubire jertfelnic\, dup\ puterea
fiec\ruia, [i celelalte proiecte ale Sfintei noastre
Biserici! Unul dintre acestea este construc]ia Catedralei mântuirii neamului. De aceea v\ adres\m
`ndemnul p\rintesc de a contribui cu obolul vostru,
prin parohia de care apar]ine]i [i la acest obiectiv,
având con[tiin]a c\ genera]ia noastr\ a fost aleas\
de Dumnezeu s\ `[i construiasc\ bisericile din
proximitatea sa, dar [i pe cea a neamului, ale c\rei
lucr\ri sunt, cu atâta m\iestrie, coordonate de
Preafericitul nostru p\rinte Patriarh Daniel.
~n acela[i timp, este momentul s\ anun]\m
faptul c\ `n anul urm\tor, 2013, se vor `mplini
1700 de ani de când Edictul de la Mediolanum a
`nsemnat `n istorie recunoa[terea oficial\ a Cre[tinismului, iar sfântul Sinod al Bisericii noastre a
`nchinat acest an Sfin]ilor ~mp\ra]i Constantin [i
Elena, deoarece, prin implicarea lor, au mijlocit
r\spândirea Cre[tinismului [i scoaterea la iveal\ a
vestigiilor lui cele mai importante, legate `n mod
direct de via]a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Fie ca lumina Cr\ciunului s\ nu se sting\ `n
sufletele voastre, iar puterea Duhului Sfânt s\ v\
`nt\reasc\!
Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tat\l [i `mp\rt\[irea Sfântului Duh s\ fie cu voi cu to]i. Amin.
* Text redactat [i `ngrijit de PS Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului

Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
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~ngrijirea bolnavilor o datorie spiritual\ [i o necesitate social\
 Cuvântul Preafericitului P\rinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
la deschiderea Conferin]ei pastoral-misionare semestriale de toamn\ (5-6 noiembrie 2012)
„~ngrijirea bolnavilor [i lucrarea pastoral-misionar\, social-filantropic\ [i medical\ a Bisericii“ 
† DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române
~ngrijirea celor bolnavi reprezint\ nu numai o
datorie moral\ a cre[tinului ca manifestare a dragostei fa]\ de aproapele, a[a cum ne `nva]\ Mântuitorul Iisus Hristos `n Pilda samarineanului milostiv,
ci [i o component\ a misiunii sociale a Bisericii.
Fiul lui Dumnezeu a venit `n lume pentru a
t\m\dui „orice boal\ [i orice suferin]\ `n popor“
(Matei 4, 23), `n]elegând prin aceasta bolile suflete[ti [i trupe[ti ale oamenilor, El fiind Doctorul
suprem Care a transmis aceast\ lucrare ca
`ndemn [i porunc\ apostolilor [i ucenicilor S\i.
Astfel, Biserica `ntemeiat\ la Cincizecime este [i
spa]iul `n care cei bolnavi g\sesc vindecare, misiunea sa fiind aceea de a t\m\dui sau vindeca pe
cei bolnavi ca o continuare a lucr\rii ei liturgice.

Preotul [i medicul conlucreaz\
spre vindecarea bolnavilor
Potrivit `nv\]\turii Sfintelor Evanghelii [i a
Sfin]ilor P\rin]i, boala este fie urmarea p\catului,
fie o `ncercare prin care Dumnezeu dore[te s\ ne
`nt\reasc\ `n virtute [i s\ ne apropie mai mult de
El. Nevoin]ele celor afla]i pe patul de suferin]\,
care `[i asum\ aceast\ cruce, sunt comparate cu
nevoin]ele mucenicilor [i ale marilor pustnici, iar
grija ar\tat\ fa]\ de cei bolnavi este o jertf\
binepl\cut\ lui Dumnezeu.
~n acest context, lucrarea preotului `n alinarea
suferin]ei celor bolnavi [i `n p\strarea s\n\t\]ii
suflete[ti [i trupe[ti a celor pe care `i p\store[te
este o lucrare sfânt\ [i necesar\, el fiind nu numai
un doctor de suflete, ci [i un `mpreun\-lucr\tor cu
medicul la redobândirea s\n\t\]ii depline a celor
pe care `i p\store[te.
Aceast\ lucrare pastoral-social\ a preotului
este foarte necesar\ mai ales `n societatea secularizat\, individualist\ [i consumist\, care, din
nefericire, promoveaz\ prin mass-media un mod
nes\n\tos de via]\, din care lipsesc cump\tarea,
m\sura, echilibrul, solidaritatea, iar omul nu mai
este v\zut ca o persoan\ creat\ dup\ chipul lui
Dumnezeu, ci doar ca un simplu consumator de
bunuri materiale.
anul IV (XII) nr. 11-12

~n [edin]a sa de lucru din 17 februarie 2011, Sfântul Sinod,
la ini]iativa Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, a hot\rât ca anul 2012
s\ fie proclamat „Anul omagial al Sfântului Maslu [i al `ngrijirii bolnavilor“

Biserica se roag\ constant pentru
s\n\tatea [i mântuirea oamenilor
~n aceste condi]ii, via]a cre[tin\ tr\it\ dup\
rânduielile Bisericii este nu numai un mod de a
ne feri de p\cat, ci [i o modalitate de a preveni
boala. Rug\ciunea, postul, cump\tarea [i milostenia nu sunt doar obliga]ii morale ale cre[tinului,
ci [i mijloace prin care cultiv\m, cu ajutorul
harului dumnezeiesc, o via]\ fizic\ [i spiritual\
s\n\toas\. Asceza cre[tin\ nu reprezint\ doar
lupta `mpotriva patimilor egoiste, ci [i modul
prin care trupul devine vas ales al lui Dumnezeu
[i templu al Duhului Sfânt (cf. 1 Corinteni 6, 19).
Când omul `[i pierde s\n\tatea ajunge adesea
`ntr-o stare de disperare asemenea lui Adam care
a pierdut raiul, dac\ nu d\ bolii sale un sens spiritual. Pentru omul bolnav, s\n\tatea pierdut\ iremediabil reprezint\ bunul cel mai de pre] pe care
[i-l dore[te cel mai mult. De aceea, este firesc ca

el s\ caute refacerea s\n\t\]ii. ~ns\ lucrarea mântuitoare a lui Hristos vizeaz\ `n primul rând
s\n\tatea sufletului care este nemuritor, spre deosebire de trup care este trec\tor sau stric\cios.
Din acest motiv, Biserica se roag\ constant pentru s\n\tatea [i mântuirea oamenilor. ~n acest
sens, pastora]ia celor bolnavi urm\re[te, pe lâng\
sporirea credin]ei `n Mântuitorul Iisus Hristos Doctorul sufletelor [i al trupurilor noastre, [i
dobândirea con[tiin]ei c\ mântuirea sufletului [i
tr\irea `n comuniune cu Dumnezeu reprezint\
]elul vie]ii omului, potrivit cuvintelor Domnului:
„C\uta]i mai `ntâi ~mp\r\]ia Cerurilor [i toate
celelalte vi se vor ad\uga vou\“ (Matei 6, 33).

Scopul vindec\rii trupe[ti m=ntuirea [i sfin]irea sufletului
Aceast\ lucrare pastoral-misionar\ se realizeaz\
de Biseric\ [i prin a[ez\mintele sale social-filantropice
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Iubirea milostiv\ a lui Hristos celebrat\ `n Sfânta Liturghie
trebuie m\rturisit\ permanent prin cuvânt [i fapt\ `n lucrarea
social-ffilantropic\ a Bisericii pentru oamenii bolnavi [i s\raci.

Copiii din cadrul Centrului „Sf. I. Botez\torul“ Bac\u au realizat
m\r]i[oare cu care au participat la o ac]iune de str=ngere de fonduri pentru
sus]inerea activit\]ilor Funda]iei „Episcop Melchisedec“ - Filiala Bac\u

Persoanele din categoriile sociale
defavorizate `n aten]ia Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului
{i `n cadrul Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, 2012, Anul omagial
al Sf=ntului Maslu [i `ngrijirii bolnavilor a determinat o intensificare a activit\]ilor social-filantropice, at=t la nivelul fiec\rei parohii, c=t [i `n cadrul
Centrului eparhial. Activitatea misionar\ s-a desf\[urat cu prec\dere `n cadrul a 38 de centre [i servicii sociale oferite persoanelor din categorii sociale
defavorizate, la standarde europene.
Astfel, `n Arhiepiscopia Romanului
[i Bac\ului, cu binecuv=ntarea PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul, se

 destinate celor bolnavi. Pe lâng\ alinarea suferin]ei

cauzate de boal\, rolul acestora este [i de a reface
s\n\tatea sufleteasc\ a oamenilor. Mântuitorul Iisus
Hristos `i vindeca pe cei bolnavi cu trupul pentru a
ar\ta dumnezeirea Sa, dar [i pentru a vindeca sufletul lor, `ndreptând via]a omului p\c\tos pe calea
sfin]eniei. Hristos nu doar vindec\, pentru ca ulterior s\ nu se mai intereseaz\ de cel vindecat, ci `i
spune: „De acum s\ nu mai p\c\tuie[ti ca s\ nu `]i
fie ]ie ceva mai r\u!“ (Ioan 5, 14).A[adar, scopul
vindec\rii este mai ales mântuirea omului [i
sfin]irea vie]ii lui, dac\ acesta folose[te suferin]a
cauzat\ de boal\ ca pe un mijloc de desp\timire [i
de apropiere de Dumnezeu - Izvorul vie]ii.

afl\ `n activitate 13 centre de zi pentru
copii, tip „[coal\ dup\ [coal\“, 2 centre
reziden]iale pentru persoane vârstnice,
2 servicii de `ngrijire la domiciliu, 5 cantine sociale, 1 brut\rie social\, 1 ad\post de noapte, 1 serviciu de tipul „masa pe ro]i“, 3 cabinete stomatologice, 3
centre de consiliere, informare [i sprijin, 1 centru pentru persoane dependente de alcool [i alte droguri, 1 centru
de zi pentru tineri, 1 centru de zi pentru persoane cu autism, 1 centru de recuperare neuro-motorie pentru copii, 2
centre de crea]ie, art\ [i tradi]ie.
Iubirea sau bun\tatea manifestat\ fa]\ de cei
bolnavi trebuie s\ fie r\spunsul nostru la iubirea
milostiv\ a lui Dumnezeu ar\tat\ oamenilor: „Fi]i
milostivi, precum [i Tat\l vostru milostiv este“
(Luca 6, 36).

Servicii sociale
cu caracter permanent
Anul omagial al Tainei Sfântului Maslu [i al
`ngrijirii bolnavilor (2012) nu constituie doar o
chemare pe care Biserica o adreseaz\ societ\]ii
civile confruntate cu criza valorilor morale [i a

DOSAR
solidarit\]ii fa]\ de cei suferinzi, ci [i un `ndemn
adresat fiec\rui slujitor al Sfântului Altar de a
ar\ta c\ iubirea milostiv\ a lui Hristos celebrat\
`n Sfânta Liturghie trebuie m\rturisit\ permanent
prin cuvânt [i fapt\ `n lucrarea social-filantropic\
a Bisericii pentru oamenii bolnavi [i s\raci.
~n Arhiepiscopia Bucure[tilor func]ioneaz\ `n
prezent 14 cabinete medicale, 4 centre medicosociale, o clinic\ medical\ [i o farmacie social\,
a[ez\minte `n care lucrarea medical\ [tiin]ific\ se
`mbin\ cu lucrarea pastoral\ duhovniceasc\ pentru cei bolnavi. Aceste a[ez\minte func]ioneaz\
prin zelul misionar [i efortul permanent al persoanelor angajate `n activitatea socio-medical\,
ca slujire a lui Hristos prin slujirea aproapelui
aflat `n suferin]\, potrivit cuvintelor: „Bolnav am
fost [i M-a]i cercetat“ (Matei 25, 36). Sus]inerea
acestor centre nu este `ns\ o lucrare u[oar\, ci
necesit\ mult\ d\ruire [i r\bdare din partea celor
angaja]i `n aceast\ misiune, date fiind multe obstacole `ntâlnite `n desf\[urarea acestor activit\]i,
ca de pild\: cadrul legislativ birocratic, blocarea
liniilor de finan]are europene, incoeren]a politicilor de s\n\tate [i a strategiilor la nivel na]ional,
lipsa speciali[tilor, blocarea posturilor `n cadrul
administra]iilor locale, care reprezint\ principalul
partener al Bisericii, s\r\cia generat\ de criza
economic\ [i num\rul mare de solicitan]i de servicii medico-sociale. La activitatea Bisericii din
aceste centre socio-medicale se adaug\ `ns\ [i
grija pastoral\ a Bisericii pentru bolnavii din
parohii prin preo]i slujitori [i din unit\]ile medicale ale statului, prin preo]ii de caritate.
Faptul c\ anumite parohii cu posibilit\]i materiale modeste reu[esc, totu[i, s\ dezvolte [i s\
sus]in\ servicii sociale cu caracter permanent la
standardele cerute de legisla]ia `n vigoare constituie un `ndemn [i o speran]\ c\, prin credin]\, iubire milostiv\ [i h\rnicie, putem aduce la
`ndeplinire porunca Domnului nostru Iisus
Hristos de a sluji aproapelui, având con[tiin]a datoriei, nu a meritelor, deoarece a[a cum se spune
`n Sfânta Evanghelie „suntem slugi netrebnice,
care am f\cut ceea ce eram datori s\ facem“
(Luca 17, 10), [tiind c\ oamenii vor fi judeca]i nu
numai pentru faptele rele s\vâr[ite, ci [i pentru
binele pe care puteau s\-l fac\, dar nu l-au f\cut
`n timpul vie]ii p\mânte[ti.
De aceea, `n prezent trebuie s\ intensific\m
educa]ia credincio[ilor pentru p\strarea s\n\t\]ii,
dar [i s\ organiz\m colecte de bani, alimente,
medicamente [i haine pentru bolnavi [i s\raci mai
ales `n Postul Cr\ciunului, dup\ cum `ndeamn\
Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române care se va citi `n prima Duminic\ a
Postului Na[terii Domnului (18 noiembrie 2012).
Prin toate acestea devenim mâinile iubirii
milostive a lui Hristos pentru cei bolnavi [i
s\raci, aducând speran]\ [i bucurie acolo unde
este suferin]\ [i `ntristare.
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Via]a Maicii Agafia Borcea
adaug\ o fil\ nou\ la Patericul românesc
Mi-a fost dat de la Dumnezeu s\
`ntâlnesc `n periplul vie]ii mele
de smerit c\lug\r numeroase
chipuri de p\rin]i `mbun\t\]i]i
[i de maici evlavioase, care au
avut o `nrâurire esen]ial\ asupra form\rii mele ca fiu al Bisericii lui Hristos. Paternitatea
duhovniceasc\ reprezint\ cadrul
esen]ial al pl\m\dirii noii
f\pturi duhovnice[ti n\scute din
baia spovedaniei curate [i
hr\nite cu harul izvorât din
cuvântul plin de Dumnezeu al
p\rintelui ce este responsabil de
cre[terea [i accederea `ndumnezeitoare a fiilor s\i spirituali.
Motivat de anumite `mprejur\ri,
unora le-am creionat, `n cuvinte,
portretul, altora le p\strez vie
amintirea, pomenindu-i `n
rug\ciuni, pentru a p\stra
comuniunea cu dân[ii, adic\
pentru a ad\uga dragostea mea
la cea a lui Dumnezeu pentru ei.
† IOACHIM B|C|UANUL,
Episcop-v
vicar
al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului
Comuniunea filial\ cu p\rintele duhovnicesc
trebuie s\ r\mân\ `ntr-o continu\ stare de tensiune haric\ ce comunic\ dinamic harul smereniei
[i ascult\rii, singurele c\i ce pot media `n]elegerea adev\ratei comuniuni cu Dumnezeu - P\rintele cel ve[nic. Via]a mistic\ a Bisericii, cu tot
complexul tr\irilor sale, st\ sub semnul tainei, al
spiritualit\]ii ce este incompatibil\ cu materialitatea, cu palpabilul, cu senzorialitatea.

Despre harul paternit\]ii
duhovnice[ti
M-am `ntrebat adeseori, f\r\ s\ caut un r\spuns anume, de ce la mul]i c\lug\ri, `n chiliile
anul IV (XII) nr. 11-12

Maica Agafia Borcea (1925 - 2012)
[i-a petrecut 67 de ani din via]\ `n M\n\stirea Varatic

lor, sau la anumi]i oameni evlavio[i, `n casele lor,
`ntre icoanele care `nf\]i[eaz\ pe Mântuitorul,
Maica Domnului, sau diferi]i sfin]i, se g\se[te [i
fotografia unui ierarh deosebit, sau a unui duhovnic harismatic, chiar a unei c\lug\ri]e `mbun\t\]ite, sau, pur [i simplu, a mamei sau a tat\lui?
La `nceput mi s-a p\rut inadecvat, [tiind c\ numai
lui Dumnezeu trebuie s\ ne `nchin\m, iar pe sfin]i
s\-i cinstim ca pe ni[te prieteni [i casnici ai Lui.
Meditând mai profund asupra acestui obicei, cred
c\ nu este o impietate faptul de a a[eza `ntre sfin]i
[i a-i cinsti `n mod deosebit pe cei ce i-am avut
cândva modele `n `mplinirea noastr\ duhovniceasc\ sau intelectual\, ci este, mai curând, un fel
de r\spl\tire [i recuno[tin]\ pe care o aducem
celor ce ne-au stat la c\p\tâiul form\rii noastre ca
oameni `ntre oameni. Deci, iat\ cum fotografia
mentorului devenirii noastre se transform\ `n
portret [i apoi `n icoan\, pentru a fi a[ezat\ `n pina-

coteca sufletului nostru pururea. Prin capacitatea
lor de modelare a sufletului dup\ asem\narea prototipului Hristos, au scos la iveal\ frumuse]ea [i
puritatea Lui, Care ia chip `n noi [i Care, prin darul
botezului [i al lucr\rii mistagogice, ne des\vâr[e[te
[i maturizeaz\ devenirea pân\ la vârsta deplin\t\]ii
`ntru El. Aceasta este adev\rata voca]ie a paternit\]ii sau maternit\]ii duhovnice[ti.
Cred c\ fiecare dintre cei ce am fost chema]i
s\ slujim `n Biserica lui Hristos a avut [ansa s\
stea `n preajma unor ierarhi de renume, duhovnici
iscusi]i, profesori de referin]\, dar [i a unor maici
duhovnice[ti, a c\ror via]\ curat\, chiar dac\ o [tie
numai Dumnezeu, a devenit paradigmatic\ pentru
unii dintre noi. Personal, nu am fost lipsit de o astfel de [ans\. Mi-a trimis Dumnezeu pe parcursul
vie]ii diferite personalit\]i, oameni `nduhovnici]i
despre care am mai amintit fie `n scris, fie `n alte
forme de prezentare. De data aceasta `ns\, doresc
7



Maica Agafia nu a fost mare `n ochii oamenilor [i nu a avut
o func]ie deosebit\ `n ascultarea m\n\stirii, nici vreo demnitate
aparte `n ordinea uman\, dar a fost o maic\ deosebit\
pentru c\ a „[[tiut s\ fie mare `ntru smerenia ei“..

 s\ prezint o smerit\ c\lug\ri]\ a c\rei via]\, acum,
dup\ trecerea ei `n odihna lui Dumnezeu, poate
constitui o autentic\ pagin\ de pateric. Este vorba
de Schimonahia Agafia Borcea de la M\n\stirea
Varatic, c\reia voi `ncerca s\-i schi]ez un succint
portret pentru a ar\ta c\, `ntr-adev\r, Dumnezeu
„pe cele neputincioase le vindec\, iar celor cu
lips\ le d\ har“.

Maica Agafia, „un far rug\tor
`n M\n\stirea Varatic“
~n cei peste 200 ani de existen]\ ne`ntrerupt\,
lavra Sfântului Cuvios Iosif din poienile Varaticului a fost locul unde [i-au dedicat via]a lui
Hristos, tr\ind dup\ poruncile Evangheliei,
câteva mii de c\lug\ri]e. Istoria nu le p\streaz\
tuturor numele, ci doar pe ale celor care s-au remarcat prin via]a de sfin]enie, pl\cut\ lui Dumnezeu, dar [i `n organizarea administrativ-gospod\reasc\ a m\n\stirii. Aceasta nu `nseamn\ c\ celelalte, ale c\ror nume s-a uitat nu au fost pl\cute
lui Dumnezeu, pentru c\ El [tie [i cheam\ pe
nume pe fiecare [i afirm\ pe unul sau pe altul,
dup\ voia Sa cea sfânt\. Dac\ ar fi consemnate
vie]ile tuturor celor cunoscute [i necunoscute de
istorie, s-ar putea ad\uga multe texte hagiografice `n Proloagele sfin]ilor români.

Maica Agafia nu a fost mare `n ochii oamenilor [i nu a avut o func]ie deosebit\ `n ascultarea
m\n\stirii, nici vreo demnitate aparte `n ordinea
uman\, dar a fost o maic\ deosebit\ pentru c\ a
„[tiut s\ fie mare `ntru smerenia ei“. Pentru vrednicia ei, monahiile [i preo]ii slujitori ai m\n\stirii
au luat-o `n judecata lor bun\, nu pentru c\ ar fi
fost o dorin]\ special\ a ei, ci pentru c\ Dumnezeu
a ales-o s\ fie icoan\ a demnit\]ii [i devo]iunii, cu
un comportament irepro[abil, aureolat de corectitudine, onestitate [i bun sim]. N-a fost u[or, c\ci
vremurile erau tulburi [i nestatornice, dar ea a
[tiut s\ se lupte permanent cu sine, cu neajunsurile
vie]ii, `ncât, am putea spune c\ s-a jertfit pe sine
`n mod voit pentru Dumnezeu, pentru sfânta
m\n\stire, f\cându-se pe sine un model pentru
acele monahii care s-au angajat la osteneal\,
luând jugul cel bun al lui Hristos `n perspectiva
des\vâr[irii. Fiin]a sa radia pace [i blânde]e, te
uimea prin comportamentul ei atât de smerit.
La plecarea ei `n lumea drep]ilor, pe buzele
tuturor ap\reau spontan cuvinte ca acestea: „A
plecat la Domnul rug\toarea noastr\“; „A r\mas
un loc gol `n Biserica M\n\stirii Varatic“; „Maica
Agafia nu mai este printre noi, a chemat-o Hristos
pe care mult L-a iubit“; „Maica Agafia nu se mai
roag\ printre noi, ci cu `ngerii `n ceruri“; „ S-a
stins o candel\ `n M\n\stirea Varatic, Maica

EDITORIAL

Agafia nu se mai roag\ cu noi, c\ci s-a mutat la
ceruri“; „ Puteai s\ fixezi ceasul dup\ programul
de pravil\ al Maicii Agafia“; „Ast\zi Psaltirea
Maicii Agafia nu s-a mai deschis“; „ Maica Agafia a fost o maic\ duhovniceasc\ care nu a lipsit
niciodat\ de la pravila bisericii“; „Ceaslovul
Maicii Agafia ast\zi a r\mas `nchis pe m\su]a de
rug\ciune din chilia sa“; „S-a stins un far rug\tor
`n M\n\stirea Varatic“; „Maica Agafia nu se mai
roag\ `n biserica m\n\stirii noastre, ci `n cer.“
Doar din aceste câteva expresii spontane ale
maicilor din m\n\stire, ne putem da seama care a
fost dimensiunea duhovniceasc\ a unei maici care
a tr\it autentic dup\ poruncile Evangheliei.
Urm\rind modul de via]a [i experien]a tr\irii ei cu
Dumnezeu, cred c\ Maica Agafia Borcea putea
spune, ca [i Sf. Apostol Pavel, „Nu mai sunt eu care
tr\iesc, ci Hristos tr\ie[te `n mine, Via]a mea este
Hristos“ (Gal 2,20). ~ntr-adev\r, din cei aproape 87
de ani câ]i i-a d\ruit Dumnezeu pe p\mânt, 67 i-a
dedicat `n exclusivitate lui Dumnezeu.

Biografie de sinaxar
~n ceea ce prive[te biografia maicii Agafia,
aceasta este foarte simpl\. Se poate reduce la doar
2-3 fraze: s-a n\scut `n satul St\ni]a, jude]ul
Neam], pe 13 noiembrie 1925, `n ziua Sf. Ioan

PS Ioachim B\c\uanul: „Maica Agafia nu a fost doar o maic\ duhovniceasc\, ci [i o intelectual\.
Puteai aborda cu ea aproape orice tem\ teologic\ [i nu numai.“
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Dac\ la Biseric\ `n timpul liturgic obi[nuit se citea
o psaltire pe s\pt\mân\, Maica Agafia, acas\,
mai citea `nc\ odat\ acelea[i catisme, ca la Biseric\.

 Gur\ de Aur, autorul Sfintei Liturghii. Probabil de

aceea Maica Agafia iubea a[a de mult Sf.
Liturghie. Este primul copil, din cei 8 ai familiei
Gheorghe [i Maria Borcea. {coala primar\ a
f\cut-o `n satul natal, iar la 20 de ani ne`mplini]i a
plecat la M\n\stirea Varatic, unde a r\mas pân\ [ia dat ob[tescul sfâr[it, `n ziua de 1 iulie 2012, tocmai când `n biserica m\n\stirii se oficia slujba de
priveghere „A[ezarea ve[mântului N\sc\toarei de
Dumnezeu `n Vlaherne [i a Sf. {tefan cel Mare“.
Aceasta ar fi scurta biografie a macii Agafia.
~ns\, dac\ ne aplec\m [i analiz\m chipul maicii
Agafia din punct de vedere duhovnicesc, atunci
scurta biografie se transform\ `n sinaxar, iar experien]a ei isihast\ `n pagin\ de pateric.
Din cei 87 de ani, 67 i-a petrecut `n
M\n\stirea Varatic. A[adar, primele virtu]i care
au caracterizat-o pe aceast\ c\lug\ri]\ smerit\ au
fost statornicia [i ascultarea, ele fiind `n acela[i
timp [i fundamentul pe care a fost zidit `ntreg edificiul spiritual al vie]ii ei. A mul]umit tot timpul
lui Dumnezeu c\, `n perioada de prigonire a
Bisericii de c\tre regimul comunist, nu a fost izgonit\ din m\n\stirea `n care Dumnezeu i-a
`ndreptat pa[ii din tinere]ile ei.
Crescut\ `n familie de autentici cre[tini
ortodoc[i, tân\ra Elena (numele ei de botez)
Borcea a primit primele `nv\]\turi de la p\rin]i.
Tat\l ei care se numea Gheorghe Borcea (intelectual al satului - avea liceul, iar pe atunci o astfel
de performan]\ aducea un plus de reputa]ie `ntre
cet\]enii comunit\]ii) [i mama sa, Maria, care
avea s\ devin\, dup\ moartea so]ului, c\lug\ri]\,
purtând numele de Mariami, i-au fost primii
mentori `n ale credin]ei. Preotul care a botezat-o,
Dumitru Stan, a avut [i el o `nrâurire asupra acestei tinere. De fapt, Maica Agafia a pomenit toat\
via]a `n rug\ciunile ei pe preotul Dumitru care ia fost primul duhovnic [i a `ndemnat-o s\-[i ia
crucea [i s\ urmeze lui Hristos `n via]a de
m\n\stire. Aceasta se petrecea `n primii ani instabili de dup\ cel de-al Doilea R\zboi Mondial. {tia
vrednicul preot c\ pentru un tân\r credincios,
monahismul este cea mai bun\ cale pentru a se
des\vâr[i. De aceea plecarea maicii `n m\n\stire
nu a fost o surpriz\, ci, mai curând, o `mplinire a
p\rin]ilor [i a preotului care a exercitat `ntâia paternitate spiritual\ asupra ei. Maica Agafia, la
chemarea l\untric\ a lui Hristos, `n anul 1945 a
plecat la M\n\stirea Varatic, unde erau deja, de
mai mult\ vreme, dou\ c\lug\ri]e din rudenia sa:
Maicile Agafia G\lbeaz\ [i Veniamina R\deanu.
M\n\stirea Varatic este cunoscut\ `n a avea dou\
tipuri de via]a monahal\, idioritmic\ [i cenobitic\, iar cele dou\ maici urmau pe cea idioritmic\. Viitoarea Maic\ Agafia a deprins acest tip
de tr\ire monastic\, care este mult mai
anevoioas\ decât cealalt\.
Mult mai târziu, când am descoperit ce
`nseamn\ via]a c\lug\reasc\, mi-am dat seama
cât de greu este s\ te des\vâr[e[ti tr\ind de fapt
dou\ tipuri de via]\ `n acela[i timp, cea de ob[te
anul IV (XII) nr. 11-12

Pe actuala stare]\ a M\n\stirii Varatic, nepoata ei, maica Iosefina Giosanu,
[i pe maica Acachia, veri[oara ei, stare]a M\n\stirii R\zboieni, aproape doi ani,
maica Agafia le-a ]inut ascunse s\ nu le descopere ochii iscoditori ai autorit\]ilor
comuniste, `n vremea `n care tinerii nu aveau voie s\ intre `n monahism

[i cea de sine. De fapt, m\n\stirea Varatic este,
am putea spune, atipic\ din acest punct de
vedere. Sistemul combinat de via]\ monastic\ a
facilitat ca, `n toate perioadele istoriei acestei
m\n\stiri, `ntr-un perimetru destul de `ntins, s\-[i
duc\ via]a câteva sute de c\lug\ri]e. Chiar [i-n
timpul comunismului ateu, soborul m\n\stirii era
constituit din aproximativ 400 de c\lug\ri]e. La
Maica Agafia am v\zut cum se `mpletesc `n chip
armonios via]a de sine [i cea de ob[te. Cele 24 de
ore ale zilei ea le petrecea `ntr-un ritm metronomic. Maica [tia s\ transfigureze timpul. Adapta
activit\]ile cotidiene din casa sa cu timpul liturgic
al bisericii m\n\stirii. Nu `ntâmpl\tor, una dintre
expresiile unei maici de la moartea sa a fost [i
aceasta: „ Puteai s\ fixezi ceasul dup\ programul
de pravil\ al Maicii Agafia“. ~ntr-adev\r, toat\
via]a ei a adaptat timpul liturgic, adic\ pravila de
ob[te, cu pravila particular\. Nu [tiu dac\ i-a lipsit vreodat\ rug\ciunea de sear\ sau de diminea]\,
la care ad\uga, dup\ rânduiala stabilit\ cu
duhovnicul ei, acatistele, canoanele de rug\ciune
[i toate celelalte. {tia Psaltirea pe de rost. Psalmii
erau delectarea ei. Cititul Psaltirii de acas\ `l alterna `ns\ cu cel al Laudelor biserice[ti. Dac\ la
Biseric\ `n timpul liturgic obi[nuit se citea o
psaltire pe s\pt\mân\, Maica Agafia, acas\, mai
citea `nc\ odat\ acelea[i catisme, ca la Biseric\.
~n timpul Postului Mare, când, conform tipicului,

la biseric\ se citesc dou\ psaltiri, maica Agafia,
acas\, f\cea la fel. Niciodat\ nu i-a lipsit
canonul c\lug\resc de `nchin\ciuni [i metanii.
Bogorodi[na (canonul de rug\ciune c\tre Maica
Domnului) nu r\mânea niciodat\ nef\cut\, cu excep]ia timpului pascal. Am v\zut metanierul ei cu
care-[i f\cea canonul c\lug\resc . Este pur [i simplu tocit de atâta folosire. La 80 de ani f\cea
metanii cu atâta agilitate, `ncât uimea pe toate
c\lug\ri]ele mult mai tinere decât ea. Deci a fost
o c\lug\ri]\ a pravilei, a rug\ciunii, eliminând din
via]a ei celelalte griji ce ]in de lume.

Toat\ via]a ei a fost o Liturghie
Fiin]a sa radia pace [i blânde]e, `ncât te
dezarma prin comportamentul ei atât de smerit.
Era o bucurie s\ o `ntâlne[ti [i s\-]i vorbeasc\
`ng\duitor despre preocuparea ei esen]ial\: mântuirea sufletului. Vorbea cu tine, dar mintea ei era
la rug\ciunea inimii: „Doamne, Iisuse Hristoase...“. Cred c\ dobândise de mult rug\ciunea
curat\, ceea ce m\ face s\ cred c\ toat\ via]a ei
a fost o Liturghie, sau o rug\ciune perpetu\. De
multe ori am v\zut-o plângând `n timpul rug\ciunii [i, din când `n când, un oftat profund `i sacada
plânsul, ceea ce `nsemna c\ gusta din st\rile de
har sau din extazul mistic. Dup\ orele de
rug\ciune, pe fa]a ei se instala acea teofanie [i
9



Maica Agafia ne-aa demonstrat c\ `n secolul vitezei,
al internetului [i al vie]ii secularizate se poate tr\i autentic
dup\ poruncile Evangheliei Mântuitorului Hristos.

EDITORIAL

Maica Agafia Borcea a trecut la Domnul `n ziua de 1 iulie 2012, fiind `nmorm=ntat\ `n cimitirul M\n\stirii Varatic

 mul]umire, `ncât `]i d\deai u[or seama c\ a vorbit neputincioas\, virtutea r\bd\rii. Nu am auzit-o O pild\ de tr\ire cre[tin\
cu Dumnezeu.
Avea o grij\ permanent\ pentru mântuirea
sufletului. Maica Agafia, tot ce `mplinea, ca ascultare, avea o valoare soteriologic\, raportând totul la Dumnezeu [i la Judecata de Apoi. Avea permanent con[tiin]a datoriei [i ascult\rii, iar dup\
orice lucrare mul]umea lui Dumnezeu [i-L ruga s\
se recunoasc\ `n fapta pe care a f\cut-o `n numele
Lui. Vorbirea ei era ferm\, dar, `n acela[i timp,
duhovniceasc\. Dup\ fiecare convorbire cu ea, te
sim]eai mai u[urat [i lini[tit. Maica Agafia nu a
râvnit niciodat\ la ceea ce nu-i apar]inea; chiar de
nu avea, spunea c\ are tot ce `i trebuie, era ferm
convins\ c\ trebuie s\ consume ceea ce a putut
ob]ine prin munca mâinilor ei. Mila oferit\ o
primea cu greu [i `n toate avea dreapt\ socoteal\.
Elegan]a [i confortul n-au `nso]it-o `n timpul vie]ii,
condi]iile de via]\ n-au dep\[it regula monastic\,
iar s\r\cia voit\ o g\seai de la u[a chiliei.
Maica Agafia, de tân\r\ venit\ `n m\n\stire, a
p\r\sit toate, ie[ind din centrul dragostei
p\rin]ilor ei pentru dragostea lui Hristos. Ea [i-a
consacrat via]a Mirelui Hristos p\r\sind planurile
personale [i firescul tr\irilor specifice tinere]ii,
trecând „ascultarea“ `n planul lui Dumnezeu,
t\indu-[i voia `n duhul Sfin]ilor P\rin]i. Pentru
maica Agafia, t\cerea era primul pas c\tre suflet,
c\tre profunzimile fiin]ei ei. Cu t\cerea st\tea `n
chilie, cu t\cerea mergea la Sfânta Biseric\, cu
t\cerea [i-a `mpodobit sufletul cu multe virtu]i.

Bun\ cunosc\toare a Scripturii
A fost o maic\ r\bd\toare [i necârtitoare.
Dumnezeu a dat acestei maici, aparent firav\ [i

niciodat\ s\ vorbeasc\ de r\u pe cineva, nici
chiar pe ighemonii timpului, care au silit
c\lug\rii s\ p\r\seasc\ m\n\stirea dup\ promulgarea Decretului 410, de trist\ amintire pentru
cinul monahal. De fapt, ea a avut imensa [ans\
s\ nu cad\ sub inciden]a acestui decret. Dar,
pentru aceasta, a mul]umit tot timpul lui
Dumnezeu c\ a r\mas `n m\n\stire, unde s-a rugat pentru cei din afara ei, precum [i pentru
c\lug\rii [i c\lug\ri]ele care au avut de suferit
de pe urma decretului. De asemenea, a f\cut tot
posibilul s\ ocroteasc\ [i s\ acopere pe tinerele
care au reu[it s\ vin\ la m\n\stire `n timpul
acelui decret. Pe actuala stare]\ a M\n\stirii
Varatic, nepoata ei, Maica Iosefina Giosanu, [i
pe maica Acachia, veri[oara ei, stare]a M\n\stirii R\zboieni, aproape doi ani, le-a ]inut
ascunse s\ nu le descopere ochii iscoditori ai
autorit\]ilor vremii.
Maica Agafia nu a fost doar o maic\
duhovniceasc\, ci [i o intelectual\. Puteai
aborda cu ea aproape orice tem\ teologic\ [i nu
numai. Citea cu regularitate Sfânta Scriptur\ [i
comentariile Sfin]ilor P\rin]i. A citit filocaliile
de mai multe ori, iar vie]ile sfin]ilor le citea
aproape `n fiecare an, dup\ mersul timpului
liturgic. De[i se ar\ta simpl\ [i smerit\, atunci
când vorbea p\rea un veritabil orator [i dasc\l
duhovnicesc. Avea un scris corect, gramatical
impecabil, care se asem\na cu cel al copi[tilor
[i caligrafilor de odinioar\ [i asta e evident din
scrisorile pe care le trimitea rudeniilor [i prietenilor cu care purta coresponden]\. Acestea erau
pline de `nv\]\turi documentate, ceea ce
dovede[te c\ era [i o bun\ cunosc\toare a Scripturii [i a Sfin]ilor P\rin]i.

Maica Agafia, pentru M\n\stirea Varatic, nu
r\mâne o poveste, ci r\mâne un model, o icoan\,
o lumin\ care a `nl\turat negura p\catului [i a potolit furtunile. Maica Agafia a avut pl\mâni
duhovnice[ti, de aceea a `n]eles ce `nseamn\
nevoin]a [i smerenia. Nu s-a retras `n pustie, dar
[i-a consolidat via]a duhovniceasc\ `ntr-un mod
propriu de nevoin]\.
Evident c\ maica Agafia mai avea [i alte
virtu]i pe care nu este timpul [i locul s\ le descriem `n am\nun]ime. Poate cineva, cândva, se
va apleca mai cu acribie s\ le repertorieze. Sau
poate mai sunt altele pe care numai Dumnezeu le
[tie! ~ns\, din acest succint portret `n cuvinte, pe
care am `ncercat s\ `l creionez acestei maici,
putem totu[i deduce c\, `ntr-adev\r, aceast\
c\lug\ri]\ smerit\ a fost [i r\mâne nu numai pentru M\n\stirea Varatic, ci pentru monahii [i monahiile din vremea noastr\, o pild\ de tr\ire `n
ap\rarea [i propov\duirea valorilor spirituale
monahale [i cre[tine. Maica Agafia ne-a demonstrat c\ `n secolul vitezei, al internetului [i al
vie]ii secularizate se poate tr\i autentic dup\
poruncile Evangheliei Mântuitorului Hristos.
Concluzia pe care o putem trage este aceea c\
indiferent de schimb\rile vremii [i muta]iile galopante ale secolului, dac\ r\mânem `ncorpora]i `n
iubirea lui Hristos Cel ve[nic, vom putea pregusta
darul comuniunii hristice dincolo de iminen]a succesiunilor temporale [i a circumscrierilor spa]iale.
Maica Agafia este un exemplu `n acest sens,
prezen]a sa duhovniceasc\ `n gr\dina Maicii
Domnului de la Varatic fiind paradigma a[tept\rii
eshatologice specifice monahismului universal. S\
r\mânem asemenea ei `n dragostea lui Hristos,
plini de virtu]i [i `ntru n\dejdea vie]ii ve[nice.
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Este al treilea an de când persoanele necunoscute
`nmormântate `n Cimitirul {erb\ne[ti [i `n alte cimitire
ale ora[ului sunt pomenite de Episcopul-vvicar al Eparhiei
Romanului [i Bac\ului, de preo]i [i credincio[i.

Virtutea dragostei fa]\ de aproapele necunoscut
s-a manifestat `n Cimitirul {erb\ne[ti din Bac\u
Credincio[ii din ora[ul Bac\u, al\turi de PS
Ioachim B\c\uanul [i de un sobor de preo]i, s-au
rugat `n ziua de 1 noiembrie pentru sufletele persoanelor neidentificate `nmorm=ntate `n cimitirul
b\c\uan {erb\ne[ti. PS Ioachim B\c\uanul a oficiat slujba Parastasului pentru iertarea p\catelor
tuturor celor pe care lumea nu-i mai aminte[te,
dar care, prin Biseric\, r\mân fii ai lui Dumnezeu.
„Din punct de vedere spiritual, avem con[tiin]a c\ intr\m `n comuniune cu cei adormi]i [i de
aceea ne ar\t\m dragostea fa]\ de cei str\ini, a[a
cum au f\cut [i `nainta[ii no[tri. Astfel, p\str\m
comuniunea cu dragostea lui Dumnezeu. N\d\jduim c\ Dumnezeu `i va ierta pe cei uita]i de rude
[i `i va a[eza `n locul rânduit dup\ faptele lor.
Ofrandele aduse de fr\]iile voastre vor fi
`mp\r]ite celor nevoia[i care nu au familie. Este
`nsemnat\ dragostea dumneavoastr\ fa]\ de cei
afla]i `n institu]iile de ocrotire social\. De aceea,
felicit\m pe cei care au organizat aceast\ ofrand\ pentru sufletul celor pleca]i la Domnul.
Florile [i lumân\rile pe care le-a]i avut `n mâini
atunci când ne-a]i `ntâmpinat, s\ le a[ez\m la crucile celor necunoscu]i. Astfel, vom ar\ta dragostea
noastr\ fa]\ de Dumnezeu, care n\d\jduim c\ `i va
p\zi pe cei uita]i de oameni, dar neuita]i de Cel
Prea`nalt. Este un gest frumos c\ v-a]i rugat ast\zi
`mpreun\ cu noi. Faptul c\ a]i venit `n num\r mare
la aceast\ pomenire dovede[te dragostea fa]\ de
Dumnezeu [i fa]\ de aproapele. Noi am `nv\]at de
la Dumnezeu s\ avem dragoste milostiv\, pe care

suntem datori s\ o manifest\m `n aceast\ lume,
a[a cum [i-a ar\tat-o El când a venit `n lume [i a
deschis por]ile raiului pentru to]i cei care doresc
s\ intre `n `mp\r\]ia Sa“, a subliniat PS Ioachim
B\c\uanul.
Dup\ slujba de pomenire au fost oferite pachete cu alimente persoanelor din mai multe centre de ocrotire social\ din jude]ul Bac\u, activi-

Preo]ii one[teni `n comuniune liturgic\
la `nceputul Postului Cr\ciunului
Preo]ii care formeaz\ Corala „Ierotheos“ a Protopopiatului One[ti, al\turi de
p\rintele protopop Constantin Alupei, s-au aflat miercuri, 14 noiembrie, la
M\n\stirea Sl\nic Moldova din jude]ul Bac\u. O parte dintre slujitorii sfântului
altar au oficiat Sfânta Liturghie, iar ceilal]i au oferit r\spunsurile la stran\.
„Acum, la `nceputul Postului Cr\ciunului, ne-am bucurat de binecuvântarea
Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul de a merge la M\n\stirea Sl\nic pentru a
s\vâr[i Sfânta Liturghie. Prin aceast\ slujb\ am cerut ajutor lui Dumnezeu, pentru ca drumul spre Betleem s\ ne fie `nc\rcat cu alese binecuvânt\ri. ~n aceast\
zi i-am pomenit pe Sfântul Apostol Filip [i pe Sfântul Grigore Palama, iar la
sfâr[itul celor 40 de zile ne a[teapt\ marea bucurie a Na[terii Domnului nostru
Iisus Hristos. Dorim ca aceast\ bucurie s\ fie `n casele tuturor celor c\rora noi
le adres\m aceste ur\ri“, a m\rturisit pr. protopop Constantin Alupei.
M\n\stirea Sl\nic este situat\ pe muntele Bolovanu, la o altitudine de 900
metri [i la aproximativ zece kilometri de sta]iunea Sl\nic Moldova. Hramul bisericii mari este „Sfântul {tefan cel Mare“, iar paraclisul de iarn\ este `nchinat
Schimb\rii la Fa]\. „M\n\stirea Sl\nic este un loc al lini[tii. Am c\utat s\ ne
rug\m pentru to]i cei care sunt `n suferin]\, dorindu-le lini[tea pe care fiecare
suflet o caut\ `n timpul postului“, a mai spus pr. protopop Constantin Alupei.

Pagin\ realizat\ de pr. Ctin GHERASIM
anul IV (XII) nr. 11-12

tatea fiind coordonat\ de pr. paroh Ioan Ferchiu [i
de pr. Adrian Ghinea, slujitor la Biserica „Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavriil“ - {erb\ne[ti din
Bac\u. Acesta este al treilea an de când persoanele necunoscute `nmormântate `n Cimitirul {erb\ne[ti [i `n alte cimitire ale ora[ului sunt pomenite de Episcopul-vicar al Eparhiei Romanului
[i Bac\ului, de preo]i [i credincio[i.

Binecuvântare de `nceput
de post la Universitatea
„Vasile Alecsandri“
La ini]iativa Asocia]iei Studen]ilor Ortodoc[i din România
(ASCOR) Bac\u [i a Biroului de Tineret al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, la c\minul studen]esc al Universit\]ii
Bac\u, situat lâng\ Clubul „{tiin]a“, a avut loc miercuri, 14
noiembrie, orele 18.00, o slujb\ de binecuvântare a studen]ilor la
`nceputul Postului Cr\ciunului. Evenimentul, organizat cu
binecuvântarea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, a devenit un
obicei `n perioada acestui post. Rug\ciunea rostit\ de preo]ii [i
studen]ii b\c\uani, la scurt timp dup\ `nceperea anului universitar, a f\cut ca, [i de aceast\ dat\, u[ile tuturor camerelor tinerilor
de la „Vasile Alecsandri“ s\ fie deschise, astfel `ncât binecuvântarea Bunului Dumnezeu s\ se reverse asupra tuturor celor
care studiaz\ aici. Cu aceast\ ocazie, preotul profesor Constantin
Leonte a ]inut o scurt\ cuvântare `n care a vorbit tinerilor despre
valoarea [i semnifica]ia postului `n via]a cre[tinului, ar\tând importan]a credin]ei [i a rug\ciunii pentru deprinderea virtu]ilor
cre[tine, atât de necesare tinerei genera]ii [i nu numai.
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Vineri, 9 noiembrie 2012, IPS Arhiepiscop Eftimie
al Romanului [i Bac\ului a fost serbat
la `mplinirea vârstei de 98 de ani.

ANIVERSARE

Arhiepiscopul Eftimie al Romanului [i
Bac\ului, s\rb\torit la vârsta de 98 de ani
Vineri, 9 noiembrie, IPS Arhiepiscop
Eftimie al Romanului [i Bac\ului a fost serbat la `mplinirea vârstei de 98 de ani. A[a
cum este tradi]ia pentru asemenea evenimente, `n Catedrala arhiepiscopal\ „Sfânta
Cuvioas\ Parascheva“ din Roman, a fost
oficiat\ Sfânta Liturghie, `n cadrul c\reia sau f\cut rug\ciuni speciale de mul]umire lui
Dumnezeu pentru binefacerile rev\rsate
asupra ~ntâist\t\torului Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, unul dintre cei mai
vârstnici ierarhi `n func]ie din Biserica
Ortodox\. Apoi, Preasfin]itul Episcop-vicar
Ioachim care, prin hot\rârea Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române, coordoneaz\
activitatea Eparhiei din anul 2008, s-a deplasat la Palatul Arhiepiscopal, `mpreun\ cu
membrii Permanen]ei Eparhiale, slujitorii
de la Catedrala Arhiepiscopal\ [i angaja]ii
Centrului Eparhial, unde l-a felicitat pe IPS
Eftimie, mul]umindu-i pe aceast\ cale ierarhului pentru realiz\rile din cele peste patru decenii de slujire arhiereasc\ pe scaunul
de la Roman. La rândul s\u, venerabilul ierarh i-a binecuvântat pe to]i cei prezen]i la
momentul aniversar, urându-le „mult\ s\n\tate [i mul]i ani!“

Binecuvântare arhiereasc\
`n parohia Hârle[ti,
Protopopiatul Buhu[i
Biserica „Sfin]ii Trei Ierarhi“ din parohia
Hârle[ti - Filipe[ti, Protopopiatul Buhu[i, jude]ul
Bac\u, a fost resfin]it\ `n ziua de 4 noiembrie de
c\tre PS P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
Sfântul l\ca[ a fost ridicat `n urm\ cu 150 de ani,
fiind restaurat [i reabilitat prin contribu]ia credincio[ilor [i a p\rintelui paroh Florin P\tr\[canu.
Dup\ cum ne-a declarat pr. Vasile Cozma, protopop al Protopopiatului Buhu[i, la acest eveniment au participat peste 600 de credincio[i. „S-au
efectuat mai multe lucr\ri interioare [i exterioare
[i s-a realizat [i amenajarea cur]ii care `nconjoar\ l\ca[ul de `nchin\ciune. De asemenea, s-a
ridicat un a[ez\mânt social care a fost sfin]it de
PS Ioachim B\c\uanul [i c\ruia i s-a dat numele
Casa pâinii. Episcopul-vicar al Eparhiei
Romanului [i Bac\ului a fost `nconjurat de un sobor impresionant de preo]i. P\rintele paroh
Florin P\tr\[canu a pus mult suflet `n aceast\ lucrare [i de aceea a primit din partea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul distinc]ia de iconom

stavrofor. Persoanele care au ajutat la reabilitarea sfântului l\ca[ au primit diplome de vrednicie“, a amintit pr. protopop Vasile Cozma.
~n cuvântul adresat credincio[ilor, PS Ioachim
B\c\uanul a f\cut o retrospectiv\ a principalelor
manifest\ri religioase din luna octombrie.
Preasfin]ia Sa a amintit de aducerea la Bl\ge[ti,
Protopopiatul Buhu[i, a unui ve[mânt al Sfintei
Parascheva, de hramul Catedralei arhiepiscopale
din Roman, de hramul Sfintei Parascheva de la
Ia[i [i de s\rb\toarea Sfântului Dimitrie cel Nou
de la Bucure[ti. Apoi, PS Ioachim B\c\uanul a
f\cut referire la Evanghelia din Duminica a 22-a
dup\ Rusalii. „Preasfin]ia Sa [i-a `ncheiat
cuv=ntul amintind c\ fiecare dintre noi, indiferent
de starea material\ [i duhovniceasc\, trebuie s\
tr\im cu Hristos, pentru c\ f\r\ El via]a nu are
sens“, a relatat pr. protopop Vasile Cozma.

Pagin\ realizat\ de
pr. Ctin GHERASIM

Hramul Sfintei
Ecaterina `n
Protopopiatul
Sascut
~n duminica a XXX-a dup\ Rusalii a fost
pomenit\ Sfânta Muceni]\ Ecaterina, moment
de aleas\ bucurie pentru credincio[ii din satul
Ocheni, Parohia Fundoaia, care [i-au serbat
ocrotitoarea bisericii [i a satului. Aici este singurul l\ca[ de cult cu acest hram din protoieria
Sascut. Slujba Sfintei Liturghii a fost s\vâr[it\
de un sobor de preo]i, `n frunte cu PC Pr. protopop Ioan Negoi]\. ~n cuvântul de `nv\]\tur\
adresat celor prezen]i, Pr. Ioan Negoi]\ a transmis binecuvânt\ri din partea PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul [i i-a `ndemnat la solidaritate cu cei afla]i `n suferin]\, lipsuri [i nevoi, prin contribu]ia la colecta ini]iat\ `n acest
sens de Sfântul Sinod pentru perioada acestui
post. Dup\ terminarea Sfintei Liturghii a fost
oficiat\ slujba de sfin]ire a agheasmatarului ce
a fost construit `n curtea bisericii prin contribu]ia enoria[ilor [i a autorit\]ilor locale.
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Slujb\ arhiereasc\ `n parohia Bote[ti,
Protopopiatul Roman
Credincio[ii din parohia Bote[ti,
Protopopiatul Roman, au avut
bucuria de a-l avea `n mijlocul lor
pe PS Ioachim B\c\uanul. Preasfin]ia Sa a slujit Sfânta Liturghie
[i a oficiat Parastasul pentru ctitorii
Bisericii „Sfântul Nicolae“, care [i-a
serbat pe 6 decembrie hramul.
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a
s\vâr[it Sfânta Liturghie `n `n Biserica „Sfântul
Nicolae“ - Bote[ti, Protopopiatul Roman. Prezen]a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul la Bote[ti
este una tradi]ional\, astfel c\ la momentul de
rug\ciune au participat atât enoria[i din parohie
cât [i din alte sate `nvecinate. Episcopul-vicar al
Eparhiei Romanului [i Bac\ului a citit `n cadrul
slujbei rug\ciuni de binecuvântare [i de dezlegare
pentru to]i cei prezen]i. La final s-a oficiat
Parastasul pentru ctitorii bisericii din Bote[ti [i
pentru preo]ii care au slujit `n acest sfânt l\ca[.
„~ntrucât ne afl\m spre finalul anului 2012, PS
Ioachim B\c\uanul a adresat un gând [i o
binecuvântare credincio[ilor, men]ionând c\ biserica din Bote[ti face parte din cele 20 de l\ca[uri de `nchin\ciune ale Protoieriei Roman
`nchinate Sfântului Nicolae. ~n cadrul Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, 64 de biserici au
hramul Sfântului Nicolae. Am adresat o rug\ciune de mul]umire ocrotitorului acestei comunit\]i pentru toate binefacerile rev\rsate `n ultimul an de zile. P\rintele paroh Ioan N\stase a
mul]umit Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul pentru c\ a slujit Sfânta Liturghie. Ierarhul nostru a

Punerea pietrei de
temelie pentru un nou
l\ca[ de rug\ciune
Mar]i, 6 noiembrie, orele 13.00, Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, a pus piatra de temelie pentru
capela cu hramul „Schimbarea la Fa]\“
(lâng\ noul cimitir Sarata II) din str.
Poligonului punctul fântâna lui Dancu]a. Loca[ul de cult este inclus `n cadrul
A[ez\mântului Social-Filantropic „Ovidenia“, iar terenul pe care se va construi
noul loca[ de cult se `nscrie `n cei 5000
mp da]i `n folosin]\ gratuit\ de
Prim\ria municipului Bac\u. Pe lâng\
acest loca[ de cult, ansamblu social-filantropic ce func]ioneaz\ cu binecu-

anul IV (XII) nr. 11-12

oferit copiilor prezen]i câte o iconi]\ cu Na[terea
Domnului“, a amintit pr. Florin }uscanu, protopop al Protopopiatului Roman. Dup\ cum ne-a
relatat pr. protopop Florin }uscanu, parohia
Bote[ti se afl\ la grani]a cu jude]ul Ia[i, având `n
jur de 200 de familii. „P\rintele paroh Ioan
N\stase are o activitate de peste 20 de ani `n
aceast\ comunitate cre[tin\ din Bote[ti. Am avut
cu to]ii la Bote[ti o zi binecuvântat\ [i o `ntâlnire
de suflet. An de an, a[ez\m o c\r\mid\ la edificiul spiritualit\]ii `nainta[ilor no[tri“, a ad\ugat
pr. protopop Florin }uscanu.
vântarea PS Episcop Ioachim B\c\uanul va mai cuprinde o capel\ mortuar\,
cantin\ social\, brut\rie social\, ad\post de noapte pentru persoanele f\r\
locuin]\, un centru de zi pentru copiii ai
c\ror p\rin]i sunt pleca]i la munc\ `n
str\in\tate, [i cabinete medicale. La
rândul s\u, primarul Romeo Stavarache, prezent la eveniment, [i-a exprimat speran]a ca Dumnezeu s\ rânduiasc\ s\ poat\ fi terminate cât mai repede lucr\rile la acest a[ez\mânt. „A[a
cum Dumnezeu a rânduit ast\zi s\ fim
noi cei care am pus piatra de temelie
pentru aceast\ biseric\, la momentul
când Cel de Sus va hot\r` s\ fim aceea[i
care ne vom bucura de finalizarea
lucr\rilor pentru sfin]irea loca[ului de
cult“, a spus, printre altele primarului
municipiului Bac\u.

Hram de Sf. Filofteia, la Roman
Ziua pomenirii Sf. Filofteia, 7 decembrie
2012, a fost, pentru comunitatea rromilor din
zona Fabricii de Zahar Roman, o zi de mare
bucurie duhovniceasc\, pentru faptul c\
Preasfin]itul Episcop Ioachim Bac\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului a poposit `n mijlocul celor 205
familii de rromi, pentru serbarea hramului
capelei amenajate aici pentru deservirea
nevoilor spirituale ale comunit\]ii.
La acest popas duhovnicesc au fost
prezen]i preo]i roma[cani, autorit\]ile locale [i
centrale [i un num\r mare de credincio[i. Dup\
oficierea Acatistului Sf. Filoteia, Preasfin]ia Sa
a oficiat slujba Sfin]irii apei mici [i rug\ciuni
de mul]umire, pentru toate binefacerile primite
de-a lungul anului ce se `ncheie, de c\tre cei
care locuiesc `n aceast\ comunitate. Cu acest
prilej a fost numit [i instalat pentru a sluji aici
pr. Sevastre Gheorghi]\, preot misionar.
Preasfin]itul P\rinte episcop a adresat tuturor celor prezen]i un cuv=nt ocazional, `ndemn=nd la unitate [i solidaritate, la p\strarea
dreptei credin]e [i a valorilor noastre spirituale.
Cu acest prilej, Preasfin]ia Sa a oferit tuturor
celor care locuiesc aici c=te un calendar [i o
icoan\ a Na[terii Domnului.

Pagin\ realizat\ de
pr. Ctin GHERASIM
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„~i sf\tuim pe credincio[ii no[tri s\ procure aceste
calendare realizate de Arhiepiscopia Romanului
[i Bac\ului de la bisericile parohiale.“
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A ap\rut Calendarul cre[tin ortodox pe 2013
Pe 28 noiembrie 2012, la Bac\u, [i
pe 13 decembrie, la Roman, PS
P\rinte Ioachim B\c\uanul a
prezentat, `n cadrul unor conferin]e
de pres\, calendarul cre[tin ortodox pentru 2013, atr\gând
aten]ia asupra semnelor distinctive, care `l diferen]iaz\ de falsurile
de pe pia]\. ~n centrul edi]iei 2013
este icoana Sfin]ilor ~mp\ra]i
Constantin [i Elena, reproducere
dup\ o fresc\ din Catedrala Arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“
din Roman, amintind astfel c\ anul
care urmeaz\ a fost declarat de Sf.
Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne
ca Anul omagial al Sfin]ilor
~mp\ra]i.

gial, pe Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena, ca
ap\r\tori ai cre[tinilor, ai unit\]ii Bisericii, ai
s\racilor, [i ca mari ctitori de biserici. Deci, `i
lu\m ca model pentru via]a cre[tin\. Pe Sfânta
Elena o lu\m ca model de `nv\]\toare a credin]ei
cre[tine `n familie [i `n societate. Sfântul Constantin a construit pe teritoriul ]\rii noastre 40 de
biserici mari. De asemenea, vedem c\ numele lor
este foarte popular `n România,o mul]ime de români purt=nd numele de Constantin, Elena sau
derivate ale acestora“.

„~i sf\tuim pe credincio[ii no[tri s\ procure
aceste calendare realizate de Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului de la bisericile parohiale.
Un calendar bisericesc se `ntocme[te foarte greu,
ciclurile liturgice oscileaz\ `n func]ie de mersul
soarelui [i mersul lunii. Totodat\, cre[tinii no[tri
nu trebuie s\ uite c\ o parte din fondurile strânse
din vânzarea acestor calendare vor fi distribuite
c\tre sectorul social-filantropic al Eparhiei,
care, `n ultimii ani, a cunoscut o dezvoltare deosebit\ `n zona Bac\ului, având numeroase servicii acreditate, prin care venim `n sprijinul credincio[ilor din zon\“, a declarat PS P\rinte Ioachim B\c\uanul.

Serb\m 1700 de ani de libertate
a cre[tinilor

2013, Anul omagial al Sfin]ilor
~mp\ra]i Constantin [i Elena
Biroul de pres\ al Patriarhiei Române ne informeaz\ c\, `n [edin]a de lucru din 7 septembrie
2011, Permanen]a Consiliului Na]ional Bisericesc
a hot\rât s\ propun\ spre aprobare Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române proclamarea anului
2013 ca An omagial al Sfin]ilor ~mp\ra]i Constantin [i Elena. Principalul motiv `l reprezint\
faptul c\ `n anul 2013 se `mplinesc 1700 de ani de
când Sfântul Constantin cel Mare a emis Edictul
de la Mediolan (313), prin care au `ncetat persecu]iile pe motive religioase `n Imperiul Roman.
Amplul program pastoral, cultural [i misionar
pentru anul 2013 poate fi implementat cu succes
numai `n condi]iile `n care preg\tirile au `nceput
cu doi ani `nainte, de aceea acesta a fost proclamat ca Anul omagial al Sfin]ilor ~mp\ra]i `nc\ din
octombrie 2011.

Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i
Elena - modele pentru to]i cre[tinii
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit despre activitatea Sfântului Constantin cel
Mare pe teritoriul ]\rii noastre, anun]=nd proclamarea anului 2013 ca an omagial dedicat
Sfin]ilor ~mp\ra]i: „Sfântul Constantin cel Mare
a dezvoltat o activitate deosebit\ `n favoarea ]\rii
noastre. Pe teritoriul acesteia a zidit mai multe
biserici, a f\cut un pod nou peste Dun\re, a ]inut
foarte mult s\ reromanizeze Dacia dup\ retragerea aurelian\ [i s\ o cre[tineze. Evlavia poporului român pentru `mp\ratul Constantin este mare
[i pentru c\ el a continuat cre[tinarea `nceput\
de Sfântul Apostol Andrei pe teritoriul ]\rii noastre. De aceea, Sfântul Sinod a hot\rât ca `n 2013
s\-i pr\znuim `n mod deosebit, printr-un an oma-

Sfântul Constantin cel Mare - Gaius Flavius
Valerius Aurelius Constantinus (27 februarie 272
- 22 mai 337), cunoscut sub titulatura de Sfântul
Constantin cel Mare, a fost ~mp\rat roman `n perioada 306 - 337. ~n anul 313, el a emis Edictul
de la Milan (numit atunci Mediolanum), prin care
cre[tinismul devine religio licita, adic\ religie
permis\. Din acel moment, ia m\suri `n favoarea
Bisericii cre[tine, `nl\tur\ pedepsele penale `mpotriva cre[tinismului, `mbun\t\]e[te tratamentul
`n `nchisori [i u[ureaz\ eliberarea sclavilor. ~i
protejeaz\ prin lege pe s\raci, orfani [i v\duve.
Modific\ legisla]ia privind c\s\toria, `ngreuneaz\
divor]ul, pedepse[te adulterul. Tot ~mp\ratul
Constantin cel Mare este cel care a generalizat, `n
321, Duminica drept s\rb\toarea s\pt\mânal\ a
cre[tinilor din Imperiu. Membrii familiei imperiale au sprijinit repararea bisericilor, dar au ajutat
[i la construirea altora `n Ierusalim, Roma, Antiohia, Nicomidia, Tyr sau Constantinopol.
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SOCIETATE
Ac]iuni demarate `n cadrul Proiectului FORTE
Proiectul FORTE - Formare Trainic\
pentru Parteneriat Social - este cofinan]at din Fondul Social European
prin POSDRU 93/3.3/S/62277 [i este
implementat de Federa]ia Filantropia `n parteneriat cu Patriarhia
Român\, Instituto de Formation Integral (IFI) [i SC Global Commercium Development S.R.L. Prin acest
proiect se urm\re[te dezvoltarea
capacit\]ii organiza]ionale a
Administra]iei patriarhale [i a 9
eparhii pentru a deveni parteneri
mai puternici pentru incluziunea
social\ la nivel na]ional. ~n cadrul
proiectului a fost `nfiin]at Centrul de
Excelen]\ `n Dezvoltarea Resurselor
Umane - CEDRU - Bac\u. Acesta
ofer\ cursuri [i activit\]i de consultan]\ personalului clerical [i neclerical din Arhiepiscopia Romanului
[i Bac\ului.
~n sala de [edin]e a Protopopiatului Roman a
avut loc, `n ziua de 5 noiembrie, workshopul
„Atragere de fonduri/resurse din comunitate“,
`nscris `n proiectul FORTE. ~n acest context, coordonatorul CEDRU - Bac\u, Alina Vleang\, a
declarat: „Am `ncercat s\ oferim modele de bun\
practic\ `n planificarea, organizarea [i evaluarea unei activit\]i de strângere de fonduri. Am
vorbit despre motiva]iile donatorilor, despre conceperea abord\rii `n func]ie de profilul donatorilor. De asemenea, au avut loc exerci]ii interactive `n cadrul c\rora s-a exersat o solicitare
scris\ c\tre un poten]ial partener. S-a ar\tat cum
se poate crea o rela]ie de lung\ durat\ cu persoana dispus\ s\ doneze“.

Resurse pentru `mbun\t\]irea
activit\]ilor sociale
La workshopul „Atragere de fonduri/resurse
`n comunitate“ au participat 20 de preo]i [i cinci
cânt\re]i din parohiile Protopopiatului Roman interesa]i de mecanismele de atragere de fonduri
din comunitate pentru `mbun\t\]irea [i sustenabilitatea activit\]ilor sociale. „Acest curs a oferit
posibilitatea preo]ilor no[tri s\ afle noi informa]ii [i modele structurate, utile `n atragerea de
fonduri din comunitate. Preo]ii sunt implica]i `n
multiple activit\]i ce au caracter social-filantropic, cultural, pastoral-misionar [i administativgospod\resc. De aceea, acest curs le-a oferit
anul IV (XII) nr. 11-12

La workshopul „Atragere de fonduri/resurse `n comunitate“
au participat 20 de preo]i [i cinci cânt\re]i din parohiile Protopopiatului Roman

participantilor [ansa de a st\pâni mai bine [i de
a exersa abilit\]i de comunicare cu diver[i parteneri, sponsori, binef\c\tori [i donatori din parohiile pe care le p\storesc. Mul]i dintre preo]ii
no[tri [i-au propus ca `n perioada Postului Cr\ciunului s\ deruleze numeroase activit\]i socialfilantropice. Consider\m c\ acest curs `i va ajuta
pe participan]i s\ descopere noi c\i de implicare
a tuturor factorilor din comunitate pentru a
sus]ine cauza beneficiarilor“, a relatat pr. Florin
}uscanu, protopop al Protopopiatului Roman.

~ntâlnire de lucru la Funda]ia
„Episcop Melchisedec“ din Roman
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, s-a
`ntâlnit, pe 20 noiembrie 2012, cu directorii organiza]iilor non-guvernamentale, cu asisten]ii sociali
[i coordonatorii proiectelor social-filantropice din
Eparhia Romanului [i Bac\ului. Reuniunea a avut
loc la sediul Funda]iei „Episcop Melchisedec“ din
Roman [i a constat `n prezentarea modului `n care
s-au implementat pân\ `n acest moment proiectele
[i programele privind copiii defavoriza]i, b\trânii
[i familiile cu situa]ii materiale precare.
~ntâlnirea a avut `n vedere stabilirea direc]iilor
de dezvoltare a unor proiecte vizând implicarea
cât mai multor parohii `n activit\]i cu caracter social, precum [i modalit\]i de atragere a fondurilor
necesare derul\rii acestora. De asemenea, s-a discutat despre stabilirea direc]iilor [i obiectivelor
strategice pentru perioada 2013-2015 `n domeniul
social-filantropic din cadrul Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului. (pr. Ctin GHERASIM)

Atelier despre
vindecarea de
adic]ii, la Moine[ti
Centrul de Resurse CEDRU a organizat joi, 22 noiembrie 2012, la Protopopiatul Moine[ti, un atelier de lucru pe tema
„Dependen]a de alcool [i alte droguri“.
~n cadrul acestuia s-a discutat despre
dimensiunea alcoolismului ca boal\ de
familie [i despre rolurile jucate de partenerul de via]a [i de copiii alcoolicului, ace[tia
fiind codependen]i. Pe parcursul activit\]ilor s-au adus `n discu]ie situa]ii `ntâlnite
de preo]i `n activitatea pastoral\ [i obstacolele cu care ace[tia se confrunt\ `n momentul `n care doresc s\ intervin\ `n
scopul modific\rii comportamentului problematic al dependentului sau al familiei.
~n final, s-au formulat câteva reguli utile `n consilierea persoanelor dependente
[i codependente, au fost prezentate modelul terapeutic Minnesota [i programul
celor 12 pa[i spre vindecare, necesitatea
particip\rii la grupurile de terapie [i a
grupurilor de suport AA (Alcoolici Anonimi) [i Al-Anon (pentru membrii familiei)
`n scopul ob]inerii [i men]inerii
abstinen]ei.
Principalul obiectiv al acestui workshop a urm\rit modificarea percep]iei
asupra persoanelor dependente [i modul
`n care pot fi evitate situa]iile de stigmatizare, marginalizare [i excluziune social\.
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Ceremonia re`nhum\rii eroului Emil Rebrebreanu
a avut loc pe 2 octombrie 1921, fiind urmat\ de `n\l]area
monumentului comemorativ, finalizat `n anul 1922.

ACTUALITATE

Eroul Emil Rebreanu - comemorat la Palanca
Peste 500 de credincio[i au asistat sâmb\t\, 10
noiembrie 2012, la inaugurarea [i sfin]irea noului
monument `nchinat eroului Emil Rebreanu, fratele
scriitorului Liviu Rebreanu. Slujba de sfin]ire a fost
oficiat\ de ~naltpreasfin]itul Ioan, Episcopul Covasnei [i
Harghitei, [i Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-

Trecutul, garan]ie a viitorului
na]iunii
Evenimentul a avut loc `n Parohia Palanca,
Protopopiatul Moine[ti, [i a adunat deopotriv\
preo]i, cadre militare [i autorit\]i. Cei peste 500
de participan]i au intonat cântece patriotice la finalul ceremonialului religios [i militar. La mani-

vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, al\turi de
un sobor de preo]i. Edificiul se afl\ `n localitatea
Palanca, pe locul unde eroul a fost ucis, `n anul 1917, de
c\tre armata austro-ungar\. Noul monument a fost
ridicat `n acest an de c\tre Prim\ria Palanca [i de c\tre
Asocia]ia „Emil Rebreanu“.

festare a fost prezent [i Ilderim Rebreanu, ultimul
reprezentant al familiei Rebreanu. „IPS Ioan a
amintit, `n cuvântul adresat celor prezen]i, c\ funia cu care a fost spânzurat Emil Rebreanu nu a
f\cut altceva decât s\ uneasc\ cele trei provincii:
Transilvania, Moldova [i }ara Româneasc\, de[i
prin acest act s-a dorit tocmai dezbinarea celor
trei ]\ri. PS Ioachim B\c\uanul i-a felicitat pe or-

ganizatorii evenimentului, dar [i pe cei care au
contribuit la ridicarea monumentului. Preasfin]ia
Sa a remarcat c\ amintirea faptelor viteje[ti ale
eroilor este o datorie sacr\ a noastr\, ca fii ai
Bisericii Ortodoxe. Totodat\, amintirea eroilor
care [i-au dat via]a pentru patrie este o m\rturie
vie c\ ]ara noastr\ are un viitor, atâta vreme cât
ne raport\m la trecut“, a relatat pr. Costel Mare[,
protopop al Protopopiatului Moine[ti.

Primul monument comemorativ
Monumentul eroului Emil Rebreanu este situat `n imediata apropiere a pasului Ghime[ Palanca, jude]ul Bac\u. ~n anul 1920, c\pitanul
Procopiu Strat, membru al familiei Rebreanu, a
identificat mormântul, punând o cruce din mesteac\n [i `mprejmuind locul. La data de 7 septembrie 1921, Liviu Rebreanu face o adres\ c\tre
Societatea Monumentelor Eroilor c\zu]i `n r\zboi,
cerând exhumarea fratelui s\u, eroul martir Emil
Rebreanu. Societatea trimite adresa la garnizoana
militar\ [i la Prefectura din Bac\u pentru organizarea onorurilor cuvenite. Ceremonia re`nhum\rii
eroului a avut loc pe 2 octombrie 1921, fiind urmat\ de `n\l]area monumentului comemorativ, finalizat `n anul 1922 prin grija aceleia[i societ\]i.

Misionarii `n rândul for]elor de ordine,
binecuvânta]i de PS Episcop Ioachim B\c\uanul
La biserica „Sfânta Treime“ din incinta Inspectoratului Jude]ean de Jandarmi Bac\u a avut
loc miercuri, 28 noiembrie, cea de a VI-a `ntâlnire anual\ metodic\ [i de specialitate a preo]ilor
din cadrul Ministerului Administra]iei [i Internelor, `ntâlnire ce se desf\[oar\ `n fiecare an,
conform legisla]iei clerului militar.
Dup\ Sfânta Liturghie oficiat\ de to]i cei 18
preo]i participan]i la acest moment, Preasfin]itul
P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a oficiat o
slujb\ de Te Deum, la care au participat inclusiv
cadre militare din Inspectoratului de Jandarmi Bac\u, dup\ care a adresat un cuvânt de `nv\]\tur\ [i
de binecuvântare pentru to]i cei prezen]i. „A]i fost

trimi[i `n aceste institu]ii ale statului cu un mandat
special din partea Bisericii, pentru c\ preo]ii din
acest minister sunt angaja]i `n calitate de misionari. S\ nu uita]i niciodat\ aceast\ cinste care vi sa conferit“, a spus Preasfin]ia Sa, ur=ndu-le
preo]ilor prezen]i la conferin]\: „s\ ave]i o `ntâlnire lucrativ\, s\ pleca]i de aici cu for]e noi, s\
r\spunde]i cu demnitate preo]easc\ la toate activit\]ile pe care sunte]i chema]i s\ le `mplini]i“.

Prilej de bilan], formare
[i rezolvare de probleme
La rândul s\u, reprezentantul clerului din
cadrul MAI, preotul Nicoale Constantin, a mul]umit PS P\rinte Ioachim B\c\uanul pentru cuvin-

tele adresate [i a precizat scopul acestei `ntâlniri.
„Este o ocazie de a vedea realiz\rile fiec\ruia, de
a pune `n discu]ie problemele existente [i o ocazie
de instruire, dat fiind faptul c\ `n fiecare an particip\ la aceste `ntruniri [i preo]i profesori de la
Facult\]ile de Teologie, rolul lor fiind acela de a
prezenta teme de actualitate“, a explicat preotul
Nicolae Constantin, [ef asisten]\ religioas\ `n
Ministerul Administra]iei [i Internelor. La sfâr[itul
`ntâlnirii, din partea preo]ilor din cadrul MAI,
p\rintele Iulian Ichim a oferit Preasfin]itului
Ioachim icoana Sfântului Apostol Andrei.
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Sinaxa stare]ilor [i stare]elor
din Eparhia Romanului [i Bac\ului
~n sala de [edin]e a Funda]iei „Episcop Melchisedec“ din Roman a avut
loc joi, 22 noiembrie 2012, sinaxa
stare]ilor [i stare]elor a[ez\mintelor
monahale din cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. La
`ntâlnirea organizat\ la Roman au
fost reprezentate toate cele 27 de
m\n\stiri [i schituri din cuprinsul
Eparhiei.
A[a cum este tradi]ia, sinaxa a debutat cu
Sfânta Liturghie, oficiat\ `n Catedrala „Sf. Cuv.
Parascheva“ de c\tre Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `nconjurat de soborul p\rin]ilor
stare]i [i duhovnici din m\n\stirile aflate `n
Eparhie. La sfâr[itul slujbei, Preasfin]ia Sa a
adresat un cuvânt de `nv\]\tur\ pentru p\rin]ii [i
maicile prezente la sinax\, f\când referire la perioada Postului Na[terii Domnului.

Prima sinax\ ]inut\ `n incinta
Funda]iei „Episcop Melchisedec“
Dup\ aceasta, `n sala mare de [edin]e a Funda]iei „Episcop Melchisedec“, sub pre[edin]ia
Preasfin]itului Episcop Ioachim B\c\uanul, a
avut loc sinaxa propriu-zis\, prima organizat\ `n

incinta Funda]iei ce poart\ numele ilustrului episcop roma[can. Al\turi de p\rin]ii stare]i, maicile
stare]e [i p\rin]ii duhovnici din m\n\stiri, s-au
aflat p\rin]ii consilieri [i inspectori ai Centrului
Eparhial. Dup\ o scurt\ introducere, f\cut\ de
p\rintele exarh Pimen Costea, au fost prezentate
utimele hot\râri ale Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române cu privire la organizarea administrativ\ [i juridic\ a m\n\stirilor, precum [i
cele privitoare la activitatea social-filantropic\ [i
misionar\. De asemenea, s-au discutat aspecte
privind activitatea duhovniceasc\ [i administrativ\ a m\n\stirilor, iar `n contextul serb\rii Anului

Sfântului Maslu [i `ngrijirii bolnavilor, s-au analizat modul `n care a[ez\mintele monahale s-au
implicat `n activit\]ile social-filantropice derulate
`n decursul acestui an, trecându-se `n revist\ proiectele [i ac]iunile desf\[urate pentru ajutorarea
persoanelor defavorizate.
~n cuvântul rostit la finalul sinaxei, Preasfin]ia Sa a eviden]iat importan]a organiz\rii acestei
`ntâlniri pentru o cunoa[tere mai bun\ a problemelor pe care le `ntâmpin\ monahii, pentru prezentarea hot\rârilor sinodale legate de m\n\stiri
[i a altor aspecte pe care trebuie s\ le aib\ `n vedere stare]ii m\n\stirilor eparhiei.

Sinaxa preo]ilor din Protopopiatul Bac\u
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, a prezidat mar]i, 13 noiembrie 2012, sinaxa preo]ilor
din Protopopiatul Bac\u. Preasfin]ia Sa, al\turi de un sobor de preo]i [i diaconi, a s\vâr[it de diminea]\ Sfânta Liturghie `n Biserica „~nvierea Domnului“
din cartierul b\c\uan Miori]a. Slujba a fost urmat\ de conferin]a dedicat\ anului omagial al Tainei Sfântului Maslu [i al `ngrijirii bolnavilor, conferin]\ care
a avut loc la demisolul Bisericii „~nvierea Domnului“. La sinax\ au participat
70 de preo]i din Protopopiatul Bac\u.
„Tema `ntâlnirii a fost prezentat\ de pr. Eugen-Ciprian Ciuche, consilier
la sectorul social-filantropic [i misionar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului. Au fost prezentate materiale video `n care s-au ar\tat realiz\rile social-filantropice, ajutoarele care s-au oferit pe parcursul acestui an, dar [i `n
anii trecu]i, persoanelor nevoia[e. S-a amintit de activitatea centrelor de
ocrotire social\ de pe cuprinsul Eparhiei Romanului [i Bac\ului, dar [i despre programele social-filantropice derulate `n casele de pr\znuire, care vin
`n `ntâmpinarea nevoilor copiilor orfani, ale b\trânilor [i ale celor s\raci.
PS Ioachim B\c\uanul a remarcat la final c\ activitatea filantropic\ trebuie s\ fie ca un far c\l\uzitor pentru propov\duirea credin]ei. Trebuie s\
facem totul cu dragoste, pentru a realiza ceea ce ne-am propus. Luând `n
considerare propunerile PS Ioachim B\c\uanul, vom avea `n vedere
anul IV (XII) nr. 11-12

oficierea Tainei Sfântului Maslu pentru bolnavi [i intensificarea activit\]ii
social-filantropice la o scar\ mai mare“, a relatat pr. Constantin Tomozei,
protopop al Protopopiatului Bac\u.

Pagin\ realizat\ de pr. Ctin GHERASIM
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La Editura Basilica, a Patriarhiei Române,
a ap\rut anul acesta
volumul „T
Teologia mistic\ poetic\“..

LANSARE
DE CARTE

„Imnele iubirii dumnezeie[ti“ poezia min]ii [i muzic\ a sufletului
Din ini]iativa [i cu binecuv=ntarea
Preasfin]itului P\rinte Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, `n anul 2009 s-a organizat
`n parohia „Buna Vestire“ din M\n\stirea Ca[in, simpozionul cu tema:
„Imnele iubirii dumnezeie[ti ale
Sfântului Simeon Noul Teolog - 1000
de ani de la compunerea lor“. Ca
rezultat al acestei activit\]i, la
Editura Basilica, a Patriarhiei
Rom=ne, a ap\rut anul acesta
volumul „Teologia mistic\ poetic\“,
lucrare care con]ine comunic\rile
su]inute de participan]ii la Simpozionul dedicat operei Sfântului Simeon Noul Teolog desf\[urat `n zilele
de 24 [i 25 noiembrie 2009.
~n anul 2009, cadre didactice de la Facultatea de
Teologie „Dumitru St\niloae“ [i Facultatea de Filosofie din cadrul Universit\]ii „Al. Ioan Cuza“ din
Ia[i s-au adunat `n jurul operei Sf. Simeon Noul
Teolog, intelectuali doritori de a participa la intensificarea dialogului dintre teologie [i filosofie.
Alocu]iunile sus]inute `n cadrul simpozionului care
a avut loc `n zilele de 24 [i 25 noiembrie 2009 la Parohia „Buna Vestire“ M\n\stirea Ca[in au fost editate `n volum, sub titlul „Teologia mistic\ poetic\“.
Tip\rirea lucr\rii [i organizarea lans\rii c\r]ii au fost
sus]inute financiar de Centrul eparhial de la Roman
[i de al]i binevoitori care au `n]eles c\ investi]ia `n
cultur\ [i spiritualitate nu este niciodat\ de neglijat.

Liturghie arhiereasc\
`n Biserica Sf=ntului Simeon
Astfel, la ini]iativa [i sub directa `ndrumare a
PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul, `n ziua de
duminic\ 25 noiembrie a.c., `n parohia „Sf. Simeon
Noul Teolog“ de la M\n\stirea Ca[in, ocrotitor al
parohiei, de la a c\rui na[tere `n ceruri s-au `mplinit
990 ani [i `n contextul pr\znuirii s\rb\torii Sfintei
Mare Muceni]e Ecaterina, unul dintre hramurile
bisericii, s-a oficiat Sfânta Liturghie arhiereasc\, cu
un amplu sobor de preo]i [i diaconi. Numero[ii credincio[i care au participat la Sf=nta Liturghie au avut [i ocazia de a se `nchina unei icoane f\c\toare
de minuni a Maicii Domnului, adus\ de la catedrala
Arhiepiscopal\ din Roman, [i unui fragment din moa[tele Sfântului Antipa de la Calapode[ti. Spre bucuria

credincio[ilor, PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul a oficiat slujba Acatistului Bunei Vestiri, `n fa]a
icoanei Maicii Domnului adus\ de la Roman.
Un moment deosebit l-a constituit participarea
la Liturghia Arhiereasc\ a peste 100 de copii de la
{c. Gimnazial\ din M\n\stirea Ca[in, precum [i a
60 de copii ai {c. Gimnaziale Ghi]\ Mocanu din
One[ti. Ace[tia s-au al\turat celor care d\deau
r\spunsuri cântate la stran\, iar la final au primit
daruri [i iconi]e din partea chiriarhului.

Dup\ 1000 de ani, studii
interdisciplinare asupra
operei Sf=ntului Simeon
~n partea a doua a zilei a avut loc la One[ti
lansarea c\r]ii dedicate Sfântului Simeon Noul Teolog, volumul „Teologia mistic\ poetic\“. Prezentarea

lucr\rii a fost deschis\ de c\tre Pr. prof. dr. Constantin Leonte, care, `n ampla sa recenzie, a precizat: „Excelentul volum „Teologia mistic\ poetic\“,
a c\rui editare a fost binecuvântat\ de `nsu[i Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, con]ine comunic\rile [tiin]ifice sus]inute la Simpozionul „Imnele
iubirii dumnezeie[ti“ ale Sfântului Simeon Noul Teolog, M\n\stirea Ca[in, Bac\u (28-29 noiembrie 2009).
Autorii studiilor din volum, `n num\r de dou\zeci [i cinci, sunt profesori universitari de la Facultatea de Teologie „Dumitru St\niloae“ din Ia[i [i de
la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Ia[i,
precum [i profesori de seminar [i de religie din `nv\]\mântul preuniversitar, care au aprofundat opera
marelui teolog mistic bizantic pentru importan]a acestuia `n domeniul teologiei ascetice [i mistice.(...)
Primul studiu realizat de Preasfin]itul P\rinte Dr.
Ioachim B\c\uanul [i anume „Liturghia iubirii dum-
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Sfântul Simeon Noul Teolog este nou,
„S
pentru c\ `n el se re`nnoie[te Duhul Sfânt,
dând acela[i mesaj.“ (PS Episcop Ioachim B\c\uanul)

nezeie[ti: Hrana [i iubire“ `ndeamn\ pe fiecare credincios s\ se gândeasc\ nu doar la hrana trupeasc\, ci
[i la cea sufleteasc\, care `l ajut\ s\ se apropie de
Dumnezeu. De asemenea, sunt foarte bine ilustrate
rela]iile de iubire credincios-Sfânta Treime. Ideea esen]ial\ este aceea c\, `n primul rând, preotul „trebuie
s\ fie curat nu numai cu trupul, ci [i cu sufletul; pe
lâng\ aceasta nu trebuie s\ fie p\rta[ la nici un p\cat,
`n al doilea rând, s\ fie smerit atât `n purtarea din afar\, cât [i `n sim]irea din\untru a sufletului“(p.38).“
P\rintele Constantin Leonte [i-a `ncheiat alocu]iunea felicitând pe coordonatori [i pe autori
pentru pre]ioasele contribu]ii la cunoa[terea operei
marelui teolog isihast, Sf. Simeon Noul Teolog,
recomand=nd volumul prezentat pentru lectura [i
biblioteca fiec\rui student teolog sau urm\tor al lui
Hristos, amintind auditorilor aprecierea f\cut\ de
PF P\rinte Patriarh Daniel, care spunea c\ acest
volum reprezint\“ un `ndemn la cunoa[terea misticii poetice a Sf. Simeon Noul Teolog“.
~n cuv=ntul sus]inut cu acest prilej, dl prof.
Univ. {tefan Afloroaie, de la facultatea de Filosofie
din Ia[i aprecia c\: „Imnele iubirii dumnezeie[ti se
adreseaz\ `n egal\ m\sur\ teologului, filosofului,
omului de litere. Sper ca un simpozion, `ntâlnirea
unor oameni cu preocup\ri diferite, constituirea
unui volum [i prilejul unor discu]ii sau al unor conferin]e s\ fie frecvente [i s\ `nsemne o dimensiune
important\ pentru spa]iul nostru mai larg, a[a cum
admirabil se realizeaz\ `n parohia p\rintelui Ioan
Bârg\oanu.“ Dl. prof. univ. Ctin Marin, recomanda
lucrarea lansat\ la One[ti preciz=nd c\ „prezentul
volum are o deosebit\ valoare paideic\, educativ\,
moral-religioas\, filosofic\, `n condi]iile vremii
noastre, `n condi]iile seculariz\rii postmoderniste.“
Utilitatea edit\rii acestor articole a fost apreciat\ [i
de dl lector univ. Dan Chi]oiu care consider\ c\
aceast\ lucrare demonstreaz\ cum, „dup\ 1000 de
ani, se `ntâmpl\ lucruri cu adev\rat noi. Reu[im,
dup\ 1000 de ani, s\ vorbim din nou despre Simeon Noul Teolog, el nefiind, pe parcursul secolelor,
atât de mult pus `n discu]ie. {i chiar ast\zi se poate
analiza foarte greu un asemenea autor, `ntrucât el
nu este cu nimic obi[nuit: nu ai repere, nu ai bibliografie, nu po]i s\ urm\re[ti autori din epoca sau dinaintea lui cu care s\ stabile[ti o compara]ie, cel
pu]in `n privin]a discursului; este foarte dificil.“

Sf=ntul Simeon, Teologul harului
De altfel, cartea lansat\ cu acest prilej la One[ti
are un Cuvânt `nainte al Preafericitului P\rinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, din
care red\m `n cele ce urmeaz\ c=teva idei: „Sfântul
Simeon Noul Teolog (949-1022) este un mare
mistic bizantin, care a dezvoltat o teologie a luminii harului [i a iubirii de Hristos bazat\ pe tr\irea,
sim]irea [i vederea (contemplarea) lui Dumnezeu.
Scrierile sale au influen]at gândirea isihast\ din sec
al XIV-lea, Sfântul Simeon fiind un isihast `naintea
isihasmului.
anul IV (XII) nr. 11-12

~n debutul manifest\rilor organizate cu ocazia lans\rii volumului „Teologia
mistic\ poetic\“, PS P\rinte Ioachim B\c\uanul s-a aflat `n mijlocul
credincio[ilor din Parohia „Buna Vestire“ M\n\stirea Ca[in, unde a oficiat Sf=nta
Liturghie din ziua hramului, Sf=nta Ecaterina“, [i Slujba Acatistului Bunei Vestiri

Sfântul Simeon este teolog al harului Preasfintei Treimi, iar `n scrierile sale leg\tura vie cu HristosDomnul devine izvor de bucurie, de iubire sfânt\,
de r\bdare, de `n]elepciune [i curaj pentru a birui ispitele [i necazurile cu ajutorul luminii Duhului Sfânt.
Teologia Sfântului Simeon Noul Teolog este,
ca form\ de prezentare, o teologie mistic\ poetic\, exprimat\ `n imne sau imagini poetice. (…)
Experien]a luminii necreate este un dar al lui
Dumnezeu [i un eveniment rar. Dar importan]a
acestui fapt const\ tocmai `n aceea c\ experien]a
sfin]ilor isiha[ti este asem\n\toare celei a
Apostolilor, `ntrucât `n Biseric\ este prezent [i
lucr\tor Acela[i Duh Sfânt `n toate timpurile.
De aceea, via]a cre[tin\ este rela]ia haric\, vie
[i permanent\ a cre[tinului cu Hristos. Iar forma
cea mai intens\ a acestei leg\turi este rug\ciunea.“

„Prin ce metod\ nou\ po]i tr\i
pe Cel vechi de zile?“
La evenimentul organizat cu acest prilej au
partcipat atât preo]i profesori universitari, profesori universitari, cadre didactice din `nv\]\m=ntul
pre-universitar c=t [i numero[i credincio[i. ~ntre
ace[tia, amintim c=]iva dintre cei care sunt [i
semnatari ai studiilor publicate `n lucrarea amintit\: asist. univ. pr. Marius Popescu, lect. univ. pr.
Daniel Enea, protoiereu pr. Costel Mare[, protoiereu pr. Constantin Alupei, pr. Sorin Mari[,
arhid. Ciprian Ioan Ignat, prof. univ. Constantin
Marin, prof. univ. {tefan Afloroaie, conf. univ.
Dan Chi]oiu, drd. Daniel Jugrin, Inspector prof.
Irina Leonte, pr. Ioan Bârg\oanu [i presv. prof.

Otilia Bârg\oanu, ca organizatori locali ai evenimentului sus]inut de Arhiepiscopia Romanului [i
Bac\ului. P\rin]ii profesori [i profesorii aminti]i
au lucr\ri `n cartea men]ionat\.
Manifestarea a fost `ncununat\ de cuvântul
adresat participa]ilor de c\tre PS P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul [i s-a `ncheiat cu un concert
de colinde sus]inut de coralei ,,Ierotheos“ a
preo]ilor din Protoieria One[ti.
~n cuv=ntul rostit cu acest prilej, PS P\rinte Ioachim B\c\uanul a vorbi auditorilor despre „noutatea“ adus\ de Sf=ntul Simeon c=t [i despre actualitatea pe care reluarea scrierilor acestuia o are pentru omul contemporan: „Sfântul Simeon Noul Teolog
este nou, pentru c\ `n el se re`nnoie[te Duhul Sfânt,
dând acela[i mesaj. (...) „Imnele iubirii dumnezeie[ti“ concentreaz\ `n ele ceea ce este Dumnezeu
prin manifestarea iubirii Sale `n lume. (...) ~n mileniul al treilea, `n secolul vitezei, nu ne mai g\sim
timp de contemplare, nu mai e timp s\ tr\ie[ti filocalic. {i-atunci cum, prin ce metod\ nou\ po]i tr\i
pe Cel vechi de zile `n puterea Duhului Sfânt? {i
am g\sit solu]ia dat\ [i de un occidental angajat `n
iure[ul din secolul vitezei, Antoine Bloom, care
scrie o carte La prière active (Rug\ciunea activ\).
S\ transform\m via]a noastr\ `n liturghie, jertf\ `n
perspectiva r\scump\r\rii, ca „toat\ via]a noastr\
lui Hristos Dumnezeu s\ o d\m“. Dumnezeu este
iubire. S\ r\mânem cu iubirea Lui!“
La final, cu binecuv=ntarea PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul, to]i participan]ii la eveniment au primit iconi]e, calendare [i câte un exemplar din lucrarea „Teologia mistic\ poetic\“.
(prof. Otilia BÂRG|OANU)
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Potrivit tradi]iei biserice[ti [i hot\rârii Sfântului Sinod, de Ziua Na]ional\
a României, `n catedralele eparhiale, bisericile parohiale [i m\n\stire[ti din
]ar\ [i str\in\tate, precum [i `n paraclisele [colilor de teologie ortodox\ este
oficiat\ slujba specific\ Te Deum [i sunt pomeni]i eroii neamului românesc.

Ziua Na]ional\ a României
marcat\ la Roman [i Bac\u
Cu ocazia Zilei Na]ionale a
României, Preasfin]itul
Ioachim B\c\uanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a
participat la evenimentele
organizate `n municipiile
Roman [i Bac\u.

Potrivit tradi]iei biserice[ti [i hot\rârii Sfântului
Sinod, de Ziua Na]ional\ a României, `n catedralele
eparhiale, bisericile parohiale [i m\n\stire[ti din ]ar\ [i
str\in\tate, precum [i `n paraclisele [colilor de teologie
ortodox\ este oficiat\ slujba specific\ Te Deum [i sunt
pomeni]i eroii neamului românesc care au `nf\ptuit
unitatea na]ional\ a românilor `n anul 1918.
Anul acesta, `n Eparhia Romanului [i Bac\ului,
s\rb\torirea Zilei Na]ionale a debutat la orele 10.00,
c=nd Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul

Slujba de sfin]ire a locului viitoarei
biserici „Sf. Nicolae“ Muncelul
Mar]i, 4 decembrie 2012, când cre[tinii ortodoc[i de pretutindeni i-au s\rb\torit pe Sf=nta
Muceni]\ Varvara [i pe Sf=ntul Cuvios Ioan Damaschin, comunitatea din Ion Creang\ a `mbr\cat straie de s\rb\toare pentru a marca sfin]irea locului unde, `n scurt timp, se va ridica o
bisericu]\ de lemn. Primul pas a fost f\cut `n
urm\ cu aproape dou\ s\pt\mâni, când, pe
dealul din satul Muncelul, a fost oficiat\ slujba
de sfin]ire a locului pe care se ridic\ acum o
cruce `nalt\ iluminat\ pe timpul nop]ii, ca
binecuv=ntare pentru to]i cei care locuiesc sau
se afl\ `n trecere prin aceast\ zon\.
Pe dealul de la Muncelul, `ntr-o atmosfera de
mare sarbatoare, a avut loc slujba de sfin]ire a
locului pe care va fi ridicat\ biserica de lemn cu
hramul Sf. Nicolae. Slujba a fost oficiat\ de c\tre
PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `nconjurat de un
sobor impresionant de preo]i [i diaconi, precum [i
numeroase oficialit\]i locale [i jude]ene.

ACTUALITATE

a fost prezent `n mijlocul credincio[ilor din Roman, `n
Pia]a Roman Mu[at, pentru a oficia o slujb\ de Te
Deum, `n prezen]a autorit\]ilor [i a numero[i
roma[cani.
La orele 12.00, ierarhul a sosit `n Pia]a
Tricolorului din municipiul Bac\u unde, al\turi de
soborul preo]ilor militari, a oficiat slujba de Te Deum
[i a rostit rug\ciuni de mul]umire [i binecuvântare. La
acest moment deosebit, la care au asistat câteva sute
de b\c\uani, au participat at=t reprezentan]ii autorit\]ilor locale [i jude]ene, c=t [i comandan]ii
unit\]ilor militare din jude]. Parada militar\ de la
Bac\u [i alte momente specifice acestei zile au urmat
alocu]iunilor rostite de reprezentan]ii autorit\]ilor.
(pr. Ctin GHERASIM)
Sute de cre[tini din zon\ s-au adunat pe dealul
de la Muncelul pentru a fi martori la a[ezarea
pietrei de temelie a noii biserici de lemn. Aceast\
dorin]\ a `ntregii comunit\]i vine dup\ ce istoria
locurilor a ar\tat c\ `n secolul al XVIII-lea, la circa
200-300 de metri, de locul ales pentru biseric\, a
existat un schit de c\lug\ri ce a purtat hramul Sf.
Nicolae. Schitul a fost desfiin]at dup\ reformele lui
Cuza privind secularizarea averilor m\n\stire[ti.
Primarul comunei Ion Creang\, Petric\ Prichici,
a declarat c\ dorin]a ca `n aceast\ zon\ s\ fie ridicat\
o cruce [i o biseric\ exist\ de foarte mult timp, `ns\
administra]ia local\ nu a putut realiza acest lucru
f\r\ sprijinul unor institu]ii [i oameni de bine.
Al\turi de crucea [i biserica din lemn, ce vor
purta hramul Sf. Nicolae, pe calea ce duce spre
acest l\ca[ de cult se vor ridica, anul viitor, alte
12 troi]e, care s\ le `ndrume pa[ii celor care vor
s\ se roage `n acest loc.
Dealul din satul Muncel are o `n\l]ime de 280
de metri, iar crucea care a fost ridicat\ ieri `n
acest loc are 27 de metri, fiind cea mai `nalt\ din
Moldova [i a doua ca m\rime din ]ar\, dup\ cea
de pe Caraiman, fapt ce va permite s\ fie v\zut\
de to]i cei care trec pe artera E85. (pr. Florin
}USCANU, protpop al Protoieriei Roman)
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HRISTOS
~MP|RT|{IT
COPIILOR
Darurile primului Cr\ciun
C=nd ne amintim de Iisus, de obicei ne g=ndim c\
El este Fiul lui Dumnezeu, plin de toat\ puterea [i
slava lui Dumnezeu. Acesta este adev\rul despre
Iisus Hristos. Dar la fel de adev\rat este faptul c\
Dumnezeu L-a trimis pe unicul S\u Fiu ca pe un om.
Iisus a venit la noi ca un copila[, f\r\ a `nceta a fi
`n acela[i timp Dumnezeu ve[nic.
Iisus s-a n\scut `n vremea c=nd romanii st\p=neau Iudeea (numele roman al ]inutului lui Iuda). Ei au numit un conduc\tor de acolo, pe Irod, ca
s\ guverneze direct poporul.
Romanii au dorit ca to]i supu[ii lor s\ fie `nregistra]i `n ora[ele de unde
proveneau, pentru stabilirea impozitelor [i recrutarea tinerilor. Dreptul Iosif,
cel ales de Dumnezeu s\ fie logodnicul Mariei [i tat\l p\m=ntesc al lui Iisus,
locuia `n cetatea Nazaret. La vremea recens\m=ntului a plecat `mpreun\ cu
Maria, care-L purta `n p=ntece pe Fiul lui Dumnezeu. Ei au mers „`n cetatea
lui David care se nume[te Betleem, pentru c\ el era din casa [i din neamul
lui David“, ca s\ se `nscrie dup\ porunca `mp\ratului de la Roma. C\l\toria
a fost lung\ [i obositoare `n special pentru Maria, care avea s\ nasc\ cur=nd.
C=nd au sosit, ora[ul era plin de oamenii care veniser\ s\ se `nscrie. Acolo,
s-au `mplinit zilele ca ea s\ nasc\. Dar pentru c\ `n nici o cas\ „nu mai era
loc de g\zduire pentru ei“, na[terea a avut loc `ntr-o pe[ter\. Dup\ ce
Pruncul S-a n\scut, Maria L-a `nf\[at [i L-a culcat `ntr-o iesle.

~nchinarea magilor
La c=tva timp de la na[terea lui Iisus, magii (oameni `n]elep]i din Persia
sau Mesopotamia) au venit la Ierusalim. Ei au `ntrebat: „Unde este Regele
iudeilor, Cel ce S-a n\scut? C\ci am v\zut la r\s\rit steaua Lui [i am venit
s\ ne `nchin\m Lui.“ ~ntrebarea lor a tulburat pe Irod [i poporul din
Ierusalim. Irod, adun=nd pe arhierei [i pe c\rturari, i-a `ntrebat unde avea s\
se nasc\ Mesia. Ei au r\spuns: „~n Betleemul Iudeii, c\ a[a este scris de
proorocul“. Irod, chem=nd `n ascuns pe magi, i-a `ntrebat c=nd a ap\rut
steaua. Apoi i-a trimis `n Betleem [i le-a zis: „Merge]i [i cerceta]i cu deam\nuntul despre Prunc [i, dac\ ~l ve]i afla, vesti]i-mi [i mie, ca, venind [i
eu, s\ m\ `nchin Lui“. Dup\ ce l-au ascultat pe rege, magii au plecat, iar
steaua pe care o v\zuser\ `n r\s\rit mergea `naintea lor, p=n\ ce a ajuns [i
s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul Iisus. S-au bucurat c=nd au v\zut
c\ steaua s-a oprit. Ei L-au g\sit pe Pruncul Iisus `mpreun\ cu Maria, Maica
Lui, [i I s-au `nchinat. Deschiz=ndu-[i bagajele, I-au adus lui Iisus daruri:
aur, t\m=ie [i smirn\. Apoi, fiind `n[tiin]a]i `n vis de Dumnezeu, nu s-au mai
`ntors la Irod, ci au plecat spre ]ara lor pe alt\ cale.

Magii de la R\s\rit au v\zut steaua care vestea Na[terea
lui Hristos [i au venit s\ I se `nchine

Daruri pentru Pruncul Iisus
Darurile aduse lui Iisus sunt semn al pre]uirii pe care i-o ar\tau cei care
`n]elegeau minunea care se petrecuse `n Betleemul iudeii.
AURUL este [i ast\zi considerat cel mai pre]ios dintre metale. O singur\
pic\tur\ de aur poate fi transformat\ de c\tre un me[ter priceput `ntr-o
pelicul\ cu suprafa]a de aproximativ 60 m2, at=t de sub]ire `nc=t lumina
poate trece prin ea.
T|M#IA este o r\[in\ natural\, adunat\ din copaci. ~n vechime era produs\ `n special `n Arabia [i Etiopia, astfel: printr-o crest\tur\ f\cut\ `n
trunchiul copacului, seva se scurge `ncet [i se `nt\re[te. Produsul ob]inut,
de culoare galben\, este t\iat `n buc\]ele mici care vor fi pudrate pentru a
nu se lipi unele de altele. Acestea ard produc=nd o flac\r\ alb\ str\lucitoare
[i dau o mireasm\ pl\cut\.
SMIRNA este de asemenea o r\[in\. Aceasta este culeas\ dintr-un arbust la fel ca [i t\m=ia [i are un miros pl\cut. Poate fi folosit\ ca parfum,
dar adesea este asociat\ cu moartea. Vechii egipteni o foloseau pentru
`mb\ls\marea trupurilor.
~ndemnul transmis de `n]elep]ii r\s\ritului care i-au dat daruri Domnului
Iisus la na[terea sa este acela[i pentru ve[nicie: „Veni]i toate neamurile s\ ne
`nchin\m Celui ce S-a n\scut ca s\ mântuiasc\ sufletele noastre.“ (sursa:
Ghidul catehetic Hristos `mp\rt\[it copiilor - 11-12 ani)

Joc

Pe urmele Pruncului Iisus
1. Iisus S-a n\scut `n Iudeea, `n ora[ul _______________________________,
dar p\rin]ii Lui locuiau `n ora[ul ___________________________________ din
___________________ . (Luca 2, 4)
2. C=nd a fost `n[tiin]at `n vis despre inten]ia lui Irod, Iosif [i-a luat familia [i
s-au refugiat `n ______________________, unde a r\mas p=n\ la moartea lui Irod.
Dumnezeu i-a spus s\ se `ntoarc\ `n __________________ . (Matei 2, 13-15 [i 19-21)
3. Dup\ moartea lui Irod, Iosif a luat Pruncul [i pe mama Lui [i s-au `ntors `n
ora[ul ______________________ , care, mai t=rziu, i-a adus numele de
__________________________ . (Matei 2, 22-23)
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~n ziua de 4 noiembrie, PS P\rinte Episcop
Ioachim a oficiat slujba de Sfin]ire a A[ez\mântului
social-ffilantropic „C
Casa Pâinii“ din
`n Parohia Hârle[ti, Protopopiatul Buhu[i.

REPERE

Agenda de lucru a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
pentru lunile noiembrie - decembrie 2012
NOIEMBRIE
1 noiembrie
- a oficiat slujba de pomenire a celor r\posa]i, al c\ror
nume nu se cunosc, `n Biserica „Sfin]ii Voievozi“, Parohia
{erb\ne[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a efectuat vizit\ de lucru `n Protopopiatul Moine[ti;
- a vizitat lucr\rile de [antier de la M\n\stirea Cotumba;
2 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Nicolae Hurjui, Catedrala
„~n\l]area Domnului“, Bac\u, Pr. Daniel Pâc\, Parohia
„Cuv. Parascheva, Secuieni I;

7 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. {tefan Pârjol, Parohia
Cornet; Pr. Marcel Dulhac, Parohia Scurta I; Ierom.
Ciprian Mera, egumenul Schitului Zimbru; Pr. Ionel Hrestic, Vaslui; Pr. Bogdan Dumitru C\rare, Parohia Ver[e[ti;
Pr. Gheorghe Sevastre;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „Sf. Voievozi“,
Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
8 noiembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Gheorghe“, Letea Veche. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat slujba de sfin]ire a sediului Prim\riei Letea Veche;

3 noiembrie
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „Sf. Arhangheli“, Cartier CFR Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

9 noiembrie
- s-a `ntâlnit cu IPS Arhiepiscop Eftimie la palatul arhiepiscopal, cu prilejul `mplinirii a 98 ani;

4 noiembrie
- a oficiat slujba de resfin]ire a Bisericii „Sfin]ii Trei
Ierarhi“, Hârle[ti;
- a oficiat slujba de Sfin]ire a A[ez\mântului social-filantropic „Casa Pâinii“, `n Parohia Hârle[ti, Protopopiatul
Buhu[i;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfin]ii Trei
Ierarhi“, Hârle[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotesit `n rang de iconom-stavrofor pe PC Pr.
Florin P\tr\[canu, Parohia Hârle[ti;
- a oficiat Taina Cununiei tinerilor Mihai-Flavius [i
Alina-Maria Balaban, `n Biserica „Sf. Nicolae“, Bac\u. A
rostit cuvânt ocazional;

10 noiembrie
- a oficiat, al\turi de IPS Arhiepiscop Ioan al
Episcopiei Covasnei [i Harghitei, slujba de sfin]ire a monumentului ridicat `n cinstea vrednicului de pomenire, eroul Emil Rebreanu. A rostit cuvânt ocazional.

5 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a efectuat vizit\ canonic\ la M\n\stirea Pogle];
6 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri birou;
- a oficiat slujba de punere a pietrei de temelie pentru Biserica „Schimbarea la Fa]\“, S\rata II, Protopopiatul Bac\u;

11 noiembrie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a a[ez\mântului social-filantropic „Sf. ~mp. Constantin [i Elena“, Parohia Hu]u,
Protopopiatul Sascut;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Dumitru“, Parohia Hu]u, Protopopiatul Sascut. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
12 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
13 noiembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „~nvierea
Domnului“, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a prezidat Conferin]\ pastoral-misionar\ cu preo]ii din
Protopopiatul Bac\u;
14 - 16 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri birou;
18 noiembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotesit duhovnic pe Pr. Ionu] Alexandru Ple[c\u,
Parohia „Sf. Dumitru“, Cartier Narcisa, Bac\u;
19 - 20 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri birou;
21 noiembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
22 noiembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- audien]e [i lucr\ri birou;
- a prezidat Sinaxa stare]ilor [i stare]elor din m\n\stirile Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, organizat\ la
Centrul multifunc]ional „Episcop Melchisedec“, Roman;
23 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri birou;

Pe 1 decembrie, PS P\rinte Ioachim B\c\uanul a oficiat,
`n cadru solemn, Slujba de Te-Deum la Ziua na]ional\ a României,
`n Pia]a Roman Mu[at din centrul ora[ului Roman

25 noiembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Buna Vestire“
[i „Sf. Muceni]\ Ecaterina“, Parohia M\n\stirea Ca[in II.
A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
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~n ziua de 3 decembrie, PS P\rinte Episcop Ioachim
B\c\uanul a oficiat slujba de sfin]ire a Centrului de zi pentru
copii „S
Sfântul Dionisie Exiguul“ [i Centrul de crea]ie, art\ [i
tradi]ie „S
Sfântul Apostol Andrei“,, din cadrul Asocia]iei
Sfântul Voievod {tefan cel Mare“ - Hârja, jude]ul Bac\u.
„S
- a hirotonit `n treapta de ieromonah pe ierod. Lavrentie (Liviu) Ghine], pe seama M\n\stirii „Schimbarea
la Fa]\“, Sf. Sava, Berzun]i;
- a participat la evenimentul prilejuit de lansarea c\r]ii
„Imnele iubirii dumnezeie[ti“, `n Municipiul One[ti;
26 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri birou;
- a prezidat {edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
27 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri birou;
28 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri birou;
- a oficiat Slujba de Te-Deum la Biserica „Sfânta Treime“, Inspectoratul de Jandarmi Jude]ean Bac\u, cu prilejul
organiz\rii simpozionului cu tema „~ntrunirea anual\ metodic\ [i de specialitate a preo]ilor militari“. Arosti o alocu]iune;
29 noiembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Apostol
Andrei“, din cadrul Combinatului siderurgic „ArcelorMittal“, Gala]i.
30 noiembrie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS
Dionisie, Mitropolit de Corint, a oficiat Sfânta Liturghie la
Catedrala arhiepiscopal\ „Sfântul Ierarh Nicolae“, Gala]i.

DECEMBRIE
1 decembrie
- a oficiat, `n cadru solemn, Slujba de Te-Deum la
Ziua na]ional\ a României, `n Pia]a Roman Mu[at, loc.
Roman. A rostit alocu]iune;
- a oficiat, `n cadru solemn, Slujba de Te-Deum la
Ziua na]ional\ a României, `n Pia]a Drapelului, loc.
Bac\u. A rostit alocu]iune;
2 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie `n Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
3 decembrie
- a oficiat slujba de sfin]ire a Centrului de zi pentru
copii „Sfântul Dionisie Exiguul“ [i Centrul de crea]ie, art\
[i tradi]ie „Sfântul Apostol Andrei“, din cadrul Asocia]iei
„Sfântul Voievod {tefan cel Mare“ - Hârja, jude]ul Bac\u;
4 decembrie
- audien]e [i lucr\ri birou;
- a oficiat slujba de punere a pietrei de temelie a bisericii de lemn „Sf. Nicolae“ din satul Muncelu, Parohia
Recea. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
5 decembrie
- audien]e [i lucr\ri birou;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „Sf. Nicolae“,
Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
6 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Nicolae“,
Buhu[i. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
7 decembrie
- audien]e [i lucr\ri birou;
Duminic\, 9 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Nicolae“,
Bote[ti, Protopopiatul Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
10 decembrie
- audien]e [i lucr\ri birou;
11 decembrie
- audien]e [i lucr\ri birou;
- a prezidat {edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
- a primit Corala preo]ilor din Protopopiatul One[ti,
care a sus]inut un concert de colinde `n Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
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Cu prilejul s\rb\torilor de iarn\, PS P\rinte Episcop Ioachim a slujit
la Catedrala arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman
12 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Ierarh
Spiridon“, Com\ne[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
13 decembrie
- audien]e [i lucr\ri birou;
14 decembrie
- audien]e [i lucr\ri birou;
- a primit `n audien]\ pe d-l prof. Alexandru Lezeu [i
d-na director Mihaela Rusu, {coala „Mihai Eminescu“,
Roman;
16 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
17 decembrie
- audien]e [i lucr\ri birou;
- a participat la Concertul de colinde „La mijlocu'
cerului“, sus]inut de artistul {tefan Hru[c\ `n Catedrala
„Sf. Ier. Nicolae [i Na[terea Maicii Domnului“, Moine[ti.
A rostit cuvânt ocazional;
18 decembrie
- audien]e [i lucr\ri birou;
- a prezidat comisia pentru acordarea Gradului I `n
`nv\]\mânt, `n urma sus]inerii lucr\rii de grad a Pr. Mihai
Bordei, Parohia Cordun, Protopopiatul Roman;
- a participat la Concertul de colinde sus]inut de elevii Seminarului Teologic „Sf. Gheorghe“, Roman, la Casa
de Cultur\, Roman. A rostit cuvânt ocazional;
19 - 20 decembrie
- audien]e [i lucr\ri birou;
21 decembrie
- audien]e [i lucr\ri birou;
- a primit grupuri de colind\tori la biroul episcopal;
- a participat la Serbarea de Cr\ciun sus]inut\ de copii
de la Centrul de zi „Episcop Melchisedec“, Roman. A
oferit daruri copiilor;
- a participat la Concertul de colinde „Ast\zi cerul s-a
deschis“, organizat la Teatrul de var\ „Radu Beligan“, Bac\u, de m\n\stirile din cadrul Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului. A transmis mesaj de Cr\ciun celor prezen]i;

22 decembrie
- a primit grupuri de colind\tori la biroul episcopal;
23 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a participat la Concertul de colinde „Ast\zi cerul sa deschis“, organizat la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A transmis mesaj de Cr\ciun
celor prezen]i;
24 decembrie
- a participat la Slujba Ceasurilor `mp\r\te[ti la
Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman.
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a primit soborul slujitorilor Catedralei arhiepiscopale cu ajunul Cr\ciunului;
- a participat la Slujba Pavecerni]ei la Catedrala
arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman.
Mar]i, 25 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt pastoral;
Miercuri, 26 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
Joi, 27 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
28 - 29 decembrie
- audien]e, coresponden]\ [i lucr\ri birou;
30 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a primit vizita d-lui ing. Romeo Stavarache, Primarul Municipiului Bac\u [i a unor consilieri locali;
31 decembrie
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „Sfântul Vasile“, Roman.
- a oficiat Slujba de Te-Deum la cump\na dintre ani, `n
catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. (a consemnat arhid. Ciprian Ioan IGNAT, Secretar eparhial)

23

