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~n toate zilele vie]ii noastre s\ petrecem
`n lumina ~nvierii Domnului
† Eftimie,
Arhiepiscopul 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!

Motto:
„Degrab mergând, spune]i
ucenicilor c\ a `nviat din mor]i“.
(Matei 28, 7)
Drept m\ritori cre[tini,
Ne afl\m, cu ajutorul lui Dumnezeu, `n plin\
prim\var\. Soarele str\luce[te luminos pe bolta
cerului [i cheam\ firea `ntreag\ la via]\ nou\. S\mân]a aruncat\ sub glie de harnicii no[tri agricultori s-a trezit din somnul iernii [i a ie[it la lumin\.
Câmpurile au `nverzit, florile [i pomii au `nmugurit [i s-au umplut de podoab\, codrii s-au `mbr\cat `n hain\ nou\ [i r\sun\ prin ei ciripitul
p\s\rilor. Cât de minunat\ [i binef\c\toare este
prim\vara firii!
{i noi am trecut printr-o „prim\var\ duhovniceasc\“ `n vremea sfântului [i marelui post al
Pa[tilor. Inimile noastre s-au deschis, au primit
razele harului dumnezeiesc [i s-au `nnoit prin slujbele [i binecuvânt\rile Bisericii. Iar ast\zi,
Biserica ne cheam\ s\ ne bucur\m [i s\ ne veselim la praznicul cel mare al ~nvierii Domnului
Iisus Hristos. Soarele vie]ii noastre suflete[ti a
`nviat din mormânt „cu moartea pe moarte
c\lcând“ [i nou\ ne-a d\ruit via]\ ve[nic\.
Luând pild\ de la prim\vara firii, venim la voi
`n aceast\ s\rb\toare pream\rit\ [i sem\n\m
s\mân]a cea bun\ a Evangheliei Domnului, s\ v\
zidim pe piatra dreptei credin]e [i s\ v\ `ntâmpin\m cu `nd\tinatul salut cre[tinesc:
„HRISTOS A ~NVIAT!“
Iubi]ii mei fii duhovnice[ti,
A `nviat Hristos cu adev\rat, c\ci El este „~nvierea [i via]a noastr\“ (Ioan 11, 25). S-a ar\tat
„timp de patruzeci de zile“ (Fapte l, 3) Sfintei
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Sale Maici, Mariei Magdalena [i celorlalte femei mironosi]e (Ioan
20, 11, 17 ; Matei 28, 3),
ucenicilor, „`n muntele
unde le poruncise“ (Matei 26, 32, 28, 10, 14).
Sunt amintite [i alte ar\t\ri: celor unsprezece
apostoli, f\r\ Toma [i
apoi cu Toma; lui Petru,
lui Iacob, tuturor apostolilor, adic\ [i celor [aptezeci, [i, deasemenea,
„s-a ar\tat deodat\ la
peste cinci sute de fra]i“
(I Cor. 15, 67).
Iubi]i credincio[i,
P\catul râvne[te, `mboln\ve[te [i omoar\ sufletul, chiar dac\ omul
este viu cu trupul. ~nvierea din moartea p\catului vine prin poc\in]\,
iar poc\in]a este pus\ `n
mi[care de credin]a `n
existen]a lui Dumnezeu,
a unui Tat\ ceresc bun, a
unei `mp\r\]ii ve[nice a
Lui, unde to]i `ngerii [i sfin]ii Lui sunt pururea
`ndestula]i [i `n fericire.
Popoarele p\gâne, dinainte de venirea Mântuitorului, erau moarte `n p\cat, de[i tr\iau trupe[te [i aveau civiliza]ii remarcabile. {i ele, `ns\,
din când `n când, dar mai ales `n `mprejur\ri
grele, `[i aduceau aminte de Dumnezeu [i se poc\iau. Cei dintre aceste neamuri care s-au poc\it
[i au s\vâr[it fapte bune, `ntrecând pe semenii lor,
au ajuns la Tat\l ceresc, care i-a `mbr\]i[at [i le-a
dat fericirea pierdut\: ace[tia sunt sfin]ii dintre
p\gâni. Str\mo[ii no[tri geto-daci fac parte din
neamurile p\gâne, care `ns\ credeau `n „nemurirea sufletului [i `n via]a ve[nic\, râvna lor religioas\ fiind caracterul cel mai de seam\ al firii
lor“. Iat\ motive ce ne fac s\ credem c\ vor fi fost
[i dintre ei sfin]i ca cei despre care aminte[te
Sfântul Vasile cel Mare. Odat\ cre[tina]i,
str\mo[ii no[tri [i-au g\sit sensul credin]ei lor `n
nemurirea `n Hristos, Cel `nviat [i `n\l]at de-a
dreapta Tat\lui `n slav\ mult\. Au `nviat deplin
din p\catul str\mo[esc [i din cele personale,
ridicându-se cu `nlesnire, prin virtu]i, la P\rintele
cel ceresc, la Hristos cel `nviat, la to]i sfin]ii care
s-au umplut de harul `nvierii chiar din aceast\

via]\. Asemeni apostolilor, care mergeau spre
Emaus `nso]i]i de Mântuitorul Hristos [i L-au rugat s\ r\mân\ cu ei (Luca 24, 29), [i str\mo[ii
no[tri L-au primit pe Hristos [i L-au oprit la ei,
c\ci [i-au „g\sit sensul credin]ei lor `n nemurire“.
Nu L-au respins, cum au f\cut cei din Atena cu
Pavel, c\ruia i-au spus „c\-L vor asculta alt\
dat\“ atunci când le-a vorbit despre ~nvierea lui
Hristos (Fap. Ap. 17-, 31, 32). P\trunderea [i
r\sp=ndirea cre[tinismului `n provinciile romane
de la Dun\rea de Jos - inclusiv Sci]ia Mic\ (Dobrogea de ast\zi) - sunt dovedite, `ns\, mai ales
de marele num\r al martirilor cre[tini din aceste
p\r]i, care au pecetluit credin]a lor prin moarte
muceniceasc\ `nainte de libertatea cre[tinismului
acordat\ de Constantin cel Mare prin Edictul de
la Milan (313), de la a c\rui promulgare se `mplinesc anul acesta 1700 de ani, moment marcat de
Sf=ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne prin
proclamarea anului 2013 ca „An omagial al
„Sfin]ilor ~mp\ra]i Constantin [i Elena“.
{uvoiul de credin]\ ortodox\ venit\ `ntâi `n
Dobrogea, prin Sf. Ap. Andrei, prin urma[ii lui [i
prin urma[ii Sf. Ap. Pavel, care au predicat `n
sudul Dun\rii, s-a rev\rsat [i la nordul Dun\rii, `n
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~n fa]a oric\ror situa]ii, când trebuie s\ lu\m o hot\râre,
indiferent de importan]a ei, s\ rug\m pe Sf. Maic\, pe to]i
sfin]ii [i pe ai no[tri `ngeri p\zitori s\ mijloceasc\ la Hristos.

 Dacia Felix, transformând poporul nostru `ntr-un popor cre[tin
dreptcredincios. Prin `mp\rt\[irea `nv\]\turii Domnului [i prin
Sfintele Taine, fiec\ruia „i s-a dat
puterea s\ se fac\ Fiu al lui Dumnezeu“ (Ioan l, 12). {i `ntr-adev\r, neamul nostru a devenit un
neam care a `nviat din vechea
credin]\ [i din p\catele specifice
lumii p\gâne, ridicându-se spre
Hristos, spre `nvierea spiritual\.
Cronicarii no[tri [i c\l\torii
str\ini vorbesc cu respect [i entuziasm despre religiozitatea
românilor manifestat\ `n toat\ vatra româneasc\. Vrednic de amintire este momentul dinainte de
b\t\lia de la Vaslui, când Voievodul {tefan cel Mare [i Sfânt
porunce[te s\ ]in\ post toat\ o[tirea timp de patru de zile, dup\
care se `mp\rt\[esc to]i, pornesc
la atac [i câ[tig\ b\t\lia contra
puhoiului turcesc. Ca s\ mul]umeasc\ lui Dumnezeu, [i el, [i
sfatul ]\rii, [i o[tenii [i poporul
petrec `n post [i rug\ciune [ase
s\pt\mâni, lucru nemai`ntâlnit `n
istorie, ceea ce arat\ credin]a puternic\ a `ntregului popor.

Iubi]ii mei fii suflete[ti,
To]i binecredincio[ii cre[tini
din aceast\ via]\ suntem laolalt\
`n comuniune cu to]i sfin]ii din
veacuri adormi]i `ntru n\dejdea
`nvierii [i vie]ii ve[nice; la Sf.
Liturghie, pe sfântul disc, uni]i
`n jurul Mielului lui Dumnezeu,
adic\ a Sf. Agne], ca p\rticele pe care le scoate
preotul a[ezându-le `n stânga [i `n partea de jos,
c\ci `n dreapta st\ p\rticica pentru Maica
Domnului. ~ns\ [i Sf. Liturghie este via]a Mântuitorului, de la leag\n pân\ la moarte, `nviere [i
[edere de-a dreapta Tat\lui `ntru slav\. De aceea
se cuvine s\ particip\m la Sf. Liturghie, s\ ne
m\rturisim [i s\ ne `mp\rt\[im, ca s\ fim cu
adev\rat `n comuniune cu to]i sfin]ii [i deci [i cu
to]i sfin]ii no[tri români.
Pân\ la ~ntruparea Domnului [i sfânta Lui
~nviere eram `n `ntuneric. Odat\ cu `nvierea [i
Pogorârea Sfântului Duh „toate s-au umplut de
lumin\...“, cum cânt\ Biserica `n aceste zile. Este
lumina ~nvierii lui Hristos, este lumina `n care
sunt `nve[mânta]i sfin]ii care sunt p\rta[i la
„`nvierea cea-dintâi“, haina cea de la `nceput `n
care ne-am `mbr\cat la Sfântul Botez. Deci [i noi,
dac\ suntem lumin\ prin luminarea cea din
Botez, când „ne-am r\stignit cu Hristos“ [i ne-am
ridicat `nf\]i[ându-ne Lui „ca vii `nvia]i din

mor]i“ (Romani 6, 13), se cuvine „s\ umbl\m ca
fiii luminii, pentru c\ roada luminii este orice
bun\tate, dreptate [i adev\r“ (Efeseni 5, 8 - 9).
~n fa]a oric\ror situa]ii, când trebuie s\ lu\m o
hot\râre, indiferent de importan]a ei, s\ rug\m pe
Sf. Maic\, pe to]i sfin]ii [i pe ai no[tri `ngeri p\zitori s\ mijloceasc\ la Hristos, Lumina cea
neapropiat\, ca s\ ne lumineze min]ile spre „a
cerceta duhurile, dac\ sunt de la Dumnezeu“
(Ioan 4, 1) [i s\ putem alege Calea cea mai bun\,
bine pl\cut\ lui Dumnezeu [i, `n duhul sfin]ilor [i
str\mo[ilor no[tri, `n toate zilele vie]ii noastre s\
petrecem `n lumina ~nvierii Domnului [i Dumnezeului nostru Iisus Hristos.
Iubi]i credincio[i,
Dup\ cum spuneam, anul acesta se `mplinesc
1700 de ani de la faimosul Edict de la Milan, prin
care s-a acordat libertatea celor care doresc s\ `[i
m\rturiseasc\ credin]a `n Hristos cel `nviat din
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mor]i. Sfânta noastr\ Biseric\
a hot\rât ca acest eveniment s\
fie comemorat `n mod deosebit. De aceea [i `n eparhia noastr\ de Dumnezeu p\zit\ s-a
creat un program de manifest\ri cultural-religioase, pentru
a da posibilitatea fiilor no[tri
suflete[ti s\-[i manifeste deschis credin]a lor `n Dumnezeu, ar\tând `ntregul s\u tezaur spiritual [i cultural, p\zit
de veacuri de `nainta[ii no[tri.
Astfel, `n Duminica Ortodoxiei, la Roman, a avut loc o
procesiune sub genericul:
Libertatea cre[tinilor dobândit\ prin Decretul constantinopolitan din anul 313. Astfel
de procesiuni se vor organiza
[i `n alte ora[e [i localit\]i mai
importante ale eparhiei, la
care v\ rog p\rinte[te s\ participa]i. Este de datoria noastr\ ca anul acesta, `n mod special, fiecare fiu al Bisericii s\
fac\ un gest prin care s\-[i
dovedeasc\ identitatea ortodox\ [i s\-[i arate ata[amentul
s\u fa]\ de valorile perene ale
credin]ei noastre. S\ nu ne fie
team\ de a manifesta credin]a
noastr\ `ntr-o lume a `ndoielilor [i incertitudinilor, a sincretismului [i a ofertei supraaglomerate a diversit\]ii religioase cre[tine sau necre[tine!
Ve]i dovedi c\ `n aceast\ lume
parcelat\ [i fracturat\ de interese egoiste [i meschine, experien]a tr\irii voastre cu
Dumnezeu [i prin Dumnezeu
v\ va da satisfac]ia supremei certitudini a vie]ilor
voastre transfigurate. Ve]i lichida din via]a voastr\
nedumeririle, relativismele [i superficialita]ile pe
care vi le-a]i permis mai `nainte de a cunoa[te
grandoarea sim]irii lui Hristos `nviat.
Cu astfel de gânduri, sim]\minte [i `ndemnuri,
v\ `mbr\]i[ez `n iubirea mea p\rinteasc\ [i rog pe
Hristos Domnul, Cel ce ne-a d\ruit via]a ve[nic\
prin ~nvierea Sa, s\ v\ dea tuturor s\n\tate deplin\, pace [i bel[ug `n s\vâr[irea faptelor bune.
„Harul Domnului nostru Iisus Hristos s\ fie
cu duhul vostru“. (Galateni 6, 18)
Al vostru p\rinte [i p\stor duhovnicesc, de tot binele voitor [i pururea c\tre Domnul fierbinte rug\tor,

† Eftimie,
Arhiepiscopul Romanului
[i Bac\ului
Dat\ `n re[edin]a noastr\ arhiepiscopal\
de la Roman, mai 2013

Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
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EDITORIAL

~nvierea, o tain\ care se dovede[te prin credin]\
De fiecare dat\ când s\rb\torim
minunatul praznic al ~nvierii
Domnului, retr\im bucuria
primirii celui mai mare dar trimis
de Dumnezeu lumii dup\ crearea
ei: biruirea mor]ii [i certitudinea
vie]ii ve[nice. Este darul la care
fiin]a noastr\ aspir\ din adâncurile ei `n mod constant, chiar
dac\ adeseori suntem absorbi]i
de problemele cotidiene, pur
p\mânte[ti. S\rb\toarea pascal\
recapituleaz\ an de an evenimentul consumat `n istorie la
„plinirea vremii“ [i ne invit\ s\ o
`n]elegem `n toat\ dimensiunea ei
sacr\, teologic\, liturgic\ [i tradi]ional\, smulgându-ne, cel
pu]in pentru câteva momente, din
grijile fire[ti ale lumii.
† IOACHIM B\c\uanul,
Episcop-v
vicar al
Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului
~n aceasta m\rea]\ zi, Sfânta Biseric\ ne
cheam\ s\ ne ridic\m din amor]irea sufleteasc\
[i, ca oarecând femeile mironosi]e, s\ mergem la
mormântul Domnului, adic\ `n orice l\ca[ de
`nchinare, ca s\ fim `ntâmpina]i [i noi, ca [i ele,
de „doi b\rba]i `n ve[minte str\lucitoare“, care ne
vor spune c\ Hristos a `nviat din mor]i, cu moartea pe moarte calcând [i celor din morminte
via]\ d\ruindu-le!
Acest imn este de fapt m\rturisirea pe care
purt\toarele de miruri au f\cut-o apostolilor, [i
care, la rându-le, au transmis-o lumii, ajungând
din genera]ie `n genera]ie pân\ la noi, cei care,
`n]elegând prin credin]\ acest adev\r fundamental,
vie]uim cu speran]a propriei `nvieri duhovnice[ti [i
a trecerii `n ~mp\r\]ia plin\ de lumin\ a lui Dumnezeu. Aceasta e m\rturia pe care o face Sfânta
noastr\ Biseric\ de veacuri, f\r\ `ncetare, `ntreaga
ei via]\ fiind p\truns\ de frumuse]ea [i lumina
`nvierii Mântuitorului. Aceasta e m\rturia pe care
[i noi, fiii Sfintei Biserici a lui Hristos, o confirm\m [i afirm\m, v\dind prin cuvânt [i fapte credin]a noastr\ nestr\mutat\ `n ~nviere.
anul V (XIII) nr. 3-4

Mesagerii ~nvierii
Sfântul Evanghelist Luca este cel care
prezint\ evenimentul `nvierii `ntr-un mod aparte.
El spune c\: „~n prima zi de dup\ sâmb\t\ (duminica), foarte de diminea]\, au venit ele la mormânt, aducând miresmele pe care le preg\tiser\.
{i au g\sit piatra r\sturnat\ de pe mormânt. {i intrând, nu au g\sit trupul Domnului Iisus. {i fiind
ele `nc\ nedumerite de aceasta, iat\ doi b\rba]i,
(adic\ doi `ngeri) au stat `naintea lor, `n ve[minte
str\lucitoare (…) Au zis aceia c\tre ele: De ce
c\uta]i pe Cel viu `ntre cei mor]i? Nu este aici, ci
s-a sculat.“ (Luca 24, 1-6). De ce oare ace[ti „doi
b\rba]i“ sunt `mbr\ca]i „`n ve[minte str\lucitoare“ duminic\ diminea]a, c\ doar nu `nviaser\
ei? Ca un paradox, `n alt\ parte a Evangheliei,
Iisus `nviat, atunci când se arat\, `n Ghetsimani,
Mariei Magdalena, nu este `mbr\cat `n ve[minte
str\lucitoare, c\ci a fost confundat de aceasta cu
gr\dinarul. Sigur, nu `nviaser\ ei, dar anun]au
~nvierea! Erau martorii ale c\ror chipuri sc\ldate
`n lumina Celui pe care ~l v\zuser\ `nviat ne amintesc de chipul str\lucitor al lui Moise, cel ce
`n Sinai v\zuse „spatele lui Dumnezeu“, dar [i de
cei doi martori ai Schimb\rii la Fa]\ de pe Tabor.
{i de fiecare dat\ când e[ti mesagerul ~nvierii,
atunci te `mbraci `n hain\ str\lucitoare, pentru c\
prin ~nviere „toate se umplu de lumina [i cerul, [i
p\mântul, [i cele de desubt“. A[adar, Hristos a
`nviat pentru noi, nu pentru El ~nsu[i, pentru ca
noi s\ fim p\rta[i ai `nvierii Lui.

Tr\irea actului `nvierii trebuie
`nceput\ de la mormânt
Cei doi b\rba]i care str\juiau mormântul gol le
interogheaz\ pe cele ce sosiser\ dis-de-diminea]\

la mormânt: „De ce c\uta]i pe Cel viu printre cei
mor]i? Nu este aici, ci s-a sculat.“ (Luca 24, 5-6).
~n fond, ei au dreptate. Iisus `nviase, dar prin El,
a[a cum precizeaz\ imnul pascal, atât `ngerii din
ceruri, cât [i tot Universul particip\ ontologic la
acest act. Dup\ `nviere, nimeni nu mai are niciun
motiv s\ stea `n cimitir [i `n doliu. Cel ce `nviaz\ se
duce unde este via]\. Cu toate acestea, tr\irea actului `nvierii trebuie `nceput\ de la mormânt, c\ci numai lâng\ acesta po]i percepe mai bine sensul [i
consisten]a vie]ii. Femeile mironosi]e [i apoi apostolii primesc vestea `nvierii al\turi de un mormânt
gol. ~ntâlnirea cu ace[ti „b\rba]i `n ve[minte str\lucitoare“ poate s\ mire pe mul]i. De unde `ntrebarea
fireasc\: De ce `ngerii anun]\ `nvierea [i nu Iisus
~nsu[i? De ce oare s-a derobat Iisus de mormântul
`n care a fost pus? De fapt, [i la na[terea Domnului
tot `ngerii au anun]at p\storilor evenimentul.
Evident c\ El va ap\rea `n mai multe `mprejur\ri
de-a lungul celor 40 de zile pân\ la ~n\l]area la
ceruri. Nu a anun]at `nvierea El ~nsu[i, tocmai pentru a ne ar\ta c\ `nvierea este un mister, o tain\
care se dovede[te prin credin]\, nu prin argument\ri logico-[tiin]ifice. Deci p\ruta absen]\ a
lui Iisus de la mormânt este un apel. Iisus `nviat
nu s-a ar\tat femeilor mironosi]e aievea, pentru a le
obliga s\ reflecteze asupra evenimentului. De fapt,
„b\rba]ii“, adic\ `ngerii, le invit\ la aceasta
zicându-le: „Aduce]i-v\ aminte cum v-a vorbit fiind `nc\ `n Galileea“ (Luca 24,6). Evanghelia s-a
predicat prin cuvânt, apoi a fost scris\. Autorii
scripturilor sfinte au ascultat mai `ntâi cuvântul
revelator [i apoi l-au consemnat [i `n scris. ~n teologia ortodox\ se arat\ c\ omul crede nu pentru c\
vede, ci vede prin credin]\ con[tient\ pe Cel ce este
nev\zut. Sfântul Pavel define[te credin]a astfel:
„~ncredin]area celor n\d\jduite [i dovada lucrurilor
celor nev\zute“ (Evrei 11,1). A[adar, credin]a este
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 o vedere `ntru nevedere despre care vorbesc p\-

rin]ii Bisericii, tr\itori ai cuvântului Evangheliei.
Credin]a este o plin\tate a `nvierii sufletului.

M\rturisirea noastr\ de credin]\
Ce anume trebuiau s\-[i aduc\ aminte femeile
mironosi]e [i prin ele [i noi? „C\ Fiul Omului trebuie s\ fie dat `n mâinile oamenilor p\c\to[i [i s\
fie r\stignit, iar a treia zi s\ `nvieze.“ (Luca 24,7).
Femeile au reflectat [i „[i-au adus aminte de cuvintele Lui“ (Luca 24, 8). ~nvierea Sa este `mplinirea cuvintelor Sale adresate apostolilor `nainte de p\timire [i confirmarea dumnezeirii Sale.
Acesta este de fapt mesajul de Pa[ti. Anamneza,
adic\ aducerea aminte [i receptarea cuvântului
biblic, ca depozitar al con]inutului sacru! Altfel
spus: Aduce]i-v\ aminte c\ Eu sunt Fiul lui Dumnezeu, Unul n\scut, Care din Tat\l S-a n\scut, mai
`nainte de veci, Lumin\ din lumin\, Dumnezeu
adev\rat din Dumnezeu adev\rat, n\scut, iar nu
f\cut; Cel de o fiin]\ cu Tat\l, prin care toate s-au
f\cut(…) Cel ce s-a r\stignit `n zilele lui Pilat din
Pont [i a p\timit [i S-a `ngropat. {i a treia zi a
`nviat. {i s-a `n\l]at la ceruri [i [ade de-a dreapta
Tat\lui. {i va s\ vin\ s\ judece viii [i mor]ii, a
C\rui `mp\r\]ie nu va avea sfâr[it. (…) A[tept
`nvierea mor]ilor [i via]a ve[nic\ ce va s\ fie.“ Iat\
cuvinte care sunt con]inute `n m\rturisirea noastr\
de credin]\ [i care concentreaz\ `n ele timpul [i
evenimentele mântuirii.
De acestea toate aminti]i-v\ `n ziua de Pa[ti!
Dar aducerea aminte trebuie s\ fie ajutat\ [i
`nt\rit\ prin credin]\. Hristos `nviat nu poate fi
`n]eles decât prin dimensiunea credin]ei. Nici
apostolii, nici femeile nu L-au v\zut cum a ie[it
din mormânt, dar [i ele, [i ei au crezut spuselor
b\rba]ilor cere[ti: Nu este aici, ci a `nviat! C\uta]i-L
`n Galileea, adic\ s\-L c\uta]i acolo unde vre]i voi
`n lume, `n Univers, peste tot, nu `n mormânt.
C\uta]i-L `n voi `n[iv\. Altfel spus, nu mai
`ncerca]i, ca [i Toma, s\ atinge]i coasta Lui,
mâinile Lui, ci c\uta]i-L prin credin]\ [i ve]i afla
nu pe Hristos biologic, istoric, ci pe Hristosul teologic, transfigurat prin `nviere. Dup\ ce a `nviat, El
este omniprezent atât cu sufletul, cât [i cu trupul,
real [i substan]ial, `n Euharistie (Emaus) [i prin
alte semene ale dragostei Sale care vor borna calea
fiec\rei fiin]e con[tiente c\tre ~mp\r\]ia cea
ve[nic\, pe care a inaugurat-o prin `nviere. Iar
când ~l primim [i-L accept\m `ntru credin]\, atunci
actul `nvierii nu se va mai baza pe argumente
[tiin]ific alc\tuite, ci pe sim]\mântul descoperirii
`n noi a misterului divin, care va vorbi despre el
`nsu[i. {i atunci vom `ncepe s\ vorbim cu El, prin
El [i despre El, `n puterea Duhului Sfânt.

Martorii lui Hristos
p=n\ la sf=r[itul veacurilor
~n prima zi a s\pt\mânii, Iisus se ar\t\ [i ucenicilor aduna]i `ntr-un Cenaclu, ascun[i de frica

~nvierea Domnului, fresc\ din Catedrala arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman

iudeilor, intrând prin u[ile `ncuiate [i zicându-le:
Pace vou\! Apoi `i `nveste[te `n puterea Duhului
Sfânt s\ mearg\ la propov\duire: „Precum M-a
trimis pe Mine Tat\l, [i Eu v\ trimit pe voi“ (Ioan
20, 21). Unde `i trimite? La toate neamurile, pentru a le boteza `n numele Tat\lui, [i al Fiului, [i al
Sfântului Duh [i pentru a le `nv\]a s\ p\zeasc\
toate câte le-a poruncit lor `n Evanghelia Sa, El
fiind cu ei [i cu noi `n toate zilele, pân\ la
sfâr[itul veacului. (Matei 28, 19-20). Prin aceste
cuvinte, Hristos ne `nveste[te [i ne re`nveste[te [i
pe noi, pentru a fi martori [i m\rturisitori ai
`nvierii Sale `n lume. Cei ce avem curajul s\ o
facem, `mplinindu-ne apostolatul [i preo]ia, indiferent de capriciile vremurilor, vom fi r\spl\ti]i
cu ~mp\r\]ia cea ve[nic\. Deci, Hristos nu are alt
mesaj pentru timpul pe care `l tr\im. Evanghelia
Lui este aceea[i pân\ la sfâr[itul veacurilor, indiferent de muta]iile vremii [i proclam\ adev\rul
fundamental: Dumnezeu Se face om pentru ca
omul s\ se `ndumnezeiasc\. Cu timp [i f\r\ timp,
potrivit mandatului pe care-l avem de la Hristos
`n Biserica Lui, cei grefa]i prin botez pe vi]a
Hristos trebuie s\ fim martorii lui Hristos pân\ la
sfâr[itul veacurilor. ~n m\sura `n care tr\im [i
propov\duim mesajul lui Hristos, tot a[a [i
Hristos Se va recunoa[te `n noi [i `n faptele pe
care le-am f\cut spre slava Lui.

S\ tr\im sub semnul
biruitor al Crucii
Dup\ `nviere, Hristos `mp\rt\[e[te apostolilor
[i mironosi]elor pacea [i bucuria care sunt semnele prezen]ei Duhului `n inima omului, iar lui
Toma `i precizeaz\ faptul c\ beneficiarii

adev\ratei fericiri sunt cei ce cred `n roadele
~nvierii, f\r\ a fi martori ai acestui eveniment. De
fapt, resortul ce a dinamizat [i determinat convertirea neamurilor la cre[tinism a fost tocmai
adev\rul incontestabil al ~nvierii [i faptul c\ cei
ce `l propov\duiau erau ucenici [i martori ai Celui `nviat. ~nvierea nu este o simpl\ comemorare
anual\ a unui eveniment consemnat istoric acum
2000 de ani, ci experierea duhovniceasc\ a unei
st\ri dincolo de succesiunea temporal\, o tr\ire
teandric\ interpersonal\ cu Hristos `nviat, Care
r\mâne `ntr-un timp al lui Dumnezeu `n care suntem `ncorpora]i, o `mpreun\ c\l\torie cu Hristospelerinul, pe drumul unui Emaus al descoperirilor euharistice, o `mpreun\ slujire cu Arhiereul
suprem `n fiecare zi de duminica, zi a `nvierii.
Pa[tele de anul acesta s\ fie un imbold al misionarismului [i al reevangheliz\rii lumii `n care
tr\im! Via]a secularizat\ de ast\zi, din p\cate, s-ar
traduce prin tr\irea erei postcre[tinismului. S\ nu
fie! Timpuri neprielnice pentru cuvântul lui
Dumnezeu au mai fost `n istorie, a[a cum Iisus a
ie[it din mormânt [i Biserica s-a organizat mai `ntâi
`n p\mânt, adic\ `n catacombe. Aproape 300 de ani
au durat persecu]iile `mpotriva cre[tinilor la
`nceputurile existen]ei sale. Acestea s-au terminat
oficial `n timpul `mp\ratului Constantin cel Mare,
care a promulgat acel decret de la Mediolan, din
anul 313, prin care a dat voie cre[tinilor s\ se manifeste liber `n lume. Destinul imperial [i religios al
lui Constantin a stat sub semnul biruitor al crucii [i
al `ntâlnirii cu Hristos `nviat, de aceea [i emiterea
Edictului nu a fost decât un rezultat firesc al acestei experien]e, care m\rturise[te `nvierea istoric\ a
cre[tinismului din catacombele suferin]ei [i faptul
c\ `ntâlnirea personal\ cu Hristos `nviat are o traiectorie ce trece invariabil prin experien]a crucii.
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Sfântul Constantin [i edictul de la Milan
Anul acesta se `mplinesc 1700 de
ani de când la Milan (Mediolanum), `mp\ra]ii romani Constantin [i Licinius au trimis o
scrisoare tuturor guvernatorilor din
imperiu prin care se acordau religiei cre[tine drepturile cuvenite
pân\ atunci doar cultelor p\gâne.
Edictul de la Milan, din februarie 313 consfin]ea nu numai `ncetarea oric\ror persecu]ii
`mpotriva cre[tinilor, dar acorda acestora drepturi
[i libert\]i de care nu se mai bucuraser\ vreodat\
`n Imperiul Roman.

„Libera posibilitate de a urma
fiecare credin]a pe care o alege“
~n Edict se legifera: „Eu, Constantin Augustul,
cât [i eu, Licinius Augustus, când ne-am reunit `n
chip fericit la Milano [i am luat `n discu]ie toate
aspectele privind binele [i siguran]a public\, am
socotit de cuviin]\ c\ trebuie s\ reglement\m `n
primul rând - printre alte dispozi]ii menite s\ asigure viitorul majorit\]ii cet\]enilor - pe acelea
care se refer\ la respectul fa]\ de Divinitate, astfel
`ncât s\ oferim [i cre[tinilor, ca [i tuturor celorlal]i
oameni, libera posibilitate de a urma fiecare
credin]a pe care o alege, pentru ca orice natur\
divin\ exist\ `n s\la[urile cere[ti s\ se poat\ `ndupleca [i manifesta `n chip favorabil fa]\ de noi [i
fa]\ de to]i cei afla]i sub obl\duirea noastr\.
De aceea am considerat - `n spiritul unei
politici s\n\toase [i pe deplin `ndrept\]ite - c\ este
necesar s\ decidem ca nici unui om s\ nu i se mai
refuze aceast\ op]iune, fie c\ s-a legat suflete[te de
religia cre[tinilor, fie de alt cult despre care simte
c\ este cel mai potrivit pentru sine: a[a `ncât
Divinitatea Suprem\, a c\rei cinstire o respect\m
cu inimi eliberate, s\ ne poat\ `mp\rt\[i `ntru toate
obi[nuitele Sale favoruri [i semne de bun\voin]\.
Se cuvine, a[adar, ca Excelen]a Ta s\ afle ce
am hot\rât: ca - suprimând `n `ntregime toate restric]iile ce erau con]inute `n documentele expediate anterior pentru birourile tale cu privire la
numele de cre[tini - s\ abolim prevederile ce ni
s-au p\rut `ntru totul sinistre [i str\ine de clemen]a
noastr\ [i s\ permitem de acum `nainte oric\ruia
dintre cei ce nutresc voin]a de a urma religia
cre[tinilor s\ o poat\ face `n mod liber [i pe fa]\,
departe de orice temere [i tulburare (din afar\).
Am crezut c\ este necesar s\ aducem la
cuno[tin]\ solicitudinii tale aceste decizii cât mai
pe larg, spre a te convinge c\ le-am acordat
numi]ilor cre[tini `ng\duin]a deplin\ [i absolut\
de a-[i practica religia“.
anul V (XIII) nr. 3-4

Sinodul ecumenic de la Niceea

~mp\rat suprem al eternei Rome
Cel dintâi dintre to]i `mp\ra]ii s-a n\scut la 27
februarie anul 272, la Naissus, `n Dacia Mediterranea (azi Ni[, Iugoslavia), ca fiu al ofi]erului roman
Caius Flavius Valerius Constan]ius Chlorus [i al
so]iei sale Elena. La 1 martie 293, `mp\ratul
Diocle]ian l-a `n\l]at pe Constan]ius Chlorus la
rangul de cezar pentru partea occidental\ a Imperiului. Când tat\l s\u a fost ridicat la aceast\ demnitate, fiul Constantin a fost adus ostatec la curtea
lui Diocle]ian, unde a r\mas mai bine de zece luni,
`mpreun\ cu mama sa, Sfânta Elena. Aici s-a sim]it
tr\ind precum „Moise la curtea lui Faraon“.
~n acest timp, Sfântul Constantin a asistat la
persecu]iile cre[tinilor `n anii 303-304. S-a sim]it
apropiat de ace[ti oameni nevinova]i, amintindu[i c\ tat\l s\u `i trata cu mult\ bun\voin]\. El se
afla la cetatea lui Diocle]ian când `mp\ratul a
publicat Edictul persecu]iei din 303-304, [i a fost
de fa]\ la primele m\suri luate `mpotriva cre[tinilor acuza]i c\ au dat foc palatului imperial.
La 1 mai 305 Diocle]ian a abdicat, iar tân\rul
ofi]er Constantinus a fost re]inut ostatic la curtea
lui Galerius. ~n anul 306 ob]ine de la Galerius permisiunea de a pleca `n Brittania, la Constantius
Chlorus, care moare la Eboracum (York). Atunci
trupele imperiale l-au proclamat `mp\rat pe Sfântul
Constantin cel Mare, care mo[tenea de la tat\l s\u
conducerea Brittaniei [i a Galliei, alegându-[i ca
re[edin]\ ora[ul Augusta Treverorum (Triest). La
25 decembrie 307, el va fi recunoscut Augustus,
adic\ `mp\rat suprem al eternei Rome.

Dar, la Roma, `n octombrie 306, se proclamase
singur `mp\rat Maxen]ius, care `i tortura pe cre[tini
din dorin]a de a fi un resturator al antichit\]ii romane, sprijininind cultele p\gâne tradi]ionale. Cu
Maxen]ius avea s\ duc\ Sfântul Constantin confruntarea decisiv\ pentru cre[tinism.

Semnul ceresc
pe scuturile solda]ilor
~ntre timp, persecu]iile `mpotriva cre[tinismului continuau. La 11 noiembrie 308 se proclama
augustus [i Licinius, un favorit al lui Galerius.
Urcat pe tronul imperial, Licinius s-a remarcat prin
cruzime, ajungând s\-i suprime c hiar pe so]ia [i pe
fiul lui Galerius, fostul s\u protector [i prieten.
~n anul 310, ~mperiul Roman ajunge s\ fie
condus de cinci `mp\ra]i cu titlul de augustus, dintre care patru erau considera]i legitimi: Galerius [i
Maximinus Daia `n Orient, Sfântul Constantin [i
Licinius `n Occident. Al cincilea, uzurpatorul Maxen]ius, era st\pân peste Roma [i Italia.
~n acela[i an, Galerius se `mboln\ve[te grav,
`ncetând din via]\ pe la `nceputul lunii mai 311.
El a v\zut `n nenorocirea sa o pedeaps\ dumnezeiasc\ [i de aceea a aprobat `nainte de moarte,
la Sardica (Sofia, Bulgaria) un edict prin care se
acorda libertate cre[tinilor. ~ns\ persecu]iile au
continuat din cauza lui Maximinus Daia, care a
f\cut numeroase victime `ndeosebi din rândurile
clerului cre[tin din Asia Mic\, Egipt [i Palestina.
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~n anul 312 are loc confruntarea dintre Sfântul
Constantin [i Maxen]iu. B\t\lia cea mare s-a dat la
28 octombrie 312, la nord de Roma, `n câmpia din
cotul pe care `l face râul Tibru la nord-est de Pons
Milvius (Podul Vulturului, ast\zi Prati di Tor de
Quinto). Scriitorul cre[tin Lactantius, preceptorul
lui Crispus - fiul cel mai mare al Sfântului Constantin, istorise[te pe la anul 318 c\, `n ajunul b\t\liei, `mp\ratul a avut un vis `n care a fost `n[tiin]at
ca, `nainte de a porni la lupt\, s\ `nscrie pe scuturile
osta[ilor s\i „semnul ceresc al lui Dumnezeu“.
Ascultând de porunca primit\, Sfântul Constantin a
dat ordin s\ se `nscrie pe scuturi monograma cu
ini]ialele numelui lui Hristos. Aceasta, numit\ [i
monograma constantinian\, apare pentru prima
dat\ [i pe monedele [i medalioanele constantiniene
din anii 312, 313, 315 [i 317, deci `ncepând cu acela[i an cu b\t\lia amintit\.

„Prin aceasta vei `nvinge“
~n lucrarea „Via]a lui Constantin“, scris\ de
Eusebiu de Cezareea, se istorise[te apari]ia pe
cer, ziua, `n amiaza mare, deasupra soarelui, a
unei cruci luminoase `mpreun\ cu cuvintele:
„prin aceasta vei `nvinge“. Sfânta Cruce s-a revelat Sfântului Constantin [i armatei sale când se
aflau `n Gallia, `n drum spre Italia. ~n noaptea
urm\toare, Mântuitorul S-a ar\tat iar\[i Sfântului
Constantin, `ndemnându-l s\ realizeze [i s\ poarte un steag având semnul Sfintei Cruci.
Astfel, cu ajutorul Proniei dumnezeie[ti, armata Sfântului Constantin a biruit la Pons
Milvius. ~mp\ratul renun]\ la tradi]ionala ceremonie a urc\rii pe Capitoliu pentru a aduce jertf\
lui Jupiter, pentru victorie. Totodat\, declarânduse maximus augustus, Sfântul Constantin `i cere
lui Maximinus Daia s\ `nceteze imediat persecu]iile `mpotriva cre[tinilor.
Eusebiu de Cezareea istorise[te c\ Sfântul
`mp\rat Constantin, mul]umind lui Dumnezeu
pentru victorie, a dat ordin ca `n mâna statuii din
forul roman s\ se a[eze „trofeul patimii mântuitoare“ a lui Hristos, adic\ Sfânta Cruce.

Primele m\suri
`n favoarea cre[tinilor
~n urma victoriei de la Pons Milvius, Sfântul
Constantin r\mâne singur conduc\tor `n
Occidentul roman. La `nceputul lunii februarie a
anului 313, el se `ntâlne[te cu Licinius la Milano
[i editeaz\ vestitul Edict prin care se acorda libertate deplin\ cre[tinismului, pe tot cuprinsul
Imperiului, ordonându-se restituirea loca[urilor
de cult [i a bunurilor confiscate Bisericii cre[tine.
Dup\ edictul din 313, `mp\ratul Constantin a
comandat construirea unei bazilici `n cinstea
Apostolului Pavel [i, la sugestia Papei Silvestru, a
depus osemintele sfântului `ntr-o racl\ de bronz.
Iubind unitatea Bisericii, Sfântul Constantin a
intervenit pentru stingerea schismei donatiste care
izbucnise `n Africa de Nord, [i i-a convocat la 1 august 314 pe to]i episcopii occidentali `ntr-un sinod
la Arelatae (Arles), `n sudul Galliei. Era primul sinod convocat de un `mp\rat roman. Sinodul l-a confirmat pe Cecilianus al Carthaginei `n rangul de episcop [i i-a condamnat pe Donatus [i pe adep]ii s\i.
De asemenea, Sfântul Constantin a luat o serie de m\suri prin emiterea de legi care favorizau
Biserica. Astfel, printr-o lege din anul 316, se
permitea eliberarea sclavilor `n l\ca[ul bisericii,
iar din anul 317 `n func]iile din administra]ie sunt
admi[i [i cre[tini. Din anul 313, clerul cre[tin fusese scutit de obliga]iile personale. ~n anul 321,
prima zi a s\pt\mânii, „ziua Domnului“ (Duminica) sau „Soarelui drept\]ii“ devine oficial zi de
odihn\ a cre[tinilor. Din anul 322 chipul zeului
Soare dispare definitiv de pe monede.
Dup\ anul 317, Licinius, care st\pânea `n
Orientul roman, [i-a schimbat atitudinea fa]\ de
cre[tini, luând m\suri tot mai severe `mpotriva lor.
~ncepând din anul 320 i-a `ndep\rtat pe cre[tini de
la curtea imperial\, din unit\]ile militare importante [i din administra]ia central\. A interzis
]inerea de sinoade episcopale [i au fost oprite
adun\rile cre[tinilor `n sfintele loca[uri. Astfel, f\r\
s\ ordone o persecu]ie `mpotriva cre[tinilor, s-a
ajuns totu[i la aceasta [i la noi martiri, mai ales `n
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partea oriental\ a Asiei Mici. Conflictul dintre cei
doi augu[ti s-a `ncheiat definitiv la 18 septembrie
324, când Sfântul Constantin [i armata sa au repurtat o str\lucit\ victorie la Citrysopolis.

Convocarea primului
Sinod Ecumenic
~n urma acestei izbânzi, Sfântul Constantin a
anulat toate dispozi]iile lui Licinius date
`mpotriva cre[tinilor. A interzis aducerea de jertfe
p\gâne. A acordat ajutor comunit\]ilor cre[tine
pentru `n\l]area [i refacerea loca[urilor de cult,
iar episcopii, considera]i personalit\]i de frunte,
deveneau un fel de consilieri imperiali, cum era,
`n primul rând, Osius de Cordoba.
Când comunit\]ile cre[tine din Orient au fost
adânc tulburate de erezia lui Arie din Alexandria,
care nega dumnezeirea Mântuitorului Hristos,
Sfântul Constantin i-a convocat pe to]i episcopii
cre[tini `n primul sinod ecumenic, `ntrunit la 20
mai 325, `n palatul imperial din Niceea (`n
Bithynia Asiei Mici). Condamnându-l pe Arie [i
pe adep]ii lui, sinodalii au proclamat `n Simbolul
de Credin]\ (Crezul) de la Niceea, completat de
al II-lea Sinod Ecumenic de la Constantinopol
(381) c\ Fiul lui Dumnezeu cel `ntrupat este de-o
fiin]\ cu Dumnezeu-Tat\l. S-a fixat ca Sfintele
Pa[ti s\ fie serbate de cre[tini `n duminica I dup\
luna plin\ ce urmeaz\ echinoc]iului de prim\var\.
Odat\ cu institu]ionalizarea politic\ a Bisericii
`ncepe [i perioada apogeului s\u teologic. Este
epoca sinoadelor ecumenice, a culmilor literaturii
patristice, este perioda `n care evlavia vie a
poporului asimileaz\ toat\ aceast\ bog\]ie [i se exprim\ `n extraordinare manifest\ri ale iconografiei, arhitecturii, imnografiei, muzicii Bisericii,
ca [i `n reu[ita vie]ii politice [i sociale bizantine.
A[a cum Biserica a v\zut `n persoana Sfin]ilor
Apostoli pe fondatorii ~mp\r\]iei a c\rei „piatr\ din
capul unghiului“ este Hristos, `n persoana Sfântului Constantin cel Mare ea a v\zut pe cel `ntocmaicu-Apostolii, `ntemeietorul universalit\]ii [i al mondialit\]ii vizibile a Bisericii. (pr. Ctin LEONTE)
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Sute de credincio[i au participat la procesiunea cu Sfintele icoane organizat\ la Roman, `n Duminica Ortodoxiei

Libertatea cre[tinilor manifestat\ `n procesiune la Roman
Preo]ii [i credincio[ii din Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului au
participat [i anul acesta, `n Duminica Ortodoxiei, 24 martie, la
un pelerinaj dedicat Anului Omagial al Sfin]ilor ~mp\ra]i
Constantin [i Elena, `n contextul `n care anul acesta se `mplinesc
1700 de ani de la libertatea cre[tinilor.
Procesiunea, la care au participat sute de credincio[i al\turi de preo]ii lor parohi, a fost condus\ de Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului. ~n soborul preo]ilor s-au aflat preo]i
consilieri [i inspectori de la Centrul eparhial
Roman, precum [i p\rin]i protopopi din cele [ase
protopopiate ale eparhiei. Manifestarea religioas\ a `nceput la orele amiezii, `n Pia]a
„Roman Mu[at“ din Roman. De aici s-a pornit `n
pelerinaj cu icoane [i moa[tele mai multor sfin]i
ai Bisericii noastre aflate la Catedrala arhiepiscopal\ „Sf. Parascheva“ din Romnan. „La procesiunea cu sfintele icoane f\c\toare de minuni [i
sfintele moa[te, organizat\ cu binecuvântarea
Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, au participat
peste o mie de credincio[i din cele [ase proanul V (XIII) nr. 3-4

topopiate ale Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului. Cu to]ii, tineri [i b\trâni, sfidând vântul rece [i ar]\gos, ]inând `n mâini icoane, s-au
deplasat din centrul ora[ului spre catedral\, `n
cânt\rile duioase ale imnului acatist `nchinat
Sfintei Ocrotitoare a `ntregii Moldove de c\tre
PS P\rinte episcop Ioachim B\c\uanul“, a relatat
pr. Constantin Gherasim, inspector `n Probleme
de tineret [i mass-media al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului.

Capitala evlaviei [i a smereniei
Pe traseul Bd. Roman Mu[at (Casa de
Cultur\) - Catedrala arhiepiscopal\ din Roman au
fost purtate icoanele f\c\toare de minuni, `n

copie, prezentate de episcopul Melchisedec
{tef\nescu `n lucrarea sa „Tratat despre cinstirea
[i `nchinarea icoanelor `n Biserica Ortodox\ [i
despre icoanele f\c\toare de minuni din România“. Acestora s-au ad\ugat icoana f\c\toare de
minuni a Maicii Domnului de la M\n\stirea
Trife[ti [i icoana f\c\toare de minuni a Maicii
Domnului de la Giurgeni. „Prin evlavie [i smerenie, `nchinându-se icoanelor f\c\toare de minuni,
credincio[ii au transformat inima urbei de pe
malul Moldovei `ntr-o capital\ a Ortodoxiei. La
`nceputul procesiunii, Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul a ]inut un cuvânt de `nv\]\tur\, mul]umind tuturor celor care au r\spuns la chemarea
Bisericii din prima duminic\ a Postului Mare de
a contribui la Fondul Central Misionar. Apoi,
Preasfin]ia Sa a rostit rug\ciunea de sfin]ire a
icoanelor. Dup\ jum\tate de ceas, roma[canii,
b\c\uanii, one[tenii, buhu[enii, moine[tenii [i
sascutenii au ajuns `n curtea Catedralei arhiepiscopale din Roman. ~n agheazmatarul situat lâng\
catedral\, `nconjurat de sfintele icoane, ierarhul a
cântat din imnul acatist al Sfintei Parascheva,
`mpreun\ cu preo]ii [i credincio[ii prezen]i“, a
mai spus pr. Constantin Gherasim.
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Episcopul-vvicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
a adresat la final un cuvânt de binecuvântare pentru preo]ii
[i pelerinii veni]i la Roman din toate col]urile eparhiei.

~n drum spre Catedrala arhiepiscopal\ din Roman,
sfintele icoane au fost `nt=mpinate cu evlavie
de credincio[ii care s-au al\turat procesiunii

 Premii pentru doi elevi
seminari[ti
Apoi, Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul a
oficiat slujba Litiei, `n Catedrala arhiepiscopal\ din
Roman, r\spunsurile la stran\ fiind oferite de Corala „Episcop Melchisedec“ a Protopopiatului Bac\u.

REPORTAJ

~n centrul ora[ului Roman, `nainte de a `ncepe
procesiunea, PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul
a rostit rug\ciunea de sfin]ire a icoanelor

La final, chiriarhul i-a premiat pe elevii Liceului
Teologic „Episcop Melchisedec“ din Roman,
Iosub Cristian (clasa a X-a B) [i Chirliu Teofil
(clasa a XI-a B), care s-au clasat pe locurile I, respectiv II, la concursulul na]ional „P\rintele Dumitru St\niloae - 110 ani de la na[tere [i 20 de ani de
la trecerea la cele ve[nice - 1903-2013“. Episcopul-

vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului a
adresat la final un cuvânt de binecuvântare pentru
preo]ii [i pelerinii veni]i la Roman din toate col]urile eparhiei. Oamenii s-au `nchinat sfintelor icoane
[i la raclele cu moa[tele sfin]ilor Bisericii noastre,
iar la plecare au primit câte un pahar cu ceai cald [i
un pachet cu alimente. (pr. Ctin GHERASIM)

Procesiunea din Duminica Ortodoxiei
s-a `ncheiat la Catedrala arhiepiscopal\
din Roman, cu oficierea Slujbei Vecerniei
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{TIRI

La Ca[in, a debutat Cenaclul Sfin]ilor Trei Teologi
~n fiecare an, ziua de 12 martie,
cea `n care Biserica noastr\ `l
pomene[te pe Sfântul Simeon
Noul Teolog, este prilej de
s\rb\toare `n M\n\stirea Ca[in
II, Protopopiatul One[ti, `ntrucât acesta este unul dintre ocrotitorii parohiei. Anul acesta,
Sfânta Liturghie din ziua hramului a fost oficiat\ de Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, continu=nd `n mod inedit
cu organizarea unui cenaclu
dedicat poeziei cre[tine.
Sfântul Simeon Noul Teolog a fost s\rb\torit
anul acesta `ntr-un mod deosebit de credincio[ii
din parohia M\n\stirea Ca[in II [i invita]ii lor.
Sfânta Liturghie de hram a fost oficiat\ de
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `n Biserica
„Buna Vestire“ [i „Sf. Simeon Noul Teolog“ din
parohia M\n\stirea Ca[in II, al\turi de care s-au
aflat pr. Constantin Alupei, protopop al Protopopiatului One[ti [i preo]i de la mai multe parohii de
pe Valea Ca[inului, invita]i ai p\rintelui paroh Ioan
Bârg\oanu. R\spunsurile la stran\ au fost oferite de
un grup de elevi ai Liceului Teologic Liceal Ortodox „Episcop Melchisedec“ din Roman.

„Ne bucur\m pentru c\ la hramul din acest an
s-a slujit `n biserica `nchinat\ Sfântului Simeon
Noul Teolog, aflat\ `ntr-un stadiu avansat de pictur\. ~n cadrul Sfintei Liturghii, oficiat\ de PS
Ioachim B\c\uanul, copiii de la {coala M\n\stirea
Ca[in [i de la {coala „Ghi]\ Mocanu“ din One[ti
s-au `mp\rt\[it cu Trupul [i Sângele Mântuitorului
Hristos“, a amintit pr. paroh Ioan Bârg\oanu.
Dup\ oficierea Sfintei Liturghii, `n biserica
parohial\ a avut loc lansarea Cenaclului „Sfin]ii
Trei Teologi: Sfântul Simeon Noul Teolog, Sfântul
Grigorie Teologul [i Sfântul Ioan Evanghelistul“,
scopul principal fiind acela de a promova imnul
cre[tin. Programul a cuprins recitaluri din scrierile
mai multor poe]i cre[tini [i a fost sus]inut de elevii
{colii „Ghi]\ Mocanu“ din One[ti [i de cei de la
{coala General\ M\n\stirea Ca[in.

Imnele sfin]ilor teologi
cântate de copii
Copiii din [coala primar\ au fost `ndruma]i `n
alc\tuirea programului de c\tre `nv. Eugenia
Sergentu, iar cei 30 de elevi din clasele V-VIII au
fost coordona]i de doamnele profesoare Gabriela
Tudorache, Gabriela Fornica [i Otilia Bârg\oanu,
care s-au bucurat de `ntreaga sus]inere a dnei
prof. Simona Mihail\, director al {colii „Ghi]\
Mocanu“ din One[ti.
„Elevii au sus]inut un recital de poezie cre[tin\
din imnele iubirii dumnezeie[ti [i din poe]ii cre[tini
ai Bisericii noastre precum Sfântul Ioan Iacob de
la M\n\stirea Neam] sau p\rintele Ioanichie

La Sf. Liturghie din ziua hramului au participat elevi de la {coala „Ghi]\
Mocanu“ din One[ti [i de la {coala M\n\stirea Ca[in, care au prezentat apoi
c=teva imne [i poezii cre[tine ale Sfin]ilor Trei Teologi: Sfântul Simeon Noul
Teolog, Sfântul Grigorie Teologul [i Sfântul Ioan Evanghelistul
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B\lan. Recitalul de poezie a creat prin poezie o atmosfer\ de rug\ciune“, ne-a spus p\rintele paroh.

Cuvânt despre
`ndumnezeirea omului
PS P\rinte Ioachim B\c\uanul, cel care a
ini]iat, a binecuvântat [i a coordonat cenaclul
`nchinat Sfin]ilor Trei Teologi, a adresat un cuvânt despre `ndumnezeirea omului, pornind de la
scrierile p\rintelui Dumitru St\niloae. „Ierarhul
nostru a scris prima tez\ de doctorat ce a abordat un aspect din teologia p\rintelui St\niloae,
iar prezentarea a `nsemnat o deschidere pentru
noii teologi, români [i str\ini. Apoi, PS Ps\rinte
Ioachim B\c\uanul este un bun imnograf, iar noi
ne bucur\m cu to]ii de acatistele [i scrierile poetice pe care Preasfin]ia Sa le realizeaz\“, a spus
pr. paroh Ioan Bârg\oanu.

„O foarte bun\
[i inspirat\ ini]iativ\“
Lect. dr. Sabin Preda, de la Facultatea de
Teologie Ortodox\ „Justinian Patriarhul“ din Bucure[ti, a sus]inut o conferin]\ despre a [aptea
rug\ciune euharistic\, iar conf. univ. dr. Dan
Mihai Chi]oiu, de la Facultatea de Filosofie a
Universit\]ii „Al. I. Cuza“ din Ia[i, a vorbit despre
rolul [i importan]a p\rintelui Dumitru St\niloae ca
traduc\tor. ~n cuv=ntul s\u, prof. Dan Chi]oiu a
apreciat c\: „Scrierile Sfântului Simeon Noul
Teolog au primit din partea p\rintelui Dumitru
St\niloae mai mult decât o traducere. Prin el,
Imnele Iubirii Dumnezeie[ti, aceast\ expresie a
culmii misticii cre[tine, au primit `n române[te
nuan]e ce transmit cu mult mai mult decât o
simpl\ trecere `n limba român\ a rostirii grece[ti:
a fost pus duh peste duh [i har peste har. O traducere trebuie s\ prind\ spiritul, duhul textului,
dar cine o poate face atunci când textul d\ m\rturie despre o culme a tr\irii `n Duhul? Doar cel
ce ajunge pe o culme asem\n\toare, astfel c\ noi
avem extraordinara [ans\ de a primi o tâlcuire `n
duh a scrierilor sfântului Simeon de la cel ce tot
mai adesea e numit «cel de al patrulea Teolog al
R\s\ritului cre[tin», p\rintele Dumitru St\niloae.
Aceast\ extraordinar\ t\lm\cire a fost celebrat\ `n Biserica ce poart\ hramul Sfântului
Simeon Noul Teolog `ntr-o frumoas\ [i inspirat\
adunare, ce poart\ numele de Cenaclu. ~n
prezen]a p\storului Romanului [i Bac\ului, PS P\rinte Ioachim B\c\uanul, a avut loc o s\rb\toare
a cuvântului simeonian, prilej de reflec]ie asupra
puterii cuvântului, `ntr-o vreme `n care cuvântul
pare a avea doar rolul de vehicul al informa]iei. O
foarte bun\ [i inspirat\ ini]iativ\ de a organiza un
recital al poeziei cre[tine“, a declarat `n `ncheiere
profesorul Dan Chi]oiu. (Ctin CIOFU)
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Experien]a duhovniceasc\ dobândit\ `n anii petrecu]i al\turi de
marii duhovnici ai neamului românesc `n m\n\stirea Sih\stria,
studiile [i contactul cu lumea universitar\ din Paris, [i-aau l\sat
amprenta definitiv asupra ierarhului chemat `n mod providen]ial
s\ coordoneze activitatea `n Eparhia Romanului [i Bac\ului.

ANIVERSARE

~ntre Occident [i Orient:

Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul a `mplinit 59 de ani
~n ultimii ani [i-a petrecut ziua de na[tere `n mijlocul b\tr\nilor de la
C\minul de la H=rja, rug=ndu-se `mpreun\ cu ei [i oferindu-le felurite daruri.
Alt\dat\, fiind prins cu felurite activit\]i la Centrul Eparhial, se ducea `n Parcul
„Episcop Melchisedec“, acolo unde se afl\ Funda]ia „Episcop Melchisedec“, pe
care a reactivat-o `nc\ din primii ani de arhierie, [i unde func]ioneaz\ acum un
centru de zi, o cantin\ social\, plus un ad\post temporar [i un cabinet medical.
Dac\ privim `n ansamblu, nu pu]ine sunt realiz\rile episcopului Ioachim
B\c\uanul, ajuns pe 29 martie 2013 la v=rsta de 59 de ani. Numeroasele [i
admirabilele sale demersuri s-au eviden]iat `nc\ din timpul anilor de studii,
reu[ind s\ realizeze la Paris, printre altele, prima m\n\stire ortodox\
rom=neasc\ din Occident. Apoi, `n contextul unei societ\]i rom=ne[ti confuze, a conferit o dimensiune aparte activit\]ilor filantropice, menite s\ eviden]ieze implicarea Bisericii `n via]a cre[tinilor.
Astfel, pe l=ng\ aspecte ce ]in de latura liturgic\ [i duhovniceasc\, PS Episcop Ioachim B\c\uanul a pus bazele Centrului Social-filantropic de la parohia
Lazaret din municipiul Bac\u, unde acum vin s\ primeasc\ `ngrijire nu doar copii cu diferite deficien]e, ci [i adul]i; s-a `ngrijit ca proiectul `nfiin]\rii unui c\min pentru b\tr=ni s\ prind\ via]\ la H=rja, `ntr-un impresionant complex unde
se asigur\ asisten]\ social\, medical\ [i religioas\ celor ajun[i la v=rsta senectu]ii; a readus la lumin\ marile proiectele destinate celor nec\ji]i [i lipsi]i ini]iate
la sf=r[itul veacului al XIX-lea de episcopul Melchisedec {tef\nescu, re`nfiin]=nd Funda]ia „Episcop Melchisedec“ a c\rei activitate se deruleaz\ at=t la Roman, c=t [i la Bac\u. De asemenea, i-a `ncurajat [i sus]inut `n permanen]\ pe preo]i
s\ desf\[oare activit\]i menite s\ dezv\luie frumuse]ea [i importan]a Ortodoxiei,
at=t `n plan filantropic, c=t [i cultural-pastoral. Toat\ implicarea sa, cu timp [i
f\r\ timp, pentru c\ slujirea la un asemenea nivel presupune o stare de jertf\
permanent\, este aproape imposibil de `n]eles celor care analizeaz\ sau judec\
Biserica st=nd `n fa]a televizorului ori evalu=nd-o dintr-o perspectiv\ utilitarist\.
Experien]a duhovniceasc\ dob=ndit\ `n anii petrecu]i al\turi de marii
duhovnici ai neamului rom=nesc `n m\n\stirea Sih\stria, studiile [i contactul cu lumea universitar\ din Paris, [i-au l\sat amprenta definitiv asupra ierarhului chemat `n mod providen]ial s\ coordoneze activitatea `n Eparhia
Romanului [i Bac\ului.

La zi aniversar\, colaboratorii de la Centrul eparhial,
preo]i [i credincio[i s-au reunit pentru a-i transmite celui
care de 5 ani coordoneaz\ `ntreaga activitate a eparhiei:
„~ntru mul]i ani, Preasfin]ite P\rinte Episcop!“

Angajatele Centrului eparhial felicitate de 8 Martie
Angajatele Centrului Eparhial de la Roman [i
cele ale Funda]iei „Episcop Melchisedec“ au fost
felicitate de PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, cu
ocazia serb\rii Zilei Interna]ionale a Femeii. Cu
aceast\ ocazie, PS Sa le-a oferit flori [i cadouri,
felicitându-le [i adresându-le un cuvânt de
pre]uire [i binecuvântare pentru prezen]a [i lucrarea benefic\ `n familie, Biseric\ [i societate.
„C=nd intr\m `n incinta Centrului eparhial, trebuie
s\ ne amintim cu to]ii c\ [i aici suntem o familie.
S\ fim `ng\duitori, s\ fim sprijin fiecare pentru
fiecare. Lucrarea de la serviciu, mai ales atunci
c=nd o faci `n Biseric\, este tot `n slujba lui
Dumnezeu. {i cum Biserica `[i desf\[oar\ activitatea tot `n societate, o astfel de zi ne d\ prilejul s\
felicit\m toate femeile care ne sprijin\ `n activitatea noastr\ administrativ\.“, a spus `n cuv=ntul
s\u Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul.

Pagin\ realizat\ de pr. Ctin GHERASIM
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ACTUALITATE

Provoc\rile modernit\]ii `n aten]ia cinului monahal
din Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului
~n ziua de pomenire a Sfântului
Benedict de Nursia, joi, 14
martie, la Centrul eparhial de la
Roman, a avut loc Sinaxa stare]ilor [i stare]elor din m\n\stirile
de pe cuprinsul Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului. ~ntâlnirea a fost precedat\ de slujba
Sfintei Liturghii oficiat\ `n
Catedrala Arhiepiscopal\ „Sf.
Cuv. Parascheva“, de Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, `nconju- Sf=nta Liturghie dinaintea sinaxei a fost oficiat\ de c\tre PS Ioachim B\c\uanul,
`nconjurat de un sobor format `n principal din stare]i
rat de soborul p\rin]ilor stare]i
ai
m\n\stirilor
din Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului
[i duhovnici din m\n\stirile [i
noastr\. De altfel, zilele acestea, mai precis pe 12 Hristos `n toat\ slava Lui. A[a s\ ne ajute Dumneschiturile eparhiei.
~n cadrul liturgic, Preasfin]itul P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul a hirotonit `ntru ieromonah pe
p\rintele Silvestru de la m\n\stirea Runc [i `ntru
ierodiacon pe p\rintele Timotei de la acela[i
a[ez\mânt monahal. Cu acest prilej, ierarhul a ]inut
un scurt cuvânt prin care i-a `ndemnat pe p\rin]ii [i
maicile prezente la catedral\ s\-[i continue urcu[ul
duhovnicesc `ntru asem\narea cu „casnicii [i prietenii lui Dumnezeu“, care sunt sfin]ii, `ndeosebi `n
aceast\ perioad\ a Postului ~nvierii Domnului. „S\
transpar\ chipul lui Hristos `n noi [i, totodat\, s\ ne
asem\n\m cu cei care sunt deja `n transcendentul
divin [i au trecut prin lumea aceasta, transfigurându-[i via]a potrivit poruncilor mântuitoare ale
Evangheliei, urmând experien]a isihast\, mistic\
sau teologic\ a p\rin]ilor care au tr\it `naintea

martie, l-am pr\znuit pe Sf. Simeon Noul Teolog,
un model pentru via]a monahal\, care a scris din
experien]a sa duhovniceasc\, din propria tr\ire
monahal\, atâtea imne dumnezeie[ti“, a spus `n
cuv=ntul rostit cu aceast\ ocazie Preasfin]itul
Ioachim B\c\uanul. F\când referire la contextul
timpurilor dificile pe care le tr\im, ierarhul a mai
precizat: „Este greu s\-]i structurezi identitatea de
monah, adic\ de via]\ consacrat\ lui Hristos, `ntr-o
lume secularizat\. Din `ntâlnirea noastr\ credem c\
va reie[i acest lucru esen]ial, anume c\ modernitatea sau via]a secularizat\ nu pot nicicum `nlocui
experien]a tr\irii `n Dumnzeu [i cu Dumnezeu. A[a
c\ ne angajm din nou la osteneal\, la trezvie, la
practicarea virtu]ilor monahale, a rug\ciunii lui
Iisus, iar via]a de ascultare `n m\n\stire s\ fie o
via]\ consacrat\, o liturghie `n care s\ se recunoasc\

zeu!“, a spus, printre altele, Preasfin]ia Sa.
Dup\ Sf=nta Liturghie, `n sala de conferin]e a
Funda]iei „Episcop Melchisedec“, a avut loc [edin]a propriu zis\, prezidat\ de Preasfin]itul Episcop Ioachim B\c\uanul. Dup\ cuvântul de introducere al p\rintelui arhimandrit Pimen Costea, exarhul m\n\stirilor din Eparhia Romanului [i
Bac\ului, p\rintele protosinghel Andrei Ioni]\,
eclesiarhul catedralei, a vorbit despre „Monahismul - voca]ie [i conservare `n modernitate“, iar
maica stavrofora Lucia Chirvase, stare]a m\n\stirii
Ciolpani, a prezentat „Rolul monahismului `n
lumea modern\“. Sinaxa a continuat cu discu]ii pe
marginea celor dou\ medita]ii, `ntâlnirea din aceast\ zi fiind un moment de convorbiri duhovnice[ti [i reflec]ii spirituale. (pr. Ctin GHERASIM)

Lucr\rile sinaxei stare]ilor [i stare]elor din Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului s-au desf\[urat `n sala de conferin]e
din cadrul complexului „Episcop Melchisedec“ din Roman

Pentru to]i cei prezen]i, PS P\rinte
Ioachim B\c\uanul a citit rug\ciunea
de dezlegare pentru Postul Mare
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Sfântul Sinod al BOR a decis oficierea Tainei Botezului
[i a Tainei Cununiei numai `n bisericile parohiale.

ACTUALITATE

Examenul de capacitate,
prilej de a cerceta voca]ia pentru preo]ie
Treisprezece tineri teologi din Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului care doresc s\ primeasc\
Taina Hirotoniei au sus]inut pe 1 aprilie, la
Centrul eparhial Roman, examenul de capacitate
preo]easc\. Examenul s-a desf\[urat cu binecuvântarea [i sub directa coordonare a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, al\turi de
o comisie alc\tuit\ din p\rin]i consilieri ai
Centrului Eparhial de la Roman [i profesori de la
Liceul Teologic „Melchisedec {tef\nescu“ din
Roman. Examenul de capacitate preo]easc\ a
constat `n sus]inerea unui test scris [i a unuia oral.
Scopul `ntâlnirii `ntre ierarh [i tinerii absolven]i
ai institu]iilor de `nv\]\mânt teologic universitar
este acela de a cerceta chemarea pentru preo]ie, pe
l=ng\ cel de a verifica, `nc\ o dat\, cuno[tin]ele

dobândite `n institu]iile teologice [i capacitatea de
a le utiliza `n via]a pastoral\. „Ne dorim ca, prin intermediul acestor `ntâlniri, s\ descoperim voca]ia

Noi hot\râri ale Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române
~n luna martie a.c., Biroul de pres\ al Patriarhiei
Rom=ne a transmis ultimele decizii luate `n cadrul
[edin]ei Sf=ntului Sinod, care a avut loc `n ziua de
28 februarie 2013, la Re[edin]a Patriarhal\, sub
pre[edin]ia Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel.
Ierarhii Sfântului Sinod au evaluat rezultatele
colectei organizate `n bisericile [i m\n\stirile ortodoxe din ]ar\ [i str\in\tate `n luna decembrie 2012
ca urmare a Pastoralei Sfântului Sinod la `ncheierea Anului omagial al Tainei Sfântului Maslu [i al
`ngrijirii bolnavilor `n Patriarhia Român\. Au fost
colectate peste 3.300.000 lei, aproximativ 625.000
kg de produse alimentare, circa 50.000 kg de pro-

duse agricole, 150.000 de kg de `mbr\c\minte,
aproximativ 15.000 cutii cu medicamente, produse
igienico-sanitare, lemne de foc etc., fiind ajutate
aproape 70.000 de familii s\race cu membri bolnavi sau cu mul]i copii, din `ntreaga ]ar\. Sfântul
Sinod a apreciat rezultatele din anul 2012 ale programului social „Masa Bucuriei“ derulat de
Patriarhia Român\ `n parteneriat cu Selgros Cash
&Carry S.R.L. Valoarea bunurilor alimentare [i a
produselor igienico-sanitare donate de Selgros Cash
&Carry S.R.L. a fost de peste 3.320.000 lei de care
au beneficiat aproximativ 18.300 persoane aflate `n
institu]iile sociale ale Bisericii Ortodoxe Române.

tinerilor teologi pentru via]a misionar\ a Bisericii“, a precizat Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul. (pr. Ctin GHERASIM)
Dintre celelalte hot\râri luate men]ion\m:Oficierea Tainei Botezului [i a Tainei Cununiei numai `n bisericile parohiale, cu respectarea rânduielilor liturgice pentru p\strarea sacralit\]ii [i
solemnit\]ii acestor Sfinte Taine; - Sprijinirea de
c\tre parohii a familiilor defavorizate, cu venituri
reduse, cu mul]i copii, cu persoane bolnave sau a
vârstnicilor cu venituri mici prin a nu le solicita
acestora contribu]ii b\ne[ti pentru slujbele de
`nmormântare; - S\rb\torirea Zilei Culturii Române (15 ianuarie) la Patriarhia Român\ [i `n toate
eparhiile,cu scopul eviden]ierii leg\turii dintre cult
[i cultur\, dintre Biseric\ [i societate `n via]a poporului român;- ~nfiin]area Asocia]iei Na]ionale a
Centrelor de Pelerinaj din Biserica Ortodox\ Român\ pentru mai buna organizare a pelerinajelor cu
scopul ap\r\rii [i promov\rii activit\]ilor pastorale
[i misionare ale Bisericii. (basilica.ro)
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CONFERIN}E

Comuniune [i `mpreun\-cuminecare
a preo]ilor din Protopopiatul Roman
Preo]ii din Protopopiatul Roman au retr\it bucuria slujirii `n comuniune liturgic\ `n ziua de 4
martie, cu ocazia conferin]ei preo]e[ti organizate
la Biserica „Pogorârea Duhului Sfânt“ din parohia Sagna. Slujba Sfintei Liturghii, la care au participat peste 100 de slujitori ai Sfintelor Altare, a
fost oficiat\ de c\tre Preasfin]itul P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul.
~n cadrul conferin]ei, preotul Teodor Terinte,
de la parohia Br\ni[teni, a sus]inut o comunicare
pe tema „Anul 2013, anul omagial al Sfin]ilor
~mp\ra]i Constantin [i Elena“, dup\ care p\rintele
protopop Florin }uscanu a prezentat o scurt\ istorie a celor dou\ l\ca[uri de cult ortodoxe din
Sagna. Astfel, biserica din lemn, construit\ din
bârne pe temelie de piatr\, `n stil specific
moldovenesc, pare s\ dateze, conform tradi]iei

orale, de la `nceputul veacului al XVI-lea, `n timp
ce biserica nou\, cu hramul „Pogorârea Sfântului

{edin]a administrativ\
a Protopopiatului Roman
Joi, 21 martie 2013, `n sala de [edinte a Protopopiatului Roman, a avut loc [edin]a administrativ\ a personalului clerical [i neclerical din acest protopopiat. Delegatul Preasfin]itului
P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul a fost PC Pr. Consilier Administrativ Alexandru Zamfir,
care a transmis celor prezen]i mesajul [i binecuvântarea arhiereasc\, aducând la cuno[tin]\
preo]ilor roma[cani ultimele hot\râri ale Sf. Sinod, precum [i `ndemnul de a participa la procesiunea cu Sfintele icoane din Duminica Ortodoxiei, ce se va desf\[ura `n municipiul Roman. Pr.
Matei Silviu Daniel, inspector eparhial cu probleme de S\n\tate [i Securitate `n Munc\ (SSM),
a f\cut o instruire general\ `n acest domeniu, pornind de la Legea 319/2009 [i Hot\rârea de
Guvern nr.1425/ 2006. La sfâr[itul acestui instructaj, fiecare participant a primit câte un dosar
cu legisla]ia privind SSM [i a completat câte un chestionar. PC Protopop a f\cut cunoscute [i
alte aspecte legate de activitatea la parohii, `ndemnându-i pe to]i cei prezen]i la implicarea
permanent\ `n buna desf\[urare a misiunii preo]e[ti, informeaz\ protoieriaroman.ro.

Edictului de la Milan,
`n dezbaterea preo]ilor din Sascut
Cu binecuvântarea Preasfin]itului Ioachim
B\c\uanul, joi, 18 aprilie 2013, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ din parohia P\nce[ti, a avut loc `ntâlnirea lunar\ a preo]ilor din
protoieria Sascut, ocazie cu care PC Pr. Vasile
Abageru de la Parohia Sascut-Sat a prezentat
referatul cu tema: „Edictul de la Milan - toleran]\ [i libertate pentru Biserica cre[tin\“, `n contextul anului omagial al Sfin]ilor ~mp\ra]i Constantin [i Elena.
Edificatoare `n ce prive[te spiritul tolerant al
Marelui Constantin sunt cuvintele lui Eusebiu
de Cezareea din lucrarea „Via]a `mp\ratului
anul V (XIII) nr. 3-4

Constantin [i alte scrieri“: „S\ ave]i, dar, aceea[i `n]elegere [i aceea[i t\lm\cire a proniei
Dumnezeului cel Atotputernic, iar tot ce `n m\runtele voastre pricini de nedumerire ve]i cerceta `mpreun\, cuvine-se, `n cazul când n-a]i
ajunge la unitatea de vederi, ca ele s\ nu treac\
dincolo de hotarele gândului, ci s\ r\mân\ `n
umbra cugetului. Darul cel mai de pre] al
leg\turii dintre voi, adev\rul credin]ei, precum
[i cinstirea lui Dumnezeu [i a legii s\ r\mân\
pentru voi de neclintit! ~ntoarce]i-v\, a[adar,
unii c\tre al]ii `n duh de dragoste [i bun\voin]\,
reda]i `ntregului popor dreptul de a se cuprinde

Duh“, a fost târnosit\ `n anul 2006 de Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. Preasfin]itul
P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul [i-a exprimat aprecierea pentru modul `n care s-a
desf\[urat `nt=lnirea, preciz=nd c\ „Primul scop
al acestor `ntâlniri este acela de a `nt\ri comuniunea [i comunicarea `ntre preo]ii din protoierie.
~ntâlnindu-ne mai des, `n cadrul anumitor evenimente din via]a Bisericii, se ajunge la o mai bun\
cunoa[tere `ntre slujitorii Sfintelor Altare [i la
tr\irea `n duhul iubirii de Dumnezeu“, a men]ionat Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul.
~n cadrul discu]iilor care au continuat apoi `n
A[ez\mântul Social-Filantropic din Sagna au
mai fost prezentate [i câteva dintre noile hot\râri
ale Sfântului Sinod. De asemenea, Preasfin]itul
P\rinte Episcop a adus la cuno[tin]a preo]ilor [i
programul misionar - catehetic [i liturgic de la
Catedrala arhiepiscopal\ din Roman din perioada Postului Mare. (pr. Ctin GHERASIM)
`n bra]e, iar voi, cu sufletele din nou curate, recunoa[te]i-v\ unii pe al]ii, voi `n[iv\ [tiind c\ nu
de pu]ine ori, prietenia ce se `nfirip\ dup\ `ncetarea unei du[m\nii se arat\, odat\ cu `mp\carea, mai frumoas\“. Aceea[i atitudine reiese [i
din scrisoarea pe care Constantin o adreseaz\
celor care n-au putut participa la Sinodul de la
Niceea: „Constantin Biruitorul, M\ritul [i
Augustul, c\tre Biserici. ~ncredin]ându-m\ eu,
din fericita `ntors\tur\ pe care au luat-o lucrurile la noi, cât bine se ascunde `n puterea lui
Dumnezeu, socotit-am c\ cea mai frumoas\ ]int\
pe care mi-a[ putea-o pune `n via]\, ar fi s\ fac
a[a `ncât fericitele mul]imi intrate `n Biserica
universal\ s\ poarte `n ele o singur\ credin]\, o
dragoste ne`ntinat\, precum [i cuvio[ia cea `ntrun singur gând `n fa]a lui Dumnezeu, st\pânul
nostru al tuturor“. (protoieriasascut.ro)
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Postul Mare este o chemare care ni se adreseaz\
„P
`n mod personal.“ (pr. Ioan Vicovan)

CONFERIN}E

~nt=lniri duhovnice[ti la Moine[ti

„Postul Mare - chemare la Normalitate“
~n Sala Mare a Prim\riei Moine[ti a avut loc
`n data de 21 aprilie 2013, `n cadrul convorbirilor
duhovnice[ti din Postul Mare „Trepte spre
~nviere“, conferin]a „Sfântul [i Marele Post chemare la normalitate, la `ntâlnirea, unirea [i
`nvierea cu Hristos“. Aceasta a fost sus]inut\ de
p\rintele Ion Vicovan, decanul Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae“ din Ia[i, evenimentul fiind moderat de pr. Costel Mare[, protopop al Protopopiatului Moine[ti. ~n partea a
doua a manifest\rii a avut loc un concert de
muzic\ religioas\, sus]inut de Corala „Theotokos“ a preo]ilor Protopopiatului Moine[ti, informeaz\ „Ziarul Lumina“ - Edi]ia de Moldova.
~n cuvântul rostit, p\rintele Ion Vicovan a explicat fiecare chemare men]ionat\ `n titlul conferin]ei. „Postul Mare este o chemare care ni se
adreseaz\ `n mod personal. La fel ca [i Sfin]ii
Apostoli, trebuie s\ r\spundem acestei chem\ri.
Nu `ntâmpl\tor, `n prima duminic\ din Postul
Mare este vorba despre chemarea primilor apostoli. Postul este o perioad\ de normalitate. Noi
vedem `n post o perioad\ special\. Dac\ citim
referatul biblic despre crea]ie, vom vedea c\ cei
dintâi oameni au fost a[eza]i `n rai [i li s-a recomandat s\ m\nânce din pomii afla]i acolo, mai
pu]in din pomul cuno[tin]ei binelui [i al r\ului.
Omul `n rai se hr\nea, cum am spune noi ast\zi,
cu mâncare de post. Apoi, `n pustie poporul ales
a fost hr\nit, dup\ cum g\sim `n cartea Ie[ire,
cap. 16, cu man\ (hran\ cereasc\, dup\ cum se
men]ioneaz\ `n Psalmul 77). Postul este o
`ntoarcere la ceea ce a fost ini]ial. Pornind de la
aspectul alimentar, se ajunge [i la cel spiritual.
Aceasta a fost starea `n care s-au aflat primii oameni [i din care au c\zut. Duminica Izgonirii lui
Adam din rai ni-l aduce `n fa]\ pe Adam care,
prin mâncare, a pierdut raiul. Noi, oamenii,
având exemplul lui Adam cel nou, prin ]inerea
postului, trebuie s\ redeschidem raiul. Sfintele
slujbe [i faptele bune, pe care trebuie s\ le facem
mai mult decât alt\ dat\ `n aceast\ perioad\,
reprezint\ un mod de a ne `ntâlni cu Hristos. ~n
acest post suntem chema]i s\ ne unim cu Hristos
prin Taina Sfintei ~mp\rt\[anii. ~n aceast\ perioad\, ca urmare a preg\tirii, ca urmare a `ntâl-

Analiza activit\]ilor
desf\[urate `n
Protopopiatul Moine[ti
Mar]i 12 martie 2013, cu binecuvântarea
Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, `n sala de
conferin]e a Protopopiatului Moine[ti, a avut
loc prima [edin]\ administrativ\ semestrial\ a
preo]ilor moine[teni.
~ntrunirea i-a avut ca invita]i din partea
Centrului Eparhial pe inspectorul SSM, pr.
Silviu Dan Matei [i consilierul sectorului juridic, jr. Aurelian Alexa, pentru a transmite
competent [i temeinic ultimele decizii privind
aspectele juridice [i documenta]ia necesar\ reglement\rii situa]iei fondului funciar [i a celorlalte propriet\]i [i bunuri biserice[ti, situa]ia
cimitirelor parohiale [i etapele ce vor fi urmate
`n demersul de ob]inere a titlurilor de proprietate precum [i pentru `ntocmirea documenta]iei SSM conform legisla]iei `n vigoare. Au fost,
de asemenea, abordate [i aspecte ce ]in de activitatea cultural\, pastoral-misionar\ [i administrativ\ a parohiilor din Protoieria Moine[ti.

„Cuvânt [i culoare din suflet de copil“
Elevii din clasele III-VIII care `nva]\ `n [colile din localit\]ile arondate Protopopiatului
Moine[ti se pot `nscrie, pân\ pe data de 24 mai 2013, la concursul de crea]ie literar-religioas\ [i
plastic\ „Cuvânt [i culoare din suflet de copil“.
Concursul de crea]ie literar-religioas\ [i plastic\ „Cuvânt [i culoare din suflet de copil“ se afl\
la cea de-a doua edi]ie [i este organizat cu binecuvântarea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `n cadrul Anului omagial al Sfin]ilor
~mp\ra]i Constantin [i Elena.
Desf\[urat `n toate [colile din cuprinsul Protopopiatului Moine[ti, concursul cuprinde dou\
sec]iuni. ~n cadrul primei sec]iuni „Educa]ia [i familia cre[tin\“, copiii vor ilustra tema dat\ printr-un desen `n acuarel\. A doua sec]iune, „Libertatea ca dar al lui Dumnezeu“ const\ `n redactarea
unui eseu argumentativ. Lucr\rile vor fi depuse direct la sediul Protopopiatului Moine[ti, pân\ pe
data de 24 mai 2013. Festivitatea de premiere va avea loc luni, 3 iunie 2013, `n sala de conferin]e
a Protopopiatului Moine[ti.
nirii cu semenul, care `l reprezint\ pe Hristos, ca
urmare a rug\ciunii mai intense, noi ne unim cu

Hristos pentru ca `n final s\ `nviem cu El“, a spus
p\rintele decan Ion Vicovan.

Conferin]a lunar\ a preo]ilor din Protopopiatul Bac\u
Preo]ii Protopopiatului Bac\u s-au reunit `n
data de 5 martie 2013 `n conferin]a lunar\, cu
binecuvântarea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului. La aceast\ `ntâlnire au
mai participat [i pr. Alexandru Zamfir, consilier administrativ al Arhiepiscopiei Roma-

nului [i Bac\ului, care a prezentat celor peste
100 de preo]i prezen]i câteva dintre noile hot\râri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, [i pr. Constantin Tomozei, protopop
al Protopopiatului Bac\u.
Referatul cu tema „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena, promotori ai libert\]ii reli-

gioase“ a fost sus]inut de pr. Nicolae Hurjui de
la Catedrala „~n\l]area Domnului“ din municipiul Bac\u. Expunerea a amintit de starea
Imperiului Roman `naintea Edictului de la
Milano (313), precum [i de persecutarea cre[tinilor `n primele trei veacuri ale cre[tin\]ii.
(Pr. Constantin Gherasim)
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BISERICA {I
SOCIETATAEA
~ntâlnire de lucru pentru lansarea
proiectului ,,Calea Mântuirii“
`n protopopiatul Bac\u
Cu binecuvântarea Preasfin]itului Episcop
Ioachim B\c\uanul, preo]i parohi [i preo]i misionari din Protopopiatul Bac\u `nscri[i `n proiectul catehetic ,,Calea Mântuirii“ s-au `ntâlnit `n
data de 13 martie, `n sala de conferin]e „New
York“ a Complexului Dumbrava din municipiul
Bac\u. La nivelul Protoieriei Bac\u au fost selectate un num\r de 15 parohii [i capele misionare.
La finalul `ntrevederii, preo]ii prezen]i au primit
suportul video [i cel de curs cu bibliografia necesar\ pentru fiecare sesiune, `n vederea unei bune
[i eficiente desf\[ur\ri a proiectului `n locurile
unde `[i desf\[oar\ activitatea.
Cu aprobarea P.C. Protopop Constantin
Tomozei au fost selectate un num\r de 19 parohii
[i capele misionare. ~n cadrul `ntâlnirii, pr.
Daniel Marari, responsabil de cateheza pentru
adul]i al Protopopiatului Bac\u a prezentat
etapele implement\rii proiectului prin reguli [i
pa[i standard. Regulile sunt simple [i constructive, menite s\ atrag\ la discu]ii pentru consolidarea [i dezvoltarea cuno[tin]elor, `nt\rirea vie]ii
cre[tine din parohie [i `n]elegerea mai clar\ a
ceea ce se `ntâmpl\ `n biseric\ precum [i pentru

un angajament con[tient `n via]a Bisericii. Acesta
se va desf\[ura `ntr-un num\r de 14 sesiuni, cu o
durat\ de aproximativ 2 ore [i jum\tate pe sesiune. O `ntâlnire va avea caracter introductiv,
12 vor fi sesiuni de curs, iar ultima de evaluare.
La finalul `ntrevederii, preo]ii prezen]i au primit
suportul video [i cel de curs cu bibliografia necesar\ pentru fiecare sesiune, `n vederea unei bune
[i eficiente desf\[ur\ri a proiectului `n locurile
unde `[i desf\[oar\ activitatea.
Proiectul „Calea Mântuirii“ se afl\ `n desf\[urare `n protopopiatul Bac\u [i `n cadrul unui
grup particular. Cu binecuvântarea Preasfin]itului
Ioachim B\c\uanul a fost implementat de Pr
Daniel Marari. Cursurile au loc `n incinta hotelului Dumbrava-Bac\u, prin bun\voin]a administratorului Dan Aizic [i a managerului general Ec.
Florin B\lan. Sunt implica]i cu seriozitate [i interes un num\r de 20 de credincio[i din diferite
domenii de activitate (administra]ie public\, patronat, economic, medical, publicitar etc).
Experien]a acumulat\ aici prin derularea cursului [i a modului de implementare a acestui

proiect a fost `mp\rt\[it\ preo]ilor prezen]i [i va
deservi ca model pentru unit\]ile de cult implicate din protoierie.

„Calea m=ntuirii“ - o catehizare
dup\ modelul familial
Cursul de cateheze pentru adul]i „The Way Calea Mântuirii“ este primul program de acest
gen din Biserica noastr\ [i `[i propune o catehizare dup\ modelul familial, `n care preotul s\
coordoneze transmiterea `nv\]\turii, introducerea
`n `nv\]\tura de credin]\ ortodox\ [i formarea
credincio[ilor pentru a participa con[tient [i informat la via]a Bisericii.
Cursul „The Way“ a fost elaborat `n varianta
sa original\ la Institutul pentru Studii Cre[tinOrtodoxe, aliat cu str\vechea Universitate din
Cambridge, Marea Britanie, [i a fost adaptat `n
]ara noastr\ la anumite contexte române[ti. La
conceperea cursului original au contribuit [i doi
români, R\zvan Porumb [i Drago[ Herescu. (pr.
Ctin GHERASIM)

~ntâlnire catehetic\
la Grupul {colar „J. M. Elias“ din Sascut
Elevii de la Grupul {colar „J. M. Elias“ din
Sascut au participat `n ziua de 3 aprilie, la o `ntâlnire catehetic\ cu p\rintele Ioan Negoi]\, protopop al Protopopiatului Sascut.
~ntâlnirea s-a desf\[urat cu binecuvântarea PS
Ioachim B\c\uanul [i face parte din seria `ntâlnirilor pe care Protoieria Sascut le organizeaz\ cu
tinerii celor dou\ licee din cuprinsul jurisdic]iei
canonice „JM Elias-Sascut“ [i „Al. Vlahu]\“ P.Turcului, având ca scop con[tientizarea tinerilor privind men]inerea unei rela]ii apropiate `ntre
om [i Dumnezeu. Tema `ntrunirii, desf\[urat\ cu
binecuvântarea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului, a fost Jertfa Mântuitorului. „Tinerii
s-au ar\tat interesa]i de descoperirea tainelor din
iconomia mântuirii noastre, adresând `ntreb\ri
privitoare la nel\muririle pe care le au `n leg\tur\
cu tema discu]iei. Aspectul principal pe care s-a
axat tema discu]iei a fost iubirea, pe care
Dumnezeu a ar\tat-o prin `ntruparea Fiului [i
jertfa de pe cruce, c\reia trebuie s\-i r\spundem
prin iubirea dintre noi.
anul V (XIII) nr. 3-4

~ntâlnirea s-a `ncheiat cu rug\ciunea Sf.
Efrem Sirul, tinerii prezen]i fiind `ndemna]i s\ o
aib\ `n sufletul lor mereu [i mai ales s\ pun\ `n

practic\ duhul acestei rug\ciuni prin care ne
apropiem mai mult unii de al]ii [i concomitent, de
Dumnezeu.“, a relatat pr. protopop Ioan Negoi]\.
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Persoanele internate la Hârja au dorit s\ fie
aproape de preo]ii care sus]in constant activitatea
social-ffilantropic\ prin vizitele [i colectele
din comunit\]ile pe care le p\storesc.

MISIUNE {I
FILANTROPIE

„Preo]i [i mireni `n slujirea semenilor afla]i `n suferin]\“
~n paraclisul Centrului reziden]ial de `ngrijire
a persoanelor vârstnice „Sfântul {tefan cel Mare“
de la Hârja a debutat miercuri, 10 aprilie 2013,
programul „Preo]i [i mireni `n slujirea semenilor
afla]i `n suferin]\“. Acest proiect social-spiritual
se deruleaz\ cu binecuvântarea PS Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, fiind adresat b\trânilor [i
bolnavilor din centrul reziden]ial de la Hârja. Un
sobor de 15 preo]i a oficiat Taina Sfântului Maslu,
`n prezen]a pacien]ilor `ngriji]i `n a[ez\mântul de
ocrotire social\ coodonat de pr. Ilarion Mâ]\.
Persoanele internate la Hârja au dorit s\ fie
aproape de preo]ii care sus]in constant activitatea
social-filantropic\ prin vizitele [i colectele din
comunit\]ile pe care le p\storesc. Momentul de
rug\ciune s-a bucurat [i de prezen]a credincio[ilor din parohia noastr\, care sus]in misiunea
social\ a Bisericii. Ne-am dorit un prilej de
rug\ciune pentru ca Duhul Sfânt s\ se reverse
asupra bolnavilor. Prin aceast\ slujb\ am intrat `n

Cincisprezece preo]i au oficiat taina Sf. Maslu
la Centrul reziden]ial de la H=rja, `n ziua de 10 aprilie 2013

comuniune cu o parte dintre laicii care sprijin\
programele sociale [i misionare ale Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. Prin grija Prea-

sfin]itului Ioachim B\c\uanul, manifest\rile care
`mbin\ rug\ciunea cu milostenia urmeaz\ s\ se
deruleze `n fiecare lun\ la acest centru.

Cursuri de voluntariat pentru one[teni
~n perioada 22 - 23 aprilie 2013, la Centrul de voluntariat „Sf.
Filofteia“ al Asocia]iei „Sf. Voievod {tefan cel Mare - Hârja“, inaugurat
pe 18 aprilie a.c. de c\tre PS P\rinte Ioachim B\c\uanul, s-au
desf\[urat primele cursuri de voluntariat cu elevii [i cadrele didactice
ale Colegiului Na]ional „Grigore Moisil“ One[ti, `n cadrul proiectului
IOCC 2. Doamna Cristina Negu], formator `n cadrul acestui proiect, a
facilitat identificarea nevoilor acestui centru [i strategia comun\ a
membrilor voluntari, profesori [i elevi.
Obiectivul principal al cursurilor a fost acela
de a r\spunde la `ntreb\rile: „Cine suntem?“,
„Unde suntem?“ [i „Unde vrem s\ ajungem?“.
Astfel, cu ajutorul participan]ilor la curs, au

`nceput s\ se creioneze viziunea [i misiunea centrului de voluntariat, pornind de la calit\]ile [i
abilit\]ile fiec\rui voluntar, dar având `n vedere
mai ales categoriile de beneficiari ai Asocia]iei de

la Hârja, ce pot fi sprijini]i `n acest demers: copii
ce reprezint\ cazuri sociale, copii dota]i cu abilit\]i
artistice [i creative, b\trâni din centrul reziden]ial
sau b\trâni care necesit\ `ngrijire la domiciliu, atât
ei `n[i[i, cât [i gospod\ria sau ferma lor de animale.
Tinerii au hot\rât c\ se vor implica [i `n activit\]i
generatoare de venit, precum concerte caritabile,
activit\]i de dezvoltare personal\ [i profesional\
sau de sprijin comunitar [i eclesial pentru
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului.
Fiecare voluntar (30 elevi [i 13 cadre didactice) [i-a asumat anumite responsabilit\]i, `n
urma analizei de nevoi formându-se departamente de activitate ale centrului. Coordonatorul
Centrului de tineret [i voluntariat a fost desemnat
prof. Constantin Jupenschi, consilier educativ al
acestui colegiu, o persoana aprecit\ atât de elevi,
cât [i de cadrele didactice, acesta urmând s\ organizeze [i s\ coordoneze numeroasele activit\]i
desf\[urate de acest centru.
Cursuri asem\natoare s-au desf\[urat [i la Centrul de tineret [i voluntariat „Sf. Dimitrie Izvorâtorul
de mir“ din cadrul Colegiului „Dimitrie Cantemir“
One[ti, coordonat cu deosebit\ m\iestrie de prof. pr.
Petric\ Cauti[, care este implicat `n numeroase
proiecte sociale [i activit\]i generatoare de venit, ce
sus]in centrele Asocia]iei de la Hârja. ~n perioada 2030 mai 2013, aceste cursuri vor continua cu acela[i
formator, `n cadrul proiectului IOCC 2.
Pagin\ realizat\ cu sprijinul
pr. Ilarion Mâ]\,
pre[edintele Asocia]iei „Sf. Voievod
{tefan cel Mare“ - Hârja
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ACTIVIT|}I
CU TINERII
„S\ [tii mai multe, s\ fii mai bun!“, la Hârja
~n fiecare an, timp de o s\pt\mân\, `n toate unit\]ile de `nv\]\mânt din ]ar\ se desf\[oar\
programul denumit „{coala
altfel“, `n cadrul c\ruia elevii
iau parte la activit\]i educative
extracuriculare, principalul
obiectiv fiind implicarea lor [i a
profesorilor `n activit\]i de
educa]ie non-formal\, care s\
pun\ `n valoare talentele, preocup\rile extra[colare [i competen]ele acestora `n domenii cât
mai diverse [i interesante.
Anul acesta, „{coala altfel“ s-a desf\[urat `n perioada 1 – 5 aprilie, în cadrul programului numit
„S\ [tii mai multe, s\ fii mai bun!“. În aceast\
s\pt\m=n\ elevi ai Colegiului Na]ional „Dimitrie
Cantemir“, din clasa a X-a F, `mpreun\ cu dirigintele lor, Pr. Prof. Cauti[ Petric\, s-au implicat `ntr-un
parteneriat cu Asocia]ia „Sfântul Voievod {tefan cel
Mare“ din Hârja, participând la activit\]i de protejare [i conservare a mediului, eradicarea pseudovegeta]iei islazului ce apar]ine Fermei de animale a
C\minului de b\trâni, activit\]i gospod\re[ti `n
Complexul social-medical [i alte activit\]i de socializare [i comunicare cu persoanele `ngrijite aici.
~n acest context, tinerii one[teni au f\cut
cur\]enie prin camerele celor care le-ar putea fi
bunici sau str\bunici, le-au sp\lat geamurile, au
strâns de[eurile din curtea a[ez\mântului [i le-au
oferit b\trânilor o f\râm\ de bucurie. De asemenea,
au organizat activit\]i de socializare [i comunicare
cu persoanele `ngrijite `n acest centru. „Am venit s\
d\m o mân\ de ajutor C\minului de b\trâni de la
Hârja [i asocia]iei de aici. Am dorit s\ oferim culoare tinere]ii, `ntr-o societate aflat\ `n declin, prin
`ntrebuin]area cu rost a energiei [i vivacit\]ii specifice vârstei“, a spus pr. prof. Petric\ Cauti[.

Elevi din clasa a X-a F de la Colegiul Na]ional „Dimitrie Cantemir“ din One[ti
au desf\[urat activit\]i de voluntariat `n cadrul Centrului Reziden]ial de la H=rja

Colegiul Na]ional „Dimitrie Cantemir“ din
One[ti a fost constant [i prompt `n via]a social\ a
Bisericii, a fost din totdeauna . Cu o deschidere deosebit\, conducerea, cadrele didactice dar `n mod
special tinerii demonstreaz\ faptul c\ acolo sunt oameni sensibili la suferin]ele semenilor lor. Din anul
2010, institu]ia noastr\, care acum [i-a l\rgit aria de
furnizare a serviciilor atât pentru persoanele
vârstice, cât [i pentru `ngrijrea copiilor, a realizat
`mpreun\ cu aceast\ institu]ie de `nv\]\mânt foarte
multe proiecte, enumerând, `n primul rând, prezen]a s\pt\mânal\ a tinerilor `n mijlocul b\trânilor pe
baza unui grafic de voluntariat prestabilit de la `nceptul anului la nivel de institu]ie.
Pe data de 3 decembrie 2012, Colegiul Na]ional „Dimitrie Cantemir“, `mpreun\ cu Fun-

da]ia „Episcop Melchisedec“ - Filliala Bac\u,
cu Asocia]ia „Sf. Voievod {tefan cel Mare Hârja“ [i cu Protoieria One[ti, a realizat un
proiect prin care s-a `nfiin]at un Centru de voluntariat, ce include tineri implica]i `n activit\]ile social-filantropice [i misionare ale Bisericii, atât la Hârja, cât [i `n alte parohii din Protoieria One[ti care solicit\ ajutorul [i implicarea
lor. ~mpreun\ cu ace[ti tineri, Asocia]ia Hârja
inten]ioneaz\ s\ demareze un proiect de `ngrijire la domiciliu a vârstinicilor de pe raza municipiului One[ti. Acest centru este coordonat
cu deosebit tact pedagogic de pr. prof. Petric\
Cauti[, o persoan\ cu o bogat\ experien]\ didactic\, implicat `n multe activit\]i de cooperare si responsabilizare a tinerilor.

Seminari[ti roma[cani câ[tig\tori la etapa
mitropolitan\ a Concursului „Dumitru St\niloae“
~n urma desf\[ur\rii etapei mitropolitane a Concursului Na]ional
„P\rintele Dumitru St\niloae - 110 ani de la na[tere [i 20 de ani de la trecerea la cele ve[nice (1903-2013)“, elevii Liceului Teologic „Episcop
Melchisedec“ din Roman, Iosub Cristian (cls a X-a B) [i Chirliu Teofil
(cls a XI-a B), au câ[tigat locurile I, respectiv II. Cei doi seminari[ti
roma[cani au reu[it s\ acumuleze cel mai bun punctaj pentru „Rolul modelelor familiale [i institu]ionale (Biserica [i [coala) `n formarea teologului Dumitru St\niloae“. Ca urmare a acestor rezultate deosebite, tân\rul
anul V (XIII) nr. 3-4

Iosub Cristian va reprezenta Mitropolia Moldovei [i Bucovinei la etapa
patriarhal\. Elevii au fost preg\ti]i de prof. drd. Eduard Cozma, profesor
de dogmatic\ la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec“ din Roman. La
acest concurs au participat elevi de la seminariile [i liceele teologice de
pe `ntreg cuprinsul Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei. Subiectul pentru
sec]iunea Seminarii Teologice a fost: „Rolul modelelor familiale [i institu]ionale (Biserica [i [coala) `n formarea teologului Dumitru
St\niloae“. (pr. Ctin GHERASIM)
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Duminic\, 10 martie 2013, ~naltpreasfin]itul P\rinte Ciprian a fost
`ntronizat `n demnitatea de Arhiepiscop al Buz\ului [i Vrancei.

{TIRI

~naltpreasfin]itul Ciprian,
noul Arhiepiscop al Buz\ului [i Vrancei
Duminic\, 10 martie 2013, ~naltpreasfin]itul
P\rinte Ciprian a fost `ntronizat `n demnitatea de
Arhiepiscop al Buz\ului [i Vrancei. Slujba a fost
oficiat\ de c\tre Preafericitul P\rinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române [i
Mitropolitul Munteniei [i Dobrogei, `ncojurat de
un sobor de arhierei din ]ar\ [i str\in\tate.
Mai `ntâi a fost citit\ Gramata mitropolitan\
de c\tre ~naltpreasfin]itul P\rinte Casian, Arhiepiscopul Dun\rii de Jos, dup\ care Preafericitul
P\rinte Patriarh Daniel i-a oferit ~naltpreasfin]itului Ciprian `nsemnele rangului arhiepiscopal:
crucea [i engolpionul, camilafca [i mantia arhiereasc\, i-a `nmânat cârja arhip\storeasc\, apoi l-a
condus pe noul arhiepiscop `n tronul arhieresc.
Apoi, Patriarhul României i-a d\ruit ~naltpreasfin]itului Ciprian o Sfânt\ Evanghelie realizat\ la Atelierele Patriarhiei Române. Noului
Arhip\stor i-au fost transmise mesaje de felicitare atât din partea Pre[edintelui României, cât
[i din partea Premierului. La final, ~naltpreasfin]itul P\rinte Arhiepiscop Ciprian a rostit un cuvânt cu ocazia instal\rii `n demnitatea de
Arhiepiscop al Buz\ului [i Vrancei, mul]umind `n
mod special „tuturor ierarhilor Bisericii noastre
pentru votul de `ncredere acordat `n data de 28
februarie, anul mântuirii 2013, când m-au ales `n
demnitatea de Arhiepiscop al de Dumnezeu
p\zitei Arhiepiscopii a Buz\ului [i Vrancei
r\mas\ vacant\ `n urma trecerii la cele ve[nice a
vrednicului vl\dic\ Epifanie Norocel, `n data de
7 ianuarie 2013“.
~n continuare, noul Arhiepiscop al Buz\ului [i
Vrancei a fost prezentat mul]imii credincio[ilor prezen]i, de c\tre Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel.
~naltpreasfin]itul P\rinte Arhiepiscop Ciprian
i-a binecuvântat pe credincio[i mul]umindu-le
pentru primire. (basilica.ro)

Dup\ oficierea Sfintei Liturghii `n Catedrala arhiepiscopal\ din Buz\u,
`nconjurat de un sobor de ierarhi, preo]i [i diaconi, Preafericitul P\rinte
Patriarh Daniel a oficiat ceremonia de `ntronizare a noului Arhiepiscop
al Buz\ului [i Vrancei, ~naltpreasfin]itul P\rinte Ciprian Spiridon

PS P\rinte Varlaam Ploie[teanul,
noul secretar al Sfântului Sinod
~n urma alegerii (28 februarie) [i `ntroniz\rii (10 martie) a ~naltpreasfin]itului P\rinte Ciprian
Spiridon ca Arhiepiscop al Buz\ului [i Vrancei, noul secretar al Sfântului Sinod a fost desemnat
(28 februarie) de Sfântul Sinod, la propunerea Patriarhului României, acesta fiind Preasfin]itul
P\rinte Varlaam Ploie[teanul, Episcop Vicar Patriarhal, `ncepând cu 11 martie 2013.
Potrivit Statutului pentru organizarea [i func]ionarea Bisericii Ortodoxe Române, Secretarul Sfântului este [i Secretarul Sinodului Permanent [i coordoneaz\ activitatea Cancelariei Sfântului Sinod.

Rezultate remarcabile pentru b\c\uani
la Olimpiada na]ional\ de Religie
~n perioada 1-5 aprilie, s-a desf\[urat la Cluj a V-a edi]ie a Olimpiadei
na]ionale de Religie ortodox\, clasele VII - XII, la care au participat 264 de
elevi. Deschiderea festiv\ a olimpiadei a avut loc `n ziua de 1 aprilie, la
Catedrala Mitropolitan\ din Cluj-Napoca, `n prezen]a IPS P\rinte Andrei,
Mitropolitul Vadului, Feleacului [i Clujului, [i a oficialit\]ilor jude]ene [i locale. {i anul acesta, b\c\uanii au reu[it deosebita performan]\ de a ob]ine un
premiu I cu nota 10, prin eleva Alina Burghelea, elev\ `n clasa a IX-a la
Colegiul Na]ional „Grigore Moisil“ din One[ti, `ndrumat\ de prof.

Jupenschi Constantin-Cornel. „Elevii no[tri s-au `ntors [i cu 3 men]iuni,
ob]inute prin elevii: Here[ Teodor (clasa a VII-a, {coala „{tefan Luchian“
Moine[ti), Macovei Ana Roxana (clasa a VIII-a, {coala „Al. I. Cuza“
Bac\u), [i Stoleru Alina-Nicoleta (clasa a X-a, Colegiul Na]ional „Gheorghe
Vr=nceanu“ Bac\u), precum [i un Premiu special pentru eleva Ciobanu
Andreea (clasa a XI-a, Colegiul Na]ional „Dimitrie Cantemir“ One[ti)“, a
declarat prof. Irina Leonte, inspector de specialitatea Religie din cadrul ISJ
Bac\u. (pr. Ctin GHERASIM)
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PA{I DE PELERIN
Pogle], aproape de sufletul românesc
~n satele din comuna Corbasca,
jude]ul Bac\u, nu te duci decât
dac\ ai bunici, sau ceva rude pe
care ]ii mor]i[ s\ le vizitezi. Altminteri, pe drumul spre B\cioiu,
mai ales prim\vara, te `ngropi
de viu `n lutul fr\mântat de
copitele vitelor [i cailor. Pe aceste meleaguri parc\ uitate de
autorit\]i, o mic\, dar minunat\
comunitate de maici a reu[it s\
`ntemeieze o frumoas\ m\n\stire la Pogle]. Au ridicat totul din
mai nimic. Au preluat tradi]ia
`nainta[ilor de la care s-a p\strat o bisericu]\ de lemn [i au
ad\ugat ani buni din via]a lor
pentru a reface un col] de rai,
a[a cum probabil era `n urm\ cu
trei secole. {i au reu[it.
De peste zece ani, s\pt\mânal, zeci de suflete
oropsite poposesc aici, dup\ ce au str\b\tut c\r\rile
p\durii seculare ce desparte satul de loca[ul sf=nt.
Nu doar pentru a se ruga, ci [i pentru a primi un
blid de m=ncare [i o m=n\ de ajutor. Sunt copiii de
la [coal\, mul]i din familii de rromi, c\rora Biserica
le-a `ntins o mân\. Pentru c\, la Pogle], credin]a [i
milostenia au pus temelie stra[nic\ pentru o via]\
cre[tineasc\ veritabil\. Nu `nt=mpl\tor [i-a dorit s\[i doarm\ aici somnul de veci [i fostul arhiepiscop
al românilor din Occident, Adrian Hri]cu, cel care,
`n ultimii ani de via]\, `[i petrecea verile `n mijlocul
localnicilor, stând de vorb\ cu oamenii [i oferind
dulciuri copiilor. ~ntr-o smerenie des\v=r[it\. De
altfel, vrednicul de pomenire ierarh a pus, al\turi de
PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, piatra de temelie
a primei biserici din B\cioi.

L\ca[ul din p\m=nt
Pelerinii mai au `nc\ un motiv de a reveni cu
bucurie sufleteasc\ la Pogle]: bisericu]a de lut,
s\pat\ sub p\mânt la vreo patru metri jum\tate.
Situat pe coama dealului dinspre r\s\rit, `nd\r\tul
chiliilor, l\ca[ul de cult impresioneaz\ prin migala
[i `ndem=narea cu care a fost s\pat. Iar simplitatea
[i armonia execu]iei amintesc de catacombele
primilor cre[tini. „Ini]ial, ne-am propus s\ facem
un beci, dar v\zând c\ e p\mânt bun ne-am gândit
apoi s\ facem un paraclis. L\ca[ul se afl\ sub
p\mânt, dup\ cum am v\zut când am fost `n pelerianul V (XIII) nr. 3-4

naj la Lavra Pecerska. ~n biserica mare este frig
iarna. Unde s\ st\m mai la c\ldur\, s\ nu ne bat\
vântul? Ne-am pus la treab\ iarna trecut\. Pentru c\
iarna, la m\n\stire, nu prea ai mult de treab\. A[a
c\, dup\ programul de rug\ciune, „am pus calul la
c\ru]\“, [i ne-am apucat de s\pat. ~n dou\ luni, am
f\cut acest paraclis“, a explicat p\rintele Arsenie
Voaide[. De[i nu e foarte `ntins, cei aproape 50 de
metri p\tra]i au fost transforma]i `n paraclis de doar
[ase oameni. Acum aici se pot ruga `n lini[te, toate
maicile de la Pogle]. Iar pentru ca lucrarea s\ fie
des\v\r[it\, deasupra paraclisului a fost ridicat\ o
chilioar\ autentic ]\r\neasc\, `n care totul, dar absolut totul, este natural. „Este o c\su]\ rustic\ pentru cazarea pelerinilor care ajung pe aici. E f\cut\
din lemn de brad [i stejar, lipit\ cu p\mânt [i paie,
cu sob\ [i lut pe jos, a[a cum era la bunicii [i
str\mo[ii no[tri. Avem aici [i o lad\ de zestre pictat\, adus\ de la bunicii unei maici, a[a cum era la
]ar\ alt\dat\. Covoarele de pe jos sunt ]esute de
maicile din m\n\stire, sub coordonarea maicii
stare]e Luciana Afloarei. Totul e rustic, dup\ cum
se poate vedea“, a conchis p\rintele Arsenie.

„Sfânt\ m\n\stioar\“
din secolul al XVII-lea
M\n\stirea Pogle] se afl\ `n partea de sud-estul
jude]ului Bac\u, `n comuna Corbasca, fiind `n
vechime, `ncepând cu secolul XVII, cunoscut\ ca
schitul Sucmezeu. Actuala a[ezare monahal\ apare
atestat\ documentar `n anul 1752, ctitorie a boierului Constantin Bal[. ~n acel an, la 27 aprilie, ctitorul consemneaz\: „Silitu-m-am [i am f\cut o
sfânt\ m\n\stioar\ ce se cheam\ Sucmezeu ce
iaste pe pârâul Pogle]ului, la ]inutul Putnii…“

Peste zece ani, la 19 decembrie 1762, un alt boier,
Ioni]\ Palade, prelua `n grija sa schitul de la egumenul Anania. ~n recens\mintele popula]iei f\cute
de armata rus\ `ntre 1772-1774 apare consemnat
ca tr\itor `n satul Horge[ti, situat la aproximativ 25
kilometri, c\lug\rul Constantin Unguren, din
Pogle]. ~n acea perioad\, `n hotarul dinspre Pogle]
al satului Horge[ti, exista, de asemenea, o
m\n\stire cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae“.
Dup\ anul 1800, schitul a devenit dependent de
Mitropolia Ia[i cu toate veniturile sale. La 1831
`nc\ func]iona ca m\n\stire, ca dup\ 1864, s\ fie
desfiin]at. Biserica schitului, cu hramul „Buna
Vestire“, pe care `l are [i ast\zi, a devenit biseric\
de mir pentru cre[tinii din apropiere. Arhitectura
bisericii are elemente decorative lucrate `n lemn,
pridvorul deschis, oferindu-i originalitate, exprimând arta construc]iei bine st\pânit\ de me[terii
populari. ~n anul 1929, biserica era acoperit\ cu
[indril\, necesitând nenum\rate restaur\ri. Anii comunismului au dus la risipirea patrimonului cultic
original, `n special, `n ceea ce prive[te piesele de
mobilier [i icoanele din interior. Câ[tigul cel mai
mare este `ns\ p\strarea arhitecturii bisericii. ~n
anul 1996, patru tinere evlavioase, c\l\uzite
duhovnice[te de stare]ul Arsenie Voaide[ de la
M\n\stirea Berzun]i, din jude]ul Bac\u, au `nceput
reorganizarea vie]ii monahale `n acest loc. S-a
ref\cut biserica, iar ast\zi ob[tea num\r\ zece
monahii, având ca stare]\ pe maica Luciana
Afloarei. Atmosfera tainic\ ce o eman\ sfântul
a[ez\mânt vorbe[te inimilor despre frumoasa
rena[tere din aceast\ „sfânt\ m\n\stioar\“, cum o
alinta ctitorul la `nceputurile ei. Cine vrea s\-i
soarb\ sfin]enia o poate face vizitând acest loc [i
bucurându-se de ospitalitatea micii ob[ti de aici.
(pr. Ctin GHERASIM)
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La ceas aniversar, ne `ndrept\m gândul
spre Preacuvioasa Maic\ Stare]\ Iosefina, cu rug\ciunea
s\-ii fie bine pe drumul vie]ii duhovnice[ti.

ANIVERSARE

Stavrofora Iosefina Giosanu, la ceas aniversar
Sfânta M\n\stire Varatic din Jud. Neam], a[ezat\
`ntr-un ]inut perfect, unde nu lipse[te nimic, [i nici nu
prisose[te nimic, se ridic\ `n fiecare zi, `n lumina de
bun\ cunoa[tere `n via]a cre[tinilor [i a celor iubitori
de istorie [i cultur\, prin buna administrare a
Stare]ei Stavrofora Iosefina, cea care, prin purtarea
de grij\ a lui Dumnezeu, `n ziua de 5 mai a.c., cu
rug\ciune `n mijlocul soborului [i al p\rin]ilor
duhovnici, `[i va s\rb\tori ziua de na[tere.
Prilej de re`nnoire a amintirilor despre via]a, faptele [i bucuria de a fi, cu
binecuv=ntarea lui Dumnezeu, `n demnitatea asumat\ cu bun\ rânduial\ `n
ob[tea Sfintei M\n\stiri Varatic, lucr=nd ca, trec\torul s\-[i g\seasc\ lini[tea
[i bucuria vie]ii `n acest centru spiritual, peste care Maica Domnului `[i
`ntinde Sfântul s\u Omofor.
N\scut\ `n satul St\ni]a, nu prea departe de ora[ul Roman, din p\rin]ii
Nicolae [i Anica Giosanu, al\turi de cei opt fra]i, [i-a petrecut copil\ria cu
dragoste, ascultare [i respect fa]\ de p\rin]ii ei, pân\ la vremea când, la
`ndemnul bunicii sale, maica Mariami [i al m\tu[ei, maica Agafia, [i-a ales
partea cea bun\, pentru a-L sluji pe Dumnezeu, când a spus: „DA!“ pentru
Hristos [i „NU!“ pentru lume.
Mo[tenirea primit\ de la p\rin]i a dat m\rturie de cumin]enia, iubirea,
`n]elepciunea, credin]a `n Dumnezeu [i ascultarea pe care le `mbrac\ virtutea smereniei. Cu aceast\ zestre de suflet, a trudit [i trude[te responsabil,
pe orizontala vie]ii sale, asumându-[i, cu verticalitate, destinul `n Sf.
M\n\stire Varatic, pe care o conduce, p\trunzând cu mintea sensul existen]ei monahiilor, cu tr\irea `n rug\ciune [i lucrarea smereniei, `n vederea
dep\[irii vie]ii [i a condi]iei umane limitate.
Aici, `n Sfânta M\n\stire Varatic, Cuvio[ia sa a `nv\]at c\ nu po]i fi
ra]ional [i constructiv, decât numai `n Dumnezeu, [i c\, `n afara lui
Dumnezeu, ra]ionalitatea este distructiv\.
Talantul primit l-a `nmul]it, sporind astfel re`nnoiri v\dite, `n marele
Complex monahal, ce `nnobileaz\ min]ile doritoare de cunoa[tere [i de frumos, sporind sensibilitatea celorlal]i.
Slujitoare la altarul neprih\nirii vie]ii sale [i cu st\ruin]\ `n cultivarea
valorilor cre[tine, cu dreapt\ m\rturisire a lui Hristos, deschide `ntregului
sobor, pe cât `i este dat, „Calea Crucii asumate de bun\voie“, ca fiecare
monahie s\-[i fac\ trepte de urcare, pe drumul vie]ii, cu Hristos [i `n Hristos.
Munca [i preocup\rile sale zilnice, pentru binele Sfintei M\n\stiri, nu i-au
adus infirmitate sufletului, ci `i sunt stimulent [i scut `n fa]a nelini[tilor cotidiene. Cu h\rnicie [i perseveren]\, cu iscusin]\ [i variat\ activitate, aprinde
lumân\rile recuno[tin]ei `n sufletele celor ce o cunosc de aproape sau de departe [i `i pun `n mân\ o floare, oferindu-i sufletului `nviorare, umplându-i
candela cu untdelemnul bucuriei [i al veseliei `n Hristos.

Maica Stare]\
Stavrofora
Iosefina
Giosanu s-a
n\scut la
5 mai 1963,
`n comuna
St\ni]a, din
jude]ul Neam]

Ast\zi, la ceas aniversar, cu `n]elegere, omenie [i respect, cu bucurie `n suflet pentru marele praznic al ~nvierii Mântuitorului Hristos, ne `ndrept\m
g=ndul spre Preacuvioasa Maic\ Stare]\ Iosefina, cu rug\ciunea s\-i fie bine pe
drumul vie]ii duhovnice[ti, putere s\ aib\ `n s\vâr[irea celor bune. Dorim,
a[adar, s\ aib\ cea mai eficient\ cale spre unirea cu Hristos, sufletul s\-i fie
`mpodobit cu cele mai frumoase virtu]i, ce aduc tihn\ [i armonie, cu toate [i cu
to]i. {i s\ treac\ dincolo de acest moment aniversar `nc\ mul]i, buni [i lini[ti]i
ani, preg\tit\ continuu pentru echilibrarea [i simfonia vie]ii spirituale a `ntregului sobor al maicilor de la Varatic, ca unitatea de duh s\ nu se f\râmi]eze. ~i
dorim s\ aib\ ferm convingerea c\ nu va fi lipsit\ de ocrotirea divin\.
~n acest paradis al comuniunii de fr\]ietate, s\ fie binecuvântat\, definindu[i sensul vie]ii pe p\mânt cu d\ruire total\, `n slujirea Bisericii [i a neamului românesc, din con[tiin]\ curat\ [i inim\ bun\, al\turi de binecuvântatul sobor al
Sfintei M\n\stiri Varatic, care spore[te spiritualitatea Ortodox\ cu tr\irea evanghelic\. (pr. Constantin CATAN|, slujitor al Sfintei M\n\stiri Varatic)

Un nou paroh la Borze[ti
~n ziua de 14 aprilie 2013, la ctitoria
Sfântului Voievod {tefan cel Mare din Borze[ti,
Protopopiatul One[ti, a fost s\rb\toare. PS
P\rinte Ioachim B\c\uanul a oficiat Sf=nta
Liturghie, la finalul c\reia a numit paroh al
parohiei Borze[ti pe pr. Petric\ Cauti[. Cu acest
prilej, a avut loc predarea complexului muzeistic

[i a bisericii voievodale p\rintelui Petru Cauti[,
pentru o mai bun\ desf\[urare a activit\]ilor misionar-pastorale, administrativ-gospod\re[ti [i
cultural-filantropice. ~n cadrul Sfintei Liturghii,
PS Ioachim B\c\uanul a adresat un cuvânt de
`nv\]\tur\ `n care a vorbit despre semnifica]iile
Duminicii a 4-a din Post. De asemenea, Prea-

sfin]ia Sa l-a hirotonit `ntru preot pe diaconul
Ionu] Cristea, pe seama parohiei Gutina[, Protopopiatul One[ti. R\spunsurile la stran\ au fost
oferite de Grupul psaltic „Filomelos“ din One[ti,
dirijat de Paula Cauti[.
Biserica din Borze[ti, care va `mplini anul viitor 520 de ani de la zidire, se afl\ la trei kilometri
de One[ti, spre Adjud, pe drumul na]ional 11A.
(p. Ctin GHERASIM)
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HRISTOS
~MP|RT|{IT
COPIILOR
Floarea ~nvierii
Dragi copii,
A[a cum `n fiecare an to]i pomii [i plantele au
o floare a lor proprie, tot a[a [i fiecare an bisericesc
`[i are floarea lui numit\ Pa[ti, adic\ ~nvierea
Domnului. {i a[a cum privim florile câmpului [i
ale pomilor [i ne bucur\m, f\r\ s\ `n]elegem taina
frumuse]ii lor, tot a[a privim [i la aceast\ s\rb\toare luminoas\ a ~nvierii [i ne bucur\m, f\r\ s\ ne
explic\m taina ei cea mare, cea a trecerii
Domnului din moarte la via]\. Nimeni nu [tie cum
s-a `ntâmplat, nimeni nu [tie cum a `nviat Iisus
Hristos, Domnul nostru, dar toat\ lumea se bucur\,
toat\ lumea simte bucuria acestei ~nvieri.
A]i v\zut ce urâ]i sunt pomii usca]i. A[a erau
[i oamenii pân\ la venirea Domnului Hristos,
pentru c\ erau tri[ti, pentru c\ Dumnezeu, de
care le era a[a de dor, `nc\ nu era cu ei, `nc\ nu
venise pe p\mânt. Dup\ ce Domnul Hristos a
venit pe p\mânt, Dumnezeu a fost `mpreun\ cu
oamenii, a fost aproape de ei, ca `ntr-o familie. {i
le-a vorbit, i-a mâng=iat, i-a vindecat. Dar ei nu
L-au cunoscut, c\ci Dumnezeu era `n trupul pe
care l-a luat ca o s\man]\ `n p\mânt. {i [ti]i c\
s\mân]a `n p\mânt nu vede. A[a era [i cu
Dumnezeu pe p\mânt. Ascuns. Oamenii ~l
vedeau, sim]eau puterea Lui, dar le era greu
s\cread\ [i s\ `n]eleag\ c\ este Dumnezeu.
{i cât a stat Domnul Iisus Hrisos printre oameni,
el a crescut ca o r\d\cin\ `n p\m=nt uscat, f\r\ s\ le
spun\ oamenilor cine este El. I-a lasat numai s\
simt\ puterea Lui dumnezeiasc\ [i a[a s\ cread\ `n
El c\ este Fiul lui Dumnezeu. Pentru c\ Dumnezeu
nu se vede, ci numai prin credin]\ ~l vedem.

{i a[a cum vine vremea pentru floare s\ `nfloreasc\, a[a a venit [i vremea florii ~nvierii s\ se arate
lumii. Atunci cei care nu au crezut `n EL [i nu L-au
cunoscut, L-au gonit afar\ dintre ei, L-au scos afar\
din ora[ul lor, L-au b\tut [i L-au omorât, crezând c\
scap\ de EL. Dar Dumnezeu, acea s\mân]\ ascuns\
`n p\mânt, a r\s\rit [i a f\cut o floare mai minunat\
decât toate florile de pe p\mânt. ~n fiecare noapte
de Pa[ti, aceast\ floare r\sare alb\ [i str\lucitoare ca
s\ le vesteasc\ oamenilor o tain\: c\ moartea este
dep\[it\ [i c\ oamenii pot fi vii, dac\ cred `n aceast\
floare a ~nvierii [i vor s\ o aib\ `n sufletele lor.
Când mergem `n noaptea de Pa[ti la Biseric\
ca s\ lu\m lumina, când ne aprindem lumânarea
de la preotul care ne cheam\: „Veni]i de lua]i lumin\!“ Atunci, dac\ avem credin]a, o s\ vedem
cum aceast\ floare a ~nvierii `ncepe s\
str\luceasc\ tainic `n mâinile oamenilor [i `n sufletele lor. Semnul florii ~nvierii sunt lumina
lumân\rii, bucuria din suflet [i cântarea: „Hrisos
a `nviat din mor]i, cu moartea pe moarte c\lcând,
[i celor din morminte via]\ d\ruindu-le.“

Hristos a `nviat, dragi copii, a `nflorit floarea
~nvierii! Privi]i-o numai [i bucura]i-v\ de ea!

Joc

Sfin]i români

Via]a Sfântului Cuvios Ierarh
Pahomie de la Gledin
Via]a acestui Sfânt P\rinte a `nceput `n ]inutul Bistri]a-N\s\ud, unde s-a
n\scut din p\rin]i iubitori de Dumnezeu. La vestita Lavr\ a Nem]ului, unde a
intrat ca frate [i apoi a devenit monah [i preot, Cuviosul a deprins taina
rug\ciunii ne`ncetate, fiind cunoscut de to]i ca un p\rinte duhovnicesc [i iscusit
`ndrum\tor pe calea poc\in]ei. Evlavia [i râvna sa pentru credin]\ n-au r\mas
`ns\ necunoscute pentru conduc\torii Bisericii [i ai poporului, drept aceea,
anul V (XIII) nr. 3-4

Cuviosul a fost ridica, prin vointa lui Dumnezeu, la treapta arhieriei, fiind ales
Episcop al Romanului. De acum ostenile sale s-au `nmul]it necontenit, atât `n
rug\ciune, cât [i `n cuvânt, fiind ca un izvor pururi curg\tor de binecuvântare
[i jertf\. De[i via]a pastoral\ `i aducea mult\ mul]umire sufleteasc\, totu[i dorul
dup\ sih\stria sa a biruit [i astfel s-a retras pentru a fi `ntru totul d\ruit lui
Dumnezeu. ~n aceast\ stare de rug\ciune [i medita]ie, de preocupare pentru
ucenicii s\i, a trecut la Domnul, ca un adev\rat martor al iubirii lui Dumnezeu.
Biserica noastr\ `l pomene[te `n fiecare an `n ziua de 14 aprilie.
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REPERE
Agenda de lucru a PS P\rinte Ioachim B\c\uanul
pe lunile februarie, martie [i aprilie 2013
FEBRUARIE
1 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Gabriel Popovici, Parohia
„Izvorul T\m\duirii“, Bac\u; Arhim. Zenovie, Schitul Nechit,
Neam] [i prim\ri]a S\rata, Neam].
2 februarie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a oficiat Sfânta
Liturghie la Catedrala mitropolitan\ „~ntâmpinarea
Domnului“, Ia[i.
3 februarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala „~n\l]area
Domnului“, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
4 februarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala „Pogorârea
Duhului Sfânt“, One[ti, `nconjurat fiind de preo]ii din
Protopopiatul One[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a prezidat conferin]a pastoral-misionar\ organizat\ `n Protopopiatul One[ti, având ca tem\: „Activitatea pastoral-misionar\ a preotului reflectat\ `n opera P\rintelui Dumitru St\niloae“;
5 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
6 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Gheorghe Chirica, Parohia
Filipeni; Pr. Adrian Frunz\, Parohia Frunte[ti; Pr. Mih\i]\
Iftimie, Parohia Fundoaia; Pr. Ioan Chirib\u, Parohia „Sf.
~mp. Constantin [i Elena“, Bac\u; d-l Neculai Diaconu; d-l
Andrei P\duraru, Bac\u;
7 februarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Ap. Petru [i
Pavel“, Moine[ti, `nconjurat fiind de preo]ii din Protopopiatul
One[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a prezidat conferin]a pastoral-misionar\ organizat\ `n
Protopopiatul Moine[ti, având ca tem\: „Activitatea pastoralmisionar\ a preotului reflectat\ `n opera P\rintelui Dumitru
St\niloae“;
8 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Nicolae Bucovineanu,
Parohia „Adormirea Maicii Domnului“, Berzun]i; Pr. Remus
Scântee, Parohia „Sf. ~mp. Constantin [i Elena“, Roman;
9 februarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman.
- a oficiat slujba de parastas `ntru pomenirea patriarhului
Teoctist [i a arhiereului Ilarion Mircea B\c\uanul, `n
Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A
rostit cuvânt ocazional;
10 februarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
11 februarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Arhangheli
Mihail [i Gavriil“, Dr\gu[ani, `nconjurat de preo]ii
Protopopiatului Sascut. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a prezidat conferin]a pastoral-misionar\ organizat\ `n
Protopopiatul Sascut, având ca tem\: „Aspecte pastoral-misionare `n opera P\rintelui Dumitru St\niloae“;
12 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;

~n ziua de 18 martie, PS P\rinte Ioachim B\c\uanul a oficiat Slujba Canonului
Sf. Andrei Criteanul `n Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;

- a oficiat slujba de parastas (stâlpi) pentru r\posatul
Dumitru Sechelariu, Bac\u;

13 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat `ntâlnirea preo]ilor responsabili pentru derularea Proiectului de catehizare a adul]ilor: „Calea Mântuirii“;
- a primit `n audien]\ pe: Pr Mih\i]\ Iftenie, Parohia
Fundoaia; Pr. Dumitru Darie, Parohia Corni; Pr. Dumitru
Cârlan, Parohia Misih\ne[ti; Pr. Iulian Ichim, Capela „Sf.
Treime“, Inspectoratul de Jandarmi Bac\u; Pr. Marcel
Onofrei, Parohia „Pogorârea Duhului Sfânt“, Roman; Pr. Dan
Alexandru Antoce, Parohia „Precista Mare“, Roman; Pr.
Vasile Chilianu, Parohia Podu Turcului I; d-l George C\t\lin
Dobranici, Roman; d-l {tefan Diaconu, Bac\u; d-l Ionu]
Afren]oaiei, Bac\u; d-na Prof. Georgeta Lumini]a Vârlan;
Piatra Neam];

19 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a efectuat vizit\ la M-rea Pogle], unde s-a `ntâlnit cu IPS
Adrian Hri]cu, Arhiepiscop emerit;

14 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat [edin]a Adun\rii generale a Casei de ajutor
reciproc (CAR) eparhial;

21 februarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Nicolae“,
Buhu[i, `nconjurat de preo]ii Protopopiatului Buhu[i. A rostit
cuvânt de `nv\]\tur\;
- a prezidat conferin]a pastoral-misionar\ organizat\ `n
Protopopiatul Buhu[i, având ca tem\: „Aspecte pastoral-misionare `n opera P\rintelui Dumitru St\niloae“;
- a efectuat vizit\ la M\n\stirea Pogle], pentru a urm\ri
starea de s\n\tate a IPS Adrian Hri]cu, Arhiepiscop emerit;
- a prezidat [edin]a de lucru cu membrii Permanen]ei
Consiliului eparhial;

15 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat slujba de pomenire a Episcopului Melchisedec
{tef\nescu, la Capela „Adormirea Maicii Domnului“, Parcul
Melchisedec, la `mplinirea a 190 de ani de la na[terea marelui ierarh c\rturar. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\. Au fost
prezen]i elevii Seminarului Teologic „Episcop Melchisedec“
[i copii de la Centrul social multifunc]ional al Funda]iei
„Episcop Melchisedec“;
- a oficiat slujba de pomenire a r\posatului C\t\lin
Anghel, `n cimitirul Parohiei Vulp\[e[ti. A rostit cuvânt de
compasiune;
17 februarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Buna Vestire“,
Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
18 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;

20 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ioan Chirib\u, Parohia „Sf.
~mp. Constantin [i Elena“, Bac\u; Pr. Petru Burduja, Parohia
Bere[ti Sascut; Pr. Constantin P\unoiu, Parohia Pradai[; Pr.
Alexandru Croitoru, Parohia Fundeni; Pr. Ioan Palur, Parohia
Letea Veche; Pr. Iulian Ichim, Capela „Sf. Treime“,
Inspectoratul de Jandarmi, Bac\u; d-l Flavius Balaban,
Bac\u, d-l Ionu] Avram, Bac\u; d-l Andrei Grozescu, One[ti;

22 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
24 februarie
- a oficiat Sfânta Liturghie `n Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- s-a deplasat la M\n\stirea Pogle] pentru a se `ngriji de
preg\tirile pentru `nmormântarea arhiepiscopului Adrian
Hri]cu, trecut la Domnul;
25 februarie
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
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- s-a deplasat la M\n\stirea Pogle] pentru a se `ngriji de
preg\tirile pentru `nmormântarea arhiepiscopului Adrian
Hri]cu, trecut la Domnul;

- a oficiat, `n Biserica „Sf. Ioan Botez\torul“, M\re]ei,
Piatra Neam], Slujba de pomenire (stâlpi) a Pr. Ioan Pricop,
trecut la Domnul;

26 februarie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a oficiat Sfânta
Liturghie la Biserica „Buna Vestire“, M\n\sturea Pogle].
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a oficiat slujba
de `nmormântare a arhiepiscopului Adrian Hri]cu, trecut la
Domnul, la M\n\stirea Pogle];

4 martie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Pogorârea
Duhului Sfânt“, Sagna, `nconjurat de preo]ii Protopopiatului
Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a prezidat conferin]a pastoral-misionar\ organizat\ `n
Protopopiatul Roman, având ca tem\: „Anul 2013, anul omagial al Sfin]ilor ~mp\ra]i Constantin [i Elena“;

27 februarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba de parastas pentru pomenirea mitropolitului Visarion Puiu; A rostit cuvânt ocazional;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ioan Palur, Parohia „Sf. Gheorghe“, Letea Veche; Pr. Iulian Gabriel Ichim, Capela „Sf. Treime“,
Inspectoratul de Jandarmi, Bac\u; Pr. Ioan Negoi]\, Protopop al
Protopopiatului Sascut; Pr. Ciprian Albu, slujitor M\n\stirea „Sf.
Cuv. Antipa“, Calapode[ti; Pr. Ioan Chirib\u, Parohia „Sf. ~mp.
Constantin [i Elena“, Bac\u; Pr. Constantin P\unoiu, Parohia
Pradai[; Pr. Petru Burduja, Parohia „Sf. Mc. Pantelimon“, Bere[tiSascut; Pr. Ioan Roncea, Biserica „Sf. Voievod {tefan cel Mare“,
Bac\u; Pr. Vasile Cozma, Protopop al Protopopiatului Buhu[i;
d-l Ionu] Avram, Bac\u, d-na Elena Neac\, Roman;
28 februarie
- a participat la lucr\rile Sfântului Sinod;

MARTIE
1 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Lauren]iu Segneanu, Parohia
„Sf. Nicolae“, Trife[ti; Pr. Costic\ Purcaru, Parohia Or\[a; Pr.
Costel Mare[, Protopop al Protopopiatului Moine[ti; Pr.
Florin Aurel }uscanu, Protopop al Protopopiatului Roman; d-l
{tefan Pop, Buhu[i;
2 martie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a oficiat Sfânta
Liturghie la Biserica „Sf. Proroc Ilie“, St\ni]a;
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a oficiat slujba
de parastas pentru r\posatul Neculai Giosanu, tat\l
Preasfin]iei Sale;
3 martie
- a oficiat Sfânta Liturghie `n Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman; a rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
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5 martie
- a participat la [edin]a de lucru a Sinodului mitropolitan;
6 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
7 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
8 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oferit flori [i cadouri angajatelor de la Centrul eparhial
[i Funda]ia „Episcop Melchisedec“, Roman, cu prilejul Zilei
Interna]ionale a Femeii. A rostit cuvânt ocazional;
9 martie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a oficiat Taina Botezului pentru pruncul Ianis Ilie, la
Biserica „Sf. Nicolae“, Moine[ti. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\;
- a oficiat Taina Botezului pentru prunca Rebeca
Hildegard Aizic, la Biserica „Sf. Voievod {tefan cel Mare“,
Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
10 martie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române a oficiat Sfânta Liturghie `n Catedrala arhiepiscopal\
„~n\l]area Domnului“, Buz\u, cu prilejul `ntroniz\rii IPS
P\rinte Ciprian, Arhiepiscopul Buz\ului [i Vrancei;
11 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat {edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
12 martie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Buna Vestire“,
M\n\stirea Ca[in II;
- a prezidat prima edi]ie a Cenaclului „Sfin]ii Trei
Teologi: Sfântul Simeon, Noul Teolog, Sfântul Grigore
Teologul [i Sfântul Ioan Evanghelistul“, organizat `n Parohia
M\n\stirea Ca[in II.
13 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;

- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ovidiu Benescu; Pr. Nicolae
Gavriliu, Parohia Schineni; d-l Petru Hulpoi, loc. Miron
Costin, Pr. Nicolae Hurjui, Parohia „~n\l]area Domnului“,
Bac\u; Pr. Liviu D\nil\, Parohia Gioseni, Bac\u; d-l ing.
Romeo Stavarache, primarul Bac\ului; d-l Leonard P\dureanu, administrator public Prim\ria Bac\u;
14 martie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman.
- a hirotonit `n treapta de ierodiacon pe PC monah
Timotei (Toma C\t\lin) Spoial\, pe seama M\n\stirii Runc;
- a hirotonit `n treapta de ieromonah pe PC Ierod.
Silvestru Teodorescu, pe seama M\n\stirii Runc;
- a prezidat sinaxa stare]ilor [i stare]elor din Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, organizat\ `n sala de conferin]e a Funda]iei „Episcop Melchisedec“, Roman;
15 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Victor Matei, Parohia Solon];
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a prezidat [edin]a de lucru a Permanen]ei Consiliului
eparhial;
16 martie
- a participat la Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a oficiat slujba de parastas (stâlpi) a r\posatului
Dumitru Toma din Foc[ani, trecut la Domnul. A rostit cuvânt
de compasiune;
17 martie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A citit Rug\ciunea mare de
dezlegare. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
18 martie
- a participat la Slujba Utreniei, Ceasurilor [i Obedni]ei la
Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a oficiat Slujba Canonului Sf. Andrei Criteanul `n Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit
Rug\ciunea mare de dezlegare. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
19 martie
- a participat la Slujba Utreniei, Ceasurilor [i Obedni]ei la
Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a oficiat Slujba Canonului Sf. Andrei Criteanul `n
Biserica „Sf. Voievod {tefan cel Mare“, Bac\u. A rostit
Rug\ciunea mare de dezlegare. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
20 martie
- a participat la Slujba Utreniei, Ceasurilor, Obedni]ei [i
Liturghia Sf . Grigore Dialogul la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman.
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- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat Slujba Canonului Sf. Andrei Criteanul `n
Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A
rostit Rug\ciunea mare de dezlegare. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\;
21 martie
- a participat la Slujba Utreniei, Ceasurilor [i Obedni]ei la
Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Dumitru Ionel Adam, Parohia
Bor[ani;
- a oficiat Slujba Canonului Sf. Andrei Criteanul `n
Catedrala „~n\l]area Domnului“, Bac\u. A rostit Rug\ciunea
mare de dezlegare. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
22 martie
- a participat la Slujba Utreniei, Ceasurilor, Obedni]ei [i
a oficiat Liturghia Sf. Grigore Dialogul la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman.
- audien]e [i lucr\ri de birou;
23 martie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman.
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Florin Smarandi, capela
Penitenciar One[ti [i pe d-l Lauren]iu Neghin\, primar al
Mun. One[ti;
24 martie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman.
- a organizat [i participat la procesiunea cu Sfintele
Icoane [i Sfintele moa[te desf\[urat\ `n Roman, cu participarea a peste 3000 de credincio[i din `ntreaga eparhie. A rostit cuvânt ocazional;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman;
25 martie
- a oficiat `mpreun\ cu PS Varlaam Ploie[teanul, episcop
vicar patriarhal, Sfânta Liturghie la M\n\stirea „Buna
Vestire“, Pogle];
- a oficiat Slujba de parastas pentru arhiepiscopul Adrian
Hri]cu, la `mplinirea a 40 de zile de la trecerea la cele ve[nice.
A rostit cuvânt comemorativ;
26 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Liviu D\nil\, Parohia
Gioseni; Pr. Codrin Lasl\u, Parohia Fulgeri[; Pr. Cristi Nistor,
Parohia Todireni; Pr. Vasile Stan, Parohia Ghidion;
27 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Prof. Otilia Iftimescu, director
adjunct al Colegiului Na]ional „Ferdinand“, Bac\u [i Prof.
Bogdan Neac[u; Pr. Petric\ R\zvan Colpo[, Parohia S\rata;

Pr. Ciprian Genes, Parohia Br\te[ti; Pr. Neculai Munteanu,
Schitul Zimbru; Pr. Ioan Barna, Parohia Spria;
28 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
29 martie
- a participat la Slujba Utreniei, Ceasurilor, Obedni]ei [i
a oficiat Liturghia Sf . Grigore Dialogul la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman.
- a asistat la Slujba de Te-Deum, oficiat\ la ziua de
na[tere a Preasfin]iei Sale, `n Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman, de un sobor de preo]i, membrii ai Administra]iei eparhiale. A rostit cuvânt de mul]umire;
31 martie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a `ntâmpinat grupul de pelerini de la One[ti, c\rora le-a
prezentat Centrul eparhial, Funda]ia „Episcop Melchisedec“
[i Biserica de lemn „Sf. Ioachim [i Ana“, Roman;

APRILIE
1 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat Examenul de capacitate preo]easc\, organizat
la Centrul eparhial Roman;
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Colegiului Na]ional
„Ferdinand I“, Bac\u. A rostit cuvânt ocazional;
2 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Sârcu, Parohia „Sf.
Trei Ierarhi“, Bac\u; Pr. Constantin Alupei, Protopop al
Protopopiatului One[ti;
3 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Toader Alixandrescu, Parohia
D\rm\ne[ti; Pr. Aurel Cârlan, Parohia Vultureni; Pr. Ioan Chirib\u,
Parohia „Sf. ~mp. Constantin [i Elena“, Bac\u; Pr. Constantin
Alupei, protopop al Protopopiatului One[ti; d-na Prof. Georgeta
Lumini]a Vârlan, Piatra Neam], d-l Andrei P\duraru, Bac\u; Pr.
Petru Andrei, Suceava; Pr. Petru Roncea, Parohia Vii[oara;
4 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a efectuat vizit\ de lucru `n Protopopiatul Bac\u;
- s-a `ntâlnit cu d-l ing. Romeo Stavarache, primarul
Mun. Bac\u;
5 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
- a acordat un interviu pentru TVR;

~n ziua de 25 martie, PS P\rinte Ioachim
B\c\uanul a oficiat `mpreun\ cu PS Varlaam Ploie[teanul, episcop vicar patriarhal,
Slujba de parastas pentru arhiepiscopul
Adrian Hri]cu, la `mplinirea a 40 de zile
de la trecerea la cele ve[nice
6 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Bogdan
Ionel Pi[tea, pe seama Parohiei Filipe[ti, loc. Bogd\ne[ti,
Protopopiatul One[ti;
7 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Simeon
Purice, pe seama Parohiei Groze[ti-Oituz, Protopopiatul
One[ti;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Bogdan
Ionel Pi[tea, pe seama Parohiei Filipe[ti, loc. Bogd\ne[ti,
Protopopiatul One[ti;
8 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
9 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
10 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a acordat interviu la TV Nord-Est Piatra Neam];
11 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
12 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie a Sf. Grigore Dialogul, la
Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Samuel
Pricaz, pe seama Parohiei Bâlca, Protopopiatul One[ti;
- a primit `n audien]\ pe d-na Aurora Laz\r B\lan, primarul
com. Gârcina; Pr. Ionu] C\s\neanu, Capela Sf. Andrei“, Arena
Mall, Bac\u; Pr. Cezar Radu, Parohia „Sf. Nicolae“, Buhu[i;

Pe 3 martie, PS P\rinte Ioachim B\c\uanul a oficiat Sfânta Liturghie
`n Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman

13 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman;
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Duminic\ 28 aprilie - Floriile
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Intrarea
Domnului `n Ierusalim“, ISU, Bac\u. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon
Gheorghe Palade pe seama Parohiei Co[nea;
- a oficiat Slujba Deniei la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a organizat [i participat la Procesiunea de Florii `n
curtea Catedralei arhiepiscopale „Cuvioasa Parascheva“, Roman, la care au fost prezen]i preo]i din Protopopiatul Roman, elevii [colilor din Roman [i ai Seminarului Teologic „Episcop Melchisedec“ [i credincio[i.
A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;



- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Ionu]
Cristea, pe seama Parohiei Gutina[, Protopopiatul One[ti;
- a oficiat Taina Botezului pentru prunca Ioana Sofia
C\s\neanu, la Capela „Sf. Ap. Andrei“, Arena Mall, Bac\u. A
rostit cuvânt ocazional;
14 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Adormirea Maicii
Domnului“, Borze[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Ionu]
Cristea, pe seama Parohiei Gutina[, Protopopiatul One[ti;
15 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a efectuat vizit\ de lucru la sediul Protopopiatului
Bac\u, unde s-a `ntâlnit cu Pr. Constantin Tomozei, protopop
al Protopopiatului Bac\u;
- a primit `n audien]\ pe: d-na Primar Mihaela Badic,
Prim\ria Helegiu; Pr. Ioan Mera, Pr. Traian Sandu, Parohia
Secuieni, Bac\u; Pr. Adrian Ghinea, Parohia {erb\ne[ti, Pr.
Marius Ro[u, Parohia Hemeiu[;
16 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat [edin]a administrativ\ a preo]ilor din
Protopopiatul Bac\u;
- s-a `ntâlnit cu d-l primar Romeo Stavarache, la sediul
Prim\riei Bac\u;
17 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- Slujba Deniei Canonului Sf. Andrei Criteanul la
Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
18 aprilie
- a oficiat slujba de sfin]ire a Centrului de crea]ie, art\ [i
tradi]ie „Sf. Imp\ra]i Constantin [i Elena“ din localitatea

Oituz, comuna Oituz, jude]ul Bac\u. A rostit cuvânt ocazional;
- a oficiat slujba de sfin]ire a Centrului de crea]ie, art\ [i
tradi]ie „Sf. Parascheva“ din localitatea Fer\str\u, comuna
Oituz, jude]ul Bac\u. A rostit cuvânt ocazional;
- a oficiat slujba de sfin]ire a Centrului de tineret [i voluntariat „Sf. Filofteea“ din cadrul Colegiului Na]ional
„Grigore Moisil“, One[ti. A rostit cuvânt ocazional;
19 aprilie
- a participat la Sfânta Liturghie a Sf. Grigorie Dialogul
la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuv. Parascheva“, Roman;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- s-a `ntâlnit cu IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei la Centrul administrativ al Arhiepiscopiei Ia[ilor;
- a oficiat Slujba Acatistului Bunei Vestiri la Biserica
„Precista Mare“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
20 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie `n Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Samuel
Pricaz, pe seama Parohiei Bâlca;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog
Gheorghe Palade pe seama Parohiei Co[nea;
21 aprilie
- a participat la Sfânta Liturghie `n Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
22 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- s-a `ntâlnit cu membrii echipei nucleu din cadrul
Proiectului „Forte“ ini]iat de Patriarhia Român\;
23 aprilie
- a participat la Sf. Liturghie a Sf. Grigore Dialogul la
Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
24 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a primit `n audien]\ pe: d-l Florentin Vornicelu, Bac\u;
Pr. Ioan Mera, Bac\u; Pr. Emil Grosu, Pr. Gheorghe T\taru,
Pr. Romel Zaharia, Parohia „Sf. Ap. Petru [i Pavel“, Bac\u;
Pr. Petru Andrei, Suceava; Pr. Gheorghe Miron, Roman;
25 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: D-l Petru Vlase, director
Ansamblu folcloric „Busuiocul“, Bac\u; Pr. Vasile Busuioc,
Parohia Trebe[;

Programul PS P\rinte
Ioachim B\c\uanul `n
perioada S\rb\torilor Pascale
Lunea Mare, 29 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou
- Slujba Deniei la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
Mar]ea Mare, 30 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou
- Slujba Deniei la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman;
Miercurea Mare, 1 mai
- Sfânta Liturghie a Sf Grigore Dialogul `n Catedrala
arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman.
- Slujba Deniei la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
Joia Mare, 2 mai
- Sfânta Liturghie a Sf. Vasile cel Mare la Catedrala
arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- Slujba Deniei Celor 12 Evanghelii la Catedrala
arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
Vinerea Mare, 3 mai
- Ceasurile ~mp\r\te[ti;
- Vecernia Scoaterii Sf. Aer;
- Prohodul Domnului;
Sâmb\ta Mare, 4 mai
- Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman;
Duminica ~nvierii, 5 mai
- Sfânta Liturghie a ~nvierii Domnului la Catedrala
arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- Slujba Vecerniei ~nvierii;
- cu participarea preo]ilor din Protopopiatul Roman
[i a p\rin]ilor protopopi;
Luni, 6 mai
- Sfânta Liturghie la M\n\stirea Varatic.
- Vecernie `mpreun\ cu IPS Teodosie, Arhiepiscopul
Tomisului, la hramul Bisericii „Sf. Gheorghe“, Roman;
Mar]i, 7 mai
- Sfânta Liturghie, `mpreun\ cu IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la Biserica „Sf. Gheorghe“, Roman.
- Concert pascal de caritate „Hristos a `nviat - bucuria mea!“, organizat la Teatrul de var\, Bac\u - Sector Misiune [i Filantropie [i d-l Petric\ Vlase;
Miercuri, 8 mai
- Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Ioan Evanghelistul“, M\gura II;
Joi, 9 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
Vineri, 10 mai
- Sfânta Liturghie la M\n\stirea Hadâmbu;
S=mb\t\, 11 mai
- Sfânta Liturghie la Com\ne[ti cu prilejul Conferin]ei Na]ionale a Tineretului Oastei Domnului;
Duminic\, 12 mai
- Sfânta Liturghie la Catedrala „~n\l]area Domnului“,
Bac\u;
- Slujba de pomenire a Episcopului Ioachim Mare[,
la Catedrala „~n\l]area Domnului“, Bac\u;
Mar]i, 14 mai

La Slujba de Te-Deum, oficiat\ la ziua de na[tere
a PS P\rinte Ioachim B\c\uanul, dl prof. Lauren]iu-Dan Leoreanu
i-a oferit Preasfin]iei Sale o Diplom\ aniversar\
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Debuteaz\ manifest\rile din cadrul Zilelor „Episcop
Melchisedec {tef\nescu“, Edi]ia a XIII-a [i Zilele Romanului.

27

