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EDITORIAL
~nceput de an la [coala mântuirii
† IOACHIM B|C|UANUL,
Episcop-v
vicar al
Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului
Din perspectiv\ cre[tin\, timpul [i spa]iul nu
sunt circumscrise unui `n]eles strict subiectiv, obiectivitatea `n]elesului lor fiind una dintre dimensiunile existen]ei umane, cu rol de ordonare a realit\]ilor ei [i `n acela[i timp ca deschidere [i `mplinire
a lor `n ve[nicie [i aspa]ialitate, atribute ale dumnezeirii. ~n Cre[tinism exist\ o delimitare clar\ `ntre
timpul profan [i timpul r\scump\rat `n Hristos.

Hristos este axa timpului
~n raport cu Dumnezeu, timpul `[i modific\
natura deschizându-se ve[niciei [i f\când posibil\
experierea duhovniceasc\ a eternit\]ii `ntr-o singur\ clip\, iar acest lucru este posibil datorit\ faptului c\ timpul `[i g\se[te `mplinirea `n ve[nicie,
ca timp teologic. Hristos este axa timpului. Dac\
`nainte de `ntruparea Logosului timpul era orientat spre Hristos, luând forma a[tept\rii mesianice,
dup\ `ntrupare, Hristos devine con]inutul
adev\rat al timpului [i este, `n acela[i timp, orientat spre finalitatea `mplinirii sale. Prin `ntrupare, Hristos nu desfiin]eaz\ timpul istoric, ci `l
`mpline[te [i r\scump\r\, imprimându-i o alt\
cronologie a evenimentelor ce sunt reprezentative pentru activitatea Sa mesianic\ (Na[terea,
~nvierea etc), f\când `n acela[i timp posibil\
coabitarea unor persoane ce au tr\it `n timpuri
diferite, iar pe de alt\ parte, pregustarea ve[niciei
`nc\ din timpul prezent.
Capacitatea de deschidere a timpului liturgic
ne face contemporani cu evenimentul biblic relatat, trecând peste bariera succesiunilor temporale, astfel `ncât contemporani cu Hristos, Care
se na[te, moare [i `nviaz\, noi devenim martori
oculari, asistând la aceste evenimente care s-au
`ntâmplat o singur\ dat\ `n istorie, dar care
umplând timpul se ofer\ `n mod tainic fiec\ruia,
de fiecare dat\ când acestea sunt comemorate
liturgic. Astfel, calendarul s\rb\torilor reevalueaz\ `n mod sacru succesiunea temporal\ [i
face din fiecare clip\ o oportunitate a `ntâlnirii
noastre cu Dumnezeu, potolind setea noastr\
dup\ ve[nicie `nc\ din lumea aceasta.
F\g\duin]a Mântuitorului f\cut\ Apostolilor:
„Iat\, Eu sunt cu voi pân\ la sfâr[itul veacurilor“
(Matei 28, 20) a fost `mplinit\ liturgic de c\tre
Biseric\, prin modul `n care a `ntocmit anul bisericesc, cu s\rb\torile comemorative prezente `n
anul V (XIII) nr. 8-9

cele patru subdiviziuni temporale ale sale: ziua,
s\pt\mâna, luna [i anul. Succederea s\rb\torilor
`ntr-o anumit\ ordine anual\ ofer\ posibilitatea
comemor\rii momentelor marcante ale mântuirii
`nscrise `n marele timp hristic. Aceast\ ordine a
desf\[ur\rii evenimentelor de-a lungul anului bisericesc `ncepe la 1 septembrie, fiind asimilat\ de
Biseric\ pe filiera tradi]iei mozaice conform
c\reia la aceast\ dat\ a avut loc o serie de evenimente biblice `ntre care amintim: crearea lumii,
retragerea apelor Potopului, aducerea Tablelor
Legii de c\tre Moise [i intrarea evreilor `n
Canaan. Pe de alt\ parte, motiva]ia alegerii acestei date, ca `nceput al anului bisericesc, este
a[ezat\ `n leg\tur\ cu momentul `nceperii activit\]ii publice a Mântuitorului, atunci când `n
sinagoga din Nazaret a citit cuvintele prorocului
Isaia, anun]ând „anul milei Domnului“ (Luca 4,
18-19). Cei 318 Sfin]i P\rin]i de la Sinodul I
Ecumenic oficializeaz\ [i generalizeaz\ aceast\

hot\râre, `n conformitate cu prescrip]iile calendarului iudaic, conform c\ruia, dup\ `ntoarcerea
din pustiul Carantaniei, Mântuitorul a intrat `n
sinagoga din Nazaret `n luna a VII-a, numit\
Ti[ri (Septembrie).

Cu Na[terea Maicii Domnului
`ncepe timpul mântuirii
Fiecare `nceput de an bisericesc ne deschide
istoriei mântuirii care este con]inut\ `n cele trei
perioade liturgice: Triodul, Penticostarul [i Octoihul [i care, pentru cre[tini, reprezint\ posibilitatea sim]irii duhovnice[ti a prezen]ei reale a
evenimentelor biblice prin harul Duhului Sfânt `n
fiecare zi a vie]ii lor. ~n[iruirea ciclului de
s\rb\tori hristice de-a lungul unui an nu face
altceva decât s\ reactualizeze liturgic activitatea
Sa mesianic\, f\când astfel posibil\ experierea
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~nceputul [i sfâr[itul anului bisericesc stau sub
ocrotirea Maicii pentru c\ sub binecuvântarea
maternit\]ii sale primim puterea de a ne preg\ti
pentru `n]elegerea timpului ca anticamer\ a ve[niciei.

EDITORIAL

 vie]ii `n Hristos `n timpul istoric actual de c\tre

fiecare persoan\ uman\, ca fiind la fel de real\
`n\untrul trupului eclezistic, a[a cum a fost `n
timpul biblic. De asemenea, durata unui an bisericesc, de la 1 septembrie pân\ la 31 august, sintetizeaz\ `ntreaga lucrare soteriologic\, de la
crearea lumii [i pân\ la Eshaton. Ortodoxia identific\ aceste tr\iri prin s\rb\torile mariale,
pr\znuite la `nceputul [i sfâr[itul anului. Astfel,
s\rb\toarea `nchinat\ na[terii Maicii Domnului
face `nceputul anului bisericesc care este [i
`nceputul timpului mântuirii, deoarece „cea plin\
de dar“ a fost aleas\ s\ poarte `n pântecele fecioresc pe R\scump\r\torul [i Sfin]itorul timpului. Pe de alt\ parte, s\rb\toarea `nchinat\ Adormirii Maicii Domnului `ncheie timpul liturgic anual, adunând `n sine semnifica]iile liturgico-teologice sub imboldul maternit\]ii care ocrote[te [i
na[te. ~n accep]iunea teologic\, moartea semnific\ `ncetarea vie]ii p\mânte[ti [i na[terea `n
~mp\r\]ia lui Dumnezeu. Tot astfel, aceast\
s\rb\toare ne duce cu gândul la `ncheierea anului
bisericesc care este [i o preg\tire pentru `nceperea noului an, `nnoit [i binecuvântat, ca o nou\
treapt\ ascendent\ a unui timp ce epectatic se
re`nnoie[te, primind `n\untrul s\u puterea germinativ\ a maternit\]ii Mariei, `n acela[i timp Mam\
[i Fecioar\, N\sc\toare a lui Dumnezeu, Cel ce
umple [i d\ sens timpului, sfin]indu-l [i conducându-l spre eternitatea `mplinirii sale, spre marea `ntâlnire cu Dumnezeu, Alfa [i Omega.
~nceputul [i sfâr[itul anului bisericesc stau
sub ocrotirea Maicii pentru c\ sub binecuvântarea maternit\]ii sale primim puterea de a ne
preg\ti pentru `n]elegerea timpului ca anticamer\
a ve[niciei. S\rb\toarea `nchinat\ T\ierii capului
Sfântului Ioan accentueaz\ `n]elesul acestor semnifica]ii, m\rturisind faptul c\ asumarea metanoiei ca schimbare substan]ial\ a modului de a
gândi este condi]ia accederii `n `mp\r\]ia cerurilor [i determin\ formarea con[tiin]ei escatologice ce anun]\ `ncheierea veacului acestuia [i `nceputul celui nou. A[ezarea s\rb\torii `nchinate
~n\l]\rii Sfintei Cruci `n luna septembrie ne indic\ faptul c\ efortul nostru spiritual `n anul care
a `nceput trebuie s\ con]in\ implicit roadele
crucii [i c\ sensul `naint\rii spre `ndumnezeire
este asumarea crucii personale, iar orizontalitatea
[i verticalitatea bra]elor ei subliniaz\ necesitatea
teandric\ a efortului spiritual [i `n acela[i timp
nevoia r\stignirii personale ca lep\dare de sine
`naintea `ntâlnirii cu Dumnezeu, Cel ce ne transfigureaz\ via]a [i timpul vie]uirii.

}elul: instruirea [i des\v=r[irea
Luna septembrie nu reprezint\ doar `nceputul
anului bisericesc sau al Indictionului, ci, cu excep]ia câtorva state europene, reprezint\ `nceputul anului [colar. Acest fapt nu este `ntâmpl\tor, ci demonstreaz\, cel pu]in `n spa]iul românesc, unitatea [i complementaritatea existente
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{coala [i Biserica au conlucrat dintotdeauna `n ceea ce
prive[te formarea omului ca membru al societ\]ii capabil s\
discearn\ `ntre bine [i r\u, p\cat [i virtute, s\ se integreze
`n macrocosmos gândind `n acela[i timp la nemurire.

 `ntre cele dou\ institu]ii, Biserica [i {coala. ce cunoa[tere, poate genera tân\rului o con[tiin]\ Confirmarea unit\]ii spirituale
Aceast\ complementaritate reiese din faptul c\ echilibrat\ [i puterea `n]elegerii drepte [i corecte a
dintre {coal\ [i Biseric\
amândou\ au ca obiectiv formarea omului, lumii [i existen]ei. F\r\ Dumnezeu, orice act cog{coala ocupându-se de instruirea, iar Biserica de
mântuirea lui. Punctul comun `ntre cele dou\ institu]ii reiese din faptul c\ Pedagogul prin excelen]\ este Logosul divin, iar câ[tigarea vie]ii
ve[nice se realizeaz\ prin cunoa[terea Adev\ratului Dumnezeu (cf. Ioan 17,3). A[adar, izvorul
cunoa[terii este Dumnezeu Cuvântul. Chiar
Hristos este cel care `ncredin]eaz\ Apostolilor
misiunea de a `nv\]a pe oameni.
Este cunoscut faptul c\ `n spa]iul românesc
primele [coli atestate au izvorât din tinda bisericilor `mplinind dipticul numit cult [i cultur\,
aceasta din urm\ fiind p\rta[\ la aceea[i istorie [i
fundament cultural [i slujind al\turi de Biseric\
acela[i ideal al unit\]ii neamului ce s-a n\scut din
unitatea de credin]\ [i de limb\. Sute de ani, [colile m\n\stire[ti au fost exemplul cel mai
elocvent al unit\]ii dintre Biseric\ [i {coal\, ele
fiind centre culturale `n care „limba dulcilor
Cazanii“ se maturiza fiind, al\turi de credin]a
ortodox\, mijlocul prin care era hr\nit\ unitatea
na]ional\ a românilor.
Omul reprezint\ temeiul fundamental al simbiozei dintre cele dou\ institu]ii care consimt `n
efortul de a-l instrui [i des\vâr[i, transmi]ându-i o
cunoa[tere autentic\ ce `[i are adev\ratul izvor `n
revela]ie [i `[i g\se[te `mplinirea `n Dumnezeu
Cuvântul `ntrupat. Numai `n]elegerea lui Hristos
ca ax\ a cunoa[terii, `n jurul C\ruia graviteaz\ orianul V (XIII) nr. 8-9

nitiv r\mâne incomplet, f\r\ sens [i for]\ moral\, o
form\ seac\ incapabil\ de a atinge o finalitate cu
adev\rat `n\l]\toare. Educa]ia spiritului uman `[i
g\se[te echilibrul doar prin raportare la Hristos,
deoarece doar El are puterea convertirii spiritului
uman la adev\ratele valori spirituale.
Autonomizarea [colii `n raport cu Biserica
poate instrui tân\rul spre o cunoa[tere a lumii exterioare, `ns\ `l las\ neputincios `n fa]a patimilor [i
instinctelor, a for]elor ira]ionale cu care se confrunt\ lumea sa interioar\. De aceea spunem c\
`mplinirea form\rii spirituale a poporului român
este rezultatul complementarit\]ii celor dou\ institu]ii de-a lungul istoriei, iar cooperarea dintre
ele s-a fundamentat pe `n]elegerea comun\ a omului ca fiin]\ creat\ de Dumnezeu. Cele dou\ institu]ii au conlucrat dintotdeauna `n ceea ce
prive[te formarea omului ca membru al societ\]ii
capabil s\ discearn\ `ntre bine [i r\u, p\cat [i virtute, s\ se integreze `n macrocosmos gândind `n
acela[i timp la nemurire. Cooperarea dintre cele
dou\ institu]ii, precum [i na[terea culturii din ritmul divin al cultului este r\spunsul pentru care
Biserica [i {coala `ncep activitatea `n aceea[i perioad\ a anului, iar `n satele române[ti `[i au edificiile `ntotdeauna unul lâng\ cel\lalt, pentru c\
amândou\ sunt sedii ale spiritului [i ale credin]ei.
{i de la amvon, ca [i de la catedr\, lumina
cuno[tin]ei inund\ min]ile [i inimile ascult\torilor.

Binecuvântarea `nceputului de an [colar de
c\tre Biseric\ este confirmarea unit\]ii spirituale
dintre cele dou\ institu]ii care cultiv\ `n sufletele
auditoriului, ca [i Sem\n\torul din parabol\,
Cuvântul lui Dumnezeu, care germineaz\ n\scând ~mp\r\]ia lui Dumnezeu `n\untrul omului.
Pe lâng\ aceasta, proiectele derulate de Biseric\
pe plan na]ional („Alege {coala!“ [i „Hristos
`mp\rt\[it copiilor“) au scopul `nt\ririi leg\turii
tinerilor cu parohia [i al integr\rii lor `n comunitatea ecleziastic\ ce are ca fundament iubirea
aproapelui [i solidaritatea.
Dep\[irea contextului secularizant al societ\]ii
actuale poate fi realizat\ doar prin conlucrarea
asidu\ dintre cele dou\ institu]ii `n ceea ce prive[te
preocuparea comun\ major\ de educare a tân\rului, având `n vedere faptul c\ viitorul societ\]ii este
legat intim de calitatea actului didactic.
Fiecare an [colar este o treapt\ ce `nal]\
tân\rul spre maturizare [i integritate intelectual\
[i moral\. A[a cum fiecare an bisericesc
re`nnoie[te `n fiin]a cre[tinului mesajul
evanghelic al vie]ii `n Hristos, tot a[a fiecare an
[colar `nseamn\ un nou pas spre lumina
`n]elegerii lumii, poten]ând capitalul intelectual
[i afectiv al fiec\rui tân\r `n parte `n perspectiva
`n]elegerii [i respectului fa]\ de adev\ratele valori
fundamentale ale umanit\]ii.
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Impactul pozitiv al apari]iei Filocaliei
se datoreaz\ faptului c\ ea r\spunde
curentului de rena[tere duhovniceasc\ isihast\
adunat\ `n jurul rug\ciunii inimii.

DOSAR

Teologia filocalic\ mistic\ a P\rintelui St\niloae:

Un r\spuns la fr\mânt\rile lumii moderne
Ceea ce caracterizeaz\ teologia mistic\ a P\rintelui
St\niloae este fidelitatea
raport\rii sale la izvoarele
patristice [i la experien]a
contempla]iei duhovnice[ti a
Sfin]ilor P\rin]i. Teologia sa
r\spunde necesit\]ii c\ut\rii
identit\]ii spirituale a omului,
reg\sirii sinelui `n raport
axiologic cu „Hristos - `ndumnezeitorul omului“. Omul modern, `nstr\inat de Dumnezeu
[i gre[it orientat `n c\ut\rile
sale spre un continuu exil autoimpus, poate g\si `n antropologia filocalic\ a P\rintelui
St\niloae o solu]ie pentru
dep\[irea acestei grani]e.
P\rintele St\niloae propune
acceptarea unei perspective ce
prezint\ omul ca pe o fiin]\
transparent\ `n care [i prin
care Dumnezeu este prezent [i
lucreaz\ `n lume.
Efortul monumental ce a condus la conceperea Filocaliei a fost generat de studiul `ntreprins `n 1935 asupra Vie]ii [i operei Sfântului
Grigorie Palama, urmat de traducerea Filocaliei
lui Nicodim. P\rintele St\niloae imprim\ textului
Filocaliei române[ti o identitate specific\ `n raport cu Filocalia rus\ sau cu cea greceasc\, prin
fidelitatea traducerii integrale a textului patristic,
bog\]ia documentar\ a notelor ce scot `n eviden]\
complexitatea textului [i iau chiar forma unui
studiu duhovnicesc independent, precum [i prin
paralelismul patristic abordat. Textul filocalic
poart\ `n sine analiza [i solu]ia la fr\mânt\rile
mistice [i filosofice ale timpului patristic evocat
[i are darul de a ilumina fiin]a celui ce aprofundeaz\ tr\irea prezen]ei lui Dumnezeu. ~n spa]iul
românesc, apari]ia Filocaliei a fost urmat\ de o
real\ receptare [i a fost `n]eleas\ ca un câ[tig
duhovnicesc, acest fapt datorându-se `n special

Pr. Dumitru St\niloae (1903-1993)

existen]ei `n paralel cu aceasta a unei efervescente c\ut\ri de `nnoire spiritual\ [i practicare a Rug\ciunii inimii `n cercurile religioase din anii ’40.

Specificul Filocaliei rom=ne[ti
Studiile palamite din perioada form\rii sale
ca teolog `l determin\ pe pr. D. St\niloae s\
`n]eleag\ [i s\ dep\[easc\ grani]a dintre teologie
ca [tiin]\ [i experierea duhovniceasc\ a `ntâlnirii
cu Dumnezeu. Impresia apari]iei scrierilor sale
mistice `n acest context interbelic nu se reduce
doar la noutatea editorialistic\ a traducerii scrierilor unor autori de alt\ factur\ decât ceea ce societatea scriitorilor acelor vremuri `n]elegeau s\
asimileze, ci ea este un r\spuns salvator c\ut\rilor
mistice ale intelectualit\]ii interbelice [i, `n

acela[i timp, hran\ duhovniceasc\ autentic\ pentru via]a monahal\ româneasc\ ce, prin aceasta,
nu f\cea altceva decât s\ se men]in\ `n duhul patristic al p\rin]ilor filocalici.
A[adar, impactul pozitiv al apari]iei Filocaliei
se datoreaz\ faptului c\ ea r\spunde curentului de
rena[tere duhovniceasc\ isihast\ adunat\ `n jurul
rug\ciunii inimii. Unul dintre centrele ce aveau ca
preocupare asumarea isihast\ a rug\ciunii a luat
na[tere la m\n\stirea Antim, sub denumirea de
„Rugul aprins“. Aceast\ mi[care, ce ulterior va fi aspru sanc]ionat\ de autorit\]ile vremii, `n care a activat [i P\rintele St\niloae, avea ca obiectiv redescoperirea valen]elor Ortodoxiei [i evaluarea
Universului [i a preocup\rilor umane ca loc al prezen]ei energiilor divine restauratoare [i transfiguratoare, loc al `ntâlnirii dintre Dumnezeu [i om.
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Paginile filocalice prezint\ restaurarea ontologic\
a naturii umane `n Hristos.



P\rintele St\niloae `[i `ntemeiaz\ efortul filocalic plecând de la Filocalia greceasc\, ordonând
cronologic colec]ia textelor patristice, pe care le
adreseaz\ `n special monahilor, dar [i cre[tinilor,
`n genere, pentru c\ to]i suntem angaja]i `n efortul ascetic de desp\timire [i câ[tigare a virtu]ilor:
„E vorba numai de o deosebire gradual\ `ntre
cre[tin\tatea realizat\ din mireni [i cea pe care
trebuie s\ o `nf\ptuiasc\ monahii, nu de una calitativ deosebit\“.
Necesitatea apari]iei textului filocalic reiese
din dorin]a de a `mplini `n via]a particular\
`nv\]\tura de credin]\ [i de a `mpleti praxis-ul cu
theosis-ul, rug\ciunea cu lupta gândurilor, o
[tiin]\ pe care doar mae[trii spirituali o st\pânesc
`n lupta lor de cur\]ire a vie]ii l\untrice ce,
epectatic, se umple de prezen]a luminoas\ a lui
Dumnezeu, devenind prin aceasta posesoarea
unei frumuse]i spirituale ce iradiaz\ din prezen]a
tainic\ a Creatorului.
Textul filocalic nu are `ns\ ca destinatar doar
spa]iul ortodox, ci se constituie `n special ca
r\spuns salvator c\ut\rilor teologiei apusene
care `n variant\ protestant\ nu avea capacitatea
`n]elegerii des\vâr[irii omului prin efort interior,
iar `n variant\ catolic\ se reducea la `ntruchiparea unui ideal moral exterior. Astfel, paginile
filocalice prezint\ restaurarea ontologic\ a naturii umane `n Hristos [i perspectiva `ndumnezeirii omului posibil\ mistagogic `n cadrul
ecleziastic [i prin angajarea `n lupta ascetic\ de
desp\timire sub `ndrumarea p\rintelui duhovnicesc. ~n felul acesta, textul filocalic implic\
cititorul `ntr-o comuniune vie cu Hristos ce
are darul de a ne oferi cheia câ[tig\rii unei
vie]i curate (apatheia) [i a `n]elegerii reale a
ra]ionalit\]ii lumii (logoi), precum [i izbânda
`ntr-o lupt\ duhovniceasc\ `n care patimile au
ca miz\ subjugarea intelectului.

Un mesaj viu [i actual
Scrierile filocalice nu se adreseaz\ doar
monahilor, ci [i dramei omului contemporan
secularizat, ce nu mai percepe crea]ia ca dar
divin [i nu se mai reg\se[te pe sine drept chip
al lui Dumnezeu [i nici ca fiind orientat spre o
spiritualitate care s\ r\spund\ necesit\]ii sale
ontologice. Când spiritualitatea cre[tin\ profund\ nu este `n mod autentic `n]eleas\, omul
modern este animat de mirajul misticismului
extrem oriental, astfel c\, `n acest context,
teologia filocalic\ mistic\ a P\rintelui
St\niloae are darul de a r\spunde fr\mânt\rilor
metafizice ale lumii moderne printr-un mesaj
viu [i actual, a[ezând `n centrul s\u pe Hristos
`nomenit, singurul care de]ine r\spunsul la
toate fr\mânt\rile existen]iale ale omului din
toate timpurile. El urm\re[te cu fidelitate textul patristic, dar prin aprecierile sale se
dovede[te sensibil la nelini[tea metafizic\ a
omului contemporan ce a pierdut capacitatea
anul V (XIII) nr. 8-9

de a `n]elege unitar realitatea universului antropologic, precum [i a sensului existen]ei `n general. Astfel, scrierile [i comentariile sale stabilesc
pe de o parte raportul cu spiritualitatea apusean\
pentru a putea defini [i identifica unicitatea [i
specificul Ortodoxiei, iar pe de alt\ parte ini]iaz\
dialoguri cu ideologiile filosofice [i culturale occidentale. Din opera sa transpare constant actualitatea permanent\ a textului filocalic, a spiritualit\]ii ortodoxe, precum [i identitatea sa unic\. De
fapt, opera sa integral\ este o continu\ m\rturisire
de credin]\, `ntr-un limbaj duhovnicesc, `ntr-un
continuu dialog interconfesional [i intercultural,
`n `ncercarea de a g\si sensul profund al existen]ei umane, al istoriei [i Universului [i de a determina pe omul contemporan s\ identifice `n
universul preocup\rilor sale prezen]a fundamental\ a lui Dumnezeu Care `l cheam\ la transfigurare. Totodat\, opera sa duhovniceasc\ este eliberatoare, deschizând omului contemporan un
orizont ce `l invit\ la o abordare epectatic\, `n
duhul libert\]ii, a sensului devenirii sale umane.
~n raport cu Dumnezeu, ne putem defini doar `n
orizontul libert\]ii personale, f\r\ a r\mâne
crispa]i pe o treapt\ anume a acestui urcu[ care se
vrea de altfel infinit. Con]inutul spiritual [i existen]ial al teologiei sale a[az\ realmente „fa]\ c\tre
fa]\“ pe Hristos cu omul `ntr-un dialog viu, interpersonal, sco]ându-l din limitele naturalului [i
orientându-l spre supranatural.
Scrierile sale mistice nu se constituie `ntr-o
metod\ ce este circumscris\ unui anumit câmp

valoric, ci reveleaz\ prezen]a real\ a lui Hristos
Care se `mp\rt\[e[te fiec\ruia dup\ m\sura
deschiderii proprii [i `n acela[i timp a modelului
comunitar treimic pe care, prin `ntrupare, Hristos
`l face cunoscut omului, integrându-l `n aceast\
comuniune de iubire des\vâr[it\. Textul filocalic
`l recupereaz\ pe om sco]ându-l din solitudinea [i
individualismul `n care l-a aruncat filosofia [i `i
red\ demnitatea de persoan\ creat\ de Dumnezeu
dup\ chipul S\u [i care prin efort ascetic tinde
spre un ve[nic dialog cu El, pe care viziunea
antropologic\ ortodox\ `l evoc\. Misticul este
lansat `ntr-un zbor deschis [i mereu plin de
prezen]a inepuizabil\ a lui Dumnezeu personal
care `i potole[te setea mereu crescând\ cu iubirea
infinit\ integratoare ce d\ sens vie]ii umane [i puterea de a ie[i din egoismul [i limitele naturii sale.

Drumul omului contemporan
c\tre Dumnezeu

~n viziunea P\rintelui St\niloae, teologia filocalic\ este hristocentric\ iar realitatea creat\ `n
integralitatea ei, este chemat\ s\ participe la via]a
dumnezeiasc\ `n [i prin Hristos Care se face Om
pentru ca omul [i prin el `ntreg Universul s\ se
transfigureze. Ea se adreseaz\ omului modern
contemporan care trebuie s\ `n]eleag\ [i s\-[i
asume lumea `n care tr\ie[te nu ca pe un produs
al gândirii deiste, ci ca pe un loc al prezen]ei creatoare [i mântuitoare a lui Dumnezeu Care i-a
imprimat acesteia o ra]ionalitate compatibil\ cu
puterea de ra]ionalizare uman\ [i astfel a
a[ezat pe umerii s\i etica `n]elegerii materiei
ca loc al dialogului divino-uman.
Totu[i, pentru `n]elegerea crea]iei ca loc
transparent al prezen]ei lui Dumnezeu, se cere
omului contemporan asumarea unei asceze
specifice omului `nduhovnicit, de tip filocalic,
care evalueaz\ frumuse]ea lumii doar prin raportarea [i deschiderea spre frumosul divin [i
care are capacitatea de a dep\[i `n el divergen]a [i ambiguitatea, descoperindu-se pe sine
ca ipostaziere a umanit\]ii lui Hristos prezente
`n el, ca umanitate `ndumnezeit\ ce vie]uie[te
`ntr-un univers transfigurat de energiile divine.
Astfel, teologia filocalic\ a P\rintelui
St\niloae prezint\ sintetic efortul ascetic al
omului necesar `ntâlnirii sale cu Dumnezeu,
necesitatea desp\timirii [i a asum\rii smereniei, a metanoiei ascetice [i a rug\ciunii inimii
`n spiritualitatea isihast\, `n vederea unirii
mistice cu El. Scrierile filocalice [i mistice ale
P\rintelui St\niloae nu trebuie s\ r\mân\ simple referin]e bibliografice, ci un continuu imbold spre o profund\ tr\ire spiritual\ pentru
omul contemporan, `n `ncercarea sa de dep\[ire a celor dou\ moduri unilaterale extreme de
abordare a rela]iei omului cu Dumnezeu,
Filocalia, `n traducerea P\rintelui St\niloae, pietismul [i ra]ionalismul. (Pr. Valentin
a ap\rut `ntre anii 1946 [i 1980 B|LTOI, Parohia Icu[e[ti)
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De mai bine de un deceniu, a devenit o tradi]ie ca
`n perioada Postului Adormirii Maicii Domnului
credincio[ii din Eparhia Romanului [i Bac\ului s\ se poat\ `nchina
la icoanele f\c\toare de minuni aduse de la sfintele m\n\stiri.

{TIRI

Sfinte icoane f\c\toare de minuni
ale Maicii Domnului, la One[ti [i Bac\u
~ncepând cu data de 9 august, [i anul acesta,
sute de oameni de toate vârstele s-au `nchinat, vreme de cinci zile, icoanelor f\c\toare de minuni ale
Maicii Domnului de la Trife[ti [i de la M\n\stirea
Neam], care au poposit la Catedrala „Pogorârea
Sfântului Duh“ din One[ti, respectiv la biserica
Precista din Bac\u, cu binecuvântarea ~naltpreasfin]itului Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, [i a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
De mai bine de un deceniu, a devenit o tradi]ie
ca `n perioada Postului Adormirii Maicii Domnului
credincio[ii din Eparhia Romanului [i Bac\ului s\ se
poat\ `nchina la icoanele f\c\toare de minuni aduse
de la sfintele m\n\stiri. Oamenii se roag\ cu credin]\, `n aceast\ perioad\ de post particip\ la sfintele
slujbe [i `[i pun n\dejdea `n mijlocirea N\sc\toarei
de Dumnezeu c\tre tronul Preasfintei Treimi.
Pe lâng\ Acatistul [i Paraclisul Maicii Domnului, s-a slujit, la Biserica Precista din Bac\u, [i
Sfânta Liturghie, `n cadrul c\reia mul]i credincio[i
au primit Trupul [i Sângele Mântuitorului Hristos.
Icoana a fost a[ezat\, a[a cum s-au obi[nuit b\c\uanii `n ultimii ani, `n interiorul bisericii Precista,
singura ctitorie din Bac\u a binecredinciosului
voievod {tefan cel Mare. Pelerinajul, organizat cu
binecuvântarea ~naltpreasfin]itului Mitropolit
Teofan al Moldovei [i Bucovinei, [i a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, episcop-vicar al Arhiepis-

copiei Romanului [i Bac\ului, a durat pân\ `n ziua
de 15 august, când s-a serbat hramul Bisericii „Precista“. „Pe tot parcursul [ederii Sfintei Icoane la
biserica noastr\ au fost oficiate slujbe speciale,
`nchinate Maicii Domnului, Acatistul [i Paraclisul,
precum [i rug\ciuni c\tre Bunul Dumnezeu pentru
roadele p\mântului“, a declarat preotul paroh
ConstantinTomozei, protopop de Bac\u. ~n aceast\
perioad\, slujba Vecerniei [i Acatistul Maicii Domnului s-au oficiat zilnic, la orele 17.00.

Voluntari antidrog
la Ite[ti
~n ziua de 19 august, un grup de 25 de voluntari antidrog au fost
prezen]i la Centrul Social Cultural Gospod\resc „Sf. Antipa“ de la Ite[ti,
unde au participat la o serie de activit\]i organizate de Centrul de
Prevenire, Evaluare [i Consiliere Antidrog Bac\u, cu sprijinul Asocia]iei
pentru Prevenirea Adic]iei [i Comportamentului Adictiv Bac\u. „Am organizat [i sus]inut ateliere de lucru `n echip\ [i jocuri educative extrem de
apreciate de voluntari. Bucuria celor de lâng\ noi, bucuria activit\]ilor
`mpreun\ [i `n aer liber, bucuria lucrului `mplinit [i a competi]iei i-a ajutat pe voluntarii antidrog s\ se cunoasc\ mai bine [i s\ devin\ o echip\ mai
unit\. A doua zi, voluntarii au organizat activit\]i interactive `mpreun\ cu
56 de tineri priva]i de libertate de la Penitenciarul de Minori [i Tineri
Bac\u. Voluntarii [i-au propus s\-i ajute pe tinerii de vârste apropiate cu
ale lor s\ redescopere aceast\ bucurie a lucrurilor m\runte pe care cu to]ii
am `mp\rt\[it-o `n copil\rie“, a declarat Marta Butnaru, din partea CPECA
Bac\u. Ac]iunea aceasta face parte dintr-o serie mai ampl\ de proiecte [i
activit\]i care vor fi organizate `n incinta Centrului Cultural de la Ite[ti,
care apar]ine Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.

Pagin\ realizat\ de pr. Ctin GHERASIM

Duminic\, 11 august, credincio[ii au participat la slujba Sfintei Liturghii ce a fost oficiat\ la
Biserica „Precista“ de c\tre Preasfin]itul P\rinte
Episcop Ioachim B\c\uanul, `nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi.
Miercuri, 14 august, la Biserica „Precista“ a
fost oficiat\ slujba Prodohului Maicii Domnului
de un sobor de preo]i, iar joi, 15 august, a avut
loc Sfânta Liturghie arhiereasc\.

Sfin]irea Bisericii
„Sf. Ierarh Nicolae“
din satul Ro[iori
Donat\ de locuitorii satului Berbinceni, un sat de r\ze[i mult mai
vechi decât Ro[iori, Biserica „Sf. Nicolae“ din localitate a constituit dea lungul timpului un spijin spiritual pentru vrednicii urma[i ai ro[iorilor,
recunoscu]i `ndeosebi pentru eroismul de care au dat dovad\ `n timpul
R\zboiului de Independen]\ din 1877. Sfântul l\ca[, construit din lemn
[i ref\cut de mai multe ori, a beneficiat `n ultimii ani de lucr\ri de renovare [i restaurare, fapt pentru care Preasfin]itul P\rinte Ioachim
B\c\uanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a
oficiat `n ziua de 24 august slujba de resfin]ire a bisericii. Lucr\rile au
fost realizate sub coordonarea preotului Anchidin Petric\, ajutat de
credincio[ii parohiei. „~n urm\ cu patru ani, când am fost numit preot
aici, am `nceput mai multe schimb\ri. Dup\ obiectele de cult de pe
sfânta mas\, am achizi]ionat sfe[nice noi [i Sfânta Evanghelie, precum
[i candelabrele. Apoi, am `nceput pictarea pronaosului [i mochetarea
bisericii. Am schimbat tâmpl\ria, am realizat izola]ia sfântului loca[,
dup\ care am `nlocuit tabla. Toate lucr\rile au fost f\cute cu sprijinul
credincio[ilor, dar i-a[ men]iona `n mod deosebit pe Baciu Mariana [i
Vele[cu Gheorghe“, a declarat preotul Anchidin Petric\.

Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
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SPECIAL
Moa[tele Cuviosului Iosif de la Varatic,
depuse spre `nchinare
~n ziua s\rb\toririi Adormirii Maicii
Domnului, Preasfin]itul Ioachim
B\c\uanul, al\turi de un sobor de
preo]i [i diaconi, a slujit la biserica
m\n\stirii Varatic Sfânta Liturghie,
precedat\ de slujba Aghesmei mici [i
de Taina Sfântului Maslu. ~n seara
aceleia[i zile, de la ora 18:00, a avut
loc Privegherea `n cinstea Sfântului
Cuvios Iosif de la Varatic. Vineri, 16
august, s-a s\vâr[it Sfânta Liturghie,
la finalul c\reia a avut loc slujba
Parastasului pentru ctitori. Cu
prilejul celor dou\ zile de hram de la
Varatic, moa[tele Sfântului Cuvios
Iosif de la Varatic au fost a[ezate
spre `nchinarea credincio[ilor.
Odoarele sfinte au fost deshumate luni, 12 august 2013, cu binecuvântarea ~naltpreasfin]itului
Teofan, `n prezen]a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, a p\rintelui arhimandrit Nichifor Horia, exarhul administrativ al m\n\stirilor din Arhiepiscopia Ia[ilor, a arhimandritului Luca Diaconu, exarh al zonei Neam], a maicii stavrofore Iosefina
Giosanu, stare]a m\n\stirii, a duhovnicilor M\n\stirii Varatic, precum [i a reprezentan]ilor Complexului Muzeal Neam]. Lucr\rile de deshumare,
`ncredin]ate ing. Ioan Eugen Bor[, au `nceput `n jurul orei 15:00. S-a desf\cut pardoseala [i, la aproximativ 40 de centimetri, s-a g\sit un sicria[ `n stare
avansat\ de degradare care con]inea sfintele oseminte ale Cuviosului Iosif. Sub craniu s-a g\sit o
c\r\mid\ cu inscrip]ia urm\toare: „La 1785 au
c\utat locul M(\n\stirii) cu Olimbiada S(chimonahia) S(tare]a) S(fintei) M(\n\stiri) V(aratic) 1828 Iosif Eroschimonahu Ctitorul S(fintei) M(\n\stiri) V(aratic) de(cembrie) 28 an r(eposat)“.

Sp\larea sfintelor moa[te
~n jurul orei 17:00, s-a trecut la sp\larea [i inventarierea osemintelor. Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul a dat binecuvântare pentru acest ritual, iar
maicile au cântat Acatistul Sfântului Cuvios Iosif,
pe toat\ perioada sp\l\rii. ~n biseric\ s-au adus dou\
recipiente, `n care s-au turnat agheasm\ mic\, vin
alb [i ulei de m\sline, natural, presat la rece. Acestea au fost amestecate `n cele dou\ vase. Apoi, slujitorii au sp\lat cu evlavie fiecare fragment din oseminte, folosind con]inutul din cele dou\ vase, unul
pentru sp\lat [i cel\lalt pentru cl\tit, apoi au fost
anul V (XIII) nr. 8-9

Dup\ ce
Preasfin]itul
P\rinte Ioachim
B\c\uanul
a a[ezat
osemintele
`n racla
preg\tit\
de soborul
m\n\stirii,
aceasta a fost
`ncuiat\
[i pecetluit\
cu sigiliul
m\n\stirii

la Varatic, s-a oficiat Priveghere de toat\ noaptea.
A slujit tot soborul m\n\stirii, `n prezen]a ob[tii de
maici. Timp de 12 ore, clericii [i maicile s-au rugat
pentru a ne bucura de moa[tele Sfântului Cuvios
Iosif. Odoarele sfinte vor fi a[ezate `ntr-o racl\ pentru a fi mai apoi venerate de pelerinii care `l vor
ruga pe Sfântul Cuvios Iosif ca s\ mijloceasc\
`naintea tronului Preasfintei Treimi“, a m\rturisit
stavrofora Iosefina Giosanu.

Prima descoperire
`n urm\ cu 40 de ani
Sub capul sf=ntului s-a g\sit o c\r\mid\
cu inscrip]ia urm\toare: „La 1785 au
c\utat locul M(\n\stirii) cu Olimbiada
S(chimonahia) S(tare]a) S(fintei) M(\n\stiri)
V(aratic) - 1828 Iosif Eroschimonahu
Ctitorul S(fintei) M(\n\stiri) V(aratic)
de(cembrie) 28 an r(eposat)“

[terse cu prosoape curate de in [i bumbac [i a[ezate
`ntr-o racl\ nou\, din lemn de stejar.
Paralel cu sp\larea osemintelor, arheologii au
continuat cercetarea mormântului sfântului. La
adâncimea de aproximativ 2 metri, s-au descoperit
fragmente din sicriul original, urmând ca, dup\ hramul m\n\stirii, s\ se finalizeze investiga]iile `ncepute. La final, dup\ ce Preasfin]itul P\rinte Ioachim
B\c\uanul a a[ezat osemintele `n racla preg\tit\ de
soborul m\n\stirii, aceasta a fost `ncuiat\ [i
pecetluit\ cu sigiliul m\n\stirii. „Cu binecuvântarea ~naltpreasfin]itului Teofan, `n ziua de duminic\ spre luni, 12 august, `nainte de a `ncepe
s\p\turile la mormântul Sfântului Cuvios Iosif de

La mormântul Sfântului Iosif s-a umblat pentru
prima dat\ acum 40 de ani, dup\ cum se men]ioneaz\ `n istoricul M\n\stirii Varatic. Astfel, `n 1973,
odat\ cu schimbarea pardoselii [i a stranelor, maicile
au s\pat la mormântul sfântului. De fa]\ au fost
maica Onufria Nechifor, pe atunci muzeograf, [i
p\rintele Caliopie Apetrei, de la M\n\stirea Sih\stria. „Cu to]ii au s\rutat sfintele moa[te, au v\rsat
lacrimi [i le-au a[ezat `n racl\. Se [tia `nc\ de atunci
c\ Sfântul Iosif este sfânt, mai ales c\ maicile aveau
mare evlavie la acest cuvios p\rinte. La 2 metri
adâncime de sfintele moa[te s-a g\sit, `n urma
s\p\turilor, racla original\. De la 1 septembrie, cu
ajutorul lui Dumnezeu, vom `ncepe lucr\rile de
restaurare a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului“. Atunci se va umbla din nou la mormânt pentru a scoate racla original\ care va fi ulterior recondi]ionat\. Astfel, `n prezent, avem dou\ racle ale
sfântului: racla original\ [i racla mic\, unde au fost
g\site sfintele moa[te“, a mai spus stare]a M\n\stirii
Varatic. Anul acesta se `mplinesc 185 de ani de când
Sfântul Cuvios Iosif de la Varatic a trecut la cele
ve[nice (28 decembrie 1828) [i cinci ani de la canonizare. (Ctin CIOFU, „Ziarul Lumina“)
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Trebuie s\ c\ut\m `n primul rând s\-ii
„T
`mbog\]im spiritual pe cei afla]i `n nevoi.“
(PS Ioachim B\c\uanul)

SPECIAL

Gala Serviciilor Social-filantropice,
`n Eparhia Romanului [i Bac\ului
Reprezentan]ii asocia]iilor [i funda]iilor care
func]ioneaz\ pe cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, implicate `n oferirea de ajutor material [i spiritual celor nevoia[i [i suferinzi,
s-au `ntrunit joi, 15 august 2013, `n cadrul primei
Gale a Serviciilor Social-filantropice. Evenimentul, organizat prin intermediul Sectorului socialfilantropic [i misionar, a fost un moment de bilan] [i `ncununare a activit\]ii acestor asocia]ii,
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar
al Eparhiei Romanului [i Bac\ului, acordând diplome [i distinc]ii de vrednicie.
~n cadrul `ntâlnirii, pe parcursul a peste trei
ore, au fost prezentate asocia]iile [i funda]iile
care ofer\ servicii sociale sub patronajul spiritual
al Eparhiei Romanului [i Bac\ului, precum [i activit\]ile sociale desf\[urate `n parohii [i m\n\stiri. Cu ocazia Galei a fost vizionat documentarul
realizat de Sectorul social-filantropic al Eparhiei
Romanului [i Bac\ului, film `n care sunt eviden]iate cele mai reprezentative servicii sociale.
La sfâr[it au fost `nmânate premii de onoare [i
distinc]ii de vrednicie.

„Programele sociale s-au
dezvoltat `n eparhia noastr\“
~n cuvântul rostit cu acest prilej, Preasfin]itul
Ioachim B\c\uanul i-a `ndemnat pe cei prezen]i
s\ cear\ ajutorul de la semenii lor pentru cei afla]i
`n necazuri [i `n nevoi. „Dac\ ve]i merge `n numele Mântuitorului Hristos, ve]i [ti c\ El `nmoaie
inima celor care sunt mai pu]in milostivi. Dom-

Coordonatorii serviciilor sociale care func]ioneaz\
sub tutela Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
au fost premia]i [i felicita]i `n cadrul Galei Serviciilor Social-filantropice

nul Hristos ne spune `n Evanghelia dup\ Ioan:
„~n lume necazuri ve]i avea, dar `ndr\zni]i! Eu
am biruit lumea“. Trebuie s\ c\ut\m `n primul
rând s\-i `mbog\]im spiritual pe cei afla]i `n
nevoi. Vom vedea c\ Dumnezeu ne va inspira
pentru a g\si posibilit\]i de a continua lucrarea
noastr\“, a spus Episcopul-vicar al Eparhiei
Romanului [i Bac\ului, care l-a felicitat pe pr.
Eugen-Ciprian Ciuche, consilier al Sectorului social-filantropic [i misionar al Arhiepiscopiei

Romanului [i Bac\ului, pentru organizarea acestui eveniment.
La final, participan]ii au primit catalogul de prezentare a serviciilor sociale intitulat „Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului - Ortodoxie [i Filantropie“. Evenimentul a marcat finalul implement\rii Proiectului
FORTE - Formare Trainic\ pentru Parteneriat Social,
proiect `nceput `n anul 2010 [i care a contribuit la planificarea strategic\ a domeniului social al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. (Pr. Ctin GHERASIM)

Curs de formare profesional\
Cu binecuvântarea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, `n perioada 19-27
august 2013, la Protopopiatul Bac\u, s-a derulat cursul de formare profesional\ „Antreprenor de economie social\“ (acreditat ANC), din cadrul
proiectului „FORTE - Formare trainic\ pentru parteneriat social“ implementat `n perioada septembrie 2010-august 2013 de c\tre Federa]ia
Filantropia `n parteneriat cu Patriarhia Român\, Instituto De Formación
Integral [i SC Global Commercium Development S.R.L.
Beneficiarii cursului de formare profesional\ au fost 14 preo]i [i angaja]i
ai ONG-urilor ce func]ioneaz\ cu binecuvântarea Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului. Aceast\ activitate face parte din Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a Sectorului Social al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului [i are drept scop dezvoltarea unui sistem de economie social\
care s\ asigure sustenabilitatea serviciilor sociale oferite de c\tre
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului pentru perioada 2013-2016.
Competen]ele profesionale specifice dezvoltate prin intermediul cursului de formare profesional\ „Antreprenor de economie social\“ au vizat:
formarea [i dezvoltarea competen]elor cognitive `n domeniul managemen-

tului economiei sociale; formarea [i dezvoltarea competen]elor de planificare strategic\ `n economia social\; formarea [i dezvoltarea capacit\]ilor
necesare realiz\rii studiilor de prefezabilitate [i fezabilitate; formarea [i dezvoltarea capacit\]ilor necesare planului de afaceri.
Cursul a fost sus]inut de dna. Iulia D\mian, formator, membru `n echipa
extins\ a proiectului FORTE [i Coordonator Proiecte Educa]ionale [i
Formare Profesional\ din cadrul Asocia]iei Cre[tine de Caritate [i Ajutor
Ovidenia Bac\u 2005.
Certificarea cursan]ilor a constituit un prim moment `n ini]ierea [i dezvoltarea a 6 `ntreprinderi sociale, câte una pentru fiecare protopopiat din
cadrul Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
La nivelul Sectorului Social al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
derularea cursului de formare profesional\ Antreprenor de economie social,
s-a `ncadrat `n obiectivul de dezvoltare a unui sistem de formare profesional\ ini]ial\ [i continu\ prin Centrul de Excelen]\ `n Dezvoltarea
Resurselor Umane Bac\u privind oferirea de servicii sociale de calitate de
c\tre Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului. (pr. Ctin GHERASIM)
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REPORTAJ
S-a scris o fil\ de istorie `n inimile credincio[ilor din B\cioiu
Cu fanfar\, `mbr\ca]i `n straie noi, cu ]es\turi
tradi]ionale pe gardul din fa]a casei, cu colaci [i
fructe, cum e obiceiul pe aceste meleaguri, a[a l-au
`ntâmpinat credincio[ii din B\cioiu pe Preasfin]itul
P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului pe 25 august 2013, `n duminica a IX-a dup\ Rusalii, când
a avut loc sfin]irea bisericii „Izvorul T\m\duirii“ [i
„Sf. Arhangheli Mihail [i Gavriil“. De la intrarea
`n sat, ierarhul a urcat `ntr-o calea[c\ tras\ de doi
hu]uli, binecuvântându-i pe to]i cei care i-au ie[it
`n `ntâmpinare. Apoi, toat\ suflarea din Corbasca
s-a strâns `n jurul sfântului loca[, situat „ca o
inim\“ `n mijlocul comunit\]ii, dup\ cum a remarcat ierahul, pentru a participa la acest eveniment.
~nconjurat de un sobor de 20 de preo]i, PS
P\rinte Episcop Ioachim a oficiat slujba de
sfin]ire, `n prezen]a reprezentan]ilor autorit\]ilor
centrale [i locale - deputatul zonei, Gabriel
Vlase, [i Vasilic\ Ciobotaru, primarul comunei
Corbasca, al\turi de alte oficialit\]i. Târnosirea
l\ca[ului de rug\ciune a fost a[teptat\ de toat\ comunitatea, deoarece, conform tradi]iei, este singura ocazie `n care at=t b\rba]ii, c=t [i femeile pot
intra s\ se `nchine `n sfântul altar.
~n cuvântul rostit cu acest prilej, Preasfin]itul
P\rinte Episcop a evocat rolul pe care vrednicul
de pomenire arhiepiscop Adrian Hri]cu [i p\rintele ieromonah Calistrat de la Pogle] l-au avut `n
finalizarea acestui proiect duhovnicesc. „Ast\zi,
aici, la B\cioiu, `nscriem o pagin\ de istorie,
`ntrucât, putem spune, `n acest sat, cre[tinismul
abia `ncepe. Acestor fii ai bisericii noastre, oameni destoinici, care au dorit s\-[i `nscrie numele
`n Cartea vie]ii, dorin]a li s-a `mplinit ast\zi. {i
m\ bucur c\ a]i venit din toate p\r]ile, cler [i credincio[i, pentru a consemna o fil\ de istorie `n inimile fiec\ruia dintre noi. S-a `n\l]at aceast\ biseric\, dorit\ de iubi]ii no[tri fii duhovnice[ti, a
fost dorit\ de mo[ii [i str\mo[ii vo[tri, care au
]inut s\ ridice peste timp un loca[ de `nchinare, o
poart\ a cerului, prin care s\ Se recunoasc\
Dumnezeu `n lucrarea lor cea sfânt\. A fost dorit\
acest\ biseric\ [i de autorit\]i, [i este aici deputatul locului, Gabriel Vlase, care de mult\ vreme
s-a str\duit s\ ridice un loca[ de `nchinare pentru
cre[tinii ortodoc[i din aceast\ zon\. Dar ini]iativa
apar]ine ctitorului moral al acestei zidiri, care
este un mare p\rinte duhovnicesc, p\rintele
ieromonah Calistrat, chemat s\ r\spund\ la
nevoile spirituale ale maicilor de la Pogle].
Dumnezeu l-a chemat la cele ve[nice, dar el ne
prive[te din ceruri ast\zi, c\ am `mplinit voia lui,
dorin]a lui de a construi un loca[ de `nchinare
unde ace[ti cre[tini s\ se `ntâlneasc\ cu
Dumnezeu. Acest p\rinte a fost un adev\rat
p\rinte duhovniceasc pentru credincio[ii de aici,
vizitându-i adesea, aducându-le un cuvânt de
`mb\rb\tare, ajutându-i când necazurile i-au
`mpresurat. Apoi, a binevoit Dumnezeu ca prin
anul V (XIII) nr. 8-9

p\r]ile acestea s\ vin\ ~naltpreasfin]itul Adrian
Hri]cu, [i el de ve[nic\ pomenire. Sufletele acestor doi ctitori, unul moral [i unul material, sunt `n
ceruri [i ne privesc, iar noi `i pomenim, [i ei se
roag\ la Dumnezeu ca lucrarea lor sfânt\ s\ fie
`mplinit\ ast\zi. Ace[tia au avut ini]iativa de a
porni aceast\ lucrare, la care, dup\ aceea, a[a
cum am mai spus, s-au ad\ugat [i al]ii.
Acum `ns\ am ajuns la aceast\ `mplinire, zi
festiv\, când lacrimile, ostenelile [i neodihnele
mai curând ale maicilor de la Pogle], ale p\rintelui Arsenie de la Berzun]i, ale celor c\rora le-a
fost `ncredin]at\ coordonarea lucr\rilor de aici,
poate se usuc\ sau poate se `mplinesc ast\zi,
`ntrucât osteneala lor nu a fost zadarnic\“, a spus
PS P\rinte Episcop Ioachim, `n cuv=ntul rostit cu
aceast\ ocazie. Dup\ `ncheirea Sfintei Liturghii,
pentru implicarea deosebit\ `n construc]ia bisericii din acest sat, Preasfin]ia Sa a oferit distinc]ia „Crucea moldav\“ p\rintelui protosinghel
Arsenie Voaide[, stare]ul M\n\stirii „Sf. Sava“
din Berzun]i, care a `nmânat cheile bisericii preotului Spridon Aron Vasile, parohul de la B\cioiu.
Aceea[i distinc]ie a primit-o [i maica stavrofor\
Luciana Afloarei, stare]a M\n\stirii Pogle], `n
timp ce dl. Toader Barbu a primit „Crucea moldav\“ pentru laici. Distinc]ii de vrednicie au fost
oferite apoi deputatului Gabriel Vlase, primarului
Vasilic\ Ciobotaru, dar [i altor credincio[i care au
ajutat la finalizarea lucr\rilor la sfântul l\ca[.
La rândul s\u, deputatul Gabriel Vlase a
mul]umit PS P\rinte Ioachim, a rememorat
câteva momente de la `nceputul lucr\rilor la biserica din B\cioiu, oferind `n dar o icoan\ preotului Spridon Aron Vasile. Men]ion=nd specificul
parohiei, care are o comunitate numeroas\ de

rromi, p\rintele paroh a spus: „Ast\zi este o mare
bucurie pentru mine, ca preot, dar [i pentru
locuitorii de aici. Dumnezeu a rânduit s\ fie oficiat\ Sfânta Liturghie `n fiecare duminic\ `n
aceast\ comunitate. Convorbirile cu rromii vor fi
`n limba romani, deoarece copiii lor nu cunosc
limba român\. Dar, cu ajutorul p\rintelui Arsenie,
vom face un cabinet `n care s\ putem desf\[ura
activit\]i menite s\ contribuie la `ns\n\to[irea trupeasc\ [i sufleteasc\ a popula]iei de etnie rrom\“.
(pr. Ctin GHERASIM)
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M\n\stirea Giurgeni, singura m\n\stire
din protopopiatul Roman, [i-aa s\rb\torit
hramul `n data de 8 septembrie.

{TIRI

Hram la singura m\n\stire din Protopopiatul Roman
M\n\stirea Giurgeni, singura m\n\stire
din protopopiatul Roman, [i-a s\rb\torit
hramul `n data de 8 septembrie, ziua na[terii Maicii Domnului. Sfânta Liturghie a fost
oficiat\ de Preasfin]itul P\rinte Ioachim,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului, `nconjurat de un sobor de
preo]i [i diaconi.
La hram au participat credincio[i din toate
col]uri ]\rii, care au avut bucuria de a-[i exprima evlavia [i a se `nchina icoanei f\c\toare
de minuni a Maicii Domnului. ~n cadrul
Sfintei Liturghii, ierodiaconul Nectarie a fost
hirotonit ieromonah. M\n\stirea Giurgeni a
fost la `nceput schit de c\lug\ri, `nfiin]at `n
sec. al XVIII-lea, ca metoc al Episcopiei
Romanului. Boierul Giurgiu, care era foarte
credincios, a d\ruit o parte din livada sa unor
c\lug\ri spre a construi un mic schit.
C\lug\rii au construit mai `ntâi o bisericu]\ din lemn [i câteva chilii. Fiind foarte
milostiv, boierul Giurgiu `i l\sa pe arga]ii s\i
s\-i ajute pe c\lug\rii din schit la muncile
agricole. Unii dintre arga]i s-au stabilit `n jurul schitului [i [i-au f\cut case. A[a au ap\rut
Giurgenii Boire[ti [i mai apoi Giurgenii
M\n\stire[ti.
~n anul 1809 se atest\ existen]a schitului
Giurgeni, care f\cea parte din ]inutul
Romanului, al\turi de alte schituri ale
Episcopiei. C\tre jum\tatea sec. al XIX-lea,
schitul a fost transformat `n schit de maici [i
apoi `n m\n\stire de maici. ~n 1928, s-au

Liturghie arhiereasc\ `n ziua hramului,
la M\n\stirea Giurgeni

O nou\ biseric\ `nchinat\
Sfintei Parascheva, la Frunte[ti
Pe data de 18 august 2013, `n Duminica a VIII-a dup\ Rusalii, Preasfin]itul P\rinte
Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a fost
prezent `n mijlocul credincio[ilor din Frunte[ti (Protopopiatul Bac\u). Ierarhul, `nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi, a târnosit biserica nou\, `nchinat\ Sfintei
Cuvioase Parascheva, construit\, `ncepând cu anul 2006 de preotul paroh Adrian
Frunz\, cu ajutorul enoria[ilor, al Consiliului Local [i al Ministerului Culturii [i
Cultelor. Cu acest prilej, preotul paroh a primit din partea Preasfin]iei Sale distinc]ia
de iconom stavrofor, iar persoanelor implicate `n via]a parohiei, care au contribuit la
`n\l]area sfântului loca[, le-au fost oferite distinc]ii de vrednicie.
~n dup\-amiaza zilei de 18 august, Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul a
participat `n parohia Traian, filia Heltioara R\ze[i, la slujba de sfin]ire a clopotni]ei [i a
troi]ei, ridicate dup\ s\rb\toarea Sfintelor Pa[te din acest an, lâng\ biserica „Sf.Nicolae“. „A
fost lucrarea Bunului Dumnezeu pentru c\, `ntr-un timp atât de scurt, am reu[it s\ finaliz\m
cele dou\ lucr\ri. Am avut [i doi donatori - la clopotni]\, domnul Constantin Frigur\, iar la troi]\, doamna doctor Rodica Urziceanu, fiic\ a satului, stabilit\ la Bucure[ti“, a explicat preotul
Gavriil Trofor. La sfâr[itul slujbei, PS P\rinte Ioachim a oficiat [i un parastas pentru fiii satului muta]i la cele ve[nice, dup\ care a oferit distinc]ii de vrednicie unor persoane care au
sprijinit Biserica, `n vreme ce preotului Gavriil Trofor i-a fost conferit\ distinc]ia de iconom.

efectuat repara]ii sub conducerea maicii
Xenia Sion, iar `n 1936 l\ca[ul avea statut de
m\n\stire.
Biserica actual\ a fost construit\ `n 1833
din c\r\mid\, pe temelie de piatr\, `n form\
de cruce. Altarul este luminat la est de o fereastr\, naosul are abside pu]in adânci, dar
foarte largi, delimitat de pronaos prin doi
stâlpi puternici marginali, pe ei sprijininduse arcada bol]ii. Catapeteasma este din lemn
de stejar [i tei, sculptat\ `n atelierele Patriarhiei din Bucure[ti `n anul 1955, având o valoare artistic\ deosebit\, ca [i pictura,
`ncheiat\ `n acela[i an.
Decretul 410 din 1959 i-a for]at pe cei de
aici s\ plece la alte m\n\stiri sau s\ se
`ntoarc\ `n lume, casele maicilor r\mânând
`n paragin\. ~n 1965, biserica a devenit filie
a parohiei Linse[ti, comuna Oniceni. ~n luna
aprilie 1993, un grup de credincio[i a `naintat c\tre Episcopia Romanului o cerere de
redeschidere a M\n\stirii Giurgeni.
La 1 iulie 1995, a fost trimis aici ca preot
slujitor p\rintele Antonie Jeflea (fost secretar
al m\n\stirii Cet\]uia - Ia[i), numit apoi
stare] cu data de 1 noiembrie 2000. Ast\zi,
m\n\stirea are un num\r de 10 vie]uitori.
Din anul 1995 au `nceput lucr\rile de restaurare [i reconstruc]ie a m\n\stirii. S-a f\cut un
proiect de construire a unei noi biserici [i a
unui nou complex m\n\stiresc pe platoul
deja preg\tit `n vecin\tatea actualei biserici.

Tineri basarabeni
`n pelerinaj
la Roman
~n Catedrala Arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“ din
Roman au r\sunat joi, 1 august 2013, frumoase cânt\ri religioase, precum [i cântece patriotice române[ti, `n interpretarea unui grup de 19 copii [i patru profesori sosi]i de dincolo de Prut, de la Liceul M\gd\ce[ti (Raionul Criuleni), pentru prima oar\ `n inima Eparhiei Romanului [i Bac\ului, dup\
cum informeaz\ site-ul epr.ro.
Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, i-a `ntâmpinat pe
pelerinii din Republica Moldova, felicitându-i pentru miniconcertul oferit, adresându-le [i un cuvânt de `nv\]\tur\.
Tinerii moldoveni au ajuns aici gra]ie unui amplu proiect,
organizat sub forma unei tabere de var\, ce se deruleaz\ sub genericul „Acas\ la Noi“, de c\tre Colegiul Na]ional „Roman-Vod\“,
„Asocia]ia Mu[atinii“ din Roman [i Asocia]ia „ASTRA“ din Ia[i.
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~n ultima zi a lunii august, sute de
roma[cani au `ntâmpinat moa[tele
Sfântului Nectarie la Catedrala
arhiepiscopal\ din Roman.

Roma[canii au putut tr\i bucuria
`ntâlnirii cu Sfântul Nectarie Taumaturgul
Sute de credincio[i din `ntreaga eparhie au fost
prezen]i `n ziua de 31 august 2013 la Catedrala
arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman,
cu ocazia aducerii `n pelerinaj a fragmentului din
moa[tele Sf. Ier. Nectarie Taumauturgul, care se
afl\ la M\n\stirea „Radu Vod\“ din Bucure[ti.
S\rb\toarea a `nceput cu Sfânta Liturghie, oficiat\ de Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, `nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi. ~n cadrul dumnezeie[tii slujbe, Preasfin]ia
Sa a hirotonit `ntru diacon pe tân\rul Andrei
Adrian Gabriel, pe seama parohiei PoienI]a, iar
pe diaconul Iulian Gabriel Hârjan `ntru preot, pe
seama parohiei Zl\tari „Sf. Nicolae“ Parincea.
Binecuvântarea oferit\ de Prefericitul P\rinte
Patriarh Daniel tuturor credincio[ilor din Eparhia
Romanului [i Bac\ului, prin aprobarea aducerii
moa[telor Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina,
la solicitarea Preasfin]itului P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul, va r\mâne mult\ vreme
`nscris\ `n sufletele copiilor, tinerilor [i b\trânilor
care `n aceast\ zi au ajuns la Catedrala din Roman
pentru a da slav\ lui Dumnezeu prin lucrarea acestui iubit [i apreciat sfânt al Bisericii Ortodoxe. La
orele 17:00, racla cu p\rticele din moa[tele sfântului Nectarie a fost a[ezat\ spre `nchinare la biserica
din Cotu Vame[ (lâng\ municipiul Roman), cu
ocazia târnosirii bisericii, `ntorcându-se duminic\,
1 septembrie, la M\n\stirea „Radu Vod\“.

Sobor de ierarhi la sfin]irea
bisericii din Cotu Vame[
Curtea bisericii din Cotu Vame[ s-a dovedit a fi
ne`nc\p\toare pentru mul]imea credincio[ilor sosi]i
duminic\, 1 septembrie, `n prima zi a anului bisericesc, pentru a participa la slujba de sfin]ire a
celui mai impresionant loca[ de cult construit `n
mediul rural `n Eparhia Romanului [i Bac\ului
dup\ 1990. Târnosirea bisericii [i sfânta Liturghie
au fost oficiate, `n prezen]a moa[telor Sfântului
Nectarie de la Eghina, de ~naltpreasfin]itul
Arhiepiscop Calinic al Arge[ului [i Muscelului,

Preasfin]itul Varlaam Ploie[teanul, Episcop-vicar
patriarhal, [i Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, al\turi de un sobor de preo]i [i diaconi.
Aceast\ poart\ c\tre cer situat\ `n imediata
apropiere a municipiului Roman, cu hramurile
„Buna Vestire“ [i „~n\l]area Domnului“, a fost
`n\l]at\ cu jertf\ [i dragoste `ntre anii 1993-2013.
Cu ocazia acestui moment deosebit, preotul Sânic\
Palade, parohul bisericii, [i preotul Vasile Iancu au
primit din partea Preasfin]itului P\rinte Ioachim
B\c\uanul, ordinul patriarhal „Sf. ~mp\ra]i Constantin [i Elena“ pentru clerici, iar d-l Gianpietro
Franchini, pentru implicarea `n construc]ia acestui
loca[ de cult, a primit acela[i ordin pentru laici.
Distinc]ii de vrednicie au primit [i al]i binef\c\tori
[i ostenitori din parohia Cotu Vame[.
Binecuvântarea ridic\rii sfântului loca[ a fost
dat\ de ~naltpreasfin]itul Arhiepiscop Eftimie, iar piatra unghiular\ a fost a[ezat\ de Preasfin]itul
Episcop Ioachim Vasluianul `n data de 25 martie
1993. Proiectul sfântului loca[ a fost conceput de
c\tre arhitectul Constantin Amâiei, pictura interioar\
apar]ine lui Marian Hula[u, iar pictura catapetesmei

Hot\râri ale Permanen]ei
Consiliului eparhial
~n sala de [edin]e a Centrului Eparhial de la Roman a avut loc luni, 12 septembrie, sub pre[edin]ia Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, [edin]a de lucru a Consiliului
eparhial. ~n cadrul `ntâlnirii au fost prezentate mai multe aspecte privind activitatea social\, cultural\, misionar-filantropic\ [i economic\ a parohiilor din
cuprinsul Eparhiei, `n urma rapoartelor prezentate reie[ind buna colaborare a
protopopiatelor cu sectoarele Centrului eparhial de la Roman. Totodat\, s-au

anul V (XIII) nr. 8-9

~n ultima zi a lunii august,
sute de roma[cani au `nt=mpinat
moa[tele Sf=ntului Nectarie
la Catedrala arhiepiscopal\

a fost realizat\ la m\n\stirea V\ratec. Lucr\rile de
construc]ie au fost coordonate de preotul paroh
Sânic\ Palade [i preot Vasile Iancu, care au fost sprijini]i cu mult\ râvn\ de vrednicii credincio[i ai acestei parohii, precum [i de al]i binef\c\tori.

adoptat mai multe hot\râri, dintre care amintim aprobarea programului cultural-religios propus de Protopopiatul Buhu[i pentru ziua de 1 septembrie
2013, respectiv organizarea `n ora[ul Buhu[i a unei ample procesiuni la
`nceputul anului bisericesc [i binecuvântarea copiilor care vor `ncepe noul an
[colar; aprobarea solicit\rii din partea Parohiei „Precista Mare“- Roman
privind amenajarea unui spa]iu de joac\ pe terenul Spitalului „Precista Mare“;
`nfiin]area, conform hot\rârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
a Centrului de pelerinaje „Sf. Cuv. Antipa“ [i numirea preotului Florin Aurel
}uscanu `n func]ia de director; precum [i numirea preotului Drago[ Alexandru
Munteanu `n func]ia de protopop al Protopopiatului Roman.
Pagin\ realizat\ de pr. Ctin GHERASIM
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M\ rog la Dumnezeu ca s\ pot `mplini
„M
ceea ce `mi este rânduit s\ `mplinesc.“
(PS Episcop Ioachim B\c\uanul)

ACTUALITATE

S\rb\toarea Sfin]ilor Ioachim [i Ana la Roman
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, `nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi, a
s\vâr[it luni, 9 septembrie 2013, Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ din Roman. La finalul acesteia s-a s\vâr[it slujba de „Te Deum“ pentru binefacerile rev\rsate de Dumnezeu asupra ierarhului [i asupra
eparhiei pe care Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim o sluje[te de 13 ani.
P\rintele Ioan Gherasimescu, vicar-administrativ al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a prezentat realiz\rile Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul
`n cei 13 ani de slujire arhiereasc\. ~n cuvântul de mul]umire adresat celor
prezen]i, PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul a vorbir despre asumarea
Crucii lui Hristos, ad\ug=nd: „M\ rog la Dumnezeu ca s\ pot `mplini ceea ce
`mi este rânduit s\ `mplinesc, `mpreun\ cu fr\]iile voastre. Credem c\
Dumnezeu ne va mântui `n m\sura `n care vom r\mâne `mpreun\“.

„S\ ne recunoa[tem ca
persoane `n comuniune“
Pe 4 august 2013, `n Duminica a VIa dup\ Rusalii, la Catedrala arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman,
câteva sute de credincio[i au participat
la slujba Sfintei Liturghii, oficiat\ de
Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, `nconjurat de
un sobor de preo]i [i diaconi.
~n cuvântul de `nv\]\tur\ rostit
dup\ citirea Pericopei Evanghelice, de
la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 9, versetele de la 1 la 8,
Preasfin]itul P\rinte Ioachim a subliniat `nv\]\turile ce reies din acest
text sacru. „Este o mare [ans\ s\ devii
fiu al lui Dumnezeu, Hristos dup\ har,
ren\scut fiin]ial pentru ca s\ avem
con[tiin]a c\ noi, ca oameni, avem
acest dat ontologic `n fiin]a noastr\ de
a fi asemenea cu Dumnezeu. Din
evanghelia de ast\zi, `nv\]\m c\
Dumnezeu este atotputernicul [i
atot[tiitorul. El a vindecat tot\ boala,
dar ne d\ vindecarea `n m\sura `n care
tr\im `n comuniune cu cel\lalt. Dac\

ar\t\m dreptatea noastr\ [i nu mila
fa]\ de semeni, atunci `[i arat\
Dumnezeu dreptatea Lui [i nu mila
Lui, [i Doamne fere[te s\ te judece
Dumnezeu dup\ dreptate! Evanghelia
de ast\zi ne `nva]\ s\ ne recunoa[tem
ca persoane `n comuniune, având grij\
de cel\lalt, trecând drumul nostru
c\tre Dumnezeu prin cel\lalt [i cu
cel\lalt, `n leg\tur\ cu cel\lalt, iubindu-l ca pe un poten]ial fiul lui
Dumnezeu dup\ har. Atunci, p\strând
leg\tura `ntre persoane, Dumnezeu `[i
manifest\ prezen]a, fie vine `n
c\utarea noastr\, fie ne a[teapt\ `ntru
r\bdare s\ ne `ntoarcem la El, c\ci ruperea de Dumnezeu este ruperea de
comuniune. Nou\, fiec\ruia, ne-a dat
via]a care s-a pus `n mi[care c\tre El,
dar ne-a dat [i libertatea de a alege
modul `n care folosim acest dar.
A[adar, pentru a deveni fii ai lui
Dumnezeu dup\ har, s\ ]ine]i drept cuvântul Evangheliei [i s\-l plini]i“, a
spus PS P\rinte Ioachim B\c\uanul `n
cuvântul rostit cu aceast\ ocazie.

Sfin]irea a[ez\mântului
social „Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena“
din Moine[ti
~n contextul Anului Omagial `nchinat Sfin]ilor ~mp\ra]i
Constantin [i mama sa Elena, Preasfin]itul P\rinte Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopi Romanului [i
Bac\ului, a oficiat, s=mb\t\ 7 septembrie a.c., slujba de târnosire
a A[ez\mântului social „Sf. ~mp\r\]i Constantin [i Elena“ din
Parohia Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel, Potopopiatul Moine[ti.
A[ez\mântul se afl\ `n curtea Bisericii „Sfin]ii Apostoli Petru
[i Pavel“ [i a fost ridicat [i amenajat sub directa coordonare a pr.
paroh Mare[ Costel, ajutat de credincio[i din parohie.
Noul a[ez\mânt social-filantropic din aceast\ parohie va
constitui `nc\ un centru de mare importan]\ pe lâng\ celelalte
a[ez\minte deschise pe cuprinsul eparhiei, `n cadrul sectorului
de asisten]\ social\ [i filantropie cre[tin\.
Dup\ sfin]ire s-a oficiat Sfânta Liturghie arhiereasc\, la care
au participat pr. protopop Costel Mare[ protopop de Moine[ti, pr.
Ioan Gherasimescu, vicar administrativ, `mpreun\ cu un sobor de
preo]i [i diaconi, al\turi de un impresionant num\r de credincio[i.
Deasemenea to]i credincio[ii care au venit la aceast\
srb\toare au avut bucuria de a-[i manifesta evlavia [i a se
`nchina la racla cu Sfintele Moa[te [i la icoana Maicii Domnului
aduse de la Catedrala arhiepiscopal\ din Roman, precum [i la
icoana f\c\toare de minuni a Maicii Domnului de la Trife[ti.

Procesiune de Sfânta Maria `n parohia Iuc[a, Bozieni
Cu binecuvântarea Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `n parohia Iuc[a, Comuna
Bozieni, protopopiatul Roman, a avut loc duminic\ 8 septembrie 2013, o
procesiune cu icoane `n cinstea na[terii Maicii Domnului. Cu acest prilej, pr.
Drago[ Munteanu, protoiereu al protopopiatului Roman, a oficiat slujba de
sfin]ire a troi]ei cu hramul sfin]ilor taumaturgi Sf. Nectarie [i Sf. Efrem cel

Nou. Aceasta a fost ridicat\ cu sprijinul familiei Viorel [i Violeta Lupu, fii
ai satului, la `ndemnul [i sub coordonarea pr. paroh Cristinel C\praru.
La finalul slujbei de sfin]ire, pr. protopop Munteanu Drago[ a oferit ctitorilor câte o distic]ie de vrednicie din partea Preasfin]itului P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul.
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~ntâlnirea `ntre ierarh [i tinerii absolven]i ai institutelor
de `nv\]\mânt teologic universitar a avut ca menire
s\ cerceteze chemarea pentru preo]ie.

Examen de capacitate preo]easc\
Treisprezece tineri teologi din Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului, care doresc s\ primeasc\
Taina Hirotoniei, au sus]inut examenul de capacitate preo]easc\ `n data de 27 septembrie 2013, `n
sala de conferin]e a Funda]iei „Episcop Melchisedec“ din Roman. Examenul s-a desf\[urat cu binecuvântarea [i sub directa coordonare a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, al\turi de o
comisie alc\tuit\ din p\rin]i consilieri ai Centrului
Eparhial de la Roman [i profesori de la Liceul
Teologic „Melchisedec {tef\nescu“ din Roman.
Examenul de capacitate preo]easc\ a constat `n
sus]inerea unui test scris [i a unuia oral. ~ntâlnirea
`ntre ierarh [i tinerii absolven]i ai institutelor de
`nv\]\mânt teologic universitar a avut ca menire s\
cerceteze chemarea pentru preo]ie [i s\ verifice
cuno[tin]ele ce au fost dobândite `n institu]iile teologice [i urmeaz\ a fi utilizate `n via]a pastoral\.

„Ne-am dorit ca, prin intermediul acestei `ntâlniri,
s\ descoperim voca]ia tinerilor teologi pentru via]a
misionar\ a Bisericii“, a declarat Preasfin]itul P\-

Conferin]\ `nchinat\ Sfin]ilor
~mp\ra]i Constantin [i Elena
`n Cahul-Republica Moldova
O delega]ie a Protoieriei Sascut a participat,
`n perioada 23-25 septembrie 2013, cu binecuvântarea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, la o conferin]\ `nchinat\ Sfin]ilor
~mp\ra]i Constantin [i Elena.
~ntâlnirea s-a desf\[urat `n incinta Liceului
„Mihai Eminescu“ din Cahul - Republica
Moldova. Dup\ cum ne-a relatat pr. Ioan
Negoi]\, protopop al Protopopiatului Sascut, la
eveniment au participat reprezentan]i ai
Direc]iei de `nv\]\mânt din Cahul, preo]ii
Protopopiatului Cahul, care apar]in de Mitropo-

lia Basarabiei, slujitori ai sfântului altar din Mitropolia Moldovei [i profesori de religie.
„Conferin]a s-a desf\[urat `ntr-un cadru pl\cut.
S-a `ncheiat un protocol de colaborare `ntre protopopiatele Cahul [i Sascut. Acest protocol va consta
`n livrarea unui num\r din Cronica Romanului a Eparhiei Romanului [i Bac\ului pentru fiecare parohie din Protoeria Cahul, plus cinci exemplare din
integrala Episcop Melchisedec care este `n curs de
tip\rire. Scopul acestui parteneriat este de a ne apropia [i de a sus]ine parohiile din Basarabia, care
se confrunt\ cu probleme materiale pronun]ate“, a spus
pr. protopop Ioan Negoi]\. (protoieriasascut.ro)

Bucuria sfin]irii
la Slobozia Urechesti
~n ziua de 22 septembrie a.c., PS P\rinte
Episcop Ioachim B\c\uanul a oficiat slujba de
sfin]ire a Bisericii „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i
Gavriil“ din parohia Slobozia-Ureche[ti,
Protopopiatul Sascut, jude]ul Bac\u.
L\ca[ul de cult, supus `n ultimii ani unor
lucr\ri de reconsolidare [i reconstruc]ie, a fost
ridicat `n anul 1975, `n timpul p\storirii p\rintelui Neculai Enache, fiind numit ca filie a
parohiei Ureche[ti, Protoieria Tg. Ocna. Din
anul 1997, parohia a fost `ncredin]at\ p\rintelui
paroh Gabriel Ciprian Albu, iar `n anul 2006 a
anul V (XIII) nr. 8-9

fost construit\, cu sprijinul credincio[ilor, o
cas\ praznical\. ~ncep=nd cu anul 2013,
proiectele demarate au fost continuate de pr.
Cristinel Vasile Lungu.
Momentul sfin]irii bisericii a fost un prilej
de bucurie pentru to]i cei prezen]i, completat de
participarea la oficierea Sfintei Liturghii, de
c\tre PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul.
La final, Preasfin]ia Sa a citit rug\ciuni pentru
binecuvântarea elevilor care au `nceput la mijlocul acestei luni cursurile `n cadrul noului an
[colar. (protoieriasascut.ro)

rinte Episcop Ioachim B\c\uanul cu privire la organizarea examenului de capacitate preo]easc\ `n
acest an.

Consf\tuirea anual\
a profesorilor
de religie
Cu binecuvântarea Preasfin]itului Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, `n data de 21 septembrie 2013, s-a desf\[urat, la Colegiul Na]ional
„Ferdinand I“ Bac\u, consf\tuirea anual\ a
profesorilor de religie din jude]ul Bac\u. Prof.
Irina Leonte, inspector [colar de specialitate al
disciplinei religie `n cadrul Inspectoratului
{colar Jude]ean Bac\u, a prezentat retrospectiva activit\]ilor desf\[urate `n anul [colar
precedent. Din partea cultului romano-catolic
a participat pr. Lucian Adam, inspector [colar
zonal diecezan, care a subliniat importan]a
orei de religie `n Curriculumul Na]ional.
Consf\tuirea a `nceput `ntr-o comuniune de
rug\ciune [i a continuat pe urm\toarele teme de
discu]ii: „Religia `n `nv\]\mântul românesc la
`nceputul anului [colar 2013-2014“, „Analiza
SWOT a rezultatelor la examenele na]ionale:
definitivat [i titularizare“, „Olimpiada Na]ional\
de Religie din 2014 - preciz\ri privind regulamentul de concurs, calendarul [i programa concursurilor [colare“, „Inspec]ia [colar\ - metod\
de control a calit\]ii educa]iei“, „Evaluarea - element esen]ial al procesului de `nv\]\mânt“,
„Noul Curriculum pentru religie la clasele 0-2“,
„Formarea continu\ a profesorului de religie“.
De asemenea, au fost prezentate nout\]ile de interes general, precum [i alte aspecte importante
`n leg\tur\ cu strategia didactic\, metodele
moderne de predare-`nv\]are-evaluare [i concursurile [colare de specialitate. (C.G.)

15

Prin Cercul de desen de la biserica din P\ltinata
cei mici nu [i-aau dezvoltat doar calit\]ile aristice,
ci [i pe cele suflete[ti.

BISERICA
{I SOCIETATEA

Cercul de desen de la P\ltinata o cale de a apropia copiii de Biseric\
~n perioada 6 iulie - 2 septembrie, `n parohia P\ltinata,
Protoieria One[ti, s-a desf\[urat Cercul de Desen „Sf.
Filofteia“, dedicat copiilor cu vârste cuprinse `ntre 6 [i 14 ani.
Cei mici au `nv\]at tehnici de lucru [i no]iuni elementare ale
artei plastice prin metode interactive. Au pictat pe lemn, sticl\,
pânz\, piatr\ [i hârtie. Sâmb\t\, 31 august, fiecare copil a
primit o diplom\ de participare, iar lucr\rile cele mai bune au
fost premiate. ~n ziua urm\toare, `n Casa Praznical\ a fost orgaizat\ o expozi]ie unde au putut fi admirate lucr\rile micilor
arti[ti. Cursul s-a `ncheiat pe 2 septembrie cu o excursie `n
ora[ul-sta]iune Târgu Ocna. Copiii s-au bucurat de aerosolii
benefici ai Salinei Trotu[ [i de oaza de lini[te descoperit\ la
M\n\stirile M\gura-Ocnei [i R\ducanu.
Sub privirile atente ale p\rintelui paroh Valentin Chircu [i
ale doamnei preotese, micii arti[ti [i-au descoperit [i valorificat
talentul artistic. Timizi la `nceput, au reu[it s\ `n]eleag\ importan]a [i c\ldura ce o pot sim]i `n cadrul „familiei de la
Biseric\“. Fiecare or\ de curs a surprins momente emo]ionante
[i prietenii legate. Vestea orei din urm\ a fost acceptat\ cu greu.
„Acest curs de desen a fost o ocazie de a-mi descoperi talentul.
Pictura pe sticl\ a fost cea care mi-a pl\cut cel mai mult. M-am
bucurat de atmosfera de aici la fiecare or\ [i felul lini[tit `n care
ni s-au explicat o mul]ime de lucruri noi.“ a m\rturisit AnaMaria Pan]`ru, una dintre cursante.
P\rintele s-a bucurat de fiecare moment [i de faptul c\ cei
mici nu [i-au dezvoltat doar calit\]ile aristice, ci [i pe cele suflete[ti. „Am fost martorul unui gest foarte emo]ionant. La
Festivitatea de Premiere, când unul dintre copii a `nceput s\
plâng\, doi dintre cei premia]i i-au dat din darurile lor. M\ bucur c\ au `n]eles ce `nseamn\ d\ruirea pentru a-l face pe cel\lalt
fericit.“ Cu speran]a revederii [i `n anul ce urmeaz\, cursul s-a
`ncheiat cu `mbra]i[\ri calde. (Cristiana CHIRCU)

Apel pentru sus]inerea ini]iativei „Unul dintre noi“
Patriarhia Rom=n\ lanseaz\ un apel pentru
sus]inerea ini]iativei „Unul dintre noi“. Aceasta
este una dintre primele ini]iative cet\]ene[ti europene `nregistrate `n Uniunea European\. }elul
acesteia este s\ aduc\ un progres considerabil `n
Europa, `n protejarea vie]ii umane `ncep=nd de
la concep]ie, conform competen]elor UE.
Baz=ndu-se pe defini]ia embrionului uman ca fiind `nceputul dezvolt\rii fiin]ei umane, care a
fost dat\ `ntr-o recent\ decizie a Cur]ii Europene
de Justi]ie (Brustle vs. Greenpeace), „Unul dintre noi“ cere EU sa `nceteze finan]area activit\]ilor care includ distrugerea embrionilor
umani, `n mod deosebit `n domeniile cercet\rii,
ajutorului pentru dezvoltare [i s\n\tate public\.
Aceasta va fi realizat\ printr-o schimbare a
regualmentelor financiare ale UE care hot\r\sc
cum este cheltuit bugetul EU. O astfel de interzicere ar fi o mare contribu]ie la consisten]a
politicilor `n Uniunea European\.

Ini]iativa cet\]eneasc\ european\ „Unul dintre noi“ a strâns peste 1.000.000 de semn\turi,
num\rul minim necesar prin care se poate solicita
Comisiei Europene o propunere legislativ\ `n
domeniu. Cu toate acestea, ]inta stabilit\ este de
1.200.000, deoarece unele semn\turi pot fi invalidate de Comisie dac\ nu `ndeplinesc toate
condi]iile procedurale cerute.
~n scopul strângerii de semn\turi, duminic\,
22 septembrie, `n toate ]\rile din Uniunea
European\ a fost serbat\ Ziua European\ de
sus]inere a Ini]iativei „Unul dintre noi“.
Cet\]enii români cu vârsta de peste 18 ani sunt
`ndemna]i s\ sus]in\ aceast\ ini]iativ\ prin completarea formularului ce poate fi desc\rcat [i imprimat de pe site-urile Patriarhiei Române:
www.patriarhia.ro, www.basilica.ro, www.ziarullumina.ro [i http://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/index.do.

România se `nscrie `ntre cele zece state din
Uniunea European\ care au dep\[it num\rul
minim de semn\turi necesare, `mpreun\ cu
Austria, Fran]a, Italia, Lituania, Olanda, Polonia,
Slovacia, Spania [i Ungaria.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a
aprobat sus]inerea ini]iativei cet\]ene[ti europene
„Unul dintre noi“ `n [edin]a de lucru din 4-5 iulie
2013. Patriarhia Român\ recomand\ tuturor eparhiilor din jurisdic]ia sa, precum [i organiza]iilor [i
funda]iilor care func]ioneaz\ cu binecuvântarea
Bisericii Ortodoxe Române, s\ sus]in\ [i s\ popularizeze ini]iativa cet\]eneasc\ european\ „Unul
dintre noi“, pentru strângerea unui num\r cât mai
mare de semn\turi.
Mai multe informatii puteti afla pe www.oneofus.eu/ro/, informeaz\ Agen]ia de [tiri Basilica,
a Patriarhiei Rom=ne.
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Proiectul „L\sa]i copiii s\ vin\ la Mine [i nu-i opri]i“ premier\ `n Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului
Anul acesta, la ini]iativa [i cu binecuv=ntarea
PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul, `nceputul
anului [colar a fost marcat `n mod deosebit pe
`ntreg cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, prin derularea proiectului“: „L\sa]i copii
s\ vin\ la Mine [i nu-i opri]i“. ~n cadrul acestuia,
pentru a marca `nceputul de an [colar, `n fiecare
protopopiat al eparhiei, copiii, `nso]i]i de p\rin]ii [i
dasc\lii lor, au fost invita]i la biseric\ pentru a primi binecuv=ntarea la `nceput de an [colar. Prezent
`n mijlocul [colarilor, mai mari sau mai mici,
Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim i-a determinat, pe fiecare `n parte, s\ con[tientizeze importan]a
pe care {coala [i Biserica o au `n via]a lor, c\ci, a[a
cum preciza ierarhul `n cuv=ntul adresat participan]ilor, „a pune `n rela]ie direct\ Biserica [i cultura `n cadrul [colar, nu `nseamn\ a face o `ncercare
de a pune de acord dou\ realit\]i diferite sau opuse,
ci, dimpotriv\, a considera c\ Biserica ([coala lui
Iisus) [i cultura nu sunt incompatibile. (...)
anul V (XIII) nr. 8-9

Având `n acela[i timp [i credin]\ [i moral\,
elevilor `nscri[i la [coala cre[tin\t\]ii, li se impune `mplinirea unor precepte de via]\ moral\
conforme cu cele l\sate de ~nv\]\torul Iisus
Hristos, `n perspectiva realiz\rii omului nou,
transfigurat [i apoi `ndumnezeit. De aceea, educa]ia religioas\ `n [coal\, dincolo de a `nv\]a câte
ceva despre via]a lui Hristos sau despre via]a [i
organizarea Bisericii `n general, are ca scop
con[tientizarea elevilor ca ace[tia s\ `n]eleag\ c\
activitatea lor [col\reasc\, sub toate aspectele ei,
trebuie s\ se transforme `n liturghie (jertf\), care
duce la euharistie (mul]umire).“
Dup\ rostirea rug\ciunilor speciale de binecuv=ntare a copiilor, to]i cei prezen]i au primit daruri, iar elevii proveni]i din familii defavorizate, cu rezultate bune la `nv\]\tur\, au aflat
c\ vor fi sus]inu]i, `n m\sura posibilit\]ilor, de
parohiile din care provin, pentru a-[i continua
studiile.

~ntâlnirea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul
cu elevii din Arhiepiscopia Romanului [i
Bac\ului s-a desf\[urat dup\ urm\torul program:
1 septembrie - Protopopiatul Buhu[i, 7 septembrie - Protopopiatul Moine[ti, 12-13-14 septembrie - `nt=lniri cu elevii din diferite parohii ale
Protopopiatului Bac\u, pe 15 septembrie la Sascut [i `n Roman. Luni, 16 septembrie, Preasfin]ia
Sa a participat la deschiderea anului [colar la
Colegiul „Mihai Eminescu“ din Bac\u, iar la ora
17:00, a binecuv=ntat deschiderea a anului [colar
`n Protopopiatul One[ti.
Constituind o premier\ pentru Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului, proiectul „L\sa]i copiii s\
vin\ la mine [i nu-i opri]i“ desf\[urat `n s\pt\m=nile premerg\toare anului [colar a avut ecou
at=t `n sufletele copiilor, c=t [i a dasc\lilor care au
apreciat deschiderea Bisericii fa]\ de problemele
[colarilor. (n. red.)
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Dac\ `ncepem ceva `n numele lui Dumnezeu,
„D
toat\ activitatea noastr\ ulterioar\ este binecuvântat\
de Dumnezeu“ (PS Episcop Ioachim B\c\uanul)

BISERICA
{I {COALA

~nceputul anului bisericesc
[i anului [colar `n Protopopiatul Buhu[i
Protopopiatul Buhu[i a organizat `n data de 1
septembrie 2013, `n prima zi a anului bisericesc,
o procesiune pe traseul dintre Bisericile „Sfin]ii
Trei Ierarhi“ (Spital) [i „Sfântul Nicolae“. Al\turi
de preo]i [i de cei peste 4000 de credincio[i s-au
aflat [i ~naltpreasfin]itul P\rinte Calinic, Arhiepiscopul Arge[ului [i Muscelului [i Preasfin]itul
P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
S\rb\toarea spiritual\ din urbea buhu[ean\ a
debutat la ora 15.00, când peste 4000 de credincio[i [i câteva zeci de preo]i s-au adunat `n centrul ora[ului pentru a participa la cea mai mare
procesiune organizat\ `n aceast\ zon\ a eparhiei.
Cu aceast\ ocazie au fost aduse aici spre
`nchinarea credincio[ilor icoana f\c\toare de minuni de la Trife[ti, racla cu sfinte moa[te de la
M\n\stirea Ciolpani, precum [i ve[mântul Cuvioasei Parascheva de la parohia Bl\ge[ti. „Procesiunea organizat\ ast\zi se `ncadreaz\ `n cadrul
manifest\rilor prilejuite de serbarea anului omagial al Sfin]ilor ~mp\ra]i Constantin [i Elena. Este
pentru prima dat\ când credincio[ii din Protoieria
Buhu[i au ie[it `n public pentru a-L m\rturisi pe
Hristos ca Domn [i ~nv\]\tor. Este o mare bucurie
[i o mare s\rb\toare pentru noi. ~n cadrul acesta
deosebit a fost lansat [i proiectul „L\sa]i copii s\
vin\ la Mine [i nu-i opri]i“, iar noi, Protoieria
Buhu[i suntem primii care derul\m acest proiect
deopotriv\ `ndr\zne] [i frumos“, a declarat pr.
Vasile Cosma, protopop de Buhu[i.
Dup\ slujba „Te Deum“, oficiat\ pe esplanada
din fa]a Casei de Cultur\, to]i cei prezen]i, ierarhi,
preo]i consilieri [i inspectori ai Centrului eparhial,
protopopi [i preo]i slujitori s-au `ndreptat spre
Catedrala „Sf. Nicolae“. Aici au fi expuse spre
`nchinare cele dou\ icoane f\c\toare de minuni,
racla cu sfintele moa[te [i ve[mântul sfintei
Cuvioase Parascheva. ~n continuare, la Catedrala
„Sfântul Nicolae“ a fost oficiat\ slujba Vecerniei
unit\ cu Litia. „Iat\, cu ajutorul lui Dumnezeu,
ast\zi, 1 septembrie, `ncepem anul bisericesc care
are o importan]\ deosebit\ pentru Biserica noastr\
Ortodox\. Este anul care se interpune `ntr-un fel `n
mijlocul vremilor. Ast\zi, `n Evanghelie, Hristos ne
`ndeamn\ s\ pre]uim acest timp pe care Dumnezeu
ni l-a dat spre transfigurare [i, de aceea, am venit cu
to]ii acum la Buhu[i ca s\ consemn\m acest `nceput
binecuvântat de Dumnezeu. Pentru c\, dac\
`ncepem ceva `n numele lui Dumnezeu, toat\ activitatea noastr\ ulterioar\ este binecuvântat\ de
Dumnezeu“, a spus PS P\rinte Ioachim B\c\uanul.
Tot `n acest cadru a fost lansat [i proiectul
„L\sa]i copii s\ vin\ la Mine [i nu-i opri]i“.
Pentru a marca `nceputul de an [colar, a fost oficiat\ o slujb\ de binecuvântare, iar 100 de copii

~ncep=nd de la Buhu[i, anul acesta, elevii au fost chema]i `n biseric\, `nainte ca
preo]ii s\ fie chema]i `n [coli. Biserica [i {coala s-au `nt=lnit la `nceput de an

au primit `n dar ghiozdane cu rechizite. Bucuriei
darurilor oferite celor mici s-a ad\ugat [i
prezentarea parohiilor care, din fonduri proprii,

vor sus]ine elevi la studiu `n ciclul primar, gimnaziat [i liceal, atât `n Buhu[i, cât [i `n alte localit\]i. (pr. Ctin GHERASIM)
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Protopopiatul Moine[ti, prin preo]ii [i toate
parohiile sale, sus]ine, sub diferite forme,
`n acest nou an [colar, din fonduri proprii,
aproape 300 de elevi la studiu

Ghiozdane `n dar `n prima zi de [coal\
Peste 90 de preo]i din Protopopiatul Moine[ti
au purtat sâmb\t\, 7 septembrie 2013, pe str\zile
din centrul municipiului Moine[ti, icoana f\c\toare de minuni a Maicii Domnului de la Trife[ti
[i, de la Catedrala arhiepiscopal\ din Roman,
icoana Maicii Domnului [i racla cu moa[te, pe
traseul dintre Bisericile „Sfin]ii Apostoli Petru [i
Pavel“ (G\z\rie) [i „Sfântul Nicolae“ (centru).
S\rb\toarea a debutat `n comuna Zeme[, unde
PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul a fost
prezent `n mijlocul credincio[ilor din aceast\ localitate, binecuvântând `nceputul noului an [colar
[i a anului bisericesc. Cu aceast\ ocazie copiii ce
provin din familii defavorizate au primit din partea
ierahului ghiozdane cu rechizite pentru noul an.
~n jurul orei 16, to]i cei prezen]i - ierarh,
preo]i consilieri [i inspectori ai Centrului
Eparhial, protopopi [i preo]i slujitori din cadrul
protopopiatului Moine[ti, al\turi de toat\ suflarea
ortodox\ din ora[ [i `mprejurimi, `nsumând peste
4000 de credincio[i - s-au adunat la Biserica
Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel (G\z\rie), unde a

fost oficiat\ slujba Vecerniei. Dup\ acest moment, `n armonia acatistului Sfintei Cuvioase
Parascheva, cu to]ii s-au `ndreptat spre Catedrala
„Sf. Nicolae“ din centrul ora[ului, unde au fost
expuse spre `nchinare cele dou\ icoane f\c\toare
de minuni [i racla cu moa[te, dup\ care, pe o
scen\ special amenajat\ a fost oficiat\ o slujb\ religioas\. Cu aceast\ ocazie s-a sfin]it [i o icoan\
cu Maica Domnului adus\ la Biserica „Sf.
Nicolae“ de la Muntele Athos.
La final, peste 250 de copii ce provin din
familii cu o situa]ie financiar\ precar\ au primit
din partea ierahului ghiozdane cu rechizite pentru

noul an. ~n continuare au fost prezentate parohiile care, din fonduri proprii, vor sus]ine elevi la
studiu `n ciclul primar, gimnazial [i liceal, atât `n
Moine[ti, cât [i `n alte localit\]i. Copiii au promis
c\ se vor str\dui s\ fie mai silitori [i s\ devin\
modele pentru semenii lor prin comportament [i
mod de via]\.
~ntâlnirea dintre ierarhul locului [i cei mai
tineri fii ai Bisericii s-a `nscris `ntre activit\]ile din
cadrul amplului proiect „L\sa]i copiii s\ vin\ la
Mine [i nu-i opri]i“, derulat `n eparhia Romanului
la ini]iativa [i cu binecuvântarea Preasfin]itului
P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul.

Bucuria `nceputului [colii
la Co[nea
~n cadrul aceluia[i proiect, to]i copiii de
la {coala cu clasele I-VIII din satul Co[nea,
comuna Ag\[, au primit luni, 16 septembrie,
`n prima zi de [coal\, ghiozdane complet
echipate cu rechizite [i toate cele necesare
pentru noul an [colar.
Acest\ zi a `nsemnat, pentru elevii din
satul Co[nea, dar [i pentru p\rin]ii lor, nu
doar deschiderea oficial\ a cursurilor, ci [i
bucuria pe care o aduce rug\ciunea, mai ales
când este `nso]it\ de semnele dragostei darul oferit din suflet. Dup\ oficierea slujbei
de „Te-Deum“, p\rintele protopop Costel
Mare[ a oferit celor 17 pre[colari [i 46 de
[colari din satul Co[nea, `n cadrul proiectului „L\sa]i copiii s\ vin\ la Mine [i nu-i opri]i“, dulciuri [i ghiozdane complet echipate
cu rechizite. Protopopiatul Moine[ti, prin
preo]ii [i toate parohiile sale, sus]ine, sub
diferite forme, `n acest nou an [colar, din fonduri proprii, aproape 300 de elevi la studiu `n
ciclul primar, gimnazial [i liceal, atât `n
Moine[ti cât [i `n alte localit\]i. ~n acest
proiect se `ncadreaz\ [i cele 100 de ghiozdane
echipate, dintre care primele 46 au fost oferite
copiilor din Co[nea. ~n zilele urm\toare au
fost oferite ghiozdane [i celor 20 de copii de
la Centrul de Zi al Protopopiatului precum [i
altor 34 de copii provenind din familii aflate
`n dificultate. (protoieriamoine[ti.ro)
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Dup\ procesiunea organizat\ s=mb\t\ 7 septembrie `n Moine[ti,
copiii din aceast\ parte a eparhiei au primit binecuv=ntarea arhiereasc\
pentru un an [colar plin de roade duhovnice[ti
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Parohiile implicate `n proiectul „LL\sa]i copiii s\ vin\
la mine [i nu-ii opri]i“ [i-aau propus sus]inerea concret\ a
eforturilor copiilor defavoriza]i de a-[[i continua studiile.

BISERICA
{I {COALA

Vineri, 13 septembrie a.c., PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul
i-a binecuv=ntat pe copiii veni]i la Biserica „Sf. Gheorghe“ din Bac\u

Slujbe de binecuvântare la `nceputul anului [colar
Elevii din parohiile aflate `n comuna Letea
Veche, jude]ul Bac\u, precum [i din parohiile
„~nvierea Domnului“, „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena“ - CFR, „Sfin]ii Trei Ierarhi“,
Lazaret [i „Sf. Dumitru“- Gher\ie[ti din Bac\u
au participat joi, 12 septembrie 2013, la slujbele de binecuvântare pentru `nceperea anului
[colar oficiate de Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
Manifest\rile religioase au fost derulate `n
cadrul proiectului „L\sa]i copiii s\ vin\ la Mine
[i nu-i opri]i“. Evenimentele au constituit o
adev\rat\ bucurie, atât pentru micu]ii prezen]i `n
sfintele l\ca[uri, cât [i pentru p\rin]ii [i bunicii
acestora, `ntrucât, al\turi de arhiereasca binecuvântare, elevii au primit [i cadouri din partea
Preasfin]itului P\rinte Episcop Ioachim [i a
preo]ilor slujitori. Mai mult, fiecare dintre parohiile implicate `n proiect [i-a propus sus]inerea
concret\ a eforturilor copiilor defavoriza]i de a[i continua studiile.

~ntâlnirea Preasfin]itului Episcop Ioachim
B\c\uanul cu elevii b\c\uani a continuat vineri,
13 septembrie, la ora 16 la parohia „Sf. Gheorghe“, apoi la ora 17.00 la Catedrala „~n\l]area
Domnului“. Apoi, sâmb\t\, 14 septembrie, ora
17.00, ierarhul s-a aflat `ntre elevii b\c\uani aduna]i la Biserica „Precista“, iar la orele 18.00, la
Biserica „Sf. Dumitru“ Narcisa.

~nceput de an [colar la Colegiul
„Mihai Eminescu“ din Bac\u
Debutul noului an [colar a fost o s\rb\toare
pentru elevii de la Colegiul „Mihai Eminescu“
din municipiul Bac\u, acolo unde, luni, 16 septembrie, s-a aflat Preasfin]itul P\rinte Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `nconjurat de un sobor de
preo]i. ~ntr-o atmosfer\ specific\ unui colegiu de
prim rang al ora[ului, ierarhul a fost `ntâmpinat
cu pâine [i sare de elevii institu]iei de `nv\]\mânt,`mbr\ca]i `n haine tradi]ionale.

PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul a oficiat o slujb\ de binecuvântare a elevilor [i a cadrelor didactice, dup\ care a felicitat-o pe prof.
Constantina Hulea, directorul Colegiului „Mihai
Eminescu“, oferindu-i `n dar o icoan\. Dup\ acesta, a fost prezentat `n mod public [i noul preot
care va activa la capela Colegiului, respectiv
p\rintele Iustinian Cimpoieru, cadru didactic `n
aceast\ unitate [colar\.
~n cuvântul rostit cu aceast\ ocazie, Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul a f\cut referire la
importan]a pred\rii disciplinei Religie `n [coal\, reamintind leg\tura strâns\ [i frumoas\ dintre {coal\
[i Biseric\, atât de veche [i atât de necesar\ pentru
un proces educa]ional trainic [i eficient, mai ales `n
contextul societ\]ii de ast\zi. Preasfin]ia Sa le-a amintit celor prezen]i faptul c\ anul acesta sunt serba]i `n mod deosebit sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i
Elena, [i i-a `ndemnat pe elevi s\ citeasc\ [i s\ cunoasc\ via]a acestor Sfin]i care au redat libertatea
credin]ei cre[tine [i care r\mân mereu modele vii
pentru tinerele genera]ii. (Pr. Ctin GHERASIM)
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La `ntâlnirea din curtea Centrului Eparhial
de la Roman, copiii prezen]i au primit daruri
[i au fost binecuvânta]i de Preasfin]itul P\rinte
Episcop Ioachim B\c\uanul.

Rug\, binecuvântare [i ajutor pentru elevii din Roman
Sute de elevi din municipiul Roman au participat al\turi de preo]i, duminic\, 15 septembrie 2013,
la ora 17.00, la slujba de binecuvântare oficiat\ de
Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, la
Catedrala „Sfânta Cuvioas\ Parascheva“ din
Roman, cu ocazia `nceputului noului an [colar.
~ntâlnirea ierarhului cu micu]ii care `nva]\ la
[colile din ora[ a f\cut parte din programul
„L\sa]i copiii s\ vin\ la Mine [i nu-i opri]i“ care
se deruleaz\ `n Eparhia Romanului [i Bac\ului,
prin intermediul c\ruia elevilor cu situa]ie material\ [i financiar\ precar\ li se ofer\ sprijin pentru
a-[i putea continua studiile `n condi]ii optime.
De altfel, [i la `ntâlnirea din curtea Centrului
Eparhial de la Roman, copiii prezen]i au primit
daruri [i au fost binecuvânta]i de Preasfin]itul
P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul. (C.G.)

Bac\u, 13 septembrie 2013

Roman, 15 septembrie 2013

Moine[ti,
7 septembrie 2013
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Sute de elevi [i profesori au participat luni, 16 septembrie,
la slujba de binecuvântare a `nceputului de an [colar oficiat\
de Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vvicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
la Catedrala „P
Pogorârea Duhului Sfânt“ din One[ti.

BISERICA
{I {COALA

Daruri de la Biseric\ pentru elevii iubitori de Hristos

One[ti, 16 septembrie 2013

One[ti, 16 septembrie 2013

Câteva sute de elevi [i profesori au participat
luni, 16 septembrie, la slujba de binecuvântare a
`nceputului de an [colar oficiat\ de Preasfin]itul
P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, la
Catedrala „Pogorârea Duhului Sfânt“ din One[ti.
Sosi]i din toate parohiile acestei protoierii, copiii,
`nso]i]i de dasc\lii lor, „formatori de `ngeri“, dup\
cum i-a numit ierarhul, s-au rugat `mpreun\ `n cadrul
slujbei speciale care a marcat `nceputul proiectului
„L\sa]i copiii s\ vin\ la Mine [i nu-i opri]i.
La finalul acesteia, elevii au primit daruri din
partea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, care i-a
binecuvântat [i i-a `ndemnat s\-[i iubeasc\ `nv\]\torii [i profesorii, s\ iubeasc\ studiul, s\ respecte
[i s\-[i `nsu[easc\ valorile morale [i spirituale specifice Bisericii noastre [i poporului român drepm\ritor. La rândul s\u, p\rintele protopop Constantin
Alupei a oferit rechizite elevilor din partea preo]ilor din protoieria One[ti. (C.G.)

One[ti, 16 septembrie 2013
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DOCUMENTAR
Ilustrul ierarh Veniamin Costachi ctitor `n `nv\]\mântul românesc
obliga]i s\ organizeze, s\ sus]in\ [i s\ controleze
dou\ [coli slavo-moldovene[ti, `ngrijndu-se de
profesori [i de `ntre]inerea a dou\zeci de ucenici
s\raci cu hran\ [i cu cele ce vor socoti c\ le sunt
necesare. Deci, timp de 11 ani, Veniamin
Costachi s-a ocupat `ndeaproape de organizarea
[colilor episcopale, având totodat\ prilejul de a se
orienta `n sistemul de `nv\]\tur\ al vremii [i de a
câ[tiga o bogat\ experien]\ `n problemele de
acest fel ale Moldovei.
~n principiile educa]iei [colare, mitropolitul
Veniamin Costachi a adus o concep]ie nou\ fa]\
de a domnilor fanario]i. „N\dejdea pe care am
hr\nit-o [i o hr\nesc `n sufletul meu, scria
Veniamin Costachi `n 1824, e c\ `nmul]indu-se
c\r]ile [i [tiin]ele - dac\ nu eu - m\car urma[ii
mei, se vor `nvrednici de un cler `nv\]at [i cuviincios [i de un norod luminat.“
Pentru omul de cultur\ Veniamin Costachi,
`nsu[irea [tiin]ei de carte era o condi]ie obligatorie a progresului societ\]ii române[ti. „Omul nu
se na[te `nv\]at ca paianjenul care `[i `mplete[te
pânza sa, (...), `nvâ]ând `ns\ [i `ndeletnicindu-se
(...) alc\tuind ]es\turi atât de sub]iri `ncât la cei
f\r\ [tiin]\ aceasta cu greu a crede este c\ sunt lucruri de mâini omene[ti;(…) cânt\re]ul nu se
na[te cântând cu bun\ armonie ca privighetoarea,
`nv\]\tura `ns\ [i `ndeletnicirea i-au putut ajuta
s\-[i canoniseasc\ `n\l]area [i pogorârea gâtlejului s\u mai me[te[ugos decât toate binecuvânt\toarele p\s\ri.“

Anul acesta se `mplinesc 210
ani de c=nd distinsul ierarh
c\rturar Veniamin Costachi a
p\r\sit scaunul de episcop al
Romanului, pentru a deveni
mitropolit al Moldovei. Fost
episcop al Hu[ilor (1792 1796), apoi episcop de Roman
timp de 7 ani (1796 - 1803),
Veniamin Costachi a devenit
mitropolit al Moldovei, cu
dou\ scurte `ntreruperi, pân\
`n anul 1842.
Ocupând jum\tate de secol din via]a eclesiastic\ [i cultural\ a Moldovei, `ntr-o epoc\ de
r\spântie, Veniamin Costachi continu\ s\ constituie un punct nodal al istoriei na]ionale [i un centru de referin]\ pentru cercet\rile istoricilor no[tri.
C\rturar distins, conduc\tor spiritual, ctitor [i
`ndrum\tor al [colilor na]ionale, el a desf\[urat
totodat\ [i o ampl\ activitate pe t\râm social.
Mitropolitul Veniamin Costachi a r\mas `n istoria poporului român ca un reper `n ceea ce
prive[te implicarea factorului eclesiastic `n
domeniul laicului, prin activitatea de introducere
a limbii române la nivel institu]ional. Acesta a
fost unul dintre obiectivele marelui c\rturar
Veniamin Costachi - utilizarea limbii române `n
institu]iile administrative [i culturale.

Episcop la 23 de ani
Originar dintr-o veche familie de boieri
moldoveni, Vasile Costachi, s-a n\scut `n anul
1768 `n localitatea Ro[ie[ti-Vaslui. Educa]ia a
primit-o `n sânul familiei, urmând ulterior cursurile de la M\n\stirea „Sfin]ii Trei Ierarhi“ din
Ia[i. A fost c\lug\rit la vârsta de 15 ani la Hu[i,
primind ca nume de c\lug\rie Veniamin.
Episcopul Iacob Stamati era un cunoscut
c\rturar cu idei de origine iluminist\, sub influen]a c\rora se afla [i ucenicul s\u, tân\rul
c\lug\r Veniamin. Aceste idei de sorginte iluminist\ se reg\sesc `n programul mitropolitului Iacob
Stamati de reorganizare a [colilor din Moldova.
Hirotonit ierodiacon [i ieromonah, rânduit
apoi eclesiarh al Catedralei mitropolitane din
Ia[i, dup\ scurt timp a fost numit egumen pe
seama M\n\stirii „Sfântul Spiridon“ din Ia[i.
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Ctitor de [coal\ rom=neasc\
Mitropolitul Veniamin Costachi
al Moldovei (1768-1846)

Abia trecut de vârsta de 23 de ani, a fost ales
episcop la Hu[i `n 1792, pentru ca peste patru ani
s\ fie ales episcop al Romanului, iar `n martie
1803 mitropolit al Moldovei. Ca mitropolit a
p\storit aproape 40 de ani, pân\ `n 1842, cu dou\
`ntreruperi: `ntre 1808-1812 [i `ntre 1821 -1823.

~nv\]\tura - condi]ie obligatorie
a progresului societ\]ii române[ti
Istoriografia noastr\ pân\ `n prezent a insistat
asupra activit\]ii `n domeniul organiz\rii [colare
numai din perioada când Veniamin Costachi a
ocupat scaunul de mitropolit al Moldovei. ~ns\,
`n realitate, aceast\ activitate `ncepe de când a
ocupat scaunul episcopal de la Hu[i [i apoi pe cel
din Roman.
Potrivit hrisovului dat de Alexandru
Mavrocordat, episcopii din Hu[i [i Roman erau

Dintre ctitoriile sale de suflet amintim: la 26
iulie 1803, domnitorul Constantin Moruzi, mut\
maicile de la m\n\stirea Socola la m\n\stirea
Agapia. Hrisovul de la 1 septembrie 1803 statornice[te definitiv `nfiin]area „{coalei feciorilor de
preo]i“. De asemenea, hrisovul stabile[te „ca la
m\n\stirea Agapia s\ se a[eze un dasc\l b\trân procopsit la `nv\]\tur\, care s\ `nve]e pe maici carte
greceasc\ [i elineasc\ [i dup\ ce vreunele din maici
vor câ[tiga procopseala limbii grece[ti [i eline[ti,
atunci vor r\mâne acestea dasc\li `n m\n\stire. Iar
la m\n\stirea Socola, ce este aci aproape de E[i s\
se a[eze o [coal\ cu dasc\li moldovene[ti, care s\
fie pentru `nv\]\tura feciorilor de preo]i [i de diaconi, care la vremea lor, numai dintr-aceia s\ se hirotonesc\ preo]i [i toate veniturile acestei m\n\stiri
s\ fie pentru plata dasc\lilor.“
Veniamin Costachi a `n]eles un lucru care `n
mi[carea eclesiastic\ a Apusului se va explicita
abia peste o jum\tate de secol (epoca lui „De rerum novarum“), anume c\ Biserica are un rol
bine determinat, [i c\ ea nu se poate sustrage de
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Dintr-oo rudimentar\ bolni]\,
episcopul Veniamin Costachi sus]ine s\ se fac\
la Roman o institu]ie spitaliceasc\ respectat\.

 la datoriile sale fa]\ de multele trebuin]e ale cre-

dincio[ilor.
Astfel, dintr-o rudimentar\ bolni]\, el sus]ine s\
se fac\ la Roman o institu]ie spitaliceasc\ respectat\: „Ospitalul s\racilor din târgul Romanului“,
dotat cu doctor [i cu farmacie proprie. Pentru copiii
orfani [i s\raci a ajutat `nfiin]area, `n 1803, a unei
case de ocrotire (orfanotrofion). ~n fruntea divanului Moldovei sau ca pre[edinte al Adun\rii ob[te[ti,
iar `n câteva rânduri ca loc]iitor de domn, Veniamin
Costachi - ajuns mitropolit al ]\rii la vârsta de 35 de
ani - privegheaz\ bunul mers al treburilor ]\rii. A
ajutat generos pe cei s\raci, pe bolnavi, ca [i pe cei
c\zu]i sub lege.
Dar ]inta principal\ a eforturilor sale pe t\râm
ob[tesc a fost ridicarea poporului prin lumina
`nv\]\turii. Ctitor al Seminarului de la Socola
(1803), el a `nfiin]at, ca pre[edinte al Eforiei
{coalelor din Moldova, mai multe [coli `ntre care
una de ingineri hotarnici. Pe Gheorghe Asachi la trimis la Lemberg s\ studieze ingineria. Istoria
revendic\ pentru Veniamin Costachi, meritul de a
fi privit cu dragoste cultura na]ional\ `ntr-un moment dintre cele mai dificile. Kog\lniceanu
`nsu[i, care i-a p\strat o nealterat\ stim\, a ]inut s\
precizeze acest lucru. Pe când mitropolitul se afla
la m\n\stirea Slatina, el `i fixa `n chip de omagiu,
efigia cultural\ `n coloanele „Prop\[irii“, reproducând [i o list\ care cuprindea c\r]ile tip\rite de
ierarh, cele `n curs de editare, precum [i manuscrisele p\strate `n biblioteca seminarului. Rostul
`ndelungatei sale activit\]i `l m\rturise[te singur:
„ca românii s\ aib\ `n cer un Dumnezeu [i pe
p\mânt o patrie“.
Casa Veniamin Costachi
este una dintre cele mai
vechi [i valoroase edificii
laice p\strate `n ora[ul Roman, printre pu]inele din
Moldova care, `n urma restaur\rii [i-a rec\p\tat adev\rata fa]\ a unei construc]ii
din sec. XVIII.
~n incinta ansamblului
arhitectural al Catedralei
Arhiepiscopale din Roman
se afl\ cl\direa cunoscut\
sub numele de „Casa Veniamin Costachi“. Ridicat\
`n sec. al XVIII-lea, cl\direa `i este atribuit\ ierarhului c\rturar care a p\storit la
Roman `ntre anii 1796 1802. Vestigiile arheologice
indica ridicarea acestui edificiu pe locul unor construc]ii mai vechi datate `n
secolul al XVI-lea.

Opera cultural\ a mitropolitului cuprinde un
orizont ideologic destul de larg pentru epoca sa.
~ndrum\ `nfiin]area de [coli `n ora[ele mai importante, vizând instruirea deopotriv\ a p\mântenilor, a str\inilor [i a s\racilor, trimite tineri s\
studieze `n universit\]i str\ine f\r\ s\ ]in\ seama
cu stricte]e de condi]ia lor social\.
Dup\ trei ani de perfec]ionare la Viena,
tân\rul student, Gheoghe Asachi, este trimis la
Roma, dup\ care se `ntoarce `n ]ar\ cu un important bagaj [tiin]ific, unde cu ajutorul mitropolitului Veniamin deschide, `n ianuarie 1814, cursul
teoretic [i practic de inginerie `n limba român\ la
Academia domneasc\ de la Ia[i, demonstrând c\
se pot realiza [i astfel de cursuri la fel de valoroase [i `n limba român\. Poate chiar mai mult
decât un p\rinte natural, p\rintele Veniamin a
avut grij\ de absolven]ii cursurilor de la Ia[i; astfel dup\ `ntemeierea {colii „Sfântul Sava“ de la
Bucure[ti, el trimite o parte dintre elevii s\i la
continuarea studiilor rugând pe mitropolitul
muntean Grigorie Dasc\lu s\ poarte de grij\ acestora asigurându-se de buna lor [edere la studii.

DOCUMENTAR

~ntemeietorul spitalului din Roman

uneltite [i cunoscute `ntru amândou\ ]\rile.“ De
asemenea `n perioada cât a fost vl\dic\ al
eparhiei Romanului (1796-1800), a fost ctitorul
unui spital `n ora[ul Roman (1798), ocupându-se
chiar [i de angajarea unor cadre medicale competente.
Toate acestea au izvorât din inima sa generoas\, avându-l ca exemplu pe Sfântul Vasile cel
Mare, ctitorul primului a[ez\mânt medical de o
asemenea anvergur\. ~ns\, aspectul financiar
avea s\ fie problema principal\ `n derularea acestui act filantropic, c\ci ,,veniturile sale episcopale
ne ajungând pentru `ntre]inerea acestei binefaceri, el a fost silit a se `mprumuta cu 80 pungi de
lei, pe care s-a `ndurat a-i pl\ti din viitoarele sale
venituri“.
Cele amintite mai sus sunt doar câteva direc]ii
`n care a activat cu succes ierarhul moldovean,
fapt ce denot\ complexitatea activit\]ilor sale,
motiv pentru care a [i fost ales `n panteonul personalit\]ilor memorabile ale Moldovei.
Pe drept cuvânt, istoricului, poetului [i publicistului francez Edgar Quinet, marele ierarh
moldovean `i ap\rea ca un „spirit de rena[tere
printre români“. (Pr. prof. dr. Ctin LEONTE)

~n afara `nv\]\mântului, o alt\ preocupare a
ierarhului moldovean este cea a tiparului. ~nc\
din anul 1804 este reorganizat\ tipografia de la
Ia[i, de unde vor vedea lumina tiparului numeroase c\r]i utile clericilor [i credincio[ilor
vremii. Activitatea sa c\rtur\reasc\ s-a desf\[urat,
dup\ cum singur afirm\, „uneltind limba potrivit
vremii [i neamului românesc [i zicerii de ob[te
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REPERE
Agenda de lucru a PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul,
pe lunile august-septembrie 2013
AUGUST
1 august
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ioan Vadana, Parohia
S\uce[ti; Pr. Constantin P\tr\uceanu, Parohia Horia; Pr.
Florin Lambru, Parohia Lecca-Ungureni; Pr. Petru Burduja,
Parohia Bere[ti Sascut; un grup de credincio[i din Chi[in\u;
un grup de credincio[i din Parohia Poieni]a.
2 august
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Sârcu, Parohia „Sf.
Trei Ierarhi“, Bac\u; Pr. Liviu D\nil\, Parohia Chetri[; Pr.
Vasile Cozma, protopop al Protopopiatului Buhu[i; Pr. Petric\
Cauti[, Parohia Borze[ti; Pr. Codrin Lasl\u, Parohia Fulgeri[;
d-l Prof. Dan Zamfirescu, Bucure[ti;
3 august
Duminic\, 4 august
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Vlad
Nicolae Samoil\, pe seama Catedralei arhiepiscopale.
5 august
- a oficiat, al\turi de IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei
[i Bucovinei, Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Ioan Iacob“,
Seminarul Teologic „Veniamin Costachi“, M-rea Neam];
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „Schimbarea la
Fa]\“, cimitir Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
6 august
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea „Sf. Sava“,
Berzun]i. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
7 august
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Cuv.
Teodora“, M\n\stirea Sihla. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
8 august
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ovidiu Radu, Biserica
„Schimbarea la Fa]\“, S\rata II, Bac\u; Pr. Dan Alexandru
Antoce, Parohia „Precista Mare“, Roman; Pr. Valentin
D\sc\lescu, Bac\u ; Pr. Ioan Ple[c\u, Parohia „Sf. Dumitru“,
Bac\u; d-l Adrian Bârdan, Bac\u;
9 august
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Mih\i]\ Popovici, Parohia
„Precista Mic\“, Roman; Pr. Sânic\ Palade, Pr. Vasile Iancu,
Parohia Cotu Vame[; Pr. Mâ]\ Ilarion, Parohia Hârja; Pr.
Eugen Ciprian Ciuche, consilier social-filantropic;
Duminic\, 11 august
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica Precista, Bac\u. A
rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
12 august
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului Eparhial;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Petric\ Geanin Anchidin,
Parohia Ro[iori, Bac\u ; Pr. Gavril\ Trofor, Parohia Traian,
Bac\u; Pr. Sânic\ Palade, Parohia Cotu Vame[; Pr. Vasile
Cozma, protopop al Protopopiatului Buhu[i; Pr. Ioan Negoi]\,
protopop al Protopopiatului Sascut;
- a prezidat comisia care a f\cut cercet\ri de deshumare a
raclei cu moa[tele Sf Cuv. Iosif, la M\n\stirea Varatic;
13 august
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: d-l Toader Barbu, Bac\u; Pr.
Ovidiu Radu, Biserica „Schimbarea la Fa]\“, S\rata II; Pr.
Vasile Matcovici, Ia[i; d-na Daniela Strugaru, One[ti; Pr.
Adrian Frunz\, Parohia Frunte[ti;
14 august
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: d-na Elena Maftei, Roman; Pr.
Costel Mare[, protopop al Protopopiatului Moine[ti; Pr. Florin
Aurel }uscanu, protopop al Protopopiatului Roman; Pr. Mihai
Iftimie, Parohia Fundoaia; Pr. Daniel Marari, Parohia Fundu
Tutovei ; Pr. Lauren]iu Adumitroaie, Parohia Godine[ti; Pr.
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Vasile Liche, Parohia Poieni; d-l Justinian Cimpoieru, Bac\u; dna Ramona Dârlea; d-l Teodor Astanc\i; d-na Rodica Verzinte,
Bac\u; d-l C\t\lin Andrioaie; d-l Vasile N\stase; Ioan Gu]an;
- a oficiat slujba vecerniei la Biserica „Precista Mare“, Roman;
Joi, 15 august
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Adormirea Maicii
Domnului“, M\n\stirea Varatic. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a participat la Gala Serviciilor Social-Filantropice, Bac\u;
16 august
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Adormirea Maicii
Domnului“, M\n\stirea V\ratec. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
Duminic\, 18 august
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Bisericii „Sf. Parascheva“
Parohia Frunte[ti;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Parascheva“
Parohia Frunte[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotesit `n treapta de iconom-stavrofor pe PC Pr.
paroh Frunz\ Adrian, Parohia Frunte[ti, Protopopiatul Bac\u;
- a oficiat slujba de sfin]ire a clopotni]ei de la Filia
Heltioara-R\ze[ti, Parohia Traian. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotesit `n treapta de iconom pe PC Pr. paroh Gavril\
Trofor, Parohia Traian, Protopopiatul Bac\u.
19 august
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Cozma, protopop al
Protopopiatului Buhu[i; Pr. Marcel Onofrei, Parohia
„Pogorârea Sf. Duh“, armeneasc\, Roman; Pr. Ioan Mitrea,
Parohia Bârs\ne[ti; Pr. Gheorghe Chirica, Parohia Lunca
Filipeni; Pr. Vasile Lica, Ia[i; Pr. Ioan Palur, Parohia Letea
Veche; Pr. Gavril\ Trofor, Parohia Traian, Bac\u; Pr. Adrian
Frunz\, Parohia Frunte[ti; d-l R\zvan }uglea, Com\ne[ti;
Monahia Mina Dediu, Ia[i.
20 august
- audien]e [i lucr\ri de birou;
21 august
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: d-l Nicolae Cernat; d-l Ioan
Gu]anu; Pr. Ion Isachi, Parohia Avere[ti; Pr. Vasile Lica, Ia[i;
Pr. Dan Miloiu, Parohia M\n\stirea Ca[in; d-l Gelu
Dospinescu, Bac\u; d-l Flavius Mihai Balaban, Bac\u; Pr.
Adrian Merlu[c\, Parohia Le]cani.
- a prezidat [edin]a de lucru cu preo]ii din Protopopiatul
Roman, la Centrul eparhial;
22 august
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Sânic\ Palade, Parohia Cotu Vame[;
23 august
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Florin Aurel }uscanu, protopop al Protopopiatului Roman; Pr. Gheorghe Paleu, secretar al Protopopiatului Roman;
Sâmb\t\, 24 august
- a oficiat Taina Sf. Cununii tinerilor Adrian Dumitru [i
Maria Loredana Drobot\, la Biserica „Sf. Ioan“, Bac\u;
- a oficiat slujba de sfin]ire a bisericii „Sf. Nicolae“ din
Parohia Ro[iori. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotesit `n treapta de iconom-stavrofor pe PC Pr.
paroh Petric\ Geanin Anchidin, Parohia Ro[iori [i Pr. Nicolae
Bonta[, Parohia Bijghir, Protopopiatul Bac\u;
Duminic\, 25 august
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Bisericii „Izvorul
T\m\duiri [i Sf. Arhangheli Mihail [i Gavriil“, Parohia B\cioi
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Izvorul T\m\duiri
[i Sf. Arhangheli Mihail [i Gavriil“, din Parohia B\cioi. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Taina Sf. Cununii tinerilor Adrian Constantin
[i Felicia Alexandra Bârdan, la Biserica „Sf. Dumitru“,
Bac\u. A rostit cuvânt ocazional;
26 august
- audien]e [i lucr\ri de birou;
27 august
- audien]e [i lucr\ri de birou;

- a primit `n audien]\ pe: Pr. Gheorghe Paleu, secretar al
Protopopiatului Roman; d-l Ionu] Vâlcu, Roman; Pr. DanielIonel Marari, Parohia Fundu Tutovei;
28 august
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog
Alexandru Sebastian Ben]a, pe seama Capelei „~n\l]area
Sfintei Cruci“, Deta[amentul de Pompieri, Roman;
- a hirotonit `n treapta de preot pe tân\rul teolog Neac[u
Bogdan, pe seama Parohiei Godine[ti, Protopopiatul Sascut;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. {tefan Blanariu, Parohia Recea;
d-a Magdalena Nicani, Bac\u; d-l Prof. Dan Zamfirescu; delega]ie Târgu Ocna-Radu Octavian; Pr. Ioan Ple[c\u, Parohia „Sf.
Dumitru“, Bac\u; Pr. Ioan Ursu, Parohia „Sf. ~mp. Constantin [i
Elena“, One[ti; Pr. Ciprian Olteanu, Parohia En\che[ti;
- a prezidat [edin]a cu p\rin]ii protopopi;
- a oficiat Slujba Privegherii la M\n\stirea „~n\l]area
Domnului“, M\gura Ocnei;
- a oficiat Slujba tunderii `n monahism a surorilor:
Serafima (Liliana) Cristea; Parascheva (Ramona) Agavriloaie); Antonia (Loredana) Dura; Maria (Maria) Mois\;
Joi, 29 august - T\ierea capului Sf Ioan Botez\torul
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica M\n\stirii
„~n\l]area Domnului“, M\gura Ocnei;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Ionel
Codrin Gheorghi]\ pe seama Parohiei St\ni[e[ti, Protopopiatul Sascut;
Vineri, 30 august
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Iulian
Gabriel Hârjan, pe seama Parohiei Zlatari, Protopopiatul
Bac\u;
- a hirotonit `n treapta de preot pe tân\rul teolog Ben]a
Alexandru Sebastian, pe seama Capelei „~n\l]area Sf. Cruci“,
Deta[amentul de Pompieri, Roman;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Gheorghe Smerea, director
al Liceului Teologic „Melchisedec {tef\nescu“, Roman;
31 august
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Adrian
Gabriel Andrei, Parohia Poieni]a, Protopopiatul Roman;
- a hirotonit `n treapta de preot pe tân\rul teolog Iulian
Gabriel Hârjan, Parohia Zlatari;
- a `ntâmpinat delega]ia care a `nso]it racla cu moa[tele
Sf. Nectarie, de la M\n\stirea Radu Vod\, la Centrul eparhial
Roman.

SEPTEMBRIE
Duminic\, 1 septembrie
- a oficiat, al\turi de IPS Calinic, Arhiepiscopul Arge[ului
[i Muscelului [i PS Varlaam Ploie[teanul, Episcop vicar patriarhal, slujba de sfin]ire a Bisericii „Sf. Dumitru“, Parohia
Cotu Vame[;
- a oficiat, al\turi de IPS Calinic, Arhiepiscopul Arge[ului
[i Muscelului [i PS Varlaam Ploie[teanul, Episcop vicar patriarhal, Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Dumitru“, Cotu Vame[;
- cu binecuvântarea Preafericitului P\rinte Patriarh
Daniel, a acordat distinc]ia „Ordinul patriarhal Sfin]ii ~mp.
Constantin [i Elena“ pentru PC Pr. Sânic\ Palade [i PC Pr.
Vasile Iancu, Parohia Cotu Vame[ [i „Ordinul patriarhal
Sfin]ii ~mp. Constantin [i Elena“ pentru mireni, d-lui
Gianpietro Franchini, Italia;
- a participat la Procesiunea cu sfintele icoane organizat\
`n Protopopiatul Buhu[i;
- a oficiat Slujba de Te-Deum la `nceputul anului [colar [i
a binecuvântat pe elevii din Buhu[i;
2 septembrie
- a participat la slujba de `nmormântare a r\posatei Rada
Cr\ciun, mama ~PS Casian, `n satul Lop\tari, jud. Buz\u;
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Duminic\, 8 septembrie, PS P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul a oficiat slujba Vecerniei
la Biserica „S
Sf. Ioachim [i Ana“,, Roman.

3 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Simion Purice, Parohia
Deleni; Pr. Costel Mare[, protopop al Protopopiatului
Moine[ti; Pr. Vasile Cozma, protopop al Protopopiatului
Buhu[i; Pr. Danie Prepeli]\ l, Parohia Boi[tea I;
4 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: d-l Tiberiu Ro[u, Roman; d-na
Lumini]a Catan\; Pr. Mihai Bucur, Parohia Sc\riga; d-l Mihai
Condac, Bucure[ti; d-na Georgeta Stafie, Roman; Pr. Drago[
Mihai Nistor, Parohia „Sf. Gheorghe“, Moine[ti ; Pr. Daniel
Filimon, Parohia {endre[ti; Pr. Constantin P\unoiu, Parohia
Pradai[; d-l R\zvan Lucinschi, Bac\u; d-l Justinian
Cimpoieru, Bac\u; Pr. Andrei P\duraru, Capela „Sf. Ioan
Botez\torul“, Colegiul economic Bac\u; Pr. Petric\ Geanin
Anchidin, Parohia Ro[iori; d-na Anica Norocel, Roman; Pr.
Dumitru Vartolomei, Parohia „Sfânta Treime“, Tg. Ocna;
5 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: d-l Ionu] Grecu, Roman; Pr.
Vasile Sârcu, Parohia „Sfin]ii Trei Ierarhi“, Bac\u; Pr.
Gheorghe Smerea, director al Liceului Teologic „Melchisedec {tef\nescu“, Roman;
6 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. {tefan Blanaru, Parohia Recea; Pr. Drago[ Alexandru Munteanu, protopop al Protopopiatului Roman; Pr. Drago[ Mihai Nistor, Parohia „Sf.
Gheorghe“, Moine[ti;
- a prezidat [edin]a cu preo]ii din Bac\u pentru organizarea manifest\rilor privind deschiderea anului [colar;
Sâmb\t\, 7 septembrie
- a oficiat slujba de târnosire a A[ez\mântului social „Sf.
~mp\r\]i Constantin [i Elena“ din Parohia Sfin]ii Apostoli
Petru [i Pavel, Potopopiatul Moine[ti.
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfin]ii Apostoli Petru
[i Pavel“, Potopopiatul Moine[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba de Te-Deum la `nceputul anului bisericesc [i a binecuvântat pe elevii din comuna Zeme[, cu
prilejul deschiderii „Zilelor Comunei Zeme[„. A rostit cuvânt
ocazional.
- a participat la procesiunea cu Sfintele Icoane de la
Biserica „Sf. Ap. Petru [i Pavel“, la Catedrala „Na[terea
Maicii Domnului [i Sf. Nicolae“, Moine[ti;
- a oficiat Slujba de Te-Deum la `nceputul anului [colar [i
a binecuvântat pe elevi.
- a oficiat Slujba Vecerniei la Catedrala „Na[terea Maicii
Domnului [i Sf. Nicolae“, Moine[ti. Procesiune cu Sfintele Icoane de la Biseica „Sf. Ap. Petru [i Pavel“, la Catedrala „Na[terea
Maicii Domnului [i Sf. Nicolae“. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
Duminic\, 8 septembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Na[terea Maicii
Domnului“, M\n\stirea Giurgeni. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de ieromonah pe ierodiaconul
Nectarie Cepoi, pe seama M\n\stirii Giurgeni;
- a hirotesit `n treapta de protosinghel pe ieromonahii: PC
Ierom. Ciprian Enea, PC Ierom. Nicolae D\nil\, PC Ierom.
Mina Ciobotaru;
- a oficiat slujba Sf. Cununii tinerilor Alexandru [i
Raluca Elena Miloiu la Biserica „Sf. Voievozi“, M\n\stirea
Ca[in. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat slujba Vecerniei la Biserica „Sf. Ioachim [i
Ana“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
Luni, 09 septembrie - Ziua numelui PS Ioachim
- a oficiat Sfânta Liturghie `n Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman.
- a hirotonit `n treapta de preot pe tân\rul teolog Justinian
Cimpoieru, pe seama Capelei „Acoper\mântul Maicii
Domnului“, Colegiul „Mihai Eminescu“, Bac\u.
- a participat la Slujba de Te-Deum la ziua numelui, `n
Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A
rostit cuvânt ocazional;
10 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a participat la Sf. Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman.
- A hirotesit duhovnic pe Pr. Justinian Cimpoieru, pe
seama Capelei „Acoper\mântul Maicii Domnului“, Colegiul

„Mihai Eminescu“, Bac\u [i Pr. Adrian Gabriel Andrei, pe
seama Parohiei Poieni]a, Roman;
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
11 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ionu] Arsâne, Parohia
G\iceana; d-na Iuliana Butnaru; Pr. Adrian Bugeac, Parohia
„Sf. Ioan“, Tg. Ocna; Pr. Dumitru Ciobotaru, Tg. Ocna; Pr.
Drago[ Mihai Nistor, Parohia „Sf. Gheorghe“, Moine[ti; Pr.
Valeriu Porea, Capela „Sf. Mare Mucenic Pantelimon, din
cadrul Centrului de recuperare [i reabilitare neuro-psihic\
D\rm\ne[ti Pr. Vichentie, Muntele Athos; d-na Prof. Mihaela
B\ltoi, Roman; Pr. Adrian Ghinea, Parohia {erb\ne[ti, Bac\u;
12 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: d-l Dr. Adrian Cotârle], Spitalul
municipal Moine[ti;
- a oficiat slujba de Te-Deum la `nceputul anului [colar la
Biserica „Sf. Gheorghe“ din Letea Veche [i a binecuvântat pe
copiii prezen]i;
- a oficiat slujba de Te-Deum la `nceputul anului [colar la
Biserica „~nvierea Domnului“, Bac\u [i a binecuvântat pe
copiii prezen]i;
- a oficiat slujba de Te-Deum la `nceputul anului [colar
la Biserica „Sf. Trei Ierarhi“, Bac\u [i a binecuvântat pe copiii
prezen]i;
13 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Mih\i]\ Popovici, Parohia
„Precista Mic\“, Roman; Pr. Costel Mare[, protopop al
Protopopiatului Moine[ti; d-l Marian Gale[, Bac\u;
- a oficiat slujba de Te-Deum la `nceputul anului [colar la
Biserica „Sf. Gheorghe“, Bac\u [i a binecuvântat pe copiii
prezen]i;
- a oficiat slujba de Te-Deum la `nceputul anului [colar la
Catedrala „~n\l]area Domnului“, Bac\u [i a binecuvântat pe
copiii prezen]i;
Sâmb\t\, 14 septembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea Hadâmbu. A
rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat slujba de Te-Deum la `nceputul anului [colar la
Biserica „Sf. Dumitru“, Bac\u [i a binecuvântat pe copiii prezen]i;
- a oficiat slujba de Te-Deum la `nceputul anului [colar la
Biserica „Precista“, Bac\u [i a binecuvântat pe copiii prezen]i;
- a oficiat slujba de Te-Deum la `nceputul anului [colar
la Biserica „Sf. Dumitru“, Bac\u [i a binecuvântat pe copiii
prezen]i;
Duminic\, 15 septembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Parohia B\lcu]a, Protopopiatul Sascut. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba de sfin]ire a a[ez\mântului social din
Parohia B\lcu]a;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Ionel
Codrin Gheorghi]\.
- a hirotesit `n treata de iconom-savrofor pe PC Pr.
Dr\gan Pavel;
- a oficiat slujba de Te-Deum la `nceputul anului [colar la
Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A
rostit cuvânt de `nv\]\tura;
- a hirotesit `n treapta de iconom-savrofor pe PC Pr.
Claudiu Constantin Maxim, Parohia „Sf. Nicolae“, Roman;
16 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat slujba de Te-Deum la `nceputul anului [colar la
Colegiul „Mihai Eminesu“, Bac\u;
- a oficiat slujba de Te-Deum la `nceputul anului [colar la
Catedrala „Pogorârea Sf. Duh“, One[ti [i a binecuvântat pe
elevii prezen]i. A rostit cuvânt de `nv\]\tura;
17 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat slujba de Te-Deum a `nceputului de an [colar
la Liceul Teologic „Melchisedec {tef\nescu“, Roman. A rostit cuvânt ocazional;
18 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ovidiu Radu, Biserica
„Schimbarea la Fa]\“, S\rata II; Pr. Neculai Osoeanu, Parohia

REPERE
Scurta II ; d-na Zenovia Buda, Bac\u; Pr. Constantin Toma,
Parohia D\nceni; Pr. Cristinel Lungu, Parohia Slobozia,
Ureche[ti; Pr. Vasile Paiu, Parohia Corbasca; Pr. Nicolae
Popa, Parohia „Sf. Ioan“, Bac\u; d-l Popescu Marius, Parohia
„Sf. Ioan“; Pr. Terente Teodor, Parohia Br\ni[teni; Protos.
Arsenie Voaide[, M\n\stirea „Sf. Sava“ Berzun]i; d-l Ionu]
Avram, Bac\u; Pr. Florin Lambru, Parohia Lecca-Ungureni;
Pr. Marian B\lan, Parohia M\ndri[ca; Pr. Marius Iacobeanu,
Parohia Lazaret, Bac\u; Pr. Ciprian Purice, Parohia Deleni;
Pr. Ioan Negoi]\, protopop al Protopopiatului Sascut; d-a
Lenu]a N\stase; d-l Ion Prav\], primar Valea Seac\;
19 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Cozma, protopop al
Protopopiatului Buhu[i;
20 septembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Mihai
Macovei, pe seama Parohiei Gura V\ii, Protopopiatul Buhu[i;
Sâmb\t\, 21 septembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Mihai
Macovei, Parohia Gura V\ii, Protopopiatul Buhu[i;
- a oficiat Taina Sf. Cununii la Biserica „Adormirea
Maicii Domnului“, Borze[ti;
Duminic\, 22 septembrie
- a oficiat Slujba de resfin]ire a Bisericii „Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavriil“, din Parohia SloboziaUreche[ti; Lungu;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfin]ii Arhangheli
Mihail [i Gavriil“ din Parohia Slobozia-Ureche[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotesit `n treapta de sachelar pe PC Pr. paroh
Cristinel Vasile Lungu, Parohia Slobozia-Ureche[ti, Protopopiatul Sascut;
- a oficiat Taina Sf. Cununii tinerilor Bogdan Ioan [i
Alexandra Gherasimescu la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt ocazional;
23 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
24 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Liviu Anghelu]\, Vrancea;
25 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Simion Albu, Parohia
Marvila; Pr. Florin Lambru, Parohia Lecca-Ungureni; Pr.
Gabriel Popovici, Parohia „Izvorul T\m\duirii“, Bac\u;
Arhim. Antonie Jeflea, M\n\stirea „Na[terea Maicii
Domnului“, Giurgeni; Pr. Aurel Cârlan, Parohia Vultureni;
26 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
27 septembrie
- a prezidat examenul de capacitate preo]easc\;
- a acordat un interviu pentru Televiziunea Trinitas;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Lauren]iu Stan, Parohia
Sascut sat; Pr. Ioan Negoi]\, protopop al Protopopiatului
Sascut; Pr. Ioan Vadana, Parohia S\uce[ti; Pr. Emil Grosu,
Parohia „Sf. Ap. Petru [i Pavel“, Bac\u;
- a oficiat Slujba de prohodire (stâlpi) pentru r\posatul
Alin Ioan Ghini]\, la Biserica „Sf. Voievod {tefan cel Mare“,
Roman. A rostit cuvânt de compasiune.
Duminic\, 29 septembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Parohia Deleni,
Protopopiatul One[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat slujba de sfin]ire a C\minului Cultural, Deleni;
Luni - 30 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou. (A consemnat Arhid.
Ciprian Ioan IGNAT, Secretar eparhial)
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1 septembrie - „Revelion“ bisericesc
Spre deosebire de anul nou civil, care
`ncepe cu 1 ianuarie, dar [i de anul nou
liturgic, care `ncepe cu S\rb\toarea
~nvierii, anul nou bisericesc `ncepe la
data de 1 septembrie [i se `ncheie pe 31
august. Potrivit tradi]iei, `n aceast\ zi
Dumnezeu a `nceput lucrarea de creare
a lumii [i, tot `n aceast\ zi,
M=ntuitorul a pus `nceput activit\]ii
Sale de propov\duire a Evangheliei.
Anul bisericesc st\ sub ocrotirea Maicii
Domnului. Acest lucru ne este
descoperit [i `n slujba `n care `i
mul]umim lui Dumnezeu pentru tot
ceea ce ne-a d\ruit `n anul care a
trecut [i `l rug\m s\ binecuvinteze anul
care `ncepe: „Ziditorule, Cel ce vremile

[i anii ai pus `ntru puterea Ta,
binecuvinteaza cununa anului
bunat\]ii Tale, Doamne, p\zind `n pace
poporul [i ]ara aceasta, pentru
rug\ciunile N\sc\toarei de Dumnezeu,
[i ne m=ntuie[te pe noi“.
Pe parcursul unui an bisericesc se
rezum\ lucrarea de mântuire de la
crea]ie [i pân\ la sfâr[itul lumii.
Biserica Ortodox\ marcheaz\ aceste
lucruri prin s\rb\torile care sunt
pr\znuite `n lunile de `nceput [i final
de an. Astfel, anul bisericesc se `ncheie
`n luna august, când avem s\rb\torile
Adormirii Maicii Domnului, pe data de
15, [i T\ierea Capului Sfântului Ioan
Botez\torul, pe data de 29 august, cel

mai mare prooroc de pân\ la venirea
Mântuitorului. Iar `n septembrie, dup\
`nceperea unui nou an bisericesc,
serb\m Na[terea Maicii Domnului,
aceea prin care se s\vâr[e[te
mântuirea oamenilor, ea n\scând pe
Hristos, R\scump\r\torul p\catelor
noastre.
Dup\ tradi]ia Bisericii noastre
Ortodoxe, pe data de 1 septembrie, la
`nceputul anului nou bisericesc, `n
toate l\ca[urile de cult se oficiaz\
Slujba „Te Deum“-ului, o slujb\ prin
care mul]umim lui Dumnezeu pentru
grija pe care ne-a purta-o `n anul ce
tocmai s-a `ncheiat [i `l rug\m s\ ne-o
poarte [i `n anul care `ncepe.

Joc

Catehism

Ce form\ are o biseric\?
O biseric\ ortodox\ este un l\ca[ sfânt unde Dumnezeu locuie[te [i este mereu
prezent. Cre[tinii merg aici s\ se roage pentru a se sim]i mai aproape de Dumnezeu.
Pe vremea apostolilor nu existau biserici, oamenii adunându-se `n case particulare
sau `n secret. Odat\ cu evolu]ia cre[tinismului, cu ajutorul Sfântului Constantin, s-au
zidit cl\diri special dedicate cultului cre[tin. Aceste case ale lui Dumnezeu sunt construite `ntr-un mod special pentru a ne ajuta s\ ne `nchin\m Lui. Fiecare biseric\ este
dedicat\ fie unui sfânt, fie unei s\rb\tori. Bisericile sunt zidite `n forme specifice pentru a reprezenta diferite aspecte ale credin]ei noastre. Cele mai multe biserici ortodoxe sunt construite `n form\ de cruce (amintind de jertfa M=ntuitorului pentru noi),
unele au forma unei nave (amintind de Arca lui Noe, semnific\ un loc ferit `n via]a
noastr\ furtunoas\), altele `n form\ de cerc (ce reflect\ ~mp\r\]ia lui Dumnezeu).
Ca structur\ interioar\ bisericile sunt alc\tuite din: pronaos (intrarea), naos
(partea din mijloc, centrul bisericii), iconostas sau catapeteasm\ (peretele cu
icoane care desparte credincio[ii de Altarul de Jertf\) [i Sf=ntul Altar (partea care
simbolizeaz\ ~mp\r\]ia Cerurilor [i unde se s\v=r[e[te preschimbare p=inii [i vinului `n trupul [i s=ngele M=ntuitorului Hristos).

se va
vedea
bine asta?

RUGĂCIUNE LA INTRAREA ÎN BISERICĂ
Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis: în casa Domnului voi merge.
Iar eu întru mulţimea îndurărilor Tale, Doamne, voi intra în casa Ta;
închina-mă-voi în biserica Ta cea sfântă, Doamne, povăţuieşte-mă
cu dreptatea Ta, pentru vrăjmaşii mei îndreptează înaintea Ta calea
mea, ca fără alunecare să preaslăvesc o Dumnezeire: pe Tatăl şi pe
Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Pagin\ realizat\ de prof. Otilia B+RG|OANU
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