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† EFTIMIE,
Arhiepiscopul Romanului 

[i Bac\ului

Iubitului nostru cler, cinului monahal, [i
tuturor dreptm\ritorilor cre[tini din aceast\
de Dumnezeu p\zit\ [i binecuvântat\ eparhie,
har, mil\ [i pace de la ~ndur\torul Dumnezeu,
iar de la noi p\rinteasc\ dragoste!

Drept m\ritori cre[tini,

Prin ~nvierea Mântuitorului nostru Iisus
Hristos din mor]i s-au `mplinit toate profe]iile
mesianice ale Vechiului Testament. ~ncepând de
la profetul Moise [i continuând cu David, Isaia,
Ieremia, Daniel, Zaharia [i pân\ la Maleahi,
fiecare dintre ei vorbe[te `n scrierile sale despre
f\g\duin]a venirii unui Mântuitor, despre `ntru-
parea Sa din Sfânta Fecioar\ Maria, prin um-
brirea Duhului Sfânt, precum [i despre na[terea
Sa `n Betleemul Iudeii, misiunea mântuitoare,
suferin]ele [i preasl\virea Sa.

De[i paginile Sfintei Scripturi ne vorbesc de-
spre Mesia ca fiind f\r\ de p\cat, blând [i smerit
cu inima, `ntrupat pentru a readuce umanitatea `n
dialog de iubire cu Dumnezeu, Mântuitorul nos-
tru Iisus Hristos a fost totu[i dispre]uit, respins [i
prigonit de iudei, vândut pe 30 de argin]i, b\tut,
p\lmuit [i scuipat, a r\bdat durerile r\stignirii [i a
suferit pân\ la moarte pentru p\catele poporului,
`ns\ a treia zi a `nviat din mor]i, biruind puterea
mor]ii prin propria Sa moarte.

Dac\ cea mai `nc\rcat\ de durere [i trist\ zi
din istoria omenirii a fost ziua `n care oamenii L-au
r\stignit pe Iisus din Nazaret Fiul lui Dumnezeu,
cea mai fericit\ [i mai luminoas\ zi a r\mas peste
veacuri ziua ~nvierii Sale, care a[a cum spune o
cântare specific\ acestei perioade liturgice: ,,este
ziua celei mai curate bucurii, ziua celei mai dulci
mângâieri, ziua celei mai mari minuni, ziua celei
mai adânci taine, ziua pe care a f\cut-o Domnul
s\ ne bucur\m [i s\ ne veselim `ntru ea“.

~n aceast\ zi de S\rb\toare a s\rb\torilor,
`nc\rcat\ de profunde semnifica]ii teologice mân-
tuitoare, `n care suntem `ndemna]i s\ medit\m la
perspectiva propriei noastre `nvieri din moartea
`nstr\in\rii de Dumnezeu, Biserica ne cheam\ ca
s\ ne bucur\m [i `mpreun\ s\ cânt\m, a[a cum
una dintre cele mai semnificative cânt\ri pascale
ne `ndeamn\: ,,Pa[tele cele sfin]ite ast\zi nou\ s-a
ar\tat! Pa[tele cele nou\ [i sfinte, Pa[tele cele de

tain\, Pa[tele cele prea cinstite, Pa[tele Hristos
Izb\vitorul! Pa[tele cele f\r\ de prihan\, Pa[tele
cele mari, Pa[tele credincio[ilor! Pa[tele care au
deschis nou\ u[ile raiului, Pa[tele cele ce sfin]esc
pe to]i credincio[ii“.

~n aceast\ atmosfer\ de prim\var\, când natura
revine la via]\ [i sufletele noastre se veselesc `n
marea bucurie a s\rb\torilor de Pa[te, uitând m\car
pentru un moment de truda [i neajunsurile zilei,
gândurile noastre p\rinte[ti se `ndreapt\ c\tre
vie]uitorii sfintelor noastre m\n\stiri, c\tre clerul [i
credincio[ii acestei eparhii pe care-i binecuvânt\m
[i `i `ntâmpin\m cu cre[tinescul: „Hristos a `nviat!“

Iubi]ii mei fii duhovnice[ti

Drumul dumnezeiescului nostru Mântuitor,
Iisus Hristos, spre lumina ~nvierii a trecut prin
crucea suferin]elor pe care a purtat-o `n s\pt\mâ-
na Sfintelor Sale p\timiri, fiind supus judec\]ii,
r\stignirii [i mor]ii, pentru ca, `n final, s\ urmeze
~nvierea Sa prin care s-a oferit cre[tinilor mi-
nunata [i nespusa putere a credin]ei [i speran]ei `n
lupta cu p\catul [i moartea spiritual\ [i, de
asemenea, posibilitatea dobândirii nemuririi [i a
fericirii ve[nice `n ~mp\r\]ia lui Dumnezeu.

Str\mo[ii no[tri geto-daci, acum dou\ mii de
ani, au primit lesne credin]a cre[tin\, propov\dui- 

~nvierea Domnului - 
„Ziua celei mai adânci taine“
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S\ facem din acest praznic un prilej 

de `nnoire a vie]ii noastre, de `ndreptare 
[i de `mbun\t\]ire a ei, prin credin]\, 
prin munc\ cinstit\ [i prin fapte bune.

t\ de Andrei, apostolul cel `ntâi chemat, despre
Fiul lui Dumnezeu Cel `ntrupat [i `nviat, precum
[i despre ~nvierea mor]ilor, pe care o m\rturiseau
[i ei potrivit credin]ei lor, `ntr-un anumit fel.

Cu u[urin]\ s-au `nscris pe frontispiciul su-
fletelor lor cuvintele Fiului lui Dumnezeu: ,,Cel
ce crede `n Mine, chiar dac\ va muri, va tr\i“ (In.
11,25), precum [i cele ale Apostolului Pavel care
precizeaz\ categoric faptul c\ `nvierea lui Hristos
[i a oamenilor este esen]a `nv\]\turii cre[tine:
,,Dac\ nu este `nviere a mor]ilor, nici Hristos n-a
`nviat. {i dac\ Hristos n-a `nviat, zadarnic\ este a-
tunci propov\duirea noastr\, zadarnic\ [i credin]a
voastr\“(I Cor. 15, 14-18). Ei, str\mo[ii no[tri,
tr\ind `n simplitate [i modestie [i punând valoarea
sufletului mai presus de cea a trupului, iar via]a
ve[nic\ mai presus de cea p\mânteasc\, au crezut
[i n\d\jduit `n Hristos nu numai `n via]a [i pentru
via]a aceasta, ci mai ales `n via]a ve[nic\ [i feri-
cirea paradiziac\ a Ierusalimului Ceresc oferite
lumii prin ~nvierea Mântuitorului Iisus Hristos.

Iubi]i [i binecredincio[i fii ai acestui neam, 

A[a cum adev\ra]ii cre[tini poart\ crucea
nevoin]elor [i asprimea postului cu credin]a [i
n\dejdea neclintite c\ vor ajunge la `mp\rt\[irea
din lumina s\rb\torii ~nvierii Domnului, tot astfel
[i str\mo[ii no[tri [i-au purtat peste veacuri
crucea p\timirii lor pe aceste meleaguri bântuite
de furtuna n\v\lirilor barbare, cu credin]a [i cu
n\dejdea nezdruncinate `n izb\virea [i mântuirea
prin Hristos Cel `nviat din mor]i, a[a precum
m\rturisesc Sfintele Scripturi. Credin]a `n Dum-
nezeu, Cel ce a biruit moartea, a ]inut treaz\ spe-
ran]a mântuirii acestui neam românesc atât de `n-
cercat `n istoria sa zbuciumat\ [i, de asemenea, ea
trebuie s\ fie [i ast\zi, `n aceste vremuri de grele
fr\mânt\ri morale, politice [i sociale, liantul, fun-
damentul [i reperul ac]iunilor [i deciziilor noastre
individuale [i na]ionale.

Dac\ mana din pustie, prin voia lui Dum-
nezeu, a hr\nit trupe[te pe poporul evreu timp de
40 de ani, cu atât mai mult, postul, rug\ciunile,
milosteniile, Sfintele Taine, slujbele Sintei noas-
tre Biserici Ortodixe `n general [i, mai presus de
toate, `mp\rt\[irea cu Trupul [i Sângele Mântui-
torului nostru Iisus Hristos, au hr\nit sufletul
neamului românesc.

Pa[tele nostru cre[tin, sfin]it prin jertfa Crucii
[i bucuria ~nvierii Domnului, a fost, este, [i va fi
cea mai Sfânt\ zi a neamului nostru românesc,
supranumit\ de marii imnologi ai cânt\rilor noas-
tre biserice[ti: ,,Praznic al praznicelor [i S\rb\-
toare a s\rb\torilor“.

Numai credin]a [i n\dejdea `n Hristos Cel ~n-
viat, `n r\spl\tirea dreapt\ la ~nvierea cea de ob[te,
`ntr-o lume viitoare mai bun\ [i mai dreapt\, ne-
au f\cut s\ ie[im biruitori, ca popor cre[tin, din
vâltoarea atâtor vremuri de `ncordare [i restri[te
`ntre]inând supravie]uirea noastr\ `n istorie. 

Iubi]i urma[i ai acestor `ndelung r\bd\tori
str\mo[i,

Anul acesta, 2014, a fost declarat de c\tre
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
Anul Omagial Euharistic [i Anul Comemorativ al
Sfin]ilor Brâncoveni, dorindu-se prin aceasta o
accentuare a `n]elegerii autentice a valorii mân-
tuitoare a actului euharistic precum [i a jertfei
supreme de sine pentru ap\rarea credin]ei cre[-
tine. ~n acest sens, pe `ntreg cuprinsul Eparhiei
noastre, a Romanului [i Bac\ului, s-au derulat,
ori sunt `n curs de derulare ample proiecte `n care
sunt implica]i fiii [i fiicele noastre duhovnice[ti,
activit\]i cultural-religioase, simpozioane, peleri-
naje, ac]iuni prin care Biserica `ncearc\ s\ fac\
astfel cunoscut tezaurul s\u spiritual [i s\ men]in\
vie credin]a [i speran]a acestui neam.

Noianul de suferin]e, dar [i de credin]\ neclin-
tit\ a f\cut din sufletul neamului românesc un
popor cu o deosebit\ via]\ moral\, un popor care
a iertat pe prigonitorii s\i, a[a cum [i Domnul
nostru Iisus Hristos cel ~nviat din mor]i a iertat pe
cei ce L-au dat la moarte [i L-au r\stignit. ~n
acela[i timp, aceste grele `ncerc\ri ne-au purificat
sufletele ,,precum se cur\]e[te aurul `n cuptorul
cel cu foc“ (Pilde 17,3).

Pe to]i românii din decursul timpului care au
fost martiriza]i, au p\timit, au suferit, au tr\it [i
au m\rturisit cu fapta credi]a `n Hristos Cel
`nviat, cu convingerea neclintit\ `n `nvierea [i
via]a ve[nic\, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române i-a a[ezat la loc de cinstire [i de pome-
nire, `n calendarul nostru bisericesc, pr\znuindu-i
`n Duminica a doua dup\ Rusalii, numit\:
,,Duminica Sfin]ilor români“. 

De asemenea, anul acesta, prin slujbe speciale,
vom face pomenirea osta[ilor români care [i-au
sacrificat via]a acum o sut\ de ani, `n Primul
R\zboi Mondial, ap\rând valorile fundamentale ale
omului: credin]a, familia, libertatea [i identitatea
na]ional\, dar [i a tinerilor care prin sacrificiul
suprem, acum dou\zeci [i cinci de ani, cu mâinile
goale au ridicat sufletul românesc din ̀ ntunericul ̀ n
care-l cufundase Regimul Comunist ateu.

Credin]a `n `nviere constituie taina rezisten]ei
`n istorie a neamului nostru românesc prin care
[i-a sfin]it via]a [i [i-a dobândit mântuirea. 

Iubi]i fii duhovnice[ti,

Prin cruce [i prin ~nviere, Mântuitorul Iisus
Hristos ne-a deschis calea spre fericirea ve[nic\,
dar pentru ca fiecare dintre noi s\ poat\ deveni
p\rta[ al ei, trebuie s\ uneasc\ harul Duhului
Sfânt [i bucuria ~nvierii Domnului cu credin]a [i
cu faptele cele bune.

Câ]i orfani `n suferin]\, câte v\duve neajuto-
rate, c=]i b\trâni `n lips\, c=]i bolnavi [i c=t\
suferin]\ `ntâlnim `n spitale, `n azile, `n c\mine, `n
orfelinate [i `n penitenciare? Câte familii s\race,
care poate pentru s\rb\toarea de ast\zi nu au avut
cu ce-[i preg\ti masa de Pa[te [i n-au putut-o
`mpodobi cu pasca [i tradi]ionalele ou\ ro[ii?
Plecând de la biseric\, de la masa cinei pascale, cu
bucuria ~nvierii Domnului `n suflete, duce]i mai
`ntâi darurile voastre ̀ mpodobite cu lumina de Pa[ti
`n casele celor `n suferin]\. ,,Fi]i milostivi, precum
[i Tat\l vostru, milostiv este“ (Luca 6,36). F\când
aceasta, vom deveni vasele alese prin care Dum-
nezeu lucreaz\ `n lume, mâna prelungit\ a lui Hris-
tos milostivul, `mplinind `n acela[i timp lucrarea fi-
lantropic\ a Bisericii din trupul c\reia facem parte
cu to]ii.

Drept aceea, s\ facem din acest praznic un
prilej de `nnoire a vie]ii noastre, de `ndreptare [i
de `mbun\t\]ire a ei, prin credin]\, prin munc\
cinstit\ [i prin fapte bune.

Opri]i-v\ de la orice p\cat: ,,P\r\si]i faptele ̀ ntu-
nericului [i v\ ̀ mbr\ca]i ̀ n hainele luminii, c\ci Hris-
tos ne-a chemat din `ntuneric la lumin\, din moar-
te la via]\ [i de pe p\mânt la cer“ (Romani 13, 12).

P\trun[i de lumina tainic\ a ~nvierii, purtând
`n noi, prin Sfânta ~mparta[anie, pe Iisus Hristos
Euharistic, cu to]ii s\ ne bucur\m [i s\ m\rtur-
isim, parafrazând o frumoas\ cântare spunând c\
ast\zi: ,,Este Ziua plin\ de lumin\ a ~nvierii, când
suntem `ndemna]i s\ ne iert\m [i s\ ne `mbr\]i[\m
unii pe al]ii. Este ziua iert\rii `n care `i numim
fra]i chiar [i pe cei ce ne ur\sc [i ne sunt
potrivnici, este timpul bucuriei pascale `n care
uitâd tot r\ul ce ni s-a f\cut trebuie s\ iert\m toate
[i `mpreun\ suntem chema]i s\ cânt\m: „Hristos
a `nviat din mor]i, cu moartea pre moarte c\lcând
[i celor din morminte via]\ d\ruindu-le“.

„Hristos a `nviat!“





~nvierea din mor]i a lui
Hristos Domnul s\ fie pentru
noi to]i un imbold spre ridica-
rea din moartea spiritual\ `n
care egoismul, indiferentismul
[i ateismul ne-au afundat [i
spre asumarea vie]ii celei `n-
noitoare [i transfiguratoare.

† Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar 

al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului

Pa[tele este s\rb\toarea bucuriei [i a luminii
spirituale ce ne vorbe[te despre taina biruin]ei
mor]ii de c\tre Fiul lui Dumnezeu `ntrupat. De
dou\ mii de ani, acest eveniment cople[itor ce de-
p\[e[te puterea uman\ de `n]elegere ne fascineaz\
mintea [i ne d\ruie[te speran]\. Aceast\ s\rb\toare
`mbr\cat\ `n lumin\ nu este un simplu ritual litur-
gic, completat de tradi]ii [i obiceiuri cu `nc\rc\tur\
simbolic\, ci este expresia autentic\ a unui adev\r
revelat de Hristos Fiul Omului [i `n acela[i timp
fundamental `nv\]\turii de credin]\ a Bisericii. 

~nviind din mor]i, Hristos Se arat\ apostolilor
pentru a-i `ncredin]a de realitatea acestui act, apoi
Se a[az\ pe tronul slavei treimice pentru a ar\ta
umanit\]ii sensul `ntrup\rii Sale. Dumnezeu este
Lumina [i `ndumnezeitorul omului, Calea,
Adev\rul [i Via]a prin excelen]\, Cel ce d\ruie[te
via]a [i Cel prin Care intr\m `n via]a cea nou\ [i
adev\rat\, dumnezeiasc\. Dumnezeu Care este
Via]\ a `nviat biruind moartea [i, restaurând firea
uman\, i-a d\ruit perspectiva fiin]\rii `n comuni-
une ve[nic\ interpersonal\ cu Dumnezeu. Via]a [i
moartea sunt, de fapt, rezultatul raportului inter-
personal dintre om [i Dumnezeu, al intensit\]ii
tr\irii prezen]ei reale [i personale a lui Dumnezeu
`n l\untrul fiin]ei noastre.

Terminologic, cuvântul `n-viere `nseamn\ in-
trare `n via]\, astfel `ncât, prin `nvierea Sa, Hris-
tos ne-a orientat hristologic spre nemurire,
ridicându-ne din tenebrele mor]ii spirituale,
`n]eleas\ ca `nstr\inare de Dumnezeu P\rintele,
moarte `n care singur, omul s-a claustrat de-a lun-
gul timpului istoric. Chiar na[terea omului `n
lumea aceasta e o minune a lui Dumnezeu pentru
c\ este intrare `n via]\. Din aceast\ perspectiv\,
botezul este recapitularea mor]ii [i `nvierii lui
Hristos [i intrarea `n via]a cea nou\ `mpreun\ cu

Hristos Care ne c\l\uze[te `n ve[nicie. Astfel,
pentru noi, cre[tinii, moartea nu se rezum\ la
desp\r]irea de frumuse]ile acestei lumi, de fami-
lie sau idealuri, ci este `nstr\inarea de izvorul exis-
ten]ei [i, `n acela[i timp, `mbr\]i[area neantului, a
absurdului [i angoasei, a remu[c\rilor eterne, a
existen]ei `n afara bucuriei `mp\rt\[irii din
prezen]a plin\ de lumin\ a lui Dumnezeu.

Icoana ~nvierii, de altfel, ne vorbe[te despre
treptele chenozei pe care Hristos a coborât din iu-
bire pentru om, pentru a-l ridica nu din mormânt,

ci din adâncul Iadului, iar pentru aceasta a biruit
nu moartea biologic\, ci pe cea spiritual\,
aducând moarte Mor]ii. 

Anul acesta comemor\m 100 de ani de la
`nceputul Primului R\zboi Mondial, iar noi, românii,
`n particular, un sfert de veac de la Revolu]ia din
decembrie 1989, dou\ experien]e dramatice care
vorbesc de la sine despre puterea autodistructiv\
a omului ce [i-a construit [i tr\ie[te `ntr-o civi-
liza]ie a mor]ii. ~n acest context pascal, este opor-
tun [i necesar s\ gândim la semenii no[tri care [i-
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~n lumina ~nvierii, Hristos ne cheam\ 
s\ primim Pâinea nemuririi1



au sacrificat via]a pentru ca noi, ast\zi, s\ ne
putem exprima `n libertate gândul [i crezul. Au
ap\rat idealuri pentru care ast\zi lumea `n care
vie]uim mai poate fi numit\ `nc\ frumoas\ [i au
trecut `ntr-o alt\ existen]\ hr\nindu-se din
Dumnezeu – Pâinea nemuririi. Prin Hristos, nu-
mele [i amintirea lor r\mân ve[nice, iar moartea
lor se nume[te somn [i odihn\ `n ~mp\r\]ia lui
Dumnezeu, acolo unde martirii, mucenicii [i m\r-
turisitorii sunt `ncununa]i de Cel a C\rui r\stig-
nire a adus pacea `ntre om [i Dumnezeu.

Hristos S-a oferit pe Sine pentru via]a lumii,
iar acest sacrificiu se prelunge[te liturgic prin ac-
tul euharistic, prin care devenim p\rta[i vie]ii
dumnezeie[ti, eliberându-ne din moartea spiri-
tual\ a p\catului. Astfel, bucuria pascal\ se
`mplete[te intim cu taina euharistic\ [i amândou\
ne conduc mintea spre `n]elegerea prezen]ei lui
Dumnezeu ca hran\ spiritual\ ce `ntre]ine exis-
ten]a fiin]ei umane `n dialog de iubire cu El. 

Adam cel dintâi, gustând din pomul oprit, a
sem\nat moarte, iar `ntruparea lui Adam cel Nou
a revelat umanit\]ii calitatea hranei spirituale, ca-
re este Cuvântul lui Dumnezeu (Matei 4,4) [i `m-
plinirea voii lui Dumnezeu (Ioan 4,34). Motiva]ia
declar\rii anului 2014 ca „An Comemorativ
Euharistic“ arat\ faptul c\ via]a e `ntre]inut\ de
Cel ce din iubire pentru om S-a oferit lumii ca
hran\ euharistic\. Importan]a acestui act (euha-

ristic) pentru via]a spiritual\ a omului poate fi
sintetizat\ `n cuvintele rostite de un p\rinte al
Bisericii care spune c\ „omul este ceea ce m\nân-
c\“ (Evagrie Ponticul). Importan]a axiologic\ a
actului euharistic, pascal, al mor]ii [i al vie]ii nu
este una contextual\, ci ve[nic\. Astfel, cu atât
mai mult `n aceast\ perioad\ luminat\ de `nviere,
`ntâlnirea cu Hristos – Pâinea nemuririi, prin `m-
p\rt\[irea cu Trupul [i Sângele S\u, ne ofer\ posi-
bilitatea ridic\rii din mormântul propriei vie]uiri
p\tima[e. Mesajul pascal este universal [i ve[nic.
El este la fel de actual [i valabil acum, ca [i `n
timpul evanghelic, destinat omului modern, ca [i
celui antic, a[a cum Hristos Fiul lui Dumnezeu
este Acela[i ieri [i ast\zi [i `n ve[nicie.

~n contextul pluralist actual, `n care structurile
sociale sunt regândite, omul e supus unor noi
norme de evaluare, rela]iile interumane se ra-
porteaz\ unei noi axiologii, iar discrepan]ele dintre
clasele sociale sunt din ce `n ce mai abrupte, sin-
gur\ raportarea la Dumnezeu na[te speran]a
câ[tig\rii unei vie]i calitativ superioare, ce e men-
]inut\ de prezen]a euharistic\ a lui Hristos `nviat!
Suntem pelerini `n lumea aceasta spre pa[tele per-
sonal al fiec\ruia, a[teptând trecerea spre ~mp\r\]ia
lui Dumnezeu. ~ndemnul evanghelic: Bucura-
]i-v\!, adresat femeilor mironosi]e, martore ale
`nvierii, este valabil [i pentru cre[tinii de ast\zi,
deoarece Hristos Domnul a biruit moartea pentru

ca din via]a cea ve[nic\ s\ se `mp\rt\[easc\
`ntreaga umanitate, iar pentru aceasta omul trebuie
s\-[i schimbe perspectiva de `n]elegere axiologic\
a Universului `n care supravie]uie[te, m\rturisind
dumnezeirea Celui ce pentru el a murit [i a `nviat. 

Astfel, `n aceste momente de bucurie pascal\,
doresc tuturor cre[tinilor de pe `ntreg cuprinsul
eparhiei noastre s\ se `mbrace `n lumina necreat\
ce a izvorât din mormântul lui Hristos `nviat, s\ fie
`ncredin]a]i de prezen]a proniatoare a Duhului
Sfânt ce teandric conlucreaz\ `n l\untrul fiec\ruia
dintre noi, s\ fie p\rta[i iubirii integratoare a lui
Dumnezeu Tat\l, Care a[teapt\ r\spunsul nostru la
chemarea iubirii Sale paterne! ~nvierea din mor]i a
lui Hristos Domnul s\ fie pentru noi to]i un imbold
spre ridicarea din moartea spiritual\ `n care egois-
mul, indiferentismul [i ateismul ne-au afundat [i
spre asumarea vie]ii celei `nnoitoare [i transfigura-
toare, singura ce ne poate conduce spre via]a cea
ve[nic\ a ~mp\r\]iei lui Dumnezeu, c\ci noi, cre[ti-
nii, spunem nu doar c\ via]a este trec\toare, ci mai
ales c\ este o trecere, un pa[te spre via]a ve[nic\!

Hristos a `nviat!

* Mesajul de Pa[ti al PS P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul, la S\rb\toarea ~nvierii, anul
m=ntuirii 2014
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Hristos S-a oferit pe Sine pentru via]a
lumii, iar acest sacrificiu se prelunge[te

liturgic prin actul euharistic.





EVENIMENT
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Preo]i, credincio[i [i reprezen-
tan]i ai autorit\]ilor centrale,
jude]ene [i locale din Bac\u [i
Neam] l-au felicitat pe
Preasfin]itul P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Roma-
nului [i Bac\ului, la Catedra-
la arhiepiscopal\ „Sfânta
Cuvioas\ Parascheva“ din
Roman, cu ocazia serb\rii a
60 de ani de via]\.

Preo]i din `ntreaga Eparhie a Romanului [i
Bac\ului, al\turi de credincio[i tineri [i vârstnici,
`mpreun\ cu reprezentan]i ai autorit\]ilor cen-
trale, jude]ene [i locale au participat la slujba de
„Te Deum“ oficiat\ `n Catedrala arhiepiscopal\
„Sfânta Cuvioas\ Parascheva“, sâmb\t\, 29 mar-
tie, la ora 17.00, `n prezen]a Preasfin]itului P\-
rinte Episcop Ioachim B\c\uanul, la `mplinirea a
60 de ani. Conform tradi]iei, ceremonia religioa-
s\ a fost oficiat\ de un sobor de preo]i sub protia
pr. Ioan Gherasimescu, vicar-administrativ al E-
parhiei Romanului [i Bac\ului. La acest moment
festiv au fost prezen]i consilieri [i inspectori ai
Centrului eparhial, p\rin]i protopopi, c\lug\ri,
c\lug\ri]e [i preo]i de pe `ntreg cuprinsul Eparhiei
Romanului [i Bac\ului, reprezentan]i ai oficiali-
t\]ilor locale [i centrale [i credincio[i doritori s\ `i
fie al\turi chiriarhului la acest moment festiv.

Evenimentul s-a dovedit a fi izvorul unui râu de
flori ce s-a rev\rsat ̀ n bra]ele Preasfin]itului P\rinte
Episcop Ioachim B\c\uanul, ca semn al aprecierii
de care se bucur\ ierarhul `n aceast\ eparhie. 

Acest moment aniversar serbat de Preasfin]ia
Sa a fost `nc\rcat de semnifica]ii, un timp al re-
flec]iei [i al perspectivelor, al motiva]iei [i an-
gaj\rii `n men]inerea [i continuarea misiunii Sale
arhiere[ti `n eparhia pe care cu p\rinteasc\ dra-
goste [i `n]elepciune o p\store[te de paisprezece
ani. Timpul `n care s-a aflat `n slujba lui Dum-
nezeu [i a oamenilor l-a ar\tat ca fiind un ierarh
dedicat `naltei misiuni la care a fost chemat,
priveghind la men]inerea bunei rânduieli litur-
gice, teologice, canonice, administrative a Epar-
hiei Romanului [i Bac\ului. Preocup\rile sale
ecleziastice, culturale, edilitare `l arat\ a fi un ie-
rarh cu viziune, dinamic, deschis provoc\rilor
contemporane, o personalitate teologic\ de refe-
rin]\ `n societatea româneasc\, un om dedicat
condeiului [i vie]ii social-filantropice `n aceea[i
m\sur\, iar pentru aceasta, nu de pu]ine ori, a fost

considerat ca fiind un vrednic succesor al lui
Melchisedec {tef\nescu `n scaunul chiriarhal de
la Roman.

La `mplinirea a 60 de ani de via]\ [i la aproa-
pe 14 ani de slujire arhiereasc\, personalul admi-
nistrativ al Centrului eparhial de la Roman,
clerul, cinul monahal [i credincio[ii din cuprinsul
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului i-au dorit
Ierarhului lor de suflet, Preasfin]itului P\rinte
Ioachim B\c\uanul, ani binecuvânta]i de Atot]ii-
torul Dumnezeu, cu s\n\tate, cu `mpliniri duhov-
nice[ti, cu inspira]ie `n cuvânt [i putere `n slujirea
Sfintei noastre Biserici!

Florile recuno[tin]ei [i dragostei
pe „Meteora“ Bac\ului

Zeci de preo]i [i numero[i credincio[i au par-
ticipat vineri, 28 martie, la Taina Sfântului Maslu
de la M\n\stirea „Acoper\mântul Maicii Domnu-
lui“ de la Valea Budului, oficiat\ de Preasfin]itul
P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul. 

Un moment deosebit l-a constituit prezen]a
unui grup de copii, `mbr\ca]i `n port tradi]ional
românesc, sosi]i din parohia Ite[ti, al\turi de
preotul lor paroh, pr. Gelu Chirib\u. Micu]ii au
interpretat [i câteva cântece specifice perioadei
Postului Mare. 

~n acest context, a ales Preasfin]ia Sa s\ ser-
beze, prin rug\ciune, al\turi de preo]ii b\c\uani [i
credincio[i, `mplinirea vârstei de 60 de ani. ~n-
conjurat de sute de flori, oferite cu dragoste de
cei prezen]i, ierarhul [i-a exprimat bucuria de a fi
al\turi de fiii Eparhiei Romanului [i Bac\ului.
„V\zând aduna]i aici tineri [i vârstnici, simt cum
Biserica se `nnoie[te `n puterea Duhului Sfânt.
Purta]i dragostea lui Dumnezeu `n inimile voas-

tre [i nu uita]i c\ celui care are credin]\, toate i se
lumineaz\! Fi]i purt\tori ai harului, precum
sunte]i purt\tori de cruce!“, a `ndemnat ierarhul
pe to]i credincio[ii prezen]i. La evenimentul spi-
ritual din „Meteora“ Bac\ului au asistat [i repre-
zentan]i ai autorit\]ilor centrale, jude]ene [i lo-
cale care l-au felicitat pe ierarh cu ocazia serb\rii
zilei de na[tere.

„~ntru mul]i ani, Preasfin]ite
P\rinte Episcop Ioachim!“

La aceast\ zi aniversar\, Preasfin]itului P\rinte
Episcop Ioachim i-au fost transmise cele mai fru-
moase gânduri [i ur\ri din partea colaboratorilor,
prietenilor [i credincio[ilor, pe parcursul ̀ ntregii s\p-
t\mâni premerg\toare zilei de 29 martie. Red\m `n
continuare câteva dintre mesajele primite de Prea-
sfin]ia Sa cu ocazia `mplinirii a 60 de ani de via]\.

Preafericitul P\rinte DANIEL, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române: „Cu prilejul aniver-
s\rii a 60 de ani de via]\ a Preasfin]ei Voastre, V\
adres\m alese ur\ri de s\n\tate [i fericire, dim-
preun\ cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu `n
activitatea pastoral\, misionar\ [i cultural\ pe care
o desf\[ura]i spre slava lui Dumnezeu [i binele
Bisericii. Hristos Domnul, D\ruitorul Cel sfânt al
vie]ii [i al tuturor binefacerilor, s\ V\ d\ruiasc\ `n
continuare aceea[i râvn\ plin\ de evlavie pentru
Sfânta Tain\ a arhieriei [i mult ajutor `n slujirea
Bisericii [i a credincio[ilor ei. Harul Duhului Sfânt
s\ se reverse totdeauna cu `mbel[ugare asupra
Preasfin]iei Voastre, ca ajutor `n via]a [i lucrarea
pastoral\ [i misionar\. ~ntru mul]i [i ferici]i ani,
Preasfin]ia Voastr\!“

IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Buco-
vinei: „~n mila Sa cea nem\surat\, Dumnezeu ne
cople[e[te `n fiecare zi cu mul]imea darurilor

~ncununarea unei vie]i tr\ite sub semnul rug\ciunii



Sale. ~ntre acestea, cel mai de seam\ pe care l-am
primit este cel al vie]ii, al chem\rii noastre de la
nefiin]\ la fiin]\ spre a ne bucura de via]a Sa cea
dumnezeiasc\. De aceea, ziua de na[tere repre-
zint\ pentru fiecare dintre noi un prilej de bucurie
[i de medita]ie, dar [i de aleas\ recuno[tin]\ fa]\
de Creatorul nostru. La s\rb\torirea zilei de
na[tere a Preasfin]iei Voastre, V\ adresez ur\ri de
s\n\tate, ani `ndelunga]i [i bucurie duhovni-
ceasc\, rugând pe Dumnezeu s\ V\ d\ruiasc\ din
bel[ug mil\, har [i ajutor `n slujirea de arhip\stor
la care V-a chemat. ~ntru mul]i [i ferici]i ani!“

IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului:
„L-am cunoscut pe seminaristul Ilie ca pe un
tân\r iubitor de rug\ciune, de ordine [i rânduial\,
preocupat de fenomenul muzical bisericesc, de
simbolistica [i ritualul liturgic. Vedem ast\zi c\
atât scrierile, c=t [i activitatea Preasfin]itului
P\rinte Ioachim reflect\ `ntru totul preocup\rile
teologice, literare, imnologice [i liturgice pe care
fratele Ilie le avea `nc\ de atunci, ele fiind expre-
sia unei teologii aplicate ca rezultat al experien]ei
unei vie]i dedicate lui Dumnezeu.“

Prof. Dan Lauren]iu Leoreanu, primarul
municipiului Roman: „Caracteristica domi-
nant\ a activit\]ii desf\[urate de Preasfin]itul
P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul st\ sub sem-
nul `mplinirilor, precum [i al ini]ierii unor pro-
iecte axate pe câteva direc]ii majore de activitate:
pastoral-liturgic\, social-filantropic\ [i cultural-
misionar\. (...)

~ntr-o lume mercantil\, convulsiv\ [i dezorien-
tat\, `ntr-un context marcat de majore transform\ri
politice, economice [i sociale, vocea distinct\ [i
autorizat\ a Preasfin]itului P\rinte Episcop Ioa-
chim B\c\uanul vine `n ap\rarea adev\ratelor va-
lori ale unei Ortodoxii, ce se vrea asumat\ ̀ n duhul
autentic al patristicii [i tr\irii filocalice.

Cinste, a[adar, [i `ntreaga noastr\ pre]uire,
al\turi de cele mai sincere ur\ri de s\n\tate, bu-
curii duhovnice[ti `ntru neostenit\ slujire [i rod-
nic\ p\storire, toat\ considera]ia pentru un ierarh
care a marcat timpul printr-o prodigioas\ activi-
tate pus\ `n slujba noastr\, a tuturor, `ntr-o de
Dumnezeu binecuvântat\ Eparhie.“

Adrian Alui Gheorghe, scriitor: „Episcopul
Ioachim B\c\uanul este unul dintre oamenii
temeinici ai Bisericii [i ai culturii române[ti. Pro-
vine dintr-o familie foarte cunoscut\ `n mona-
hism, unul dintre unchii s\i fiind celebrul arhim.
Ioanichie B\lan, cel care a pus bazele „Pate-
ricului românesc“, iar sora, stavrofora Iosefina
Giosanu, fiind maic\ stare]\ la M\n\stirea
Varatic. Acest ierarh, pe care `l apreciem [i iubim,
vorbe[te despre starea de luciditate cu care
Biserica trebuie s\ se integreze `ntr-o societate
modern\…“ (interviu Radio Timi[oara)

Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan-Cristinel Te[u,
Facultatea de Teologie „Dumitru St\niloae“
din Ia[i: „Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, prin
`ntreaga activitate pastoral\, misionar\, liturgic\

[i c\rtur\reasc\, este un ierarh cu o profund\
voca]ie, implicat `n `ntreaga lucrare a Bisericii
noastre, nu numai a eparhiei pe care o conduce.“

P\rintele arhimandrit Clement Haralam, `n
calitate de coleg de studii [i de nevoin]\ mona-
hal\, rememorând momente din frumoasa rela]ie
de prietenie ce-i leag\ din tinere]e, consemneaz\:
„Am auzit de un episcop, care a dat dispozi]ie s\
i se fac\ mormântul [i de câte ori va ie[i de la
Sfânta Liturghie, diaconul s\u s\-i aduc\ aminte
c\ mormântul `i este preg\tit. Acel episcop pro-

ceda astfel pentru ca s\ nu aib\ gânduri de `n\l-
]are. Dar când [tiu câte responsabilit\]i are Prea-
sfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, [i, `n gene-
ral, un ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, cred
c\ nu-i vin gânduri de `n\l]are niciunui episcop,
ci, mai ales, se fr\mânt\ cum s\ rezolve proble-
mele ce `i sunt scrise `n diferitele dosare de pe
masa de lucru, având `n minte [i rug\ciunea:
«Doamne, trimite mâna Ta dintru `n\l]imea sfân-
tului T\u l\ca[ [i m\ `nt\re[te `n slujirea ce-mi st\
pus\ `nainte»“. 
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„Atât scrierile, cât [i activitatea Preasfin]itului
P\rinte Ioachim sunt expresia unei teologii aplicate

ca rezultat al unei vie]i dedicate lui Dumnezeu.“
(IPS Arhiepiscop Teodosie)

EVENIMENT





Ilie Giosanu, cel care a devenit 
PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul,

s-a n\scut la 29 martie 1954.

9anul VI (XIV) nr. 3-4

Ilie Giosanu, cel care a devenit PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\ua-
nul, s-a n\scut la 29 martie 1954, `n comuna St\ni]a (jude]ul Neam]), din
p\rin]i cre[tini ai Bisericii Ortodoxe, Neculai [i Anica Giosanu. Este cel
de-al treilea copil din cei opt (patru b\ie]i [i patru fete) [i a primit la botez
numele Ilie.

Formarea [i experien]a profesional\

 1961-1969 - a studiat la {coala general\ din satul natal, St\ni]a;

 1970-1971 - a intrat ca frate la M\n\stirea Sih\stria din jude]ul
Neam];

 1970-1975 - a urmat cursurile Seminarului Teologic Ortodox
„Veniamin Costachi“ de la M\n\stirea Neam];

 1975-1976 - a `ndeplinit serviciul militar `n loc. Pleni]a, Dolj;

 1976-1980 - a urmat cursurile Facult\]ii de Teologie Ortodox\
„Justinian Patriarhul“ din Bucure[ti. A absolvit facultatea cu lucrarea de
licen]\ „Sabatul la cultele neoprotestante [i pozi]ia ortodox\“, sub coor-
donarea PC Diacon Petre David, conferen]iar suplinitor la Catedra de
~ndrum\ri misionare [i ecumenism;

 1980 - a fost tuns `n monahism, pe seama M\n\stirii Bistri]a,
Neam], primind numele de Ioachim. A fost primul c\lug\r hirotesit pe
seama acelei m\n\stiri dup\ 40 de ani. L-a avut ca na[ de c\lug\rie pe
P\rintele Ioanichie B\lan, unchiul s\u;

 1980-1985 - Timp de cinci ani a lucrat la Bistri]a, `n activit\]ile de
restaurare la Complexul de acolo, al\turi de stare]ul Ciprian Zaharia;

 1 martie 1981 a fost hirotonit ierodiacon de c\tre Preafericitul
Patriarh Teoctist Ar\pa[u, pe atunci Mitropolit al Moldovei [i Sucevei;

 1982 - a fost hirotesit arhidiacon de PF Patriarh Teoctist, pe seama
M\n\stirii Bistri]a, Neam];

 1985 - este transferat la Centrul eparhial de la Ia[i, unde a
`ndeplinit mai multe func]ii:

 prim-arhidiacon al Catedralei mitropolitane din Ia[i, secretar al
Preafericitului P\rinte Patriarh Teoctist;

 colaborator la revista „Mitropolia Moldovei [i Sucevei“;

 econom mitropolitan;

 1990 - secretarul noului mitropolit al Moldovei, IPS Daniel
Ciobotea (actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române);

 30 decembrie 1990 - a fost hirotonit ieromonah de c\tre IPS
Daniel, la M\n\stirea Varatic;

 1 ianuarie 1991 - a fost hirotesit protosinghel, la Slujba dintre ani,
`n Catedrala mitropolitan\ Ia[i;

 1991-1994 - a urmat cursurile de doctorat la Institutul „Saint
Serge“ din Paris, Fran]a, sub `ndrumarea profesorilor: Boris Bobrinskoy
[i Olivier Clement;

 1991-1992 - a urmat cursurile de limb\ francez\ la Universitatea
din Sorbona;

 26 octombrie 1994, [i-a sus]inut teza de doctorat `n limba francez\,
cu denumirea de La déification de l’homme d’apres la pensée du Pere
Dumitru St\niloae (~ndumnezeirea omului `n gândirea p\rintelui Dumitru
St\niloae);

 21 iunie 1998 - a fost hirotesit arhimandrit de c\tre IPS Daniel, (la
acea vreme, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei), de S\rb\toarea Tuturor
Sfin]ilor Atonului, hramul M\n\stirii Bucium, Ia[i;

 1998 - a fost ales de c\tre Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, arhiereu vicar al Episcopiei Romanului, cu titulatura
„B\c\uanul“;

 1 mai 2000, a doua zi de Pa[ti - a fost hirotonit `n treapta de
Arhiereu, `ndeplinind func]ia de arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului;

 13 septembrie 2009 - este ridicat la rangul de Episcop vicar, odat\
cu ridicarea Episcopiei Romanului la rangul de Arhiepiscopie, cu titu-
latura: Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului.

Repere din biografia Preasfin]itului P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul

` `
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EVENIMENT
La finele anului 2013, sub sigla Editurii

Filocalia au ap\rut trei volume ale Preasfin]itului
P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul.

Trei volume purtând semn\-
tura Preasfin]itului P\rinte
Ioachim B\c\uanul au fost
lansate `n prima parte a anului
2014 `n protopopiatele din
Arhiepiscopia Romanului [i
Bac\ului. Evenimentul a con-
stituit o premier\ atât pentru
publicul larg, cât [i pentru
mediul academic b\c\uan,
aleg=ndu-se solu]ia organiz\rii
prezent\rilor pe protopopiate
din dorin]a de a `nlesni accesul
la cultur\ pentru o c=t mai
larg\ categorie de cititori.

Evenimentul s-a datorat apari]iei, la sf=r[itul
anului trecut, a trei volume scrise de PS P\rinte
Episcop Ioachim B\c\uanul: „La déification de
l’homme d’apres la pensée du pere Dumitru St\ni-
loae“, „Cultul Cuvioasei Parascheva `n Ortodoxie“
[i „Cre[tinismul abia `ncepe“. Cele trei volume au
fost publicate la Editura Filocalia a Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, `n deschiderea a trei colec-
]ii: Teologica, Hagiografica, respectiv, Catehetica.

Ca urmare a faptului c\ Preasfin]itul Ioachim
s-a remarcat `n ultimii ani printr-o bogat\ activi-
tate cultural\, manifestat\ prin sus]inerea [i par-
ticiparea la numeroase activit\]i culturale, prin
preocup\rile sale imnografice [i contribu]ia ma-
jor\ `n conceperea [i diortosirea imnurilor litur-
gice `nchinate sfin]ilor `n cultul Bisericii Orto-
doxe Române, precum [i prin publicarea [i coor-
donarea mai multor volume de referin]\ pentru
teologia [i cultura româneasc\, `ntre care „La déi-
fication de l’homme d’apres la pensée du pere
Dumitru Staniloae“, „Cultul Cuvioasei Parasche-
va `n Ortodoxie“ [i „Crestinismul abia `ncepe“,
Filiala Bac\u a Uniunii Scriitorilor i-a oferit ie-
rarhului „Diploma de excelen]\“. Aceasta i-a fost
`nm=nat\ de c\tre poetul Dumitru Br\neanu, `n
ziua de 16 martie, la finalul slujbei arhiere[ti ofi-
ciate `n Parohia „Lazaret“.

Seria lans\rilor de carte a debutat mar]i, 28
ianuarie, `n Sala Cinematografului „Capitol“ din
One[ti, unde invita]i pentru a le prezenta au fost:
pr. Constantin Sturzu, Consilier cultural al
Arhiepiscopiei Ia[ilor, pr. dr. Nicolae Hurjui de la
Catedrala „~n\l]area Domnului“ din Bac\u, [i pr.
Ciprian Burc\, de la Biserica „Buna Vestire“ din
Bac\u. ~n cadrul evenimentului, Corala „Iero-
teos“a preo]ilor din Protopopiatul One[ti a sus-
]inut un scurt concert de piese religioase.

~nt=lniri `n bucuria cuv=ntului,
la Bac\u

Seria lans\rilor de carte `nceput\ la One[ti a
continuat cu evenimentul organizat miercuri, 29
ianuarie, la Bac\u, `n Aula „Moldova“ a Univer-
sit\]ii „George Bacovia“.

Oameni de cultur\, profesori universitari,
preo]i [i iubitori de gândire ortodox\ româneasc\
au participat la aceast\ `ntreit\ lansare de carte.
Evenimentul a fost deschis de un cuvânt al prof.
univ. dr. Tatiana Puiu, rectorul Universit\]ii, care

[i-a exprimat bucuria de a fi gazda unui aseme-
nea moment cu o profund\ `nc\rc\tur\ intelec-
tual\ [i spiritual\. A urmat prof. univ. dr. Nicolae
Lupu, din cadrul aceleia[i institu]ii, care a pre-
zentat un portret al Preasfin]itului Ioachim B\c\-
uanul, a[a cum l-a cunoscut domnia sa `n cei 13
ani de colaborare cu ierarhul de la Roman. ~nt=l-
nirea, moderat\ de arhid. Ciprian Ignat, a conti-
nuat cu alocu]iunile pr. Ciprian Burc\ de la Bi-
serica „Buna Vestire“ din Bac\u, prof. Marius
Manta, critic literar la revista „Ateneu“, pr. dr.
Nicoalae Hurjui de la Catedrala „~n\l]area Dom-
nului“ din Bac\u, conf. univ. dr. Ioan D\nil\, de
la Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bac\u, [i
pr. Constantin Sturzu, Consilier cultural al
Arhiepiscopiei Ia[ilor. ~n acela[i context, Corala
„Episcop Melchisedec“ a preo]ilor din Protopo-
piatul Bac\u, al\turi de pr. Iulian Mu[at [i arhid.
Ciprian Ignat, a sus]inut un concert de muzic\ re-
ligioas\ [i tradi]ional\ româneasc\.

„Centrul eparhial Roman are mai multe cola-
bor\ri culturale, atât cu Universitatea „George Ba-
covia“ din Bac\u, acum gazda noastr\, cât [i cu U-
niversitatea „Vasile Alecsandri“ din Bac\u. Ne bu-
cur\m c\ suntem aici pentru lansarea unor c\r]i ale
smereniei noastre. Sper\m ca aceste c\r]i s\ plac\
b\c\uanilor [i celor care le vor citi. S\ le fie spre
ajutor [i folos sufletesc“, a spus autorul. „Acest
eveniment cultural are o mare `nc\rc\tur\ cultural\
pentru ora[ul Bac\u. Suntem aici atât cei care i-am
`n]eles `n]elepciunea [i viziunea Preasfin]itului
P\rinte Episcop Ioachim, cât [i cei care, poate din
curiozitate, vor s\-l cunoasc\ mai `ndeaproape `n
tripla sa impostaz\ de teolog, catehet [i de hagio-
graf. Suntem aici, `ntr-un col]i[or de tain\, unde ne
vindec\m cu to]ii prin aceast\ bucurie a cuvântu-
lui“, a spus pr. Ciprian Burc\ `n cuv=ntul s\u. 

Trei volume [i un autograf `n cuvinte rostite



` `

` `



Cele trei c\r]i care `l au ca autor pe Preasfin]itul
Ioachim B\c\uanul au fost prezentate [i preo]ilor

din Protopopiatele Moine[ti [i Buhu[i.
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Despre lucrarea „Cultul Cuvioasei Parascheva
`n Ortodoxie“ a vorbit pr. Nicolae Hurjui, care a
eviden]iat necesitatea apari]iei acestei cercet\ri ha-
giografice `n spa]iul literar de specialitate, f\când
men]iuni legate de valoarea istoric\ [i documentar\
a acestui volum. A urmat prezentarea culegerii de
eseuri „Cre[tinismul abia `ncepe“, realizat\ de conf
univ. dr. Ioan D\nil\, cunoscut filolog b\c\uan, ca-
re a apreciat c\ „PS Ioachim B\c\uanul realizeaz\
texte de jurnalism religios, puternic ancorate `n re-
alitatea epocii `n care tr\im“. 

De asemenea, reputatul profesor a remarcat
numeroase nout\]i lingvistice de care speciali[tii
`n domeniu vor trebui s\ ]in\ cont. P\rintele con-
silier Constantin Sturzu a subliniat faptul c\
evenimentul prilejuit de lansarea celor trei c\r]i
semnate de Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului „pune `n valoare compo-
nenta c\rtur\reasc\ [i dimensiunea cultural\ a
Preasfin]iei Sale, prea pu]in cunoscute pân\
acum“. „Faptul c\ a publicat acum aceste c\r]i
este un lucru bun pentru `ntreaga comunitate.
Este doar un `nceput. Vor fi [i alte c\r]i, deja
anun]ate, pe care sper\m s\ aib\ puterea [i
s\n\tatea s\ le aduc\ spre noi. De astfel de lucr\ri
avem nevoie atât noi, cât [i `ntreaga teologie [i
cultur\ româneasc\“, a spus pr. consilier Con-
stantin Sturzu. La finele evenimentului, Prea-
sfin]itul Ioachim B\c\uanul a donat integrala vo-
lumelor ap\rute la Editura „Filocalia“ bibliote-
cilor universit\]ilor b\c\uane, dar [i Colegiului
Na]ional de Art\ „George Apostu“. 

Comercializarea c\r]ilor 
spre sus]inerea activit\]ilor
social-filantropice

La D\rm\ne[ti, doi preo]i profesori universi-
tari din elita `nv\]\mântului teologic românesc au
fost de fa]\ pentru a prezenta cele trei c\r]i ale
Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul, pentru
preo]ii [i credincio[ii din zona Moine[tiului.
Evenimentul a debutat cu oficierea Sfintei
Liturghii, care a reunit `n sinax\ to]i preo]ii din
Protopopiatul Moine[ti. ~ntâlnirea organizat\ `n
ziua de 10 februarie 2014 la D\rm\ne[ti a dat
ocazia PS P\rinte Episcop Ioachim de a explica
faptul c\ cele trei apari]ii editoriale sunt mijloace
prin care este sprijinit\ activitatea social-filan-
tropic\ a Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
precizând c\ fondurile ob]inute din vânzarea
c\r]ilor vor fi direc]ionate c\tre unit\]ile social-fi-
lantropice ale Centrului eparhial. „Prezen]a
noastr\ la D\rm\ne[ti se `nscrie `ntr-un proiect mai
amplu al protoieriei noastre, care se deruleaz\ cu
binecuvântarea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul.
Acest proiect se dore[te a fi un mijloc de a ar\ta
credincio[ilor din cuprinsul protoieriei noastre fru-
muse]ea, bog\]ia [i profunzimea cultului nostru
liturgic, aduc=ndu-le `n aten]ie [i cultura promo-
vat\ din pridvorul bisericii“ a declarat pr. Costel
Mare[, protopop al Protopopiatului Moine[ti. 

Cele trei c\r]i care `l au ca autor pe Preasfin]itul
Ioachim B\c\uanul au fost prezentate preo]ilor
Protopopiatului Moine[ti, autorit\]ilor locale [i
centrale, precum [i unui num\r mare de profesori [i
directori ai [colilor din ]inuturile Moine[tiului.
Despre cele trei volume au vorbit pr. prof. dr. Ion
Vicovan, decanul Facult\]ii de Teologie Ortodox\
„Dumitru St\niloae“ din Ia[i [i pr. prof. dr.
Gheorghe Petraru, prodecanul Facult\]ii de Teolo-
gie Ortodox\ „Dumitru St\niloae“ din Ia[i. 

Cult [i cultur\ `n protopopiatele
Buhu[i [i Sascut

Preo]ii din Protopopiatul Buhu[i, al\turi de
credincio[ii din acest ora[, au avut ocazia de a
afla despre cele trei volume ale PS P\rinte
Episcop Ioachim B\c\uanul `n ziua de 18 febru-

arie, c=nd, dup\ oficierea Sfintei Liturghii arhie-
re[ti la Biserica „Sf. Nicolae“ din Buhu[i, a fost
organizat\ [i aici lansarea celor trei lucr\ri. 

Acestea au fost prezentate de p\rintele
Valentin B\ltoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, Mioara Ignat, inspector
eparhial [i Eduard Cozma, profesor la Liceul teo-
logic ortodox „Melchisedec {tef\nescu“ din Ro-
man. Evenimentul a fost `nfrumuse]at prin mini-
concertele sus]inute de corala maicilor de la M\-
n\stirea Ciolpani [i de c\tre preotul Iulian Mu[at,
parohul bisericii „Buna Vestire“ din Bac\u.

~n protopopiatul Sascut, cele trei lucr\ri au
fost prezentate `n ziua de 6 februarie, cu prilejul
organiz\rii sinaxei preo]ilor, `n prezen]a PS
P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul [i a unor in-
vita]i speciali, din Republica Moldova, o dele-
gatie a Episcopiei Basarabiei de Sud, respectiv
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EVENIMENT
Seria prezent\rilor de carte s-a `ncheiat

cu evenimentul derulat la Roman, 
`n ziua Bunei Vestiri.



preo]ii: Iulian Budescu, vicar administrativ al E-
piscopiei Basarabiei de Sud, Gheorghe Until\,
protoiereu al Protoieriei Cahul (cu care protoieria
noastr\ are un protocol de colaborare), [i domnul
Valeriu Baban, de la Direc]ia de ~nv\]\mânt
Cahul.

Seria prezent\rilor de carte s-a `ncheiat cu
evenimentul derulat la Roman, `n ziua Bunei
Vestiri. Lansarea tripticului editorial semnat de
Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul s-a
desf\[urat `n Sala Complexului „Parc multiplex“
din Roman.

S-au aflat al\turi de PS P\rinte Episcop Ioa-
chim B\c\uanul, ca invita]i, IPS Teodosie, Arhie-
piscopul Tomisului, inspectorul general ISJ Neam],

dl Viorel Stan, dar [i al]i inspectori din cadrul ace-
leia[i institu]ii, pr. Constantin Tomozei, protoiereu
al Protopopiatului Bac\u, pr. Constantin Alupei,
protoiereu al protopopiatului One[ti, pr. Vasile
Cozma, protoiereu al protopopiatului Buhu[i, con-
silieri, inspectori [i angaja]i ai Centrului eparhial de
la Roman, notabilit\]i, preo]i [i profesori.

Moderatorul `ntâlnirii, arhid. Ciprian Ioan
Ignat, a f\cut o scurt\ prezentare a celor invita]i
s\ prezinte lucr\rile: Pr. prof. univ. dr. Cristinel
Te[u (Facultatea de Teologie „Dumitru St\-
niloae“ din Ia[i), dl profesor Gh. A. M. Ciobanu,
personalitate eminent\ a culturii roma[cane, [i pr.
Nicolae Hurjui, fost director al Seminarului
Teologic Ortodox din Roman [i colaborator di-

rect al PS Ioachim B\c\uanul `n eforturile depuse
pentru ridicarea catedralei ortodoxe „~n\l]area
Domnului din Bac\u“. Acestora s-au ad\ugat, cu
alocu]iuni, IPS P\rinte Arhiepiscop Teodosie [i dl
Lucian Strochi, cunoscut scriitor nem]ean.

M\rturie a admira]iei 
fa]\ de p\rintele St\niloae

P\rintele profesor Ioan Cristinel Te[u a fost
invitat spre a face prezentarea lucr\rii „La déifi-
cation de l’homme d’apres la pensée du pere
Dumitru Staniloae“. Precizând c\ pentru a
`n]elege un autor e nevoie s\ `i cuno[ti [i persona-
litatea, p\rintele profesor a m\rturisit celor
prezen]i câteva dintre amintirile sale personale `n
leg\tur\ cu Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim
B\c\uanul, cel despre care consider\ c\ a avut o
influen]\ decisiv\ asupra form\rii sale.

Cu privire la volumul prezentat, pr. I.C. Te[u
a adus la cuno[tin]a auditoriului faptul c\ lucrarea
este prima tez\ de doctorat pe tema g=ndirii teo-
logice a p\rintelui St\niloae, iar autorul ei este, `n
acela[i timp, primul care a avut `ndr\zneala de a
vorbi despre o posibil\ canonizare a P\rintelui
St\niloae, pe care l-a numit P\rintele Dumitru
Teologul. „Aceast\ lucrare `l caracterizeaz\ pe
Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim prin carac-
terul ei [tiin]ific [i con]inutul duhovnicesc, stând
drept m\rturie a admira]iei, respectului [i ve-
nera]iei autorului fa]\ de p\rintele St\niloae.“

Dup\ sensibilul cuvânt rostit de pr. Te[u,
Corala „Roman Melodul“, a protopopiatului

La Roman, lansarea c\r]ilor PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul a constituit 
un eveniment memorabil pentru via]a cultural\ din urbea mu[atin\

Fondurile ob]inute din vânzarea c\r]ilor vor fi direc]ionate 
c\tre unit\]ile social-filantropice ale Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului



` `



Prin aceast\ lucrare, PS P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul corecteaz\ gre[elile 

strecurate de-a lungul timpului `n istorisirea
vie]ii Sf. Parascheva. (pr. Nicolae Hurjui)
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 Roman, condus\ de prof. Ovidiu Trifan, a inter-
pretat dou\ piese specifice perioadei liturgice `n
care ne afl\m, apoi arhid. Ciprian Ioan Ignat a
cântat câteve icoase din Imnul acatist `nchinat Sf.
Parascheva, compus de c\tre PS Episcop Ioachim
B\c\uanul.

Biserica r\spunde problemelor
societ\]ii contemporane

~n continuare, pr. Nicolae Hurjui a prezentat
volumul „Cultul Sfintei Parascheva `n Ortodoxie
- cercetare hagiografico-liturgic\“. ~n cuvântul
s\u, pr. Hurjui a precizat c\, prin aceast\ lucrare,
PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul corectea-
z\ gre[elile strecurate de-a lungul timpului `n is-
torisirea vie]ii Sf. Parascheva, subliniind impor-
tan]a [i ineditul documenta]iei folosite `n aceast\
carte. Vorbitorul a precizat c\ lucrarea dedicat\

Sfintei Parascheva cuprinde [i istoria tip\riturilor
`nchinate vie]ii Sfintei la noi, generalizarea cultu-
lui ei `n Ortodoxie, cât [i m\rturii inedite despre
minunile vechi [i noi pe care le-a f\cut Sfânta,
cinstit\ `n Ortodoxia româneasc\ `nainte de
aducerea moa[telor la Ia[i. Alocu]iunea a f\cut
trimitere [i la preg\tirea pentru tipar a celui de-al
doilea volum `nchinat Sf. Parascheva, ce cuprin-
de o bibliografie la zi [i rezumativ\ a vie]ii Cuvi-
oasei, precum [i istorisirea vie]ii ei `n limbile de
circula]ie ale Ortodoxiei de-a lungul timpului.

~n urm\torul intermezzo, p\rintele Iulian
Mu[at a interpretat dou\ melodii din repertoriul
interna]ional, fiind foarte apreciat de to]i cei
prezen]i. Astfel s-a f\cut trecerea spre prezen-
tarea volumului „Cre[tinismul abia `ncepe“,
f\cut\ de prof. Gheorghe A.M. Ciobanu. Dasc\lul
nonagenar, supranumit p\rintele culturii roma[-
cane, a vorbit despre caracterul [i exigen]a [tiin]i-

fic\ a lucr\rii, despre actualitatea ei, limbajul [i
diversitatea subiectelor abordate. Apreciind
cartea ca un eseu teologic, dl prof. Gh. A. M.
Ciobanu a vorbit despre importan]a acesteia, c\ci
prin intermediul ei Biserica r\spunde pro-
blemelor societ\]ii contemporane.

„Autograf `n cuvinte rostite“
Corala „Armonia“ a Arhiepiscopiei Tomisului,

câ[tig\toare a numeroase premii `n America [i
Europa, a `ncântat `n continuare audien]a inter-
pretând la nivel de excelen]\ piesele „Metanie“ de
Radu Gyr, pe muzic\ de Tudor Gheorghe,
„Doamne, pe noi miluie[te-ne“, din repertoriul
popular rus, „La Cozia pe Olt“, de Nicolae Lungu,
„O Ma Joie“, pies\ din repertoriul religios francez.

Seara a continuat cu alocu]iunea IPS
Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, invitat de
onoare la aceast\ manifestare, care a vorbit, la
rândul s\u despre cele trei c\r]i, adaugând re-
memorarea unor `ntâmpl\ri din perioada studiilor
`n care a fost coleg cu PS P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul, precizând c\ `n ceea ce `l
prive[te pe ierarhul de la Roman, preocup\rile
imnografice, liturgice [i teologice au fost evi-
dente `nc\ din perioada tinere]ii.

~n `ncheiere, dl prof Lucian Strochi a evocat
personalitatea pr. St\niloae [i modul cum acesta e
receptat `n lume, a[a cum a constatat domnia sa
`n c\l\toriile efectuate prin Europa. Concluziile
`ntâlnirii au fost rostite de c\tre PS P\rinte Epis-
cop Ioachim B\c\uanul, care a mul]umit tuturor
celor prezen]i [i a m\rturisit c\ a descoperit cu
bucurie c\ antevorbitorii s\i au reu[it s\ identifice
motiva]iile ce l-au determinat s\ scrie cele trei lu-
cr\ri lansate la Roman, `n ziua Bunei Vestiri. De
asemenea, Preasfin]ia Sa a subliniat c\ aceste
c\r]i sunt [i rezultatul eforturilor celor ce au con-
tribuit la formarea sa duhovniceasc\ [i intelec-
tual\. La finalul acestui „autograf `n cuvinte ros-
tite“, ierarhul de la Roman a oferit diplome de
excelen]\ celor care s-au implicat `n mod de-
osebit `n organizarea [i promovarea acestui
eveniment cultural.

~ntre invita]ii de onoare care au fost al\turi de PS P\rinte Episcop Ioachim 
cu ocazia lans\rii c\r]ilor Preasfin]iei Sale `n Protopopiatul Roman 

s-a aflat [i IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului
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RECENZII

Sintagma „cre[tinismul abia `ncepe“ poate fi
`mpropriat\ la modul personal, v\zând `n ea un
imbold filocalic de a pune, fiecare `n parte, `n

fiecare clip\ a existen]ei, acel `nceput bun de care
are atâta nevoie via]a noastr\ duhovniceasc\.

Editura Filocalia a Arhiepisco-
piei Romanului [i Bac\ului a
publicat, la finele anului
trecut, un volum care atrage
aten]ia printr-un titlu `ndr\z-
ne] [i provocator: „Cre[tinis-
mul abia `ncepe“ . Cititorul
gr\bit, care nu s-ar apleca
asupra celor 170 de pagini,
avându-l ca autor pe Prea-
sfin]itul Ioachim B\c\uanul,
ci doar ar reflecta asupra
celor 3 cuvinte caligrafiate pe
copert\, pe bun\ dreptate s-ar
putea `ntreba: „Cum adic\
abia `ncepe cre[tinismul? Dar ce
s-a `ntâmplat cu cei dou\ mii de
ani care s-au scurs de când
Hristos a venit pe p\mânt? Nu
cumva este un orgoliu aici
aidoma celui care-i inspir\ pe
cei ce cred c\ toate `ncep cu ei,
c\ nu s-a f\cut nimic (bun)
pân\ la ei?“

Evaluat prin prisma acestor interoga]ii, titlul
c\r]ii este de-a dreptul scandalos. Dac\ `ns\ lec-
turezi cu aten]ie cele zece texte (plus cuvântul-ar-
gument de la `nceput) care alc\tuiesc corpul
c\r]ii, consta]i c\ titlul este scandalos `n sensul
evanghelic al cuvântului. ~n sensul `n care
un Nicolae Steinhardt vorbea, `n „D\ruind vei
dobândi“, despre faptul c\ „Domnul a venit s\ ne
mântuiasc\ [i s\ ne scandalizeze“. Cre[tinismul
abia `ncepe pentru c\, `n cele dou\ milenii, sun-
tem departe de a constata c\ am deslu[it, c\ am
epuizat [i c\ am transpus `n via]a lumii
toate `n]elesurile Evangheliei. Aceast\ continu\
adâncire `n tainele lui Dumnezeu, aceast\ ine-
puizabil\ bog\]ie de sens [i cunoa[tere pla-
seaz\ cre[tinismul dreptsl\vitor, chiar [i dup\
dou\ mii de ani, mai degrab\ la `nceputul ur-
cu[ului pe scara ve[niciei. Dar sintagma „cre[ti-
nismul abia `ncepe“ poate fi `mpropriat\ la modul
personal, v\zând `n ea un imbold filocalic de a
pune, fiecare `n parte, `n fiecare clip\ a existen]ei,
acel `nceput bun de care are atâta nevoie via]a
noastr\ duhovniceasc\.

Un decalog pentru mileniul III
Dincolo de reverbera]iile acestea, proprii unei

metafizici cre[tine a istoriei, respectiv a unei
s\n\toase raport\ri la condi]ia cre[tinului angajat pe
drumul mântuirii, volumul este [i o excelent\
replic\ dat\ celor care sus]in c\ asist\m la
un apus al cre[tinismului. De[i publicate, de-a lun-
gul vremii, ca editoriale ale revistei „Cronica
Romanului“ ([i preluate, ulterior, de alte medii de
informare, precum „Ziarul Lumina“, portalul do-
xologia.ro sau alte site-uri din blogosfera orto-
dox\), cele 10 texte contureaz\, unitar [i coerent,
pozi]ia cre[tinismului vizavi de problemele acestui
veac. A[ putea sintetiza r\spunsurile cuprinse `n
volum `ntr-un soi de decalog al Bisericii aflat\ `n
dialog cu societatea. Urm\rind structura articolelor
din carte, acest „decalog“ ar putea suna cam a[a:

1) Cre[tinismul nu este o (alt\) religie, ci
Adev\rul care ne pune pe Calea c\tre Via]a
care este Dumnezeu. G\sim aici o abordare lip-
sit\ de complexe a PS Ioachim B\c\uanul, care nu
se fere[te a face trimiteri la filosofia antic\ sau
modern\, inclusiv la nume precum cel al lui
Nietzsche sau Sartre, sau s\ identifice un fior al
c\ut\rii lui Dumnezeu `n religii precum budismul
sau islamul. Toate sunt explicate de autor ca fiind
str\duin]e [i fr\mânt\ri ale omului ce nu pot primi
r\spuns decât `n persoana lui Dumnezeu-Omul.

2) Chiar dac\ este marginalizat de soci-
etate, cre[tinul s\ nu caute a-[i `ndulci condi]ia
`n lume (s\ fie „z\h\relul“ vie]ii), ci s\ r\mân\,
cu orice sacrificiu, „sare a p\mântului“. Este
teribil\ imaginea pe care o aduce `n fa]a noastr\
PS P\rinte Ioachim, atunci când pune `n contrast 

„Cre[tinismul
abia `ncepe este
o carte care tre-

buie citit\, mai
ales ast\zi, c=nd

societatea con-
temporan\ este

permanent
fr\mântat\ de

r\zboaie,
schisme ideo-

logice [i politice,
afl=ndu-se la un
`nceput de secol
mereu amenin]at
cu apocalipsele,
marcat de crize

profunde econo-
mice [i morale.

Cartea de fa]\
deschide multe
perspective de

analiz\ exegetic\
[i teologic\ 

`ntr-o societate
`n care totul este

`ntr-o continu\
mi[care, schim-
bare [i transfor-
mare.“ (Dumitru

Br\neanu)

Cre[tinismul abia `ncepe. Ave]i GPS?



„Cre[tinismul abia `ncepe“ este una dintre acele c\r]i
care ni-L aduce mai aproape pe Dumnezeu, ni-L face,

practic, contemporan pe Hristos Domnul, pe Iisus Cel ce
coboar\ de pe uli]ele pr\fuite ale Iudeii pe autostr\zile [i

bulevardele de azi. (pr. Constantin Sturzu)
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condi]ia s\rii din secolul al IV-lea, spre exemplu,
când putea s\ aib\ o valoare apropiat\ de cea a
aurului, cu aceea din zilele noastre, când sarea
este adesea aruncat\ pe jos, pe asfalt sau pe tro-
tuar, `n perioadele de iarn\. Cre[tinul, chiar dac\
e c\lcat `n picioare, aruncat pe jos, `n calea tre-
c\torilor gr\bi]i, trebuie s\-[i fac\ `n continuare
datoria de a dezghe]a inimile cu c\ldura Duhului
Sfânt, f\când posibil\ circula]ia harului, a energi-
ilor necreate `n lume.

3) Tehnologia [i descoperirile [tiin]ei nu
`nmul]esc argumentele ateismului, ci sunt noi
[anse de a ne ridica mintea noastr\ c\tre
Dumnezeu. ~n cel de-al treilea text `ntâlnim,
`ntre altele, o gr\itoare parabol\ a GPS-ului, in-
strument menit a ghida pe [oferi `n p\ienjeni[ul
de drumuri din ziua de azi. Prin analogie, a[a
cum [oferul este ghidat spre a ajunge la o des-
tina]ie, iar atunci când gre[e[te drumul prime[te,
din partea GPS-ului, o recalculare a traseului din
punctul `n care a ajuns, tot a[a [i omul este ghidat
spre ~mp\r\]ie [i, când se abate de la „calea cea
strâmt\“, prime[te un traseu alternativ din partea
lui Dumnezeu, cu punct de plecare `n locul unde
a c\zut (din p\catul `n care se afl\) [i care duce tot
`n ~mp\r\]ia cerurilor.

4) Dumnezeu este o persoan\, nu o entitate
abstract\, Care este chemat\ s\ locuiasc\ `n
inima noastr\. O reflec]ie asupra acelui „Rabbi,
unde locuie[ti?“ (Ioan 1, 38), rostit de primii
ucenici ai Domnului, ne indic\ raportul de interi-
oritate pe care-l are fiecare dintre noi `n rela]ie cu
Dumnezeu fiind.

5) Cel mai autentic [i realist plan de via]\
este cel hristocentric. Este nevoie de a spune
ap\sat acest lucru unei lumi care-[i pune atâtea
speran]e `n str\lucitoare, dar babilonice realiz\ri
umane. Dac\ e o criz\ `n lume, aceea este, `n-
tr-adev\r, criza de sens.

6) Nu c\uta s\ suprimi r\ul `n mod
magic. Suferin]a nu dispare decât dac\ este
asumat\ cu Hristos [i `ntru Hristos cel R\stig-
nit [i ~nviat. Iar\[i este abordat\ o problem\ de

strict\ actualitate, aceea a celor care caut\ pilula
magic\, solu]ia facil\ la problemele lor suflete[ti.

7) Fiecare fapt\, fiecare gând sau cuvânt
este un gr\unte sem\nat `n p\mântul vie]ii
noastre. Ele vor `ncol]i [i vor cre[te, iar roadele
le vom culege `n ve[nicie. Via]a noastr\ se scrie
permanent `n fiin]a noastr\. Suntem asemenea
unui program pe care [i-l scrie un informatician [i
tot ceea ce tr\ie[te este programul rulat `n acel
moment - se „scrie“ [i se ruleaz\ `n acela[i timp!
Po]i s\ intervii pe o linie de cod, po]i s\ o [tergi,
po]i s\ o rescrii - este ceea ce fac Sfintele Taine,
Botezul, Euharistia, Spovedania...

8) Orice vindecare sufleteasc\ sau tru-
peasc\ s\vâr[it\ `n Biseric\ este doar `nceput.
Ea ne deschide c\tre tr\irea cu Dumnezeu
care va fi deplin\ `n cea de-a opta zi a crea]iei,

`n ve[nicie. Având ca punct de plecare o
medita]ie asupra tainei Sf. Maslu, PS Episcop
Ioachim ofer\ omului de azi, valorificând ex-
haustiv virtu]ile teologice ale cifrei 7, perspectiva
ve[niciei ce st\ sub semnul cifrei 8. Comuniunea
cu Hristos - `n ~mp\r\]ie - este adev\rata [i de-
plina vindecare.

9) Nu te preocupa de sfâr[itul lumii, mai ales
de data la care acesta va fi, ci preocup\-te de
propriul t\u sfâr[it. Articolul „Un posibil r\spuns
la cruciada eshatologic\“ este o foarte complex\ [i
o foarte bun\ analiz\ a isteriei adus\ de a[a-zisa
profe]ie maya[\ a sfâr[itul lumii `n 2012.

10) Caut\ s\ dobânde[ti pe Duhul Sfânt,
care este adev\rata libertate. Nu te l\sa
`nc\tu[at de nici un fel de precepte transfor-
mându-le `n idoli. A[a a[ sintetiza ultimul articol
din carte, cel care analizeaz\ sorgintea [i situa]ia
actual\ a unei r\ni deschise - cea a calendarului
bisericesc (ne)`ndreptat -, generatoare de schis-
m\. E o punere `n aplicare aici a cuvântului Sf.
Ap. Pavel, care ne avertizeaz\ c\ „litera ucide,
duhul face viu“ (Corinteni 3,6).

„Cre[tinismul abia `ncepe“ este una dintre
acele c\r]i care ni-L aduce mai aproape pe
Dumnezeu, ni-L face, practic, contemporan pe
Hristos Domnul, pe Iisus Cel ce coboar\ de pe
uli]ele pr\fuite ale Iudeii pe autostr\zile [i bule-
vardele de azi. Este un veritabil ghid pentru atât
de `ncercatul cre[tin de azi sau, ca s\ vorbesc,
pân\ la final, pe limba acestei c\r]i, este un ade-
v\rat GPS pentru orice om de azi, chiar [i dac\
(sau mai ales dac\) este un [ofer al propriei vie]i
mai pu]in iscusit. (pr. Constantin STURZU,
Consilier cultural la Arhiepiscopia Ia[ilor)

O carte ce poate fi `nscris\ 
`n sfera jurnalismului religios

„Cre[tinismul abia `ncepe“ e o carte total diferit\, propune un discurs ce vine din tradi]ie, dar
care, paradoxal, `n acela[i timp, apelând la exemple din realitatea imediat\, clarific\ datele
fiin]iale ale lumii `n care tr\im. Sunt pagini care nu ocolesc Adev\rul, ce nu ]in cont neap\rat de
interesele contingentului. Cartea `mplete[te elemente din sfere diferite, dar, `ntr-un final, poate fi
`nscris\ `n sfera jurnalismului religios.

Titlul c\r]ii, de fapt titlul primului eseu, na[te `n progresie geometric\ atitudini nedumerite,
eventual refractare. ~ns\ mai mult decât niciodat\, secularizarea adus\ printr-o modernitate rapace
nu poate fi clintit\ decât prin asemenea formule cu t\i[ ascu]it. 

Asemenea unui GPS performant, credin]a `n Iisus e cea care te salveaz\, e cea care te scoate
la liman, `]i aduce aminte `n permanen]\ care `]i este ]inta [i actualizeaz\ `n timp real calea cea
mai scurt\. Dac\ omul se abate din drum, se `n]elege c\ singura atitudine potrivit\ e cea care vine
pe linia Patericului: de vei c\dea, ridic\-te pentru `nc\ o dat\, indiferent a câta oar\ se `ntâmpl\
aceasta, iar de poc\in]a va fi netrucat\, atunci Hristos te rea[az\ pe calea cea bun\.

Ceva mai „tehnice“ – s\-mi fie scuzat cuvântul! – sunt ultimele dou\ materiale: „Un posibil r\s-
puns la cruciada eshatologic\“ – autorul explic\ detaliat interesul repetitiv al omului pentru a fixa di-
ferite date ale sfâr[itului lumii [i „Calendarul, o problem\ `nc\ nerezolvat\“. ~n ambele, Preasfin]ia Sa
face figura c\rturarului erudit, ce st\pâne[te cuno[tin]e `n cele mai mici detalii din arii complementare. 

Peste toate, de suntem `n]elep]i, avem [ansa de a da m\rturie: din perspectiva omului pornit
pe marele drum, cre[tinismul poate s\ `nceap\ pentru `nc\ o dat\! (Marius MANTA)
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RECENZII
Teza e pe deplin `ntruchiparea m\surii
cuvenite a unei gândiri `nalte [i mai ales

unice `n spa]iul Ortodoxiei contemporane.

Lucrarea „La déification de
l’homme d’apres la pensée du
Pere Dumitru St\niloae“ va
trebui perceput\ drept un
exemplu fericit de a recom-
pune pentru Occident imagi-
nea nedeformat\ a sistemului
de valori impus de Dumitru
St\niloae. Teza de doctorat a
Preasfin]itului Ioachim B\c\-
uanul, sus]inut\ la Paris [i
redactat\ `n francez\, a fost
prima lucrare dedicat\ publi-
cului occidental ce avea drept
menire familiarizarea Vestu-
lui cu inedita capacitate de
`n]elegere [i tr\ire a Adev\-
rului nemediat. 

Teza e pe deplin `ntruchiparea m\surii cuve-
nite a unei gândiri `nalte [i mai ales unice `n
spa]iul Ortodoxiei contemporane. Din p\cate, ne-
tradus\ `nc\ `n limba român\, ea ar servi [i acum
cona]ionalilor, sub forma unui model credibil [i
viabil `n a promova valori organice ce ]in de e-
xisten]a Ortodoxiei române[ti. E, a[adar, un reper
de valoare, un semn asumat inclusiv axiologic.
Când va fi necesar, `mi voi permite pur [i simplu
s\ transcriu diverse fragmente, nemediindu-le cu
o traducere ce mai degrab\ ar stânjeni. Deoarece
ne referim la apari]ia editorial\ [i nu strict la teza
de doctorat, vom preciza [i câteva aspecte ce ]in
de „rama“ lucr\rii. Prefa]a volumului este sem-
nat\ de actualul Patriarh Daniel, `n 2003 -
Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei. Pentru `nc\
o dat\, acesta scotea `n eviden]\ universalitatea
gândirii P\rintelui Dumitru St\niloae, gândire in-
spirat\ de teologia Sfin]ilor P\rin]i ai Bisericii
`nc\ nedivizate. Importante sunt [i cele dou\
pagini intitulate de autor simplu „Portrait“,
pagini ce fac leg\tura dintre prefa]\ [i corpul
lucr\rii propriu-zise, dinspre care transpar atât o
aur\ aparte, cât [i, de ce nu - speran]a `ntr-o vi-
itoare eventual\ canonizare: „Et puisqu’il fait
partie désormais de l’Église triomphante, pour-
qoui ne pas l’appeler Saint Dumitru Théolo-
gien?“ Urmeaz\ repere biografice, pentru ca la fi-
nal s\ avem aproape patru sute de note, un index
bibliografic bogat (alc\tuit pe baza unei lucr\ri
tip\rite `n 1993 de Gh. Anghelescu).

Suntem avertiza]i de la `nceput, Preasfin]itul
P\rinte Ioachim B\c\uanul nu [i-a propus expu-
nerea `ntregii opere semnat\ St\niloae. Teza de
doctorat este consacrat\ mai degrab\ nucleului
teologiei sale, urm\re[te procesul de „`ndumne-
zeire a omului“. 

~ndumnezeirea echivaleaz\ 
cu adev\rata libertate

~n Ortodoxie, `n gândirea patristic\, principii-
le lumii (inclusiv cele de ordin moral) nu echiva-
leaz\ exclusiv cu legile impuse de Dumnezeu, ci
presupun o transfigurare la nivel ontologic. ~n

fapt, lucrarea la care ne referim urm\re[te deopo-
triv\ „Dogmatica“ [i „Ascetica [i mistica Bise-
ricii Ortodoxe“, f\când `n permanen]\ trimiteri la
Sfin]ii P\rin]i. Aceast\ „`ndumnezeire a omului“
`i va fi amintit probabil occidentalului de „Imi-
tatio Christi“. Evident, destinatarul `ntregii crea-
]ii este omul. Acesta r\mâne singurul cu darul
capacit\]ii de a ra]iona, de a-[i gândi via]a ra-
portând-o la marile `ntreb\ri existen]iale. De alt-
fel, lumea a fost creat\ cu un singur scop, acela
de `ndumnezeire a omului ce `[i afirm\ existen]a
`n cadrul unui dialog continuu cu Divinul.
Crea]ia nu a fost complet\ pân\ când Dumnezeu
nu i-a dezv\luit omului sensul acesteia. Iar omul, a-
vând voin]\ [i ra]iune, are datoria de a-i descoperi

O carte de vizit\ pentru Ortodoxia universal\

Dl. prof. Marius Manta a prezentat b\c\uanilor lucrarea „La déification de l’homme
d’apres la pensée du Pere Dumitru St\niloae“ `n Aula Universit\]ii „George Bacovia“



`
`

` `



Reeditarea lucr\rii „La déification de l’hom-
me d’apres la pensée du Pere Dumitru St\niloae“
a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul cu ocazia a-
nului omagial „Dumitru St\niloae“ `n Patriarhia
Român\ nu poate fi considerat\ un simplu eveni-
ment cultural. Rodul unei munci asidue de cer-
cetare desf\[urate sub `ndrumarea atent\ a profe-
sorilor Olivier Clément [i Boris Bobrinskoy la
Institutul Saint Serge din Paris, aceast\ oper\ de-
p\[e[te cadrele oarecum stricte ale unei teze de
doctorat, constituindu-se deodat\ `ntr-un elogiu
adus gândirii teologice [i personalit\]ii celui mai
important teolog ortodox al secolului al XX-lea [i
`n m\rturia personal\ a unuia dintre cei mai im-
portan]i exponen]i ai „genera]iei St\niloae“. 

Cultura român\ dovedise deja culturii occi-
dentale de-a lungul secolului al XX-lea c\ are ge-
niu `n muzic\ prin George Enescu, `n sculptur\
prin Constantin Brâncu[i sau `n teatru prin Eugen
Ionescu. Mai r\mânea ca `n zorii secolului al
XXI-lea despre care s-a spus c\ va fi religios sau
nu va fi deloc ca cineva s\ arate c\ de fapt sursa
autentic\ sau fundamentul creativit\]ii acestor ti-
tani ai umanit\]ii este credin]a ortodox\ bimilena-
r\ care `[i g\se[te `n opera p\rintelui St\niloae una
dintre cele mai profunde [i creatoare expresii. 

Aceast\ misiune i-a fost rânduit\ Preasfin]itu-
lui Ioachim B\c\uanul, care prin discursul [i
adânca sa reflec]ie teologic\ de `nalt\ ]inut\ aca-
demic\, dublate de o bogat\ experien]\ personal\
cu privire la teologia P\rintelui Dumitru St\niloae
a reu[it s\ arate Occidentului, profund marcat de
secularismul depersonalizator [i angoasa nihilis-
mului, c\ Ortodoxia, [i cea româneasc\ `n acest
caz, are geniu, c\ `ndumnezeirea omului este o
tain\ [i o voca]ie pentru fiecare persoan\ uman\,
creat\ dup\ „chipul nemuritor al lui Dumnezeu“,
dincolo de contextul social, cultural [i istoric.

Organizat\ `n trei p\r]i, ce ne trimit cu gân-
dul la cele trei trepte ale des\vâr[irii cre[tine:

desp\timirea, iluminarea [i unirea cu Dum-
nezeu, cartea, prin cele opt capitole ale sale, se
constituie `ntr-o veritabil\ scar\ infinit\ a
des\vâr[irii, amintind de scara din visul patri-
arhului Iacob [i „Scara“ Sfântului Ioan Climax.
Bibliografia actualizat\ pus\ la dispozi]ie, mai
mult decât generoas\, pe de o parte, [i dis-
cre]ia, smerenia cu care Preasfin]itul Ioachim
prezint\ teologia abisal\ a P\rintelui „nostru, al
tuturor“ Dumitru St\niloae, prin prisma expe-
rien]ei spirituale proprii, pe de alt\ parte, dau
textului, `n ansamblul s\u, prospe]ime, deli-
cate]e, ging\[ie, sensibilitate [i subtilitate, dar
[i vigoare, fermitate [i echilibru, care `l fac
normativ pentru to]i cei care doresc s\
cunoasc\ `n profunzime gândirea celui ce, prin
traducerea Filocaliei, „a dus cerul ortodox pe

p\mântul românesc“, aducând teologia orto-
dox\ `n secolul al XXI-lea.

Aceast\ lucrare, actual\ mai mult ca oricând,
nu doar prezint\ cu mult\ convingere dimensi-
unea universal\ a Ortodoxiei, a[a cum se desco-
per\ ea `n special `n teologia [i spiritualitatea
filocalic\, dar al\turi de celelalte lucr\ri, studii [i
articole ale Preasfin]iei Sale, ce s-au adunat timp
de dou\ decenii de la finalizarea tezei, ca `ntr-un
buchet, ne ofer\ imaginea unui ierarh c\rturar au-
tentic, neobosit, vizionar, care cu mult curaj,
blânde]e [i `n]elepciune se deschide atât `n fa]a
celor pe care `i p\store[te cu mult\ dragoste [i
jertfelnicie, cât [i a celor ce doresc s\ cunoasc\
tezaurul de spiritualitate al Ortodoxiei [i s\
tr\iasc\ `n duhul ei, ad\pându-se din izvoarele
sale nesecate de ap\ vie. (pr. Ciprian BURC|)

Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, prin discursul
[i adânca sa reflec]ie teologic\ de `nalt\ ]inut\

academic\, a reu[it s\ arate Occidentului 
c\ Ortodoxia, româneasc\ `n acest caz, 

are geniu. (pr. Ciprian Burc\)
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din aproape `n aproape sensurile cele mai `nalte.
Pentru a-[i p\stra calea sa fireasc\, pentru a se
men]ine `n sfera ]intei finale, omul nu trebuie s\
fie st\pânit de patimi. Acestea nu distrug doar in-
dividul, ci [i leg\turile normale ale acestuia cu
semenii s\i. Patimile vin de la cel r\u - gândit ca
persoan\. PS Ioachim B\c\uanul explic\ `ntreg
mecanismul acestei „`mp\timiri“. Apoi, se reg\-
sesc elemente de psihologie la grani]\ cu psiha-
naliza. E momentul `n care ne putem aduce a-
minte de „Paza celor cinci sim]uri“ a lui Nicodim
Aghioritul. Ajun[i aici, este evident c\ aspectul
cel mai important rezid\ `n posibilit\]ile omului
de „a se desp\timi“. Dintre acestea, enumer\m
credin]a (condi]ia primordial\ a purific\rii), frica
de Dumnezeu, gândul la Judecat\, poc\in]a ce nu
trebuie separat\ de dragostea lui Dumnezeu (gân-

dit\ ca un al doilea botez), `nfrânarea, r\bdarea
necazurilor. Ele ne vor duce c\tre n\dejde,
blânde]e [i smerenie, c\tre starea nep\tima[\. A
doua parte a lucr\rii are `n centru raportul dintre
cunoa[terea ra]ional\ sau catafatic\ [i cea mistic\
sau apofatic\. Dumitru St\niloae, via Ioachim
B\c\uanul, vor pune accent pe cel de-al doilea tip
de cunoa[tere, chiar dac\, atât la nivel practic, cât
[i teoretic, cele dou\ se intercondi]ioneaz\. Mult\
aten]ie se d\ apofatismului de gradul al doilea sau
„odihnirii min]ii“. Apofaticul nu conduce c\tre
vid (religiile/credin]ele orientale), ci c\tre per-
soan\: „Ce qui distingue cet apophatisme de la
vue au-dessus de la vision de la lumiere, c’est le
fait qu’il n’est pas une vide, mais une presence
divine qui comble tout…“ Practica isihast\,
rug\ciunea lui Iisus este explicat\ `n detaliu, au-

torul oprindu-se chiar la câteva posibile exemple
demne de urmat (Sf. Simeon Noul Teolog, Sf.
Grigorie Sinaitul, Sf. Grigorie Palama, Sf.
Nicodim Aghioritul etc.). Rug\ciunea lui Iisus
presupune `ntâlnirea `n inim\ cu unul din iposta-
surile Sfintei Treimi, recompune sensul prim al
rela]iei Omului cu Creatorul s\u. Energiile divine
sunt realit\]i spirituale, necreate iar comuniunea
total\ - `ndumnezeirea echivaleaz\ cu adev\rata
libertate.

Lucrarea se autoinstituie `ntr-o carte de vizit\
pentru adev\rul ortodoxismului universal. „La
déification de l’homme d’apres la pensée du Pere
Dumitru St\niloae“, un titlu ce se cere a fi (re)desco-
perit atât `n lumea larg\, cât mai ales acas\.
(Marius MANTA, redactor Revista „Ateneu“)



Una dintre primele m\rturii ale „genera]iei St\niloae“

Pr. Ciprian Burc\ a prezentat teza de doctorat 
a PS P\rinte Episcop Ioachim at=t la Bac\u, c=t [i la One[ti

` ` `

` `



Editura Filocalia a Arhiepis-
copiei Romanului [i Bac\ului
se arat\ `nc\ o dat\ iubitoare
de frumos, prezentându-ne
spre lectur\ lucrarea PS
P\rinte Episcop Ioachim B\-
c\uanul „Cultul Sfintei Cu-
vioase Parascheva `n Ortodo-
xie. Cercetare hagiografico-
liturgic\“. O carte a[teptat\,
necesar\ [i dorit\. Pentru a
`n]elege eforturile Preasfin]iei
Sale, trebuie s\ `n]elegem [i
motiva]iile care credem c\ au
stat la baza muncii pentru
alc\tuirea acestei c\r]i. 

Mai `ntâi, Preasfin]itul p\rinte Episcop
Ioachim, ca orice monah, m\rturise[te `n duhul
Psaltirii cuvântul lui David `mp\ratul „foarte am
iubit pe prietenii t\i, Dumnezeule!“ [i sfin]ii sunt
prietenii lui Dumnezeu. Apoi, ca episcop-vicar al
acestei episcopii, unde pentru prima dat\ este
consemnat cultul Sfintei Parascheva `ntr-un do-
cument emis de Alexandru cel Bun la `nceputul
secolului al XV-lea, nu putea s\ `i fie indiferent\
aceast\ continuitate a cultului. Apoi, Preasfin]itul
Ioachim este c\ut\tor [i iubitor de adev\r [i pen-
tru aceasta s-a str\duit, `n paginile acestei c\r]i, s\
a[eze un echilibru cât mai deplin `ntre acrivia ha-
giografic\ [i adev\rul istoric, având `n vedere c\,
de multe ori, vie]ile sfin]ilor, `n diverse edi]ii, au
c\p\tat aspecte roman]ate, folclorice, inspirate
din evlavia popular\. Nu `n ultimul rând, Prea-
sfin]ia Sa, ca orice p\rinte, face mai `ntâi dânsul
daruri fiilor [i fiicelor duhovnice[ti, iar aceast\
carte este un dar pentru minte [i pentru suflet.

Am putea `mp\r]i aceast\ lucrare `n dou\ p\r]i
care se afl\ `ntr-o simbioz\ deplin\. ~n prima parte,
tehnic\, este prezentat\ [tiin]ific evolu]ia, de-a lun-
gul istoriei, a cultului Sfintei Parascheva `n spa]iul
balcanic [i românesc, cu extindere pân\ la cerceta-
rea academic\ a universit\]ilor din occidentul Eu-
ropei. A doua parte, a spiritualita]ii depline, a du-
hovniciei, o completeaz\ pe prima [i o `nv\luie `n-
tr-o aur\ de sfin]enie specific\ Sfintei Parascheva.

Cei care vor parcurge cele zece capitole ale
c\r]ii vor afla aspecte care vin s\ confirme c\ se-
colele al XVII-lea [i al XVIII-lea au stat sub
ocrotirea Sfintei Parascheva, mai ales ̀ ncepând cu
anul 1641, cu aducerea sfintelor moa[te `n vremea

voievodului Vasile Lupu [i a marelui mitropolit [i
sfânt Varlaam. Vom afla apoi o suit\ de tip\rituri
din anul 1643 [i apoi din anul 1692, sub Antim
Ivireanul, care generalizeaz\ cultul Sfintei. Apoi,
`n anul 1737 [i mai târziu `n anul 1776, episcopii
Climent [i Chesarie ai Râmnicului ajung s\ scoat\
de sub teascurile tiparni]elor mineie care includ [i
via]a sfintei. Un alt moment istoric este contu-
rarea slujbei prin care este cinstit\ ast\zi `n biseri-

cile noastre, `n mineie de la M\n\stirea Neam]ului
din anul 1825 [i apoi `n edi]ia din 1845, edi]ii care
au r\mas, cu pu]ine adapt\ri, de-a lungul trecerii
timpului. Toate acestea arat\ dragostea poporului
român, iar tip\rirea lor nu este doar un act liturgic,
ci [i un act de cultur\, c\ci, a[a cum [tim, `n
spa]iul românesc, livrescul [i ecleziasticul s-au
`mpletit `n mod fericit de-a lungul secolelor, fapt
pe care PS sa `l subliniaz\ adeseori `n lucrare. 
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RECENZII
Lucrarea este unic\ atât prin demersul

pe care [i-l propune, cât [i prin 
caracterul exhaustiv al informa]iilor.



O carte a[teptat\, necesar\ [i dorit\

P\rintele Nicolae Hurjui a prezentat lucrarea Preasfin]itului P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul, „Cultul Sfintei Cuvioase Parascheva `n Ortodoxie. 

Cercetare hagiografico-liturgic\“, la Bac\u, One[ti [i Roman

O lucrare cu un v\dit caracter [tiin]ific 
Ap\rut\ a[adar la finele lui 2013, la Roman, lucrarea este unic\ atât prin de-

mersul pe care [i-l propune, cât [i prin caracterul exhaustiv al informa]iilor teolo-
gice, istorice, filosofice, literar-filologice, dar [i al celor ce ]in de psihologia maselor. 

Lucrarea `n discu]ie ]ine s\ stabileasc\ cu ajutorul unor argumente valide,
verificate prin documente, faptul c\ cel mai vechi cult dedicat Sfintei
Parascheva se afl\ chiar `n teritoriul canonic actual al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului. Concluzia volumului va fi aceea c\ Sfânta Cuvioas\ se
cinste[te la Roman cu peste 240 de ani `nainte de momentul când racla cu sfin-
tele moa[te ajunge la Ia[i. Preasfin]ia sa redimensioneaz\ cu mult\ abilitate
adev\rurile istorice, neintrând `n polemici necuvenite, ci doar indicând cu fer-
mitate lipsa abilit\]ilor unor istorici, teologi, ori tipografi.

Am putea afirma c\ pentru noi, românii, figurile cele mai importante care au in-
stituit cultul Sfintei Parascheva au fost domnitorii Petru Rare[ [i Vasile Lupu, la
care se al\tur\ patru mari ierarhi ai bisericii: Episcopul Macarie al Romanului,
Sfin]ii Mitropoli]i Varlaam, Dosoftei [i Antim Ivireanul. Cartea semnat\ de
Ioachim B\c\uanul vine `n linia unei asemenea tradi]ii: chiar dac\ este o lucrare
cu un v\dit caracter [tiin]ific, informa]ia este accesibil\ [i pentru omul nefamiliar-
izat cu limbajul teologal. Mai mult, `ntregit\ [i de un Imn-Acatist `nchinat Sfintei
Cuvioase Parascheva, ap\rut la aceea[i „Filocalia“, avem credin]a c\ Ierarhul locu-
lui este pentru `nc\ o dat\ `n mod fericit interesat de a[ezarea `n matca adev\ru-
lui a unei figuri atât de `ndr\gite `n spa]iul panortodox. (Marius MANTA)



„Din punct de vedere [tiin]ific, istorico-documentar,
lucrarea este de nivel academic, poate concura cu

mari [anse la un premiu al unei societ\]i [tiin]ifice,
de ce nu, al Academiei Române.“ (Ion Enache)

19anul VI (XIV) nr. 3-4

De asemenea, reiese din expunerea f\cut\ de
PS c\ Sfânta Parascheva are o r\spândire global\,
universal\, stârnind interesul cercet\torilor [i aca-
demicienilor [i al bizantinologilor din Occident
pentru descifrarea unor manuscrise care numai `n
spa]iul apusean au putut fi salvate [i aduse la lumi-
n\ - unele chiar foarte recent. Lucrarea, `n egal\
m\sur\, vine s\ [i clarifice anumite aspecte con-
troversate cu privire la timpul `n care a tr\it
Sfânta Parascheva. Astfel, pe baza corobor\rii [i
analizei diferitelor izvoare istorice, a relat\rilor
encomiastice [i a scrierilor diver[ilor savan]i `n
bizantinologie, ne confirm\ c\ Sfânta nu a tr\it
nici `n sec. al XI-lea, nici `n sec. al XIV-lea, ci
`n a doua jum\tate a secolului al X-lea.

Cea de-a doua parte a lucr\rii, care este `n
interdependen]\ cu prima, ofer\ hran\ sufletu-
lui omenesc `nsetat de sfin]enie [i doritor de
`ndumnezeire, ar\tându-i c\ile, mijloacele [i
modelul spre care ar trebui s\ se `ndrepte. (…)

~n aceast\ carte [i cel care vrea s\ afle
adev\ruri istorice [i cel care vrea s\ se roage
g\se[te motive, exemple [i c\i. Ea prezint\ [i
c\r]ile de cult, a[a cum au fost ele gândite de
`nainta[ii no[tri, dar [i peregrinarea [i, ̀ ntr-un fel,
persecu]ia moa[telor Sfintei Parascheva, care a
trebuit s\ fie permanent mutat\, spre a nu fi ex-
pus\ profan\rilor [i, eventual, unor dureroase
distrugeri. (…)

Sfânta Parascheva ne arat\ calitatea ei de
lucr\toare prin multele minuni pe care
Preasfin]itul P\rinte Ioachim le prezint\ aici,
unele tr\ite de Preasfin]ia Sa cât a fost vie]uitor
aproape de racla sfintei, altele consemnate de

istorie. Marele merit al acestei lucr\ri este faptul
c\ aduce informa]ii inedite, ar\tând cum, `n chip
minunat, a lucrat `n via]a Moldovei la mijlocul
secolului al XVI-lea, când Petru Rare[, marele
voievod [i fiu al lui {tefan cel Mare, pierzând
prima domnie, sub pericolul de a-[i pierde [i
via]a, s-a `ndreptat spre Constantinopol pentru a

redobândi tronul. Acolo tocmai fuseser\ aduse de
la Belgrad moa[tele Sfintei, de c\tre sultanul
Suleiman Magnificul, [i erau ]inute sub lac\t, ne-
fiind accesibile pentru venerare. Atât cât a stat la
Constantinopol [i a f\cut demersuri diplomatice
pentru redobândirea tronului, dup\ cum docu-
menteaz\ PS, Petru Rare[ a avut dou\ puncte de
sprijin: Tetraevangheliarul de la Humor al

tat\lui s\u, [i, dup\ cum se pare, o p\rticic\ din
moa[tele Sfintei Parascheva, fragment pe care
l-a avut asupra sa când s-a dus `n audien]\ la
sultan [i a c\p\tat bun\voin]a acestuia pentru a
redobândi tronul. Acest fapt minunat se re-
flect\ imediat prin dou\ ctitorii importante
pentru istoria Moldovei: o biseric\ având hra-
mul Sfintei Parascheva `n Târgu Frumos [i ac-
tuala Catedral\ arhiepiscopal\ de la Roman,
pe care n-a mai apucat s\ o vad\ terminat\,
`ncredin]ând grija construirii ei marelui epis-
cop Macarie, cu care se afla `ntr-o rela]ie fi-
lial\ [i de respect duhovnicesc. Se pare c\ acea
p\rticic\ din moa[tele Sfintei a ajuns mai `nt=i
`n Moldova. Preasfin]itul Ioachim avanseaz\
`n aceast\ lucrare o ipotez\ care a contrariat,
dar pe care o documenteaz\, ar\tând felul `n
care acea p\rticic\, `n chip proniator, a fost re-
descoperit\ `n Catedrala arhiepiscopal\ [i ex-
pus\, de atunci, spre `nchinare celor care o
cinstesc. (…)

Toate aceste lucruri sunt relevate
mul]umit\ muncii [i acriviei [tiintifice a PS
P\rinte Ioachim, care ne ofer\ aceast\ lucrare
incitant\ ce cheam\ la medita]ie, luminând
mintea [i `mbog\]ind sufletul. (pr. Nicolae
HURJUI)

De la adev\rul [tiin]ific
la Imnul Acatist

Lucrarea „Cultul Sfintei Cuvioase Parascheva `n Orto-
doxie. Cercetare hagiografico-liturgic\“, semnat\ de Prea-
sfin]itul P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul este struc-
turat\ pe dou\ p\r]i. Prima este analiza comparativ\ a
documentelor [i izvoarelor istorice [i cultice, iar a doua este
constituit\ de o antologie a principalelor documente folo-
site, unele dintre ele ap\r=nd ca noutate absolut\ `n limba
român\. Prima parte, aceea de cercetare propriu-zis\,
urm\re[te trei fire principale: via]a Sfintei Parascheva, re-
constituit\ pe baz\ de documente [i de tradi]ii, traseele is-
torice ale Sfintelor Moa[te `n arealul Ortodoxiei [i cultul
Preacuvioasei r\spândit ca o infuzie tot mai larg\ a sacru-
lui `n via]a oamenilor. 

R\bdarea, acribia [tiin]ific\ neab\tut\ [i Duhul Adev\-
rului domin\ procesul destul de complicat de cercetare, la
acestea ad\ugându-se insisten]a de a descoperi, aproape de-
tectivistic, [i a pune `n valoare documente cu totul noi. (…)

Putem observa c\ acele trei filoane urm\rite de autor -
via]a, traseul Sfintelor Moa[te [i cultul Sfintei Parascheva
- s-au poten]at reciproc. De pild\, pe m\sur\ ce Sfintele

Moa[te p\trundeau `ntr-un anumit spa]iu [i influen]a lor
binef\c\toare se r\spândea asupra mul]imilor, se `nmul-
]eau [i manuscrisele despre via]a acesteia, precum [i c\r]ile
cu slujbele de pream\rire a sfintei, fapte care conduceau la
difuzarea [i mai larg\ a numelui s\u. Tratarea `n text a
acestor trei probleme nu e nici izolat\, nici diferen]iat\, ci
armonios `mpletit\.

Lecturarea acestei c\r]i nu e chiar u[oar\, dar pe
m\sur\ ce te familiarizezi cu problematica, aceasta se
transform\ `n pl\cere. 

Din punct de vedere [tiin]ific, istorico-documentar, lu-
crarea este de nivel academic, poate concura cu mari [anse
la un premiu al unei societ\]i [tiin]ifice, de ce nu, al
Academiei Române. Introducerea `n circuitul cultural a
unor documente rare [i analiza comparativ\ pe texte foarte
dificile, v\dind o probitate [tiin]ific\ de nezdruncinat, pre-
cum [i o capacitate de sintez\ extrem de conving\toare con-
stituie argumente pentru valoarea `nalt\ a acestei c\r]i.

~ntreaga lucrare, cu tot cu antologia de documente, se
adun\ parc\ `ntr-un imn de laud\ la adresa Sfintei Paras-
cheva, este un prinos de pre]uire `ntru adev\r, un dar, ase-
menea unui Imn Acatist, oferit de un pream\ritor al veacu-
lui al XXI-lea. Este o form\ elegant\, elocvent\, dar foarte
ferm\, de afirmare a adev\rului de credin]\ ortodox\,
v\dind un veritabil caracter misionar. (Ioan ENACHE)
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~n ajunul s\rb\torii din 25 martie, Preasfin]itul
P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al

Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a oficiat
slujba Vecerniei pentru angaja]ii [i beneficiarii
singurului centru maternal din jude]ul Neam].

{TIRI

Bucuria de a
d\rui [i a primi
`n parohia „Sf.
Ioan“ din Bac\u

~n parohia „Sf. Ioan“ din Bac\u, la `ndemnul
PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul, `ncepând
cu Postul Cr\ciunului de anul trecut, s-a instituit
obiceiul ca cei cu posibilit\]i materiale sau dor-
nici s\ fac\ o fapt\ bun\ s\ preg\teasc\ pachete
cu alimente de baz\ pentru nevoia[ii din parohie,
identifica]i cu ocazia vizitelor pastorale.

Aceast\ form\ de `ntrajutorare a continuat [i
anul acesta, când, la ini]iativa p\rintelui paroh
Marius Popescu, `n fiecare sâmb\t\ din Postul
Mare, s-au colectat alimente care au fost dis-
tribuite celor nevoia[i. Ac]iunea a fost coordo-
nat\ de Comitetul de femei al parohiei.

Din duminica Floriilor s-a `nceput colecta pa-
chetelor cu alimente pentru masa de Pa[ti, `ncât `n
Joia Mare, 50 de familii au primit vizita preo]ilor
Marius Popescu [i Eduard Ungureanu, `nso]i]i de
membri ai parohiei. Din partea Comitetului de fe-
mei, ac]iunea de colectare [i distribuire a fost co-
ordonat\ de Carmen Baraba[a, care s-a ocupat de
transportul pachetelor la locuin]a b\trânilor nede-
plasabili din parohie, f\când astfel o bucurie [i
celor mai nevoia[i dintre noi. (M.I.)

Cu binecuvântarea [i `n prezen]a Prea-
sfin]itului P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul,
17 tineri teologi din Eparhia Romanului [i
Bac\ului au sus]inut, `n ziua de 31 martie, e-
xamenul de capacitate preo]easc\.

~n sala mare de conferin]e a Funda]iei „E-
piscop Melchisedec“ din Roman, [aptespre-
zece tineri teologi din Arhiepiscopia Roma-
nului [i Bac\ului care doresc s\ primeasc\
Taina Hirotoniei au sus]inut, `n data de  31
martie, examenul de capacitate preo]easc\.
Examenul s-a desf\[urat cu binecuvântarea [i
sub directa coordonare a Preasfin]itului Ioa-
chim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepisco-
piei Romanului [i Bac\ului, al\turi de o co-
misie alc\tuit\ din p\rin]i consilieri ai Cen-
trului eparhial de la Roman [i profesori de la
Liceul Teologic „Episcop Melchisedec“ din
Roman. Examenul de capacitate preo]easc\ a
constat `n sus]inerea unei probe scrise [i a une-
ia orale. „Tinerii au sus]inut o testare psiholo-
gic\, apoi o lucrare scris\ la Dogmatic\, Omi-
letic\ [i Istoria Bisericii Ortodoxe Române. De
asemenea, `n cadrul probelor orale candida]ii
au fost testa]i la disciplinele Omiletic\, Litur-

gic\, Exegeza Noului [i Vechiului Testament,[i
Legisla]ie [i Administra]ie bisericeasc\“, a ex-
plicat preotul Daniel Alexandru Zamfir, con-
silier administrativ la Centrul eparhial. Un
moment important al acestui examen a avut
loc `n sala de consiliu a Centrului eparhial de
la Roman, unde teologii s-au `ntâlnit cu Prea-
sfin]itul P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul,
unul dintre scopuri fiind acela de a-i cunoa[te
personal pe absolven]ii institutelor de `nv\]\-
mânt superior, de a proba dac\ au chemare
pentru misiunea  preo]easc\ [i de a verifica
nivelul cuno[tin]elor dobândite [i capacitatea
de a le aplica `n via]a pastoral\. „Ne-am dorit
ca, prin intermediul acestei `ntâlniri, s\ desco-
perim chemarea tinerilor teologi pentru via]a
misionar\ [i pastoral\ a Bisericii noastre,
gradul de implicare `n via]a ecleziastic\, [i de
asemenea, disponibilitatea lor de a `n]elege
rolul preotului `n societatea actual\. Acesta
este un examen de maturitate care evalueaz\
nu doar nivelul intelectual al candida]ilor, ci `n
special, nivelul voca]ional al lor“ a declarat
Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim B\c\-
uanul. (pr. Ctin Gherasim.)

Examen de capacitate
preo]easc\ la Centrul
eparhial de la Roman

Rug\ciune [i binecuvântare la „Romani]a“
Un eveniment emo]ionant a avut loc `n ajunul Bunei Vestiri la

paraclisul din incinta Complexului de Servicii „Romani]a“ din
Roman.

La paraclisul cu hramul „Buna Vestire“ din cadrul Complexului
de Servicii „Romani]a“, `n ajunul s\rb\torii din 25 martie,
Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `nconjurat de un sobor de
preo]i, a oficiat slujba Vecerniei pentru copiii proveni]i din familii
defavorizate care primesc `ngrijire [i ajutor `n aceast\ institu]ie, sin-
gurul centru maternal din jude]ul Neam]. La acest eveniment
duhovnicesc au fost prezen]i prof. Viorel Stan, inspector general `n
cadrul ISJ Neam], d-na Cristina P\v\lu]\, directorul general al fili-
alei Neam] a Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\, d-na Elena
Buzoanc\, directorul complexului, [i al]i invita]i, ajut\tori [i
sus]in\tori ai acestui complex. ~n cadrul Complexului „Romani]a“
sunt `ngriji]i 50 de copii proveni]i din tot Jude]ul Neam], majori-
tatea suferind de un handicap locomotor, neuropsihiatric sau de
malforma]ii congenitale, iar rolul personalului din acest centru este
de recuperare [i reabilitare a lor. La final, Preasfin]ia Sa a felicitat
pe cei care sunt implica]i `n organizarea [i buna func]ionare a aces-
tei institu]ii [i `n mod deosebit a mul]umit d-nei director Buzoanc\
pentru faptul c\ s-a `ngrijit de `nfiin]area [i `ntre]inerea l\ca[ului de
cult `n care copiii primesc asisten]\ religioas\. (C.G.)
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~n cadrul programului educa]ional „S\ [tii mai multe,
s\ fii mai bun“ din perioada 7-11 aprilie, mai multe
grupe de elevi au vizitat ansamblul arhitectural de la
Catedrala arhiepiscopal\ din Roman. De asemenea,
`n cadrul aceluia[i program educa]ional, elevii mai
multor [coli din jude]ul Bac\u [i ai unor centre
partenere cu Asocia]ia „Sfântul Voievod {tefan cel
Mare - Hârja“ [i Parohia „Sfântul Gheorghe“ din
Hârja au vizitat [i s-au implicat `n activit\]ile
cotidiene ale Centrului reziden]ial pentru persoane
vârstnice [i ale Centrului de  zi pentru copii - Hârja.

~n perioada 7 -11 aprilie,  la nivelul fiec\rei unit\]i de `nv\]\mânt,
dasc\lii [i elevii au fost implica]i `n activit\]i extra[colare [i extracurricu-
lare, cu caracter non-formal, care  s-au derulat dup\ un orar special.
Programul „S\ [tii mai multe, s\ fii mai bun“  din aceast\ s\pt\mân\ a
urm\rit  implicarea elevilor [i a profesorilor deopotriv\ `n activit\]i care s\
le  valorizeze  talentele [i competen]ele `n domenii cât mai diverse. Astfel,
mai multe grupuri de elevi roma[cani, `nso]i]i  de diriginte, profesor sau
`nv\]\tor, au inclus `ntre obiectivele din programul special al activit\]ilor
din cadrul s\pt\mânii „{coala altfel“ [i vizitarea complexului edilitar `n care
`[i are sediul Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului. Cu acest prilej, tinerii au
putut admira ansamblul arhitectural ce dateaz\ din secolul al XVI-lea, pic-
tura  din  interiorul catedralei „Sfânta Cuvioas\ Parascheva“ [i au primit in-
forma]ii cu privire la istoricul l\ca[ului de cult, prin mijlocirea p\rintelui
ecleziarh Andrei Ioni]\. De asemenea, au vizitat muzeul Casa „Veniamin
Costachi“, ce ad\poste[te obiecte de cult  [i de uz personal cu valoare patri-
monial\ care au apar]inut ierarhilor ce au p\storit de-a lungul timpului pe
scaunul chiriarhal de la Roman, [i nu `n ultimul rând, Fabrica de lumân\ri
„Sfânta Fotini“, unde au aflat câte ceva din procesul tehnologic de fabricare
a lumân\rilor de cult.

La H=rja `nve]i iubirea de aproapele
Elevii, organiza]i `n grupuri, `ndruma]i de dirigin]ii [i profesorii lor, au

`ncercat s\ aduc\ un zâmbet pe chipurile b\trânilor din a[ez\mântul de la
H=rja, dar [i copiilor ce provin din familii ce se afl\ `n dificultate, s\ le in-
sufle din elanul lor tineresc [i, nu `n ultimul rând, au constituit un ajutor de
baz\ la desf\[urarea activit\]ilor din aceste centre. „Fiecare elev a sim]it c\
ajutorul lui conteaz\, indiferent dac\ este dat la buc\t\rie, la prepararea me-
sei, la servirea b\trânilor, la cura]enie sau la amenajarea cur]ii centrului de

b\trâni. Tinerii au avut ca modele [i ajutoare pe copiii Centrului de zi
„Sfântul Dionisie Exiguul“ al aceleia[i asocia]ii, care sunt zilnic implica]i,
dup\ efectuarea temelor, la activit\]ile cotidiene, dup\ puterea [i priceperea
fiec\ruia. ~mpreun\ au [i realizat unele obiecte hand-made, felicit\ri sau ou\
decorate pentru S\rb\torile de Pa[te“, a declarat preotul Ilarion Mâ]\,
pre[edintele Asocia]iei „Sf. Voievod {tefan cel Mare“ Hârja.

Amintim printre membrii participan]i la acest „schimb de experien]\“ pe
elevii {colii Generale „Emil Racovi]\“ One[ti (clasele V-VIII), coordona]i
de doamna Daniela Co[a, elevii de la Colegiile „Grigore Moisil“, „Dimitrie
Cantemir“, „Gheorghe Asachi“ toate din One[ti, coordona]i de mai mul]i
profesori [i dirigin]i, de la {coala general\ din Comuna Brusturoasa, al\turi
de domnul profesor Popa Costel.

„Sper\m ca aceast\ tradi]ie, care a `nceput de anii trecu]i, s\ continue [i `n
urm\torii ani, tinerii s\ fie dornici de a face bine, de a ajuta, de a socializa cu
b\trânii [i al]i copii din mediile defavorizate,  pentru c\ ajutorul de la Domnul
se dobânde[te numai atunci când te d\ruie[ti cu totul slujirii aproapelui t\u“,
a mai precizat p\rintele Ilarion M=]\. (pr. Valentin B|LTOI)

Mai multe parohii din Protopopiatul Sascut
au derulat, `n  perioada Postului Mare, proiecte
social-filantropice `n care au fost implica]i copiii
[i vârstnicii.

Pe parcursul lunii martie 2014, `n parohiile
Protopopiatului Sascut s-a derulat, cu binecu-
vântarea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, proiectul „Sfânta Euharistie-Lumina
vie]ii cre[tine“. ~n perioada 3-22 martie 2014, s-a

derulat `n Parohia Parava proiectul „Pâinea Vie]ii
pentru via]a lumii“, ini]iat de pr. paroh Abageru
Constantin. ~n cadrul proiectului au fost implica]i
20 de elevi, ace[tia `ncercând s\ aduc\ bucurie
unor b\trâni singuri [i unor copii nevoia[i.
Membrii grupului au desf\[urat activit\]i creative
sau `n folosul comunit\]ii, str\duindu-se astfel s\
ob]in\ fonduri pentru darurile oferite [i s\ sensibi-
lizeze opinia public\ fa]\ de nevoile materiale [i
spirituale ale semenilor. ~n perioada 27 februarie -

23 martie 2014, `n Parohia Mele[cani, s-a imple-
mentat proiectul intitulat ,,Uni]i cu Hristos `n
Euharistie“. Activit\]ile au fost realizate de copiii
din grupul parohial de catehez\ „Sfântul Cuvios
Antipa de la Calapode[ti“, sub `ndrumarea p\rin-
telui Adrian Alexandrescu. Pe parcursul
desf\[ur\rii activit\]ilor, cei 36 de copii au `n]eles
importan]a Tainelor Bisericii, dar [i lini[tea [i
`mplinirea duhovniceasc\ ce izvor\sc din partici-
parea la Sfânta Liturghie. (pr. Ioan NEGOI}|)

„Pâinea vie]ii“, d\ruit\ nevoia[ilor la Sascut

Filantropie [i cultur\ prin „{coala altfel“



martie-aprilie 2014Cronica RomanuluiCronica Romanului
Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului

22

VIA}A 
~N PAROHII

~n ajunul s\rb\torii, jertfa credincio[ilor de la
Parohia „Buna Vestire“ din Tg. Ocna a
ajuns [i la Centrul social al Arhiepiscopiei

Romanului [i Bac\ului de la Hârja.

Pe cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, nenum\rate biserici au fost `nchinate
Maicii Domnului. Din iubire pentru Maica lui
Dumnezeu, b\c\uani [i roma[cani au umplut
bisericile `n ziua Bunei Vestiri.

Duminic\, 23 martie, dis-de-diminea]\, enoria[ii Bisericii „Buna
Vestire“ din cartierul „Bistri]a-Lac“, `n frunte cu preo]ii slujitori, Iulian
Mu[at [i Ciprian Burc\, au venit preg\ti]i s\-l primeasc\ pe chiriarhul locu-
lui, Preasfin]itul Episcop Ioachim B\c\uanul. 

Pregustarea bucuriei „Bunei Vestiri“
„Am venit `n aceast\ zi, când `ntreaga Ortodoxie cinste[te Sfânta Cruce,

la biserica dumneavoastr\ pentru a fi `n comuniune de rug\ciune la o `nainte-
pr\znuire a hramului acesteia“, a subliniat PS Ioachim, `n cuvântul de dinain-
tea s\vâr[irii Sfintei Liturghii. De asemenea, Preasfin]ia Sa a vorbit despre
semnifica]iile soteriologice ale Sfintei Cruci care este cinstit\ `n mod solemn
`n aceast\ zi prin ritualul scoaterii ei `n mijlocul bisericii la slujba utreniei:
„Sfânta Cruce a Mântuitorului este simbolul cre[tin\t\]ii ce ne vorbe[te despre
`ntruparea Fiului lui Dumnezeu [i despre `ndumnezeirea omului. Este altarul
Iubirii r\stignite a lui Dumnezeu [i semnul biruin]ei asupra mor]ii. Ea este
calea [i sensul urm\rii lui Hristos, ra]iunea de a fi a cre[tinului care, prin
asumarea ei, poate transcende `n]elesul strict uman al suferin]ei [i anticipeaz\
prezen]a mântuitoare a lui Dumnezeu din inima omului.“. 

Un moment deosebit l-a constituit pomenirea celor adormi]i `ntru
Domnul, clip\ `n care PS P\rinte Ioachim B\c\uanul, `nconjurat de soborul

de preo]i [i de credincio[i i-a readus `n memorie pe cei care [i-au pus via]a
jertf\ pe altarul Ortodoxiei, printre care s-au num\rat vrednicul de pomenire
Melchisedec {tef\nescu, episcop al Romanului, care a târnosit altarul aces-
tei biserici `n 1882. La final, credincio[ilor prezen]i la liturghie le-au fost
prezentate ultimele apari]ii editoriale de la Editura „Filocalia“, volume care
poart\ semn\tura PS P\rinte Ioachim, cu titlurile „La déification de
l’homme d’apres la pensée du pere Dumitru St\niloae“, „Cultul Cuvioasei
Parascheva `n Ortodoxie“ [i „Cre[tinismul abia `ncepe“. (C.G.)

Buna Vestire 
la Catedrala
arhiepiscopal\ 
din Roman

~n ziua de pr\znuire a Bunei Vestiri, Preasfin]itul
P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepis-
copiei Romanului [i Bac\ului, `nconjurat de un sobor
de preo]i [i diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie la
Catedrala „Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman. ~n cadrul
slujbei, cuvântul de `nv\]\tur\ a fost rostit de p\rintele
arhimandrit Clement Haralam, de la m\n\stirea Antim
din Bucure[ti, care a explicat semnifica]ia marii
s\rb\tori ̀ nchinate Maicii Domnului, ̀ ndemnându-i pe
credincio[i s\ cultive atât dragostea fa]\ de Dumnezeu,
cât [i fa]\ de aproapele. ~ntr-o atmosfer\ de autentic\
s\rb\toare duhovniceasc\, `n cadrul Sfintei Liturghii,
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul a hirotonit preot pe
diaconul Andrei Grozescu, pe seama Parohiei „Sf.
Arhangheli“- Albele. La sfâr[it, ierarhul a mul]umit
tuturor celor care au participat la acest festin spiritual,
`n mod special coralei „Armonia“ venit\ de la
Constan]a pentru a ̀ ncânta credincio[ii cu r\spunsurile
la Dumnezeiasca Liturghie. (C.G.)

Bucuria praznicului Bunei Vestiri a fost
tr\it\ intens [i `n inimile credincio[ilor din
Tg.Ocna, aduna]i `n num\r mare la s\rb\-
toarea hramului Bisericii „R\ducanu“ din
micu]a urbe de pe Valea Trotu[ului. 

Vechi [i important monument istoric de
cultur\, art\ [i spiritualitate româneasc\,
Biserica „Buna Vestire“ din Tg. Ocna adun\ `n
jurul s\u `n fiecare an, cu prilejul hramului,
mul]ime de preo]i [i credincio[i din parohiile
ora[ului [i din `mprejurimi. {i anul acesta, `n
frumoasa atmosfer\ de bucurie duhovniceasc\,
cu binecuvântarea Preasfin]itului P\rinte
Episcop Ioachim B\c\uanul, un sobor de 12
preo]i, afla]i sub protia preotului protopop
Constantin Alupei, a s\vâr[it Sfânta Liturghie
[i parastasul pentru ctitorii bisericii `n mijlocul
celor câteva sute de credincio[i a c\ror pre-
zen]\ a `mpodobit biserica devenit\ ne`nc\p\-
toare, dar plin\ de harul [i duhul unor alese
momente de slujire [i rug\ciune. ~n cuvântul de
`nv\]\tur\ rostit la Sfânta Liturghie, p\rintele
Constantin Alupei a transmis arhiere[tile
binecuvânt\ri [i ur\rile de bine ale Preasfin]itu-

lui Ioachim B\c\uanul pentru to]i cei prezen]i
la s\rb\toarea ora[ului, subliniind totodat\ im-
portan]a [i semnifica]ia duhovniceasc\ a
praznicului ce ne gr\ie[te despre „`nceputul
mântuirii noastre“, despre darul lui Dumnezeu
f\cut lumii spre mântuire prin Sfânta Fecioar\
Maria [i despre `n]elesul profund al cuvintelor
ei ca r\spuns la mesajul adus de Gavriil
Arhanghelul: „...iat\ roaba Domnului... fie mie
dup\ cuvântul T\u!“ , pentru via]a fiec\rui
credincios. „La final, prin jertfa, dragostea [i
osteneala credincio[ilor parohiei noastre, au
fost preg\tite [i oferite `n dar peste 300 de pa-
chete cu alimente, o mas\ cald\ pentru 100 de
persoane [i 50 de pachete cu alimente la
Centrul pentru persoane cu dizabilit\]i, din
Târgu Ocna. De asemenea, `n ajunul s\rb\torii,
jertfa credincio[ilor de la Parohia „Buna
Vestire“ din Tg. Ocna a ajuns [i la Centrul so-
cial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
de la Hârja, fiind d\ruit b\trânilor de acolo
pe[tele pentru masa din ziua praznicului“, a de-
clarat preotul Ioan Vasile Pan]âru, parohul
Bisericii „R\ducanu“ din Târgu Ocna. (C.G.)

Hramul Bisericii
„R\ducanu“ din Tg. Ocna

Buna Vestire aduce credincio[ii `mpreun\

` `



CALEA
PELERINILOR

23anul VI (XIV) nr. 3-4

Sute de credincio[i din One[ti au
participat, `n Duminica a treia
din Postul Mare, la tradi]ionala
procesiune `nchinat\ Sfintei
Cruci. Evenimentul a fost orga-
nizat cu binecuvântarea Preasfin-
]itului P\rinte Ioachim B\c\ua-
nul, Episcop-vicar al Arhiepisco-
piei Romanului [i Bac\ului

Preo]i [i credincio[i din Protopopiatul One[ti au
participat, `n Duminica a III-a din Postul Mare, la
o procesiune dedicat\ Sfintei Cruci. Organizat\
pentru cel de-al 14 an consecutiv, cu binecuvân-
tarea Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Ba-
c\ului, manifestarea a fost un prilej de cinstire a
Sfintei Cruci, acum, la jum\tatea Postului Mare.
„Am avut o zi frumoas\ de prim\var\, `n care ne-

am bucurat cu to]ii de darurile rev\rsate de Dumne-
zeu. Am dorit ca [i anul acesta s\ men]inem tradi]ia
urc\rii pe Dealul Perchiu, unde avem a[ezat\ o
preafrumoas\ cruce. Aproape 1000 de credincio[i
din One[ti, dup\ Sfânta Liturghie, au mers la
Biserica „Sfântul Nicolae“. De aici, `mpreun\ cu
preo]ii, am plecat `ntr-o binecuvântat\ procesiune

spre Dealul Perchiu“, a relatat pr. Constantin
Alupei, protopop al Protopopiatului One[ti. Pe par-
cursul procesiunii, care a durat aproape patru ore,
s-au f\cut câteva popasuri, `n care s-au citit
Evanghelii din Patimile Mântuitorului Iisus Hristos
de pe Via Dolorosa. La poalele crucii de pe Dealul
Perchiu a fost oficiat Acatistul Sfintei Cruci. 

De-a lungul anului, mai multe grupuri de
pelerini, din parohiile de pe `ntreg cuprinsul
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, ajung la
Roman, pentru a vizita ansamblul arhitectural al
Catedralei arhiepiscopale, dar [i Fabrica „Sf. Fo-
tini“, unde se produc lum=n\rile de cult folosite
`n bisericile eparhiei.

Un grup de 50 de pelerini din municipiul
One[ti, `nso]i]i de preotul Constantin Alupei, pro-
topop de One[ti, a vizitat, `n ziua de 14 martie,
Centrul eparhial de la Roman. Credincio[ii au
avut bucuria de a participa la slujba Sfintei
Liturghii de la Catedrala „Sf. Cuv. Parascheva“,
primind cuvânt de `nv\]\tur\ [i folos duhovnicesc
din partea Preasfin]itului P\rinte Episcop Ioa-
chim B\c\uanul. 

„Credincio[ii de la Catedrala „Pogorârea
Duhului Sfânt“ din One[ti au fost `ntâmpina]i de
Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim, care a rostit
un cuv=nt de folos pentru zilele acestea de post“, a
declarat preotul protopop Constantin Alupei. Apoi,
avându-l al\turi pe protosinghelul Andrei Ioni]\,
eclesiarhul Catedralei arhiepiscopale, one[tenii s-au
`nchinat la racla cu sfintele moa[te, aflat\ `n sfântul
l\ca[, au putut admira pictura interioar\ de secol al
XVI-lea [i via]a `n imagini a Sfintei Parascheva,
dup\ care au vizitat muzeul din incinta Centrului
eparhial, unde se afl\ expuse icoane, c\r]i [i obiecte
de cult ce dateaz\ de sute de ani. Un alt obiectiv al
vizitei a fost fabrica de lumân\ri „Sf. Fotini“, unde

pelerinilor li s-a explicat tehnologia confec]ion\rii
lumân\rilor [i importan]a achizi]ion\rii lor doar de la
pangarele bisericilor [i m\n\stirilor, acesta fiind
unul dintre mijloacele de sus]inere a activit\]ilor
social-filantropice [i culturale ale Bisericii. 

Credincio[ii din Fulgeri[, 
`n pelerinaj

~n ziua de 2 aprilie 2014, un grup de credin-
cio[i din Parohia Fulgeri[ a participat la un peleri-
naj ce a avut ca scop vizitarea unor biserici din
Bac\u [i Roman.

Primul obiectiv a fost biserica „Precista“ din
Bac\u, ctitorie a Voievodului {tefan cel Mare [i
Sfânt, unde au fost vizitate l\ca[ul de cult [i ruinele
Cur]ii Domne[ti. Urm\torul obiectiv a fost
Catedrala „~n\l]area Domnului“, unde, dup\ Sfânta
Liturghie, p\rintele {tefan Chelaru a prezentat ful-
geri[tenilor `nv\]\tura ortodox\ despre Biseric\ `n
general, despre originea, natura [i scopul ei, apoi a
expus pe scurt istoria catedralei, un monument-
simbol pentru Eparhia Romanului [i Bac\ului. La
biserica „Lazaret“, pr. Eugen Ciuche, consilier
eparhial, le-a vorbit credincio[ilor despre activi-
tatea social-filantropic\ a eparhiei, a prezentat
Funda]ia „Melchisedec {tef\nescu“, unde pelerinii
au putut cunoa[te grija pe care Biserica, prin
reprezentan]ii ei, o poart\ pentru copiii cu autism,
cu situa]ie material\ precar\ sau cu probleme `n

familie, apoi le-a explicat activitatea centrului de
consiliere a persoanelor dependente de droguri, al-
cool etc. 

~n drum spre Roman, credincio[ii din Fulgeri[
au vizitat [i Centrul Social-Gospod\resc de la
Ite[ti. La Centrul eparhial de la Roman, pelerinii
s-au `nchinat `n Catedrala arhiepiscopal\, iar
p\rintele ecleziarh Andrei Ioni]\ a prezentat is-
toricul monumentului, elementele de arhitectur\
[i ansamblul pictural. A fost vizitat apoi muzeul
„Veniamin Costachi“, unde se g\sesc obiecte
vechi de cult, c\r]i, ve[minte etc. „Vizita la fab-
rica de lumân\ri i-a f\cut pe cre[tini s\ `n]eleag\
procesul de fabrica]ie a lumân\rilor, rolul [i locul
lor `n via]a Bisericii“, a precizat preotul Codrin
Lasl\u, parohul de la Fulgeri[. Tot aici a fost vi-
zitat\ [i Funda]ia „Episcop Melchisedec“, fiind
prezentate centrele sociale [i gr\dini]a [i mor-
mântul Episcopului Melchisedec {tef\nescu.
„Ziua a continuat cu rug\ciune, prin participarea
la slujba Canonului Sfântului Andrei Criteanul [i
la slujba Sfântului Maslu oficiat\ de Preasfin]itul
Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhie-
piscopiei Romanului [i Bac\ului, `nconjurat de un
sobor numeros de preo]i [i diaconi. Pelerinii s-au
bucurat de aceast\ zi, devenind martori [i
propov\duitori ai frumuse]ii Ortodoxiei `n famili-
ile lor [i `n zona `n care locuiesc“, a conchis pr.
Codrin Lasl\u.

Credincio[ii one[teni, de 14 ani pelerini 
spre Crucea de pe Perchiu

Pelerini la Catedrala „Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman
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{TIRI
Peste dou\ sute de preo]i, `mpreun\ cu sute de credincio[i

sosi]i din `ntreaga Eparhie a Romanului [i Bac\ului, 
au participat, `n Duminica Ortodoxiei, la procesiunea 

organizat\ `n centrul ora[ului Roman.

Câteva sute de credincio[i [i
numero[i preo]i au participat,
`n Duminica Ortodoxiei, la
procesiunea organizat\ `n
municipiul Roman, ocazie cu
care credincio[ii s-au putut
`nchina raclei ce ad\poste[te
moa[tele a 22 de sfin]i, `ntre
care un loc de cinste `l ocup\
fragmentul din moa[tele
Sfintei Cuvioase Parascheva.
{i `n Protopopiatul One[ti a
fost organizat\ o procesiune
impresionant\ `nchinat\
aceleia[i s\rb\tori. 

Peste dou\ sute de preo]i, `mpreun\ cu sute de
credincio[i sosi]i din `ntreaga Eparhie a
Romanului [i Bac\ului, au participat, `n
Duminica Ortodoxiei, al\turi de Preasfin]itul
P\rinte Ioachim B\c\uanul, la procesiunea orga-
nizat\ `n centrul ora[ului Roman. Evenimentul
religios, la care au fost aduse spre `nchinarea
credincio[ilor icoanele f\c\toare de minuni de la
M\n\stirea Giurgeni [i din parohia Trife[ti,
icoane reprezentând hramurile bisericilor
roma[cane, precum [i 18 icoane ce `nf\]i[eaz\ `n
imagini via]a Sfintei Parascheva, a[a cum este ea
reprezentat\ `n Catedrala roma[can\, a fost `ncu-
nunat de prezen]a raclei ce ad\poste[te moa[tele
a 22 de sfin]i. Un loc de mare cinste este acordat
unei p\rticele din moa[tele Sfintei Cuvioase
Parascheva, aflat\ `n patrimoniul Catedralei din
Roman `nc\ din vremea domitorului Petru Rare[.

S\rb\toarea a `nceput `n Pia]a „Roman
Mu[at“, unde mul]imea credincio[ilor prezen]i,
al\turi de reprezentan]i ai autorit\]ilor locale [i
elevi ai mai multor institu]ii de `nv\]\mânt
roma[cane `mbr\ca]i `n costume populare, a asis-
tat la slujba special\ de sfin]ire a icoanelor oficiat\
de Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, spre
bucuria sufleteasc\ a celor care au venit la proce-
siune purtând `n mâini icoanele sfin]ilor protec-
tori. „Ast\zi, sim]im sufletele cre[tinilor care au
ap\rat valorile credin]ei Mântuitorului nostru
Iisus Hristos, al\turi de cele ale martirilor care [i-
au dat via]a pentru idealul sfânt al credin]ei mân-
tuitoare. Ne `ntâlnim `n procesiune cu icoanele
care `mpodobesc bisericile [i casele cre[tinilor.
Ast\zi, purtând `n mâini icoanele sfin]ilor, de-
venim [i noi m\rturisitori ai dreptei credin]e.
Avem `n mijlocul nostru icoane f\c\toare de mi-
nuni [i racla de argint ce ad\poste[te moa[tele

sfin]ilor din Catedrala arhiepiscopal\. ~ntre ele s-a
a[ezat, pentru prima dat\ dup\ sute de ani, [i o
p\rticic\ din moa[tele Sfintei Cuvioase Paras-
cheva, ocrotioarea eparhiei noastre, aduse aici de
Petru Rare[. Aceast\ racl\, cu moa[tele sfin]ilor
no[tri, va fi permanent ̀ n Catedrala arhiepiscopal\
din Roman“, a spus, printre altele, ierarhul, `n cu-
vântul de `nv\]\tur\ rostit cu aceast\ ocazie.

~n contexul serb\rii Anului omagial euharistic
[i comemorativ al Sfin]ilor Martiri Brâncoveni,
Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim a reamintit
importan]a p\str\rii [i cultiv\rii valorilor cre[tine

având ca model pe Sfin]ii Brâncoveni. De
asemenea, pentru a atrage aten]ia asupra nece-
sit\]ii m\rturisirii dreptei credin]e prin `mp\rt\-
[irea cu Sfintele Taine, printre odoarele purtate `n
procesiune s-a aflat [i un potir de mari dimensi-
uni aflat `n patrimoniul Catedralei arhiepiscopale
din Roman.

Un moment emo]ionant din cadrul evenimen-
tului l-a constituit acordarea, din partea Prea-
sfin]itului P\rinte Ioachim, a unei distinc]ii de
vrednicie elevei Simona Elena Miron, pentru

M\rturisirea credin]ei `n Duminica Ortodoxiei





~n patrimoniul Catedralei arhiepiscopale din Roman 
se `nscrie, de anul acesta, [i racla `n care sunt a[ezate
spre `nchinarea credincio[ilor moa[tele a 22 de sfin]i.
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„râvna [i dragostea pe care le manifest\ `n pro-
movarea valorilor spirituale ale Bisericii Orto-
doxe, fiind calificat\ la faza na]ional\ a Concur-
sului de Cultur\ [i Spiritualitate românesc\“. ~n
acest context, Preasfin]ia Sa a reamintit rolul pe
care p\rin]ii [i profesorii `l au `n formarea [i edu-
carea tinerilor `n spiritul valorilor morale, c\ci,
„p\rin]ii [i dasc\lii cre[tini sunt cei dintâi ce tre-
buie s\ aib\ con[tiin]a c\ sunt formatori de
`ngeri“. Apoi, intonând cânt\ri biserice[ti speci-
fice acestei perioade, PS P\rinte Episcop Ioa-
chim, soborul de preo]i, diaconi [i mul]imea
credincio[ilor au pornit `n procesiune spre
Catedrala arhiepiscopal\, purtând `n mâini sfin-
tele icoane [i `nconjurând cu evlavie sfintele
moa[te. Aici, `n Agheasmatarul situat `n curtea
devenit\ ne`nc\p\toare pentru credincio[i,
Preasfin]ia Sa a citit icoase [i condace din Imnul-
acatist `nchiat Sfintei Cuvioase Parascheva.
Apoi, a mul]umit tuturor celor care au luat parte
la aceast\ procesiune [i celor care au organizat-o,
`n mod special celor din Protopopiatul Roman.
Dup\ binecuvântarea ierarhului, rând pe rând,
cler [i popor s-au `nchinat la racla cu sfintele
moa[te [i la icoanele f\c\toare de minuni.

To]i participan]ii la procesiunea de la Roman
au primit la ie[irea din curtea Centrului eparhial
un pahar de ceai cald [i un sfin]i[or. (pr. Ctin
GHERASIM) 

Cu binecuvântarea Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, la ini]ia-
tiva Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `n Atelierele Patriarhiei Române
a fost realizat\ racla pentru moa[tele sfin]ilor afla]i `n  Catedrala arhiepis-
copal\ din Roman. Aceasta a fost adus\ la Roman, miercuri, 5 martie, fi-
ind `ntâmpinat\ de Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, `nconjurat de un im-
presionant sobor de preo]i [i numero[i credincio[i.

~n tezaurul spiritual al Catedralei arhiepiscopale din Roman se `nscrie,
`ncepând cu prima miercuri din Postul cel Mare, [i racla `n care sunt a[ezate
spre ̀ nchinarea credincio[ilor moa[tele a 22 de sfin]i, ̀ ntre care [i o p\rticic\
din moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva, cele despre care relateaz\
Sfântul Mitropolit Dosoftei `n lucrarea sa „Via]a [i petrecerea sfin]ilor“ din
anul 1682. Realizat\ din argint, cu binecuvântarea Preafericitului P\rinte
Patriarh Daniel, [i la ini]iativa Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `n atelierele
Patriarhiei Române, racla este un giuvaer de `ndemânare artistic\, o
adev\rat\ oper\ de art\ admirabil me[te[ugit\, dominat\ imagistic de Sfânta
Cuvioasa Parascheva `nf\]i[at\ pe tron, `nconjurat\ de `ngeri, a[a cum apare
reprezentat\ `n catedrala voievodal\ din Roman. De asemenea, pe racl\ mai
sunt reprezentate scene din via]a Ocrotitoarei Moldovei, a[a cum apar
`nf\]i[ate `n pictura mural\ din Catedral\. „Cele 22 de p\rticele de sfinte
moa[te au fost `ncasetate `n racl\, fiecare caset\ fiind inscrip]ionat\ cu nu-
mele sfântului [i icoana acestuia. Totodat\, `n racl\ este a[ezat [i ve[mântul
Cuvioasei Parascheva, d\ruit de Catedrala din Ia[i cu binecuvântarea ~nalt-
preasfin]itului Mitropolit Teofan“, a explicat p\rintele protosinghel Andrei
Ioni]\, ecleziarhul Catedralei arhiepiscopale „Sf. Cuv. Parascheva“. De
asemenea, mai apar realizate [i chipurile celor patru sfin]i ierarhi care au
p\storit `n str\vechea Eparhie a Romanului [i Bac\ului.

Racla a fost adus\ la Roman miercuri, 5 martie, la ora 18.00, fiind
`ntâmpinat\ de Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, `nconjurat de un
impresionant sobor de preo]i [i diaconi, dimpreun\ cu numero[i credin-
cio[i. Purtând f\clii [i lumân\ri `n mâini, clerul [i credincio[ii au mers `n
procesiune `n jurul catedralei, apoi sfintele moa[te au fost expuse spre
`nchinare `n Agheasmatarul din curtea Centrului eparhial. Aici, ierarhul
a cântat `mpreun\ cu preo]ii [i credincio[ii prezen]i troparul Cuvioasei
Parascheva, precum [i icoase [i condace din Acatistul Sfin]ilor Români
[i al Tuturor Sfin]ilor. Festinul duhovnicesc a continuat apoi, `n sfântul
l\ca[, unde Preasfin]ia Sa, `mpreun\ cu preo]ii prezen]i, a oficiat Taina
Sfântului Maslu, iar la sfâr[it a rostit un cuvânt de `nv\]\tur\.

Sute de credincio[i din Târgu Ocna [i nu
numai, `mpreun\ cu preo]ii din Protopopia-
tul One[ti, au participat `n ziua de 9 martie,
la procesiunea organizat\ cu prilejul Du-
minicii Ortodoxiei.

Câteva sute de credincio[i au participat la
Târgu Ocna, duminic\, 9 martie, la procesiu-
nea din Duminica Ortodoxiei, desf\[urat\ cu
binecuvântarea Preasfin]itului Ioachim B\c\-
uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Roma-
nului [i Bac\ului. La manifestare au fost pre-
zen]i atât enoria[ii din Târgu Ocna, cât [i cei
din parohiile `nvecinate. Sfintele icoane au fost
purtate `n pelerinaj de la biserica „Buna Ves-
tire“ - R\ducanu din Târgu Ocna, spre biserica
„Sfin]ii Voievozi“ [i biserica „Adormirea Mai-
cii Domnului“ - Precista. „~n cadrul procesiu-
nii ne-am rugat pentru tot sufletul cel `ntristat
[i nec\jit, care are trebuin]\ [i folosin]\ de la
Dumnezeu. Ne-am rugat pentru binele poporu-
lui român [i al cre[tinilor de pretutindeni. Am
citit capitolul 10 de la Sfântul Evanghelist Ma-
tei, `mp\r]it pe trei pericope, `n care se rela-

teaz\ alegerea Sfin]ilor Apostoli [i trimiterea
lor la propov\duire. Am avut parte de o proce-
siune pl\cut\, lini[titoare, odihnitoare, la care
au participat peste 500 de credincio[i. Foarte
multe persoane au ie[it la ferestre [i por]i pen-
tru a ne `ntâmpina, neputând s\ ne `nso]easc\
din binecuvântate pricini. A fost o zi `n\l]\toare
`n care am s\rb\torit prim\vara credin]ei noas-
tre“, a declarat pr. protopop Constantin Alupei,
care a mul]umit Preasfin]itului Ioachim B\-
c\uanul pentru c\ a binecuvântat procesiunea
din Duminica Ortodoxiei `n Protopopiatul
One[ti.

Prim\vara credin]ei ortodoxe s\rb\torit\
`n Protopopiatul One[ti

Racl\ argintat\ pentru moa[tele a 22 de sfin]i





martie-aprilie 2014Cronica RomanuluiCronica Romanului
Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului

26

{TIRI
Elevii care au ob]inut rezultate meritorii la etapa jude]ean\ a Concursului

Na]ional „Cultur\ [i Spiritualitate româneasc\“, precum [i a
Olimpiadei de Religie, au fost premia]i de Preasfin]itul P\rinte Episcop

Ioachim `n cadrul manifest\rilor organizate `n Duminica Floriilor.

Liturghia arhiereasc\ din
Duminica Floriilor a fost
oficiat\ de c\tre PS P\rinte
Episcop Ioachim B\c\uanul,
la M\n\stirea Ciolpani. La
Roman, `n dup\-amiaza ace-
leia[i zile, ierarhul a parti-
cipat al\turi de credincio[ii
veni]i la Catedrala arhiepis-
copal\ din Roman la Proce-
siunea din Duminica Floriilor.

Credincio[i din zona Buhu[ilor [i nu numai au
participat `n Duminica Floriilor la Sfânta
Liturghie arhiereasc\ oficiat\ de Preasfin]itul
P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `n biseri-
ca mare a M\n\stirii Ciolpani. ~nconjurat de un
sobor de ieromonahi, Preasfin]ia Sa s-a rugat,
al\turi de cre[tinii sosi]i la bucuria s\rb\torii pre-
merg\toare Sfintei ~nvieri, `n mijlocul ob[tii un-
uia dintre a[ez\mintele monahale reprezentative
ale Eparhiei. Dup\ citirea Sfintei Evanghelii, ie-
rarhul a rostit un cuvânt de `nv\]\tur\ `n care a
explicat semnifica]iile profunde ale textului
scripturistic al zilei, `ndemnându-i totodat\ pe cei
prezen]i s\ tr\iasc\ deplin aceast\ ultim\ s\pt\-
mân\ premerg\toare ~nvierii Domnului. „Avem
datoria sacr\ de a pregusta `nc\ din via]a aceasta
crâmpeie din starea de har de dincolo. {i cea mai
`nalt\ stare de har pe care fiecare dintre noi o
poate dobândi `n aceast\ via]\, chiar dac\ nu este
isihast, `n orice timp [i orice loc, este cea din tim-
pul Sfintei Liturghii, atunci când intr\ `n comuni-
une cu Dumnezeu prin intermediul elementelor
euharistice. Dac\ ast\zi ne r\stignim `mpreun\ cu
El, mâine vom `nvia cu El. S\ retr\im plenar di-

mensiunea sacr\ a fiec\rei zile sfinte din aceast\
S\pt\mân\ a P\timirilor“, a mai precizat Prea-
sfin]ia Sa. Tot `n cadrul Sfintei Liturghii, a fost
pomenit [i vrednicul ierarh, ~naltpreasfin]itul Ar-
hiepiscop Gherasim Cristea, mutat la cele ve[-
nice zilele trecute. De asemenea, conform tra-
di]iei din aceast\ zi, Preasfin]itul P\rinte Ioachim
B\c\uanul a citit [i rug\ciunea de binecuvântare
a stâlp\rilor ce au fost `mp\r]ite apoi credin-
cio[ilor prezen]i. La rândul s\u, maica Lucia
Chirvase, stare]a m\n\stirii, a mul]umit ierarhu-
lui pentru bucuria f\cut\ ob[tii a[ez\mântului
monahal de la Ciolpani, la aceast\ zi a Floriilor.

Procesiune de Florii la Roman
Purtând `n mâini stâlp\ri, sute de credincio[i

roma[cani, `mpreun\ cu zeci de preo]i din Pro-

topopiatul Roman, au participat la procesiunea
din Duminica Floriilor, organizat\ la Catedrala
arhiepiscopal\ „Sf. Cuvioas\ Parascheva“. ~n
armonia cânt\rilor specifice perioadei prepas-
cale, interpretate de soborul de preo]i, sub pro-
tia pr. Ioan Gherasimescu, vicar-administrativ
al Eparhiei Romanului [i Bac\ului, to]i cei
prezen]i la aceast\ s\rb\toare premerg\toare
bucuriei pascale s-au organizat `n procesiune `n
jurul Catedralei arhiepiscopale, având `n frunte
icoana Intr\rii Domnului `n Ierusalim. Pe scena
special amenajat\, punctul final al procesiunii,
Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul a
]inut un cuvânt de `nv\]\tur\, `n care a explicat
semnifica]ia zilei, a s\rb\torii Floriilor, precum
[i a S\pt\mânii Patimilor. „~n perioada de timp
care a `nceput `n aceast\ sear\, noi trebuie s\
urm\m aceea[i cale ca [i Hristos Domnul, cu
crucea `n spate, pe drumul Golgotei. Dac\
ast\zi, `n zi de s\rb\toare, ne-am bucurat ca
oarecând cei de demult, [i L-am aclamat pe
Hristos, s\ r\mânem `mpreun\ cu El `n comuni-
une de iubire, chiar dac\ El este batjocorit,
scuipat [i hulit“, a spus Preasfin]itul P\rinte
Episcop Ioachim. „S\ ne ajute Dumnezeu s\
fim purt\tori, pân\ la final, ai florilor d\t\toare
de roade, ca Mântuitorul Hristos s\ reg\seasc\
`ntru noi roadele Duhului Sfânt, [i s\ Se re-
cunoasc\ `n faptele pe care le-am f\cut `ntru
slava Sa“, a conchis ierarhul.

~n continuare, elevii care au ob]inut rezultate
meritorii la etapa jude]ean\ a Concursului Na]io-
nal „Cultur\ [i Spiritualitate româneasc\“, pre-
cum [i a Olimpiadei de Religie, au fost premia]i
de Preasfin]ia Sa, ace[tia primind `n dar, pe lâng\
distinc]ii de vrednicie, c\r]i [i icoane. (C.G.)

S\ fim purt\tori de rod `ntru Duhul Sfânt

Duminic\, 13 aprilie 2014, `n ziua
pr\znuirii S\rb\torii Intr\rii Dom-
nului `n Ierusalim, b\c\uanii [i-au
`ndreptat pa[ii c\tre biserica de lâng\
Inspectoratul pentru Situa]ii de
Urgen]\ „Maior Constantin Ene“, Ba-
c\u, ce [i-a serbat hramul. ~n spa]iul
l\ca[ului de cult ce se construie[te, a
fost oficiat\ Sfânta Liturghie de un so-
bor de preo]i, având ca delegat al Prea-
sfin]itului Episcop Ioachim B\c\uanul
pe PC Arhim. Pimen Costea, exarhul
m\n\stirilor din cuprinsul Arhiepis-

copiei Romanului [i Bac\ului, care a
rostit [i cuvântul de `nv\]\tur\ refe-
rindu-se la semnifica]ia s\rb\torii. La
final, au fost citite rug\ciunille pentru
sfin]irea crucilor din o]el, ce vor fi
a[ezate pe turla [i acoperi[ul noului l\-
ca[ de cult, ridicat din lemn, pe funda-
]ie de beton [i au fost sfin]ite florile [i
ramurile care au fost `mp\r]ite credin-
cio[ilor. P\rintele paroh Mihai Beicu a
mul]umit celor ce sprijin\ lucr\rile de
zidire a bisericii „Intrarea Domnului
`n Ierusalim“ [i tuturor celor prezen]i.

Cruce [i flori la Biserica Floriilor din Bac\u



Mii de credincio[i [i pelerini s-au aflat `n noaptea
Sfintelor Pa[ti la Catedrala arhiepiscopal\ 

„Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman.
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Câteva mii de credincio[i au
participat la slujba ~nvierii
Domnului de la Catedrala
arhiepiscopal\ „Sf. Cuv.
Parascheva“ din Roman, parte
dintre ace[tia revenind [i a
doua zi, la Vecernia ~nvierii,
numit\ [i „~nvierea a doua“.

Mii de credincio[i [i pelerini s-au aflat `n
noaptea Sfintelor Pa[ti la Catedrala arhiepisco-
pal\ „Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman, acolo un-
de slujba ~nvierii a fost oficiat\ de Preasfin]itul
Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepisco-
piei Romanului [i Bac\ului, `nconjurat de un so-
bor de preo]i [i diaconi. Conform obiceiului
`nd\tinat, aproape de miezul nop]ii, a fost adus\
Lumina Sfânt\ de la Ierusalim, care ulterior a fost
oferit\ de Preasfin]ia Sa tuturor cre[tinilor prin
`ndemnul „Veni]i de primi]i lumin\!“ . La finalul
primei p\r]i din sfânta slujb\ a ~nvierii, desf\-
[urat\ pe scena special amenajat\ `n fa]a Palatului
arhiepiscopal, Preasfin]ia Sa a rostit [i un cuvânt
de `nv\]\tur\ `n care a subliniat importan]a
s\rb\torii ~nvierii Domnului nostru Iisus Hristos
pentru via]a cre[tinilor [i semnifica]ia Luminii
Sfinte. S\rb\toarea a continuat cu procesiunea `n
jurul Catedralei, cu intonarea cânt\rii pascale a
Canonului ~nvierii [i apoi cu oficierea Sfintei
Liturghii a Sfântului Ioan Gur\ de Aur. ~n cadrul
slujbei a fost citit\ Pastorala ~naltpreasfin]itului
Arhiepiscop Eftimie. La finalul Sfintei Liturghii,
dup\ ce mul]i dintre cei prezen]i s-au `mp\rt\[it cu
Trupul [i Sângele Mântuitorului Iisus Hristos,
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul a binecuvântat
ofrandele aduse pentru a fi `mp\r]ite cre[tinilor,
cozonac [i ou\ ro[ii, [i a adresat un cuvânt tuturor
celor ce au avut dragostea [i r\bdarea de a petrece
noaptea binecuvântat\ `n atmosfera de rug\ciune
specific\ acestei zile, dup\ care, conform tradi]iei
`nd\tinate, a ciocnit un ou ro[u cu fiecare dintre cei
prezen]i, rostind salutul pascal „Hristos a `nviat!“ 

Al\turi de ierarh 
[i la „~nvierea a doua“

Bucuria Sfintelor s\rb\tori pascale a contin-
uat `n ziua de duminic\, 20 aprilie, la ora 13.00,
când Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, E-
piscop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Ba-
c\ului, a oficiat slujba Vecerniei Sfintelor Pa[ti.

Bucuria Sfintelor s\rb\tori pascale a contin-
uat `n ziua de duminic\, 20 aprilie, la ora 13.00,
când Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, a oficiat slujba Vecerniei Sfintelor

Pa[ti. Al\turi de Preasfin]ia Sa au slujit preo]ii
din parohiile municipiului Roman. Conform
tradi]iei, `n cadrul slujbei, a fost citit\ Sfânta
Evanghelie `n cele 12 limbi, iar la sfâr[it, ierarhul
a rostit un cuvânt de `nv\]\tur\, `n care a explicat,
printre altele, semnifica]ia citirii `n mai multe
limbi, `n aceast\ zi, a Sfintei Evanghelii. „Amin-
ti]i-v\ c\, `n noaptea ~nvierii, când, la Utrenie, s-
a citit Sfânta Evanghelie de la Sfântul Matei, s-a
pomenit de Galilea. Ei bine, Galilea era o
provincie, unde se intersectau mai multe civi-
liza]ii, mai multe limbi, mai multe cutume. Dar
Iisus merge acolo pentru faptul c\ era Galilea
neamurilor, adic\ acolo erau prezente `n mod
simbolic toate neamurile p\mântului, toate po-
poarele, care aveau s\ se grefeze pe vi]a Hristos,
s\ asculte cuvântul S\u, s\ [i-L `nsu[easc\, pentru
ca el s\ devin\ norm\ de via]\ pentru credincio[ii
acelor popoare. Din Galilea, apostolii au plecat s\
propov\duiasc\ pe Hristos Cel ~nviat [i Evan-
ghelia Sa la toate neamurile, dup\ cum le-a
poruncit lor. De aceea se cite[te `n mai multe
limbi, pentru a ar\ta c\ Evanghelia dat\ de
Hristos la plinirea vremii trebuie propov\duit\ la
toate neamurile, la toate genera]iile din toate tim-
purile, ea intrând `n parametrii tuturor civiliza-
]iilor p\mântului, [tiind faptul c\ Mântuitorul nu
va avea alt\ Evanghelie pentru noi, decât aceasta.
Dar depinde de noi cum ne `nnoim prin cuvintele
ei ziditoare, d\t\toare de putere [i lumin\. Noi
lu\m lumin\ din lumina lui Hristos [i mergem `n
spa]iile `n care ne desf\[ur\m activitatea, iar
Evanghelia Mântuitorului nostru devine norm\
de via]\ pentru noi `n[ine“, a precizat Preasfin-
]itul Ioachim B\c\uanul.

La sfâr[it, ierarhul a mul]umit tututor preo]ilor
[i credincio[ilor din Protopopiatul Roman, care au
ales s\ participe la bucuria acestei zile `n Ca-
tedrala arhiepiscopal\. (Pr. Ctin GHERASIM)

~nvierea Domnului la Catedrala arhiepiscopal\ din Roman

Procesiunea „Calea
luminii“ la Moine[ti

Preo]i [i credincio[i moine[teni au par-
ticipat la procesiunea „Calea Luminii“

{i anul acesta, cu binecuvântarea Prea-
sfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
credincio[ii moine[teni au participat `n
prima zi de Pa[ti la procesiunea „Calea Lu-
minii“, ajuns\ la a patra edi]ie. Astfel, la Ca-
tedrala „Na[terea Maicii Domnului“, s-a s\-
vâr[it de preo]ii prezen]i, coordona]i de
p\rintele protopop Costel Mare[, Vecernia
~nvierii Domnului. ~n cadrul slujbei, s-a ros-
tit Sfânta Evanghelie `n mai multe limbi, s-a
cântat `n sobor imnul „Ziua ~nvierii!“, iar la
sfâr[it, p\rintele protopop a ]inut un cuvânt
de `nv\]\tur\ subliniind mesajul [i esen]a
s\rb\torii ~nvierii Domnului. Mai apoi, s-a
pornit `n procesiune de la Catedrala „Na[te-
rea Maicii Domnului [i Sfântul Ierarh Nico-
lae“ spre biserica „Sfântului Mare Mucenic
Gheorghe“, participan]ii purtând `n mâini
Icoana ~nvierii [i candele aprinse, intonând
cânt\rile specifice s\rb\torii pascale.
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Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul a conferit

diploma de vrednicie comandatului unit\]ii militare
`n incinta c\reia se afl\ Biserica „Sfântul
Gheorghe [i Eroii Neamului“ din Bac\u.

Militari activi [i `n rezerv\, precum [i credincio[i b\c\uani au venit
s\-l cinsteasc\ pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purt\torul de
biruin]\, patronul lor spiritual, la chemarea preotului militar Lucian
Butnaru, slujitor la biserica ridicat\ cu sprijinul cadrelor militare [i al
personalului civil din Garnizoana Bac\u. Ca o `ncununare a acestui
eveniment, la s\rb\toarea spiritual\ a celor afla]i sub arme a fost invi-
tat s\ participe [i ierarhul locului, Preasfin]itul P\rinte Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.

Dis-de-diminea]\, Biserica militar\ „Sfântul Gheorghe [i Eroii
Neamului“ din cartierul CFR Bac\u s-a `mbr\cat `n strai de s\rb\toare.
Militari activi [i `n rezerv\, precum [i credincio[i b\c\uani au venit s\-l cin-
steasc\ pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purt\torul de biruin]\, patronul
lor spiritual, la chemarea preotului militar Lucian Butnaru, slujitor la bise-
rica ridicat\ cu sprijinul cadrelor militare [i al personalului civil din
Garnizoana Bac\u. Ca o `ncununare a acestui eveniment, la s\rb\toarea
spiritual\ a celor afla]i sub arme a fost invitat s\ participe [i ierarhul locu-
lui, Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepisco-
piei Romanului [i Bac\ului. Al\turi de Preasfin]ia Sa, un sobor format din

preo]ii militari [i al]i preo]i invita]i a s\vâr[it Sfânta Liturghie la care au asi-
stat reprezentan]i ai autorit\]ilor locale [i jude]ene, precum [i comandan]ii
unit\]ilor militare din Garnizoana Bac\u. „Am ]inut ca, `n aceast\ zi de
s\rb\toare, s\ fiu prezent printre militarii b\c\uani - a spus, `n predica sa de
`nceput, Preasfin]itul Episcop Ioachim - pentru a binecuvânta starea lor per-
manent\ de jertf\ pe care o tr\iesc prin `ns\[i natura meseriei lor [i ca s\ le
mul]umesc pentru felul `n care ace[tia [tiu s\ tr\iasc\ `ntru cuvântul
Adev\rului“. ~n cadrul Sfintei Liturghii, tân\rul teolog Ioan Negoi]\ a fost
hirotonit `ntru diacon. Apoi, `n aceea[i atmosfer\ solemn\ de s\rb\toare, ie-
rarhul a primit distinc]ia [i medalia comemorativ\ din partea Asocia]iei
„Cultul eroilor“, din partea dlui col.(r) Paul Valerian Timofte. La rândul s\u,
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul a conferit diploma de vrednicie comandan-
tului unit\]ii militare `n incinta c\reia se afl\ l\ca[ul de cult. Un moment de-
osebit l-a constituit slujba de pomenire `n cadrul c\reia cei prezen]i s-au ru-
gat `mpreun\ `ntru memoria eroilor [i martirilor c\zu]i pentru ap\rarea pa-
triei [i a credin]ei ortodoxe [i pentru odihna ve[nic\ a celui care a fost
primul preot militar de dup\ 1989, din Garnizoana Bac\u, p\rintele
Iordache Pascariu, trecut la cele ve[nice `n anul 2004. La sfâr[itul slujbei re-
ligioase, muzica militar\ a Garnizoanei Bac\u a sus]inut un concert pentru
`ncântarea celor prezen]i la hramul Bisericii Militare. (C.G.)

PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, al\turi de
un sobor de preo]i [i diaconi, a oficiat mar]i seara
slujba Vecerniei unit\ cu Litia la Biserica
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Roman. 

Atmosfer\ s\rb\toreasc\ 
la hramul Bisericii „Sfântul
Gheorghe“ din Roman

A treia zi de Pa[ti a fost s\rb\torit\ de sute de
credincio[i din ora[ul Roman la Biserica „Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe“. La orele serii, oamenii
[i-au `ndreptat pa[ii spre l\ca[ul de `nchin\ciune

pentru a asista la slujba Vecerniei unit\ cu Litia,
oficiat\ de PS Ioachim B\c\uanul, `mpreun\ cu un
sobor numeros de preo]i [i diaconi. „~n ajunul hra-
mului a fost o atmosfer\ cu adev\rat s\rb\toreasc\
la slujba Vecerniei unit\ cu Litia. Privegherea a fost
oficiat\ pe un podium special amenajat `n curtea
sfântului l\ca[, care este foarte generoas\. Biserica
noastr\ este singurul l\ca[ de `nchin\cine din Ro-
man care poart\ hramul Sfântului Mare Mucenic
Gheorghe. Slujba a fost oficiat\ de PS Ioachim
B\c\uanul, care a adresat credincio[ilor un cuvânt
de `nv\]\tur\. La final, a avut loc un moment artis-
tic, `n cadrul c\ruia s-au intonat cântece pascale [i
muzic\ popular\. ~ntrucât slujba a fost oficiat\ `n
curtea bisericii, credincio[ii au putut fi prezen]i [i 

s-au bucurat de aceast\ s\rb\toare“, a relatat p\rin-
tele paroh Ioan Gherasimescu, care este [i vicar ad-
ministrativ al Arhiepiscopiei Romanului [i Ba-
c\ului. Ieri diminea]\, s-a oficiat Sfânta Liturghie de
c\tre un sobor de preo]i, `n prezen]a unui num\r
mare de credincio[i. Apoi a fost s\vâr[it Parastasul
pentru ctitorul l\ca[ului de `nchin\ciune [i pentru
slujitorii care s-au succedat de-a lungul timpului.
S\rb\toarea hramului s-a `ncheiat cu o mas\ festiv\
`n cadrul c\reia credincio[ii au servit produse speci-
fice acestei perioade. Biserica „Sfântul Gheorghe“
din Roman este un monument de arhitectur\ de-
osebit de important. Lucr\rile acestui sfânt l\ca[,
ctitorie a vornicului Grigore Done, au `nceput `n
anul 1842 [i au fost finalizate `n anul 1848. (C.G.)

Atmosfer\ s\rb\toreasc\ la hramul 
Bisericii „Sfântul Gheorghe“ din Roman

Militarii b\c\uani [i-au s\rb\torit patronul spiritual
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Sfânta Liturghie `n
Salina Târgu Ocna

~n Salina Târgu Ocna a fost oficiat\ sâmb\t\, 26 aprilie,
Sfânta Liturghie de c\tre un sobor de preo]i din Protopopiatul
One[ti. La acest moment de rug\ciune, prilejuit de Sfintele Pa[ti,
au participat credincio[i din mai multe jude]e ale ]\rii. 

Preo]ii Protopopiatului One[ti s-au reunit `n rug\ciune sâmb\t\,
26 aprilie 2014, `n Biserica „Sfânta Varvara“ din Salina Târgu
Ocna. Slujba a fost oficiat\, cu binecuvântarea Preasfin]itului
P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, de c\tre un sobor de preo]i din protoieria
One[ti, iar r\spunsurile la stran\ au fost date de Corala „Ierotheos“.
„Am `ncheiat S\pt\mâna Luminat\ cu o frumoas\ Liturghie pas-
cal\, cu frumoase cânt\ri [i m\rturisiri de credin]\ statornic\ `n
~nvierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Au fost prezen]i cre-
dincio[i atât din `mprejurimile ora[ului Târgu Ocna, cât [i din alte
localit\]i [i regiuni, cum ar fi Dorohoi, Buz\u, Gala]i, Prahova sau
Vrancea, care ni s-au al\turat la aceste momente de aleas\ bucurie
duhovniceasc\. ~n fiecare an, `n sâmb\ta din S\pt\mâna Luminat\,
coborâm la o adâncime de 250 de metri sub p\mânt [i cânt\m
„Hristos a `nviat!“. ~i mul]umim Preasfin]itului P\rinte Ioachim
B\c\uanul pentru c\ ne-a dat [i anul acesta `nalta binecuvântare ca
s\ oficiem aceast\ Liturghie pascal\. Am c\utat s\ ne rug\m pentru
to]i cei scumpi [i dragi ai no[tri, pentru poporul român [i pentru to]i
cei care ostenesc [i muncesc `n mina din Salina Târgu Ocna“, a de-
clarat pr. Constantin Alupei, protopop de One[ti. (C.G.)

S\rb\toare `n Parohia Lazaret
din municipiul Bac\u

Credincio[ii b\c\uani au participat `n Duminica a doua din Postul Mare la
slujba arhiereasc\ oficiat\ de Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul,
la biserica „Duminica Tuturor Sfin]ilor“ din Parohia Lazaret.

Curtea bisericii „Duminica Tuturor Sfin]ilor“ din parohia Lazaret a fost plin\
`n Duminica Sfântului Grigorie Palama. Credincio[i din tot municipiul Bac\u 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. S\rb\toarea a fost `ncununat\ de dou\ eveni-
mente culturale deosebite. Oameni de cultur\ b\c\uani au prezentat pe scena din
curtea sfântului l\ca[, cunoscut multora datorit\ faptului c\ aici func]ioneaz\
Funda]ia „Episcop Melchisedec“ - filiala Bac\u, trei dintre c\r]ile semnate de
Preasfin]itul Ioachim, ap\rute `n ultimele luni la editura „Filocalia“. Preotul
Ciprian Burc\, profesorii Grigore Codrescu [i Dan Petru[c\ au ]inut s\ remarce
noutatea [i importan]a volumelor „La déification de l’homme d’apres la pensée
du pere Dumitru Staniloae“, „Cultul Cuvioasei Parascheva `n Ortodoxie“ [i
„Cre[tinismul abia `ncepe“. Apoi, Preasfin]ia Sa a sfin]it Biblioteca Parohial\
patronat\ de Sfântul Voievod Neagoe Basarab, „`nfiin]at\ prin contribu]ia eno-
ria[ilor care au donat c\r]i pentru a oferi o bucurie semenilor lor“, dup\ cum a
precizat pr. Eugen Ciuche, consilier eparhial [i slujitor la aceast\ biseric\. ~n cu-
vântul de `nv\]\tur\ rostit cu aceast\ ocazie Preasfin]ia Sa a vorbit celor prezen]i
despre leg\tura dintre cult [i cultur\, despre importan]a [i valoarea actului cul-
tural `n via]a cre[tinului, precum [i despre valen]ele etice  pe care reu[e[te s\ le
cultive `n fiin]a uman\ setea de frumos. (pr. Ctin GHERASIM)

Miercuri, 12 martie, `n ziua `n care `n calen-
darul Bisericii Ortodoxe este pomenit Sf. Cuvios
Simeon Noul Teolog, credincio[ii din Parohia
M\n\stirea Ca[in II au s\rb\torit pe unul din
ocrotitorii sfântului l\ca[.

~n biserica parohial\, cu hramurile „Buna
Vestire [i Sf. Simeon Noul Teolog“, un sobor de
preo]i din parohiile vecine, coordona]i de PC Pr.
Constantin Alupei, protopop al protoieriei One[ti,
a oficiat Sfânta Liturghie a Darurilor mai `nainte
Sfin]ite [i Litia pentru cei adormi]i.

S\rb\toarea duhovniceasc\ a continuat cu
evocarea personalit\]ii Sfântului Mitropolit
Dosoftei - „f\uritorul stihologiei române[ti“, `n
cadrul celei de-a doua edi]ii a Cenaclului „Sfin]ii
Trei Teologi: Sfântul Simeon, Sfântul Grigore
Teologul [i Sfântul Ioan Evanghelistul“.

P\rintele Ioan Bârg\oanu, parohul acestei co-
munit\]i, a f\cut o scurt\ prezentare a mitropolitu-
lui c\rturar care a p\storit 11 ani ca episcop la
Roman, dup\ care dna Vasilica M\c\l\u, profesor
la {coala din M\n\stirea Ca[in, a creionat ̀ n câteva
cuvinte chipul [i rolul pe care l-a avut ierarhul
Dosoftei `n formarea limbii române, iar un grup de
copii, elevi ai aceleia[i institu]ii de `nv\]\m=nt, a
citit psalmi din Psaltirea `n versuri. ~n finalul ma-
nifest\rii P\rintele Protopop Constantin Alupei a
adresat mul]umiri Preasfin]itului P\rinte Episcop

Ioachim B\c\uanul, care a dat binecuvântare pen-
tru organizarea acestui eveniment religios-cultu-
ral, a felicitat pe to]i cei prezen]i [i le-a adresat `n-
demnul de a p\stra [i promova valorile spirituale [i
culturale ale neamului. Cei prezen]i la s\rb\toarea

comunit\]ii au fost invita]i, apoi, s\ participe la
agapa fr\]easc\ organizat\ `n a[ez\mântul social-
filantropic din curtea bisericii, iar copiilor s\raci
din parohie li s-au oferit pachete cu haine [i `nc\l-
]\minte. (C.I.)

Liturghisire [i poezie `n Parohia M\n\stirea Ca[in II

Sf=ntul Dosoftei, fost episcop de Roman [i p\rintele poeziei rom=ne[ti, 
a fost evocat la Ca[in

`
`
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Una dintre cele mai cunoscute [i iubite icoane ale Maicii Domnului

din Sfântul Munte Athos a ajuns duminic\, 27 aprilie, la
Catedrala arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman.

„~mp\rt\[irea
prin cuvânt [i
fapte“ la One[ti

~n perioada martie-aprilie 2014, Parohia
„Pogorârea Sfântului Duh“ din One[ti a imple-
mentat proiectul misionar-filantropic „~mp\rt\[i-
rea prin cuvânt [i fapte“. Acesta s-a desf\[urat, cu
binecuvântarea Preasfin]itului P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul, la {coala Gimnazial\ „Emil
Racovi]\“ din One[ti, `n Parohia „Pogorârea Du-
hului Sfânt“ din One[ti [i la Centrul reziden]ial
de `ngrijire a persoanelor vârstnice „Sfântul {te-
fan cel Mare“ Hârja. „Am considerat oportun\
ini]ierea acestui proiect educa]ional, care este o
continuare a proiectului „Suflet de copil `n fapte
pentru b\trânii no[tri“, prin intermediul c\ruia
am `ncercat s\ deschidem atât sufletul copiilor
spre implicare prin activit\]i comunitare, cât [i al
p\rin]ilor“, a spus prof. Elena-Daniela Co[a, de la
{coala „Emil Racovi]\“ din One[ti. ~n cadrul pro-
iectului au fost organizate programe catehetice la
Catedrala „Pogorârea Duhului Sfânt“ din One[ti,
`mpletindu-se `nv\]\turile cre[tine primite `n
cadrul orelor de Religie cu faptele de milostenie.
„Sunt `ncântat\ c\ am putut s\ particip la o ac-
tivitate filantropic\ de ajutorare a b\trânilor. Este
al doilea an de când particip la astfel de activit\]i,
atât `n cadrul parohiei, cât [i la Centrul de b\trâni
de la Hârja“, a spus eleva Ana Maria Fânaru.

~n Duminica Tomii, 27 aprilie a.c., sute de
credincio[i din zona Sascut au participat la sluj-
ba oficiat\ de Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\-
c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ro-
manului [i Bac\ului, `nconjurat de un sobor de
preo]i, cu ocazia sfin]irii altarului Bisericii
„Izvorul T\m\duirii“ [i „Sf. Martiri Brânco-
veni“ din Sascut-Târg.  ~n cadrul Sfintei Litur-
ghii, Preasfin]ia Sa a hirotonit preot pe diaconul
Ioan Negoi]\, pe seama parohiei „Sfin]ii Ar-
hangheli“ - Dr\gu[ani (Protopopiatul Sascut).

Dorin]a zidirii unei por]i c\tre cer `n centrul
comunei a existat `nc\ din vremea vrednicului
de pomenire preot Alexe Str\istaru, când, `n
timpuri vitregite de molima atee comunist\, lo-
calnicii c\utau loc de zidire sfânt\, mai aproape
de casele lor. Pân\ atunci `[i mângâiau sufletele
`n biserica monument istoric „Sfântul Nicolae“
- Sascut-sat. Odat\ cu numirea, `n noiembrie
1996, a preotului S\vi]\ Graur, au fost `ncepute
demersurile pentru g\sirea unui spa]iu adecvat
construirii unui l\ca[ de `nchinare. Pentru
`nceput a fost amenajat\ o capel\ `ntr-o cl\dire
a Fabricii de Zah\r din Sascut, iar la praznicul

~n\l]\rii Sfintei Cruci, 14 septembrie 1997, ie-
rarhul Eftimie al Romanului a pus piatra de
temelie pentru noul l\ca[ de cult, ce urma s\ fie
ridicat pe terenul de 1707 mp, donat de
Consiliul local Sascut. Etapele zidirii au fost
anevoioase, cu fonduri pu]ine, de[i proiectul
era unul de anvergur\, având arhitectura `n stil
moldovenesc-[tefanian, `n plan trilobat, cu
turl\ pe naos. La ridicarea edificiului spiritual
s-au conjugat eforturile materiale [i financiare
ale Consiliului Jude]ean Bac\u, ale Secretaria-
tului de Stat pentru Culte, ale Ministerului
Agriculturii, P\durilor [i Dezvolt\rii Rurale,
ale Consiliului local Sascut, ale Funda]iei
Familiei Elias [i, nu `n ultimul rând, ale cre-
dincio[ilor parohiei [i ale oamenilor de bine ce
au dorit s\-[i `nscrie numele `n rândul ctitorilor
de l\ca[uri sfinte. Ansamblul ecleziastic mai
cuprinde un turn clopotni]\, un a[ez\mânt so-
cial, un agheasmatar [i un monument `nchinat
Sfântului Voievod {tefan cel Mare. La acest
moment, l\ca[ul sfânt este finalizat `n propor]ie
de 80%, urmând s\ fie `mpodobit cu fru-
moasele scene iconografice, potrivit erminiei
Bisericii Ortodoxe. (C.I.)

Una dintre cele mai cunoscute [i iubite icoane ale
Maicii Domnului din Sfântul Munte Athos a ajuns,
cu binecuvântarea Preasfin]itului P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul, la Catedrala arhiepiscopal\
„Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman.

Una dintre cele mai cunoscute [i iubite icoane ale Maicii Domnului din
Sfântul Munte Athos a ajuns duminic\, 27 aprilie, la Catedrala arhiepisco-
pal\ „Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman. Cu binecuvântarea Preasfin]itului
P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, icoana Maicii Domnului „Pantanassa - ~mp\r\teasa a toat\
f\ptur\“, copie a originalului din Sfântul Munte, a fost `nt=mpinat\ la
Biserica „Precista Mare“ din Roman, de un sobor de preo]i [i numero[i
credincio[i. Sfânta icoan\ a fost purtat\ `n procesiune spre Catedral\, acolo
unde,  pe o scen\ special amenajat\, `n prezen]a a aproape o mie de credin-
cio[i, a fost `ntâmpinat\ de Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul. ~n at-
mosfera bucuriei pascale, ierarhul a citit Acatistul Maicii Domnului. ~n cu-
vântul de `nv\]\tur\, Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul a f\cut o prezentare a
icoanelor Maicii Domnului f\c\toare de minuni din Eparhia Romanului [i
Bac\ului, la care, spre slava lui Dumnezeu [i a Preacuratei Fecioare, se
adaug\ [i aceast\ reprezentare iconografic\ de excep]ie, dona]ie a unor
cre[tini care au ]inut s\-[i p\streze anonimatul.  Dup\ cuvântul de `nv\]\tur\,

preo]ii au a[ezat sfânta icoan\ `n Catedrala „Sfinta Cuvioas\ Parascheva“,
unde va r\mâne permanent de acum `nainte. (C.G.)

Catedrala arhiepiscopal\ din Roman s-a `mbog\]it 
cu o nou\ icoan\ f\c\toare de minuni 

Sfin]irea altarului Bisericii
„Izvorul T\m\duirii“ [i „Sf.
Martiri Brâncoveni“ din Sascut
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Un proiect deosebit s-a desf\[urat joi, 10
aprilie, la Funda]ia „Episcop Melchisedec“ din Ro-
man. Cu binecuvântarea Preasfin]itului P\rinte
Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepis-
copiei Romanului [i Bac\ului, la Funda]ia „Epis-
cop Melchisedec“ - Roman s-a derulat joi, 10 a-
prilie, proiectul intitulat „Rolul preoteselor `n pro-
movarea credin]ei ortodoxe la nivelul comunit\]ii“.

Prezent la eveniment, Preasfin]itul P\rinte
Episcop Ioachim B\c\uanul le-a `ndemnat pe
doamnele preotese s\ fie al\turi, `n permanen]\,
de preo]i `n frumoasa, dar dificila misiune pe care
o au de `mplinit. „De[i nu este o premier\ `n
eparhia noastr\ organizarea activit\]ilor cultural -
religioase de c\tre doamnele preotese, la nivel de
protopopiate existând foarte multe ini]iative fru-
moase, apreciem aceast\ activitate de ast\zi care
s-a desf\[urat `ntr-un spa]iu consacrat misiunii
caritabile, cum este cel al Funda]iei Melchisedec.
Din expunerile care au fost prezentate,  am putut
analiza activitatea educa]ional\ [i social-cari-
tabil\ a doamnelor preotese `n parohiile `n care
so]ii lor preo]i  activeaz\, dovedindu-se de un
real folos acestora `n misiunea pastoral\ com-
plex\ impus\ de noile exigen]e ale societ\]ii con-
temporane. ~ndemn\m pe distinsele doamne
preotese s\ fie al\turi de so]ii lor, sprijinindu-i `n
misiunea pe care le-a `ncredin]at-o Dumnezeu, s\
aib\ ini]iative constructive care s\ fac\ cinste
Bisericii, acolo unde ele activeaz\, astfel `ncât s\
fie model pentru cre[tinele din parohie, s\-l ajute
pe preot [i s\-l impulsioneze, pentru ca el s\
r\mân\ intelectualul satului, p\rintele satului, a[a
cum a fost dintotdeauna“, a men]ionat, printre al-
tele, ierarhul. „Familia este `mp\r\]ia lui
Dumnezeu `n miniatur\ aici, pe p\mânt, care
preg\te[te pe copiii ei pentru ~mp\r\]ia cerurilor.
Dumnezeu Se reg\se[te `n fiecare activitate a
noastr\ [i `n fiecare chip care tinde spre

asem\narea cu Dumnezeu. De aceea, familia
preotului trebuie s\ fie un model pentru societate,
o lumin\ pentru comunitate“, a mai precizat
Preasfin]ia Sa, care i-a felicitat pe to]i cei im-
plica]i `n reu[ita acestui program [i `n mod de-
osebit Protopopiatul Roman, reprezentat de c\tre
preotul protopop Munteanu Drago[. „Felicit\m
ini]iativa de ast\zi [i sper\m ca ea s\ fie un im-
bold pentru alte activit\]i viitoare“, a conchis
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul. La rândul s\u,
preotul protopop Drago[ Munteanu a explicat
motiva]ia acestui proiect. „Ne-am dorit s\ facem
cuno[tin]\ cu cele care stau `n spatele preo]ilor
care activeaz\ `n Protopopiatul Roman, respectiv
cu doamnele preotese. Personal, sunt a treia gen-
era]ie de preot [i [tiu cu adev\rat care este rolul

preotesei `n parohie. Fiecare dintre noi, preo]ii,
atunci când are o realizare `n parohia sa, [tie c\
foarte multe din aceste `mpliniri se datoreaz\
preoteselor care, smerite, stau `ntr-un col] [i se
bucur\ de `mplinirile preotului. Din acest motiv,
ne-am gândit s\ eviden]iem implicarea lor `n
via]a parohiilor. ~mpreun\ cu doamna Maria
Ghini]\, inspector `n cadrul Inspectoratului {co-
lar Jude]ean Neam], am derulat, `n perioada 10
martie - 10 aprilie, un proiect intitulat Rolul
preotesei `n comunitate“, a men]ionat pr. pro-
topop Drago[ Alexandru Munteanu. La finalul
`ntâlnirii, Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim
B\c\uanul a `nmânat diplome de vrednicie [i
iconi]e tuturor doamnelor preotese implicate `n
acest proiect. (pr. Ctin GHERASIM)

~n Parohia P\ltinata-Gura V\ii, s-a desf\[urat,
cu binecuvântarea Preasfin]itului Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, proiectul „Acas\ la
Dumnezeu - hran\ pentru suflet [i trup“.

~n Parohia P\ltinata - Gura V\ii, s-a desf\[urat,
cu binecuvântarea Preasfin]itului Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, proiectul „Acas\ la
Dumnezeu - hran\ pentru suflet [i trup“. Acest\ ac-
tivitate a fost `nscris\ `n Concursul na]ional de
proiecte duhovnice[ti intitulat „Sfânta Euharistie -
lumina vie]ii cre[tine“, organizat cu prilejul Anului
Omagial Euharistic de c\tre Sectorul teologic-edu-

ca]ional al Patriarhiei Române. Activitatea a avut
ca grup ]int\ primar elevii cu vârste cuprinse `ntre
6 [i 15 ani din cadrul Parohiei P\ltinata, iar ca grup
]int\ secundar familiile elevilor participan]i [i
membrii Adun\rii parohiale implica]i direct `n
desf\[urarea proiectului prin activit\]i de volun-
tariat [i ajutor financiar. Acest proiect are ca obiec-
tiv apropierea copiilor de Biseric\, `n]elegerea [i
punerea `n practic\ a postului [i a rug\ciunii, ca
mijloace de preg\tire pentru spovedanie [i
`mp\rt\[irea cu Hristos, [i a fost implementat prin
cele patru cateheze sus]inute de pr. Valentin Chircu
[i prof. de religie Marian Pamfil. „Elevii s-au con-
stituit `n echipe [i au ajutat la prepararea ali-

mentelor de post, pe care le-au servit ulterior la o
agap\ considerat\ mijloc de d\ruire [i comuniune
dincolo de apartenen]a social\ [i etnic\ a benefi-
ciarilor, consolidându-se astfel rela]iile dintre ei.
Fondurile necesare implement\rii proiectului au
fost ob]inute din sponsoriz\ri, dona]ii, precum [i `n
urma licita]iei organizate cu lucr\rile elevilor par-
ticipan]i la Cercul de Desen „Sfânta Filofteia“ din
vara anului trecut (icoane pe sticl\ [i lemn, picturi
pe piatr\, pânz\, hârtie). Beneficiarul final a fost
`ntreaga comunitate ortodox\ a Parohiei P\ltinata,
prin punerea `n practic\ a filantropiei la nivel lo-
cal“, a spus pr. paroh Valentin Chircu. (pr. Ctin
GHERASIM)

„Rolul preoteselor `n promovarea credin]ei
ortodoxe la nivelul comunit\]ii“

Proiect social-filantropic `n Parohia P\ltinata-Gura V\ii



martie-aprilie 2014Cronica RomanuluiCronica Romanului
Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului

32

{TIRI
~n diminea]a zilei de 9 aprilie 2014,
~naltpreasfin]itul P\rinte Arhiepiscop 

Gherasim al Râmnicului a trecut la cele ve[nice.

Cu binecuvântarea Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, la Moine[ti, au
debutat serile duhovnice[ti „Trepte spre ~nviere“, organizate de
Protoieria Moine[ti [i aflate acum la cea de a patra edi]ie. Prima con-
ferin]\, nu `ntâmpl\tor a[ezat\ sub titlul „Poteci de lumin\“, a fost
sus]inut\ Duminic\, 30 martie 2014, de c\tre p\rintele Gheorghe Col]ea. 

P\rintele Gheorghe Col]ea este protopop de Bran-Z\rne[ti `n
Arhiepiscopia Sibiului (Mitropolia Ardealului) [i slujitor la biserica „Sf.
Nicolae“ din Moeciu de Jos [i autorul c\r]ii „Poteci de lumin\. Dou\zeci [i
una de trepte spre Rai“ ap\rut\ anul trecut la Editura Andreiana a
Arhiepiscopiei Sibiului, o carte care r\spunde credincio[ilor la `ntreb\ri
esen]iale legate de Sfintele Scripturi, Sfânta Tradi]ie, Scrierile Sfin]ilor
P\rin]i, mijlocirea sfin]ilor, tâlcuiri la Evanghelii [i multe alte aspecte din
via]a duhovniceasc\ a preotului [i a credinciosului, o carte scris\ nu pentru
„a oferi cuno[tin]e, `n ideea de a-i face pe oameni mai de[tep]i, ci mai mult
pentru a-i chema pe oameni la izvoarele limpezi ale unei vie]i curate,
antrenante [i odihnitoare“, dup\ cum m\rturise[te `nsu[i autorul. R\spun-
zând mai `ntâi provoc\rii, prin care p\rintele protopop Costel Mare[ l-a in-
vitat pe duhovnicul venit din Ardeal s\ fac\ un „portret `n cuvinte“, dar [i
„s\ ne spun\ câteva impresii despre momentul [i c\l\toria aceasta - pentru
prima dat\ la Moine[ti [i `n aceast\ zon\ a Moldovei“, p\rintele Gheorghe
Col]ea a subliniat admirabil - a[a cum o face [i `n cartea sa, actualitatea cu-
vântului: „~nceputul ~n]elepciunii este frica de Dumnezeu!“

„Copiii sunt ner\bd\tori s\ ajung\ maturi, celor maturi le pare r\u dup\
copil\rie, muncitorii doresc s\ ias\ la pensie, pensionarii doresc s\ munceasc\
`n continuare, tinerii se c\s\toresc din „dragoste“, iar apoi divor]eaz\, famili-
ile tinere nu vor copii, iar, apoi, umbl\ din doctor ̀ n doctor [i din preot ̀ n preot
`n dorin]a de a avea, ne plac casele mari, dar ne cost\ mult `ntre]inerea,
amân\m c\s\toria pentru a avea profesii..., dar constat\m c\ nu avem locuri
de munc\, vis\m frumos, dar tr\im greu. Pentru unii timpul trece greu, iar
pentru al]ii zboar\ ca o p\rere, unii au bani, dar nu au ce face cu ei, iar al]ii

nu au nici o bucat\ de pâine, vis\m s\ câ[tig\m la loterie mai mult decât din
munc\ cinstit\“, a spus pr. Ghoerghe Col]ea `n cuv=ntul s\u, realiz=nd o rea-
list\ radiografie a societ\]ii contemporane. „Avem c\m\rile pline, la mas\
servim trei feluri de mâncare [i, totu[i, sim]im `n noi o foame cronic\. Am
pierdut ceva, ne lipse[te ceva! Am crezut c\ dac\ facem [coal\ vom fi ferici]i [i
constat\m c\ tânjim dup\ via]a simpl\, patriarhal\, pe care o tr\iam `n casa
smerit\ a p\rin]ilor no[tri. Baia adus\ `n cas\ ne-a dat confort, dar nu ne-a redat
bucuria de a tr\i; robinetul [i pet-ul ne-au furat bucuria de a asculta suspinul unui
izvor [i ne-am lipsit de lumina `ntunecat\ a fântânilor adânci `n care vedeam, ca
`n oglind\, chipul cel luat de Dumnezeu, din lut. Preotul este omul care, `n mo-
mentul hirotoniei, a primit de la Hristos via]a ve[nic\. Preotul este cel `n care bu-
curia lui Hristos este deplin\. Preotul nu este fa]\ bisericeasc\, ci el este omul lui
Dumnezeu [i poart\ haina ve[niciei pe el“,  a ad\ugat conferen]iarul. 

Partea a doua a `ntâlnirii a fost dedicat\ `ntreb\rilor din partea publicu-
lui, dup\ ce, `n pauz\, corala „Theotokos“ a preo]ilor din Protopopiatul
Moine[ti a sus]inut un concert de cânt\ri specifice Postului Mare. (sursa:
protoieriamoinesti.ro)

IPS Gherasim
Cristea 
(1914-2014)

Trepte duhovnice[ti `n Postul Mare 
la Protopopiatul Moine[ti

IPS Arhiepiscop Gherasim, venerabil ierarh al
Sfântului Sinod [i vrednic p\stor de suflete

„~n aceste momente, când Ortodoxia
româneasc\ a `mbr\cat ve[minte de doliu, sun-
tem al\turi de Preasfin]itul P\rinte Emilian
Lovi[teanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Râmnicului, de clerul [i credincio[ii din
aceast\ eparhie, exprimându-ne triste]ea [i du-
rerea la mutarea din aceast\ via]\ a ~naltpreas-
fin]itului P\rinte Gherasim, Arhiepiscopul
Râmnicului, ierarh venerabil al Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, vrednic
p\stor al uneia dintre cele mai apreciate
eparhii. La ceas de vremelnic\ desp\r]ire, ne
rug\m Bunului Dumnezeu pentru odihna su-
fletului s\u `n lumina [i pacea Preasfintei
Treimi, `mpreun\ cu vrednicii slujitori ai
Bisericii lui Hristos din toate timpurile.
Ve[nic\ s\-i fie pomenirea!“ a spus PS P\rinte
Episcop Ioachim B\c\uanul, `n mesajul trans-

mis la trecerea la cele ve[nice a IPS Gherasim
Cristea, Arhiepiscopul R=mnicului.

~naltpreasfin]ia Sa Gherasim Cristea,
Arhiepiscopul Râmnicului, s-a n\scut la data
de 14 noiembrie 1914, a fost ierarh al
R=mnicului din toamna anului 1975, fiind
`nsc\unat ca episcop titular la data de 2 de-
cembrie 1984. ~n data de 19 iunie 2009,
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
a hot\rât ridicarea ~naltpreasfin]itului P\rinte
Gherasim `n demnitatea de Arhiepiscop al
Râmnicului. ~n diminea]a zilei de 9 aprilie
2014, Consiliul eparhial al Arhiepiscopiei
Râmnicului a anun]at cu durere trecerea `n
patria cereasc\ a venerabilului lor P\stor su-
fletesc, ~naltpreasfin]itul P\rinte Arhiepiscop
Gherasim.
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Omul care se `ntoarce de la
faptele rele la Dumnezeu caut\
un `ndrum\tor spiritual, un
duhovnic. Preotul [i credinciosul
sunt st\pâni]i de sentimente
contradictorii `n momentul `n
care vor s\ se apropie de Sfânta
~mp\rt\[anie. Pe de o parte,
tr\iesc sentimentul de nevredni-
cie [i de fric\, produse de con-
[tiin]a p\c\to[eniei lor, ceea ce
`i face s\ ezite s\ se apropie de
Sfintele Taine; pe de alt\ parte,
tr\iesc o mare dorin]\ de a se
uni cu Hristos, de a experia bu-
n\tatea Lui. Ceea ce `i face s\ se
decid\ este `ncrederea `n mila
lui Hristos.

Duhovnicul, dup\ ce ascult\ spovedania [i d\
canon, dezleag\ de p\cate [i `ndrum\ pe ucenic s\
posteasc\, s\ fac\ fapte bune [i dac\ se va
`mp\rt\[i s\ citeasc\ [i rug\ciunile speciale
(Rânduiala Sfintei ~mp\rt\[iri). Rolul acestora
este s\-l determine pe om a se considera nu
„vrednic“, ci de a-l face con[tient de nevrednicia
sa [i s\-l c\l\uzeasc\ la adev\rata poc\in]\. F\r\
de aceast\ poc\in]\ sincer\, `nso]it\ de o schim-
bare stabil\ `n bine, risc\m ca `mp\rt\[ania s\ nu
ne fie spre vindecarea sufletului [i a trupului.

Toate acestea trebuie s\ ne preg\teasc\ pentru
ca, dup\ m\rturisire [i unirea cu Hristos, s\ `nce-
pem s\ tr\im cu via]\ nou\, oricât ne-ar costa asta,
dup\ cum spune Mitropolitul Antonie al Surojului.

Cre[tinismul f\r\ Euharistie
nu-i decât o iluzie

Prin unirea euharistic\, `ntreaga noastr\ f\p-
tur\ se schimb\. Hristos lucreaz\ `n noi, ne face
asemenea Lui, devenind oameni noi. Condi]ia
vredniciei noastre r\mâne, desigur, un deziderat
al rodirii acestei uniri.

Cre[tinismul f\r\ Euharistie nu-i decât o iluzie [i
o Euharistie la care nimeni nu se `mp\rt\[e[te, un
non sens. Ast\zi tot mai mul]i sunt aceia care cred
c\ pot fi credincio[i [i f\r\ Biseric\, deci f\r\
Euharistie (c\ci Euharistia face Biserica), sau c\ pot
participa la Liturghie ca simpli spectatori, f\r\
preg\tirea necesar\ pentru a se apropia de Sfintele
Taine. Toate r\t\cirile sectare ce reclam\, fiecare,
adev\rul Scripturii, au ap\rut atunci când s-a sl\bit

leg\tura cu Euharistia, când Cuvântul lui Dumne-
zeu n-a mai fost `n]eles [i tr\it liturgic, ci scos din
contextul s\u natural, care este Biserica, deci Litur-
ghia. C\ci Biblia nu este a fiec\ruia, ci a Bisericii, [i
nu poate fi `n]eleas\ decât de cel care se afl\ `n
Biseric\, ̀ n comuniune [i unire cu Hristos din Euha-
ristie. Nu se poate imagina o rena[tere duhovniceas-
c\ a credinciosului [i a ob[tii biserice[ti decât por-
nind de la Liturghie, care ne transform\ `n trupul lui
Hristos, f\cându-ne deci m\dularele Sale [i m\du-
lare unii altora prin `mp\rt\[irea din aceea[i pâine (I
Cor. 10, 17; 12). Dar dac\ la Liturghie particip\m
oricum, f\r\ exigen]a preg\tirii pe care o reclam\
primirea Sf. Taine, e de `n]eles c\ Liturghia devine
o slujb\ printre altele, iar via]a noastr\ va lâncezi.
Astfel, se pune problema desei sau rarei `mp\rt\[iri.

C=t de des ne `mp\rt\[im?
Nici rara, dar nici deasa `mp\rt\[ire nu sunt

metode cu eficien]\ magic\. ~mp\rt\[irea euharis-
tic\ de Hristos trebuie s\ fie strâns legat\ de
„`mp\rt\[irea duhovniceasc\“ prin rug\ciune
smerit\ [i medita]ie zilnic\. 

~n societatea noastr\ actual\ este obligatoriu ca
`n fiecare parohie s\ existe un centru de catehez\, iar
prin acesta s\ existe o  sus]inut\ catehizare liturgic\

de c\tre preo]i cu privire la spovedanie [i `mp\r-
t\[anie, precum [i la tot ceea se petrece `n cadrul
Sfintelor Taine ale Bisericii. De asemenea, ar fi in-
dicat\ rostirea cu voce tare a rug\ciunilor Liturghiei,
promovarea particip\rii active [i con[tiente a cre-
dincio[ilor la Liturghie: daruri, cânt\ri, `mp\rt\[ire
euharistic\ cu preg\tirea cuvenit\ etc, astfel sporind
cu to]ii `n comuniunea cu Hristos [i `ntreolalt\. Cert
este c\ f\r\ o poc\in]\ sincer\ [i real\ nu se poate
primi Euharistia cu vrednicie. Dar f\r\ o `mp\rt\[ire
deas\ nu se poate ajunge la adev\rata poc\in]\. 

P\rintele Miron Mih\ilescu spune despre acest
lucru: „Trebuie s\ `n]elegem cinstit c\ cel ce se `m-
p\rt\[e[te numai o dat\ la 40 de zile ~l uit\ mult mai
u[or pe Hristos, ~l p\r\se[te `ntre timp, vagabon-
dând cu mintea ca fiul risipitor. M\ uit la cei ce vin
regulat aici [i se `mp\rt\[esc. Dac\ s-a `ntâmplat ca
unul din ace[tia s\ lipseasc\ dou\-trei Duminici,
când apare `n biseric\, la Spovedanie, el simte ne-
voia s\ dea socoteal\ pentru Duminicile `n care a
lipsit, cu un sentiment greu de nemul]umire de
sine. Cel ce se `mp\rt\[e[te o dat\ pe an nu are nici
o mustrare de con[tiin]\, cade `n nesim]ire. Nu
simte nevoia nici s\-[i m\rturiseasc\ p\catele, nici
s\ afle ̀ ncurajare [i ̀ ndrumare de la duhovnic.“ (Pr.
Daniel Ionel MARARI, Director Centrul cate-
hetic „Cuvioasa Parascheva“)

Spovedania, o condi]ie a rena[terii suflete[ti
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REPERE
~n ziua de 5 martie, PS P\rinte Episcop Ioachim a participat

la procesiunea organizat\ cu prilejul aducerii raclei
confec]ionat\ `n atelierele Patriarhiei Române, `n care au fost

a[ezate sfintele moa[te din Catedrala arhiepiscopal\.

MARTIE
2 martie
- 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

Florentin Marian Vornicelu, pe seama Capelei „Sf. Nicolae“,
Liceul N. V. Karpen, Bac\u;

- a oficiat Slujba Vecerniei la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A citit Rug\ciunea mare de
dezlegare. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

3-4 martie
- a oficiat Slujba Canonului Sf. Andrei Criteanul `n

Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A
rostit Rug\ciunea mare de dezlegare. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\;

5 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat Slujba Canonului Sf. Andrei Criteanul `n

Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A
rostit Rug\ciunea mare de dezlegare;

- a oficiat Taina Sf. Maslu la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

6 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Marius Iacobeanu, Parohia

Lazaret, Bac\u; Pr. Gheorghe Smerea, director al Liceului
Teologic „Episcop Melchisedec“, Roman; Pr. Mitic\ Bighiu,
Parohia Ion Creang\; 

- a oficiat Slujba Canonului Sf. Andrei Criteanul `n
Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A
rostit Rug\ciunea mare de dezlegare;

7 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Drago[ Munteanu, protopop

al Protopopiatului Roman; d-l pictor Marian Hula[u; d-l Dan
Lauren]iu Leoreanu, primar Roman;

- a oficiat Taina Sf. Maslu la M\n\stirea „Acoper\mântul
Maicii Domnului“, Valea Budului. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\; 

8 martie
- a participat la Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepisco-

pal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a oferit flori [i cadouri angajatelor de la Centrul eparhial

[i Funda]ia „Episcop Melchisedec“, Roman, cu prilejul Zilei
Interna]ionale a Femeii. A rostit cuvânt ocazional;

9 martie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Andrei

Grozescu, pe seama Parohiei Albele, Protopopiatul One[ti;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Florentin

Marian Vornicelu, pe seama Capelei „Sf. Nicolae“, Liceul N.
V. Karpen, Bac\u;

- a organizat [i participat la procesiunea cu Sfintele
Icoane [i Sfintele moa[te desf\[urat\ `n Roman, cu partici-
parea a peste 2000 de credincio[i din `ntreaga eparhie. A ros-
tit cuvânt ocazional;

10-11-12 martie
- a primit `n audien]\ pe: d-l Andrei Iscu-Niagu,

Moine[ti;
- a oficiat Taina Sf. Maslu la Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
13 martie
- a primit `n audien]\ pe: Protos. Eftimie Adrian Bolin,

stare] al M\n\stirii R\chitoasa; Pr. Petru Dinu, Parohia
„~nvierea Domnului“, Bac\u; Arhim. Zenovie Grigore, stare]
al M\n\stirii Nechit;

14 martie
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Romeo Trofin,

Parohia Simione[ti; d-l Adrian Diaconu, primar Cordun; un
grup de pelerini de la One[ti;

- a oficiat Taina Sf. Maslu la M\n\stirea „Acoper\mântul
Maicii Domnului“, Valea Budului. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\; 

16 martie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Duminica Tuturor

Sfin]ilor“, Lazaret, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat slujba de sfin]ire a Bibliotecii parohiale „Sf.

Neagoe Basarab“, Lazaret, Bac\u;
- a participat la evenimentul prezent\rii celor trei volume

publicate: „La déification de l’homme d’apres la pensée du
pere Dumitru Staniloae“, „Cultul Cuvioasei Parascheva `n
Ortodoxie - cercetare hagiografico-liturgic\“ [i „Cre[tinismul
abia `ncepe“, organizat la Biserica „Duminica Tuturor
Sfin]ilor“, Lazaret, Bac\u;

17 martie
- a prezidat [edin]a Consiliului eparhial;
18 martie
- a primit `n audien]\ pe: Protos. Macarie Costea, stare] al

M\n\stirii Runc; Pr. Silviu Busuioc, Parohia „Cuvioasa
Parascheva“, Bac\u; Pr. Radu Grigora[, Parohia M\gura; d-l
Constantin Tr\istariu,  primar M\gura; Pr. {tefan Poiat\,
Parohia „Cuvioasa Parascheva“, Bac\u; Pr. Ciprian Gunea,
Parohia Siret;

19 martie
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Florin Smarandi, Penitenciar

Târgu-Ocna; Pr. Adrian Bârgu, Penitenciar Bac\u; Pr. Costic\
Ceau[u, Parohia Scor]eni; Pr. Florin Ioni]\, Parohia Poiana,
Livezi; Pr. Gheorghe Pa[cu, Parohia Ag\[; d-l Liviu D\nil\,
Lipova; d-l Radu Marian Rotaru, M\gire[ti; d-l Marian Radu,
Bac\u; d-l Constantin Munteanu, Bac\u; 

- a oficiat Taina Sf. Maslu la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\; 

20 martie
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Cozma, protopop al

Protopopiatului Buhu[i; 
- a participat la lucr\rile Sinodului mitropolitan;
- a oficiat Slujba de parastas (stâlpi), pentru r\posatul

Arhim. Zenovie Ghidescu, la M\n\stirea Nechit;

21 martie
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Nicolae Zaharia, Parohia

Br\tila I; 
- a oficiat Taina Sf. Maslu la M\n\stirea „Acoper\mântul

Maicii Domnului“, Valea Budului. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\; 

23 martie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Buna Vestire“,

Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a participat la evenimentul prezent\rii celor trei volume

publicate: „La déification de l’homme d’apres la pensée du
pere Dumitru Staniloae“, „Cultul Cuvioasei Parascheva `n
Ortodoxie - cercetare hagiografico-liturgic\“ [i „Cre[tinismul
abia `ncepe“, organizat la Biserica „Buna Vestire“, Bac\u;

- a oficiat Taina Botezului pruncului {tefan Bighiu, la
Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;

24 martie
- a oficiat Slujba Vecerniei la Paraclisul „Buna Vestire“,

din cadrul Complexului de Servicii „Romani]a“, Roman. A
rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

25 martie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Andrei

Grozescu, pe seama Parohiei Albele, Protopopiatul One[ti;
- a participat la evenimentul lans\rii celor trei volume

publicate la Editura Filocalia a Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului: „La déification de l’homme d’apres la pensée du
pere Dumitru Staniloae“, „Cultul Cuvioasei Parascheva `n
Ortodoxie - cercetare hagiografico-liturgic\“ [i „Cre[tinismul
abia `ncepe“, organizat la Sala Complexului  „Parc multi-
plex“ din Roman.

26 martie
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Dumitru Nicolae Sorin,

Parohia Fântânele, Hemeiu[; Pr. Ionu] Farca[, Parohia
Filipeni; Pr. Nicolae Barcan, Parohia Slobozia, St\ni[e[ti; Pr.
Dumitru Ilisei, Parohia I]cani; d-l Alexandru Rusu,
Leontine[ti; d-l Nelu At\n\soaie, Leontine[ti;   

- a oficiat Taina Sf. Maslu la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\; 

27 martie
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Iulian Mu[at, Parohia „Buna

Vestire“, Bac\u; Pr. Marius Popescu, Parohia „Sf. Ioan“,
Bac\u; Pr. Romeo Sbârcea, Parohia Bl\ge[ti; Pr. Petric\
Cuibar, Capela „Sf. Pantelimon“, One[ti; Pr. Constantin
Alupei, protopop al Protopopiatului One[ti; 

28 martie
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Nicolae Bucovineanu,

Parohia Berzun]i; Pr. Ilarion Mâ]\, Parohia Hârja; d-l Emilian
Pârjol, One[ti; Pr. Constantin Rotaru, Parohia „Precista
Mic\“, Roman; Pr. Florin Ioni]\, Parohia Poiana, Livezi;

- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
- a oficiat Taina Sf. Maslu la M\n\stirea „Acoper\mântul

Maicii Domnului“, Valea Budului. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\; 

29 martie
- a oficiat Slujba Vecerniei la Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a asistat la Slujba de Te-Deum, oficiat\ la ziua de

na[tere a Preasfin]iei Sale, `n Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman, de un sobor de preo]i, mem-
brii ai Administra]iei eparhiale. A rostit cuvânt de mul]umire;

30 martie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
31 martie
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Petru Ad\sc\li]ei, Parohia

„Sf. Voievozi“, Roman; Pr. Ioan Negoi]\, protopop al
Protopopiatului Sascut;  

- a prezidat Examenul de capacitate preo]easc\, organizat
la Centrul eparhial Roman.

Repere din agenda de lucru a PS P\rinte Episcop Ioachim
B\c\uanul, pe lunile martie [i aprilie ale anului 2014

`
`

`
`

`
`



Sâmb\t\, 12 aprilie, PS P\rinte Episcop Ioachim a f\cut parte din
soborul de ierarhi care, sub protia  IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei

[i Bucovinei a oficiat slujba de `nmormântare a Arhiepiscopului
Gherasim Cristea, `n Catedrala arhiepiscopal\ „Sf. Nicolae“, Râmnic.

35anul IV (XII) nr. 7-8

APRILIE
1 aprilie
- a primit `n audien]\ pe: d-na  Lumini]a T\nase, Roman;

Pr. Ionu] Copo], Parohia B\trâne[ti; 
2 aprilie
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Iulian Adam, Parohia  Holt;

d-na Ana-Maria Postelnicu, Roman; d-l Mihai Florin
Mocanu, Bac\u; Pr. Aurel Cârlan, Parohia „Sf. Trei Ierarhi“,
Bac\u; Pr. Adrian Frunz\, Parohia Frunte[ti; d-l Munteanu
Dinu, Bac\u; Pr. Gheorghe Smerea, director al Liceului
Teologic „Episcop Melchisedec“, Roman; 

- a oficiat Taina Sf. Maslu la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\; 

4 aprilie
- a primit `n audien]\ pe: d-na Doina Acozmei, Roman;

Pr. Gabriel Popovici, Parohia „Izvorul T\m\duirii“, Bac\u;
Pr. Marin Racovi]\, Parohia Cucova;

- a oficiat Taina Sf. Maslu la M\n\stirea „Acoper\mântul
Maicii Domnului“, Valea Budului. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\; 

7 aprilie
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Costic\ Busuioc, Parohia

„Sf. Nicolae“, Bac\u; 
9 aprilie
- a oficiat Taina Sf. Maslu la Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\; 
10 aprilie
- a participat la Slujba Utreniei, Ceasurilor, Obedni]ei [i

Vecerniei la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“,
Roman;

- a hirotesit duhovnic pe PC Pr. Grozescu Andrei;  
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Cozma, protopop al

Protopopiatului Buhu[i; Pr. Adrian Iva[cu, Parohia Jevreni; Pr.
Gheorghe Pa[cu, Parohia Ag\[; d-na Daniela Racovi]\, Cucova;
Pr. Lucian Butnaru, Biserica militar\ „Sf. Gheorghe“, Bac\u;  

11 aprilie 
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Sârcu, Parohia „Sf.

Trei Ierarhi“, Bac\u; Pr. Marin Racovi]\, Parohia Cucova; Pr.
Florin }uscanu, Parohia „Sf. Vasile“, Roman;

- a oficiat Taina Sf. Maslu la M\n\stirea „Acoper\mântul
Maicii Domnului“, Valea Budului. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\; 

Duminic\, 13 aprilie - Floriile 
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea Ciolpani. A ros-

tit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba Deniei la Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman; 
- a organizat [i participat la Procesiunea de Florii;
Lunea Mare, 14 aprilie
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Nicolae Zaharia, Parohia

Br\tila;
- a oficiat Slujba Deniei la Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman.
Mar]ea Mare, 15 aprilie
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Sorin Turcu, Parohia

„Na[terea Maicii Domnului“, Bac\u; d-l Mihai Mocanu,
Bac\u; Pr. Gheorghe Smerea, director al Liceului Teologic
„Episcop Melchisedec“, Roman; Pr. Alex Sebastian Olah,
Parohia Ghime[-F\get; Pr. Silviu Be[a, Parohia „Sf.
Dumitru“, Bac\u; d-l Silviu Mihai Melenciuc, Roman; Pr.
Costic\ Busuioc, Parohia „Sf. Nicolae“, Bac\u; Pr. Vasile
Cozma, protopop al Protopopiatului Buhu[i; d-l Eduard
Vasile Cozma, Buhu[i; Pr. Liviu Anghelu]\, Parohia Corni; 

- a oficiat Slujba Deniei la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman.

Miercurea Mare, 16 aprilie
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Marin Gheorghiescu,

Parohia „Sf. Voievozi“, Roman; Pr. Iulian Ciprian Bertea,
Parohia Bote[ti; Pr. Ioan Sdrobi[, Parohia „Na[terea Maicii
Domnului“, Bac\u; Pr. Ioan Negoi]\, protopop al
Protopopiatului Sascut; Pr. Daniel Dumbrav\, Parohia Podu
Turcului I; 

- a oficiat Slujba Deniei la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. 

- a oficiat Taina Sf. Maslu la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\; 

Joia Mare, 17 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie a Sf. Vasile cel Mare la

Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a oficiat Slujba Deniei Celor 12 Evanghelii la Catedrala

arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cu-
vânt de `nv\]\tur\; 

Vinerea Mare, 18 aprilie
- a participat la Slujba Ceasurilor ~mp\r\te[ti;
- a oficiat Slujba Vecerniei Scoaterii Sf. Aer;
- a oficiat Slujba Prohodului Domnului la Catedrala

arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
Sâmb\ta Mare, 19 aprilie
- a participat la Sfânta Liturghie a Sf. Vasile cel Mare la

Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
Duminica ~nvierii, 20 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie a ~nvierii Domnului la

Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A
rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

- a oficiat Slujba Vecerniei ~nvierii la Catedrala arhiepis-
copal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;

21-22 aprilie
- a participat la Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepisco-

pal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman.
23 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica militar\ „Sf.

Gheorghe“, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Ioan

Negoi]\, pe seama Parohiei Dr\gu[ani, Protopopiatul Sascut;
25 aprilie
- a participat la evenimentul lans\rii „Dic]ionarului

General al Literaturii Române“, organizat la Academia
Român\;

27 aprilie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Bisericii „Izvorul

T\m\duirii“, Sascut-T=rg. 

- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Izvorul
T\m\duirii“, Sascut-Târg. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Ioan
Negoi]\, pe seama Parohiei Dr\gu[ani, Protopopiatul Sascut;

- a participat la procesiunea organizat\ cu prilejul prim-
irii, la Catedrala arhiepiscopal\, a Icoanei f\c\toare de minuni
a Maicii Domnului „Pantanassa - ~mp\r\teasa a toat\ f\ptur\“,
copie a originalului din Sfântul Munte;

28 aprilie
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ioan Sdrobi[, Parohia

„Na[terea Maicii Domnului“, Bac\u; Pr. Vasile Cozma, pro-
topop al Protopopiatului Buhu[i; Pr. Iordache Seneca, Parohia
Bere[ti-Bistri]a; Pr. Gavril Trofor, Parohia Traian; Pr. Dan
Antoce, Parohia „Precista Mare“, Roman; Pr. Petru B\l\i]\,
Parohia Lipova; 

29 aprilie
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Gabriel Popovici, Parohia

„Izvorul T\m\duirii“, Bac\u; Pr. S\vi]\ Graur, Parohia Sascut
Târg; 

- a oficiat Slujba de `nmormântare a r\posatei Maria
Tomozei, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului“, Bere[ti
Bistri]a;

30 aprilie
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ioan Berdan, Parohia „Sf.

Nicolae“, One[ti; Pr. Neculai Osoianu, Parohia Scurta II; Pr.
Marian V\t\m\nescu, Parohia „~nvierea Domnului“, Bac\u;
d-l Andrei Dimofte, Bac\u; Pr. Vlad Ungureanu, Parohia
„Na[terea Maicii Domnului“, Bac\u; Pr. Ovidiu Radu,
Parohia „Schimbarea le Fa]\“, Bac\u; d-na Valeria T\b\caru,
Bac\u; d-na Violina Tomozei, Piatra-Neam]; d-l Mihai
Condac, Bucure[ti; Pr. Ionel Codrin Gheorghi]\, Parohia
St\ni[e[ti; d-l Costel Dediu, primar Parava; d-l Constantin
Enache, Parava; d-l Neculai Iftime, Parava; Diac. Marian
Vrânceanu, M\n\stirea „~n\l]area Domnului“, M\gura Ocnei;   

- a oficiat Taina Sf. Maslu la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. (au consemnat: arhid.
Ciprian Ioan IGNAT, secretar eparhial, diac. Ioan
CIOBANU, secretar)

~n cadrul slujbei oficiate `n Joia Mare, PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul a
purtat pe umeri crucea r\stignirii, a[ez=nd-o spre `nchinare `n mijlocul bisericii
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