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EVENIMENT
Gramat\ mitropolitan\ la `ntronizarea
IPS Ioachim Giosanu `n scaunul de
arhiepiscop al Romanului [i Bac\ului
† TEOFAN
Din milostivirea [i purtarea
de grij\ a lui Dumnezeu,
Arhiepiscop al Ia[ilor
[i Mitropolit al Moldovei
[i Bucovinei
Preaiubitului cler din parohii [i m\n\stiri,
dreptm\ritorilor cre[tini din Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului [i tuturor ascult\torilor [i cititorilor acestei gramate mitropolitane: har [i
pace sfânt\ de la Dumnezeu Tat\l, Fiul [i Duhul
Sfânt, iar de la noi binecuvântare arhiereasc\ [i
fr\]easc\ `ntru Hristos `mbr\]i[are.
Se cuvine s\ facem cunoscut tuturor c\ Domnul [i Mântuitorul nostru Iisus Hristos a a[ezat `n
Biserica Sa slujiri deosebite prin pogorârea Sfântului Duh peste Sfin]ii S\i Ucenici [i Apostoli. Pe
ace[tia, Hristos i-a `nt\rit `ntru propov\duirea
Evangheliei Sale [i, prin punerea mâinilor, `ntr-o
ne`ntrerupt\ succesiune, to]i slujitorii Bisericii de
la Sfin]ii Apostoli pân\ ast\zi, sunt p\rta[i acelora[i daruri de multe feluri ale Preasfântului [i de
Via]\ F\c\torului Duh [i r\spunz\tori pentru credincio[ii `ncredin]a]i spre p\storire.
Luând aminte c\ `n ziua de 4 noiembrie 2014
~naltpreasfin]itul Arhiepiscop Eftimie al Romanului [i Bac\ului a plecat dintre p\mânteni `n
ve[nicia ~mp\r\]iei Cerurilor dup\ o slujire rodnic\ `n Via Domnului din Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, s-au luat m\surile cuvenite `n
vederea alegerii noului Chiriarh al venerabilei
Eparhii moldave.
Astfel, `n conformitate cu rânduielile biserice[ti privitoare la alegerea de episcopi, Sinodul
Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei [i Adunarea
Eparhial\ a Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `n data de 13 decembrie 2014, au chibzuit cu
fric\ de Dumnezeu [i cu grij\ fa]\ de poporul cel
dreptsl\vitor din aceast\ eparhie [i au propus
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
persoane potrivite pentru slujirea de arhiepiscop
al Romanului [i Bac\ului.
~n ziua de 16 decembrie, Anul Mântuirii
2014, dup\ s\vâr[irea Sfintei Liturghii [i a slujbei
de Te Deum la Catedrala Patriarhal\ din Bucure[ti, ierarhii Sfântului Sinod au ales, prin vot
secret, pe Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul ca
Arhiepiscop al Romanului [i Bac\ului.
anul I (XV) nr. 1-2

N\scut `n localitatea nem]ean\ St\ni]a,
Preasfin]itul P\rinte Ioachim a urmat cursurile
Seminarului Teologic de la M\n\stirea Neam].
Preg\tirea universitar\ [i-a `mplinit-o la Facultatea de Teologie din Bucure[ti [i la Institutul
„Sfântul Serghie“ din Paris.
~n anul 1980, Preasfin]ia Sa a fost tuns `n monahism la m\n\stirea Bistri]a din jude]ul Neam],
unde a fost hirotonit ierodiacon de c\tre vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist. ~n anul
1985 a fost transferat la Centrul Eparhial Ia[i,

unde a `ndeplinit mai multe slujiri: arhidiacon al
Catedralei mitropolitane din Ia[i, secretar al
chiriarhului [i colaborator al revistei „Mitropolia
Moldovei [i Sucevei“.
~n ziua de 30 decembrie 1990 a fost hirotonit ieromonah de c\tre Preafericitul P\rinte
Patriarh Daniel, care l-a hirotesit ulterior protosinghel [i arhimandrit.
La propunerea ~naltpreasfin]itului P\rinte
Arhiepiscop Eftimie, `n anul 1998 a fost ales de
c\tre Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
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Facem cunoscut tuturor c\ ~naltpreasfin]itul Ioachim prime[te ast\zi
`mputernicirea canonic\ de arhip\storire ca Arhiepiscop al p\zitei de
Dumnezeu Arhiepiscopii a Romanului [i Bac\ului, cu toate ora[ele
[i satele care ]in ast\zi [i vor ]ine [i `n viitor de aceast\ eparhie.

EVENIMENT

 ca arhiereu vicar al Episcopiei Romanului, cu ti- torire ca Arhiepiscop al p\zitei de Dumnezeu Ar- lor pleca]i la munc\ `n str\in\tate; s\ lupte pentru
tulatura de „B\c\uanul“.
Preg\tirea teologic\, râvna duhovniceasc\ [i
lucrarea misionar\ s\vâr[it\ cu jertfelnicie ca
arhiereu [i episcop - vicar `n Eparhia Romanului
[i Bac\ului, ascultarea fa]\ de ~PS P\rinte Arhiepiscop Eftimie [i fa]\ de rânduielile canonice ale
Bisericii Ortodoxe, au constituit motiva]ia alegerii Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul ca Arhiepiscop al Romanului [i Bac\ului `n data de 16 decembrie 2014.
Ca urmare a alegerii amintite rânduit-am `n
consultare cu Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ca ast\zi, 4
ianuarie, Anul Mântuirii 2015, de pr\znuirea Soborului Sfin]ilor 70 de Apostoli, a Sfântului Cuvios Teoctist [i a Sfintei Cuvioase Apolinaria, s\
aib\ loc la Catedrala Arhiepiscopal\ din Roman
slujba Sfintei [i Dumnezeie[tii Liturghii `n cadrul
c\reia s\ se s\vâr[easc\ rânduiala `ntroniz\rii
~naltpreasfin]itului Ioachim ca Arhiepiscop al
Romanului [i Bac\ului.
~n exercitarea slujirii de Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei `nmânez, cu credin]\ `n ajutorul lui Dumnezeu, Preasfin]itului Ioachim cârja
arhip\storeasc\, a[ezându-l `n scaunul de Arhiepiscop al Romanului [i Bac\ului.
Pe temeiul Sfintelor Canoane [i al prevederilor art. 133 din Statutul pentru organizarea [i
func]ionarea Bisericii Ortodoxe Române, facem
cunoscut tuturor c\ ~naltpreasfin]itul Ioachim prime[te ast\zi `mputernicirea canonic\ de arhip\s-
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hiepiscopii a Romanului [i Bac\ului, cu toate
ora[ele [i satele care ]in ast\zi [i vor ]ine [i `n viitor de aceast\ eparhie. D\m m\rturie `n fa]a lui
Dumnezeu, a ierarhilor Sfântului Sinod aici de
fa]\, a autorit\]ilor de Stat, a preo]ilor [i credincio[ilor c\ ~naltpreasfin]itul Ioachim este
rânduit Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, eparhie sufragan\ a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, cu jurisdic]ie
asupra protopopiatelor, parohiilor, m\n\stirilor [i a altor a[ez\minte biserice[ti din jude]ul Bac\u [i din partea de sud-est a jude]ului
Neam] (Protopopiatul Roman). ~n exercitarea
slujirii de Arhiepiscop, ~naltpreasfin]ia Sa are
darul, puterea [i `ndatorirea de a rândui `n conformitate cu rânduielile Sfintei Biserici Dreptm\ritoare a lui Hristos: cite]i, cânt\re]i, ipodiaconi, diaconi, preo]i la toate bisericile din parohiile Eparhiei, stare]i [i stare]e la sfintele m\n\stiri
[i schituri, `ndeplinind toate câte se cuvin unui ierarh pentru zidirea duhovniceasc\ a credincio[ilor `ncredin]a]i spre mântuire.
~naltpreasfin]ia Sa este `ndatorat s\ p\streze
ne[tirbit\ credin]a Bisericii Ortodoxe a lui
Hristos chiar cu pre]ul vie]ii sale; s\ dea dovad\
`n continuare de jertfelnicie `n lucrarea pastoralmisionar\ [i `n opera filantropic\; s\ aib\ grij\ deosebit\ pentru construc]ia de noi biserici; s\ sprijine via]a parohial\ [i m\n\stireasc\, s\ `nfiin]eze
gr\dini]e, [coli, a[ez\minte medicale [i culturale;
s\ manifeste aten]ie deosebit\ fa]\ de pastora]ia
tinerilor, a celor b\trâni [i bolnavi, a copiilor ce-

`ntoarcerea la credin]\ a celor r\t\ci]i; s\ ajute pe
românii ortodoc[i din Covasna [i Harghita precum [i pe cei din Basarabia; s\ aib\ dragoste fa]\
de to]i. Din partea ~naltpreasfin]iei Sale a[tept\m
cinstire [i ascultare fa]\ de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de Preafericitul P\rinte
Patriarh Daniel, de Sinodul Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, de legile cre[tine[ti ale }\rii.
Recomand\m cu dragoste [i c\ldur\ pe ~naltpreasfin]itul Arhiepiscop Ioachim tuturor preo]ilor [i credincio[ilor din parohiile Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, precum [i tuturor vie]uitorilor sfintelor m\n\stiri din aceast\ Eparhie.
~naltpreafin]ia Sa v\ este tuturor singur arhiereu
aici pe p\mânt, lucrând `n numele [i cu puterea
Arhiereului Celui ve[nic, Iisus Hristos. V\ `ndemn\m s\-l cinsti]i cum se cuvine, s\-i da]i ascultare `n cele c\tre Dumnezeu, s\-l sprijini]i s\
poarte `ntru toate crucea de arhip\stor. Sub cârmuirea ~naltpreasfin]iei Sale, v\ `ndemn\m s\ r\mâne]i pe mai departe fii [i fiice ale Bisericii
celei „una, sfânt\, soborniceasc\ [i apostoleasc\“,
s\ cinsti]i valorile familiei [i ale neamului, s\ p\stra]i unitatea dreptei credin]e, vie]uind `n pace [i
bun\ `n]elegere.
{i astfel, cu to]ii, `ntr-un cuget [i cu o inim\,
s\ preasl\vim pe Tat\l, pe Fiul [i pe Sfântul Duh,
Treimea cea deofiin]\ [i nedesp\r]it\. Amin.
Semnatu-s-a aceast\ gramat\ mitropolitan\ [i
`nt\ritu-s-a cu pecetea Sfintei Mitropolii a Moldovei [i Bucovinei `n ziua 4, luna ianuarie, anul
mântuirii 2014 de la Na[terea lui Hristos.
ianuarie-februarie 2015

CUVÂNTUL
IERARHULUI
„Ast\zi m\ simt smeritul urma[ al Apostolilor“ *
† IOACHIM,
Arhiepiscopul Romanului
[i Bac\ului
~naltpreasfin]iile Voastre,
Preasfin]iile Voastre,
Preacucernici [i Preacuvio[i p\rin]i consilieri [i inspectori ai Centrului eparhial,
Preacuvio[i p\rin]i [i Preacuvioase maici,
stare]i [i stare]e,
Preacucernici [i Preacuvio[i p\rin]i,
Stima]i membri ai Adun\rii eparhiale,
Distinse autorit\]i centrale [i locale,
Iubi]i credincio[i
Anul 2014, care abia [i-a `ncheiat curgerea, va
r\mâne `n memoria contemporanilor ca un an
binecuvântat de Dumnezeu, care, din perspectiv\
bisericeasc\, ne-a propus spre comemorare exemplul vie]ii unui domnitor român ce a `n]eles s\ exprime, prin sacrificiul suprem, iubirea de neam [i
de Dumnezeu [i care a r\mas `n con[tiin]a genera]iilor ca un simbol al tr\irii autentice a celor
dou\ valori fundamentale pentru fiin]a na]ional\:
credin]a [i neamul, dou\ coordonate ce definesc
identitatea românismului `n istoria sa bimilenar\.
Comemorarea martiriului Brâncovenilor s-a `mpletit armonios cu omagierea actului euharistic,
ce `n vremuri lipsite de prigoan\ propune cre[tinului consumarea l\untric\ a jertfei de sine, `ntr-o
necontenit\ purificare [i cre[tere spre asem\narea
cu Dumnezeu. Astfel, martiriul Brâncovenilor, ca
act comemorativ, pe de o parte, [i omagierea tainei euharistice, pe de alta, au reu[it s\ se armonizeze `n plan spiritual `ntr-o formul\ consacrat\
[i consacrant\, aceea de jertf\ euharistic\.

Sub semnul speran]ei
[i al `nnoirilor
Pentru Arhiepiscopia noastr\, a Romanului [i
a Bac\ului, anul 2014 a fost marcat, `ntre altele,
de dou\ evenimente aparte, pline de semnifica]ie
[i cu rezonan]\ `n plan istorico-bisericesc: unul
`nc\rcat de sentimente de `ntristare, `n direct\
leg\tur\ cu plecarea la Ceruri a IPS Eftimie Luca,
iar altul festiv, de bucurie duhovniceasc\, ce st\
sub semnul speran]ei [i al `nnoirilor, fiind legat
de actul alegerii smereniei noastre ca `ntâist\t\tor
al acestei de Dumnezeu p\zite eparhii.
Iubi]i credincio[i,
Chemat fiind, prin alegerea Sfântului Sinod,
la aceast\ sublim\ misiune [i apoi, ast\zi, proclamat `n mod solemn ca Arhiepiscop al acestui
anul I (XV) nr. 1-2

Prezentarea solemn\ a IPS P\rinte Ioachim ca Arhiepiscop
al Romanului [i Bac\ului s-a f\cut de c\tre IPS P\rinte Mitropolit Teofan,
`n prezen]a mai multor membri ai Sf=ntului Sinod al BOR

]inut moldav binecuvântat de Dumnezeu, cunoscut `n istoria noastr\ medieval\ drept }ara de Jos
a Moldovei, nu pot face altceva decât s\ aduc mai
`ntâi mul]umire Dumnezeului nostru Celui `n
Treime l\udat pentru darurile pe care le-a rev\rsat asupra smeritei mele persoane, dar [i asupra
clerului [i credincio[ilor din aceast\ eparhie.
Actul alegerii noului chiriarh de c\tre Sfântul
Sinod, s\vâr[it `n ziua de 16 decembrie, anul
mântuirii 2014, se des\vâr[e[te ast\zi, `n Duminica de dinaintea pr\znuirii Teofaniei Preasfintei
Treimi, `n care Biserica face pomenirea celor 70
de apostoli trimi[i de Hristos Domnul la propov\duire, precum [i a Cuviosului Teoctist, prin proclamarea solemn\ a `ntroniz\rii noastre `n scaunul istoric al acestei de Dumnezeu p\zite eparhii,
[tiut fiind c\ alegerea [i `ntronizarea unui ierarh
pentru Biseric\ `nseamn\ continuitate haric\ [i
succesiune apostolic\, ce `mpreun\ `nt\resc unitatea ecleziastic\ a Ortodoxiei universale.
Din con]inutul Gramatei mitropolitane, `ntocmite de ~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit
Teofan, am `n]eles programul misionar pe care

trebuie s\-l urmez `n aceast\ calitate de p\stor sufletesc al clerului [i al credincio[ilor acestor plaiuri mioritice. ~ns\ toate cele prescrise de Gramata mitropolitan\ parc\ au fost desprinse din
con]inutul pericopei evanghelice care s-a citit
ast\zi `n cadrul Sfintei Liturghii. Sfântul Evanghelist Marcu vorbe[te despre ~naintemerg\torul
Ioan care este trimis s\ arate lumii pe Hristos,
C\ruia nu se sim]ea vrednic s\-I dezlege cureaua
`nc\l]\mintelor (cf. Marcu 1,7). Ast\zi, m\ simt [i
eu chemat [i trimis la ascultare, asemenea ~naintemerg\torului, ca s\ netezesc calea pe care trebuie s\ mearg\ credincio[ii `ncredin]a]i mie spre
p\storire, pentru a se `ntâlni cu Hristos. Asemenea Sfântului Ioan Botez\torul [i a celor 70 de
ucenici, cu credin]\ nestr\mutat\ `n puterea harului lui Dumnezeu, cutez a `ncepe lucrarea misionar\ de arhip\stor care conduce turma cuvânt\toare `ncredin]at\ lui de c\tre Hristos. Ca [i
Ioan, nu m\ prezint pe mine `nsumi, c\ [i eu, a[a
cum spunea el `nsu[i, r\mân slug\ nevrednic\ a
dezlega cureaua `nc\l]\mintelor Lui, ci doar, ca
un str\jer, voi veghea ca Evanghelia lui Hristos s\
fie lucr\toare `n Biserica Sa cea sfânt\.
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Ast\zi, m\ simt smeritul urma[ al Apostolilor,
`n `ncercarea de a `nv\]a
[i pov\]ui turma lui Hristos cu ceea ce a `nv\]at El...

CUVÂNTUL
IERAHULUI

IPS P\rinte Mitropolit Teofan a `nm=nat `nsemnele de arhiepiscop noului chiriarh al eparhiei Romanului [i Bac\ului

Suntem chema]i s\ propov\duim
 mereu `ntr-o manier\ nou\
Ast\zi, m\ simt smeritul urma[ al Apostolilor,
`n `ncercarea de a `nv\]a [i pov\]ui turma lui
Hristos cu ceea ce a `nv\]at El, de a sfin]i pe cei pe
care El mi i-a dat [i, ca un p\stor bun [i smerit, voi
c\uta s\ merg `naintea turmei cuvânt\toare pe calea
pe care El ne-a indicat-o c\tre limanurile mântuirii:
„Eu sunt Calea, Adev\rul [i Via]a“( Ioan 14, 6).
Iubi]ii mei fii duhovnice[ti,
Pentru c\ sunt chemat la aceast\ `nalt\ demnitate de chiriarh al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului [i, prin harul lui Dumnezeu, am fost
`nvestit, la rându-mi, v\ chem [i eu pe to]i ca s\
m\ urma]i [i s\ crede]i cu t\rie `n Dumnezeu, c\ci
El este Domnul istoriei, singurul Mântuitor [i
izb\vitor din robia p\catului [i a mor]ii. V\ chem
[i pe voi, cei `ndoielnici `n credin]\, s\ gusta]i din
tainele credin]ei [i s\ vede]i cât de bun este
Domnul! V\ chem mai ales pe voi, tineri [i tinere,
adul]i sau b\trâni, care din ignoran]\ sau alte
cauze a]i `ntors spatele lui Hristos `ntrupat, s\ v\
`ntoarce]i fa]a c\tre Iisus, c\ci numai prin El pute]i
s\ ie[i]i din labirintul `ntunecat al acestei lumi
care risc\ s\ sfâr[easc\ `n neant! De fapt, nimeni
nu poate fugi de la fa]a lui Dumnezeu, nu se poate
sustrage atotprezen]ei Lui. Se `ntreba psalmistul:
„Unde m\ voi duce de la Duhul T\u [i de la fa]a
Ta unde voi fugi? De m\ voi sui `n cer, Tu acolo
e[ti! De m\ voi cobor` `n iad, de fa]\ e[ti! De voi
lua aripile mele de diminea]\ [i de m\ voi a[eza la
marginile m\rii [i acolo mâna Ta m\ va pov\]ui [i
m\ va ]ine dreapta Ta“ (Psalm 138, 7-10). Deci,
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oriunde ne ducem, ~l `ntâlnim pe Hristos, oriunde
ne `ntoarcem, Hristos este de fa]\, `ns\, de fiecare
dat\, ]ine de noi dac\ r\mânem cu fa]a `ntoars\
spre El, `n comuniune de iubire interpersonal\.
De obicei, când cineva, `n ordinea socialpolitic\, este ales s\ conduc\ un popor, o comunitate, `[i creeaz\ o nou\ structur\ reformatoare
pentru a redinamiza societatea. Biserica `ns\ nu
face a[a. Ea nu reformeaz\, nu revolu]ioneaz\, ci
actualizeaz\ Evanghelia lui Hristos [i reorienteaz\ lumea c\tre R\s\ritul cel de Sus. Prin urmare, nu a[tepta]i de la mine vreo lege nou\ sau
s\ predic vreo alt\ `nv\]\tur\ necunoscut\ pân\
acum de Biserica lui Hristos. Sfântul Pavel spune
c\ Iisus Hristos, ieri [i ast\zi [i `n veci, este
Acela[i (Evrei 13,8), `ns\, depinde de capacitatea
fiec\ruia dintre noi de a se putea apropia de
cunoa[terea Lui [i de modul `n care ~l poate face
prezent [i cunoscut [i altora cu mijloacele pe care
le are la `ndemân\. Altfel spus, `n Biseric\, noi
suntem chema]i s\ propov\duim pe Cel vechi de
zile, `ntr-o manier\ nou\. Biserica este `ntemeiat\
de Hristos, al c\rei cap El este, [i nimeni nu mai
poate pune alt\ temelie afar\ de cea pus\ de El.
Acest edificiu ecleziastic este a[a de solid construit, `ncât nici por]ile iadului nu `l pot birui (cf.
Matei 16,18), iar `nv\]\tura este aceea[i pân\ la
sfâr[itul veacurilor.
A[adar, iubi]ii mei fii duhovnice[ti, de la
mine s\ nu a[tepta]i alt\ `nv\]\tur\ decât cea a lui
Hristos, a Sfin]ilor Apostoli [i a Sfin]ilor P\rin]i
care au cristalizat doctrina Bisericii de-a lungul
veacurilor. Sfântul Apostol Pavel condamn\ „pe
cei ce tulbur\ via]a Bisericii [i voiesc s\ schimbe
Evanghelia lui Hristos“, spunându-le: „Dar chiar

dac\ noi sau un `nger din cer v-ar vesti alt\ evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, s\ fie
anatema! Precum v-am spus mai `nainte, [i acum
v\ spun iar\[i: Dac\ v\ propov\duie[te cineva altceva decât a]i primit - s\ fie anatema! C\ci acum
caut bun\voin]a oamenilor sau pe a lui Dumnezeu? Sau caut s\ plac oamenilor? Dac\ a[ pl\cea
`nc\ oamenilor, n-a[ fi rob al lui Hristos. Dar v\
fac cunoscut, fra]ilor, c\ Evanghelia cea binevestit\ de mine nu este dup\ om; pentru c\ eu n-am
luat-o de la om, nici n-am `nv\]at-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos“. (Galateni, 1, 8-12).
Prin urmare, de la mine nu ve]i asculta decât
aceea[i `nv\]\tur\ [i acelea[i predanii men]inute
neschimbate de la Hristos, prin Sfin]ii P\rin]i sau
predecesorii mei.
~n Biserica lui Hristos lucrurile nu se schimb\
cum se schimb\ `n societatea uman\. Lumea este
versatil\ [i `n permanent\ tranzi]ie. Oamenii inventeaz\, fac [i prefac legi, platforme socialpolitice [i economice, `n scopul cre[terii nivelului
de trai. ~n Biseric\, nu este a[a. Cea mai mare cinste o dobânde[te cel ce p\streaz\ ne[tirbit adev\rurile revelate ale credin]ei care sunt prin ele `nsele noi [i `nnoitoare.

O nou\ etap\ de slujire
a lui Hristos
Episcopul c\rturar Melchisedec {tef\nescu, `n
1879, la `ntronizarea sa, `ntre altele, a adresat
celor prezen]i aceste cuvinte: „Eu, `ntotdeauna
cât voi sta pe aceast\ treapt\ de arhip\stor al
domniilor voastre [i de pov\]uitor duhovnicesc,
ianuarie-februarie 2015



În contextul european [i mondial actual, misiunea Bisericii
este dificil\, ea trebuind s\ r\spund\ [i s\ solu]ioneze
problematici f\r\ precedent `n istoria sa bimilenar\.

 voi zice tuturor: respecta]i Biserica [i `nv\]\tura

ei; `nv\]a]i [i pe copiii vo[tri a respecta [i a iubi
Biserica lui Hristos, ca pe mama lor duhovniceasc\; `nv\]a]i cât de multe [tiin]e pentru ca s\
v\ lumina]i mintea, s\ v\ `mbog\]i]i cuno[tin]ele
folositoare `n via]\, pentru ca s\ sc\pa]i de o mul]ime de r\t\ciri, de prejudec\]i [i de supersti]ii, pe
care le produce ne[tiin]a [i care `ngreuiaz\ via]a
f\r\ nici un folos. Dar `n cele suflete[ti, `n cele
duhovnice[ti, s\ nu c\uta]i lumin\ [i [tiin]\ `n
afara Bisericii, afar\ de Hristos, c\ci afar\ de
Biseric\ nu ve]i g\si decât r\t\ciri grozave, destr\mare a min]ii, r\zvr\tire a inimii [i o pierdere
sigur\ a sufletului…“ (Cuvânt la instalarea `n episcopatul de la Roman).
Aceste cuvinte pot fi `ncurajatoare pentru mine
ast\zi, care `ncep cu ajutorul lui Dumnezeu, `mpreun\ cu voi, o nou\ etap\ de slujire a lui Hristos
`n Biserica Sa. Indiferent câte greut\]i vom avea [i
cu câte muta]ii se va confrunta Biserica, noi r\mânem cu Hristos `n corabia eclesiei care duce sigur
la limanurile mântuirii. De fapt, aceasta `nseamn\
a purta Crucea pe care Hristos a a[ezat-o pe umerii
no[tri. Abandonând crucea, abandon\m pe Hristos, Care `n chip nev\zut poart\ crucea `mpreun\
cu noi pe calea Golgotei.
Iubi]i credincio[i,
Sunt con[tient [i de faptul c\, `n contextul european [i mondial actual, misiunea Bisericii este dificil\, ea trebuind s\ r\spund\ [i s\ solu]ioneze problematici f\r\ precedent `n istoria sa bimilenar\.
Circula]ia valorilor, migra]ia for]ei de munc\ `n c\utarea unei vie]i cât mai bune, interferen]a cultural\,
etnic\ [i religioas\, accesul la un volum foarte mare
de informa]ie [i puterea de `n]elegere a genera]iilor
de tineri, contextul pluralist [i noul mod de `n]elegere a coabit\rii interumane ne descoper\ o lume
poate nu nou\, dar `n orice caz `ntr-o continu\ c\utare de sine [i continu\ schimbare. Astfel, `n acest
peisaj eterogen, Biserica, prin ierarhii s\i, este necesar s\ g\seasc\ o cale, cea mai potrivit\, pentru a
face accesibil [i inteligibil cuvântul Evangheliei care s\ r\spund\ acestei c\ut\ri [i s\ hr\neasc\ sufletul, mintea [i inima acestui Om contemporan care
pare prizonierul unei lumi din ce `n ce mai abandonate virtualului. Poate tocmai aceast\ c\utare e[uat\
a genera]iei actuale este expresia neputin]ei de a-L
`n]elege pe Dumnezeu. ~ntr-un astfel de context,
misiunea Bisericii nu este una facil\, iar imaginea
ierarhului trebuie s\ fie una harismatic\.

Portretul unui ierarh
paradigmatic
Ce calit\]i ar trebui s\ `ntruneasc\ un ierarh
pentru a putea fi perceput ca icoan\ a Arhiereului
Hristos; ce mesaj ar trebui s\ transmit\ pentru ca
omul s\ `n]eleag\ faptul c\ Dumnezeu, Evanghelia, Biserica sunt valori perene, iar omul este
persoan\ chemat\ la comuniune de iubire cu
anul I (XV) nr. 1-2

Delegatul PF P\rinte Patriarh Daniel, PS Episcop Timotei Prahoveanul
d\ruie[te noului arhiepiscop un set de Sfinte Vase

Dumnezeu, indiferent cât de evoluat\ este umanitatea `n plan [tiin]ific?
Cred c\ un ierarh trebuie s\ fie luminat, pentru a r\spunde `ntreb\rilor ce fr\mânt\ min]ile;
duhovnicesc, pentru a r\spunde nevoilor spirituale ale p\stori]ilor; dar mai presus de toate, un
harismatic, pentru ca prin el s\ vorbeasc\ lumii
~nsu[i Cuvântul lui Dumnezeu, f\când astfel vie
[i dinamic\ lucrarea Bisericii. Un astfel de arhiereu se cuvine s\ fie paradigm\ p\stori]ilor s\i

`n aceste timpuri. Este greu s\ `ntrune[ti `ntr-o
singur\ persoan\, `ntr-un singur om, atâtea calit\]i, atât de multe virtu]i, `ns\ episcopul nu este
singur, nu dispune de prerogativele sale `n mod
egoist, capricios, aleatoriu, ci el `mpline[te misiunea pe care Dumnezeu i-a `ncredin]at-o [i pe
care trebuie s\ o `nf\ptuiasc\ `n via Domnului.
De aceea [i eu, f\r\ a m\ prevala de smeritele
mele calit\]i, cer mijlocirea Sfin]ilor [i am n\dejde `n ajutorul lui Dumnezeu `n `mplinirea
acestei dificile misiuni arhiepiscopale.
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Un ierarh trebuie s\ fie luminat, pentru a r\spunde `ntreb\rilor ce
fr\mânt\ min]ile; duhovnicesc, pentru a r\spunde nevoilor spirituale
ale p\stori]ilor; dar mai presus de toate, un harismatic, pentru ca
prin el s\ vorbeasc\ lumii ~nsu[i Cuvântul lui Dumnezeu.



Iubi]i credincio[i,
O veche legend\ antic\ spune c\, atunci când
a v\zut ororile [i persecu]iile pe care le-a declan[at Nero `n Roma antic\, Sf. Apostol Petru,
fratele lui Andrei cel `ntâi chemat [i botez\torul
poporului român, a `ncercat s\ fug\. Se pare c\,
dirijându-se c\tre p\r]ile exterioare ale cet\]ii
Roma, a `ntâlnit pe Iisus, Care se `ndrepta spre
cetate. ~nsp\imântat, Apostolul I se adreseaz\,
spunându-i: „Quo vadis, Domine?“, iar r\spunsul
Lui a fost acesta: „m\ duc la Roma s\ m\ r\stignesc a doua oar\“. Petru a `n]eles atunci valoarea
jertfelnic\ a misiunii sale apostolice, s-a `ntors
din drum cu Hristos `n inima lui [i a r\mas `n
cetate, predicându-L pân\ la sacrificiul suprem.
A[a [i eu ast\zi, v\zând greutatea poverilor [i a
responsabilit\]ilor ce se a[az\ pe umerii mei, m\ `nfrico[ez [i sunt tentat s\ fug ca [i Petru. Dar având
`n fa]a mea „atâta nor de m\rturii“ ale Sfin]ilor Bisericii [i ale `nainta[ilor mei, dar mai curând pe
Hristos, primesc cu bucurie sfânt\ crucea care mi se
pune pe umeri [i purced pe calea Golgotei c\tre
Hristos `nviat. Sunt con[tient c\ via]a aceasta este o
vale a plângerii [i un urcu[ pe Golgota. Dar [tiu, `n
acela[i timp, c\ fiecare ierarh al Sfântului Sinod, c\
fiecare preot [i credincios, c\lug\r sau c\lug\ri]\ din
aceast\ eparhie va deveni un Simon din Cirene, care
m\ va ajuta s\-mi duc crucea arhieriei pân\ la cap\t.
~n cadrul fiec\rei Liturghii, slujitorul iese cu
sfântul potir `n fa]a credincio[ilor pe care `i `ndeamn\, zicând: Cu fric\ de Dumnezeu, cu credin]\
[i cu dragoste, apropia]i-v\! Iar cei ce doresc s\ se
`mp\rt\[easc\ cu Hristos, atra[i de dragostea Lui [i
`ntru puterea credin]ei, se apropie de potir [i gust\
din Izvorul cel pururea curg\tor de via]\ `nnoitoare,
re`mprosp\tându-[i for]ele fizice [i suflete[ti pentru
a purcede calea mai departe, pe drumul c\tre cer.
Ast\zi stau [i eu cu fric\ [i cu cutremur `n fa]a responsabilit\]ilor ce-mi revin din aceast\ `nvestitur\,
con[tient de sl\biciunea puterilor mele. Cum s\ nu
te `nsp\imântezi, privind `napoi `n timp [i v\zândute `ntregind [iragul celor 76 de `ntâist\t\tori care au
stat pe jil]ul istoric al acestei eparhii? Cum s\ nu te
`nfrico[ezi, [tiind c\ `n aceast\ catedral\ a slujit
oarecând Macarie, marele cronicar al lui {tefan cel
Mare [i al urma[ilor lui, care a construit aceast\ biseric\ la porunca lui Petru Rare[ [i a reiterat cultul
Sfintei Cuvioase Parascheva? Cum s\ nu te minunezi, când patru dintre ierarhii acestei eparhii au
fost proclama]i sfin]i ai Bisericii noastre? Cum s\
nu te cutremuri, când `]i a-minte[ti c\ aici au p\storit Anastasie Crimca, marele miniaturist, Veniamin Costachi, marele ctitor [i `nnoitor, `n timpul c\ruia s-a construit spitalul „Precista“, ca o adev\rat\
Vasiliad\? Cum s\ nu te uime[ti, când [tii c\ aici a
p\storit Melchisedec {tef\nescu, p\rintele Autocefaliei Ortodoxiei române[ti [i cel care s-a luptat pentru dezrobirea neamului românesc, atunci
când na]iunile Europei `[i creionau identitatea?
~ns\, având gândul la Hristos [i credin]a c\
Dumnezeu este cu noi, `ncredin]ându-ne rug\ciunilor Maicii Domnului, Sfintei Cuvioase
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Parascheva, Sfin]ilor ierarhi predecesori, pornesc la drum [i privesc spre viitor cu speran]\.
De fapt, n\dejdea `mi spore[te, pentru c\ nu vin
`ntr-un ]inut arid, nedes]elenit [i str\in. De 15
ani, al\turi de ~naltpreasfin]itul Eftimie [i de al]i
colaboratori destoinici, am arat deja gr\dina
Maicii Domnului din acest ]inut. Urmeaz\ doar
ca dreapta lui Dumnezeu s\ s\deasc\ via Sa, s\
trimit\ roua Duhului Sfânt, pentru ca aceasta s\
creasc\, iar noi, lucr\torii viei, s\ o `ngrijim pentru a aduce road\ la bun\ vreme. {tiu c\ nu sunt
singur `n aceast\ nobil\ lucrare, ci cu Hristos [i
cu to]i cei care fac voia Lui. Am `ncredere `n
preo]ii parohiilor noastre, am `ncredere `n c\lug\rii [i c\lug\ri]ele din m\n\stiri, am `ncrede
`n bunii credincio[i, unii dintre ei angaja]i `n
diferite responsabilit\]i `n societatea uman\, [i
cu to]ii ne vom str\dui s\ ad\ug\m c\r\mida rânduit\ nou\ de providen]\ la edificiul spiritualit\]ii `nainta[ilor [i la trupul tainic al Mântuitorului Hristos, care este Biserica.

Planuri [i idei de `mplinit
~n ceea ce prive[te programul meu misionar
pastoral, administrativ-gospod\resc, liturgicsacramental, social-filantropic, cultural-didactic,
acesta va fi dezvoltat `n conformitate cu rânduielile canonice ale Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, cu regulamentele [i hot\rârile statornicite
de Sfântul Sinod [i cu exigen]ele cerute de dinamica vie]ii social-economice `n care ne afl\m.
Când `mplineam ni[te ani de activitate misionar\ ca episcop-vicar `n aceast\ eparhie, am
fost `ntrebat de un prieten editorialist ce anume
doresc s\ mai realizez `n viitor pentru Biserica lui
Hristos. I-am r\spuns: Multe! Multe!, `ns\ ad\ug\m, c’est Dieu qui dispose � ceux que je propose! Acela[i lucru spun [i acum. Am planuri [i
idei multe de `mplinit!

CUVÂNTUL
IERARHULUI

~n toat\ via]a am `ncercat s\-mi p\strez
con[tiin]a lucr\rii sinergice pentru c\ Dumnezeu
ne-a dat nou\, oamenilor, s\ cunoa[tem trecutul,
s\ tr\im prezentul [i s\ ne pl\nuim viitorul.
Con[tient de responsabilit\]ile ce decurg din
demnitatea conferit\ de Biseric\, mi-am creionat
[i eu ni[te idealuri. {tiu c\ idealurile sunt ca
stelele, care, chiar dac\ sunt a[a de `ndep\rtate [i
nu le putem atinge, totu[i ele ne ghideaz\ calea `n
noapte sau `n aceast\ „vale labirintic\“ `n care ne
mi[c\m. A[a [i eu, câte nu a[ mai vrea s\ fac, din
câte trebuie f\cute, pentru Biserica pe care o slujesc, pentru neamul din care fac parte, pentru eparhia aceasta, pentru…, pentru…! ~ns\ numai
Dumnezeu [tie cât `mi este dat s\ `mplinesc.
Cum nu a[ vrea s\ organizez, `n calitate de
chiriarh al acestei eparhii, târnosirea catedralei
„~n\l]area Domnului“ din Bac\u, care, acum 15
ani, abia mijea din p\mânt, dar `n tot acest timp
[i-a creionat deja silueta `n inima urbei b\c\uane,
ca de altfel [i-n inima mea!? Cum nu a[ vrea s\
restaur\m [i s\ punem `n func]ie ansamblul spitalicesc „Precista Mare“, unde s\-[i ogoiasc\
durerile atâ]ia suferinzi, sau care, poate, s\ fie [i
azilul b\trâne]ilor mele!? Cum nu a[ vrea s\
ajung s\ tr\iesc, `n aceast\ via]\ fiind, proclamarea canoniz\rii altor ierarhi care au stat pe
scaunul vl\dicesc de la Roman, cum ar fi Macarie, Veniamin Costachi, Melchisedec {tef\nescu,
c\rora s\ le scriu monografia [i imnografia, a[a
cum am f\cut-o pentru atâ]ia sfin]i ai neamului!?
Cum nu a[ vrea s\-mi dea Dumnezeu timp s\
`ncheiem editarea, `n premier\, a Omnia scrierilor Episcopului Melchisedec (aprox. 25 vol.)!?
Sau cum nu a[ vrea s\ organizez aducerea acas\,
la Bac\u, de unde `[i trage obâr[ia, a moa[telor
Sfântului Cuvios Antipa de la Calapode[ti!? Cum
nu a[ vrea...!? Cum nu a[ vrea…!?
O! am atâtea proiecte `n plan pastoral-misionar, administrativ-gospod\resc, social-caritaianuarie-februarie 2015



M\ rog Bunului Dumnezeu s\ m\ `nvredniceasc\
s\ r\mân slujitorul S\u `n toat\ via]a mea [i s\
lucrez `ntru toate dup\ voia Lui [i prin puterea Lui.

Noul arhiepiscop a rostit un cuv=nt adresat at=t participan]ilor la ceremonia de `nvestire,
c=t [i tuturor credincio[ilor `ncredin]a]i spre p\storire

 bil, cultural-religios, liturgic sau editorial, `ncât sim]irea c\tre Hristos Marele Arhiereu, C\ruia lega]i unii de al]ii prin leg\tura dragostei cre[timi-ar mai trebui ceva din timpul acesta efemer s\
le `mplinesc, `ns\, `nc\ o dat\, numai Dumnezeu
[tie câte-mi sunt date s\ realizez!

Dar cea mai mare [i nobil\ dorin]\, care m\ mistuie [i vreau s\-mi fie `ndeplinit\ de Dumnezeu, la
sfâr[itul acestui parcurs terestru `n Biserica Lui de pe
p\mânt, este aceasta: vreau s\ m\ mântuiesc! Mult
a[ vrea s\ [tiu c\, atunci când m\ voi `ntâlni cu Dumnezeu, Cel `n Treime l\udat, fa]\ c\tre fa]\ `n transcendentul divin, El, Eternul Judec\tor, Se va recunoa[te `n chipul S\u hristic pe care l-a s\dit `n mine
dintru `nceput [i `n faptele pe care le-am `mplinit
spre pream\rirea Lui. Asta a[ vrea cel mai mult…!
Acestea fiind o parte din angajamentele mele
`naintea lui Dumnezeu [i a dumneavoastr\, `n
aceste momente solemne, m\ rog Bunului Dumnezeu s\ m\ `nvredniceasc\ s\ r\mân slujitorul
S\u `n toat\ via]a mea [i s\ lucrez `ntru toate dup\
voia Lui [i prin puterea Lui, zicând: „Doamne,
iat\ robul T\u, ascult\ chemarea Ta. D\-mi putere
din puterea Ta, d\-mi `ndelung\ r\bdare din
r\bdarea Ta, d\-mi t\rie impregnat\ de bun\tatea
Ta, d\-mi lumin\ din lumina Ta, d\-mi `n]elepciune din `n]elepciunea Ta [i ajut\-m\ s\ fiu [i eu
un smerit slujitor al slujitorilor T\i `n Biserica Ta
cea sfânt\“!

Privesc cu speran]\ [i `ncredere
spre viitorul acestei eparhii
Preaiubi]i fra]i `ntru Hristos,
~n aceste clipe festive din via]a acestei eparhii, permite]i-mi din nou s\-mi `nal] cugetul [i
anul I (XV) nr. 1-2

i-am `nchinat via]a mea [i C\ruia m-am d\ruit cu
toat\ fiin]a mea, mul]umindu-I.
Nu a[ fi putut vorbi ast\zi `n fa]a ~naltpreasfin]iile Voastre, a Preasfin]iilor Voastre, Sfin]iilor
Voastre [i a Domniilor Voastre, dac\ unul dintre cei
mai lumina]i ierarhi ai Ortodoxiei române[ti [i universale nu ar fi intuit `n mine prezen]a unor calit\]i
care s\ m\ recomande a fi potrivit pentru aceast\
`nalt\ demnitate arhiereasc\. Mul]umesc Preafericirii Sale, Patriarhului Daniel, pentru votul de `ncredere pe care mi l-a acordat, pentru c\ mi-a fost
al\turi `n clipele cele mai importante ale vie]ii mele
[i m\ angajez solemn, cu toat\ priceperea, puterea
[i experien]a acumulat\, s\ `mplinesc misiunea
`ncredin]at\, r\spl\tind `n felul acesta `ncrederea
Preafericirii Sale [i a ierarhilor Sfântului Sinod,
c\rora le mul]umesc [i pe aceast\ cale.
~naltpreasfin]ite P\rinte Teofan, V\ mul]umesc pentru dragostea pe care a]i ar\tat-o fa]\ de
mine [i fa]\ de credincio[ii eparhiei noastre, sufragan\ a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, [i
pentru acribia pe care a]i dovedit-o `n organizarea acestui eveniment! V\ `ncredin]ez de aceea[i
dragoste [i recuno[tin]\, precum [i de `mpreun\lucrare `n via Domnului din Moldova binecredinciosului Voievod {tefan cel Mare [i Sfânt.
Iar pe Sfin]iile Voastre, Preacucernici [i Preacuvio[i P\rin]i, Preacuvioase Maici, pe Domniile
Voastre, preaiubi]ii mei fra]i [i fii `ntru Domnul,
care sunte]i turma cea cuvânt\toare a lui Iisus
Hristos, r\scump\rat\ cu Sângele Lui cel nepre]uit, v\ rog s\ p\stra]i [i fa]\ de mine aceea[i
dragoste, d\ruire [i `ncredere pe care le-a]i avut
fa]\ de predecesorii mei, pentru ca `n acest chip,

ne[ti, s\ se pream\reasc\ numele lui Hristos `n
mijlocul nostru, s\ se `nal]e Biserica lui Hristos,
iar virtu]ile cre[tine s\ se `nr\d\cineze `n sufletele
noastre, ale tuturor.
~n aceste momente binecuvântate [i pline de
emo]ie, adresez un cuvânt de mul]umire tuturor
celor care au dorit ast\zi s\ fie prezen]i pentru
a-[i ar\ta pre]uirea [i a-[i exprima votul de `ncredere fa]\ de aceast\ alegere. M\ simt `mplinit
[i cople[it de darul prezen]ei dumneavoastr\ [i
privesc cu speran]\ [i `ncredere spre viitorul
acestei eparhii, deoarece mul]imea prezent\ este
semnul recuno[tin]ei pe care credincio[ii o
poart\ p\storilor lor. Nimic din tot ceea ce se
`ntâmpl\ `n univers nu este rodul `ntâmpl\rii, cu
atât mai pu]in evenimentul de ast\zi [i aceast\
alegere. Numele arhiepiscopului `nvestit ast\zi
se a[az\ firesc `n rândul predecesorilor, fiind al
77-lea de-a lungul unei istorii ce cu pu]in timp
`n urm\ a intrat `n cel de-al 7-lea secol de existen]\ ne`ntrerupt\ `n acest col] de ]ar\. A[adar,
[tiind c\ cifra [apte este `nc\rcat\ de prezen]a dinamic\ a lucr\rii Duhului Sfânt, nutresc speran]a c\ misiunea noastr\ arhiepiscopal\ va fi
binecuvântat\ [i des\vâr[it\ de Mângâietorul,
Cel ce pe toate le `mpline[te [i pe cei smeri]i `i
sfin]e[te, iar Arhiepiscopia Romanului [i a
Bac\ului va fi ocrotit\ de Dumnezeu Milostivul
[i D\t\torul a tot binele.
* Cuv=nt rostit `n Catedrala Arhiepiscopal\
„Sf. Cuvioasa Parascheva“ din Roman la instalarea ca Arhiepiscop al Romanului [i Bac\ului
9

~n lucrarea sa liturgic\, `nv\]\toreasc\ [i
conduc\toare, episcopul este ajutat `n primul rând
de preo]ii din parohiile [i m\n\stirile eparhiei.

† Teofan,
Mitropolitul Moldovei
[i Bucovinei

„Preg\ti]i calea Domnului,
drepte face]i c\r\rile Lui“ *

~naltpreasfin]iile [i Preasfin]iile Voastre,
Distinse autorit\]i,
Iubi]i fra]i preo]i, Cuvios cin monahal,
Iubi]i credincio[i,
Suntem `n duminica dinaintea Botezului
Domnului. Ne afl\m `n str\vechea Catedral\ a
Romanului, s\vâr[ind Dumnezeiasca Liturghie
ca mul]umire adus\ lui Dumnezeu pentru momentul cel sfânt al introniz\rii Preasfin]itului Ioachim ca Arhiepiscop al Romanului [i Bac\ului.
Un `ntreg câmp misionar este a[ezat `n fa]a
noului Arrhiepiscop, lucrare sfânt\ `nceput\ `n
aceast\ zon\ a Moldovei de Preasfin]ia Sa acum
15 ani ca arhiereu-vicar al ~naltpreasfin]itului Arhiepiscop Eftimie [i care se cere a fi continuat\,
adâncit\ [i dezvoltat\ `n noua Sa slujire ca `ntâist\t\tor al Eparhiei.
La acest eveniment particip\, cu mila Domnului, arhierei [i preo]i dimpreun\ cu mul]i credincio[i ai Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
Se cuvine, a[adar, `n slujirea noastr\ de arhierei [i
preo]i s\ medit\m pentru câteva clipe `mpreun\
cu credincio[ii no[tri la marea tain\ a preo]iei, la
marea tain\ a arhieriei.

Lucrarea arhiereului - manifestarea
v\zut\ a mâinii lui Hristos
Acum, la `nceputul Sfintei Liturghii, dup\ rostirea cuvintelor din Epistola a doua c\tre Timotei a
Sfântului Apostol Pavel [i din Sfânta Evanghelie
dup\ Marcu, l\sându-ne ajuta]i de `n]elepciunea
cea de tain\ a acestor texte scripturistice, s\ `mprosp\t\m `n cugetul nostru cele legate de frumuse]ea [i
greutatea slujirii arhiere[ti. Facem aceasta cu gândul la r\spunsul pe care-l avem de dat la a[tept\rile
oamenilor [i, mai ales, la judecata lui Dumnezeu.
„Preg\ti]i calea Domnului, drepte face]i c\r\rile Lui“(Marcu I, 3). Aceasta a fost misiunea Sfântului Ioan Botez\torul, profe]it\ cu multe veacuri
`nainte, [i anume: preg\tirea venirii Fiului lui
Dumnezeu `n lume. Slujirea preotului [i, cu atât
mai mult, a arhiereului aceasta este: s\ preg\teasc\
venirea Domnului Hristos `n via]a proprie [i a credincio[ilor p\stori]i, s\ fie gata pentru prezen]a [i
lucrarea lui Hristos `n lume, `n inima proprie [i `n
cea a enoria[ilor care fac parte din ob[tea p\torit\.
„Eu v-am botezat pe voi cu ap\, El `ns\ v\ va
boteza cu Duh Sfânt“ (Marcu 1,8), m\rturisea
Sfântul Ioan Botez\torul despre Hristos. Botezul cu
Duhul Sfânt `n Biseric\ este s\vâr[it de Hristos
Domnul prin mâna arhiereilor [i a preo]ilor hirotoni]i de acesta. P\rintele Dumitru St\niloae spune
c\ mâna arhiereului a[ezat\ pe cre[tetul celui hiro10
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tonit `ntru preot este „organul prin care Hristos
`nsu[i transmite lucrarea Sa `n Tainele pe care le
s\vâr[e[te“1, arhiereul „reprezentându-L `n mod
v\zut pe Hristos.“2 Lucrarea arhiereului este manifestarea v\zut\ a mâinii lui Hristos, a cuvântului lui
Hristos, a sfin]irii, a iert\rii, a p\storirii Domnului
Hristos. „Hristos nu a luat mâna omeneasc\ degeaba, continu\ P\rintele Dumitru St\niloae, dar
nemailucrând cu mâna Sa `n mod vizibil, mâna Sa
este activ\ prin mâna celor prin care se prelunge[te `n plan v\zut preo]ia Sa nev\zut\“3.
Fiind mâna v\zut\ a mâinii nev\zute, dar
prezente a lui Hristos, fiind gura v\zut\ a gurii
nev\zute, dar prezente a lui Hristos, arhiereul,
dup\ m\rturia Sfin]ilor P\rin]i este „chipul lui
Hristos“4. El se afl\ „`n chipul lui Dumnezeu“5.
„Episcopul… s\vâr[e[te lucrarea lui Hristos [i
arat\ tuturor, prin s\vâr[irea acestei lucr\ri, c\
este ucenic al Bunului [i Marelui P\stor, c\ este
a[ezat acolo ca s\ ridice p\catele turmei sale“6,
m\rturise[te Sfântul Isidor Pelusiotul `n leg\tur\
cu misiunea episcopului.

Datoria de c\petenie a episcopului
Cine este episcopul [i care este lucrarea lui?
Con[tiin]a Bisericii `l arat\ pe episcop ca fiind, `n
numele Domnului Hristos, „`ntâist\t\torul comunit\]ii biserice[ti locale, conduc\torul adun\rii euharistice [i cel `n jurul c\ruia se zide[te [i se adun\
Biserica. El p\store[te, conduce, zide[te spiritual [i
sfin]e[te credincio[ii dintr-o anumit\ zon\ geografic\“7. Continuând lucrarea mântuitoare a

Domnului Hristos, a Sfin]ilor Apostoli [i a
arhiereilor dinaintea lui, episcopul „`nva]\ [i pov\]uie[te poporul lui Dumnezeu, sluje[te cuvântul
Adev\rului, se r\zboie[te cu r\t\cirile [i ereziile, se
`ngrije[te de unitatea Trupului lui Hristos, sfin]e[te
poporul lui Dumnezeu, …. cu harul Sfintelor Taine,
`i instruie[te pe p\stori [i se preocup\ de asigurarea corpului misionar al Bisericii“8.
Episcopul este „str\jer“ sau „p\zitor al acelora care se g\sesc la dumnezeiasca adunare, adic\ `n Biseric\“9. Dup\ cuvântul Sfântului Vasile
cel Mare episcopul este „sprijin al patriei, podoab\ a Bisericilor, stâlp [i temelie a adev\rului,
`nt\rirea credin]ei `n Hristos, siguran]a casnicilor s\i, ne`nfrânt de vr\jma[i, p\zitor al datinilor str\bune, du[man al inova]iilor“10. „Nu
vezi cu câte trebuie s\ fie `nzestrat episcopul?“ se
`ntreab\ Sfântul Ioan Gur\ de Aur: „S\ fie
pov\]uitor, r\bd\tor, s\ p\streze cu statornicie
cuvintele credin]ei, dup\ cum a fost `nv\]at“11.
Autoritatea episcopului rezid\ `n faptul c\ el trece
„cu vederea pe ale sale [i se `ngrije[te de problemele celor pe care `i conduce“12.
Durerile, suferin]a, `ncerc\rile preo]ilor [i credincio[ilor din Eparhia `ncredin]at\ sunt pâinea
cea de toate zilele a episcopului: „Episcopul,
spune Sfântul Isidor Pelusiotul, trebuie s\ se
`mpodobeasc\ cu toate virtu]ile [i s\ tr\iasc\
necazurile celorlal]i ca ale sale. Deoarece el nu
tr\ie[te pentru el `nsu[i, ci pentru cei asupra c\rora are autoritate, iar via]a lui este controlat\ de
mii de ochi [i de limbi“13. Autoritatea episcopului,
ca p\stor de suflete, dup\ m\rturia Sfin]ilor P\rin]i
const\ `n „ner\utatea lui, `n zelul lui, `n rug\ciunea lui“14, `n „dragostea“15 lui, `n „smerenia“16
lui, „`n teama de a da socoteal\ exact\ pentru sufletele turmei sale“17 `n fa]a lui Dumnezeu.
~n lucrarea sa liturgic\, `nv\]\toreasc\ [i conduc\toare, episcopul este ajutat `n primul rând de
preo]ii din parohiile [i m\n\stirile eparhiei. ~nc\
din veacul doi dup\ Hristos, Sfântul Ignatie Teoforul vorbea despre unitatea indestructibil\ dintre
episcop [i „sfânta preo]ie a Bisericii“ dimpreun\
cu credincio[ii dup\ chipul „corzilor de chitar\“.
„A[adar, spune el adresându-se cre[tinilor din
Smirna Asiei Mici, trebuie s\ umbla]i `n conformitate cu p\rerea episcopului, lucru pe care cu
adev\rat `l [i face]i. Preo]imea voastr\ demn\ de
pomenit, care este vrednic\ de Dumnezeu, este
legat\ armonios de episcop precum corzile de chitar\. De aceea, `n unitatea voastr\ [i `n dragostea
voastr\ cea `ntr-un singur glas, Iisus Hristos devine cântare de laud\“18. Leg\tura preo]ilor cu episcopul lor canonic este semnul `mpreun\ [ederii `n
Biserica lui Hristos, ar\tat\ `n mod special `n
Dumnezeiasca Euharistie. Sfântul Ignatie Teoforul
spune c\ „acea Euharistie s\ fie considerat\ siianuarie-februarie 2015



Str\dania pentru men]inerea unit\]ii Bisericii
[i sacrificiile personale cerute fiec\rui cre[tin (...)
echivaleaz\ [i chiar dep\[e[te jertfa mucenicilor.

 gur\, dac\ are loc `mpreun\ cu episcopul sau cu

cel pe care acesta `l rânduie[te. Unde va fi prezent
episcopul, acolo s\ fie [i mul]imea, dup\ cum
chiar acolo unde e Hristos e [i Biserica Universal\. Nu e `ng\duit f\r\ episcop nici botez, nici
agap\ s\ se s\vâr[easc\. Tot ceea ce el valideaz\,
aceasta `i e [i lui Dumnezeu binepl\cut [i a[a va fi
sigur [i cert orice ve]i face“19.
„Bine e s\ avem cunoa[tere despre Dumnezeu [i despre episcop. Cel care cinste[te pe
episcop, este cinstit de Dumnezeu. Cel care s\vâr[e[te ceva `n necuno[tin]a episcopului sluje[te
pe diavol“20.
Starea de veghe pentru unitatea Bisericii este
datoria de c\petenie a episcopului. Rug\ciunea
sa, sacrificiile sale de orice fel, umilin]ele la care
poate fi supus, renun]area [i la ceea ce i se pare a
fi bun `n fa]a pericolului dezbin\rii – toate au
drept scop men]inerea `n unitatea Bisericii a preo]ilor [i credincio[ilor eparhiei. Aceasta se realizeaz\ `n mod special dac\ episcopul men]ine o
leg\tur\ duhovniceasc\ cu preo]ii s\i pe de o
parte [i cu superiorii s\i pe scar\ ierarhic\, mitropolit, patriarh [i Sfântul Sinod pe de alt\ parte.
Canonul 34 al Sfin]ilor Apostoli [i cele asem\n\toare prev\d foarte clar c\ „episcopii fiec\rui
neam…. s\ nu fac\ nimic peste cunostin]a…. primului dintre ei [i s\-l considere drept c\petenie
pe acesta“. ~n acela[i timp, nici `ntâist\t\torul episcopilor „s\ nu fac\ ceva f\r\ s\ `i consulte pe
to]i ceilal]i episcopi“21.
Str\dania pentru men]inerea unit\]ii Bisericii [i
sacrificiile personale cerute fiec\rui cre[tin, de la
credinciosul mirean, trecând prin preo]ii de parohii
[i cinul monahal pân\ la primul dintre episcopi, echivaleaz\ [i chiar dep\[e[te jertfa mucenicilor. „S\
p\]easc\ omul orice r\u, spune Sfântul Dionisie al
Alexandriei, numai s\ nu contribuie la crearea unei schisme `n Biseric\. ~ntr-adev\r, este superior
acel martiriu pe care cineva `l rabd\ ca s\ nu contribuie la ruptura [i scindarea Bisericii, fa]\ de
martiriul pe care altul `l rabd\ ca s\ nu slujeasc\ idolilor. Fiindc\ martiriul pe care cineva `l suport\
ca s\ nu slujeasc\ idolilor aduce mult folos sufletului,
`n timp ce martiriul pentru a nu se produce schism\
`n Biseric\ aduce (mult) folos `ntregii Biserici“22.
Toate cele spuse [i cele asem\n\toare pot fi
`mplinite de episcop prin puterea lui Hristos care
pe cele cu lips\ le pline[te (rug\ciune la Taina
Hirotoniei `n preot). Luat dintre oameni pentru
cele ale lui Dumnezeu (Evrei 5,1),episcopul are
drept `mb\rb\tare [i izvor de `nspira]ie chipul
arhiereilor de alt\dat\, marii ierarhi care au slujit
`nainte eparhia respectiv\, precum [i pe marii
p\stori ai Bisericii din toate timpurile. Cuvântul
Sfântului Apostol Pavel, citit ast\zi la Dumnezeiasca Liturghie, din Epistola a doua c\tre Timotei
poate constitui c\l\uz\ pentru toat\ lucrarea episcopului: „Fii treaz `n toate, sufer\ r\ul, f\ lucru
de evanghelist, slujba ta f\-o deplin“ (2 Timotei
4, 1-5). Grea sarcin\! Dificil\ povar\! Jug aspru
de purtat! {i cu toate acestea, „cine dore[te episanul I (XV) nr. 1-2

copie bun lucru dore[te“ (1 Timotei, 3,1), c\ci nu
exist\ o slujire mai frumoas\, o responsabilitate
mai aleas\, o demnitate mai sfânt\, precum cea a
arhiereului lui Hristos.
Purtat\ „cu fric\ de Dumnezeu, cu credin]\ [i cu
dragoste“, crucea episcopal\ este izvor nu numai
de `ngrijor\ri [i r\stigniri continue, dar [i de adânci
bucurii. Cea mai mare bucurie este descris\ de
Sfântul Apostol Pavel ca fiind constatarea de la finalul `ntregii lucr\ri `n slujirea Bisericii: „Lupta
cea bun\ m-am luptat, c\l\toria am s\vâr[it, credin]a am p\zit. De acum mi s-a g\tit cununa drept\]ii, pe care Domnul `mi va da-o `n ziua aceea, El,
Dreptul Judec\tor, [i nu numai mie, ci [i tuturor celor ce au iubit ar\tarea Lui“ (II Timotei IV, 5-8).
Slav\ lui Dumnezeu pentru toate! A[a s\ fie!
Amin! Amin!
* Marcu 1, 3. Cuvânt rostit de IPS Teofan, în Catedrala
Arhiepiscopal\ din Roman, cu ocazia întroniz\rii Preasfin]itului Episcop Ioachim ca Arhiepiscop al Romanului [i
Bac\ului, la 4 ianuarie 2015
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Seara celei de-a treia zi a anului
a transformat municipiul Bac\u `n
capital\ duhovniceasc\ a României.

EVENIMENT

~naltpreasfin]itul Ioachim,
noul Arhiepiscop al Romanului [i Bac\ului
~nceputul anului 2015 a adus
cu sine un eveniment istoric
pentru eparhie: proclamarea
oficial\ a IPS P\rinte Ioachim
Giosanu ca arhiepiscop al
Romanului [i Bac\ului. ~n
prezen]a mai multor membri
ai Sf=ntului Sinod al BOR [i a
mii de credincio[i, `n ziua de
4 ianuarie, IPS P\rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei a `nm=nat `nsemnele de arhiepiscop ~naltpreasfin]itului Ioachim Giosanu,
`n Catedrala „ Sf. Cuvioasa
Parascheva“ din Roman, dup\
s\v=r[irea Sfintei Liturghii.
S\rb\toarea a `nceput cu o zi
`nainte, la Bac\u, unde ierarhii au fost `nt=mpina]i de credincio[i `n Parcul Catedralei
„~n\l]area Domnului“.
~n seara zilei de 3 ianuarie 2015, câteva mii
de b\c\uani au fost prezen]i `n Parcul Catedralei
pentru a participa la slujba oficiat\ de un sobor de
11 arhierei, reuni]i sub protia ~naltpreasfin]itului
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, care, al\turi de preo]i din `ntreaga eparhie, s-au al\turat miilor de credincio[i pentru a fi p\rta[i momentului istoric al `ntroniz\rii celui de al 77-lea
ierarh al Romanului [i Bac\ului.

Unsprezece ierarhi
`n vizit\ la Bac\u
Seara celei de-a treia zi a anului a transformat
municipiul Bac\u `n capital\ duhovniceasc\ a
României. ~n Parcul Catedralei, sub luminile ce
scald\ imaginea somptuoas\ a „~n\l]\rii Domnului“, câteva mii de oameni s-au adunat laolalt\, la
chemarea Bisericii, pentru a participa la slujba oficiat\ de un sobor de ierarhi `n frunte cu ~naltpreasfin]itul Teofan, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei, ca pregustare a evenimentului din
Duminica dinaintea Botezului Domnului, `ntro12

nizarea primului arhiepiscop ales al Eparhiei Romanului [i Bac\ului, Preasfin]itul P\rinte Ioachim Giosanu. Importan]a [i solemnitatea acestui
moment cu o puternic\ `nc\rc\tur\ istoric\ [i spiritual\ au fost subliniate atât de num\rul impresionant de credincio[i, cât [i de personalit\]ile
vie]ii academice, sociale, politice [i culturale prezente la eveniment. S\rb\toarea a `nceput cu slujba Vecerniei unit\ cu Litia, oficiat\ de Preasfin]itul Emilian Lovi[teanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, `nconjurat de un sobor de
preo]i, r\spunsurile la stran\ fiind date de corala
maicilor de la M\n\stirea „Buna Vestire“ - Tisa
Silvestri. Apoi, pe scena special amenajat\ `n
Parcul Catedralei, soborul celor 11 ierarhi a fost
`ntâmpinat de mul]imea preo]ilor [i a credin-

cio[ilor, care au participat la slujba de mul]umire
oficiat\ aici. La finalul acesteia, „`n numele tuturora, roma[cani [i b\c\uani“, un grup de copii a
rostit o urare de `ntâmpinare adresat\ ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit Teofan [i celorlal]i
ierarhi ai Sfântului Sinod prezen]i la Bac\u. ~n
continuare, au fost rostite alocu]iuni de c\tre viceprimarul Bac\ului, Vasile Tescaru [i p\rintele
Costic\ Busuioc, protopop de Bac\u, dup\ care,
IPS Mitropolit Teofan, loc]iitor de Arhiepiscop al
Romanului [i Bac\ului, a rostit un emo]ionant cuvânt `n care a `ndemnat clerul [i credincio[ii
b\c\uani s\ p\streze vie flac\ra credin]ei [i s\ se
roage pentru arhip\storul lor. Seara de rug\ciune
a fost `ncheiat\ de cel care de peste 14 ani sluje[te
`n eparhia Romanului [i Bac\ului, Preasfin]itul
ianuarie-februarie 2015



Proclamarea oficial\ a `ntroniz\rii IPS P\rinte Ioachim Giosanu
ca cel de-al 77-lea ierarh al Romanului a avut loc la
Catedrala arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman,
`n ziua de 4 ianuarie, `n prezen]a a unui sobor de 21 de ierarhi.
 P\rinte Ioachim, arhiepiscop-ales al Eparhiei Ro-

manului [i Bac\ului. La final, ierarhii prezen]i au
vizitat Catedrala „~n\l]area Domnului“ unde au
oficiat [i o scurt\ slujb\ de pomenire pentru fericitul `ntru adormire episcopul Ioachim Mare[,
fost episcop-vicar al Episcopiei Romanului, devenit ulterior chiriarh al eparhiei Hu[ilor, cel care
a pus piatra de temelie a catedralei b\c\uane.

~ntronizarea celui de al 77-lea
ierarh al Romanului
Proclamarea oficial\ a `ntroniz\rii IPS P\rinte
Ioachim Giosanu ca cel de-al 77-lea ierarh al Romanului a avut loc la Catedrala arhiepiscopal\ „Sf.
Cuv. Parascheva“ din Roman, `n ziua de 4 ianuarie,
`n prezen]a unui sobor de 21 de ierarhi, al\turi de
care s-au aflat sute de preo]i [i mii de credincio[i.
Respect=nd tradi]ia [i rânduiala Bisericii
Ortodoxe, momentul `ntroniz\rii a fost precedat
de Sfânta Liturghie s\vâr[it\ de c\tre ~naltpreasfin]itul P\rinte Teofan, Arhiepiscopul Ia[ilor
[i Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, `mpreun\
cu un sobor de ierarhi ai Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, din care au f\cut
parte: ~naltpreasfin]itul P\rinte Petru, Arhiepiscopul Chi[in\ului [i Mitropolitul Basarabiei [i
Exarh al Plaiurilor, ~naltpreasfin]itul P\rinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, ~nalpreasfin]itul
P\rinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei, ~naltpreasfin]itul P\rinte Varsanufie, Arhiepiscopul
Râmnicului, ~naltpreasfin]itul P\rinte Ciprian,
Arhiepiscopul Buz\ului [i Vrancei, ~naltpreasfin]itul P\rinte Casian, Arhiepiscopul Dun\rii de
Jos, Preasfin]itul P\rinte Corneliu, Episcopul
Hu[ilor, Preasfin]itul P\rinte Sofronie, Episcopul
Oradiei, Preasfin]itul P\rinte Nicodim, Episcopul
Severinului [i Strehaiei, Preasfin]itul P\rinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, Preasfin]itul P\rinte
Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfin]itul P\rinte
Gurie, Episcopul Devei [i Hunedoarei, Preasfin]itul P\rinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Bucure[tilor, Preasfin]itul P\rinte
Calinic Boto[\neanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor, Preasfin]itul P\rinte Andrei F\g\r\[anul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului,
Preasfin]itul P\rinte Paisie Lugojanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Timi[oarei, Preasfin]itul P\rinte Antonie de Orhei, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chi[in\ului, Preasfin]itul P\rinte Emilian
Lovi[teanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, Preasfin]itul P\rinte Ioachim, Arhiepiscop
ales al Romanului [i Bac\ului, [i Preasfin]itul P\rinte Iustin Sigheteanul, Episcop-vicar al Episcopiei Maramure[ului [i S\tmarului.
~n cuvântul de `nv\]\tur\ rostit dup\ citirea
pericopei evanghelice, ~naltpreasfin]itul P\rinte
Mitropolit Teofan a vorbit despre importan]a slujirii arhiere[ti, subliniind c\ „arhiereul, dup\ m\rturia Sfin]ilor P\rin]i, este chipul lui Hristos“.
(vezi cuv=ntul integral `n paginile 10-11)
anul I (XV) nr. 1-2

~nm=narea `nsemnelor
arhiepiscopale
Sfânta Liturghie a continuat cu `mp\rt\[irea ierarhilor [i a credincio[ilor. Dup\ binecuvântarea de
sfâr[it a Sfintei Liturghii a `nceput Slujba de `ntronizare a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul ca Arhiepiscop al Romanului [i Bac\ului. ~n cadrul acesteia PS
Corneliu, Episcop al Hu[ilor, a dat citire Gramatei
mitropolitane de instalare [i IPS Mitropolit Teofan
a oferit `nsemnele chiriarhale noului arhiepiscop.
Dup\ acest moment solemn, PS Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar patriarhal, a d\ruit, din partea
Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, un set de sfinte vase, cu urm\torul mesaj: „Oferim acest set de Sfinte Vase, cu
binecuvântare [i dragoste `n Hristos, Preasfin]itului
P\rinte Episcop Ioachim, `n ziua `ntroniz\rii sale ca

arhiepiscop“. ~n continuare, p\rintele Alexandru
Zamfir, consilier administrativ bisericesc a transmis
cuvântul de felicitare din partea clerului [i credincio[ilor din Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului:
„Alegerea ~naltpreasfin]iei Voastre `n scaunul
arhieresc de la Roman este darul pentru care `i mul]umim lui Dumnezeu `n anul 2015, (...) este s\rb\toarea noastr\, a tuturor, un nou `nceput pentru aceast\ de Dumnezeu p\zit\ eparhie.“.
Slujba a continuat cu alocu]iunea ~naltpreasfin]itului Ioachim, noul Arhiepiscop al Romanului [i Bac\ului, al c\rei text poate fi citit `n `ntregime `n paginile 5-9 ale revistei noastre.
Cu binecuvântarea Preafericitului P\rinte
Patriarh Daniel, evenimentul de la Roman a fost
transmis `n direct prin intermediul televiziunii
Patriarhiei Române, Trinitas TV. (pr. Ctin
GHERASIM [i arhid. Ciprian-Ioan IGNAT)
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~n [edin]ele de lucru din 29 octombrie 2013 [i 29 septembrie
2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat
ca anul 2015 s\ fie declarat Anul omagial al misiunii parohiei
[i m\n\stirii azi [i Anul comemorativ al Sfântului Ioan
Gur\ de Aur [i al marilor p\stori de suflete din eparhii.
~n anul 2015, Biserica Ortodox\
Român\ aniverseaz\ o serie de
evenimente importante din
istoria ei, fapt pentru care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a aprobat ca anul 2015
s\ fie declarat Anul omagial al
misiunii parohiei [i m\n\stirii azi
[i Anul comemorativ al Sfântului
Ioan Gur\ de Aur [i al marilor
p\stori de suflete din eparhii.
~n [edin]ele de lucru din 29 octombrie
2013 [i 29 septembrie 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca anul 2015 s\ fie declarat Anul omagial al misiunii
parohiei [i m\n\stirii azi [i Anul comemorativ al
Sfântului Ioan Gur\ de Aur [i al marilor p\stori
de suflete din eparhii.
Aceast\ tem\ va fi tratat\ `n eparhiile [i `n institu]iile de `nv\]\mânt teologic ale Bisericii
Ortodoxe Române care vor organiza, `n anul
2015, dezbateri, colocvii, seminarii, simpozioane, conferin]e [i expozi]ii de icoane, fresce, mozaicuri cu scopul prezent\rii istoriei, vie]ii [i activit\]ii parohiei [i m\n\stirii `n trecut [i azi, precum [i a unor renumi]i preo]i de mir [i duhovnici
din m\n\stiri, care, prin slujirea [i activitatea lor,
au contribuit la sus]inerea, consolidarea [i dinamizarea vie]ii [i misiunii parohiei [i m\n\stirii.
Aceast\ tematic\ va constitui, de asemenea,
subiectul conferin]elor pastoral-misionare semestriale, iar `n luna octombrie 2015, la Patriarhia
Român\, va avea loc [edin]a solemn\ a Sfântului
Sinod `n care va fi prezentat\ o sintez\ a evenimentelor organizate `n eparhii pe aceast\ tem\.
Tot `n anul 2015, Patriarhia Român\ va organiza un congres interna]ional dedicat Anului omagial
al misiunii parohiei [i m\n\stirii azi [i Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gur\ de Aur [i al marilor p\stori de suflete din eparhii, iar agen]iile de
pelerinaj ale Patriarhiei Române vor organiza pelerinaje `n ]ar\ [i str\in\tate, la m\n\stiri [i `n locurile unde au vie]uit mari duhovnici ai Ortodoxiei.
Toate manifest\rile cultural-religioase organizate `n eparhiile din ]ar\ pe aceast\ tem\,
`n 2015, vor fi mediatizate de c\tre Centrul de
Pres\ BASILICA al Patriarhiei Române, massmedia bisericeasc\ eparhial\ [i presa laic\, dup\
cum informeaz\, printr-un comunicat, Biroul de
Pres\ al Patriarhiei Române.

Debutul manifest\rilor
din cadrul Anului Omagial 2015,
la Roman
~n Eparhia Romanului [i Bac\ului, `n contextul manifest\rilor dedicate Anului Comemorativ
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ACTUALITATE

2015 - Anul omagial al misiunii
parohiei [i m\n\stirii azi

Procesiune cu icoana Sf=ntului Ioan Gur\ de Aur [i o imagine a felonului
Sfântului. Originalul se afl\ `n muzeul Centrului eparhial de la Roman.

al Sfântului Ioan Gur\ de Aur, la Catedrala
Arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman
a avut loc, `n ziua de 27 ianuarie, un eveniment
prin care a fost marcat\ personalitatea marelui
ierarh al cre[tin\t\]ii. Acesta a debutat cu Sf=nta
Liturghie, dup\ care ~naltpreasfin]itul Arhiepiscop Ioachim a rostit un cuvânt de `nv\]\tur\ `n
care a vorbit despre via]a [i activitatea Sfântului
Ioan Hrisostom. „Urmând hot\rârea Sfântului
Sinod, ast\zi, la Centrul eparhial, `ncepem manifest\rile dedicate Sfântului Ioan Gur\ de Aur [i
marilor p\stori de suflete. Urmând exemplul s\u
`ncerc\m [i noi s\ marc\m timpul nostru. Pentru
Centrul eparhial de la Roman, s\rb\toarea de
ast\zi are o conota]ie deosebit\, deoarece aici se
g\se[te, `n colec]ia muzeistic\, felonul Sfântului
Ioan Hrisostom d\ruit acestei eparhii `nc\ din timpul lui Alexandru cel Bun. A[a cum se [tie, acest
voievod, datorit\ leg\turilor prietene[ti avute cu
Manoil Paleologul, `n semn de prietenie, a primit
din partea acestuia trei odoare biserice[ti: icoana
f\c\toare de minuni de la M\n\stirea Neam], icoana Sfintei Ana de la Bistri]a, iar aici, la Roman, `n
}ara de Jos, felonul Sf. Ioan Gur\ de Aur. Avem,
de asemenea, documente ce atest\ existen]a [i autenticitatea acestui ve[mânt“, a men]ionat IPS
Ioachim `n cuvântul s\u.
Dup\ acest moment, ierarhul, `mpreun\ cu
preo]ii consilieri [i inspectori de la Centrul epar-

hial, preo]ii protopopiatului Roman, elevi ai Liceului Teologic „Episcop Melchisedec“ [i credincio[ii prezen]i, a mers `n procesiune `nconjurând
sfântul l\ca[. Preo]ii din sobor au purtat pe bra]e
icoana Sf. Ioan Gur\ de Aur [i o copie a felonului Sfântului care se afl\ `n muzeul Centrului
eparhial de la Roman, `n timp ce corul Liceului
Teologic „Melchisedec {tef\nescu“ a cântat
troparul Sfântului. Prin acest eveniment, a[a cum
a subliniat ~naltpreasfin]ia Sa, s-a deschis seria
manifest\rilor cultural-religioase `nchinate Sf.
Ioan Gur\ de Aur ce se vor derula `n Eparhie de-a
lungul anului bisericesc. Men]ion\m faptul c\
tradi]ia privind felonul Sfântului Ioan Gur\ de
Aur a fost preluat\ [i de eruditul Episcop
Melchisedec {tef\nescu, membru de onoare al
Academiei Române, care a precizat c\ felonul a
fost trimis „lui Alexandru cel Bun [i mitropolitului Iosif al Moldovei [i c\ acest domn l-ar fi
d\ruit bisericii „Sfânta Vineri“ din Roman, unde
era `ngropat\ mama sa, cneaghina Anastasia.“
S\rb\toarea dedicat\ Sfântului Ioan Gur\ de
Aur a continuat cu slujba Vecerniei oficiat\ la
Liceul Teologic „Episcop Melchisedec“, prilej cu
care a fost eviden]iat\ prezen]a [i importan]a documentar\ a felonului marelui ierarh, [i s-a `ncheiat a doua zi, prin organizarea unui concurs
[colar dedicat vie]ii [i activit\]ii patronilor [colilor teologice. (pr. Ctin GHERASIM)
ianuarie-februarie 2015

FOTO: „ZIARUL LUMINA“

DOSAR

Anul Omagial 2015 - `ndemn la intensificarea
ac]iunilor misionare ale Bisericii1
 Cuvânt rostit la 1 ianuarie 2015, `n Catedrala patriarhal\,
cu prilejul proclam\rii Anului omagial 2015, dedicat misiunii parohiei [i m\n\stirii azi
[i Sfântului Ioan Gur\ de Aur [i al marilor p\stori de suflete din eparhii 
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române

sens, misiunea pastoral\ a Bisericii noastre trebuie intensificat\ atât la nivelul parohiilor, cât [i
al m\n\stirilor din cuprinsul Patriarhiei Române.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a
declarat anul 2015 drept Anul omagial al misiunii parohiei [i m\n\stirii azi [i Anul comemorativ
al Sfântului Ioan Gur\ de Aur [i al marilor
p\stori de suflete din eparhii.
Practica proclam\rii anilor omagiali dedica]i
unor sfin]i sau unor evenimente din via]a Bisericii
ne-a ar\tat c\ aceasta inspir\ mai mult\ conlucrare `n activitatea pastoral\ [i misionar\ a Bisericii, mai mult\ comuniune fratern\, mai mult\ recuno[tin]\ [i re`nnoire spiritual\. Având `n
vedere c\ anul acesta, 2015, se `mplinesc 130 de
ani de la recunoa[terea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (aprilie 1885) [i 90 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de
Patriarhie (februarie 1925), misiunea Bisericii
noastre trebuie s\ ]in\ cont de realit\]ile concrete
ale contextului social [i cultural prezent. ~n acest

Parohia - marea familie spiritual\

anul I (XV) nr. 1-2

Potrivit Statutului pentru organizarea [i func]ionarea Bisericii Ortodoxe Române, prin parohie
`n]elegem comunitatea cre[tinilor ortodoc[i, clerici
[i mireni, situat\ pe un anume teritoriu [i subordonat\ centrului eparhial din punct de vedere
canonic, juridic, administrativ [i patrimonial, condus\ de un preot paroh numit de Chiriarhul (arhiepiscopul sau episcopul) eparhiei respective“.
Din punct de vedere spiritual, parohia este comunitatea `n care se mântuiesc cei ce, prin Botez, Mirungere [i Euharistie, au devenit cre[tini ortodoc[i. ~n parohie, la fel ca `n familie, `nv\]\m s\
ne rug\m `mpreun\, s\ ne bucur\m `mpreun\ [i s\
avem compasiune fa]\ de cei care trec prin suferin]\ sau prin triste]ea pierderii celor dragi. Parohia este marea familie spiritual\ a familiilor conjugale.

Prin cultul pomenirii mor]ilor, `n parohie se
cultiv\ leg\tura `ntre genera]ii. Credincio[ii din
parohii cultiv\ o `n]elegere profund\ a sensului
sfânt al vie]ii [i al mor]ii, prin tr\irea Liturghiei
euharistice [i a vie]ii duhovnice[ti. Parohiile ortodoxe române[ti au `nv\]at o mul]ime de tineri s\
iubeasc\ valorile spirituale, morale [i culturale
ale Ortodoxiei [i ale culturii române[ti.
Ast\zi, din nefericire, majoritatea popula]iei
s\race din parohiile rurale este cre[tin ortodox\,
iar preo]ii no[tri de la sate se confrunt\ cu multe
probleme de ordin social [i pastoral. Criza economic\, [omajul, dezvoltarea rural\ insuficient\
[i emigra]ia spre ]\ri mai dezvoltate au cauzat
o criz\ major\ a satului românesc [i mari dificult\]i
`n misiunea pastoral\ a preo]ilor din parohii. ~n rândul preo]ilor no[tri exist\ mult\ bun\voin]\ de a
ajuta pe cei s\raci, dar pu]ine mijloace de a realiza
cele ce sunt urgent necesare. ~n multe localit\]i rurale s-au `nchis [colile din lips\ de copii [i dispensarele medicale din lips\ de medici, `ncât doar
preotul, ca intelectual, a r\mas s\ promoveze cultura [i s\ ajute spiritual comunitatea rural\.
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Promovarea leg\turii dintre cult [i cultur\ este o alt\
lucrare misionar\ a monahismului, mai ales azi când
se afirm\ `n societate o atitudine anticre[tin\ [i
antireligioas\ sub pretextul umanismului secular.

DOSAR

 Consecin]ele vizibile ale actului
religios `n parohie
La nivelul Patriarhiei Române, `n parohiile
s\race, avem multe biserici `n construc]ie, mai
ales acolo unde n-au existat niciodat\ biserici, iar
altele necesit\ restaurare sau repara]ie. De asemenea, avem nevoie de case parohiale, pentru ca
preo]ii s\ locuiasc\ `n mijlocul comunit\]ii, dar [i
de centre sociale sau cantine parohiale, pentru ca
oamenii s\raci s\ fie [i mai mult ajuta]i. S\r\cia
actual\ din parohiile rurale ne cheam\ s\ organiz\m mai mult\ solidaritate `ntre parohiile urbane [i cele rurale [i mai mult\ cooperare cu autorit\]ile locale [i cu posibili donatori.
Se constat\ tot mai mult c\ `n parohia `n care
nu este biseric\, nu este preot, nu este cas\ parohial\, sau preotul nu locuie[te `n mijlocul comunit\]ii, ci la ora[ [i face naveta la sat, exist\ mai
multe cazuri de alcoolism, mai mult\ singur\tate
[i mai pu]in\ solidaritate `ntre oameni, mai pu]in\ comuniune [i mai pu]in\ bucurie. ~n schimb,
acolo unde biserica parohial\ este deschis\ `n
fiecare duminic\ [i zi de s\rb\toare, unde preotul
aduce speran]\, organizând programe de `ntrajutorare fr\]easc\ [i mobilizând oamenii credincio[i
s\-i ajute pe cei mai s\raci, situa]ia spiritual\ [i
social\ a parohiei este diferit\. A[adar, actul religios din parohie nu are numai o consecin]\ cultic\ sau spiritual\, ci el influen]eaz\ [i via]a social\, aduce un spor de calitate vie]ii `ntr-o anumit\ comunitate. Acolo unde exist\ cooperare
strâns\ `ntre preot, primar, `nv\]\tor [i medic,
`ntre to]i factorii de r\spundere, se creeaz\
speran]\ mai mult\ [i comuniune spiritual\ mai
intens\.

Lucrarea misionar\ a
monahismului contemporan
De asemenea, misiunea monahismului `n
via]a Bisericii azi, ne cheam\ la o reflec]ie spiritual\ [i pastoral\ privind importan]a [i responsabilitatea m\n\stirilor `n contextul actual al societ\]ii contemporane, profund marcat\ de fenomenul secularismului - consumist, de intensificarea individualismului – indiferentist, având o
viziune autosuficient\ [i materialist\ asupra lumii
[i vie]ii, f\r\ referin]\ la valorile spirituale
cre[tine sau religioase `n general. ~ntrucât toate
aceste fr\mânt\ri influen]eaz\ [i via]a monahal\, prima lucrare misionar\ a monahismului este
rug\ciunea. ~n pofida tuturor dificult\]ilor din trecut [i de ast\zi, m\n\stirile, prin experien]a lor
duhovniceasc\ acumulat\, consemnat\ mai ales
`n paginile Patericului [i ale Filocaliei [i p\strat\
vie `n comunit\]ile edificate pe ascultare, asumarea s\r\ciei personale [i a cur\]iei trupe[ti [i suflete[ti, sunt repere luminoase [i izvor de putere
spiritual\ pentru misiunea Bisericii `n societate.
A doua mare lucrare misionar\ a monahismului este munca unit\ cu rug\ciunea [i cu ospitalitatea. ~n acest sens, monahismul ortodox românesc
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este `n acela[i timp liturgic, filocalic (ascetic) [i filantropic (ospitalier), fidel tradi]iei apostolice [i
patristice [i atent la nevoile actuale ale Bisericii [i
la provoc\rile societ\]ii contemporane.
M\n\stirile trebuie s\ ajute permanent pe cei
ce vin s\ se roage `mpreun\ cu vie]uitorii acestora.
Primirea cu bucurie a pelerinilor sau ospitalitatea
a fost [i este o lucrare misionar\ a m\n\stirilor
care ofer\ pelerinilor atât hran\ duhovniceasc\
pentru suflet, cât [i o mas\ cald\, dup\ Sfânta
Liturghie. Din nefericire, unele m\n\stiri s\race
de azi nu mai reu[esc s\ `mplineasc\ aceast\
tradi]ie a ospitalit\]ii a[a cum ar dori s\ o fac\.
Promovarea leg\turii dintre cult [i cultur\ este o
alt\ lucrare misionar\ a monahismului, mai ales azi
când se afirm\ `n societate o atitudine anticre[tin\
[i antireligioas\ sub pretextul umanismului secular.
M\n\stirile au fost `n ]ara noastr\ primele comunit\]i cre[tine care au `nfiin]at biblioteci [i [coli de
teologie [i de cultur\, unde se copiau manuscrise,
se tip\reau c\r]i, monahii fiind mari ap\r\tori ai
dreptei credin]e [i promotori ai culturii cre[tine.
Monahul p\r\se[te lumea, dar poart\ `n
rug\ciune ne`ncetat pe cei care vie]uiesc `n lume,
iar drumul s\u se `ntrep\trunde adesea cu cel al
mireanului, fiind `mpreun\ c\l\tori sau pelerini
pe drumul mântuirii, al credin]ei [i al dragostei
fa]\ de Dumnezeu [i de semeni.

Mari p\stori de suflete,
rug\tori `n fa]a Sfintei Treimi
Demersul Bisericii Ortodoxe Române de intensificare a vie]ii spirituale [i a activit\]ii misionare a parohiilor [i m\n\stirilor trebuie `nso]it
de comportamentul personal al p\storului de suflete, care este dator s\ fie „pild\ credincio[ilor
cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul,

cu credin]a, cu cur\]ia“ (1 Timotei 4, 12). De
aceea, preo]ii, c\lug\rii [i duhovnicii trebuie s\
cultive o maturitate spiritual\ deosebit\, pentru a
reu[i s\ ajute spiritual pe cei r\ni]i de p\cat [i s\
s\deasc\ `n sufletele tuturor dragostea fa]\ de
Hristos [i de Biserica Sa.
~n tradi]ia apostolic\ [i patristic\ a Bisericii
`ntâlnim multe chipuri luminoase de p\stori
duhovnice[ti care [i-au d\ruit `ntreaga via]\ misiunii Bisericii. Unul dintre ace[tia este Sfântul Ierarh Ioan Gur\ de Aur (347-†407), Arhiepiscopul
Constantinopolului, cel mai mare predicator al
Bisericii Ortodoxe. El a ap\rat [i promovat
sfin]enia [i demnitatea familiei, lumina [i virtu]ile
vie]ii monahale [i lucrarea filantropic\ a Bisericii
`n societate. A fost nu doar un mare tâlcuitor al
Sfintei Scripturi, ci [i un lupt\tor pentru demnitatea fiin]ei umane, pentru dreptate [i sfin]enie.
Dasc\l al poc\in]ei, al rug\ciunii [i al milosteniei,
Sfântul Ioan Gur\ de Aur a ar\tat c\ Evanghelia
lui Hristos este lumina vie]ii cre[tine pe p\mânt,
ca preg\tire pentru via]a cereasc\, ve[nic\.
Totodat\, poporul nostru a fost binecuvântat
de Dumnezeu cu mul]i p\stori de suflete (ierarhi,
preo]i [i monahi), care au m\rturisit credin]a `n
vremuri grele, au construit biserici [i m\n\stiri,
au n\scut [i crescut duhovnice[te genera]ii de
credincio[i `n iubirea lui Hristos [i `n iubirea de
Biseric\ [i Neam.
Ast\zi, prin ace[ti mari p\stori de suflete, poporul nostru are mai mul]i mijlocitori sau
rug\tori pentru el `n fa]a Preasfintei Treimi, ca el
s\-[i p\streze credin]a ortodox\, s\ transmit\ tinerilor aceast\ credin]\, singura prin care primim
mântuirea, [i s\-[i `nal]e demnitatea sa ca neam
purt\tor de Cruce [i ~nviere `n istorie, pentru a se
bucura de slava ~mp\r\]iei cerurilor.
1
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Liturghia de hram la parohia „Sf. Ioan“
din Bac\u a fost oficiat\ de
IPS Arhiepiscop Ioachim `nconjurat de un
sobor de preo]i [i diaconi

De Boboteaz\ IPS Arhiepiscop Ioachim a oficiat Sfin]irea cea Mare a Apei
la Catedrala arhiepiscopal\ din Roman

~ncheierea ciclului s\rb\torilor de iarn\
la Roman [i Bac\u
„Epifania“ sau „Teofania“, s\rb\toarea ce aminte[te de Botezul `n apa Iordanului a Mântuitorului Iisus Hristos [i de recunoa[terea Lui ca
Mesia de c\tre Sfântul Ioan Botez\torul, a fost
serbat\ cu aleas\ bucurie la Catedrala arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman. Slujba
Dumnezeie[tii Liturghii din ziua praznicului `mp\r\tesc a fost oficiat\ de ~naltpreasfin]itul P\rinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului, `nconjurat de preo]i [i diaconi, slujitori ai Catedralei arhiepiscopale. ~n cuvântul de `nv\]\tur\
rostit, ~naltpreasfin]ia Sa a explicat semnifica]iile
teologico-dogmatice din Sfânta Evanghelie rostit\ cu acest prilej. Dup\ rug\ciunea Amvonului,
conform rânduielii, soborul slujitorilor a ie[it din
sfântul l\ca[ la scena special amenajat\ `n curtea
Catedralei, iar ~ntâist\t\torul Eparhiei a oficiat
Sfin]irea cea Mare a Apei, stropind cu agheasm\
[i binecuvântând pe to]i credincio[ii prezen]i.

IPS Arhiepiscop Ioachim, la prima
liturghie arhiereasc\ `n Bac\u
A doua zi, când Ortodoxia pr\znuie[te Soborul Sfântului Ioan Botez\torul, ~naltpreasfin]itul
Arhiepiscop Ioachim a fost prezent `n mijlocul
credincio[ilor b\c\uani, la biserica „Sfântul
Ioan“, oficiind prima Sf=nt\ Liturghie, `n aceast\
parte a eparhiei, de când a fost `ntronizat `n `nalta
demnitate arhiereasc\. Alegerea ~naltpreasfin]iei
Sale de a `ncepe anul omagial dedicat de Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române misiunii
parohiei [i m\n\stirii, la Biserica „Sfântul Ioan“
din municipiul Bac\u, nu a fost `ntâmpl\toare,
parohia p\storit\ de preotul paroh Marius Poanul I (XV) nr. 1-2

pescu fiind una dinamic\, cu o bogat\ activitate
pastoral-misionar\ [i social-filantropic\.
~nconjurat de un sobor de 12 preo]i [i diaconi,
`mpreun\ cu protopopul Costic\ Busuioc, ierarhul
a vorbit, `n contextul s\rb\torii, despre via]a [i activitatea Sfântului Ioan Botez\torul, f\când o paralel\ `ntre momentul Botezului Domnului [i noul
capitol deschis `n Eparhie odat\ cu ridicarea sa la
demnitatea de arhiepiscop. „A[a cum Sfântul Ioan,
~naintemerg\torul [i Botez\torul Domnului nostru
Iisus Hristos a fost trimis s\ propov\duiasc\, netezind Calea Mântuitorului, asemenea [i noi nu ne
prezent\m pe noi `n[ine, ci ne prezent\m ca ni[te
trimi[i ai lui Dumnezeu `n aceast\ lume, s\ propo-

v\duim cuvântul Adev\rului, ca s\ r\mânem pe calea mântuirii, pe calea pe care El ~nsu[i ne-a ar\tato c\tre ~mp\r\]ia lui Dumnezeu“, a spus ierarhul
credincio[ilor prezen]i `n biserica „Sfântul Ioan“.
Dup\ oficierea Sfintei Liturghii, a fost s\vâr[it\
sfin]irea ofrandelor aduse de credincio[i pentru vii
[i pentru adormi]i. Bucuria s\rb\torii a fost `mplinit\ prin distribuirea a 300 de pachete cu alimente
atât participan]ilor la slujb\, cât [i celor afla]i `n situa]ii dificile. Pachetele, ca `n fiecare an, au fost oferite de credincio[ii parohiei, la ini]iativa Consiliului parohial. (pr. Ctin GHERASIM [i arhid.
Ciprian-Ioan IGNAT)

Sub ocrotirea Sf. Ioan copiii b\c\uanilor
au `nv\]at s\ scrie române[te
Una dintre cele mai vechi biserici ale Bac\ului, Biserica „Sf. Ioan“ este singura
cu acest hram din ora[. Monografiile [i scrierile mai vechi merg pe ipoteza c\ a fost
zidit\ `ntre anii 1803-1813 de c\tre ctitorii Ioan Mocanu [i preotul iconom Ioan
Mois\. ~n c\r]ile vechi se aminte[te faptul c\ `n cimitirul bisericii se g\sea mormântul lui Ionic\ T\utul, nimeni altul decât autorul proiectului de constitu]ie din
1822 [i cel dintâi pamfletar român. Un fapt remarcabil din istoria acestei biserici
este acela c\ aici este primul loc din Bac\u `n care copiii au `nv\]at s\ scrie române[te. Dac\ pân\ la 1800 elevii citeau cuvinte scrise cu caractere chirilice, a r\mas
consemnat `n arhive c\ preo]ii de la Biserica „Sfântul Ioan“ s-au decis, doi ani mai
târziu, s\ `i `nve]e pe elevi cum se pot transcrie cuvinte din chirilic\ `n alfabet
românesc. Activit\]ile culturale continu\ [i ast\zi prin organizarea cu succes a
programului de catehez\ pentru adul]i „Calea mântuirii“, dar [i a serilor culturalduhovnice[ti desf\[urate lunar, la ini]iativa credincio[ilor, cu binecuvântarea IPS
P\rinte Arhiepiscop Ioachim, sub directa `ndrumare a pr. paroh Marius Popescu.
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~n ziua de 10 ianuarie, dup\ Utrenie,
~naltpreasfin]itul P\rinte Ioachim a s\vâr[it
slujba de sfin]ire a peste 600 de antimise.

{TIRI

Sf. Antipa de la Calapode[ti,
lumin\tor al Ortodoxiei Universale
~n ziua de 10 ianuarie, a avut
loc, la Catedrala arhiepiscopal\ din Roman, hramul `nchinat Sfântului Antipa de la
Calapode[ti.
S\rb\toarea a debutat cu slujba Vecerniei
s\vâr[ite `n seara zilei de 9 ianuarie de c\tre
~naltpreasfin]itul P\rinte Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului [i Bac\ului, `nconjurat de un sobor de
preo]i [i diaconi.
Dup\ oficierea slujbei Vecerniei, ierarhul
locului [i preo]ii prezen]i au mers `n procesiune
cu icoana Sfântului Antipa [i cu o p\rticic\ din
sfintele sale moa[te, `nconjurând Catedrala
arhiepiscopal\ [i cântând troparul Botezului
Domnului. La `ntoarcerea `n catedral\, a fost rostit Acatistul Sfântului Antipa, iar la final, ~naltpreasfin]ia Sa a rostit un cuvânt de `nv\]\tur\ `n
care a prezentat via]a Sfântului [i importan]a sa
pentru via]a duhovniceasc\ a cre[tinilor de ast\zi.

Sfin]irea antimiselor noului
arhiepiscop de la Roman
~n ziua de 10 ianuarie, dup\ Utrenie, ~naltpreasfin]itul P\rinte Ioachim, `nconjurat de
p\rin]ii consilieri, inspectori ai Centrului eparhial
[i protopopi, a s\vâr[it slujba de sfin]ire a peste
600 de antimise ce poart\ semn\tura noului ierarh [i care sunt necesare s\vâr[irii Sfintelor
Taine `n fiecare parohie din cuprinsul Eparhiei.
~nnoirea antimiselor se impune `n orice eparhie la
schimbarea chiriarhului, situa]ie `n care s-a aflat
[i Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, `n urma
trecerii la Domnul a Arhiepiscopului Eftimie [i a
numirii `n aceast\ demnitatea arhiereasc\ a ~naltpreasfin]itului P\rinte Ioachim.
Dup\ sfin]irea lor, ~nalpreasfin]ia Sa a rostit un
cuvânt de `nv\]\tur\ `n care a precizat importan]a
vie]ii Sfântului Antipa de la Calapode[ti [i a antimisului, `n via]a liturgic\ [i canonic\ a unei parohii, precum [i motiva]ia sfin]irii acestuia, `n aceast\
zi, pentru Eparhia Romanului: „Pentru Biserica
noastr\ Ortodox\, ast\zi este o zi `nsemnat\ prin
aceea c\, `nc\ de asear\, facem pomenirea unuia
dintre sfin]ii români cei mai cunoscu]i din
Ortodoxie, Sfântul Antipa de la Calapode[ti, el fiind cinstit deopotriv\ `n Biserica Rus\, Greac\ [i
Român\. Cu darul lui Dumnezeu, fiind din p\r]ile
noastre, ale Bac\ului, a `nceput s\ se cinsteasc\ [i la
noi, mai ales `n satul s\u natal, Calapode[ti, [i
bine`n]eles [i la Centrul eparhial de la Roman,
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`ntrucât [i aici s-a ridicat un paraclis `nchinat
Sfântului Antipa. El este cunoscut [i cu numele de
Antipa Atonitul, Antipa Cuviosul, Antipa cel
Minunat. Canonizarea sa a avut loc `n anul 1992.
Atunci i s-a dat apelativul de Sfântul Antipa de la
Calapode[ti. Este primul sfânt cuvios român care
se cinste[te `n calendar la `nceputul anului.

Distribuirea noului antimis prerogativ\ a chiriarhului
Aceast\ s\rb\toare s-a `ngem\nat cu alegerea
chiriarhului Eparhiei Romanului [i Bac\ului. Una
dintre prerogativele noului chiriarh ales `ntr-o eparhie este sfin]irea [i distribuirea Sfântului Antimis `n
toate unit\]ile de cult din jurisdic]ia sa. ~n una dintre
Sfintele Liturghii pe care le s\vâr[e[te noul chiriarh,
acesta are datoria de a sfin]i antimisele care sunt indispensabile s\vâr[irii Sfintei Liturghii `n orice biseric\. Antimisul este `ntr-un fel drapelul cel mai
important al unei comunit\]i care se `ncredin]eaz\
unui preot, pe care trebuie s\-l apere chiar [i cu
pre]ul vie]ii sale. Este lucrul cel mai important dintre odoarele sfântului altar, deoarece este `nsemnat
cu Sfântul [i Marele Mir [i i se pune o p\rticic\ din
Sfintele Moa[te ale Sfin]ilor Mucenici. Sfântul Antimis este astfel cinstit asemenea Sfintelor Moa[te

sau Sfântului Mormânt. Acest antimis, ce va fi
`mp\r]it tuturor preo]ilor din eparhie, are reprezentat\ pe el Punerea `n mormânt a Domnului, dup\
modelul originalului pictat `n mod excep]ional `n
atelierele m\n\stirii Diacone[ti, de c\tre un grup de
m\icu]e entuziaste. Aceast\ icoan\ va fi a[ezat\,
al\turi de celelalte vestigii, `n Muzeul eparhiei, spre
m\rturie genera]iilor urm\toare. Ast\zi, vom s\vâr[i
prima Sfânt\ Liturghie pe acest Antimis, `n numele
Sfintei Treimi, ca Sfânta Treime s\ ne fie ocrotitoare [i ajut\toare `n misiunea noastr\“.
Aceste antimise au fost distribuite preo]ilor din
cele [ase protopopiate `mpreun\ cu alte obiecte biserice[ti `n scopul cre\rii unit\]ii liturgice `n toat\
eparhia. „Drept urmare, pronun]\m aici `n mod solemn
c\ `ntreg clerul din eparhia noastr\ va primi acest
antimis ca dar, iar antimisul cel vechi va fi retras“,
a mai precizat ierarhul. ~n cursul lunii ianuarie, la
sinaxele cu preo]ii, aceste antimise au fost `mp\r]ite
`n mod solemn `mpreun\ cu ilitonul, buretele liturgic [i alte mici odoare necesare preotului.
La finalul Sfintei Liturghii, ~naltpreasfin]ia
Sa a subliniat importan]a promov\rii sfin]ilor locali `n contextul declar\rii anului 2015 ca An omagial al misiunii parohiei [i m\n\stirii [i ca An
comemorativ al personalit\]ilor Bisericii. (pr.
Valentin B|LTOI)
ianuarie-februarie 2015

EVENIMENT

Sinaxa preo]ilor din Protopiatul Roman, 9 februarie

Sfântul Antimis d\ruit preo]ilor
din Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului
~n ziua de 10 ianuarie, dup\
Slujba Utreniei, ~naltpreasfin]itul P\rinte Ioachim, `nconjurat de p\rin]ii consilieri,
inspectori ai Centrului eparhial [i protopopi, a s\vâr[it
slujba de sfin]ire a peste 600
de antimise, care au fost d\ruite parohiilor aflate sub
jurisdic]ia Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, al\turi
de iliton, buretele liturgic [i alte mici odoare necesare preotului `n activitatea liturgic\.
Eveniment istoric `n via]a unei eparhii,
schimbarea antimiselor a debutat cu sfin]irea la
Roman a celor peste 600 de Sfinte Antimise noi,
care poart\ `n ele moa[te ale Sf. Teodosie de la
Brazi - fost episcop de Roman - [i semn\tura actualului ierarh al locului, IPS P\rinte Arhiepiscop
Ioachim. Dup\ sfin]irea antimiselor, ~naltpreaanul I (XV) nr. 1-2

sfin]itul P\rinte Arhiepiscop Ioachim a rostit un
cuvânt de `nv\]\tur\ `n care a precizat importan]a
vie]ii Sfântului Antipa de la Calapode[ti [i a antimisului, `n via]a liturgic\ [i canonic\ a unei
parohii, precum [i motiva]ia sfin]irii acestuia, `n
ziua pomenirii Sf=ntului Antipa, pentru Eparhia
Romanului [i Bac\ului: „Una dintre prerogativele noului chiriarh ales `ntr-o eparhie este
sfin]irea [i distribuirea Sfântului Antimis `n toate
unit\]ile de cult din jurisdic]ia sa. ~n una dintre
Sfintele Liturghii pe care le s\vâr[e[te noul chiriarh, acesta are datoria de a sfin]i antimisele care
sunt indispensabile s\vâr[irii Sfintei Liturghii `n
orice biseric\. Antimisul se `ncredin]eaz\ unui
preot, care trebuie s\-l apere chiar [i cu pre]ul vie]ii
sale. Este cel mai important dintre odoarele sfântului altar, deoarece este `nsemnat cu Sfântul [i
Marele Mir [i i se pune o p\rticic\ din sfintele
moa[te ale Sfin]ilor Mucenici. Sfântul Antimis este
astfel cinstit asemenea sfintelor moa[te sau
Sfântului Mormânt. Acest antimis, ce va fi d\ruit
tuturor preo]ilor din eparhie, are reprezentat\ pe el
Punerea `n mormânt a Domnului, dup\ modelul
originalului pictat `n mod excep]ional `n atelierele
m\n\stirii Diacone[ti. Aceast\ icoan\ va fi a[ezat\,
al\turi de celelalte vestigii, `n Muzeul eparhiei,
spre m\rturie genera]iilor urm\toare. Drept urmare,
pronun]\m aici `n mod solemn c\ `ntreg clerul din

eparhia noastr\ va primi acest antimis ca dar, iar
antimisul cel vechi va fi retras“, a precizat ierarhul.
~n cursul lunilor ianuarie [i februarie, la sinaxele preo]e[ti, noile antimise au ajuns la preo]ii
din eparhie, al\turi de iliton, buretele liturgic [i
alte mici odoare necesare preotului.

IPS P\rinte Ioachim d\ruie[te
Sfântul Antimis preo]ilor
din Protopopiatul One[ti
Prima sinax\ din acest an a preo]ilor din Eparhia Romanului [i Bac\ului a avut loc la Catedrala
„Pogorârea Duhului Sfânt“ din One[ti, `n ziua de
19 ianuarie. Cu acest prilej, ~naltpreasfin]itul P\rinte Arhiepiscop Ioachim a d\ruit Sfântul Antimis preo]ilor din Protopopiatul One[ti.
~ntâlnirea, ce a consemnat cea de-a XV-a
sinax\ a preo]ilor din Protopopiatul One[ti, s-a
`nscris `n tradi]ia acestei protoierii, la Sfânta
Liturghie participând ~naltpreasfin]itul P\rinte
Arhiepiscop Ioachim. ~n contextul serb\rii
„Anului omagial al misiunii parohiei [i m\n\stirii
azi“ [i „Anului comemorativ al Sfântului Ioan
Gur\ de Aur [i al marilor p\stori de suflete din
eparhii“ , cei peste 100 de preo]i „s-au `mp\rt\[it
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Joi, 29 ianuarie, Slujitorii sfintelor altare
din cele 70 de parohii ale protoieriei Sascut
s-au `mp\rt\[it `n cadrul aceleia[i Sfinte Liturghii
cu Trupul [i Sângele Mântuitorului Hristos.

EVENIMENT

Preo]ii Protopopiatului One[ti, `ntruni]i `n sinax\ liturgic\,
primesc noul antimis al IPS P\rinte Ioachim `n Catedrala „Pogorârea Duhului Sfânt“

 din acela[i potir cu ierarhul nostru [i apoi au

`ngenunchiat `n timpul rug\ciunii de dezlegare
citit\ de ~naltpreasfin]itul P\rinte Arhiepiscop
Ioachim.“, a declarat preotul Constantin Alupei,
protopop de One[ti. Un moment important la
aceast\ prim\ sinax\ din Eparhia Romanului [i
Bac\ului l-a constituit oferirea sfintelor antimise,
din partea IPS Arhiepiscop Ioachim fiec\rei biserici din acest protopopiat. ~nnoirea antimiselor
se impune `n orice eparhie la schimbarea chiriarhului, situa]ie `n care s-a aflat [i Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului, `n urma trecerii la
Domnul a arhiepiscopului Eftimie [i a alegerii `n
aceast\ demnitate arhiereasc\ a ~naltpreasfin]itului P\rinte Ioachim. ~n cadrul Sfintei Liturghii
~naltpreasfin]ia sa a explicat celor prezen]i importan]a slujirii `n comuniune liturgic\, `n jurul
Sfântului Potir `n care Hristos Domnul Se ofer\
pentru via]a lumii [i, de asemenea, a subliniat
rolul canonic, liturgic [i mistagogic al Sfântului
Antimis pentru activitatea misionar\, pastoral\ a
preo]ilor din eparhie.

Sinaxa preo]ilor
din Protopopiatul Sascut
~naltpreasfin]itul P\rinte Arhiepiscop Ioachim
s-a `ntâlnit joi, 29 ianuarie, cu preo]ii din
Protopopiatul Sascut, reuni]i `n sinax\.
20

Slujitorii sfintelor altare din cele 70 de parohii ale protoieriei Sascut s-au `mp\rt\[it `n cadrul
aceleia[i Sfinte Liturghii cu Trupul [i Sângele
Mântuitorului Hristos. De asemenea, preo]ii
parohi au primit de la ~naltpreasfin]itul P\rinte
Arhiepiscop Ioachim noile antimise, `mpreun\ cu
ilitonul, buretele liturgic [i anuarul tipiconal pe
anul 2015, `n scopul cre\rii unit\]ii liturgice `n
toat\ eparhia. „Sfântul Antimis `mpreun\ cu
Sfântul [i Marele Mir au fost oferite tuturor
preo]ilor de c\tre ierarhul nostru. A fost o mare
bucurie pentru noi faptul c\ mul]i credincio[i s-au
apropiat de Sfântul Potir pentru a primi Sfânta
~mp\rt\[anie. Comuniunea dintre cler [i credincio[i a fost `nf\ptuit\ astfel `n mod plenar, mai
ales c\ anul acesta este dedicat [i marilor p\stori
de suflete ai Bisericii noastre. Am adus astfel un
omagiu Sfântului Antipa de la Calapode[ti, care a
v\zut lumina zilei `ntr-un sat de pe cuprinsul protoieriei noastre“, a spus p\rintele protoiereu Ioan
Negoi]\.

Sfântul Antimis d\ruit bisericilor
din Protopopiatul Buhu[i
~natpreasfin]itul P\rinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului, a prezidat mar]i, 3 februarie 2014, Sinaxa preo]ilor din Protopopiatul
Buhu[i. ~ntâlnirea a avut loc la Biserica „Sfântul

Nicolae“ din localitate. Cu acest prilej, slujitorii
sfintelor altare au primit Sfântul Antimis.
La orele dimine]ii, chiariarhul locului, ~naltpreasfin]itul P\rinte Arhiepiscop Ioachim, a
s\vâr[it Sfânta Liturghie, al\turi de un sobor de
preo]i [i diaconi, `n Biserica „Sfântul Nicolae“
din Buhu[i. „A fost un moment deosebit, `ntrucât
ne-am re`ntâlnit cu ~naltpreasfin]itul P\rinte
Ioachim, care a slujit pentru prima dat\ Sfânta
Liturghie `n calitate de Arhiepiscop `n acest sfânt
l\ca[. ~n cadrul slujbei, to]i preo]ii s-au `mp\rt\[it
cu Trupul [i Sângele Mântuitorului Hristos din
acela[i potir. Ierarhul nostru a citit, atât pentru
noi, slujitorii sfintelor altare, cât [i pentru credincio[ii prezen]i, o rug\ciune de dezlegare“, a relatat pr. Vasile Cozma, protopop al Protopopiatului Buhu[i. Bucuriei comuniunii `ntru Hristos i
s-a ad\ugat hirotonia `ntru preot a diaconului
Lica Iulian Vasile, pe seama parohiei Galbeni,
Protopopiatul Buhu[i.
Apoi, ~naltpreasfin]itul Ioachim a oferit
p\rin]ilor parohi Sfântul Antimis, fâcându-i c\
sunt r\spunz\tori de misiunea pe care o au de
`ndeplinit. ~n continuare, a fost prezentat\ cartea
„Zece trepte ale poc\in]ei“, a IPS P\rinte Arhiepiscop Ioachim, recent ap\rut\ la Editura Filocalia. „Sinaxa preo]ilor a fost o s\rb\toare pentru
protopopiatul nostru. Cuvântul ierarhului s-a axat
pe rolul preotului `n parohie [i pe misiunea pe
ianuarie-februarie 2015



~n ziua de 9 februarie, la Biserica „~n\l]area
Domnului“ din Cotu Vame[, a avut loc sinaxa
preo]ilor din Protopopiatul Roman.

care acesta o are de `ndeplinit. De asemenea, IPS
P\rinte Ioachim a atras aten]ia asupra dificult\]ii
misiunii preotului `n contextul actual al lumii
moderne secularizate. La slujb\ au participat atât
credincio[ii din Buhu[i, cât [i din `mprejurimi, cu
to]ii tr\ind `ntr-o stare de comuniune“, a ad\ugat
p\rintele protopop Vasile Cozma.



Noul antimis, reconfirmare a
misiunii preo]ilor `n eparhii

Sinaxa preo]ilor din Protopiatul Buhu[i, 3 februarie

~n ziua de 9 februarie, la Biserica „~n\l]area
Domnului“ din Cotu Vame[, a avut loc sinaxa
preo]ilor din Protopopiatul Roman. ~naltpreasfin]itul P\rinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului, a fost `ntâmpinat de tinerii
elevi ai [colii din localitate, `mbr\ca]i `n ve[mânt
de s\rb\toare, precum [i de cei peste o sut\ de
preo]i prezen]i la eveniment. ~nainte de oficierea
Sfintei Liturghii, ~naltpreasfin]ia Sa a precizat
motiva]ia `ntâlnirii `n comuniunea de slujire liturgic\ [i rolul antimisului `n via]a de parohie. „~n
ziua `n care Ortodoxia serbeaz\ Odovania
praznicului ~ntâmpin\rii Domnului, ne-am
adunat pentru a ne `mp\rt\[i cu Trupul [i Sângele
Domnului nostru Iisus Hristos, pentru a fi `n comuniune `n jurul potirului euharistic al dragostei
lui Hristos, `n sinax\, pentru a comunica liturgic

Sinaxa preo]ilor din Protopiatul Sascut, 29 ianuarie

anul I (XV) nr. 1-2
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~n cadrul solemn al Sfintei Liturghii slujit\ `n ziua de
10 februarie, la Biserica „Izvorul T\m\duirii“ din
D\rm\ne[ti, IPS P\rinte Arhiepiscop Ioachim a d\ruit
Sfântul Antimis preo]ilor din Protopopiatul Moine[ti.

EVENIMENT

~n ziua de pomenire a Cuviosului Antipa, ocrotitorul eparhiei, IPS P\rinte Ioachim a sfin]it noul antimis chiriarhal

 `n soborul preo]ilor Protopopiatului Roman, `n

una dintre cele mai reprezentative biserici ale
eparhiei [i `n acela[i timp cea mai mare catedral\
din mediul rural“, a precizat ierarhul `n cuvântul
s\u. „Alt context al `ntâlnirii de ast\zi este cel al
distribuirii Sfintelor Antimise preo]ilor din protopopiatul Roman. Antimisul este unul dintre
cele mai importante obiecte din biseric\,
deoarece `l ajut\ pe preot la desf\[urarea ritualului liturgic. Antimisele `mp\r]ite ast\zi sunt realizate dup\ o icoan\ pictat\ `n atelierele M\n\stirii
Diacone[ti [i poart\ p\rticele din moa[tele sf.
Teodosie de le Brazi. Acum, `n contexul serb\rii
Anului Omagial consacrat misiunii parohiei [i
m\n\stirii, antimisele vor fi d\ruite fiec\rei biserici. Acestea sunt tot atâtea motive ce ne
`ndeamn\ s\ r\mânem `n unitatea liturgic\, dogmatic\ [i canonic\ statornicit\ de Sfin]ii P\rin]i ai
Cre[tin\t\]ii“, a mai men]ionat IPS Ioachim.
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La finalul Sfintei Liturghii, preotul protopop
Drago[ Munteanu a rememorat momentele cele
mai importante ce au marcat `nceputul de an
pentru Eparhia Romanului [i Bac\ului, apoi a
subliniat importan]a `ntâlnirii `n sinax\ a
preo]ilor din acest protopopiat: „Ast\zi am avut
bucuria de a ne `mp\rt\[i din acela[i potir cu
~naltpreasfin]itul nostru Arhiepiscop Ioachim realizând unitatea liturgic\ [i dogmatic\ m\rturisit\ de dou\ mii de ani `n aceste ]inuturi moldave. Aceast\ `ntâlnire `n sinax\ are o importan]\
istoric\ deoarece ast\zi am primit Sf=ntul Antimis semnat de ierarhul nou-instalat. Antimisul
materializeaz\ mandatul dat de ierarh preotului
`n parohia `ncredin]at\“.
~n acela[i context, a fost omagiat\ personalitatea vrednicului de pomenire patriarh Teoctist
Ar\pa[u, de la a c\rui na[tere s-au `mplinit, pe 7
februarie, 100 de ani.

Preo]ii moine[teni
au primit Sfântul Antimis
din mâinile ierarhului
~n cadrul solemn al Sfintei Liturghii slujit\ `n
ziua de 10 februarie, la Biserica „Izvorul
T\m\duirii“ din D\rm\ne[ti, IPS P\rinte Arhiepiscop Ioachim a d\ruit Sfântul Antimis preo]ilor
din Protopopiatul Moine[ti.
~ntâlnirea de suflet a ierarhului cu preo]ii
moine[teni a consemnat [i hirotonia `ntru preot a
diaconului Alixandrescu Andrei, [i `ntru diacon a
tân\rului Popa Constantin. Un moment important
al acestei sinaxe l-a constituit acordarea fiec\rui
preot paroh din Protopopiatul Moine[ti a Sfântului
Antimis, semnat de ~naltpreasfin]itul Arhiepiscop
Ioachim. ~n cuvântul de `nv\]\tur\ rostit cu acest
prilej ~naltpreasfin]ia Sa a subliniat importan]a
ianuarie-februarie 2015



~n diminea]a zilei de 12 februarie, la Catedrala
„~n\l]area Domnului“ din municipiul Bac\u, a avut
loc Sinaxa preo]ilor din Protopopiatul Bac\u.

Sinaxa preo]ilor din Protopiatul Moine[ti, 10 februarie

 liturgic\, dogmatic\ [i canonic\ a slujirii preo]ilor tând semn\tura noului chiriarh, a ~naltpreasfin]i- slujirea liturgic\ `n sobor“, a precizat IPS P\rinte
`n sinax\, precum [i semnifica]iile teologice [i administrative ale Sfântului Antimis pentru activitatea misionar\ a preotului `n parohia `n care activeaz\. Al\turi de Sfântul Antimis preo]ilor le-a
fost `nmânat Sfântul [i Marele Mir precum [i un
volum ce cuprinde rânduielile tipiconale ale slujbelor religioase ce vor fi s\vâr[ite `n acest an.

Plinire [i comuniune la Catedrala
„~n\l]area Domnului“ din Bac\u
Dup\ aproape patru decenii, `n bisericile din
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, sfintele
antimise au fost schimbate. Unul dintre cele mai
importante odoare sacre, f\r\ de care nu se poate
sluji Sfânta Liturghie, este a[ezat pe toate Sfintele Mese, acolo unde se aduce jertfa cea nesângeroas\ a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, puranul I (XV) nr. 1-2

tului P\rinte Arhiepiscop Ioachim.
~n diminea]a zilei de 12 februarie, la Catedrala „~n\l]area Domnului“ din municipiul Bac\u, a avut loc Sinaxa preo]ilor din Protopopiatul
Bac\u. A fost ultima `ntâlnire din seria celor [ase
derulate `n protopopiatele de pe cuprinsul
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `n cadrul
c\rora preo]ii au primit `n dar sfintele antimise.
La Sf=nta Liturghie oficiat\ de IPS P\rinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului, al\turi de PS Ioan Casian de Vicina, episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor dou\
Americi, au participat to]i preo]ii care slujesc
canonic `n acest protopopiat. „S\ fim ca unii care
aducem slav\ lui Dumnezeu `n biseric\. Ne
adun\m `n sinax\ s\ ar\t\m comuniunea `n numele Preasfintei Treimi, s\ ne `mp\rt\[im din
Trupul [i Sângele Mântuitorului nostru Hristos,
amintindu-ne cât de `n\l]\toare [i important\ este

Ioachim `n cuv=ntul rostit cu aceast\ ocazie.
Bucuria [i reafirmarea asum\rii demnit\]ii
preo]e[ti au fost aduse `n aten]ia participan]ilor [i
prin hirotonirea tân\rului diacon Popa Constantin
`ntru preot.
Dup\ cuminecarea din acela[i Sfânt Potir, IPS
P\rinte Arhiepiscop Ioachim a `nmânat preo]ilor
parohi Sfântul Antimis, ce poart\ `ntr-`nsul parte
din moa[tele Sfântului Ierarh Teodosie de la
Brazi, mucenic al lui Hristos, p\stor de suflete `n
veacul al XVII-lea, pe acela[i scaun vl\dicesc de
la Roman.
~n semn de pre]uire, recuno[tin]\ [i dragoste,
din partea slujitorilor sfintelor altare din aceast\
protoierie, preotul protopop Costic\ Busuioc a oferit IPS P\rinte Ioachim o icoan\ deosebit\ purtând
chipul Maicii Domnului cu Pruncul Iisus Hristos.
(pr. V. B|LTOI [i pr. Ctin GHERASIM)
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~n cazul `n care ierarhul este nevoit s\ retrag\ antimisul
dintr-o parohie din motive de indisciplin\ a preotului sau
de apostazie a comunit\]ii, acea parohie se desfiin]eaz\.

EVENIMENT

Sfântul Antimis - Altar dumnezeiesc
pentru s\vâr[irea `n orice loc a Sfintei Liturghii
La `nceputul anului 2015, Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului s-a bucurat de organizarea unui eveniment istoric, ce marcheaz\ o nou\ etap\ `n
parcursul acestei eparhii: `ntronizarea
primului arhiepiscop ales - IPS P\rinte Ioachim Giosanu.
Odat\ cu acest moment, potrivit
rânduielilor canonice [i statutare, noul
ierarh are obliga]ia de a d\rui tuturor
l\ca[urilor de cult din eparhie Sfântul
Antimis, precum [i Sfântul [i Marele
Mir primit de la Patriarhia Român\
(cf. Art. 88, lit. J din Statutul de organizare [i func]ionare al Bisericii
Ortodoxe Române).
Sfântul Antimis este odorul de mare
pre] al unei biserici, pentru c\ prin el comunitatea credincio[ilor unei parohii se
identific\ a fi p\str\tori ai dreptei credin]e [i `n comuniune cu ierarhul locului, garan]ie fiind `ns\[i semn\tura
chiriarhului. De altfel, `n cazul `n care
ierarhul este nevoit s\ retrag\ antimisul dintr-o parohie din motive de indisciplin\ a preotului sau de apostazie a comunit\]ii, acea parohie se desfiin]eaz\.
El este confec]ionat dintr-o pânz\
de in sau m\tase, de form\ dreptunghiular\, având imprimat\ reprezentarea punerii `n mormânt a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, imagine
`n care se reg\sesc chipul Maicii
Domnului, al femeilor mironosi]e, al
lui Iosif din Arimateea [i al altor
ucenici, iar `n plan secund Sfânta
Cruce. ~n col]urile Sfântului Antimis
sunt pictate chipurile celor patru Sfin]i
Evangheli[ti, ca cei ce au fost martorii
activit\]ii p\mânte[ti a Fiului lui
Dumnezeu `ntrupat, [i care au consemnat acestea `n paginile Noului Testament. Al\turi de aceste imagini, `n
partea de sus, este `nscris textul: „Altar dumnezeiesc [i sfânt pentru s\vâr[irea pe acesta, `n orice loc a Sfintei
Liturghii“, iar `n partea de jos sunt
consemnate data sfin]irii, hramul bisericii, parohia, protopopiatul, autetintificate prin semn\tura chiriarhului.
Dup\ ce a fost preg\tit un num\r
de antimise potrivit cu num\rul bisericilor din eparhie, `n acestea sunt puse
p\rticele din moa[tele unui sfânt mucenic, iar ierarhul, `nainte de oficierea
Sfintei Liturghii, s\vâr[e[te slujba de
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Icoana Punerii `n morm=nt a M=ntuitorului, lucrat\ de maicile de la M\n\stirea
„Adormirea Maicii Domnului“, Diacone[ti, a devenit Sf=ntul Antimis
al noului chiriarh al Romanului [i Bac\ului, IPS P\rinte Ioachim

sfin]ire, `n cadrul c\reia le strope[te cu
aghiasm\ mare, ap\ de trandafir [i le
unge, `n numele Preasfintei Treimi, cu
Sfântul [i Marele Mir.
Rolul Sfântului Antimis este cunoscut din primele veacuri cre[tine, el ]inând loc de Sfânt\ Mas\. ~n zorii cre[tinismului, bisericile erau construite
pe mormintele martirilor, care reprezentau `ns\[i piatra altarului. ~n timpul persecu]iilor, pentru c\, atât slujitorii, cât [i credincio[ii erau nevoi]i s\
fug\, s-a recurs la folosirea unei pânze
(antimis, ant… - „`n loc de“ [i m…nsoj „mas\“, a[adar, etimologic antimis „`n loc de mas\“) care s\ poat\ ]ine loc
de Sfânt\ Mas\, [i, `n cazul `n care un
pericol s-ar anun]a `n timpul s\vâr[irii
Sfintei Euharistii, s\ se poat\ strânge
Sfintele, astfel `ncât slujba s\ poat\ fi
continuat\ `ntr-un loc ferit, pentru ca
Trupul [i S=ngele M=ntuitorului s\ nu
fie p=ng\rite. ~n aceast\ pânz\ se
puneau, `ntr-un buzun\ra[, p\rticele
din moa[tele unor sfin]i martiri.

~n anul 1978, c=nd Arhiepiscopul
Eftimie Luca a fost `ntronizat ca episcop al Romanului [i Hu[ilor, la unele
biserici de pe cuprinsul eparhiei noastre au ajuns Sfinte Antimise `n care au
fost puse p\rticele din moa[tele Sf.
Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava,
unde ierarhul fusese anterior stare] al
M\n\stirii „Sf. Ioan cel Nou Suceava“.
Pentru noile Sfinte Antimise ce au
fost oferite anul acesta bisericilor din
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului,
~naltpreasfin]itul P\rinte Ioachim a
rânduit s\ fie puse p\rticele din moa[tele Sfântului Ierarh Martir Teodosie
de la Brazi, fost episcop al Romanului.
Moa[tele sfântului ierarh au fost
aduse [i d\ruite Catedralei arhiepiscopale „Sfânta Cuvioas\ Parascheva“ de
c\tre vrednicul `ntru pomenire Epifanie,
Arhiepiscopul Buz\ului [i Vrancei, `n anul 2009, `n cadrul evenimentelor dedicate ridic\rii Episcopiei Romanului la
rangul de arhiepiscopie. (arhid. CiprianIoan IGNAT)
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ACTUALITATE
Prima Adunare Eparhial\
sub protia IPS Arhiepiscop Ioachim
Mireni [i preo]i au participat `n
ziua de 21 februarie la Adunarea
Eparhial\ a Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, prima
desf\[urat\ sub protia ~naltpreasfin]itului P\rinte Arhiepiscop Ioachim. Lucr\rile Adun\rii
Eparhiale au fost precedate, ca
`n fiecare an, de `ntrunirea membrilor Consiliului Eparhial, care
a avut loc mar]i, 17 februarie, la
Centrul eparhial de la Roman.
Sub pre[edin]ia IPS Arhiepiscop Ioachim,
membrii Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului s-au `ntâlnit, mar]i 17 februarie, `n sala de consiliu a Centrului eparhial de
la Roman, `n [edin]a de lucru premerg\toare
Adun\rii Eparhiale. Cu acest prilej, responsabilii
sectoarelor din Administra]ia Eparhial\ au
prezentat sinteza activit\]ii pastoral-misionare,
cultural-educa]ionale [i social-filantropice din
anul 2014 la nivelul fiec\rei subunit\]i, pe baza
d\rilor de seam\. De asemenea, au fost dezb\tute
principalele aspecte financiar-contabile de la
nivelul Centrului eparhial [i al subunit\]ilor. ~n
partea a doua a lucr\rilor au fost analizate propunerile de proiecte [i programe `n vederea recept\rii [i aplic\rii, la nivelul Centrului eparhial, al
protopopiatelor, parohiilor [i m\n\stirilor, a hot\rârilor Sfântului Sinod cu privire la „Anul omagial al misiunii parohiei [i m\n\stirii ast\zi“ [i
„Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gur\ de
Aur [i al marilor p\stori de suflete din eparhii“.

Prezentarea rapoartelor
de activitate ale sectoarelor
Centrului eparhial
Adunarea Eparhial\ a Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, prima desf\[urat\ sub protia
~naltpreasfin]itului P\rinte Arhiepiscop Ioachim,
s-a desf\[urat la Roman, s=mb\t\ 21 februarie
2015. Conform tradi]iei, evenimentul a debutat
dup\ Sf=nta Liturghie, oficiat\ `n Catedrala arhiepiscopal\ „Sfânta Cuvioas\ Parascheva“. ~n prezen]a IPS P\rinte Arhiepiscop Ioachim, `n continuare s-a oficiat Slujba de Te-Deum, de c\tre un
sobor de slujitori sub protia arhim. Pimen Costea,
vicar-administrativ al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului. La aceast\ slujb\ de mul]umire au
fost prezen]i clerici [i mireni, membri ai Adun\rii
eparhiale, precum [i numero[i credincio[i. Apoi,
anul I (XV) nr. 1-2

~ntrunirea membrilor Consiliului Eparhial a precedat reunirea Adun\rii Eparhiale
a Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului

Lucr\rile Adun\rii Eparhiale au debutat cu oficierea unei slujbe de mul]umire
`n Catedrala arhiepiscopal\ din Roman

`n sala de [edin]e a Centrului eparhial, au `nceput
lucr\rile Adun\rii Eparhiale prezidate de IPS
Arhiepiscop Ioachim. ~naltpreasfin]ia Sa [i-a exprimat bucuria de a se re`ntâlni la `nceputul anului 2015, cu membrii deputa]i pentru a evalua activitatea pastoral-misionar\, cultural\, administrativ\, financiar\, patrimonial\, desf\[urat\ `n anul
2014. „Dup\ ce am s\vâr[it slujba de Te-Deum `n
Catedrala str\veche a Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului, ne-am `ntrunit aici, la sala de [edin]e,
pentru a face o retrospectiv\ a celor ce le-am
s\vâr[it cu ajutorul lui Dumnezeu, `n anul 2014.
Ne-am rugat ca Dumnezeu s\ ne c\l\uzeasc\ pa[ii
spre a `mplini cele ce sunt de folos `n via]a
noastr\, `n activitatea pe care o desf\[ur\m `n
cadrul Eparhiei, pentru fiii duhovnice[ti rândui]i
spre a-i p\stori pe calea mântuirii“, a spus IPS
P\rinte Ioachim `n cuvântul rostit `n deschiderea
lucr\rilor. „V\ mul]umesc pentru `ncrederea,
dragostea [i sprijinul acordat `n tot acest timp,
pentru c\ v-a]i implicat `n proiectele pe care le-am
ini]iat [i derulat `n a doua parte a anului 2014.
Implicarea dumneavoastr\ ne d\ speran]\ [i

`ncredere c\ eparhia Romanului [i Bac\ului `[i va
continua misiunea de p\strare [i promovare a valorilor credin]ei ortodoxe str\mo[e[ti, de c\l\uzire
a credincio[ilor [i de sfin]ire a vie]ii lor, de orientare a noastr\ a tuturor c\tre Hristos, Cel ce ne
prime[te pe fiecare cu dragoste.“, a ad\ugat IPS
Arhiepiscop Ioachim, care, apoi, a prezentat pe
scurt, activit\]ile derulate `n anul 2014, ar\tând c\
acestea s-au f\cut potrivit nevoilor spirituale, culturale, pastorale [i misionare ale credincio[ilor,
implic=nd [i membrii Adun\rii eparhiale.
~n cadrul a cinci comisii de lucru s-a luat act de
rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului
eparhial [i ale celorlalte subunit\]i biserice[ti [i au
fost aprobate propunerile pentru anul 2015. La finalul `ntâlnirii, ierarhul a mul]umit tuturor membrilor laici ai Adun\rii eparhiale care s-au implicat `n
activitatea social-filantropic\, sprijinind `n mod deosebit centrele Funda]iei „Episcop Melchisedec“
de la Roman [i Bac\u [i Centrul reziden]ial pentru
b\trâni de la Hârja, precum [i celelalte proiecte
desf\[urat `n anul 2014. (pr. Ctin GHERASIM)
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~n lunile martie [i octombrie 2014, s-au organizat
la Centrul eparhial Examene de capacitate
preo]easc\, la care au participat 26 de candida]i.

RAPORTE DE
ACTIVITATE

Raportul Sectorului administrativ-bisericesc
pentru anul 2014
Anul 2014 poate fi considerat
un an `n care toate eforturile
au fost canalizate `n scopul
bunei desf\[ur\ri a activit\]ii
[i a implement\rii hot\rârilor
Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române `n toate
unit\]ile de cult din eparhia
Romanului [i Bac\ului.
~n ceea ce prive[te Cancelaria eparhial\, `n Registrul de `nregistrare a coresponden]ei [i a documentelor Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului s-au
`nregistrat `n anul 2014 un num\r de 3100 de acte,
acestea fiind dirijate de c\tre ~naltpreasfin]itul
Ioachim spre studiere, cercetare, analiz\ [i competent\ solu]ionare sectoarelor administra]iei eparhiale: Permanen]ei, Consiliului eparhial, exarhului, inspectorilor, protopopilor [i tuturor celorlalte persoane cu atribu]ii de conducere din cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
~n cursul anului 2014, au fost ]inute dou\ [edin]e ale Adun\rii eparhiale, dou\ [edin]e ale Consiliului eparhial [i 16 [edin]e ale Permanen]ei Consiliului eparhial, `n care au fost analizate mai multe
dosare privind mi[c\ri de personal, atât `n administra]ia eparhial\, cât [i la parohii [i m\n\stiri.
Permanen]a Consiliului eparhial a aprobat
urm\toarele modific\ri: 5 numiri `n structura Permanen]ei Consiliului eparhial (arhim. Pimen
Costea - Vicar administrativ, pr. I. Gherasimescu
- consilier Sector social-filantropic, pr. E. Ciuche
- inspector Sector social-filantropic, pr. Gh.
Paleu - consilier Sector Patrimoniu [i construc]ii,
pr. G. Buzdugan - inspector statistic\); 2 revoc\ri
din structura Permanen]ei Consiliului eparhial,
`nfiin]area a 2 noi subsectoare la Centrul eparhial
(subsectorul Statistic\, `n cadrul Sectorului administrativ [i Subsectorul Audit financiar); 3 numiri `n cadrul Consistoriul eparhial (pr. Nicolae
Hurjui, pr. Constantin Tiron, pr. Maricel Onofrei); 10 numiri la Centrul eparhial , 7 `ncet\ri de
angaj\ri la Centrul eparhial; 11 `nfiin]\ri de posturi la parohii/m\n\stiri, 10 desfiin]\ri posturi
parohii/m\n\stiri; desfiin]\rea unei unit\]i administrative; `nfiin]\rea a 11 unit\]i; deta[\ri de la
Centrul eparhial la Funda]ia „Episcop Melchisedec“ - 4; supliniri - 3; `nfieri `n Eparhia Romanului [i Bac\ului - 4; ie[iri din eparhie - 7; transform\ri posturi - 8; transform\ri unit\]i - 2; revoc\ri/`ncet\ri protopopiate - 10; numiri protopopiate - 10; transferuri parohii /m\n\stiri - 12; 56 de
numiri `n post clerical parohii / m\n\stiri; `ncet\ri
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Activitatea pastoral-misionar\
~naltpreasfin]itul Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului [i Bac\ului a avut [i `n anul 2014 o intens\ activitate pastoral-misionar\, ce s-a concretizat `n: 126 - Liturghii arhiere[ti; 163 - Sfinte
Taine [i Ierurgii; 15 - Sfin]iri biserici; 9 Resfin]iri biserici - 9; Sfin]iri a[ez\minte social filantropice - 5; Hirotonii - 20; Hirotesiri - 38.

Ob]inerea gradelor profesionale
~n lunile martie [i octombrie 2014, s-au organizat la Centrul eparhial Examene de capacitate
preo]easc\, la care au participat 26 de candida]i
(17 `n martie [i 9 `n octombrie).
~n 2014 am avut preo]i care au urmat cursurile
de Definitivat (7) [i de Gradul II (5) `n preo]ie, `n
cadrul Facult\]ii de Teologie Ortodox\ din Ia[i. Cu
respectarea prevederilor legale, statutare [i a hotorârilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, pe baz\ de dosar, s-au echivalat: gradul I
(1) [i gradul II,(2) [i Definitiv (2).
`n post clerical parohii / m\n\stiri - 31; numiri `n
post neclerical parohii/ m\n\stiri - 78; `ncet\ri
din post neclerical parohii / m\n\stiri - 76; `mbisericiri - 5.
~n urma tuturor modific\rilor din anul 2014,
structura Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
se prezint\ astfel :
A. Personal:
- IPS Ioachim Giosanu - Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului;
- Adunarea eparhial\ - 29 membri;
- Consiliul Eparhial
- Permanen]a Consiliului eparhial
- Angaja]i clericali [i neclericali ai Centrului
eparhial - 80
- Protopopi - 6
- Angaja]i clericali [i neclericali protopopiate
- 1285
- Vie]uitori clericali [i neclericali din m\n\stiri
[i schituri - 416 (vie]uitori: 87 monahi, 329 monahii);
-Angaja]i `n unit\]ile bugetare din alte institu]ii - 30
B. Unit\]i - Centrul eparhial
- Protopopiate - 6; Parohii - 530; Filii - 158;
- M\n\stiri - 22; Schituri - 11; Metocuri - 0;
- Capele `n unit\]i bugetare - 38;

Corpul de inspec]ie [i control
~n problemele de disciplin\ a clerului de mir,
dar [i a clerului monahal, din raportul pr. Inspector
eparhial Dorel Eva afl\m c\ nu s-au constatat grave
abateri, cazurile ivite au fost tratate cu mare aten]ie
[i date spre cercetare dup\ caz, fie inspectorului
eparhial, fie exarhului m\n\stirilor, luându-se de
fiecare dat\ m\surile care se impuneau.
Corpul de inspec]ie [i control a avut, `n cursul
anului 2014, `n cercetare un num\r de 85 de
cauze, memorii, reclama]ii la adresa personalului
clerical [i neclerical din cuprinsul Eparhiei, s-au
efectuat 4 anchete la parohii [i oficii protopope[ti
[i 81 anchete la Centrul eparhial. ~n urma cercet\rilor, din dorin]a de a `ndrepta [i con[tientiza pe
cei indisciplina]i, au fost aplicate pedepse: o caterisire, dou\ opriri de la s\vâr[irea tuturor lucr\rilor sfinte pe o anumit\ perioad\, dou\ transferuri disciplinare, dou\ pierderi ale oficiului de
paroh, patru canonisiri la m\n\stiri [i trei avertismente cu dojan\ arhiereasc\.
Au fost `nregistrate 58 de divor]uri religioase [i
au fost acordate 54 de binecuvânt\ri pentru oficierea c\s\toriei a II-a. Au fost aprobate un num\r de
82 de cereri de trecere de la alte culte la Biserica
Ortodox\ Român\ (69 de la Biserica romanocatolic\, 3 de la Cultul penticostal, 1 de la Cultul
evanghelist, 1 de la religia musulman\, 2 de la ru[ii
lipoveni, 5 de la Cultul adventist de ziua a VII-a [i
1 de la Cultul baptist). Pe parcursul aceleia[i peianuarie-februarie 2015



Biroul statistic\ din cadrul Sectorului
Administrativ-bisericesc a fost
`nfiin]at `n data de 1 iunie 2014.

 rioade s-a consemnat [i o renun]are la calitatea de
membru al Bisericii Ortodoxe Române.
Au fost acordate 56 de pogor\minte pentru
oficierea Sf.Taine a Cununiei `n timpuri oprite, 3
pogor\minte privitoare la s\vâr[irea Sf. Taine a
Cununiei persoanelor aflate `n diverse grade de
rudenie, 2 binecuvânt\ri pentri c\s\torie a absolven]ilor de teologie
S-au mai cercetat [i rezolvat trei cazuri de
ne`n]elegeri cu privire la locurile de veci din cimitirele administrate de parohii, precum [i acordarea a dou\ binecuvânt\ri pentru clerici de a se
prezenta `n instan]\ `n diferite cauze `n interes
personal sau `n interesul parohiei.

Subsectorul Statistic\
Biroul statistic\ din cadrul Sectorului Administrativ-bisericesc a fost `nfiin]at `n data de 1 iunie 2014 [i are ca scop organizarea datelor statistice din Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului
prin crearea de baze de date specifice, administrarea acestor baze [i analiza datelor pentru a fi
furnizate rapoarte necesare diferitelor sectoare.
~n ce prive[te structura confesional-religioas\ a
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, s-a constituit o baz\ cu date furnizate de c\tre Institutul
Na]ional de Statistic\ cu referire la recens\mintele
popula]iei [i locuin]elor, desf\[urate `n anii 1992,
2002 [i 2011. Prin prelucrarea acestor date se poate
analiza evolu]ia structurii confesional-religioase [i
se pot trage concluzii necesare `n luarea de decizii
cu privire la activitatea pastoral-misionar\ [i cultural\ desf\[urat\ `n anumite zone ale eparhiei.
Pentru buna desf\[urare a activit\]ii administrative s-a creat o baz\ de date ce cuprinde toate
unit\]ile de cult din cadrul Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, func]iile [i personalul angajat, fiecare din aceste `nregistr\ri având ata[ate reperele
specifice [i totodat\ corelate, astfel `ncât se pot
ob]ine cu u[urin]\ diverse situa]ii statistice [i rapoarte necesare activit\]ii administrative, economice sau din alte sectoare ale Centrului Eparhial.
Pentru buna organizare a eviden]ei financiarcontabile din unit\]ile de cult s-a continuat acordarea de asisten]\ preo]ilor parohi [i stare]ilor din
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, `n utilizarea programului Cancelarie bisericeasc\ [i totodat\ s-a coordonat transmiterea execu]iilor bugetare la termenele stabilite (din trei `n trei luni).
Pe baza datelor economice colectate s-au `ntocmit rapoarte [i s-au centralizat datele pentru anii
2012, 2013, 2014 pentru eventuale analize ulterioare privind evolu]ia `n timp sau la un moment
dat a situa]iei economice.
Pentru anul 2015 ne propunem s\ continu\m
administrarea [i completarea bazelor de date statistice existente [i adaptarea lor continu\ la cerin]ele administrative din partea sectoarelor Centrului Eparhial, ale forurilor superioare sau ale altor institu]ii cu care colabor\m.
anul I (XV) nr. 1-2

Pe parcursul anului 2014, IPS P\rinte Ioachim a hirotoni 20 de noi slujitori

Subsectorul Securitate
[i s\n\tate `n munc\
~n ceea ce prive[te raportul de securitate [i
s\n\tate `n munc\ (SSM), s-au elaborat `n scopul
planific\rii, m\suri specifice pentru reducerea
riscului asupra s\n\t\]ii angaja]ilor, calit\]ii factorilor de mediu [i integrit\]ii bunurilor materiale, `n caz de evenimente. ~n cursul anului 2014
SSM a desf\[urat o ampl\ activitate `n ceea ce
prive[te instruirea tuturor angaja]ilor eparhiei,
implicându-se în prezentarea modific\rilor [i
complet\rilor ce s-au adus la Legea S\n\t\]ii 319.
În sarcina sectorului SSM a intrat organizarea [i
buna desf\[urare a vizitei medicale anuale `n
cadrul eparhiei, la fiecare protopopiat, [i, odat\

cu aceast\ vizit\, s-a efectuat [i instruirea periodic\ a angaja]ilor, atât clericali cât [i neclericali.
~n luna decembrie, sub `ndrumarea pr. inspector Silviu Dan Matei, s-a desf\[urat, `n colaborare
cu Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\, o ampl\ activitate de prevenire a incendiilor in toate
parohiile eparhiei prin campania RISC „S\n\tatea nu e un joc de noroc“.
Pentru anul 2015, prin Sectorul SSM, ne
propunem ca, pe lâng\ solu]ionarea problemelor curente, s\ implement\m un plan de
interven]ie pentru fiecare l\ca[ de cult, dar [i
s\ asigur\m efectuarea `n condi]ii optime a
vizitei medicale anuale [i instructajele periodice. (pr. Alexandru ZAMFIR, Consilier
administrativ)
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De-a lungul anului 2015 s-au acordat
importante ajutoare financiare
unor parohii din cuprinsul eparhiei.

Peste 500.000 de lei aloca]i pentru activit\]i
social-filantropice
La ini]iativa [i cu binecuvântarea ~naltpreasfin]itului P\rinte Arhiepiscop Ioachim,
Sectorul Economic [i Compartimentul Financiar - contabil organizate `n cadrul Centrului
eparhial de la Roman, prin gestionarea eficient\ a resurselor materiale si financiare, respectând prevederile legale precum [i dispozi]iile
Statutului de Organizare al BOR, au reu[it
`mplinirea mai multor obiective dintre care
eviden]iem:

Achizi]ii [i `ntregirea patrimoniului
Pe parcursul anului 2014 s-a achizi]ionat suprafa]a de 171 hectare de p\dure `n Comuna
Români, jud Neam]; s-a comandat [i confec]ionat
`n atelierele Patriarhiei Române o racl\ din
argint, `n care au fost a[ezate sfintele moa[te
aflate `n patrimoniul Catedralei arhiepiscopale
„Sf. Cuv. Parascheva“; s-au achizi]ionat: birotic\,
mobilier, utilaje de lucru, obiecte de inventar, cu
scopul de a asigura o bun\ desf\[urare a activit\]ilor derulate la nivelul Centrului eparhial
precum [i la celelalte unit\]i subordonate acestuia
(Ite[ti, Valea Budului etc).
~ntrucât clopotele montate `n turnul de la intrarea `n incinta Centrului nu mai sunt
func]ionale, s-a achizi]ionat [i montat un sistem
de clopot electronic. S-a trecut `n patrimoniul
Centrului eparhial complexul bisericesc/monahal
de la Valea Budului, a c\rui valoare de inventar
este de 698000 lei.

Construc]ii noi [i reabilitate
{i `n anul 2014 s-a acordat o aten]ie deosebit\
activit\]ilor administrative [i gospod\re[ti derulate `n cadrul Schitului „Sf. P\rin]i Ioachim [i
Ana“, loc Ite[ti, jud. Bac\u. Sub coordonarea PC
Protos. Nicodim Bi]ic, consilier administrativ
gospod\resc, prin intermediul sectorului economic-financiar s-a reu[it reabilitarea, recompartimentarea [i mobilarea unui imobil aflat `ntr-o
evident\ stare de degradare, `n care `[i va
desf\[ura activitatea viitorul c\min de b\trâni
`nfiin]at la schitul amintit;
O aten]ie deosebit\ s-a ar\tat de asemenea activit\]ilor organizate la Metocul chiriarhal de la
Valea Budului. Men]ion\m construirea unui impun\tor zid de sus]inere a malurilor, construc]ia
acestuia fiind impus\ de alunec\rile de teren survenite `n prim\vara anului 2014. De asemenea
s-a realizat reabilitarea capelei cu hramul
„Acoper\mântul Maicii Domnului“, c\reia i s-a
schimbat acoperi[ul, a fost izolat\ [i a fost `nzestrat\ cu o catapeteasm\ nou\, reabilitându-se to28

todat\ [i crucea/troi]a metalic\ amplasat\ `n fa]a
bisericii din lemn.
La Centrul eparhial s-a reu[it reabilitarea
trapezei, crearea unui spa]iu destinat producerii
prescurilor, s-a reamenajat/reabilitat c\minului
preo]esc, imobilul `n care locuiesc p\rin]ii slujitori ai Catedralei arhiepiscopale [i s-a realizat
izolarea subsolului Vilelor de protocol „Lucian
Triteanu“ care au fost [i igienizate/zugr\vite.
Datorit\ dezvolt\rii activit\]ii sectorului de
colportaj s-a impus [i s-a realizat extinderea
spa]iului `n care `[i desf\[oar\ activitatea acest
sector, coordonat de monahia Dionisia {chiopu.
Amintim totodat\ [i activitatea derulat\ `n Atelierul de lumân\ri „Sf. Fotini“, coordonat de monahia Anastasia }=]aru, `n care au fost produse peste
80 tone lumân\ri. De asemenea, Atelierul de croitorie a desf\[urat o activitate sus]inut\, producând
230 de ve[minte preo]e[ti, reverende, veste etc.
Institu]ia noastr\ a sprijinit [i `n acest an
proiectul de reabilitare a imobilului din str. Mihai
Eminescu nr 10, Bac\u, cunoscut dup\ numele
proiectantului/proprietarului s\u G. Sterian,
proiect implementat prin Parohia „Sf. ~mp\ra]i“,
Bac\u, `n parteneriat cu Prim\ria Bac\u. S-a
reu[it consolidarea funda]iei, a subsolului, torcretarea pe centurile orizontale de la subsol, turnarea plan[eului dintre subsol/parter [i, de asemenea, s-a construit scara interioar\ a turnului.
Realizarea tuturor acestor investi]ii a presupus un efort financiar pentru institu]ia noastr\ estimat la valoarea de 652 954 lei.

Implicarea `n activit\]i
social-filantropice
~n cadrul programului social educa]ional
„L\sa]i copiii s\ vin\ la Mine“ organizat `n perioada premerg\toare `nceperii anului [colar, `n
toate ora[ele importante din cuprinsul eparhiei, s-au
oferit rechizite pentru [coal\ unui num\r de 6000
copii. La sfâr[itului anului [colar 2013 - 2014 au
fost premia]i to]i [efii de promo]ie [i directorii
liceelor din Roman [i jude]ul Bac\u. Organizarea
acestui program a presupus costuri de aproximativ 50 000 lei.
S-au sus]inut financiar Funda]ia „Episcop
Melchisedec {tef\nescu“ Roman [i Funda]ia
„Episcop Melchisedec {tef\nescu“ Bac\u (93586
lei). Totodat\, s-au acordat importante ajutoare
financiare unor parohii din cuprinsul eparhiei `n
valoare de 156 636 lei (Parohia Icu[e[ti, Parohia
Bâra, Parohia Sf. ~mp\ra]i Bac\u etc.), precum [i
unor asocia]ii religioase, culturale [i sportive `n
valoare de 46 500 lei .
Ca urmare a numeroaselor cereri `nregistrate
la Cancelaria eparhial\ prin care s-a solicitat sprijin, s-au acordat ajutoare unor credincio[i afla]i `n
dificultate `n valoare de 161 295 lei.
S-au sus]inut colectele organizate la nivelul
Patriarhiei Române, prin intermediul c\rora s-au
acordat ajutoare financiare cre[tinilor din Siria
(20123 lei), Basarabia (5000 lei), precum [i sinistra]ilor din Teleorman (13835 lei). (pr. Adrian
CIOBANU, Consilier economic, [i Gh. PRICOPI,
Consilier financiar)
ianuarie-februarie 2015

Pe parcursul `ntregului an, au fost ini]iate mai multe activit\]i culturalreligioase, având ca tem\ m\rturisirea liber\ a credin]ei, valoarea
soteriologic\ a martiriului [i unirea cu Hristos euharistic.

Multiple activit\]i culturale, `n anul 2014
Anul 2014 a fost declarat de cultural - religioase; `nv\]\mânt; activitate editorial\ (publicistic\); mass-media; misiune [i catehez\.
c\tre Sfântul Sinod al B.O.R.
Anul Omagial Euharistic [i Manifest\ri cultural - religioase
Anul comemorativ al Sfin]ilor
Pe parcursul anului 2014, s-au derulat multe
Martiri Brâncoveni. Astfel, ac- activit\]i cultural-religioase la care Sectorul cultivit\]ile cultural-religioase tural al Arhiepiscopiei a avut un rol deosebit, fie
`n organizarea manifest\rilor, fie `n implemendesf\[urate `n Arhiepiscopia tarea [i mediatizarea acestora.
Romanului [i Bac\ului au fost
Pe parcursul `ntregului an, au fost ini]iate mai
orientate, cu prec\dere, spre a- multe activit\]i cultural-religioase, având ca tem\
liber\ a credin]ei, valoarea soterioloceste teme, `ncercând s\ sur- m\rturisirea
gic\ a martiriului [i unirea cu Hristos euharistic.
prind\ dimensiunea m\rturisiAstfel, `n luna ianuarie au fost organizate `n
toare a credin]ei `n contextul fiecare din cele [ase protopopiate sinaxe preo`n numele „Celui ce Se m\nânc\ pururea [i
pluralist contemporan [i pere- ]e[ti,
niciodat\ nu Se sfâr[e[te“, pentru o mai bun\
nitatea actului euharistic ca con[tientizare a importan]ei s\vâr[irii `n comuniune a jerfei euharistice.
unire a omului cu Dumnezeu.
Anul 2014 va r\mâne de referin]\ pentru istoria Eparhiei Romanului [i Bac\ului, `ntrucât am
serbat cinci ani de la ridicarea la rangul de
Arhiepiscopie [i, de asemenea, am tr\it bucuria
alegerii, `n data de 16 decembrie, a Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul `n treapta de Arhiepiscop, cu titulatura de ~naltpreasfin]itul P\rinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului, dup\ trecerea la Domnul a vrednicului de
pomenire arhiepiscopul Eftimie Luca.
~n anul care a trecut, activitatea Sectorului cultural al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului s-a desf\[urat pe cinci coordonate importante: manifest\ri
anul I (XV) nr. 1-2

~ncepând cu ziua de 23 mai, la metocul chiriarhal cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“
de la Valea Budului, aflat `ntr-o zon\ misionar\ a
eparhiei noastre, au fost organizate seri culturalreligioase, dialoguri [i comunic\ri inspirate de
tematica anului omagial.
~n perioada Postului Mare au fost organizate
`n protopopiatul Moine[ti serile duhovnice[ti
sub genericul „Trepte spre ~nviere“, aflate la a
patra edi]ie;
~n perioada 1-2 iulie a avut loc, la Borze[ti,
cea de-a doua edi]ie a „Zilelor Betleemului
{tefanian“, `n contextul `mplinirii a 520 de ani de

la zidirea bisericii [i a 510 ani de la trecerea `n
ve[nicie a sfântului {tefan cel Mare.
~n data de 11 octombrie, la Gr\dina de Var\ din
ora[ul Bac\u, `n cadrul manifest\rilor dedicate `mplinirii a cinci ani de la ridicare la rangul de Arhiepiscopie, a fost sus]inut\ conferin]a „M\rturisitorii
credin]ei“ de actorul Dan Puric [i, de asemenea,
concertul Corului psaltic academic „Bizantion“.
~n cadrul aceleia[i s\rb\tori, la Bac\u, a fost
organizat\ o expozi]ie de icoane pictate de elevi
`n cadrul unui Simpozion intitulat „Cultul Sfintei
Parascheva `n Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului“, `n perioada 20-24 octombrie, organizat
la Complexul Muzeal „George Apostu“ Bac\u.
De asemenea, au fost organizate manifest\ri
cultural-religioase cu prilejul Zilei Culturii
Na]ionale, a Zilei Eroilor, a Zilei Na]ionale a
României, a comemor\rii victimelor r\zboiului [i
a victimelor comunismului
Cu ocazia „Zilelor Episcop Melchisedec {tef\nescu“, edi]ia a XIV-a, `n cadrul Sfintei Liturghii, au fost premia]i [i `mp\rt\[i]i cu Sfintele
Taine câ[tig\torii fazei eparhiale a Concursului
Na]ional „Sfânta Euharistie-Lumina Vie]ii
ve[nice“ [i, de asemenea, câ[tig\torii Concursului Na]ional „Melchisedec {tef\nescu ierarh
c\rturar“. Tot cu aceast\ ocazie a fost organizat
un concurs al dirijorilor celor cinci corale participante la eveniment.

Procesiuni [i pelerinaje
~n anul 2014 au fost organizate 9 procesiuni [i
pelerinaje `ntre care amintim: `n duminica
29



~n anul 2014 au fost sus]inute 47 de conferin]e
[i comunic\ri [tiin]ifice.
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 Ortodoxiei, 9 martie 2014 - sub genericul“ Sfin]ii,

m\rturisitori ai credin]ei“, a fost organizat\ la Roman, cu binecuvântarea ~naltpreasfin]itului P\rinte
Ioachim, o procesiune ce a avut ca scop m\rturisirea credin]ei ortodoxe [i cinstirea, cu evlavie, a
sfintelor moa[te [i a sfintelor icoane. Au participat
aproximativ 200 de preo]i din toate protopopiatele
[i au fost prezen]i peste 1000 de credincio[i.
~n Duminica a treia din Postul mare, la
One[ti, a fost organizat\ a 14-a procesiune a
one[tenilor spre Crucea de pe Dealul Perchiu
~n luna septembrie a fost organizat, prin protopopiatul Roman, un pelerinaj intitulat sugestiv „Pe
urmele Sf. Martiri Brancoveni, la Constantinopol“;
La Moine[ti a fost organizat\ procesiunea
„Calea Sfin]ilor, `n data de 7 septembrie, la care
au participat peste trei mii de oameni.

Conferin]e, comunic\ri [tiin]ifice
~n anul 2014 au fost sus]inute 47 de conferin]e [i comunic\ri [tiin]ifice `ntre care o amintim
pe cea sus]inut\ de c\tre ~naltpreasfin]itul P\rinte
Ioachim la Academia Român\ cu prilejul conferin]ei interna]ionale sub gerericul „Dic]ionarul
General al Literaturii Române: canon [i identitate
cultural\“.
Au fost sus]inute, de c\tre ~naltpreasfin]itul
P\rinte Ioachim, conferin]e `n cadrul serilor cultural-duhovnice[ti la metocul chiriarhal „Acoper\mântul Maicii Domnului“ de la Valea Budului,
dar [i `n multe dintre bisericile eparhiei, conferin]e `ntre care amintim „~n Hristos suferin]a nu
desfigureaz\, ci transfigureaz\“, „Rusaliile, focul
care transfigureaz\“, precum [i teme inspirate de
Anul comemorativ [i omagial.
De asemenea au fost sus]inute medita]ii
duhovnice[ti, `n catedrala Arhiepiscopal\ [i la
Metocul chiriarhal de la Valea Budului cu prilejul oficierii Tainei Sfântului Maslu `n perioada
Postului Mare.
~n data de 15 mai, la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec“ din Roman, `n cadrul „Zilelor
Episcop Melchisedec {tef\nescu“ a fost sus]inut\
conferin]a cu titlul „Melchisedec {tef\nescup\stor [i liturghisitor“ de c\tre pr. prof. Univ. dr.
Alexandru M. Ioni]\ de la Universitatea „Ovidius“ din Constan]a.
~n perioada 2-5 iulie, la {coala Na]ional\ de
Preg\tire a Agen]ilor de Penitenciare Tg. Ocna [i
la M\n\stirea „M\gura Ocnei“ a avut loc, cu
binecuvântarea ~naltpreasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul, cursul de formare a preo]ilor capelani din unit\]ile penitenciare, precum [i Conferin]a na]ional\ a preo]ilor capelani din penitenciarele subordonate Administra]iei Na]ionale a
Penitenciarelor.
~n anul 2014 au fost organizate 24 de conferin]e lunare cu preo]ii [i conferin]e pastoral-misionare semestriale, cu participarea ierarhului sau
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Proiectul catehetic pentru adul]i „Calea Mântuirii“ a fost implementat [i finalizat
de 13 unit\]i de cult de pe cuprinsul Eparhiei Romanului [i Bac\ului

a delegatului Centrului eparhial, ce au avut ca
tematic\ subiectele prezente `n programul-cadru
na]ional bisericesc stabilit `n [edin]a de lucru din
29 octombrie 2012 a Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române.
~n protopopiatul Bac\u a fost sus]inut\ conferin]a cu titlul „Sfin]ii martiri Brâncoveni“ de
c\tre pr. prof. univ. dr. Ioan Vicovan.
~n ziua de 2 octombrie a fost sus]inut\ de
c\tre ~naltpreasfin]itul P\rinte Ioachim Conferin]a cu titlul „Religie [i {tiin]\“ la Colegiul „Mihai Eminescu“ din Bac\u.

Prezen]a `n mass-media
~n anul 2014 au fost emise 90 de [tiri pentru
TV Trinitas. S-au realizat 120 de film\ri la evenimentele cele mai reprezentative pentru via]a cultural-religioas\ a Eparhiei cu prilejul prezen]ei
~naltpreasfin]itului P\rinte Ioachim la centrele
social-filantropice, culturale, la slujbele de sfin]ire, hramuri, simpozioane, lans\ri de carte etc.
A fost realizat filmul Cinci Ani de Arhiepiscopat cu prilejul `mplinirii a cinci ani de la ridicarea Episcopiei Romanului [i Bac\ului la rangul de Arhiepiscopie, cu titulatura Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului.
De asemenea, ~naltpreasfin]ia Sa a sus]inut
numeroase interviuri la radio [i televiziune, cum
ar fi: TV Impuls Bac\u; Radio Ia[i; Radio [i TV
Trinitas; a transmis mesaj de Cr\ciun prin intermediul Televiziunilor locale: CNS, Roman; Rom
TV; TV Bac\u, [.a.
Pe parcursul anului 2014, Biroul de Pres\ al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, prin reportaje [i interviuri filmate [i transmise atât prin postul de televiziune TRINITAS, cât [i prin articole
de ziar, s-a implicat `n mediatizarea tuturor evenimentelor ce au f\cut cinste Eparhiei noastre.
Cu binecuvântarea ~naltpreasfin]itului P\rinte
Ioachim, `n perioada 1 ianuarie - 31 decembrie

2014, Sectorul Tineret [i Mass-Media al Eparhiei
Romanului [i Bac\ului a derulat programe [i
proiecte `n care au fost implicate parohiile din
Arhiepiscopie, fiind de asemenea prezent la cele
mai importante evenimente religioase, culturalmisionare [i filantropice, f\c`ndu-le publice at`t
`n mass-media central\, cât [i cea local\ (radio,
TV [i ziare) din Bac\u, Roman, Neam] [i Ia[i.
Astfel, `n decursul anului, prin intermediul
sectorului tineret [i mass-media au fost scrise,
redactate [i publicate peste 350 de articole, [tiri,
note [i reportaje privind evenimentele culturale,
social-filantropice, sfin]iri [i altele, derulate `n
cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
[i nu numai, at=t `n presa laic\, c`t [i `n cea religioas\, precum [i pe site-ul eparhiei.
Totodat\, momentele de referin]\ din via]a
Eparhiei `nregistrate `n anul 2014, s\rb\tori religioase, ac]iuni social-filantropice, sfin]iri etc. au
fost reflectate pe site-ul Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului, pe Agen]ia de {tiri „Basilica“ a Patriarhiei Române, `n ziarul „Lumina“, dar [i la postul de televiziune „Trinitas“ al Patriarhiei Române.
De asemenea, a fost dat dreptul la replic\
unor cotidiene, când au fost aduse `n discu]ie
probleme privind via]a Centrului eparhial sau a
parohiilor din aceast\ eparhie, `n vederea
clarific\rii eventualelor nel\muriri.

~nv\]\mânt teologic
~n anul 2014 a fost supravegheat [i coordonat
procesul instructiv-educativ atât din [colile din
cadrul Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, cât
[i din Liceul Teologic „Episcop Melchisedec“ din
Roman. Din `ncredin]area ~naltpreasfin]itului P\rinte Ioachim, au fost eliberate 272 de documente
prin care s-a acordat binecuvântarea arhiereasc\
pentru admiterea la Liceul Teologic, admiterea la
facult\]ile de teologie, la masterat `n teologie, la
doctorat, la examenul de titularizare pentru
ob]inerea unei catedre de religie, pentru a putea 
ianuarie-februarie 2015

~n luna februarie a fost organizat\ o tripl\ lansare de carte,
sub egida „euharistia cuvântului“, `n fiecare din cele [ase
protopopiate ale eparhiei, pentru volume ~naltpreasfin]itului
P\rinte Arhiepiscop Ioachim ap\rute la Editura Filocalia.

 preda discipline umaniste `n Liceul Teologic a pro-

fesorilor titulari sau suplinitori, pentru ob]inerea
gradelor didactice `n `nv\]\mânt [.a. De asemenea,
au fost `ncheiate 15 acorduri de parteneriat `ntre
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului [i anumite
[coli de pe cuprinsul eparhiei ce au avut ca obiectiv organizarea unor concursuri na]ionale sau derularea unor proiecte educa]ionale.

Activitatea editorial\
~n luna februarie a fost organizat\ o tripl\ lansare de carte, sub egida „euharistia cuvântului“,
`n fiecare din cele [ase protopopiate ale eparhiei,
pentru volume ~naltpreasfin]itului P\rinte
Arhiepiscop Ioachim ap\rute la Editura Filocalia
cu urm\toarele titluri: Cre[tinismul abia `ncepe,
Cultul Sfintei Parascheva `n Ortodoxie, cercetare
hagiografico-liturgic\ [i La déification de
l’homme d’apres la pansée du Pere Dumitru
St\niloae;
Pe parcursul anului 2014, Editura Filocalia a
cunoscut o dezvoltare pe plan editorial, cu publicarea urm\toarelor volume: Bac\u acas\ la cre[tini
- `n colaborare cu Prim\ria Bac\u; Biserica [i transfigurarea timpului - autor Arhiepiscop Ioachim
Giosanu; Prinos cuvioasei Parascheva - autor Arhiepiscop Ioachim Giosanu; {apte ani la Vii[oara autor pr. Petru Roncea; ~n colec]ia „Opera omnia“
a fost diortosit [i transliterat volumul Cuvinte vii,
de pr. arhim. Pimen Costea, vicar administrativ.
`

`
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Respectând Hot\rârea Sf. Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române privind proclamarea anului
2014 ca „An Omagial Euharistic [i An Comemorativ al Sfin]ilor Brâncoveni“ [i programul cadru
na]ional stabilit de Cancelaria Sfântului Sinod `n
vederea realiz\rii, `n anul 2014, a proiectului religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic [i mediatic, `n Revista „Cronica Romanului“ au fost
publicate articole `n care profesori, preo]i [i speciali[ti `n teologie au analizat subiecte legate de
temele propuse. Acestor articole s-au ad\ugat relat\rile privind desf\[urarea [edin]elor lunare `n
protopopiate, dar [i inaugurarea de a[ez\minte
sociale, centre de zi pentru copii, b\trâni [i persoane din cadrul altor categorii sociale defavorizate [i ac]iuni filantropice desf\[urate prin intermediul Funda]iei „Episcop Melchisedec“ a Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
La toate acestea se adaug\ editarea pastoralelor [i a cuvântului ierarhului care au fost mediatizate [i prin intermediul site-ului Arhiepiscopiei

Catehez\ [i misiune
Implementarea proiectelor patriarhale organizate `n Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului cu
prilejul „Anului Omagial Euharistic“ [i a „Anului
Comemorativ al Sfin]ilor Brâncoveni“ s-a realizat prin intermediul Centrului catehetic „Cuvioasa Parascheva“.
~n data de 5 mai, la Centrul eparhial, a avut loc
faza eparhial\ a Concursului Na]ional Catehetic

„Sfânta Euharistie-lumina vie]ii cre[tine“ [i desemnarea proiectului câ[tig\tor, „Copilul `mp\rt\[it cu Hristos“, derulat `n parohia Valea {o[ii,
din protopopiatul Moine[ti. ~n acest concurs au
fost implicate 17 parohii [i au participat 421 copii.
Pentru Concursul Na]ional „Icoana Ortodox\Lumina credin]ei“, edi]ia a III-a, a fost delegat dl
profesor de arte plastice, Cristinel Prisecaru, de
la Clubul Copiilor din Municipiul Roman.
Pentru proiectul „L\uda]i pe Domnul“ a fost organizat\ faza eparhial\ `n data de 9 septembrie, iar
Grupul „Filomelos“ al parohiei „Adormirea Maicii
Domnului“-Borze[ti, protopopiatul One[ti, dirijat
de doamna prof. Paula Cauti[, a fost desemnat s\
reprezinte Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului la
faza mitropolitan\ a concursului din data de 12 octombrie, unde a ob]inut locul al II-lea.
Pentru proiectul „Reuniunea Tinerilor Ortodoc[i“, desf\[urat `n Baia Mare, Centrul eparhial a
desemnat un num\r de 50 de tineri care au activat
ca vountari `n numeroase proiecte derulate `n
parohiile din eparhie. Num\rul total al tinerilor din
]ar\ participan]i la aceast proiect a fost de 3500.
Tot la penitenciarul Bac\u, `n perioada iulieaugust a fost implementat proiectul pentru adul]i
„Calea Mântuirii“. Acela[i proiect a fost implementat [i finalizat de 13 unit\]i de cult de pe
cuprinsul Eparhiei Romanului [i Bac\ului. (Pr.
Valentin B|LTOI, Consilier cultural)
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Cu binecuvântarea ~naltpreasfin]itului P\rinte
Ioachim a fost organizat cursul „Eviden]a [i
gestionarea patrimoniului cultural bisericesc“.

RAPORT DE
ACTIVITATE

Raportul Sectorului patrimoniu [i construc]ii biserice[ti
Prin eforturile preo]ilor [i credincio[ilor, sub directa `ndrumare a ~naltpreasfin]itului P\rinte Arhiepiscop Ioachim, pe
cuprinsul eparhiei Romanului
[i Bac\ului exist\ peste 216
[antiere noi [i `n desf\[urare.
Reprezentativ pentru acestea
este cel de la Catedrala „~n\l]area Domnului“ din Bac\u.
Pe parcursul anului 2014 prin Sectorul patrimoniu [i construc]ii s-au f\cut demersurile necesare pentru ob]inerea autoriza]iei de construc]ie
pentru obiectivul ,,Restaurare, consolidare zid incint\ [i extindere complex administrativ“, pentru
ob]inerea de fonduri de la SSC [i s-au demarat
lucr\rile de construc]ie.

Lucr\ri de construc]ie
[i pictur\ bisericeasc\
~n cursul anului 2014 s-a demarat ac]iunea de
inspectare a [antiereleor din cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului, ocazie cu care au fost inspectate 74
de [antiere ale Protopopiatelor Roman, One[ti [i
Sascut. Au fost efectuate 13 recep]ii de lucr\ri de
construc]ii sau repara]ii.
Pe cuprinsul Arhiepiscopiei noastre sunt
dechise peste 32 lucr\ri de repictare [i restaurare
de pictur\ bisericeasc\.
Au fost verificate [i `naintate c\tre Comisia
de Pictur\ Bisericeasc\ Bucure[ti dosarele cu documenta]ia necesar\ `n vederea demar\rii lucr\rilor de pictur\ la 14 dintre unit\]ile de cult de pe
cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
Totodat\ au fost transmise c\tre parohiile solicitante hot\rârile Comisiei de Pictur\ Bisericeasc\ a Patriarhiei Rom=ne.
~n cadrul Protopopiatului Sascut a fost organizat\ o [edin]\ la care au participat preo]ii responsabili de [antierele de pictur\, ocazie cu care
au fost g\site solu]ii pentru continuarea lucr\rilor
de pictur\ `n conformitate cu Regulamentul CPB.

Contribu]ia la ridicarea
Catedralei Mântuirii Neamului
Au fost distribuite c\tre protopopiate, respectiv c\tre parohii, 240 de chitan]iere CMNB [i un
num\r de 380 chitan]iere CMNC.
Urmare acestei ac]iuni, `n anul 2014, a fost colectat\ suma de 186.280 lei, din care a fost trans32

~n anul 2014, pe cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului au fost deschise
peste 32 de lucr\ri de repictare [i restaurare de pictur\ bisericeasc\

ferat\ c\tre Patriarhia Român\, pentru edificarea
Catedralei Mântuirii Neamului, suma de 108.143
lei; suma total\ transmis\ fiind de 482.383 lei.
Prin grija, cu binecuvântarea [i sprijinul ~naltpreasfin]itului P\rinte Ioachim a fost organizat
cursul „Eviden]a [i gestionarea patrimoniului
cultural bisericesc“, la Centrul Social „Episcop
Melchisedec Stef\nescu“ din cadrul Centrului eparhial Roman. Acest curs a fost sus]inut de c\tre
domnul Consilier Patriarhal Mircea Sfârlea, de la
Centrul pentru Patrimoniu „Sf. Constantin Brâncoveanu“ al Patriarhiei Române [i de c\tre dna
prof. Irina Oberlender Târnoveanu, de la Centrul
de memorie cultural\ al Ministerului Culturii. La
acest curs au participat 38 de preo]i [i monahii
care se ocup\ de inventarierea `n format electronic a tuturor obictelor de patrimoniu de]inute de
c\tre l\ca[urile de cult, de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. Cursul a constat `n prezentarea modului de eviden]\ [i
gestiune a patrimoniului cultural [i na]ional; a
procedurii de lucru, fotografierii [i clas\rii
obiectelor de patrimoniu; a programului de inventariere Gestiune BOR, a modului de instalare
al acestuia [i a metodei de lucru; metodologiei
etapei a II a de inventariere `ntocmit\ de c\tre
sectorul patrimoniu [i construc]ii din cadrul
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
O alt\ activitate deosebit\ a reprezentat-o expozi]ia organizat\ la Complexul Muzeal „Iulian

Antonescu“-Bac\u, sub titlul „Cultul Sfintei
Cuvioase Parascheva `n Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului“. ~n acest sens, `n s\pt\mâna
20-24 octombrie 2014, Centrul eparhial Roman a
puns la dispozi]ie icoanele Sfintei Cuvioase Parascheva (pictur\, litografie, pânz\ etc.) p\strate
`n colec]ia muzeal\ a Centrului.

~ntâlniri ale comisiei
de inventariere
~n cursul anului 2014 a fost demarat\ o ampl\
ac]iune de actualizare a inventarelor `ntocmite `n anul 2010. ~n acest context au fost actualizate inventarele la un num\r de 189 biserici. Cu aceast\ ocazie
au fost `ntocmite peste 3659 fi[e, arhivate `n format
electronic. La acest moment putem preciza c\ de]inem o baz\ de date `n format electronic, care ne ajut\ la gestionarea l\ca[elor de cult, dar [i la p\strarea
[i verificarea bunurilor ce sunt de]inute de acestea.
Pe data de 22 septembrie 2014 a avut loc
`ntâlnirea cu membrii comisiilor de inventariere
de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, la sediul Centrului eparhial. ~n cadrul
acesteia, fiecare comisie a prezentat pe rând
modul `n care a implementat metodologia etapei
a II-a inventariere (comparare).
Urmare Hot\rârii Permanen]ei nr. 16 din data
de 5.12.2013, a fost demarat\ ac]iunea de preluare `n custodia Muzeului Centrului eparhial
ianuarie-februarie 2015



Oficiul juridic a urm\rit protejarea intereselor
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului prin omologarea
la Oficiul de Stat pentru Inven]ii [i M\rci a denumirii
institu]iei, cât [i a stemei Centrului eparhial.

Pe {antierul Catedralei Mântuirii Neamului sunt deschise `n
prezent toate fronturile de munc\
[i se execut\ mai multe tipuri de
lucr\ri.
Datorit\ faptului c\ `n ultima perioad\ vremea a fost
favorabil\, num\rul de munci-

tori a r\mas m\rit, lucrându-se
`n trei schimburi, informeaz\
TRINITAS TV. Se monteaz\
arm\tur\ rigid\ [i flexibil\ `ntre
cota 18 [i cota 27, iar la peretele
altarului se lucreaz\ `ntre cotele
9 [i 18. Se execut\ [i zid\rie atât
la interior, `ntre abside [i altar,

 Roman a obiectelor din metale pre]ioase, de la

parohiile de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
Prin Sectorul patrimoniu [i construc]ii s-au
efectuat 18 pred\ri-primiri de bunuri mobile [i
imobile ale parohiilor `n care au fost f\cute
mi[c\ri de personal clerical.

Gestionarea sprijinului financiar
oferit de c\tre Guvernul României
Sectorul Patrimoniu [i Construc]ii s-a `ngrijit de
verificarea [i transmiterea a 17 dosare de finan]are
c\tre Guvernul României, prin Secretariatul de Stat
pentru Culte, demersuri `n urma c\rora a fost
ob]inut\ suma de 595.000 lei pentru construc]ia sau
renovarea a 8 edificii biserice[ti.
Acela[i sector s-a `ngrijit de verificarea [i
transmiterea dosarelor de justificare a sumelor
primite de la Guvernul României, prin Secretariatul de Stat pentru Culte.
Urmare activit\]ilor `ntreprinse, sectorul patrimoniu [i construc]ii a colectat `n cursul anului
2014 dona]ii `n valoare de 8.894 lei.
Au mai fost efectuate 8 anchete [i au fost
`ntocmite 25 de rapoarte.
Pentru anul 2015, Sectorul Patrimoniu [i
Construc]ii va avea `n vedere continuarea ac]iunii de inspectare a [antierelor din parohiile [i
unit\]ile m\n\stire[ti de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului; continuarea proanul I (XV) nr. 1-2

cât [i la exterior, `n zona de vest
a cafasului [i la abside. De asemenea, se fac lucr\ri [i la catapeteasm\.
Detalii despre etapele construirii loca[ului de cult, despre
arhitectur\, dar [i despre sim-

bolistic\ pute]i afla consultând
site-ul catedralaneamului.ro.
Tot de pe aceast\ platform\
online afla]i [i cum pute]i contribui la edificarea Catedralei
Mântuirii Neamului. Un afi[ informativ exist\ `n toate loca[urile
de cult ortodoxe române[ti.

Raportul general al Sectorului juridic
~n anul 2014 pe rolul instan]elor de
judecat\ au fost 34 de cauze din care
~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie 1,
Curtea de Apel Bac\u 3, Tribunal Bac\u 10, Judec\torie (Roman, Buhu[i,
Bac\u, Moine[ti) 9, Parchet 2, Executor Judec\toresc 1, Oficiul de Cadastru [i Publicitate Imobiliar\ 8, ap\rându-se interesele Centrului eparhial, dar [i ale parohiilor din cadrul Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
Prin hot\râri ale instan]elor de judecat\ au fost recuperate peste 40 ha
teren agricol, 4 cimitire parohiale [i o
cas\ parohial\. S-au anulat titluri executorii emise abuziv `mpotriva unit\]ilor de cult a c\ror valoare `nsumat\ este de 508.167 lei.
S-au formulat [i sus]inut ac]iuni
`ndreptate `mpotriva unor fo[ti preo]i
caterisi]i care se constituiser\ `ntr-o
a[a-zis\ organiza]ie paralel\, având drept
scop ducerea `n eroare a credincio[ilor
[i ob]inerea de foloase necuvenite.
cesului de inventariere `n conformitate cu legisla]ia `n vigoare a bunurilor mobile [i imobile
de]inute de l\ca[urile de cult din cuprinsul
eparhiei noastre; colectarea la centrul Eparhial
a chitan]ierelor CMNC consumate, preluarea

~n scopul solu]ion\rii favorabile a
diferitelor dosare s-a procedat la formularea a 8 `ntâmpin\ri, 102 note de
[edin]\, 32 concluzii scrise, 53 preciz\ri, `ns\ la prezentarea `n instan]\
s-au formulat [i concluzii orale motivate de obiectul dosarului [i a dificult\]ii acestuia. Din dispozi]ia
Chiriarhului s-a asigurat consultan]a
juridic\ `n cadrul a 8 anchete administrative efectuate la nivelul parohiilor. Prin intermediul Sectorului juridic s-au emis adrese [i au fost date
r\spunsuri pentru sesiz\rile sau cererile f\cute de 94 de persoane fizice, juridice sau institu]ii ale statului român, societ\]i comerciale etc.
Oficiul juridic a urm\rit protejarea
intereselor Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului prin omologarea la Oficiul
de Stat pentru Inven]ii [i M\rci a denumirii institu]iei, cât [i a stemei
Centrului eparhial. (jr. Aurelian Constantin ALEXA, Consilier juridic)
de la Patriarhie [i distribuirea c\tre Protopopiate a chitan]ierelor CMND [i virarea a cel
pu]in 200.000 lei c\tre [antierul CMN. (pr.
Gheorghe PALEU, Consilier Patrimoniu [i
Construc]ii Biserice[ti)
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Cele opt centre de zi pentru copii proveni]i din familii defavorizate\
ale Funda]iei „Episcop Melchisedec“ - Filiala Bac\u
au oferit zilnic celor 155 de beneficiari, o mas\ cald\.

RAPORT DE
ACTIVITATE

Raportul general al Sectorului Socialfilantropic [i Misionar
Activitatea social-filantropic\ [i misionar\
desf\[urat\ `n cadrul eparhiei Romanului [i
Bac\ului `n anul 2014 a fost cu rezultate foarte
bune. Activit\]ile [i serviciile social-filantropice
sunt coordonate [i sus]inute de Centrul eparhial,
dar se deruleaz\ `n mod special prin institu]ii cu
statut [i obiective specifice acestui sector, cum ar
fi: Funda]ia „Episcop Melchisedec“ Roman,
având ca pre[edinte pe ~naltpreasfin]itul Ioachim,
Funda]ia „Episcop Melchisedec“ - Filiala Bac\u,
coordonat\ de PC Pr. Eugen Ciuche - Insp. eparhial, Asocia]ia „Sfântul Voievod {tefan cel Mare
- Hârja“, coordonat\ de PC Pr. Ilarion Mâ]\, Asocia]ia Cre[tin\ de Caritate [i Ajutor „Ovidenia“
2005, coordonat\ de PC Pr. Radu Ovidiu, Asocia]ia „Filantropia One[tean\“ din cadrul Parohiei „Pogorârea Sf. Duh“ din One[ti, A[ez\mântul social - filantropic „MITROVI}A“ din Bac\u
coordonat de PC Pr. Ioan Ple[c\u [.a.

Activitatea Funda]iei „Episcop
Melchisedec“ - Filiala Roman
~n cadrul Funda]iei „Episcop Melchisedec“ Filiala Roman, asisten]a social\ se ofer\ prin intermediul urm\toarelor servicii [i centre:
1. Centrul de zi pentru copii din familii `n dificultate, `n cadrul c\ruia, `n anul 2014, au beneficiat
de acest serviciu aproximativ 55 de copii zilnic.
2. Cantina social\ - total beneficiari: 102 persoane, aprox. 65 pers./ zi.
3. Ad\postul temporar - total beneficiari: 34
de persoane.
4. Centrul de Consiliere [i Sprijin - total beneficiari: 219 persoane (adul]i [i copii).
5. Cabinet de logopedie - total beneficiari: 14
copii.
6. Centrul de resocializare pentru vârstnici total beneficiari: 40 de vârstnici.
7. Cabinet medicin\ de familie - pe lista cabinetului sunt `nscri[i pân\ `n prezent peste 1700 de
pacien]i, `ntre care doar 1100 sunt asigura]i. ~n
anul 2014 au fost efectuate 3894 consulta]ii, dintre care 283 de consulta]ii la domiciliu.
8. Cabinet stomatologic - total beneficiari: 56
de persoane.
9. Centrul de permanen]\ medical\ - Programul de gard\ este asigurat de 8 medici de specialitate [i 8 asiten]i medicali. Centrul s-a deschis `n
data de 1 iulie 2014, fiind consulta]i [i trata]i pân\
la finalul anului un num\r de 980 de pacien]i.
10. Cabinet audioprotezare - `nfiin]at `n luna
septembrie 2014, a oferit consulta]ii pentru 23 de
34

persoane [i au beneficiat de aparate auditive subven]ionate 6 persoane.
~n cadrul Funda]iei „Episcop Melchisedec“ se
desf\[oar\ [i alte programe sociale care vin `n
ajutorul celor nevoia[i, cum ar fi: „S\rb\torile
sunt pentru to]i“; „Burse [colare“; „Atelier de terapie ocupa]ional\“; „Fii voluntar!“; Excursii.
Situa]ia financiar\ la finele anului 2014 arat\
astfel: total venituri 626.730 lei, total cheltuieli
608.875 lei. Sold 17.855 lei.

Funda]ia „Episcop Melchisedec“Filiala Bac\u
Funda]ia „Episcop Melchisedec“- Filiala
Bac\u `n anul 2014 a efectuat activit\]i [i programe, dup\ cum urmeaz\:
1. Campanii de informare [i preven]ie - total
beneficiari: 28 angajati, 380 elevi, 23 profesori.
2. Campanii de informare [i preven]ie desf\[urate `n unit\]i [colare din Bac\u - total beneficiari: 1422 elevi, 40 profesori.
3. Conferin]e, seminarii - total beneficiari:
206 persoane.
4. Emisiuni TV.
5. Terapie individual\ [i de grup - total beneficiari: 139 de persoane.

Cele opt centre de zi pentru copii proveni]i
din familii defavorizate, ale Funda]iei „Episcop
Melchisedec“ - Filiala Bac\u, au oferit zilnic, `n
anul trecut, celor 155 de beneficiari, o mas\
cald\, suport la efectuarea temelor, programe educative, socializare, precum [i sprijin material
membrilor familiilor acestora.
Men]ion\m faptul c\ un ajutor deosebit `l
ob]inem an de an din partea Agricola Interna]ional S.A. care, prin mijlocirea oferit\ de d-l Petru
Pl\cint\, ne asigur\ hrana cald\ zilnic\ a celor 20
de copii din Centrul „Sf. Ioan Botezatorul“ din
Bac\u, `n valoare de 95.793 lei.
Situa]ia financiar\ la finele anului 2014 arat\
astfel: total venituri 348.584,46 lei; total cheltuieli 334.616 lei. Sold 3.968,46 lei.

Asocia]ia „Sfântul Voievod {tefan
cel Mare - Hârja“
Amintim aici Complexul social-medical reziden]ial pentru persoane vârstnice de la Hârja,
care este compus din dou\ centre reziden]iale, cu
96 de beneficiari, unul inaugurat `n 2013, cu
1200 mp suprafa]\ activ\, pe trei nivele, cu s\li de
tratament medicin\ intern\ (ecografie), medicin\
general\, O.R.L., Oftalmologie, Kinetoterapie [i
Fizioterapie, cu un num\r de 60 de paturi [i
cel\lalt centru, inaugurat `n 2006, cu 36 de paturi.
~n anul 2014 au fost asistate 160 de persoane,
ianuarie-februarie 2015



Activit\]i sociale au fost derulate nu doar
prin Centrul eparhial, ci [i prin parohii.

 dintre care 96 - lunar, 45 fiind nedeplasabile, cu

accidente vasculare [i cazuri paleative.
Asocia]ia Hârja a oferit servicii de `ngrijire a
persoanelor vârstnice la domiciliu unui num\r de
35 de beneficiari din comuna Oituz (satul Hârja),
comuna Bre]cu, jude]ul Covasna [i din municipiul One[ti.
Situa]ia financiar\ pe anul 2014 arat\ astfel:
Total venituri 1.494.025 lei; total cheltuieli
1.495.525 lei; excedent/pierdere 2014: - 1500 lei.

Activitate prin intermediul
parohiilor
Asocia]ia Cre[tin\ de Caritate [i Ajutor
Ovidenia 2005 a oferit prin intermediul Centrului
de consiliere [i informare servicii de consiliere
social\, informare `n domeniu [i sprijin `n vederea reducerii efectelor situa]iilor de criz\ pentru 300 de persoane.
Alte programe derulate: „~mpreun\ `n bucuria
d\ruirii“ - beneficiari: 20 de copii de la {coala
„Domni]a Maria“ Bac\u; „D\ruie[te din suflet“;
„Mere pentru to]i“ [i „Co[ul cu mere“ - total beneficiari: 1514 copii, 50 persoane vârstnice [i 264
persoane nevoia[e; atelier de dezvoltare a creativit\]ii „Pictorii…`n copil\rie!“ - având 40 de
copii beneficiari; „Masa bucuriei“ - oferirea de
alimente de dou\ ori pe s\pt\mân\ pentru 127 de
persoane; „Am nevoie de ajutor“.
Asocia]ia „Filantropia One[tean\“ din cadrul
Parohiei „Pogorârea Sf. Duh“ One[ti. Beneficiarii proiectului „Prânzul pe roate“ au fost `n num\r
de 15 persoane vârsnice [i doi copii din [coala
general\. Ei au beneficiat `n zilele de luni, joi [i
sâmb\t\ de un prânz complet. Pe lâng\ ace[ti b\trâni, la marile s\rb\tori, au primit alimente 40 de
persoane.
Activit\]i sociale au fost derulate [i `n parohii
din mediul urban [i rural, printre care amintim:
Parohia „Sf. Gheorghe“ Bac\u a continuat programul social-filantropic la A[ez\mântul bisericii, prin
oferirea mesei de prânz la 25-30 de copii, precum
[i acordarea de ajutoare constând `n rechizite, dulciuri, haine [i juc\rii. ~n Parohia „Sf. Dumitru“ Narcisa din Bac\u func]ioneaz\ A[ez\mântul social
- filantropic „Mitrovi]a“. Cantina social\ de aici
asigur\ o mas\ cald\ pentru 50 de copii, zilnic, de
luni pân\ sâmb\t\ inclusiv. Parohia „Sf. Dumitru“
organizeaz\, de asemenea, diverse colecte pentru
tinerii care, din motive medicale, au nevoie de
tratamente [i opera]ii costisitoare, burse pentru studen]i, aparate auditive pentru cei cu deficien]e de
auz, iar prin parteneriatele cu [colile din parohie
s-au `nregistrat progrese considerabile `n diminuarea abandonului [colar.
Asemenea ajutoare financiare ofer\ [i Parohia
„Sf. Nicolae“ din Bac\u, precum [i alte parohii
mai mari.
anul I (XV) nr. 1-2

Aspecte din activit\]ile sectorului silvic
~n decursul anului 2014, activit\]ile sectorului silvic au vizat urm\toarele aspecte: efectuarea periodic\ de inspec]ii pe teren, pentru a
verifica modul de supraveghere a
p\durilor de c\tre organele silvice [i
pentru aplicarea lucr\rilor silvotehnice de conducere a arboretelor;
participarea la inspec]iile periodice de
fond; achizi]ionarea, prin cump\rare,
a unui teren acoperit cu vegeta]ie forestier\, `n suprafa]\ de 171 ha, situat pe raza com. Români, jud. Neam];
preluarea `n administrare a dou\ trupuri de p\dure apar]inând parohiilor
Gâdin]i (30 ha) [i St\ni]a (23 ha); participarea la lucr\rile de teren pentru
punerea `n aplicare a prevederilor
amenajamentului silvic (inventarierea [i marcarea arborilor de extras);
Pentru anul 2015, activit\]ile sectorului silvic vor urm\ri: inventari-

Prin intermediul Centrului eparhial au fost sprijinite persoane [i familii aflate `n situa]ii financiare
precare, prin acordarea de ajutoare financiare, materiale [i alimentare din fondurile proprii ale
Eparhiei. ~ntre acestea amintim: ajutoare materiale
[i financiare pentru sinistra]ii din jud. Gala]i
(20.000 lei); salarizarea personalului de la parohii
implicat `n activit\]i filantropice (22.000 lei); spri-

erea tuturor p\durilor aflate `n administrarea sau proprietatea unit\]ilor de cult din cadrul Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului; aplicarea, `n
continuare, a prevederilor amenajamentelor silvice; `ntocmirea unui proiect unitar de amenajare pentru mai
multe trupuri de p\dure, `n suprafa]\
total\ de peste 600 ha; consolidarea [i
amenajarea corespunz\toare a drumului forestier ce str\bate p\durea
de la Gâdin]i; amenajarea, intabularea [i `ntocmirea c\r]ii funciare pentru cantonul Prisaca 2, aflat `n proprietatea Centrului eparhial; `mp\duriri
pe o suprafa]\ de 3ha (1.8ha `n p\durea de la G=din]i [i 1.2 ha `n cea de la
Români), lucr\ri necesare `n urma t\ierilor de substituire executate `n anii
anteriori. (arhim. Serafim HUZDUP,
Consilier Sectorul silvic [i agricol)

jinirea Centrului „Sf. Maria“ din Techirghiol cu
suma de 46.000 lei; acordarea unor ajutoare financiare credincio[ilor defavoriza]i (136.000 lei);
acordarea unor ajutoare financiare asocia]iilor [i
funda]iilor Eparhiei (77.000); precum [i pentru
asigurarea dot\rilor fermei din cadrul Asocia]iei
Hârja [.a. (pr. Ioan GHERASIMESCU, Consilier Sectorul Social-filantropic [i misionar)
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Joi, 5 februarie, IPS P\rinte Ioachim, al\turi de
ceilal]i membri ai Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, a luat parte la [edin]a de lucru
desf\[urat\ `n Re[edin]a Patriarhal\.

ACTUALITATE

PS Andrei F\g\r\[anul,
noul episcop al Covasnei [i Harghitei
Ierarhul eparhiei Romanului
[i Bac\ului, IPS P\rinte Arhiepiscop Ioachim a participat
miercuri, 4 februarie [i joi, 5
februarie, la Bucure[ti, la
Adunarea Na]ional\ Bisericeasc\, respectiv la lucr\rile
Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, `n cadrul
c\rora a fost ales [i noul episcop al Harghitei [i Covasnei.
Miercuri, 4 februarie, IPS Arhiepiscop Ioachim a participat al\turi de ceilal]i membri ai
Adun\rii Na]ionale Biserice[ti, la slujba de Te
Deum oficiat\ la Catedrala Patriarhal\. ~n continuare, ierarhul a fost prezent `n sala de conferin]e a
Centrului Na]ional pentru Formare Continu\ „Dumitru St\niloae“ din Bucure[ti, unde, sub pre[edin]ia Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, a
avut loc [edin]a anual\ de lucru a Adun\rii Na]ionale Biserice[ti a Bisericii Ortodoxe Române.
Joi, 5 februarie, IPS P\rinte Ioachim, al\turi
de ceilal]i membri ai Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, a luat parte la [edin]a de lucru
desf\[urat\ `n Re[edin]a Patriarhal\. Lucr\rile au
fost precedate de Sfânta Liturghie [i slujba de Te
Deum, oficiate `n Catedrala Patriarhal\ de PS Emilian Lovi[teanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului. Cu acest prilej, `n urma alegerilor desf\[urate conform rânduielilor biserice[ti,
PS Andrei F\g\r\[anul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, a fost ales chiriah al Episcopiei Covasnei [i Harghitei. „{edin]a Sfântului
Sinod este foarte important\ deoarece `n timpul
ei se va aproba Regulamentul autorit\]ilor canonice biserice[ti [i al instan]elor de judecat\ [i vor
fi aduse `n discu]ie [i spre aprobare noi forme de
promovare a importan]ei orei de religie `n [colile
publice, precum [i unele hot\râri privind dezvoltarea activit\]ilor social filantropice. Toate a-

cestea `mpreun\ reprezint\ o necesitate urgent\
pentru Biserica noastr\. Deci, avem speran]a c\
vom aduce lumin\, `ncurajare [i speran]\ pentru
via]a Bisericii prin hot\rârile de ast\zi [i de mâine
ale Sfântului Sinod“, avea s\ precizeze Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel.
Dintre hot\rârile luate `n [edin]a de lucru a
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
ce a avut loc la Re[edin]a Patriarhal\, sub pre[edin]ia Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, `n
ziua de 6 februarie a.c. men]ion\m, conform comunicatului dat de Biroul de pres\ al Patriarhiei
Române: aprobarea noului Regulament al autorit\]ilor canonice disciplinare [i al instan]elor
de judecat\ ale Bisericii Ortodoxe Române; cooperarea pastoral\ transfrontalier\ a eparhiilor
ortodoxe române din ]ar\ [i cele din apropierea

grani]elor României cu scopul organiz\rii [i
derul\rii unor proiecte [i programe comune pastoral-misionare, social-filantropice [i cultural-educa]ionale; evaluarea periodic\ de c\tre Centrele
eparhiale a monahilor [i preo]ilor care desf\[oar\
activit\]i de comunicare `n spa]iul virtual. Utilizarea de c\tre clerul ortodox a mijloacelor de comunicare virtual\ `n `ntreaga activitate bisericeasc\ trebuie f\cut\ cu scopul de a promova misiunea, via]a spiritual\ [i unitatea Bisericii, nu `n
detrimentul acestora. ~ntrucât motivarea Cur]ii
Constitu]ionale a României la decizia nr. 669 din
12 noiembrie 2014 cu privire la ora de Religie
afirm\ importan]a orei de Religie `n educa]ia elevilor, eparhiile vor ajuta pe p\rin]ii copiilor s\
constate necesitatea continuit\]ii [i a `nv\]\rii sistematice a disciplinei Religie pe `ntreaga perioad\
a [colariz\rii copiilor. (pr. Ctin GHERASIM)

Duminica Iert\rii la Catedrala arhiepiscopal\ din Roman
~ntr-o atmosfer\ de binecuvântat\ emo]ie
duhovniceasc\, duminic\ 22 februarie a.c.,
preo]ii Protopopiatului Roman s-au `ntâlnit `n
comuniune de rug\ciune cu IPS P\rinte Arhiepiscop Ioachim la Catedrala arhiepiscopal\ „Sf.
Cuv. Parascheva“ din Roman, participând la
primirea [i acordarea iert\rii specifice acestei
zile, cunoscut\ de credincio[ii cre[tin-ortodoc[i
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sub denumirea de „Duminica iert\rii“. Dup\
s\vâr[irea slujbei Vecerniei, ~naltpreasfin]itul
P\rinte Ioachim a rostit rug\ciunea specific\
`nceputului Postului Mare [i rug\ciunile de dezlegare pentru to]i cei prezen]i, clerici [i
mireni. La finalul rug\ciunilor, ierarhul a rostit
un cuvânt de `nv\]\tur\ pornind de la textul
evanghelic dedicat acestei zile, `n care a subli-

niat importan]a [i `n]elegerea corect\ a postului
`n via]a cre[tinului, preg\tirea duhovniceasc\
pentru aceast\ c\l\torie, importan]a iert\rii ca
r\stignire a egoismului [i condi]ie a `ntâlnirii `n
comuniune cu Dumnezeu, precum [i sensul pe
care pericopele evangelice ale duminicilor din
aceast\ perioad\ `l dau tr\irii ascetice a
cre[tinilor. (C.G.)
ianuarie-februarie 2015

{TIRI

Eminescu, un simbol al Ortodoxiei [i Românismului
~n contextul serb\rii Zilei
Culturii Na]ionale, cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop
Ioachim, la Roman [i Bac\u,
au avut loc evenimente religioase [i culturale care au marcat 165 de ani de la na[terea
marelui poet Mihai Eminescu.
Ieromonahul Calinic, arhimandritul Iachint,
monahia Sofia sunt câteva nume ce vorbesc celor
care doresc s\ defineasc\ personalitatea de veritabil cre[tin a poetului na]ional Mihai Eminescu,
dat fiind faptul c\ formarea spiritual\ a acestuia a
fost marcat\ [i de membrii familiei sale, unii dintre ei cunoscu]i c\lug\ri sau maici tr\itoare `n
m\n\stirile moldave. Toat\ aceast\ pleiad\ de
monahi [i monahii din familia poetului nepereche
a fost pomenit\ de IPS Arhiepiscop Ioachim,`n
ziua de 15 ianuarie, `n contextul serb\rii Zilei
Culturii Na]ionale, la Catedrala arhiepiscopal\
„Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman. Aici, dup\
Sf=nta Liturghie, ~naltpreasfin]ia Sa, al\turi de un
sobor de preo]i [i diaconi, a s\vâr[it o slujb\ de
pomenire. Despre cel denumit de vrednicul de
pomenire patriarh Miron Cristea, `n teza sa de
doctorat, „Luceaf\rul literaturii române“, a vorbit
IPS Arhiepiscop Ioachim `n cuvântul s\u,
referindu-se `n special la dimensiunea cre[tin\ a
operei eminesciene. „Suntem `ntr-o zi important\
din anul astronomic al na]iunii noastre, `n care
ne-a `nvrednicit Dumnezeu s\ facem pomenire
poetului nepereche al românilor, Mihai Eminescu. Cineva spunea c\ un popor care nu-[i mai cinste[te `nainta[ii, nu-[i mai pomene[te eroii, nu-[i
mai aduce aminte de voievozi, de poe]ii [i scriitorii neamului s\u risc\ s\ fie [ters din istorie.
Aceasta pentru c\ fiecare popor are `n pantheonul
de suflet personalit\]i care i-au structurat identitatea spiritual\, na]ional\, economic\ [i cultural\.
~n cazul poporului nostru având o istorie bimilenar\ marcat\ de cre[tinism, toat\ cultura s-a fondat pe elementul esen]ial al credin]ei neamului, al
credin]ei cre[tine `n Iisus Hristos Domnul istoriei. ~n aceast\ panoplie pluricultural\ `n care
tr\im, Biserica atrage aten]ia asupra importan]ei
culturii na]ionale ce trebuie s\ r\mân\ `n dialog
cu marile culturi europene [i mondiale f\r\ a se
dizolva, ci a-[i determina identitatea. Trebuie s\
accentu\m faptul c\ Eminescu `[i trage sorgintea
dintr-o familie de buni cre[tini `n sânul c\reia a
`nv\]at primele no]iuni de credin]\. Mama sa a
avut cinci fra]i [i surori care au tr\it `n m\n\stire,
lucru ce dovede[te c\ poetul a fost educat `n spirit
cre[tin-ortodox [i de aceea el [i este simbolul
Ortodoxiei [i Românismului `n ceea ce prive[te
imnografia [i poezia. Dac\ `n timpul comunismuanul I (XV) nr. 1-2

`ndemn s\-[i aminteasc\ de aceast\ zi [i s\ studieze
pe to]i scriitorii culturii noastre ce au dat identitate
neamului nostru“, a precizat IPS Arhiepiscop
Ioachim `n cuvântul s\u. Evenimentul s-a `ncheiat
cu interpretarea câtorva melodii pe versuri de
Mihail Eminescu de c\tre corala Liceului Teologic
„Episcop Melchisedec“ din Roman.

Ziua Culturii marcat\ la Bac\u

lui se voia o societate f\r\ Dumnezeu [i de aceea
l-au f\cut [i pe Eminescu ateu, acum putem sublinia latura religioas\ a vie]ii [i operei sale nemuritoare. Pe paginile unui ceaslov de la m\n\stirea
Neam] din anul 1886 era men]ionat c\ el s-a
spovedit [i `mp\rt\[it [i a cerut duhovnicului s\
fie `ngropat la marginea unui râu, `n apropierea
unei m\n\stiri de maici pentru a asculta la ceas de
sear\ imnul „Lumin\ lin\“. Noi `ncerc\m s\ ne
structur\m identitatea privind spre marii oameni
de cultur\ ai acestui neam [i de aceea ~i mul]umim lui Dumnezeu c\ ne-a `nvrednicit s\ facem
ast\zi aceast\ pomenire, iar pe tinerii seminari[ti `i

Un moment special dedicat Zilei Culturii
Na]ionale a avut loc pe 15 ianuarie [i la
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu“ din municipiul Bac\u unde, cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop Ioachim, a participat Corala „Episcop
Melchisedec“ a preo]ilor din Protopopiatul Bac\u.
Evenimentul intitulat „Pentru totdeauna... Eminescu“ a fost deschis de preo]ii b\c\uani care, `n
fa]a unui auditoriu alc\tuit din preo]i, profesori,
muzeografi [i elevi, au interpretat imnul na]ional,
dup\ care doamna Mariana Popa, directoarea
Complexului a prezentat câteva aspecte referitoare
la leg\turile dintre Biseric\ [i cultur\, men]ionând
faptul c\ Biserica reprezint\ leag\nul culturii [i
civiliza]iei române[ti ce l-a d\ruit acestui popor pe
Mihai Eminescu. A urmat apoi prelegerea
sus]inut\ de prof.univ.dr. {tefan Munteanu cu titlul
„Note eminescologice 2014“, `n care s-au prezentat nout\]i `n ceea ce prive[te studiul operei marelui poet român. Apreciatului profesor b\c\uan i-au
fost `nmânate din partea IPS Ioachim, de c\tre
preotul protopop Costic\ Busuioc, ultimele volume ap\rute la editura „Filocalia“ a Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului. Evenimentul dedicat Zilei
Culturii Na]ionale s-a `ncheiat cu un moment artistic sus]inut de elevii {colii „Al. I. Cuza“ din
Bac\u, coordona]i de prof. Marinela Potârniche.
(pr. V. B|LTOI [i pr. Ctin GHERASIM)
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Ap\rut odat\ cu debutul perioadei Triodului, volumul „Zece
trepte ale poc\in]ei“ se constituie atât `ntr-un instrument util `n
lucrarea omiletic\ a preotului, cât [i `ntr-o invita]ie la lectur\
pentru cei afla]i `n c\utarea `ntâlnirii cu Dumnezeu.

{TIRI

Un nou titlu la Editura Filocalia
La `nceputul perioadei Triodului, Editura Filocalia vine
`n `ntâmpinarea celor care
caut\ calea spre des\vâr[ire
prin publicarea unui nou
volum de medita]ii scrise de
~naltpreasfin]itul P\rinte
Ioachim, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului. Sub titlul
„Zece trepte ale poc\in]ei. Medita]ii la perioada Triodului“,
bro[ura cuprinde articole mai
scurte sau mai ample pornind
de la pericopele evanghelice
citite `n biserici `n perioada
premerg\toare ~nvierii Domnului.
Lucrarea debuteaz\ cu un text care arat\ logica `n baza c\reia Sfin]ii P\rin]i au stabilit alegerea fragmentelor evanghelice ce dau numele
duminicilor care preced ~nvierea Domnului, demonstrând c\ acestea sunt `ntr-adev\r zece trepte

ale poc\in]ei, necesare `n preg\tirea pentru `ntâlnirea cu Hristos cel `nviat. Apoi, treptat, cititorul

este invitat s\ descopere `n]elesuri, s\ se descopere pe sine, al\turi de vame[ [i fariseu, de fiul
risipitor care caut\ iertarea, `naintea ~nfrico[\toarei Judec\]i, devenid m\rturisitor al dreptei
credin]e, c\utând lini[tea al\turi de Sfântul
Grigorie Palama [i meditând la simbolistica
Sfintei Cruci. Urm\rind aflarea virtu]ii `mpreun\
cu Sfântul Ioan Sc\rarul [i asumându-[i efortul
ascetic al Sfintei Maria Egipteanca, cititorul se
apropie de S\pt\mâna Patimilor, participând la
`nvierea lui Laz\r, cu n\dejdea `n `nvierea cea de
ob[te. Astfel, to]i cititorii devin, al\turi de IPS
Arhiepiscop Ioachim, `mpreun\-c\l\tori spre
`nviere, descoperind - `n articolul care `ncheie lucrarea - importan]a [i semnifica]iile postului.
Ap\rut odat\ cu debutul perioadei Triodului,
volumul se constituie atât `ntr-un instrument util
`n lucrarea omiletic\ a preotului, cât [i `ntr-o invita]ie la lectur\ pentru cei afla]i `n c\utarea `ntâlnirii cu Dumnezeu.
Venit s\ completeze Colec]ia catehetica, `n
cadrul c\reia au mai ap\rut, de acela[i autor,
Cre[tinismul abia `ncepe (2013) [i Biserica [i
transfigurarea timpului (2014), volumul de 80 de
pagini, de forma unei bro[uri mai ample, poate fi
achizi]ionat de la pangarele bisericilor [i de la
libr\riile de carte religioas\ de pe cuprinsul
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. (arhid.
Ciprian Ioan IGNAT)

Mitropolitul Visarion Puiu, omagiat la Roman
La Catedrala Arhiepiscopal\
din Roman a fost s\vâr[it\ joi,
26 februarie 2015, o slujb\ de
pomenire pentru Mitropolitul
Visarion Puiu, de la na[terea
c\ruia se `mplinesc anul acesta
136 de ani.
Parastasul a fost s\vâr[it de un sobor de
preo]i, cu binecuvântarea ~naltpreasfin]itului P\rinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului. Cu acest prilej, a fost f\cut\ evocarea vie]ii
[i operei celui care a fost tuns `n monahism acum
110 de ani `n catedrala Sfintei Parascheva din
Roman. ~n aceea[i zi, la Muzeul de Istorie din
Roman, s-a desf\[urat Simpozionul interna]ional
„Visarion Puiu, 80 de ani de la alegerea, `nvestirea [i `nsc\unarea sa ca Mitropolit al Bucovinei“, edi]ia a XIX-a. „S-au `nscris 18 participan]i,
care au prezentat câte o comunicare [tiin]ific\.
Au fost aduse m\rturii [i documente din arhive
din ]ar\ [i str\in\tate, legate de activitatea acestui
ierarh. Cu acest prilej, a fost amenajat\ o expozi38

]ie temporar\ dedicat\ Mitropolitului Visarion“, a
relatat pr. Florin }uscanu, pre[edintele Asocia]iei
„Visarion Puiu“. Ieri, cu binecuvântarea ~naltpreasfin]itului P\rinte Ioachim [i a ~naltpreasfin]itului P\rinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale [i Meridionale, p\rintele Florin }uscanu a ajuns la Biserica „Sfin]ii
Arhangheli Mihail, Gavriil [i Rafail“ de pe strada
Jean de Beauvais din Paris, unde a fost oficiat un
Parastas pentru Mitropolitul Visarion Puiu. De

asemenea, s-a ajuns [i la mormântului ierarhului,
aflat `n Cimitirul Montparnasse din Paris. „Serviciul de pompe funebre al Prim\riei Paris a fost
prezent printr-un reprezentant care ne-a comunicat condi]iile [i detaliile ce implic\ exhumarea
Mitropolitului Visarion [i a[ezarea r\m\[i]elor
sale p\mânte[ti `n loca[ul de `nchin\ciune de pe
strada Jean de Beauvais. Credem c\ este un act de
cinstire a acestui ierarh pe care noi `l comemor\m
anual“, a remarcat p\rintele Florin }uscanu. (C.G.)
ianuarie-februarie 2015

BISERICA
{I SOCIETATEA

Proiect catehetic `n parohia Cernu
~n ziua de pr\znuire a ~ntâmpin\rii Domnului,
2 februarie, `n Parohia Cernu, Protoieria Moine[ti, a avut loc debutul programului catehetic
„~mpreun\ `nv\]\m s\ `naint\m spre Cer“.
Proiectul „~mpreun\ `nv\]\m s\ `naint\m spre Cer“ se desf\[oar\ cu
binecuvântarea ~naltpreasfin]itului P\rinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului, la ini]iativa preotului paroh Mihai-Codrin Lasl\u.
Dup\ participarea la Sfânta Liturghie, celor 42 de copii din satul Cernu,
elevi `n clasele V-VIII [i liceu, le-a fost prezentat scopul derul\rii programului catehetic. „Prin desf\[urarea acestui program um\rim conlucrarea spre
descoperirea faptelor, gândurilor, gesturilor, cuvintelor frumoase, care pot
ridica oamenii din societatea contemporan\ spre Cer“, a spus p\rintele
Codrin Lasl\u. ~n continuare, fiecare copil s-a prezentat, a vorbit despre personalitatea lui, despre activit\]ile din timpul liber, materiile [colare preferate
[i contribu]ia pe care ar dori s\ o aduc\ societ\]ii la maturitate. „Copiii au
ar\tat deschidere pentru c\l\torie, poezie, religie, pictur\, medicin\, infor-

matic\, farmacie, asisten]\ medical\ [i dans“, dup\ cum a remarcat preotul
Codrin Lasl\u. La final, tinerii au adresat preotului paroh `ntreb\ri scrise, urmând ca r\spunsurile s\ fie date la urm\toarea `ntâlnire. Tot atunci participan]ii vor avea ocazia s\ vizionenze un film cu mesaj educativ. (C.G.)

Speran]\ [i mângâiere pentru persoanele cu autism
Zeci de copii [i sute de familii
au primit sprijin din partea
Centrului de zi pentru persoane cu autism „Cosma [i Damian“ din cadrul Funda]iei
„Episcop Melchisedec“ - filiala
Bac\u de-a lungul celor trei
ani de existen]\.
~n urm\ cu 3 ani, `n data de 3 februarie 2012,
Centrul de zi pentru persoane cu autism „Sf.
Cosma si Damian“ `[i deschidea por]ile pentru
copiii diagnostica]i cu autism din jude]ul Bac\u [i
`mprejurimi. Unul dintre cele mai importante [i
apreciate servicii oferite prin intermediul Funda]iei „Episcop Melchisedec“ -filiala Bac\u, având
binecuvântarea [i sprijinul IPS P\rinte Arhiepiscop Ioachim, avea s\ aduc\ mângâiere [i speran]\ câtorva sute de persoane. „Am pornit timid, cu
un num\r restrâns de materiale de lucru, dar cu o
echip\ tân\r\ [i dornic\ s\ schimbe vie]ile acestor
copii speciali [i ale familiilor lor. Pe parcursul
celor 3 ani peste 70 de copii diagnostica]i cu autism din Bac\u, Vrancea [i Neam] au fost inclu[i
`n programe de recuperare specializate [i peste
100 de familii au primit consiliere individual\ [i
`ndrumare privind drepturile persoanelor cu
handicap, ori au participat la grupurile de suport.
La aniversarea celor 3 ani de când am `nceput s\
oferim servicii de recuperare specializat\ copiilor
diagnostica]i cu autism, am organizat o activitate
comun\ `mpreun\ cu p\rin]ii, copiii [i echipa de
speciali[ti din cadrul centrului. Am pus la disanul I (XV) nr. 1-2

pozi]ia celor prezen]i carioci [i creioane colorate
pentru a-[i l\sa pe un panou un gând, o impresie
`n urma colabor\rii pe care o avem. Vorbele celor
prezen]i [i cuvintele a[ternute pe panou ne
onoreaz\ [i ne arat\ c\ serviciile oferite sunt de
calitate, `nso]ite de empatie [i d\ruire“, a explicat
preotul Eugen Ciuche, inspector `n cadrul sectorului social-filantropic al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, vicepre[edintele Funda]iei
„Episcop Melchisedec“- filiala Bac\u.
Iat\ câteva gânduri scrise de p\rin]i: „O echip\
de profesioni[ti pentru copiii no[tri speciali. Mul]umim pentru tot ce face]i pentru noi. La mul]i ani!“,

„V\ mul]umesc c\ a]i fost al\turi de noi tot timpul, la
bine [i la r\u. V\ mul]umesc la toat\ echipa! La mul]i
ani!“ , „Sunte]i cei mai buni!“ , „Totul va fi bine!“,
„Mul]umim echipei pentru sprijinul acordat!“ .
„Toate aceste `ncuraj\ri ne dau putere [i dorin]\
de a men]ine ridicat nivelul calitativ al serviciilor
oferite [i ne prezint\ un feedback pozitiv de care
avem nevoie pentru a cre[te profesional. Ceea ce
am reu[it `n ace[ti 3 ani, este s\ ne facem cunoscu]i
in jude]ul Bac\u [i `mprejurimi ca un centru cu
servicii complete [i complexe, potrivite pentru
nevoile copiilor cu autism [i familiilor lor“, a mai
ad\ugat pr. Eugen Ciuche. (C.G.)
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Anul acesta, un sobor de 50 de preo]i a s\vâr[it slujba de
pomenire, `n prezen]a celor peste 300 de personalit\]i venite
pentru a comemora amintirea celor ce au pl\tit pre]ul suprem
pentru ap\rarea idealului de libertate [i credin]\.

ACTUALITATE

Valeriu Gafencu, pomenit la Târgu Ocna
Anul acesta, comemorarea
anual\ a lui Valeriu Gafencu
[i a tuturor de]inu]ilor politici
din Penitenciarul Târgu Ocna
a fost organizatat\, miercuri
18 februarie, de Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului.
~n curtea Bisericii „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena“, parohia Poieni, din Târgu Ocna, unde se afl\ troi]a ridicat\ de c\tre familia Gafencu
[i membrii Asocia]iei Fo[tilor De]inu]i Politici, `n
memoria detinu]ilor politici [i a celor ce odihnesc
`n cimitirul penitenciarului a fost oficiat\ o slujb\
de pomenire. Prima comemorare de la Târgu
Ocna a avut loc `n 1991, fiind organizat\ de Asocia]ia Fo[tilor Detinu]i Politici din România, care
s-a implicat [i `n organizarea slujbei de `nmormântare pentru to]i detinu]ii din gropile comune.
Anul acesta, un sobor de 50 de preo]i a s\vâr[it slujba de pomenire, `n prezen]a celor peste
300 de personalit\]i venite pentru a comemora
amintirea celor ce au pl\tit pre]ul suprem pentru
ap\rarea idealului de libertate [i credin]\. La final, pr. arhimandrit Pimen Costea, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a
dat citire mesajului comemorativ al ~naltpreasfinitului P\rinte Arhiepiscop Ioachim:

„Ast\zi ne pomenim
r\stigni]ii neamului“
„Pios omagiu [i sfânt\ pomenire pentru cei
care au `n]eles ce este cu adev\rat mai de pre]
`ntru aceast\ lume, pentru adev\rata libertate
predicat\ de dincolo de gratii, pentru cei ce aveau
drept hran\ `nfometarea, cald acoper\mânt frigul celulelor, reazem - Dreptatea, Adev\rul,
Iubirea [i Iertarea. Ast\zi ne pomenim r\stigni]ii
neamului, neam ce de prea multe ori a fost r\stignit `n istoria sa. ~i pomenim pe cei care, chinui]i
pe p\mânt, se roag\ `n cer pentru neamul românesc. Pentru toate acestea [i pentru to]i aceia suntem ast\zi aici. ~mbr\c\m `n pu]ina noastr\ recuno[tin]\, multa lor iubire [i `n]elegem cât de
departe suntem de idealul lor, cât de actual\ este
jertfa lor [i cât de mult a rodit sângele v\rsat de
ei, prin jertf\, `n p\mântul nostru românesc. Ne
aducem aminte de cei care sunt mai vii decât noi,
de cei care au plecat cu Hristos `n celul\, de cei
care ne vorbesc despre verticalitate [i continuitate, `ntr-o lume ce se clatin\ [i cade uitând s\
priveasc\ spre cer [i spre cei ai cerului. Au purtat
lan]uri pentru Hristos, devenind purt\tori de
muceniceasc\ cunun\ [i nu e nevoie s\ scormonim p\mântul pentru a-i afla, e de ajuns s\
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c\ut\m spre cer ,,cu inim\ smerit\ [i duh umilit“
[i s\ p\str\m cu grij\ m\rturia lor, model de
adev\rat\ [i ne`nfricat\ m\rturisire `nve[mântat\
`n ro[u, galben [i albastru.
Orice manifestare dedicat\ eroilor neamului
este `mpodobit\ [i `nnobilat\ de prezen]a drapelului na]ional. Culorile lui ne vorbesc despre cer,
p\mânt [i jertf\. Albastrul cerului ne duce gândul
spre transcendent, locul `n care cei jertfi]i au
primit cunun\; Ro[u - sângele celor care au
m\rturisit pe Hristos cu pre]ul vie]ii lor; Galbenul
e culoarea grâului copt, gr\untele ce moare spre
a nu mai r\mâne singur [i rodul lui devine pe
Sfintele altare Euharistie, sângele ce hr\ne[te nemurirea, nemuritorul suflet românesc. S\ mori
pentru speran]\, cu speran]a c\ niciodat\ aceasta
nu va muri, s\ iube[ti [i s\ mori iubind pe cei care
cu ur\ te condamn\ pentru aceasta, s\ crezi [i,
pentru credin]\, s\ renun]i la via]\ - sunt frânturi
dintr-un crez m\rturisit de sfin]ii ne[tiu]i, sau
prea pu]in [tiu]i, ai `nchisorilor comuniste. Tri[tii
prigonitori ai credin]ei str\mo[e[ti au dus `n
temni]e, dup\ gratii, pe cei cu adev\rat liberi.
Suferin]a lor s-a transformat `n bucurie, bucuria
de a fi `n, prin [i cu Hristos.
Facem ast\zi un popas de suflet. Ne oprim din
toat\ zarva [i nelini[tea zilei [i ne aducem aminte
de mai marii no[tri. Un exerci]iu duhovnicesc! O
datorie moral\! Ne plec\m `n rug\ciune genunchii [i `l rug\m pe Izvorul bun\t\]ilor, pe Domnul
Hristos, s\ ne ajute s\ nu-i uit\m pe cei care cu
bucurie au renun]at la via]\, m\rturisindu-L.

Vrednicul de pomenire ierarh al Romanului,
Melchisedec {tef\nescu, spunea c\: ,,mor]ii nu
mor atunci când se coboar\ `n morminte, ci
atunci când se coboar\ `n uitare“. Avem sfânt\
misiune s\ p\str\m vie amintirea celor ce nu au
pus pre] pe via]a lor [i au m\rturisit f\r\ fric\ pe
Hristos Domnul. Zadarnic\ a fost osteneala
regimului de trist\ amintire care s-a nevoit s\-i
acopere cu p\mânt pe martirii neamului românesc. Nici de cruce la c\p\tâiul odihnei nu au
avut parte. Din cer `ns\, ne binecuvinteaz\ sufletele lor, ce nu au cunoscut robia, iar din
p\mânt ne vorbesc osemintele ce nu au cunoscut
stric\ciunea. Când uitarea, egoismul [i ignoran]a
ridic\ gratii `mprejurul nostru, aducerea aminte,
generozitatea [i grija fa]\ de cele sfinte ne transform\ `n oameni liberi. ~n fa]a `ntunericului ce se
c\znea s\ ne acopere, ei au fost lumin\ [i `n fa]a
urii au fost iubire, iar prin moartea lor `n]elegem
ce este cu adev\rat via]a: jertf\ [i m\rturisire.
Aprindem lumin\ [i `nso]im pomenirea lor cu
jertf\ de rug\ciune, grâu fiert `ndulcit, vin [i
lacrimi - [i cerem s\ nu fie uita]i cei ce ne strig\,
pentru ca s\ nu fim condamna]i [i pentru ca toate
cele ce au fost s\ nu ni se `ntâmple iar [i iar.
Rug\ciunea lor ne este sprijin, iar pomenirea lor,
`mplinire duhovniceasc\.
Cu recuno[tin]\, noi cei ce `nc\ suntem, `i
pomenim pe cei ce, prin m\rturisire [i jertf\, au
primit cununa muceniciei [i au devenit petale
bine`nmiresmate `n Gr\dina Maicii Domnului
oferit\ nou\, aleas\ [i sfânt\ mo[tenire. Doamne,
pomene[te-i pe cei ce nu mai sunt, dar sunt“!
ianuarie-februarie 2015

{TIRI
Ziua Unirii Principatelor marcat\ `n
Eparhia Romanului [i Bac\ului
~n ziua de sâmb\t\, 24 ianuarie, dup\ s\vâr[irea Sfintei
Liturghii, `ntr-o atmosfer\
`nc\rcat\ de emo]ie, ~naltpreasfin]itul P\rinte Ioachim,
al\turi de soborul preo]ilor
roma[cani, a s\vâr[it slujba
de pomenire a f\uritorilor
Unirii Principatelor din 24
ianuarie 1859.
La acest eveniment comemorativ au fost prezen]i [i elevi de la patru institu]ii [colare din urbea mu[atin\, Colegiul Na]ional „Roman Vod\“,
{coala General\ „Al. I. Cuza“, Liceul Teologic
„Melchisedec {tef\nescu“ [i Clubul Copiilor,
care au m\rturisit cu entuziasm, prin vers [i
cântare, sentimentul unit\]ii na]ionale, `n cadrul
unui program artistic-religios, al\turi de profesorii coordonatori. ~n debutul manifest\rii,
doamna Mihaela Grap\, profesor de istorie `n
cadrul Colegiului Na]ional „Roman Vod\“, a vorbit celor prezen]i despre actul Unirii Principatelor [i rolul major al Bisericii `n `nf\ptuirea acestuia, introducând pe cei prezen]i `n atmosfera istoric\ prilejuit\ de dorin]a realiz\rii acestui ideal
al românilor din secolul al XIX-lea. Apoi, tinerii
elevi prezen]i au recitat poezii ale poe]ilor români [i au interpretat cântece pe versuri de Mihai
Eminescu, stârnind admira]ie [i emo]ie `n rândul
celor prezen]i. Elevii au fost coordona]i de profesorii Mihaela B\ltoi [i Marius Ciocan, de la
Colegiul Na]ional „Roman-Vod\“, prof. Ana
Bobu, {coala Gimnazial\ „Al. I Cuza“ [i prof.
Carp Monica, de la Clubul Copiilor. Dup\ acest
moment artistic, ~naltpreasfin]itul P\rinte Ioachim a vorbit celor prezen]i despre importan]a iubirii neamului [i credin]ei, a valorilor pentru care
au luptat de-a lungul istoriei `nainta[ii no[tri,
fundamente care dau, chiar [i acum, dup\ 156 de
ani, identitate fiin]ei noastre na]ionale. Ierarhul a
`ndemnat, totodat\, pe to]i cei prezen]i, s\ nu uite
niciodat\ pe artizanii unirii [i pe f\ptuitorii marilor idealuri na]ionale. La final, pe fondul sonor
al cântecelor interpretate de corala „Paraschevi“
a Catedralei Arhiepiscopale, to]i cei prezen]i,
preo]i, profesori, elevi [i credincio[i, cu stegule]e
tricolore `n mâini, s-au prins `n Hora Unirii,
`nconjurând sfântul l\ca[ ca gest simbolic peste
timp, ar\tând `n felul acesta solidaritate cu martorii unirii `n `mplinirea idealului de de[teptare
na]ional\ [i cristalizare a ideii de na]ionalitate.
anul I (XV) nr. 1-2

De Ziua Unirii, `n Catedrala din Roman au fost prezen]i
elevi din patru dintre [colile ora[ului

Hora Unirii `n jurul Catedralei arhiepiscopale din Roman

Contribu]ia Bisericii Ortodoxe
la realizarea Unirii
~n aceea[i zi, aniversarea a 156 de ani de la Unirea Principatelor Române a fost marcat\ [i `n urbea
b\c\uan\, prin organizarea unui simpozion la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu“. ~n cadrul manifest\rii, la care au participat numeroase personalit\]i
din urbea b\c\uan\, p\rintele protopop Costic\ Busuioc, delegatul ~naltpreasfin]itului P\rinte Ioachim,
a prezentat o comunicare cu tema „Biserica
Ortodox\ [i Unirea Principatelor Române“. Astfel,
a fost reliefat\ contribu]ia Bisericii Ortodoxe la actul de unitate na]ional\, ce s-a `mplinit la 24 ianuarie
1859. „Biserica a fost cea care a n\scut ideea de unitate de limb\ [i de neam. Contribu]ia Bisericii
Ortodoxe Române la evenimentul de acum 156 de
ani este una aparte. Mitropolitul Sofronie Miclescu
a fost unul dintre marii mitropoli]i care au p\storit
Biserica din Moldova [i a avut un rol esen]ial la
Unirea Principatelor din anul 1859. El a prezidat
lucr\rile Divanului ad-hoc al Moldovei, la care a

mai participat [i episcopul de Hu[i, Nectarie, precum [i episcopul Ghenadie. Cu to]ii l-au ar\tat pe
cel care putea s\ conduc\ destinele celor dou\ principate spre o Românie modern\. Unitatea croit\ de
români la jum\tatea sec. al XIX-lea este o binecuvântare pentru acest popor. El [i-a f\g\duit [i
`mplinit marele destin. Mai `ntâi punct\m R\zboiul
de Indepeden]\ de la 1877, iar apoi transformarea
Românei `n Regat (1881), recunoa[terea oficial\ a
Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (1885),
Unirea de la 1918 [i organizarea Bisericii noastre ca
patriarhat `n anul 1925. Acestea sunt câteva lucruri
care reprezint\ pentru noi o câ[tigare a respectului
ca neam fa]\ de celelalte popoare ale Europei, dar `n
acela[i timp [i de unitate a fr\]iet\]ii noastre `n fa]a
lui Dumnezeu“, a remarcat p\rintele protopop Costic\ Busuioc. Pe lâng\ prezentarea altor comunic\ri,
programul a mai cuprins un repertoriu al Ansamblului folcloric „Tei[orul“ al Colegiului Na]ional de Art\ „George Apostu“ din Bac\u, precum [i
o parad\ cu uniforme militare din vremea lui Cuza.
(pr. Valentin B|LTOI)
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~n ziua de 20 ianuarie, IPS Arhiepiscop Ioachim
a oficiat Slujba de parastas pentru arhiepiscopul
Eftimie Luca, la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“ din Roman.

REPERE

Agenda de lucru a IPS P\rinte Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului [i Bac\ului pentru lunile ianuarie [i februarie 2015
IANUARIE
1 ianuarie
- a oficiat Slujba de Te-Deum la cump\na dintre ani, `n
Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman, la
miezul nop]ii. A rostit cuvânt ocazional;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Dumitru“,
Narcisa, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
2 ianuarie
- audien]e, lucr\ri de birou [i coresponden]\;
3 ianuarie
- a participat la Slujba de Te-Deum de mul]umire oficiat\
de PS Emilian Lovi[teanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Râmnicului, `n Parcul Catedralei din Bac\u, `n prezen]a a 12
ierarhi, a preo]ilor din `ntreaga eparhie [i a miilor de credincio[i, cu prilejul manifest\rilor organizate la `ntronizarea
noului arhiepiscop al Romanului [i Bac\ului;
4 ianuarie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a oficiat Sfânta Liturghie
la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman, cu
ocazia `ntroniz\rii noului arhiepiscop al Romanului [i Bac\ului;
5 ianuarie
- a participat la Slujba Ceasurilor `mp\r\te[ti `n Catedrala
arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a primit soborul slujitorilor Catedralei arhiepiscopale cu
Ajunul Bobotezei;
6 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba Sfin]irii Aghesmii Mari, la Catedrala
arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
7 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Ioan“, Bac\u.
A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a efectuat vizit\ canonic\ la M\n\stirea „Acoper\mântul Maicii Domnului“, Valea Budului;
8 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Nicolae Zaharia, Parohia
„Sf. Nicolae“, One[ti;
9 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ciprian Burc\, Parohia
„Buna Vestire“, Bac\u; Pr. Costel Mare[, protopop al
Protopopiatului Moine[ti; Pr. Codrin Lasl\u, Parohia Cernu;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a efectuat procesiune cu icoana [i p\rticica din moa[tele
Sf. Antipa de la Calapode[ti, `n jurul Catedralei arhiepiscopale „Cuvioasa Parascheva“, Roman [i a rostit Acatistul
Sfântului Antipa de la Calapode[ti;
10 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman, cu prilejul pomenirii Sfântului Antipa de la Calapode[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
11 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea „Acoper\mântul
Maicii Domnului“, Valea Budului. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Taina Botezului pruncei Andreea Maria Cimpoeru,
la M\n\stirea „Acoper\mântul Maicii Domnului“, Valea Budului;
- a oficiat Slujba de parastas (stâlpi), pentru r\posatul
George Alexandru Timofte, `n Parohia Horia;
12 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Nicolae Bucovineanu, Parohia
Berzun]i, d-l Costic\ Custur\, Bac\u; Pr. Ioan Melinte, Parohia
Z\ne[ti;
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13 ianuarie
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n
cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;

18 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

14 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Aurel Cârlan, Parohia „Sf. Trei
Ierarhi“, Bac\u; Pr. Bogdan Pantilimon, Parohia Bârjoveni; d-l
Constantin Munteanu, Bac\u; Pr. Constantin Mere Albe, Parohia
„Sf. {tefan“, Com\ne[ti; Pr. Costel Mare[, protopop al Protopopiatului Moine[ti; Pr. Vasile Cozma, protopop al Protopopiatului
Buhu[i; Pr. Ioan Negoi]\, protopop al Protopopiatului Sascut;

19 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala „Pogorârea
Duhului Sfânt“, One[ti, `nconjurat fiind de preo]ii din
Protopopiatul One[ti, `n cadrul sinaxei preo]ilor. A d\ruit
tuturor parohiilor, fiilor [i capelelor din protopopiat Sf.
Antimis, Sf. Mir [i Tipicul pe anul 2015. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\;

15 ianuarie
- a oficiat slujba de pomenire a poetului Mihail Eminescu, la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“,
Roman, la `mplinirea a 165 de ani de la na[terea marelui poet.
A rostit cuvânt de `nv\]\tur\. Au fost prezen]i tinerii seminari[ti de la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec“, Roman;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Monahia Zenaida Potop, M\n\stirea Bistri]a;
16 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Adrian Ghinea, Parohia
„Sfin]ii Voievozi“, {erb\ne[ti; Pr. Romeo Sbârcea, Parohia
Buda-Bl\ge[ti;
17 ianuarie
- a oficiat Slujba de pomenire pentru r\posatul Neculai
Giosanu, la Biserica „Sf. Nicolae“, St\ni]a, tat\l ~naltpreasfin]iei Sale, trecut la Domnul;

20 ianuarie
- a oficiat Slujba de parastas pentru arhiepiscopul Eftimie
Luca, la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“,
Roman. A rostit cuvânt comemorativ;
21 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Mih\i]\ Popovici, Parohia
„Precista Mic\“, Roman; d-l Ionic\ Cojoc, Oituz-Groze[ti; Pr.
Adrian Ghinea, Parohia „Sfin]ii Voievozi“, {erb\ne[ti; Pr.
Ioan Ferchiu, Parohia „Sfin]ii Voievozi“, {erb\ne[ti; d-l
Remus-Lucian {tefan, Roman;
22 ianuarie
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
23 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Daniel Lefter, Parohia „Sf.
Nicolae“, Ruginoasa;

ianuarie-februarie 2015

~n ziua de 15 februarie, IPS Arhiepiscop Ioachim a f\cut
parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS Lauren]iu,
Mitropolitul Ardealului, a oficiat Sfânta Liturghie la
Catedrala episcopal\ din Miercurea Ciuc, cu ocazia
`ntroniz\rii noului episcop al Covasnei [i Harghitei.
24 ianuarie
- a oficiat Slujba de parastas pentru f\uritorii unirii
Principatelor Române, la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa
Parascheva“, Roman.
- a oficiat Slujba de parastas (stâlpi), pentru r\posatul
Constantin P\dureanu, la Biserica „Sf. Ioan“, Bac\u;
25 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea „Buna Vestire“,
Tisa Silvestri. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
26 ianuarie
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
27 ianuarie
- 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 Vasile
Lica, pe seama Parohiei Galbeni, Protopopiatul Buhu[i;
- a efectuat procesiune cu icoana Sf. Ioan Gur\ de Aur [i o
copie a felonului sfântului care se afl\ `n muzeul Centrului eparhial de la Roman, `n jurul Catedralei arhiepiscopale, `mpreun\ cu preo]ii consilieri [i inspectori de la Centrul eparhial, preo]ii protopopiatului Roman, elevi ai Liceului Teologic „Episcop
Melchisedec“, Roman [i credincio[ii prezen]i;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Gheorghe Smerea, director al
Liceului Teologic „Episcop Melchisedec“, Roman; Pr. Ionu]
C\s\neanu, inspector de religie Bac\u; Pr. Constantin Alupei,
protopop al Protopopiatului One[ti; Pr. Cristian-Gabriel
Mazilu, Parohia „Sfin]ii ~mp\ra]i“, Târgu Ocna; d-na {tefania
Stoica, Ia[i; Pr. Paraschiv Banciu, Parohia Balcani-Marginea;
28 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman.
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog
Constantin Munteanu, pe seama Parohiei Slobozia-St\ni[e[ti,
Protopopiatul Sascut;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Alex Sebastian Olah, Parohia
Ghime[-F\get; Pr. Constantin Toma, Parohia D\nceni; Pr.
Romeo Sbârcea, Parohia Buda-Bl\ge[ti; Pr. Gheorghe Pa[cu,
Parohia Ag\[; d-l Marian Grama, Bac\u; Pr. Iliu]\ Ionu] Comisu, Parohia R\c\u]i; Pr. {tefan Chelaru, Parohia „~n\l]area
Domnului“, Bac\u; d-l Iustin-Iulian T\nas\, Ceahl\u; d-l
Bogdan Chelaru, Roman; Pr. Ovidiu Benescu, Roman; Pr.
Lucian Dumitru Vartolomei, Parohia Larga; Pr. Ionu] Arsâne,
Parohia G\iceana; d-l Liviu Costel D\nil\, Lipova; d-l RaduMihai Rotaru, M\gire[ti; Pr. Bogdan-Ionel Pi[tea, Parohia
Filipe[ti; Pr. C\t\lin Micl\u[, Parohia „Sf. Vasile“, Roman; dna Paula Chiril\, Huruie[ti;
29 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Adormirea Maicii
Domnului“, Pânce[ti, `nconjurat de preo]ii Protopopiatului
Sascut. A d\ruit tuturor parohiilor, fiilor [i capelelor din protopopiat Sf. Antimis, Sf. Mir [i Tipicul pe anul 2015. A rostit
cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Constantin
Munteanu, pe seama Parohiei Slobozia-St\ni[e[ti, Protopopiatul Sascut;

2 februarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea Ciolpani. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.
3 februarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Nicolae“, Buhu[i, `nconjurat de preo]ii Protopopiatului Buhu[i. A d\ruit tuturor parohiilor, filiilor [i capelelor din protopopiat Sf. Antimis,
Sf. Mir [i Tipicul pe anul 2015. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Vasile Lica,
pe seama Parohiei Galbeni, Protopopiatul Buhu[i;
4 februarie
- a participat la lucr\rile Adun\rii Na]ional Biserice[ti;
5 februarie
- a participat la lucr\rile Sfântului Sinod;
6 februarie
- a participat la lucr\rile Sfântului Sinod;
7 februarie
- a participat la Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman.
8 februarie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a A[ez\mântului social-filantropic „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena“ din Parohia
Ruginoasa, Protopopiatul Roman;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Nicolae“,
Ruginoasa. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.
- a hirotesit `n treapta de iconom-stavrofor pe PC Pr.
Daniel Lefter, Parohia Ruginoasa;
9 februarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Buna Vestire“, CotuVame[, `nconjurat de preo]ii Protopopiatului Roman. A d\ruit tuturor parohiilor, fiilor [i capelelor din protopopiat Sf. Antimis, Sf.
Mir [i Tipicul pe anul 2015. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
10 februarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Izvorul T\m\duirii“, D\rm\ne[ti, `nconjurat de preo]ii Protopopiatului
Moine[ti. A d\ruit tuturor parohiilor, fiilor [i capelelor din
protopopiat Sf. Antimis, Sf. Mir [i Tipicul pe anul 2015. A
rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Constantin Popa, pe seama Parohiei Brusturoasa, Protopopiatul
Moine[ti;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Andrei Alixandrescu, pe seama Parohiei Poiana II, Protopopiatul Moine[ti;
11 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Bogdan Pi[tea, Parohia
Groze[ti-Oituz; d-l Florin-Ionel Babe[, Moine[ti; Pr. Liviu
D\nil\, Parohia Chetri[; Pr. Ilarion Mâ]\, Parohia Hârja;
12 februarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala „~n\l]area
Domnului“, Bac\u, `nconjurat de preo]ii Protopopiatului Bac\u.
A d\ruit tuturor parohiilor, fiilor [i capelelor din protopopiat Sf.
Antimis [i Tipicul pe anul 2015. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Constantin
Popa, pe seama Parohiei Brusturoasa, Protopopiatul Moine[ti;

30 ianuarie
- a oficiat al\turi de PS Calinic Boto[\neanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor, Sfânta Liturghie la Catedrala
mitropolitan\ „~ntâmpinarea Domnului“, Ia[i. A rostit cuvânt
de `nv\]\tur\.
- a hirotesit `n treapta de ipodiacon pe tân\rul teolog
Iustin Iulia T\nase, pe seama Parohiei Balcani-Marginea,
Protopopiatul Moine[ti;

13 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Protos. Arsenie Voaide[,
M\n\stirea „Schimbarea la Fa]\“, Berzun]i; d-l Lauren]iu
Neghin\, primar One[ti; Pr. Florin Smarandi, Capela „Sf.
Apostoli Petru [i Pavel“, Târgu Ocna;

FEBRUARIE

15 februarie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS
Lauren]iu, Mitropolitul Ardealului, a oficiat Sfânta Liturghie
la Catedrala episcopal\ din Miercurea Ciuc, cu ocazia
`ntroniz\rii noului episcop al Covasnei [i Harghitei;

1 februarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala „~n\l]area
Domnului“, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Andrei
Alixandrescu, pe seama Parohiei Poiana II, Protopopiatul
Moine[ti;

anul I (XV) nr. 1-2

14 februarie
- a participat la Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman.

16 februarie
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;

17 februarie
- a prezidat [edin]a Consiliului eparhial;
18 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ioan Bârg\oanu, Parohia
„Buna Vestire“, M\n\stirea Ca[in; Pr. Constantin Alupei, protopop al Protopopiatului One[ti; Pr. Simion Purice, Parohia
Groze[ti-Oituz; Pr. Ioan Bitir, M\n\stirea „Sfântul {tefan cel
Mare“, Sl\nic Moldova;
20 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Daniel Ma[ala, Parohia
B\l\neasa; Pr. Iliu]\ Ionu] Comisu, Parohia R\c\u]i; d-l Mihai
Condac, Bucure[ti;
21 februarie
- a participat la Slujba de Te-Deum, oficiat\ `n Catedrala
arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman, cu prilejul
`ntrunirii Adun\rii eparhiale;
- a hirotesit duhovnic pe PC Pr. Constantin Munteanu,
PC Pr. Andrei Alixandrescu, PC Pr. Constantin Popa, PC Pr.
Vasile Lica [i PC Pr. Iustin Iulian T\nase;
- a prezidat [edin]a Adun\rii eparhiale;
22 februarie
- 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 Constantin Cornel Jupenschi, pe seama Parohiei Heltiu, Protopopiatul One[ti;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A citit Rug\ciunea mare de
dezlegare. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
23 - 24 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
25 februarie
- a participat la Slujba Utreniei, Ceasurilor, Obedni]ei [i
Liturghia Sf. Grigore Dialogul la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman.
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ionu] C\s\neanu, inspector
de religie Bac\u; d-l sculptor Constantin Creng\ni[, Ia[i; d-na
Ludmila C\rpu[or, Roman;
- a oficiat Slujba Canonului Sf. Andrei Criteanul `n Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit
Rug\ciunea mare de dezlegare.
26 februarie
- a participat la Prim\ria Roman la o [edin]\ cu profesorii
de religie din [colile roma[cane;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: d-l Viorel Stan, inspector [colar
general Neam];
27 februarie
- a participat la Slujba Utreniei, Ceasurilor, Obedni]ei [i
Liturghia Sf. Grigore Dialogul la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman.
- a hirotesit duhovnic pe PC Pr. Neculai Iftime, pe seama
Capelei „Sfin]ii Martiri Brâncoveni“, Com\ne[ti;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Protos. Arsenie Voaide[,
M\n\stirea „Schimbarea la Fa]\“, Berzun]i;
- a oficiat Slujba de parastas (stâlpi), pentru r\posatul
Mircea Gligor, la Capela din Cimitirul Roman;
- a oficiat Taina Sfântului Maslu la M\n\stirea „Acoper\mântul Maicii Domnului“, Valea Budului. A rostit cuvânt
de `nv\]\tur\;
28 februarie
- a participat la Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. (au consemnat arhid.
Ciprian-Ioan IGNAT, Secretar eparhial [i arhid. Ioan
CIOBANU, Secretar)
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