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EDITORIAL

Sfânta Spovedanie un sacrament terapeutic
Sfântul Sinod a proclamat
2014 drept „Anul omagial
euharistic“ (al Sfintei Spovedanii [i al Sfintei ~mp\rt\[anii) [i „Anul comemorativ al
Sfin]ilor Martiri Brâncoveni“ `n
Patriarhia Român\. Acest fapt
ne determin\ s\ readucem `n
aten]ia cititorilor no[tri c=teva dintre g=ndurile prezentate
anterior, cu alte ocazii, pe
tema importan]ei [i semnifica]iei pe care le au cele dou\
Taine – Sf=nta Spovedanie [i
Sf=nta ~mp\rt\[anie – `n
via]a cre[tinilor ortodoc[i.
† IOACHIM B|C|UANUL,
Episcop-v
vicar al
Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului
Este lesne de remarcat ast\zi o realitate duhovniceasc\ ce subliniaz\ un sc\zut interes [i de
multe ori o superficial\ `n]elegere a poc\in]ei [i `n
general a complexit\]ii vie]ii interioare spirituale.
Cre[tinul contemporan [i mai ales omul modern
resimt o oarecare presiune venit\ din zona mecanismului civilizator care inevitabil urm\re[te s\[i impun\ regulile general valabile [i poate constrictive [i `n acela[i timp se confrunt\ cu lipsa de
reac]ie sau imobilitate `n raport cu noul suflu religios extrem-oriental u[or adaptabil `n spa]iul
saturat occidental, precum [i `n raport cu oferta
cu preten]ii paleative a exerci]iilor psihologice
gustate `n special `n zona atât de animat\ a mondenit\]ii mediatice. Situa]ia mondial\ actual\, `n
ceea ce prive[te libera circula]ie a valorilor culturale, religioase [i economice, exodul for]ei de
munc\, convie]uirea identit\]ilor religioase, cu
`ntreaga palet\ ofertant\, creeaz\ o situa]ie f\r\
precedent `n mentalul omului, provocându-i
muta]ii profunde `n modul de `n]elegere [i mai
ales de tr\ire a sentimentului religios. Deschiderea intercultural\ `l convinge s\ `n]eleag\ [i s\
`[i `nsu[easc\ ceea ce din punct de vedere religios, cultural sau economic i se potrive[te cel mai
bine, alegere ce `l face s\ tr\iasc\ o anumit\ detaanul VI (XIV) nr. 1-2

[are obiectiv\ ce nu-l mai constrânge s\ p\streze
implicit [i ethosul mo[tenit. Aceast\ dezr\d\cinare `i ofer\ doar oportunitatea supravie]uirii
`ntr-un decor artificial, str\in [i, de cele mai multe
ori, mereu altul, `n interiorul c\ruia intensitatea
comuniunii cu cel\lalt este tr\it\ cu aproxima]ie
din cauza lipsei continuit\]ii [i a statorniciei.
Nimic nu poate fi mai autentic [i statornic decât actul liturgic ce mijloce[te prezen]a lui Dumnezeu personal Care restaureaz\ [i mereu dinami-

zeaz\ umanul, orientându-l spre izvorul [i, `n
acela[i timp, destina]ia `ntregii existen]e. Omul
se reg\se[te plenar doar `n comuniune cu Dumnezeu spre Care tinde [i la Care se raporteaz\
mereu reevaluându-[i starea filial\ [i peniten]ial\.
Con[tientizarea prezen]ei lui Dumnezeu `n l\untrul fiin]ei umane na[te starea de continu\
poc\in]\ [i `n]elegere a omului ca persoan\
ecleziastic\ a unui Trup viu [i dinamic `n care
Hristos este totul `n toate.
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Cre[tinul de ast\zi nu are mai
pu]in\ nevoie de cur\]ie decât
au avut p\rin]ii filocalici.



EDITORIAL

Anul acesta a fost declarat de c\tre Sfântul Sinod al B.O.R. Anul Omagial Euharistic atât pentru a se sublinia valoarea inestimabil\ a vie]ii ce nu
poate fi câ[tigat\ decât prin `mp\rt\[irea cu Trupul
[i Sângele Logosului prin Care toate s-au f\cut,
cât [i pentru a con[tientiza pe cre[tini `n ceea ce
prive[te preg\tirea spiritual\ absolut necesar\ `n
vederea unirii cu elementele euharistice. Din acest
motiv, am dorit s\ analiz\m importan]a paternit\]ii
spirituale [i a duhovnicului pentru omul modern
aflat permanent `n c\utarea reg\sirii de sine.
Primele cuvinte pe care le-a spus Hristos la
`nceputul activit\]ii Sale publice de predicare a
Evangheliei mântuirii au fost acestea: „Poc\i]i-v\
c\ci s-a apropiat `mp\r\]ia cerurilor“ (Matei
4,17). Deci, f\r\ poc\in]\ nu putem avea via]\
`nnoitoare, mântuire, intrare `n ~mp\r\]ia cerurilor.

Domnul nu va ierta
pe nimeni f\r\ poc\in]\...
~n accep]iunea Sfin]ilor P\rin]i, mai ales cei
neptici [i filocalici, reg\sim acela[i sfat, cu insisten]\ repetat: „poc\i]i-v\!“.
~n Patericul egiptean, `l auzim pe Avva Meletie
care, atunci când a fost `ntrebat de ce s-a `ndep\rtat
`n pustie, a r\spuns: „Sunt un om p\c\tos [i m-am
`ndep\rtat `n pustie s\ m\ poc\iesc“.
Paul Evdokimov, `n cartea sa, Ortodoxia,
vorbe[te despre un „maximalism eshatologic“ al
monahilor, o chemare a de[ertului pentru cei care
se retrag `n acest spa]iu, eliberându-se de tenta]iile lumii [i lupt\ pe fa]\ `mpotriva demonilor,
sub semnul pre`ntâmpin\rii Parusiei. Poc\in]a nu
este doar o etap\ a vie]ii, ci o permanen]\, o activitate ce face parte constitutiv\ din demersul
spiritual al vie]ii omului.
~n alt\ parte a Patericului, citim c\ Avva Sisoe
z\cea pe patul de moarte, iar ucenicii care-l vegheau au observat c\ acesta vorbea cu cineva
nev\zut. „Cu cine vorbe[ti, `l `ntrebar\ ei“, iar
Avva le-a r\spuns: „Iat\, `ngerii vin s\ m\ ia, iar
eu `i rog s\ m\ mai lase un pic s\ m\ poc\iesc“.
Unul dintre ucenici i se adreseaz\: „Tu n-ai
nevoie de asta, Avvo!“ Sfântul Sisoe atunci i-a
r\spuns smerit [i conving\tor: „Vai mie, nici nu
sunt sigur dac\ am `nceput vreodat\ s\ m\
poc\iesc!“. ~n alt\ parte, Sfântul Marcu Ascetul a
zis: „Nimeni nu-i mai bun [i mai milostiv ca
Dumnezeu... `ns\, El nu va ierta pe nimeni f\r\
poc\in]\...Toate poruncile se reduc la una singur\, cea a poc\in]ei... c\ci nu vom fi pedepsi]i
pentru mul]imea p\catelor s\vâr[ite, ci pentru
cele de care nu ne-am poc\it... Pentru toat\
lumea, poc\in]a se termin\ odat\ cu moartea.“
(„Traité spirituels et théologiques“, Abbaye de
Bellefontaine). De asemenea, Avva Isaia adaug\:
„Domnul nostru Iisus Hristos, [tiind c\ viclenia
vr\jma[ului este mare dintru `nceputuri, ne-a
rânduit poc\in]a pân\ la cea din urm\ suflare.
Dac\ nu ar fi rânduit poc\in]a, nu ar fi fost posibil\ mântuirea“ (Recueil ascétique, 16,30,
Abbaye de Bellefontaine).

Schimbarea min]ii
sau r\sucirea duhului
Aceste câteva considera]ii, fundamentate pe
experien]ele p\rin]ilor duhovnice[ti ai pustiului,
ne fac s\ `n]elegem faptul c\ poc\in]a este o stare,
un mod de vie]uire specific celor angaja]i `n
urcu[ul duhovnicesc [i care nu se refer\ doar la ei
sau la o perioad\ istoric\ a tr\irilor intense spirituale anterioar\ nou\, ci este o cale pe care trebuie s\ p\[im [i noi, dincolo de toate neajunsurile
etosului mileniului `n care tr\im. De aceea este
fireasc\ atitudinea noastr\ interogativ\ referitoare
la `n]elesurile termenului, precum [i la actualitatea experiment\rii acestei st\ri. Poc\in]a este o
stare la fel de actual\ [i fireasc\ pentru omul contemporan, a[a cum a fost [i `n primele veacuri
cre[tine, iar cre[tinul de ast\zi nu are mai pu]in\
nevoie de cur\]ie decât au avut p\rin]ii filocalici,
pentru c\ Dumnezeu spre Care tindem este
neschimbat, iar omul, indiferent de gradul de
cunoa[tere [i de acces la informa]ie, r\mâne
acela[i, `n limitele firii sale.
Termenul de poc\in]\, `n general, evoc\ regretul de a fi p\c\tuit `ntr-o form\ sau alta; este
sentimentul de culpabilitate sau senza]ia de
remu[care provocat\ `n suflet de rana pe care am
pricinuit-o aproapelui [i chiar nou\ `n[ine. A[a o
prezint\ tratatele de moral\ cre[tin\, mai ales cele

scolastice. O astfel de defini]ie este totu[i incomplet\ [i insuficient\. Dac\ limit\m poc\in]a la
sentimentul de remu[care, abia am realizat o
etap\ a ei. Regretul c\ am r\nit pe cineva cu atitudinea mea este un fapt important, dar nu suficient. Metanoia, `n limba greac\, `nseamn\ ceva
mai mult; metanoia `nseamn\ schimbarea min]ii
sau r\sucirea duhului; deci nu numai regretul
unei ac]iuni trecute, ci transformarea fundamental\ a perspectivei noastre de ac]iune, o nou\
manier\ de a vedea pe Dumnezeu, pe aproapele [i
pe tine `nsu]i. „Un mare act de inteligen]\“, cum
zice P\storul lui Herman din sec. al II-lea
(Préceptes, IV, 2,2 din „Les Peres
apostoli´
ques“, Cert), [i nu doar o „criz\ emo]ional\“. Poc\in]a nu este un acces de remu[care interioar\, ci
o convertire [i o recentrare a vie]ii noastre pe
calea care duce la Hristos Mântuitorul.
Privit\ sub aceste aspecte: de spirit `nnoitor
al vie]ii, convertire [i recentrare a vie]ii, poc\in]a
este un fapt pozitiv al existen]ei umane [i nicidecum negativ. Sfântul Ioan Sc\rarul adaug\ la
aceasta: „Poc\in]a este fiica n\dejdii [i renun]area
la dezn\dejde“ (Scara IV,1). Prin analogie, mai
putem ad\uga c\ poc\in]a nu este descurajare, ci
a[teptare ardent\; nu este sil\ de sine, ci afirmarea
persoanei f\cut\ dup\ chipul lui Dumnezeu. Prin
urmare, a te poc\i `nseamn\ nu atât a privi `n jos la
f\r\delegile comise, la imperfec]iunile tale, cât a
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~n m\sura `n care a[tept\m via]a ve[nic\,
totul se re`nnoie[te `n noi.

 ridica ochii c\tre Dumnezeu, de unde vine aju-

torul; nu a reveni la p\catele noastre [i a le justifica, ci a `nainta c\tre Dumnezeu, cu `ncredere, [i
a p\r\si trecutul p\c\tos; nu `ntoarcerea c\tre ceea
ce nu am reu[it s\ facem, ci str\dania de a deveni
`ntru fiin]\ prin harul lui Hristos.
~n acest caz, pozitiv, poc\in]a nu apare ca un
simplu act, ci ca o atitudine permanent\ a vie]ii.
Poc\in]a nu este ceva care se sfâr[e[te a[a cum
am termina o fapt\, un eveniment, ci ea continu\
pân\ la sfâr[itul vie]ii. Caracterul pozitiv al poc\in]ei apare l\murit `n spusele Proorocului Isaia
(9,1), pe care Sfântul Matei `l citeaz\ `n Evanghelia sa, `nainte ca Hristos s\ cheme la poc\in]\:
„Poporul care st\tea `ntru `ntuneric a v\zut lumin\ mare, [i celor ce [edeau `n latura [i `n umbra mor]ii lumin\ le-a r\s\rit“ (Matei 4, 16).
Poc\in]a este deci o iluminare, o trecere de la
`ntuneric la lumin\. A te poc\i `nseamn\, `n acest
context, a deschide ochii razelor luminii dumnezeie[ti, a nu r\mâne `n zorii dimine]ii, ci a
a[tepta `ntru trezvie amurgul vie]ii. Eshatologic,
poc\in]a reprezint\, de asemenea, o deschidere
fa]\ de realit\]ile vie]ii ve[nice, care nu sunt numaidecât `n viitor, ci prezente `n realitatea cotidian\. A te poc\i, `n acest sens, reprezint\ recunoa[terea faptului c\ `mp\r\]ia lui Dumnezeu
este lucr\toare `n noi; `n m\sura `n care a[tept\m
via]a ve[nic\, totul se re`nnoie[te `n noi.

A te poc\i, cu alte cuvinte, `nseamn\ a recunoa[te c\ exist\ binele [i r\ul, dragostea [i ura;
[i, `n acela[i timp, a afirma c\ binele este mai puternic decât r\ul [i a crede `n victoria ultim\ a
dragostei. Cel cur\]it de p\cate, prin poc\in]\,
este cel care accept\ miracolul pe care-l face
Dumnezeu cu el, iertându-i p\catele. Iar `n m\sura `n care penitentul accept\ acest miracol, trecutul p\c\tos pierde pentru el caracterul ireversibil,
care nu mai este o greutate intolerabil\. Iertarea
divin\ rupe leg\turile cauzelor [i efectelor p\catului [i dezleag\ nodul pe care omul `l are `n
inim\ [i pe care nu a putut singur s\-l desfac\.
Numero[i sunt cei care dezn\d\jduiesc din
cauza trecutului lor p\c\tos, zicând: „Nu-mi pot
ierta niciodat\ r\ul pe care l-am f\cut!“ Incapabili s\ se accepte a[a cum sunt, devin incapa-

bili s\ cread\ `n Dumnezeu, Cel ce iart\ p\catele
oamenilor. Astfel de oameni, `n ciuda angoasei
care-i domin\, nici n-au `nceput starea de
poc\in]\, n-au atins `nalta ra]iune prin care s\-[i
dea seama c\ dragostea va fi biruitoare, c\ci
aceasta nu cade niciodat\ (cf. 1 Cor. 13, 1). Ace[ti oameni n-au trecut prin „venirea `n sine“,
care const\ `n a zice: „Iisus m\ iube[te a[a cum
sunt. El doar a[teapt\ ca [i eu s\-L iubesc `n
neputin]a mea“. Acestea sunt esen]a [i fundamentul `nceputului poc\in]ei.

Taina Spovedaniei –
poc\in]a sacramental\
Imediat dup\ `ntoarcerea prin poc\in]\ c\tre
Hristos, `n suflet apare dorin]a `ntâlnirii cu El.

„Iisus m\ iube[te a[a cum sunt“
Leg\tura `ntre poc\in]\ [i via]a ve[nic\, care
`nseamn\ lumina cea ne`nserat\ a ~mp\r\]iei lui
Dumnezeu, este deosebit de important\. Este imposibil s\-]i vezi p\catele tale `nainte de a vedea
lumina ~mp\r\]iei lui Hristos. ~n acest sens,
parafrazând pe Teofan Z\vorâtul (1815-1894),
putem spune c\ atâta vreme cât `ntr-o camer\ nu
p\trunde o lumin\, nu po]i observa praful care
este `n ea. Acela[i lucru se `ntâmpl\ [i cu
`nc\perea sufletului. Ordinea lucrurilor nu `ncepe
cu poc\in]a. Pentru a trezi con[tiin]a prezen]ei lui
Hristos `n tine, mai `ntâi trebuie s\-L accep]i `n
via]a ta, ca, `ntru lumina Lui, s\ po]i descoperi
mizeria p\catelor din interiorul t\u. A[adar, `n
momentul `n care omul `ncepe s\ se apropie de
Dumnezeu, `ncepe s\-[i vad\ [i p\catele sale.
Acesta este deci `nceputul poc\in]ei: o viziune asupra frumuse]ii ce vine de la Dumnezeu, nu
o imagine a mizeriei, a urâciunii [i a iadului. Poc\in]a trebuie s\ `ncurajeze, nu s\ descurajeze pe
om: „Ferici]i cei ce plâng, c\ aceia se vor mângâia“ (Matei 5,4), zice Hristos. Prin urmare, poc\in]a nu `nseamn\ doar plângerea p\catelor, ci
reconfortarea spiritual\, care vine din iertarea divin\ capabil\ s\ restaureze fiin]a p\c\tosului,
redâdu-i frumuse]ea ini]ial\ [i revelându-se ca un
fir nev\zut ce leag\ pe om de Dumnezeu, asemenea unei lumini ce lumineaz\ `n noaptea p\catelor, dar pe care `ntunericul nu o poate cuprinde
(cf. Ioan 1,5).
anul VI (XIV) nr. 1-2
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Postul este o prim\var\ duhovniceasc\,
iar poc\in]a o floare care se deschide
`n a[teptarea rodului.

EDITORIAL

 Perioadele liturgice ale anului bisericesc sunt poc\iesc. „De vreme ce ai venit la doctor vezi s\ spovedania nu devine nicicum imposibil\ [i penif\cute pentru acest lucru. Evident c\ cea mai
bun\ perioad\ este cea a posturilor de peste an,
dar cu prec\dere a Postului Mare, pentru c\ slujbele [i cânt\rile, toat\ imnologia, constituie un
`ndemn la poc\in]\. Aceast\ perioad\ este
prim\vara, nu toamna, când dup\ gerul iernii,
zilele `ncep s\ se m\reasc\, iar natura re`nvie:
„Iat\, prim\vara Postului a venit, iar cu ea au
r\s\rit florile poc\in]ei; veni]i, fra]ilor, s\ ne
cur\]im de tot p\catul [i s\ cânt\m Domnului cu
bucurie: Iubitorule de oameni, slav\ }ie!“.
A[adar, timpul poc\in]ei din perioada Postului Mare este un timp de bucurie, nu de triste]e.
Postul este o prim\var\ duhovniceasc\, iar
poc\in]a o floare care se deschide `n a[teptarea
rodului. Osteneala postului devine o „triste]e
care produce bucurie“, cum afirm\ Sfântul Ioan
Sc\rarul (Scara VII).
Experien]a poc\in]ei se dobânde[te, `n mod
deosebit, `n Taina Sfintei Spovedanii. Sensul acestui mister este bine rezumat `n scurta rug\ciune de `ndemn a preotului, pe care acesta o zice
`naintea penitentului ce `ncepe a-[i spune p\catele sale: „Iat\, Fiule, Hristos st\ de fa]\ [i ascult\ m\rturisirea ta...“. Parafrazând aceast\
rug\ciune, `ndemn [i `ncurajare, putem zice astfel: „Fiule duhovnicesc, te spovede[ti nu mie, ci
lui Hristos, Care, nev\zut, st\ de fa]\, ascultândute, Care este `ntr-adev\r sup\rat de gre[elile tale
[i ]i le cunoa[te pe toate, prin atot[tiin]a Sa. Deci
fii `ncredin]at c\ nu suntem decât noi trei `n fa]a
p\catelor [i f\r\delegilor tale. Eu sunt un p\c\tos
ca [i tine, iar Dumnezeu cunoa[te inimile noastre,
dar m-a rânduit s\-]i ascult p\catele tale, pe care
ca un om le-ai f\cut, iar El, ca un Dumnezeu, te
poate ierta, cum m\ va ierta [i pe mine, dac\ m\

nu pleci nevindecat“ (Molitfelnic).
~n cadrul poc\in]ei sacramentale trebuie s\
vedem pe Hristos-Judec\torul, Care ne izb\ve[te
de ne[tiin]a condamn\rii din cauza p\catelor
s\vâr[ite, dar, `n acela[i timp, s\-L descoperim pe
Hristos-Doctorul vindec\tor, Care t\m\duie[te
r\nile p\catelor noastre. De aceea, spovedania nu
trebuie privit\ doar sub aspect juridic, ci mai ales
terapeutic. Spovedania este deci o tain\ terapeutic\, nu juridico-punitiv\. Astfel, `n practica liturgic\ de la noi, cele dou\ taine, Spovedania [i
Maslul, nu se disociaz\, ci sunt complementare,
considerate `mpreun\ ca „taina vindec\rii“. Ceea
ce c\ut\m noi `n spovedanie este mult mai mult
decât o dezlegare extern\ legalist\, vizând, mai
curând, vindecarea profund\ a r\nilor pricinuite
de p\cat sufletului nostru. Noi, prin spovedanie,
aducem `n fa]a lui Hristos nu numai p\catele
noastre, ci realitatea p\catelor `n noi, care const\
`n r\nile sufletului pricinuite de acestea; adic\
acea compatibilitate interioar\ a fiin]ei noastre,
care nu poate fi exprimat\ prin cuvinte, pentru c\
scap\ con[tiin]ei [i voin]ei noastre. Recunoa[terea p\catului ca stare maladiv\ a sufletului [i de
`nrobire a lui `ntr-o tendin]\ ce este contrar\
fiin]ei na[te implicit dorin]a primirii `n l\untrul
s\u a prezen]ei lui Dumnezeu Care lumineaz\ [i
restaureaz\, apoi reintegreaz\ pe om `n comuniune de iubire cu P\rintele S\u. Hristos redevine
centrul fiin]ei, Cel care, vindecând r\nile provocate de p\cat, Se a[az\ ca prezen]\ euharistic\ `n
intimitatea inimii, r\sucind puterea cuget\toare a
min]ii [i orientând-o spre hrana cea vie care
`ntre]ine existen]a uman\ `n ve[nicie. Tocmai
pentru aceea cerem s\ fim vindeca]i prin spovedanie. Fiind deci un sacrament terapeutic,

Duhovnic nu poate fi dec=t cel `nvestit cu aceast\ putere de c\tre episcop

bil\, o disciplin\ impus\ de mai marii Bisericii, ci
un act de voin]\, care aduce bucurie interioar\
fiin]ei noastre, precum [i starea de har ce stabile[te lini[tea sufleteasc\ a persoanei. Prin spovedanie `nv\]\m c\ Dumnezeu este `ntr-adev\r
„n\dejdea celor dezn\d\jdui]i“, „bucuria celor
`ntrista]i“, „vindecarea celor bolnavi“.

Dumnezeu este Cel care prime[te
m\rturisirea sincer\ a penitentului
„Nu suntem aici decât trei persoane: tu, eu [i
Hristos“. Ce fac sau care este rodul acestora? A
c\rui ac]iune este cea mai important\? Foarte
mul]i liturgi[ti au tendin]a s\ pun\ accentul pe
ceea ce preotul duhovnic face, pe sfaturile [i `ncuraj\rile lui. Dac\, uneori, preotul duhovnic nu
spune nimic elocvent, unii oameni cred c\ nimic
nu se `mpline[te sau supraevalueaz\ ceea ce fac
ei `n[i[i. {i pentru c\ pun accentul pe efortul lor
personal, pe starea lor emo]ional\, spovedania
devine un act trist, descurajant, ca un du[ rece; un
lucru necesar, dar dezagreabil, care trebuie
`mplinit, dar terminat cât mai repede. Spunând
acestea trebuie precizat faptul c\, `n timpul
spovedaniei, accentul nu trebuie pus nici pe
duhovnicul s\vâr[itor al tainei, nici pe p\c\tosul
`n stare de poc\in]\ [i m\rturisire a p\catelor, ci
pe Dumnezeu, Cel care prime[te m\rturisirea sincer\ a penitentului [i Care, prin iertare, `l integreaz\ [i reabiliteaz\. Chiar dac\ i se cere penitentului o preg\tire prealabil\ m\rturisirii p\catelor sau un examen de con[tiin]\ minu]ios, el vine
totu[i `n fa]a lui Dumnezeu cu mâinile goale,
neputiincios, f\r\ preten]ia c\ va ie[i vindecat [i
cu dorin]a de vindecare. El nu vine la preot, ci `n
fa]a lui Dumnezeu; preotul trebuie s\ devin\
port\relul care introduce penitentul `n prezen]a
lui Dumnezeu. El nu este cel care d\ vindecarea,
ci doar un recep]ionist `n sala de a[teptare pentru
opera]ie. Lui Hristos I se face m\rturisirea, nu
preotului: „Hristos st\ de fa]\, primind m\rturisirea ta“. De aceea, iertarea vine de la Hristos,
nu de la preot. ~ntr-o carte de rug\ciuni am scris
o rug\ciune care pune accentul pe acest lucru –
Rug\ciune pentru p\rintele duhovnic: „Doamne,
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Care pe desfrânate [i pe tâlharul i-ai primit, prime[te [i
rug\ciunea pe care ]i-o aduc, cu smerenie, pentru
p\rintele meu duhovnicesc, cel ce mijloce[te la
tine pentru iertarea p\catelor mele. Lumineaz\-l
[i-l `n]elep]e[te ca s\ m\ poat\ pov\]ui spre
`mplinirea faptelor bune [i s\ pun `nceput bun de
poc\in]\. Binevoie[te, Doamne, ca prin el, Tu
~nsu]i s\-mi vorbe[ti, s\ m\ mângâi [i s\-mi dai
n\dejdea mântuirii, iertându-mi p\catele cu care
te-am sup\rat de atâtea ori. F\, Doamne, ca dezlegarea pe care o voi primi, dup\ spovedania
sincer\ a p\catelor mele, s\ fie dezlegarea [i
iertarea Ta cea dumnezeiasc\, ca `ntru cur\]ia inimii s\ preasl\vesc Sfânt Numele T\u, al Tat\lui [i
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Duhovnicul este suveran,
folosind canoanele ca pe un ghid,
nu ca pe un cod penal.

 al Fiului [i al Sfântului Duh, Treimea cea de o

fiin]\ [i nedesp\r]it\, `n vecii vecilor. Amin.“.
Din momentul `n care privim spovedania ca
pe un act divin – al lui Hristos, nu al nostru –
aceast\ tain\ ne va ap\rea `ntr-o lumin\ pozitiv\,
excluzând teama [i angoasa din fiin]a noastr\. Ea
nu mai este considerat\ ca o experien]\ a sl\biciunii umane, ci ca experien]\ a dragostei divine `n
noi, care se exalt\ prin ob]inerea iert\rii curative
din partea lui Dumnezeu. Nu ne mai reg\sim `n
postura Fiului risipitor, pe drumul `ntoarcerii
c\tre casa p\rinteasc\, greoi, `ntreb\tori, grijulii,
tri[ti [i `ndoielnici, ci plini de curaj, angaja]i spre
`mplinirea virtu]ilor, plini de bucurie [i veselie
duhovniceasc\. P\strez imaginea unui p\rinte al
Sih\striei (P\rintele Nicandru), care spunea adesea
celor ce aveau team\ de spovedanie: „Fra]ilor, câteodat\ am con[tiin]a c\ sunt negru ca un diavol,
dar n\dejdea mântuirii nu mi-o pierd niciodat\.
Dumnezeu m\ iube[te a[a cum sunt eu!“.
Ca toate celelalte taine, [i spovedania este un
act divino-uman, `n care exist\ o convergen]\ [i o
cooperare `ntre harul lui Dumnezeu [i voin]a
noastr\ liber\. Ambele sunt necesare, `ns\ ceea ce
face Dumnezeu este lucrul cel mai important.
Spovedania nu este, deci, ceea ce facem noi cu
ajutorul duhovnicului, ci ceea ce face Dumnezeu
cu noi [i `n noi. ~n acest sens, Sfântul Ioan
Hrisostom spune: „S\ accept\m remediul mântuitor al poc\in]ei; s\ accept\m iertarea Lui care
ne vindec\, c\ci nu noi suntem cei care ofer\, ci
El este Cel Care d\“ (Sfântul Ioan Hrisostom,
Despre poc\in]\). Se cuvine s\ spunem c\ termenul folosit pentru spvedanie `n limba greac\,
„exomologesis“, `nseamn\, `n acela[i timp,
m\rturisirea p\catelor [i mul]umirea care decurge
din darurile iert\rii primite.

Paternitatea duhovniceasc\
{i totu[i, care este rolul preotului `n aceast\
sinergie? Acesta este semnificativ, mai ales pentru cei ce au [ansa s\ g\seasc\ un duhovnic bun,
care exercit\ o paternitate spiritual\ compatibil\
cu determinarea penitentului de a tr\i via]a `n
Hristos. Func]ia sa nu este de a da sfaturi [i
iertare `n mod automat. El poate lega [i dezlega.
El poate refuza iertarea cuiva, de[i aceasta trebuie s\ se fac\ foarte rar [i `ntemeiat, sau poate
impune o peniten]\ riguroas\, interzicând pentru
un anumit timp de la primirea Sfintelor Taine
(Euharistia), administrând un canon de poc\in]\.
Chiar dac\ nu mai este a[a de frecvent acest lucru
`n practica ortodox\ contemporan\, nu trebuie
neglijat faptul c\ preotul duhovnic nu are niciun
drept de a refuza necondi]ionat iertarea, deoarece
se anuleaz\ rolul sacramental al spovedaniei.
~n Biserica primelor secole, Taina Spovedaniei era, `ntr-adev\r, mai sever\. Pentru p\catul
desfrân\rii, Sfântul Vasile cel Mare prescria [apte
ani oprirea de la ~mp\rt\[anie, iar Sfântul Grigorie Teologul, nou\ ani. ~n legisla]ia canonic\
ulterioar\, atribuit\ Sfântului Ioan Postitorul,
anul VI (XIV) nr. 1-2

oprirea de la ~mp\rt\[anie pentru acela[i p\cat
s-a redus la 2 ani, cu un post riguros din partea
penitentului. Pentru omucidere din culp\ (spre
exemplu omorârea cuiva `ntr-un accident de circula]ie), Sfântul Vasile exclude pe cre[tin de la
~mp\rt\[anie `ntre 10 [i 11 ani; Sfântul Grigorie,
nou\ ani. Pentru aceea[i fapt\, Sfântul Ioan
Postitorul reduce excluderea la trei ani, `nso]it\
de un post riguros.
Aceste exemple dovedesc faptul c\ episcopul
sau preotul, ca duhovnici, trebuie s\ fie con[tien]i
de rolul lor; s\ aplice cu acrivie canoanele sau,
prin iconomie ori pogor\mânt, s\ adapteze
hot\rârile Sfin]ilor P\rin]i la situa]iile contextuale
actuale. Principiul exigen]ei trebuie, totu[i, s\ r\mân\ `n vigoare. Duhovnicul este suveran, folosind canoanele ca pe un ghid, nu ca pe un cod penal. Credinciosul trebuie s\ fie cât mai con[tient
de statutul s\u `n Biseric\, iar duhovnicul, de asemenea, con[tient de rolul s\u de p\rinte duhovnicesc. Un duhovnic adev\rat, pentru a `ndrepta pe
cineva, trebuie s\ foloseasc\ mai mult pogor\mântul. ~n ceea ce prive[te oprirea de la unirea cu
Hristos euharistic [i administrarea canonului, un
rol fundamental nu trebuie s\-l aib\ gravitatea
p\catului, cât mai ales recunoa[terea st\rii
p\c\toase [i intensitatea [i sinceritatea dorin]ei de
iertare, precum [i hot\rârea de schimbare a vie]ii.

Spovedania nu este un tribunal,
ci o clinic\
La `nceputul acestui eseu am ar\tat c\ pentru
a vedea mizeria [i praful dintr-o `nc\pere trebuie
ca, mai `ntâi, `n acel loc s\ p\trund\ o lumin\. A[a
[i unii duhovnici, pentru a `ndrepta pe cineva, `n
urma comiterii unor p\cate, mai `ntâi dau dezle-

garea p\catelor dup\ spovedania sincer\, apoi, `n
cadrul Sfintei Liturghii, `l `mp\rt\[esc cu Trupul
[i Sângele Mântuitorului, astfel `ncât, `n lumina [i
puterea lui Hristos, penitentul s\ poat\ `mplini ulterior canonul rânduit. Se consider\, prin aceast\
metod\, c\ este mult mai bine ca omul s\ aib\ pe
Hristos `n fiin]a sa, ca s\ poat\ lupta `mpotriva
p\catului. A nu-l `mp\rt\[i decât peste câ]iva ani
`nseamn\ a-l l\sa singur, f\r\ lumin\ [i putere duhovniceasc\, s\ r\t\ceasc\ prin labirintul [i h\]i[ul
acestei vie]i. Atâta vreme cât penitentul, care-[i va
m\rturisi sincer p\catele, dore[te s\ ias\ din
dec\derea moral\ cauzat\ de f\r\delegi, unii
duhovnici `[i asum\ responsabilitatea de a-l `mp\rt\[i pe acesta imediat dup\ spovedanie, `n cadrul
Liturghiei celei mai apropiate. E [i aceast\ practic\
un alt mod de a recupera oaia cea r\t\cit\, care,
f\r\ lumin\, risc\ s\ se piard\ din nou `n pustiu [i
s\ dezn\d\jduiasc\ `n c\utarea mântuirii.
A[adar, poc\in]a nu trebuie s\ fie considerat\
o pedeaps\ expiatoare. Mântuirea este darul liber
al harului divin. Doar prin propriile eforturi nu
putem niciodat\ sp\la p\catele s\vâr[ite. Hristos
este unic Mediator `ntre noi [i Dumnezeu Tat\l [i
singur Mântuitor. Prin El suntem ierta]i `n mod
gratuit sau nu suntem ierta]i. Noi nu avem niciun
merit personal `mplinind poc\in]a, c\ci Dumnezeu ne-a d\ruit-o `n mod deliberat. De aceea
poc\in]a trebuie privit\ numai `n sens terapeutic,
nu juridic. Spovedania nu este un tribunal, ci o
clinic\ unde primim medicamentul vindec\rii de
la Hristos. Dac\ m\rturisirea p\catelor reprezint\
opera]ia clinic\ a sufletului, poc\in]a [i iertarea
reprezint\ medicamentele care redau s\n\tatea
bolnavului convalescent.
~nvestit cu darul de a lega [i dezlega p\catele
celor nevrednici, duhovnicul, bine`n]eles, este
7



Rug\ciunea de iertare exprim\
f\r\ echivoc faptul c\ Hristos
este Cel Care d\ iertarea p\catelor.

EDITORIAL

 coresponsabil `n actul peniten]ial. Totu[i, dup\ [i penitentul s\ se a[eze confortabil pe scaun [i,
cum am ar\tat mai sus, rolul s\u este limitat.
Chiar dac\ `n momentul dezleg\rii, adic\ al epiclezei tainei, când pune mâinile pe capul penitentului, preotul duhovnic este cel care vizualizeaz\
prezen]a lui Dumnezeu nev\zut, fiind martor [i
mediator `ntre penitent [i Dumnezeu, el r\mâne
un om ca to]i oamenii, un p\c\tos `n perspectiva
convertirii, care are [i el nevoie, `ntotdeauna, de
iertarea lui Dumnezeu. ~n fapt, exist\ o rela]ie reciproc\ `ntre penitent [i duhovnic: preotul are nevoie
de credincio[i, iar credincio[ii de preot. Duhovnicul, la rândul s\u, trebuie s\ se spovedeasc\, pentru
a avea mereu con[tiin]a c\ niciodat\ nu `nlocuie[te
pe Dumnezeu `n Biseric\, ci doar ~l face prezent.

Hristos este Cel Care d\
iertarea p\catelor
Rolul preotului, ca martor [i companion al
penitentului, apare mai clar `n modalitatea exterioar\ de s\vâr[ire a Tainei Spovedaniei. ~n mod
normal, duhovnicul nu trebuie s\ stea a[ezat când
penitentul st\ `n genunchi, c\ci aceasta ar l\sa s\
se `n]eleag\ c\ el este mai curând judec\tor decât
martor. Mai precis, ar trebui ca penitentul s\ stea
`n genunchi, iar preotul `n picioare, `n fa]a lui
Hristos, la `nceputul spovedaniei, când citesc
rug\ciunile tainei. Dup\ aceasta, atât preotul, cât

fa]\ c\tre fa]\, s\ se `mplineasc\ Taina M\rturisirii. La final, penitentul se a[az\ din nou `n genunchi [i preotul se ridic\ [i cite[te rug\ciunile de
dezlegare. Aceasta ar ar\ta c\ cei doi nu sunt superiori unul altuia, ci au doar roluri diferite `n
Biserica lui Hristos. Nici practica mai veche din
Biserica noastr\ nu este rea, `ns\ presupune un
efort din partea tuturor. Aceasta prevede ca penitentul s\ r\mân\ `ngenuncheat pe timpul m\rturisirii, `ns\ preotul, stând `n picioare, trebuie s\ se
aplece asupra celui `ngenuncheat pentru a-l asculta, prin acest fapt ar\tând c\ cei doi sunt `n fa]a
lui Hristos, Care este s\vâr[itorul tainei.
Rug\ciunea de iertare exprim\ f\r\ echivoc
faptul c\ Hristos este Cel Care d\ iertarea p\catelor. Este adev\rat c\ din secolul al XVII-lea s-a
introdus formula de sorginte apusean\, prin care
se arat\ c\ preotul este s\vâr[itorul tainei,
spunând: „Iar eu, nevrednic preot [i duhovnic, te
iert [i te dezleg de toate p\catele tale...“, dar
aceasta nu schimb\ cu nimic locul pe care fiecare
din cei prezen]i `n actul spovedaniei `l are, [i `n
niciun caz rolul f\ptuitorului tainei. Sf\tuiesc pe
duhovnici s\ o zic\ `n continuare, dar s\ fie `ntotdeauna precedat\ de rug\ciunea: „St\pâne,
Hristoase, Domnul nostru, Care e[ti mântuirea
robului t\u (N), Milostive `ndurate [i `ndelung
r\bd\torule, C\ruia ~]i pare r\u de r\ut\]ile
noastre...“ (Molitfelnic).

Astfel, iertarea are puterea reintegr\rii fiin]ei
umane ca persoan\ ecleziastic\ `n comuniune cu
semenii s\i [i cu Dumnezeu `n trupul mistic al
Bisericii [i, `n acela[i timp, deschide perspectiva
conlucr\rii energiilor ei cu harul divin comunicat
mistagogic, ce are capacitatea refacerii [i transfigur\rii chipului desfigurat de p\cat. Spovedania
devine astfel `ntâlnirea tainic\ [i real\ cu sinele,
calea reg\sirii de sine [i con[tientizarea limitei [i
a sl\biciunii proprii, [i a tendin]ei maladive a
c\ut\rii absolutului `n surogate, ie[irea din tenebrele mor]ii spirituale ca `nstr\inare de Dumnezeu, este `nvierea sufletului care se reg\se[te `n
bra]ele P\rintelui s\u. ~n acest drum al c\ut\rii de
sine [i al `ntânirii cu Dumnezeu, rolul fundamental al p\rintelui spiritual `ntrege[te comuniunea
de iubire, el fiind c\l\uza prin care Dumnezeu
`ndrum\ [i preg\te[te sufletul penitentului pentru
`ntâlnirea cu Hristos euharistic [i centrul fiin]ei
celui ce prin metanoia `[i `ncordeaz\ `ntreaga
aten]ie spre El. Mai mult decât exerci]iul psihologic, care are cel mult puterea identific\rii unor
cauze ale unui anumit tip de comportament,
Taina Spovedaniei are puterea vindec\rii [i reabilit\rii fiin]ei umane `n integralitatea sa psihosomatic\ [i, mai mult decât atât, a reintegr\rii `n
comuniune cu Dumnezeu [i, implicit, a reabilit\rii `n demnitatea de fii ai P\rintelui ceresc.
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ACTUALITATE
Trei noi sectoare `nfiin]ate `n cadrul
Centrului eparhial de la Roman
~n anul 2013, toate eforturile
administra]iei eparhiale a
Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului 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 de pe
raza eparhiei noastre.
~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 2013 un num\r
de 2831 de acte, acestea fiind dirijate de c\tre
Preasfin]itul Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul
spre studiere, cercetare, analiz\ [i competent\
solu]ionare sectoarelor administra]iei eparhiale:
Permanen]a Consiliului eparhial, exarhului, inspectorilor, protopopilor [i tuturor celorlalte persoane cu atribu]ii de conducere din cuprinsul
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
~n cursul anului 2013, au fost ]inute dou\
[edin]e ale Adun\rii eparhiale, o [edin]\ a Consiliului eparhial [i 16 [edin]e ale Permanen]ei
Consiliului eparhial. Permanen]a Consiliului eparhial a aprobat urm\toarele modific\ri `n structura din teritoriu a administra]iei Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului: Numiri `n structura Permanen]ei Consiliului eparhial - 6; Sectoare nou
`nfiin]ate la Centrul eparhial - 3 (Administrativ
Gospod\resc, Agricol-Silvic, Cimitire, monumente [i servicii funerare); Numiri la Centrul
eparhial - clerical - 9 [i neclerical - 5; ~ncet\ri angaj\ri la Centrul eparhial - 3; Desfiin]\ri posturi
la Centrul eparhial - 1; ~nfiin]\ri posturi parohii/
m\n\stiri - 23; Desfiin]\ri posturi parohii/m\n\stiri
- 5; Desfiin]\ri unit\]i - 2; ~nfiin]\ri unit\]i - 10; Revoc\ri/`ncet\ri protopopiate - 2; Numiri protopopiate - 4; Transferuri parohii /m\n\stiri - 6; Numiri `n
post clerical parohii / m\n\stiri - 55, din care hirotonii - 37 - 3 - pe seama Centrului eparhial, 4 - la
m\n\stiri, 30 - pe seama parohiilor; ~ncet\ri `n post
clerical parohii / m\n\stiri - 46, din care pension\ri
-17; Numiri `n post neclerical parohii / m\n\stiri 32; ~ncet\ri din post neclerical parohii / m\n\stiri 27; ~mbisericiri - 16.
Preasfin]itul Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul
a avut [i `n anul 2013 o intens\ activitate pastoralmisionar\, ce s-a concretizat `n: Liturghii arhiere[ti
- 148; Sfinte Taine [i Ierurgii - 127; Sfin]iri biserici
- 5; Resfin]iri biserici - 8; Punerea pietrei de temeanul VI (XIV) nr. 1-2

~n prezan]a PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul,
aspiran]ii la preo]ie au sus]inut examen de Capacitate

Consultan]\ juridic\ acordat\ la cerere
Activitatea Sectorului Juridic al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului const\ at=t `n
reprezentarea `n fa]a instan]elor judec\tore[ti,
c=t [i `n cosultan]a juridic\ acordat\ preo]ilor
sau parohiilor care o solicit\.
~n perioada 01.01.2013 - 31.12.2013, pe
rolul instan]elor de judecat\ au fost 60 de cauze din care: ~nalta Curte de Casa]ie si Justi]ie 1,
Curtea de Apel Bac\u 2, Tribunal Bac\u 10,
Judec\torie (Roman, Buhu[i, Bac\u, Moine[ti)
31, Parchet 2, Executor Judec\toresc 2, Oficiul
de Cadastru si Publicitate Imobiliar\ 12. ~n
anul 2013 au fost constituite 14 dosare noi.
~n cadrul activit\]ii de avizare, c\tre Sectorul juridic al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului au fost `naintate 14 documenta]ii,
prin care preo]i parohi solicitau reprezentarea
parohiei `n justi]ie, `n fa]a autorit\]ilor locale [i
fa]\ de ter]i, personal sau prin delegat, `n conlie a unor noi biserici - 1; Sfin]iri a[ez\minte social
- filantropice - 18; Hirotonii - 37; Hirotesiri - 58.
~n vederea preg\tirii preo]ilor [i viitorilor
preo]i, `n lunile aprilie [i septembrie din anul
2013, s-au organizat examene de capacitate preo]easc\, la care a participat un num\r de 26 candida]i. De asemenea, `n 2013, [apte preo]i au urmat cursurile de Definitivat [i cinci pentru
ob]inerea Gradul II `n preo]ie, `n cadrul Facult\]ii
de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae“ din
Ia[i. Cu respectarea prevederilor legale, statutare

formitate cu dispozi]iile art. 50, lit. „f“ din Statutul pentru organizarea [i func]ionarea Bisericii Ortodoxe Române.
La invita]ia p\rin]ilor protopopi, `n cadrul a
[ase [edin]e administrative, au fost prelucrate
Hot\rârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, Hot\râri, Decizii [i Circulare ale Centrului eparhial Roman, dispozi]iile legislative
privind proprietatea `n lumina noului Cod Civil,
raporturile de munc\ `n cadrul Bisericii Ortodoxe Române [i modul de aplicare a prevederilor
Codului Muncii, noile reglement\ri [i modific\ri
aduse de Legea nr. 165/2013 legii cadru a fondului funciar ( legea nr. 18/1990, cu modific\rile
[i complet\rile ulterioare).
De asemenea, din dispozi]ia Chiriarhului,
au fost `ntreprinse 14 anchete administrative la
nivelul parohiilor. (Aurelian Constantin
ALEXA, Consilier juridic)
[i a hotorârilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pe baz\ de dosar, s-au echivalat
pentru 2 preo]i gradul I [i pentru al]i 2, gradul II.
~n problemele de disciplin\ a clerului de mir,
dar [i al clerului monahal, nu s-au constatat grave
abateri, iar cazurile ivite au fost tratate cu mare
aten]ie [i date spre cercetare fie inspectorului eparhial bisericesc, fie exarhului m\n\stirilor,
luându-se de fiecare dat\ m\surile ce se impuneau. (pr. Alexandru ZAMFIR, Consilier administrativ bisericesc)
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Pe parcursul anului 2013, din fondurile
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
s-aau acordat subven]ii pentru activitatea de cult
[i de asisten]\ social\ `n valoare de 416.329 lei.

ACTUALITATE

Repere din activitatea economico-financiar\
desf\[urat\ `n anul 2013
La ini]iativa [i cu binecuvântarea Preasfin]itului P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul, prin intermediul Sectoarelor economic
[i financiar, prin gestionarea
judicioas\ a resurselor materiale si financiare, respectând
prevederile Legii nr.82/1991
precum [i dispozi]iile Statutului
de Organizare al B.O.R., `n anul
2013 s-a reu[it, `ntre altele:
reabilitarea [i recompartimentarea birourilor Centrului eparhial, reabilitarea termic\ [i
igienizarea la interior a Vilelor
„Lucian Triteanu“, izolarea termic\ a subsolului Atelierului de
croitorie „C\ma[a lui Hristos“,
`nceperea lucr\rilor de consolidare [i reamenajare la imobilul
„Casa Sterian“; `nfiin]area Metocului „Acoper\mântul Maicii
Domnului“, Valea Budului [.a.
Urmare a hot\rârii Adun\rii eparhiale din data
de 11 iunie 2013 s-a achizi]ionat imobilul „Casa
Sterian“ din Bac\u, monument istoric de categorie A, `n valoare de 1.112.850 lei, `n scopul
`nfiin]\rii unui Centru teritorial/zonal de reprezentare [i coordonare a activit\]ilor Centrului
eparhial `n municipiul Bac\u, centru care va facilita prezen]a `ntr-un mod cât mai `nsemnat a
Arhiepiscopiei noastre `n mijlocul credincio[ilor
b\c\uani.
~n toamna acestui an au `nceput lucr\rile de
reabilitare a imobilului „Casa Sterian“ prin fonduri asigurate de c\tre Consiliul local Bac\u [i
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului `n valoare
de 311.184 lei.

~nfiin]area Metocului
„Acoper\mântul Maicii
Domnului“, Valea Budului
Urmare a hot\rârii Adun\rii eparhiale din data
de 11 iunie 2013, care prevedea transformarea bisericii din Valea Budului `n metoc chiriarhal s-au

La Centrul eparhial Roman s-au executat lucr\ri de reamenajare
[i modernizare a birourilor administra]iei eparhiale

realizat aici investi]ii importante, care au constat
`n reamenajarea zonei, reabilitarea general\ [i recompartimentarea imobilului `n care locuie[te
personalul monahal.
Tot pe parcursul anului 2013, s-a `nfiin]at
Centrul social-gospod\resc „Sf.Cuvios Antipa“ Ite[ti, sub coordonarea Protos. Nicodim Bi]ic,
consilier administrativ-gospod\resc, unde, prin
intermediul sectorului economic-financiar s-au
f\cut ample investi]ii.
Fonduri importante au fost alocate [i pentru
realizarea a dou\ proiecte de separare a instala]iei
de gaz: unul pentru consumul casnic (la imobilele `n care locuie[te personalul monahal) [i unul
pentru consumul industrial.
La ini]iativa Preasfin]itului P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul, `n perioada premerg\toare
`nceperii anului [colar, `n toate ora[ele de pe cuprinsul eparhiei, s-a derulat proiectul „L\sa]i copiii s\ vin\ la Mine“. ~n cadrul acestuia, copiii de
pe cuprinsul eparhiei au fost invita]i la biseric\,
al\turi de p\rin]ii lor, pentru a primi, la `nceput de
an [colar, binecuv=ntare arhiereasc\, dar [i sprijin
material `n asigurarea rechizitelor necesare pentru [coal\. Fiecare `nt=lnire a constat `n oficierea
Slujbei de „Te Deum“, urmat\ de oferirea de
rechizite, `n valoare de 1.518.347 lei, unui num\r
de aproximativ 5000 copii.
Din cheltuielile efectuate `n anul 2013,
311.799 lei au fost aloca]i `n vederea achizi]ion\rii de articole de birotic\, mobilier, utilaje de
lucru, obiecte de inventar etc. Achizi]ionarea a-

Sprijin pentru
credincio[i
Pe parcursul anului 2013, din fondurile
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului s-au
acordat subven]ii pentru activitatea de cult [i
de asisten]\ social\ `n valoare de 416.329 lei,
dup\ cum urmeaz\: Parohia H=rja 15.460 lei;
Parohia Lazaret 28.309 lei; diver[i credincio[i
183.357 lei; Patriarhia Rom=n\ - Centrul terapeutic „Sf. Maria“ 46.400 lei; alte parohii din
cadrul Arhiepiscopiei noastre 139.600 lei [i
burse acordate unor elevi din cadrul Seminarului Teologic Roman `nsum=nd 3203 lei.
~n anul 2013, o activitate deosebit\ a fost
desf\[urat\ `n cadrul Fabricii de lum=n\ri „Sf.
Fotini“, unde s-au produs 167 tone de lum=n\ri,
`n valoare total\ de 4.761.120 lei, din care s-au achizi]ionat materii prime `n valoare de
1.206.252 lei, diferen]a fiind folosit\ `n scopul
sus]inerii activit\]ilor social-filantropice desf\[urate pe cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. (Gh. PRICOPI, Consilier financiar)
cestora a asigurat o bun\ desf\[urare a activit\]ilor derulate la nivelul Centrului Eparhial precum [i la celelalte unit\]i subordonate acestuia
(Ite[ti, Valea Budului - Bac\u). (Ahid. Adrian
CIOBANU, Consilier economic)
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Sectorul Patrimoniu [i Construc]ii
a verificat [i `naintat documentele `n vederea
demar\rii lucr\rilor de pictur\ la unele
dintre bisericile sau edificiile biserice[ti.

~n cursul anului care a trecut,
activitatea Sectorului Patrimoniu
[i Construc]ii s-a focalizat pe
urm\toarele domenii: construc]ii
biserice[ti; pictur\ bisericeasc\;
patrimoniu bisericesc; colecta
pentru edificarea Catedralei
Mântuirii Neamului; gestionarea
sprijinului financiar oferit de
c\tre Guvernul României pentru
construc]ia sau renovarea unor
edificii biserice[ti din cuprinsul
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
~n rezumat, putem spune c\, `n cursul anului
2013, au fost `ntreprinse lucr\ri de construc]ie [i
de renovare la parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, iar la Centrul eparhial a fost `ntocmit\ documenta]ia tehnic\ [i
au fost ob]inute avizele necesare `n vederea ob]inerii autoriza]iei de construc]ie pentru consolidare [i restaurarea zidului incint\ [i extinderea
complexului administrativ.
La parohii, `n cursul anului 2013, au existat 104
[antiere, din care: 23 [antiere construc]ii de noi de
biserici; 26 [antiere extindere [i/sau renovare biserici; 22 lucr\ri de pictur\ de nou [i repictare biserici [i paraclise; 4 [antiere construc]ii sau extinderi case parohiale; 20 [antiere construc]ie, pictare
sau renovare case de pr\znuire (sociale); 1 [antier
construc]ie capel\; 5 [antiere construc]ie clopotni]\; 2 [antiere construc]ie sedii protopopiate (Moine[ti [i Sascut); 1 {antier extindere cimitir.
~n cadrul aceluia[i sector a fost `ntocmit\
„Procedura de lucru `n vederea construirii unui
edificiu bisericesc sau a oric\rei interven]ii
asupra acestuia“, prin care Centrul eparhial `[i
propune s\ r\spund\ nevoilor preo]ilor de a avea
repere `n ceea ce prive[te legalitatea activit\]ilor

104 [antiere
`n desf\[urare
pe cuprinsul
Arhiepiscopiei
Romanului
[i Bac\ului

administrativ-gospod\re[ti pe linie de construc]ii
[i `ntre]inere a edificiilor biserice[ti.
Sectorul Patrimoniu [i Construc]ii a verificat [i
`naintat documentele `n vederea demar\rii lucr\rilor de pictur\ la unele dintre bisericile sau edificiile
biserice[ti, din cuprinsul Arhiepiscopiei, c\tre Comisia de Pictur\ Bisericeasc\ Bucure[ti, dup\ cum
urmeaz\: 3 proiecte de pictur\; 2 contracte pentru
lucr\ri de pictur\; 5 licita]ii lucr\ri de pictur\; 5 recep]ii lucr\ri de pictur\; 2 solicit\ri subclasare categorie parohie; 3 dosare pentru `nscrierea ucenicilor
`n eviden]ele Comisiei de Pictur\ Bisericeasc\.
~n vederea bunei desf\[ur\ri a activit\]ii din domeniul patrimoniului bisericesc, `n cursul anului
trecut, `n cadrul Sectorului Patrimoniu [i Construc]ii, a fost `ntocmit\ „Metodologia pentru etapa a IIa de inventariere (comparare/valorificare)“ care are
ca obiectiv `mbun\t\]irea procesului de inventariere a bunurilor mobile [i imobile ale parohiilor.
Prin intermediul aceluia[i sector a fost coordonat\ colecta pentru edificarea Catedralei
Mântuirii Neamului, la nivel de eparhie, Arhie-

Lucr\ri silvotehnice de `ngrijire
[i conducere a arboretelor
~n anul 2013, sectorul silvic a avut, ca preocupare principal\, continuarea aplic\rii prevederilor amenajamentului silvic pentru p\durile
aflate `n proprietatea sau administrarea Centrului eparhial.
Dintre activit\]ile cele mai importante ale acestui sector, men]ion\m
urm\toarele: asigurarea asisten]ei de specialitate tuturor unit\]ilor de cult
din cuprinsul eparhiei `n problemele cu specific silvic; efectuarea periodic\
de inspec]ii de teren pentru a verifica modul de supraveghere a p\durilor de
c\tre organele silvice; participarea, `n calitate de delegat al ierarhului (proprietarului) la inspec]iile periodice de fond, al\turi de organele silvice de
control. Participarea la marcarea [i inventarierea arborilor `n urma aplic\rii
a mai multor lucr\ri silvotehnice de `ngrijire [i conducere a arboretelor a

anul VI (XIV) nr. 1-2

piscopia Romanului [i Bac\ului predând c\tre
protopopiate 100 de chitan]iere CMNB [i virând
c\tre Patriarhia Român\ suma de 64 107 ron.
Pe parcursul anului trecut, Sectorul Patrimoniu [i Construc]ii s-a `ngrijit de verificarea [i
transmiterea unui num\r de 30 dosare de
finan]are c\tre Secretariatul de Stat pentru Culte,
din cadrul Guvernului României. ~n urma acestor
demersuri a fost ob]inut\ suma de 545.000 RON.
Pentru anul 2014, Sectorul Patrimoniu [i Construc]ii va avea `n vedere, `ntre altele, atingerea urm\toarelor obiective: inspectarea tuturor [antierelor din parohii [i unit\]i m\n\stire[ti; inventarierea,
`n conformitate cu legisla]ia `n vigoare, a bunurilor
mobile [i imobile de]inute de l\ca[urile de cult; organizarea unor cursuri de instruire privitoare la corecta gestionare a bunurilor mobile [i imobile aflate
`n inventarele parohiilor [i unit\]ile m\n\stire[ti;
preluarea `n custodia Muzeului Centrului eparhial
a monedelor [i obiectelor din metale pre]ioase de la
parohii, cu excep]ia obiectelor de cult. (pr. Gh.
PALEU, Inspector patrimoniu [i construc]ii)

implicat: r\rituri [i t\ieri de igien\, `n cadrul celor 300 ha p\dure de pe raza
com. Gâdin]i; t\ieri de igien\ [i t\ieri rase `n cupoane pentru vegeta]ia
forestier\ din incinta fostei unit\]i militare de la Ite[ti; t\ieri de igien\ pentru cele 104 ha p\dure de la Pânce[ti; t\ieri rase `n regimul crângului simplu `n p\durea din punctul numit Lunca Vl\dic\i. ~n urma aplic\rii acestor
lucr\ri a rezultat un volum de mas\ lemnoas\ de 2611 mc.
Pe parcursul anului 2013 s-a mai procedat [i la efectuarea periodic\ de
inspec]ii pe teren pentru a verifica modul de aplicare a lucr\rilor silvotehnice de conducere a arboretelor. De asemenea, reprezentantul
Sectorului Silvic al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului a participat,
al\turi de delegatul unit\]ii silvice, la preluarea suprafe]elor parcurse cu
lucr\ri de exploatare, odat\ cu `ncheierea acestora. ~n anul care a trecut
s-a semnat un nou contract de adiminstrare cu Ocolul Silvic Horia, pentru cele 300 ha p\dure de pe raza com. Gâdin]i. (protos. Serafim
HUZDUP, Consilier agricol [i silvic)
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Pentru o mai bun\ cunoa[tere a tuturor serviciilor sociale ale
Eparhiei, Sectorul social-ffilantropic a realizat catalogul de
prezentare a tuturor ini]iativelor sociale, intitulat „A
Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului - Ortodoxie [i Filantropie“..

BISERICA
{I SOCIETATEA

Activit\]i social-filantropice desf\[urate pe
cuprinsul Eparhiei Romanului [i Bac\ului
~n anul 2013 au fost `ntreprinse activit\]i de acreditare,
respectiv reacreditare a
serviciilor sociale oferite prin
intermediul protopopiatelor,
parohiilor sau ONG-urilor
eparhiei, s-au depus proiecte
pentru ob]inerea de fonduri
necesare sus]inerii activit\]ilor filantropice, s-au efectuat
anchete, `n baza c\rora au
fost acordate ajutoare materiale, au fost purtate discu]ii
cu preo]ii pentru implementarea de programe filantropice
`n parohii, au fost vizitate
diferite loca]ii din eparhie `n
vederea implement\rii de noi
servicii sociale etc.
Pentru implementarea strategiei de dezvoltare
a activit\]ilor social-filantropice desf\[urate `n
cadrul eparhiei, prin intermediul proiectului
FORTE, `n anul 2013 au avut loc 33 de `ntâlniri
cu scopul definitiv\rii planului opera]ional de `ndeplinire a activit\]ilor de implementare propuse

pentru perioada 2013-2014. ~n perioada 11-22
februarie, au fost organizate `n cele 6 protopopiate [edin]e de lucru `n cadrul c\rora membrii echipei nucleu au prezentat viziunea, misiunea, direc]iile strategice [i obiectivele opera]ionale ce
vor fi implementate `n perioada 2013-2016. Scopul acestor `ntâlniri a fost acela de a prezenta asocia]iile [i funda]iile care desf\[oar\ activitatea
social\ a eparhiei [i de a invita cât mai mul]i
preo]i s\ fac\ parte din echipa extins\ a Sectorului social-filantropic `n vederea implement\rii
strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale.

Campanii sociale
[i ac]iuni caritabile
~n data de 7 martie, `n incinta Capelei Spitalului Penitenciar din Tg. Ocna, a avut loc `ntâlnirea membrilor nucleului de implementare a
strategiei de dezvoltare cu preo]ii de caritate, care
`[i desf\[oar\ activitatea `n spitale, unit\]i militare [i penitenciare.
~n data de 29 aprilie 2013, Sectorul social-filantropic a organizat `n Bac\u o `ntâlnire cu membrii
Pactului Local de Ocupare [i Incluziune Social\ [i
a institu]iilor reprezentative din jude]ele Bac\u [i
Neam], respectiv Prefectur\, Serviciul Public de Asisten]\ Social\, Agen]ia de Dezvoltare Regional\,
Agen]ia Jude]ean\ de Pl\]i [i Inspec]ie Social\, reprezentan]i ONG-uri etc, c\rora li s-a prezentat activitatea social\ a eparhiei [i strategia de dezvoltare.
Pentru o mai bun\ cunoa[tere de c\tre preo]ii
slujitori, dar [i mass media laic\ a tuturor serviciilor sociale ale Eparhiei, Sectorul social-filantropic
a realizat `n condi]ii grafice deosebite, `ntr-un tiraj
de 1000 exemplare, catalogul de prezentare a tuturor ini]iativelor sociale, intitulat „Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului - Ortodoxie [i Filantropie“.
~n lunile martie - aprilie ale anului 2013, Centrul de zi pentru persoane cu autism „Sf. Cosma
[i Damian“ al Funda]iei „Episcop Melchisedec“
Filiala Bac\u a desf\[urat `n Colegiul Na]ional
„Ferdinand I“ Bac\u o campanie de con[tientizare privind problematica persoanelor cu autism,
intitulat\ „Autismul nu doare, indiferen]a ta,
da!“. Campania s-a finalizat prin organizarea de
c\tre cadrele didactice [i elevii colegiului a unui
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~n Parohia „P
Pogorârea Sf. Duh“ One[ti,
`ncepând cu luna martie 2013, s-aa demarat
proiectul social filantropic „P
Prânzul pe roate“..

 spectacol caritabil, fondurile rezultate fiind do-

nate centrului men]ionat, `n vederea asigur\rii
terapiei recuperatorii pentru copiii cu autism.
~n data de 7 mai 2013, Sectorul Social-Filantropic a organizat la Teatrul de Var\ Bac\u, `n
parteneriat cu Prim\ria Bac\u, concertul caritabil
„Hristos a `nviat - bucuria mea“. De asemenea, `n
data de 12 iuilie, Asocia]ia „Sfântul Voievod
{tefan cel Mare - Hârja“ a organizat un concert
intitulat „Popas printre genera]ii“.
~n data de 16 mai, o delega]ie format\ din
membri ai Funda]iei „Episcop Melchisedec“ Filiala Bac\u [i Asocia]ia „{tefan cel Mare“ Hârja
au participat la Simpozionul organizat de Federa]ia „Filantropia“ a Patriarhiei Române intitulat
„Filantropia - Liturghia slujirii aproapelui“. Simpozionul a fost urmat de organizarea unui târg de
prezentare a tuturor ONG-urilor membre ale Federa]iei Filantropia, oferind astfel o ocazie celor
dou\ ONG-uri ale eparhiei noastre de a-[i
prezenta activitatea prin intermediul unui stand.
~n data de 15 august, a fost organizat\ Gala
serviciilor social-filantropice din Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului. Desf\[urat\ sub forma
unei cine festive pentru 100 de participan]i, gala
a reunit acele persoane care coordoneaz\ institu]iile sociale ale eparhiei, din cadrul parohiilor sau ONG-urilor, precum [i parteneri sau oameni de afaceri care sus]in opera filantropic\
desf\[urat\ `n Arhiepiscopie, membrii cancelariei
eparhiale, protopopi, preo]i etc.
~n anul 2013 au fost inaugurate [i sfin]ite
urm\toarele centre sociale: Cabinet stomatologic
[i Cabinet de medicin\ de familie ale Funda]iei
„Episcop Melchisedec“, Filiala Roman; Centrul
de zi pentru copii „Sf. Nicolae“ - Buhu[i al Asocia]iei „Ovidenia 2005 Bac\u“; Centrul de Cultur\, Art\ [i Tradi]ie „Sf. ~mp\ra]i Constantin [i
Elena“ - Oituz; Centrul de Cultur\, Art\ [i Tradi]ie „Sf. Parascheva“ - Ferastr\u; Centrul de tineret [i voluntariat „Sf. Filofteia“ - One[ti; Centrul
de zi pentru copii „Sf. Nicolae“ - One[ti; Centrul
de Cultur\, Art\ [i Spiritualitate „Sf. Voievod
{tefan cel Mare“ One[ti.
Un moment deosebit `n domeniul social al
eparhiei l-a reprezentat inaugurarea [i sfin]irea
Centrului Reziden]ial pentru Persoane Vârstnice
- Centrul II Hârja. Lucr\rile de amenajare [i dotare au fost realizate printr-un proiect finan]at de
Ministerul Muncii, Familiei [i Protectiei Sociale
`n valoare de 1350.000 lei. Centrul ofer\ spa]iile
necesare g\zduirii pe perioad\ nederminat\, asisten]ei [i `ngrijirii a 60 de persoane vârstnice.
~n data de 21 mai 2013, a avut loc Simpozionul intitulat «Ziua `mpotriva Obezit\]ii Colaj de ateliere „Cet\]eanul la vârsta a treia“».
Evenimentul s-a desf\[urat `n cadrul Centrului
reziden]ial pentru `ngrijirea persoanelor vârstnice
de la Asocia]ia „Sf. Voievod {tefan cel Mare“ Hârja, `n parteneriat cu Centrul de Informare
Europe Direct.
anul VI (XIV) nr. 1-2

Pentru formarea continu\ a preo]ilor care desf\[oar\ sau doresc s\ ini]ieze
proiecte sociale `n parohii au fost organizate cursuri de specializare

Cursuri pentru formarea
continu\ a preo]ilor implica]i
`n activit\]i filantropice
~n anul 2013, Centrul „Izvorul T\m\duirii“ a
desf\[urat activit\]i `n vederea recuper\rii persoanelor dependente de alcool [i alte droguri,
dup\ cum urmeaz\: sesiuni de informare/ preven]ie desfa[urate `n parteneriat cu Protopopiatul
Sascut [i Agen]ia Na]ional\ ~mpotriva Traficului
de Persoane la Liceul „N.V. Karpen“ din Sascut
(beneficiari: 362 elevi [i 15 cadre didactice) [i la
Grupul {colar „Al. Vlahu]\“ din Podu Turcului
(beneficiari: 587 elevi [i 22 cadre didactice); sesiuni de informare /preven]ie `n cadrul proiectului „Via]a ta e `n mâinile tale“ desf\[urate `n
Colegiul „Anghel Saligny“ din Bac\u (45 elevi [i
6 cadre didactice), Grupul {colar „N.V. Karpen“
din Bac\u (beneficiari 400 elevi [i 10 cadre didactice), Colegiul Economic „Ion Ghica“ din Bac\u (60 elevi [i 2 cadre didactice); program terapeutic „Minnesotta“ (consiliere individual\, grup
de suport) adresat dependen]ilor (43 beneficiari)
[i codependen]ilor (40 beneficiari); program terapeutic tip reziden]ial organizat la M\n\stirea „Sf.
Sava“ Berzun]i, având ca beneficiari 16 preo]i
din Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului.
Pentru formarea continu\ a preo]ilor care
desf\[oar\ sau doresc s\ ini]ieze proiecte sociale `n
parohii, prin intermediul C.E.D.R.U., cât [i al
Centrului Na]ional de Formare Continu\ „Dumitru
St\niloae“ din Bucure[ti au fost organizate
urm\toarele cursuri: Abilit\]i de comunicare,
Atragere de fonduri din comunitate, Dependen]a
de alcool [i alte droguri, Portret de voluntar;
Inform\ri: Informare cu privire la procesul de
planificare strategic\ desf\[urat `n Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului; Cursuri: Managementul
Serviciilor Social-Filantropice, Expert Achizi]ii
Publice, Managementul Proiectelor, Managementul Resurselor Umane, Formare de Formatori,

Competen]e Sociale [i Civice, Antreprenor Economie Social\ etc. De acestea au beneficiat direct
500 preo]i, 150 persoane personal neclerical (dasc\li, muzeografi) [i 50 voluntari.
Cu ocazia s\rb\torilor de Sfintele Pa[ti [i
Na[terea Domnului, dar [i cu alte ocazii s-au
desf\[urat `n parohii programe sociale constând `n
oferirea de daruri copiilor [i familiilor defavorizate. Astfel de activit\]i au fost derulate [i la
ini]iativa unor parteneri ai ONG-urilor eparhiei.
Dintre acestea, amintim programul intitulat „Prin
fapte bune [i voin]\, s\ alin\m o suferin]\!“, prin
care cadre didactice [i elevi ai Colegiului Na]ional
„Ferdinand I“ Bac\u, al\turi de Funda]ia „Episcop Melchisedec“ Filiala Bac\u [i al]i parteneri
au oferit alimente, haine, juc\rii [i kituri igienice
unui num\r de 209 copii, cu vârste cuprinse `ntre
1 [i 16 ani din localitatea B\cioi, jude]ul Bac\u.
De asemenea, trebuie men]ionat\ Campania
„Donez eu, donezi tu [i `mpreun\ vom d\rui un
zâmbet copiilor!“ derulat\ prin Funda]ia „Sf.
Spiridon“, desf\[urat\ `n luna decembrie `n cele
17 farmacii „Sf. Spiridon“ din ora[ele Bac\u [i
Ia[i. ~n cadrul acestei campanii a fost donat 1
ron/bon pentru continuarea activit\]ilor de recuperare a copiilor cu handicap neuromotor din
Centrul „Sf. Vasile cel Mare“ Bac\u.
~n Parohia „Pogorârea Sf. Duh“ One[ti,
`ncepând cu luna martie 2013, s-a demarat proiectul social filantropic „Prânzul pe roate“, prin
care 12 b\trâni din One[ti, singuri, cu posibilit\]i
financiare reduse, imobiliza]i la pat primesc `n
zilele de luni, joi [i sâmb\t\ o por]ie de mâncare
cald\. Hrana cald\ este asigurat\ prin intermediul
credincio[ilor parohiei. Pe lâng\ ace[tia, 40 de
b\trâni [i familii defavorizate, cu ocazia marilor
s\rb\tori de peste an, au primit pachete cu alimente care s\ le asigure o mas\ cald\ m\car `n zi
de s\rb\toare. (pr. Eugen-Ciprian CIUCHE,
Consilier Sector social-filantropic)
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Pe parcursul anului 2013, Biroul de Pres\
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului s-aa
implicat `n mediatizarea tuturor evenimentelor
ce au f\cut cinste eparhiei noastre.

ACTUALITATE

Activit\]i pedagogice, culturale [i
mediatizarea acestora `n anul 2013
~n anul care a trecut, activitatea Sectorului cultural al
Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului s-a desf\[urat pe
cinci planuri importante:
manifest\ri cultural - religioase; `nv\]\mânt religios;
activitate editorial\; massmedia [i site, iar `n ultimul
trimestru s-a `nfiin]at centrul
de pelerinaje.
Pe parcursul anului 2013, `n Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului, s-au derulat numeroase
activit\]i cultural-religioase sub egida anului
comemorativ al Edictului de la Milan [i al p\rintelui Dumitru St\niloae.

Proiecte educa]ionale
la nivel eparhial
Din `ncredin]area Preasfin]itului Ioachim
B\c\uanul, Sectorul cultural al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului s-a implicat `n procesul
instructiv-educativ desf\[urat atât `n [colile din
cadrul Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, cât
[i la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec“ din
Roman, analiz=nd [i recomand=nd `ncheierea de
acorduri de parteneriat `ntre Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului [i anumite institu]ii de
`nv\]\m=nt de pe cuprinsul eparhiei, ce au avut ca

Pe parcursul anului 2013, activitatea Editurii „Filocalia“ s-a axat pe dezvoltarea
planului editorial cu publicarea urm\toarelor lucr\ri ale Preasfin]itului P\rinte
Episcop Ioachim B\c\uanul: „Istoria moa[telor Sfintei Cuvioase Parascheva la
Roman“, „Imnul-acatist `nchinat Sfintei Parascheva“, „Cultul Sfintei Parascheva
´
`n Ortodoxie.
Cercetare´ hagiografico-liturgic\“, „La déification de l’homme
d’apres la pensée du pere Dumitru Staniloae“, „Cre[tinismul abia `ncepe“.

obiectiv organizarea unor concursuri na]ionale
sau derularea unor proiecte educa]ionale.
Liceul Teologic „Episcop Melchisedec“ din
Roman func]ioneaz\ cu 4 ani de studii, cu un
num\r de 194 de elevi pentru curs de zi, `n anul

Mediatizarea evenimentelor
desf\[urate pe cuprinsul eparhiei
Pe parcursul anului 2013, 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.
~n perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013, Sectorul Tineret [i MassMedia 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, cultural-misionare
[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 massmedia au fost scrise, redactate [i publicate peste 360 de articole, [tiri, note
[i reportaje privind evenimentele culturale, social-filantropice, sfin]iri [i

[colar 2013-2014, având dou\ specializ\ri: Teologie pastoral\, 6 clase (148 elevi), [i Ghid turism
religios, 2 clase (46 elevi). ~n cadrul liceului
func]ioneaz\ un num\r de 27 cadre didactice, 9 la
didactic auxiliar [i 11 persoane nedidactice.

altele etc, derulate, cu binecuv=ntarea Preasfin]itului Episcop Ioachim,
at=t `n presa , c=t [i pe site-ul eparhiei.
Momentele de referin]\ din via]a eparhiei - s\rb\tori religioase,
ac]iuni social-filantropice, sfin]iri etc. au fost reflectate `n primul r=nd 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.
A fost men]inut\ leg\tura permanent\ cu posturile de televiziune locale,
din Roman, Piatra Neam] (Realitatea TV, 1 TV Neam], CNS TV, Topall TV,
Rom TV) [i Bac\u (1 Tv Bac\u, Impuls TV, Tv Bac\u, EuroTV), `n vederea
populariz\rii activit\]ilor derulate `n cuprinsul Eparhiei.
Biroul de pres\ a ]inut leg\tura cu preo]ii protopopi, dar [i cu preo]ii
parohi care, de-a lungul anului, au organizat sfin]iri de biserici sau alte
momente deosebite, pentru a reflecta evenimentele corect [i obiectiv `n
mass-media local\ [i central\. (pr. Ctin GHERASIM, Inspector tineret
[i mass-media)

Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
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Sâmb\t\, 25 ianuarie 2011, `n sala de [edin]e a
Centrului eparhial de la Roman, s-aau desf\[urat
lucr\rile [edin]ei anuale a Adun\rii Eparhiale
a Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.



Dup\ terminarea lucr\rilor de repara]ie, renovare, restaurare [i dotare a cl\dirilor din parcul
Melchisedec, prin implementarea a dou\ proiecte
cu finan]are european\, `n cadrul Centrului de zi
pentru copii din familii `n dificultate „Episcop
Melchisedec“, a continuat, `n anul [colar 20122013, organizarea a dou\ clase la Gr\dini]a „Episcop Melchisedec“, care func]ioneaz\ cu program prelungit, pentru care s-a primit acreditarea
ARACIP din partea Ministerului Educa]iei, Tineretului [i `nv\]\mântului. ~n anul [colar 2013-2014
s-a `nfiin]at `nc\ o grup\, urmând ca `n anul [colar urm\tor s\ se finalizaze ciclul complet de `nv\]\mânt pre[colar de patru ani.

Activitatea editorial\
La ini]iativa [i cu binecuvântarea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `n anul
2012, la Editura“ Filocalia“ a debutat editarea [i
tip\rirea integralei Melchisedec {tef\nescu.
Menit\ s\ readuc\ `n aten]ia contemporanilor
opera marelui ierarh al Romanului, colec]ia
„Opera omnia“ urm\re[te editarea tuturor scrierilor Episcopului Melchisedec {tef\nescu, `n 2013
continu=nd editarea cu volumul Biografii, care
cuprinde, transliterate [i diortosite de pr. Arhim.
Pimen Costea, lucr\rile: „Via]a [i scrierile lui
Grigorie }amblac“; „Schi]e biografice din via]a
Mitroplitului Ungro-Vlachiei, Filaret al II-lea,
}amblac“; „Schi]e biografice din via]a Mitropolitului Ungro-Vlachiei, Filaret al II-lea, 1792 [i
a altor persoane biserice[ti cu care el a fost `n
rela]ii de apropiere“; „ Biografia Preasfin]itului
Dionisie Romano, Episcopul de Buz\u“.
Pe parcursul anului 2013, activitatea Editurii
„Filocalia“ s-a axat pe dezvoltarea planului editorial cu publicarea urm\toarelor lucr\ri ale
Preasfin]itului P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul: „Istoria moa[telor Sfintei Cuvioase Parascheva la Roman“, „Imnul-acatist `nchinat
Sfintei Parascheva“, „Cultul Sfintei Parascheva
`n Ortodoxie. Cercetare hagiografico-liturgic\“,
„La déification de l’homme d’après la pensée du
père Dumitru Staniloae“, „Cre[tinismul abia
`ncepe“. Acestora li s-au ad\ugat „Botezul Sf.
~mp\rat Constantin“, de pr. Mihai-Flavius Balaban [i „Preotul profesor Vasile Irina: un om de
seam\ `n panteonul dasc\lilor de suflet“, coordonator pr. Mihai Fediuc.
La data de 01 septembrie 2013, a fost `nfiin]at
Centrul de Pelerinaj „Sf. Antipa“, a c\rui activitate s-a desf\[urat a[adar, doar `n ultimul trimestru al anului trecut. ~n cele trei luni de func]ionare, prin Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului au fost realizate
programe de pelerinaj interne - `n special la
M\n\stiri din Transilvania - [i externe - `n Ucraina [i Grecia -, preg\tindu-se totodat\ documenta]ia necesar\ acredit\rii acestui tip de activitate.
(pr. Valentin B|LTOI, Consilier cultural)
anul VI (XIV) nr. 1-2

~ntrunirea
organismelor
deliberative eparhiale
La Centrul eparhial de la Roman, a avut
loc, `n ziua de 23 ianuarie, sub pre[edin]ia
Preasfin]itului P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul, `ntâlnirea Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. Pe 25 ianuarie s-a `ntrunit la Roman Adunarea Eparhial\ a Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
~n sala de [edin]e a Centrului eparhial de la
Roman, a avut loc joi, 23 ianuarie a.c., `ncepând
cu ora 9.30, `ntrunirea Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. ~ntrunirea, coordonat\ de Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a fost deschis\ cu
un cuvânt din partea Preasfin]iei Sale, care a reliefat rolul Consiliului Eparhial `n via]a
Bisericii. „Ceea ce prezent\m ast\zi, `n rapoartele `ntocmite pe fiecare sector `n parte, `nglobeaz\, dac\ nu `n `ntregime, o parte important\
dintre activit\]ile derulate la nivelul Centrului
eparhial. (…) Dac\ am `mplinit ceva, am f\cut
din dragoste fa]\ de aceast\ eparhie istoric\ [i
fa]\ de Dumnezeu. Dac\ s-a f\cut ceva bun, a
fost manifestarea lui Dumnezeu prin noi, c\ci
toate cele bune apar]in lui Dumnezeu“, a precizat ierarhul, `n cuvântul s\u. ~ntâlnirea a continuat cu expunerea d\rilor de seam\ pe anul
2013, a fiec\rui sector al Administra]iei Eparhiale, `n vederea prezent\rii ulterioare `n fa]a
Adun\rii Eparhiale. O men]iune special\ a fost
f\cut\ `n dreptul Centrului Reziden]ial „{tefan
cel Mare [i Sfânt“ de la Hârja, `n care primesc
`ngrijire [i asisten]\ medical\ 80 de persoane
vârstnice, prin grija Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului, care are nevoie de sus]inere financiar\, `n mod special pe durata anotimpului rece.
~n continuare, o aten]ie sporit\ s-a acordat
proiectelor privind manifest\rile cultural-religioase, stabilite pentru anul 2014, dar [i ale celor social-filantropice, `n contextul serb\rii de
c\tre Biserica Ortodox\ Român\ a Anului oma-

gial euharistic (al Sfintei Spovedanii [i al Sfintei
~mp\rt\[anii) [i al Sfin]ilor Martiri Brâncoveni.
~n ziua pomenirii Sfântului Grigorie Teologul,sâmb\t\, 25 ianuarie 2011, `n sala de [edin]e a Centrului eparhial de la Roman, sub
pre[edin]ia Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, s-au desf\[urat lucr\rile [edin]ei anuale a Adun\rii Eparhiale a Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. ~ntâlnirea a fost prefa]at\
de o slujb\ de Te Deum, oficiat\ la ora 9.00, `n
Catedrala Arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“, `n prezen]a membrilor Adun\rii Eparhiale,
precum [i a numero[ilor credincio[i. Apoi, `n
sala de [edin]e a Centrului eparhial, s-a desf\[urat Adunarea propriu-zis\, `n debutul c\reia
Preasfin]ia Sa a ]inut un scurt cuvânt `n care a
subliniat rolul pe care membrii Adun\rii Eparhiale, clerici sau mireni, `l au `n via]a Bisericii.
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul [i-a exprimat
bucuria de a se `ntâlni la `nceputul anului 2014
cu membrii deputa]i pentru a evalua activitatea
pastoral-misionar\, cultural\, administrativ\, financiar\, patrimonial\, desf\[urat\ `n anul 2013.
„Avem rolul nostru `n aceast\ lume [i trebuie s\
avem con[tiin]a c\ este necesar s\-l l\s\m pe
Hristos s\ lucreze prin noi, [i mai mult decât
atât, s\ Se recunoasc\ `n aceast\ lucrare [i `n
faptele noastre pe care le s\vâr[im `ntru slujirea
aproapelui“, a mai men]ionat Preasfin]ia Sa.
Apoi, au urmat lucr\rile pe sec]iuni, dup\
care, `n sala mare, raportorii comisiilor au f\cut cunoscute tuturor membrilor Adun\rii
Eparhiale rezultatele ob]inute `n anul 2013, fiind aprobate `n unanimitate hot\rârile luate cu
acest prilej. De asemenea, s-au f\cut cunoscute [i propunerile pentru activit\]ile ce se vor
derula `n noul an, un loc important revenind
proiectelor culturale [i social-filantropice, `n
contextului serb\rii Anului omagial euharistic
al Sfintei Spovedanii [i al Sfintei ~mp\rt\[anii
[i al Sfin]ilor Martiri Brâncoveni.
La final, Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul a oferit Distinc]ia de onoare, `n semn
mul]umire, tuturor membrilor Adun\rii eparhiale pentru `ntreaga activitate desf\[urat\ `n
cei patru ani de mandat.
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Fiecare slujitor al Sfântului Altar trebuie
s\-[[i aminteasc\ faptul c\ este un m\dular
al Trupului tainic al Mântuitorului Iisus Hristos.

EVENIMENT

Sinaxa preo]ilor - prilej de comuniune `n jurul lui Hristos
La `nceput de an, `n Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului
se organizeaz\ `nt=lniri `ntre
ierarh [i to]i preo]ii din
cadrul fiec\rui protopopiat.
Organizarea sinaxei preo]ilor
este important\ din mai multe
puncte de vederere, eviden]iate de c\tre PS P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul la `nt=lnirile de acest fel organizate
`n cele 6 protopopiate ale eparhiei.
„Sinaxa preo]ilor are multiple roluri. Mai
`ntâi, preo]ii se reg\sesc `n comuniune cu ierarhul
locului. Apoi, sinaxa are [i menirea de a aduce
aminte fiec\ruia dintre preo]i c\ a fost hirotonit [i
`nvestit cu putere de Sus ca s\ r\spund\ la nevoile
spirituale ale credincio[ilor. Sinaxa mai are [i
scopul didactic de a ne orienta din punct de
vedere liturgic `n sobor, `n slujirea `ntreolalt\
asemenea Liturghiei cere[ti. ~n al patrulea rând,
are [i rolul de a ne trezi con[tiin]a comuniunii,
pentru c\ preotul nu este niciodat\ singur [i
`nsigurat `n parohia sa, ci este `n comuniune cu
credincio[ii, cu Biserica. Fiecare slujitor al
Sfântului Altar trebuie s\-[i aminteasc\ faptul c\
este un m\dular al Trupului tainic al M=ntuitorului Iisus Hristos [i este trimis `n parohie s\ dea
identitate credincio[ilor s\i, reprezent=ndu-l pe
ierarhul care l-a trimis canonic [i trebuie s\
`ndrume pe credincio[i. ~n al cincilea rând, sinaxa
de anul acesta are o semnifica]ie special\,
deoarece ea se desf\[oar\ `ntr-un context tematic
euharistic, dat fiind faptul c\ Sf=ntul Sinod al
Bisericii noastre a decis ca anul acesta s\ fie declarat An omagial euharistic (al Sfintei
Spovedanii [i al Sfintei ~mp\rt\[anii) [i respectiv,
An comemorativ al Sfin]ilor Martiri Brâncoveni.
Este un an al reconcilierii [i `ndrept\rii `ntru
Hristos Domnul, Care Se ofer\ `n Liturghie spre
hrana noastr\ spiritual\“, a declarat Preasfin]itul
Ioachim B\c\uanul.

Conferin]\ administrativ\
a preo]ilor din
Protopopiatul One[ti
A devenit o tradi]ie ca, la `nceput de an,
preo]ii Protopopiatului One[ti s\ se `ntâlneasc\ `n
rug\ciune la Catedrala „Pogorârea Sfântului
Duh“. Anul acesta, `n contexul Anului Omagial

Reuni]i `n sinax\, preo]ii roma[cani s-au `mp\rt\[it din acela[i potir
[i apoi au `ngenunchiat `n timpul rug\ciunii de dezlegare
citite de c\tre Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul

al Sfintei Euharistii, la Sfânta Liturghie oficiat\
de Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, `n
ziua de 13 ianuarie, au participat peste 100 de
preo]i, care au fost `mp\rt\[i]i cu Trupul [i
Sângele Mântuitorului Hristos. „Reuni]i `n
sinax\, preo]ii s-au `mp\rt\[it din acela[i potir [i
apoi au `ngenunchiat `n timpul rug\ciunii de dezlegare citite de c\tre Preasfin]itul P\rinte
Ioachim B\c\uanul. Prin `mp\rt\[irea cu Trupul
[i Sângele Mântuitorului Hristos, n\d\jduim ca
Dumnezeu s\ ne ocroteasc\ de boli, de necazuri,
de dureri. Ierarhul nostru s-a rugat ca peste noi s\
coboare lumina Preasfintei Treimi, care s\ ne lumineze inima, mintea [i sufletele `n toate zilele
vie]ii noastre.“, a declarat pr. Constantin Alupei,
protopop al Protopopiatului One[ti.
Preo]ii din Protopopiatul One[ti s-au reunit `n
[edin]\ lunar\ [i pe 17 februarie, la Poiana S\rat\.
Delegat din partea Preasfin]itului P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul a fost preotul Alexandru
Zamfir, consilier-administrativ al Centrului
eparhial de la Roman. ~ntâlnirea a fost precedat\
de Sfânta Liturghie oficiat\, la Biserica „Sfântul
Ilie“, de c\tre un sobor de preo]i sub protia p\rintelui protopop Constantin Alupei. A urmat o
slujb\ de pomenire a eroilor neamului românesc
c\zu]i pe câmpul de lupt\ `n Primul R\zboi
Mondial. Apoi, `n cadrul conferin]ei au fost discutate aspecte de ]in de buna rânduire a activit\]ilor administrative la nivel parohial, dar [i
despre ac]iunile care vor avea loc sub egida
Anului Omagial 2013.

Eveniment duhovnicesc
la D\rm\ne[ti
Preo]i [i credincio[i din zona Moine[tiului au
participat, `n ziua de 10 februarie 2014, la Biserica
„Izvorul T\m\duirii“ din D\rm\ne[ti, jude]ul
Bac\u, la Dumnezeiasca Liturghie, oficiat\ de
Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul,
`n contextul Sinaxei preo]ilor din Protopopiatul
Moine[ti. ~n cadrul liturgic, cei aproape 100 de
preo]i ai protoieriei s-au `mp\rt\[it cu Trupul [i
Sângele Mântuitorului Hristos. R\spunsurile la
stran\, `n cadrul slujbei, la care au asistat numero[i
credincio[i, au fost oferite de Corala „Theotokos“ a
preo]ilor Protopopiatului Moine[ti. „Preo]ii Protopopiatului Moine[ti au fost `mp\rt\[i]i de Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul din acela[i Sfânt Potir,
unde se afl\ dragostea nem\rginit\ a Mântuitorului
nostru Iisus Hristos. Pentru fiecare dintre noi, slujitori ai sfântului altar, a fost un moment cu totul [i
cu totul special. Preasfin]ia Sa a amintit faptul c\
aceast\ comuniune `n duh de rug\ciune, prin care
fiecare dintre noi `i m\rturise[te pe Tat\l, pe Fiul [i
pe Duhul Sfânt, este un mijloc prin care, la `nceput
de an, ~l rug\m pe Dumnezeu s\ d\ruiasc\ fiec\ruia
dintre noi putere [i `nflorire `n lucrarea duhovniceasc\ `n ogorul Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Preasfin]ia Sa a amintit celor prezen]i de misiunea
sfânt\ [i sfin]itoare a preotului [i de datoria fiec\ruia dintre noi de a `nmul]i talantul pe care Dumnezeu ni l-a d\ruit. Apoi, PS P\rinte Ioachim
B\c\uanul a ar\tat faptul c\, `n lumea de ast\zi, misiunea preotului este foarte important\ [i trebuie

Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului

16 Cronica Romanului

ianuarie-februarie 2014



~n ziua de 20 februarie, la Biserica
Sf. Voievozi“ din Roman,
„S
a avut loc sinaxa preo]ilor
din Protopopiatul Roman.

 asumat\ cu responsabilitate de c\tre fiecare dintre

slujitorii sfintelor altare `n parohia `n care sluje[te [i
pe care ierarhul i-a `ncredin]at-o. Parohia este un
dar de la Dumnezeu, preotul fiind totodat\ [i persoana care `l reprezint\ pe episcopul locului `n mijlocul credincio[ilor s\i“, a declarat pr. Costel
Mare[, protopop al Protopopiatului Moine[ti.

Cult [i cultur\
`n Protopopiatul Buhu[i
~n ziua de 18 februarie, preo]ii din Protopopiatul Buhu[i a avut loc sinaxa preo]ilor din
Protopopiatul Buhu[i. ~ntâlnirea a fost precedat\,
conform tradi]iei, de Sfânta Liturghie oficiat\ de
Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
`nconjurat de soborul preo]ilor din aceast\ protoierie, `n prezen]a a numero[i credincio[i [i a
reprezentan]ilor autorit\]ilor centrale, jude]ene [i
locale. ~n cadrul Dumnezeie[ti slujbe, preo]ii
Protopopiatului Buhu[i s-au `mp\rt\[it cu Sfântul
Trup [i Sfântul Sânge al Mântuitorului Iisus
Hristos al\turi de ierarhul lor, `n prima sinax\ din
acest an. ~n cuvântul s\u, p\rintele Vasile Cozma,
protopop de Buhu[i, a mul]umit Preasfin]iei Sale
pentru bucuria f\cut\ preo]ilor din aceast\ tân\r\,
dar dinamic\ protoierie din Eparhia Romanului [i
Bac\ului. La rândul s\u, `n contextul serb\rii
Anului omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii [i
al Sfintei ~mp\rt\[anii) [i Anului comemorativ al
Sfin]ilor Brâncoveni, ierarhul a reamintit preo]ilor
rolul [i locul lor `n via]a Bisericii [i a credincio[ilor,
importan]a comuniunii de slujire [i rug\ciune `n
numele „Celui ce Se m\nânc\ pururea [i niciodat\
nu Se sfâr[e[te“. S\rb\toarea de la Buhu[i a continuat cu prezentarea volumelor „~ndumnezeirea
omului dup\ gândirea p\rintelui Dumitru St\niloae“, „Cultul Cuvioasei Parascheva `n Ortodoxie“
[i „Cre[tinismul abia `ncepe“, toate trei scrise de
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul. Acestea au fost
prezentate de preot Valentin B\ltoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
Mioara Ignat, inspector eparhial [i prof. Eduard
Cozma, fiecare reliefând aspectele definitorii ale
acestor lucr\ri de referin]\ pentru teologia româneasc\ contemporan\. Momentele de `ncântare
duhovniceasc\ au fost `ncununate de scurte concerte prezentate de corala maicilor de la M\n\stirea
Ciolpani [i de c\tre preotul Iulian Mu[at, parohul
Bisericii „Buna Vestire“ din Bac\u.

Comuniune liturgic\ la Biserica
„Sfin]ii Voievozi“ din Roman
~n ziua de 20 februarie, la Biserica „Sf. Voievozi“ din Roman, a avut loc sinaxa preo]ilor din
Protopopiatul Roman. Slujitorii sfintelor altare
au participat la slujba Sfintei Liturghii oficiat\
`mpreun\ cu Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. ~n cuvântul de `nv\]\tur\ rostit cu
anul VI (XIV) nr. 1-2

Preo]i [i credincio[i din zona Moine[tiului au participat, `n ziua de 10 februarie 2014,
la Biserica „Izvorul T\m\duirii“ din D\rm\ne[ti, jude]ul Bac\u, la Dumnezeiasca
Liturghie, oficiat\ de Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul

aceast\ ocazie, f\c=nd trimitere la Anul Omagial
al Sfintei ~mp\rt\[anii, ierarhul a adresat preo]ilor
un `ndemn: „Suntem `n Liturghie [i trebuie s\
medita]i la faptul c\ ave]i datorita sacr\, `n calitate de preo]i, s\ `mp\r]iti acest Trup, [i totodat\
s\ veghea]i ca El s\ r\mân\ ne`mp\r]it [i nedesp\r\]it, pentru c\ la plinirea vremii Hristos
Domnul vi-L va cere `ntreg“.

La rândul s\u, pr. Drago[ Munteanu, protopop
de Roman, [i-a exprimat bucuria de a fi participat
`mpreun\ cu to]i preo]ii din ]inutul Romanului la
aceast\ s\rb\toare duhovniceasc\. „La `nceput de
an, sub protia Preasfin]iei Sale, ne adun\m `n jurul
Sfântului Potir, la Sfânta Liturghie, `nc\lzindu-ne
sufletele la vatra rug\ciunii, `ntâlnindu-ne cu Hristos Domnul `n forma Sa euharistic\ prin Taina ~m17



„LLa `nceputul unui an, preo]ii
no[tri, se reunesc `n jurul potirului
dragostei lui Iisus Hristos.“
(PS Ioachim B\c\uanul)

EVENIMENT

 p\rt\[aniei. Noi, preo]ii, `n deminitatea noastr\, re-

prezent\m `n comunit\]ile date spre p\storire lucrarea misionar\ a Bisericii, iar ceea ce `mplinim
facem cu mandatul ierarhului nostru. Aceast\ sinax\ treze[te `n sufletele noastre o sfânt\ amintire,
momentul hirotoniei fiec\ruia dintre noi, când am
primit Trupul Mântuitorului Hristos din mâinile
ierarhului“, a afirmat protopopul de Roman.
~n cadrul Sinaxei preo]ilor din Protopopiatul
Roman, pr. Ionu] Grecu de la parohia Chicirea a
sus]inut conferin]a cu tema „Spovedania, anticamer\ a mântuirii“.

Comuniunea liturgic\ a preo]ilor
din Protopopiatul Bac\u
Biserica „Sf. Dumitru“ din municipiul Bac\u
s-a dovedit a fi ne`nc\p\toare pentru mul]imea
credincio[ilor dornici s\ participe la Dumnezeiasca Liturghie oficiat\ de Preasfin]itul P\rinte
Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `n contextul organiz\rii sinaxei preo]ilor din Protopopiatul Bac\u.
Al\turi de ierarh, la slujb\ au participat peste o
sut\ de preo]i, `nsumând parohiile de pe cuprinsul acestei protoierii.
Sinaxa preo]ilor s-a `ncheiat la A[ez\mântul
social-filantropic al parohiei „Sfântul Dumitru“
unde a avut loc prezentarea ultimelor trei volume
ap\rute la Editura „Filocalia“ a Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, respectiv „La déification
de l’homme d’aprés la pensée du pére Dumitru
Staniloae“, „Cultul Cuvioasei Parascheva `n
Ortodoxie“ [i „Cre[tinismul abia `ncepe“, toate trei
scrise de Preasfin]itul Episcop Ioachim B\c\uanul.
Lucr\rile au fost prezentate de preot dr. Nicolae
Hurjui, de la Catedrala „~n\l]area Domnului“ din
Bac\u, pr. Ciprian Burc\, de la Biserica „Buna
Vestire“ din Bac\u, [i pr. Valentin B\ltoi, consilier
cultural al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.

Comuniune euharistic\
`n Protopopiatul Sascut
~n Protopopiatul Sascut sinaxa preo]ilor s-a organizat joi, 6 februarie. Conform tradi]iei, `ntâlnirea a debutat cu slujba Sfintei Liturghii, oficiat\
de Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, al\turi
de un sobor de preo]i [i diaconi, `n Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ din P\nce[ti. ~n cadrul
slujbei, preotului Constantin Abageru, de la parohia Parava, i-a fost oferit\ distinc]ia de iconom stavrofor, iar la sfâr[itul acesteia, Preasfin]ia Sa a oficiat o slujb\ `ntru pomenirea vrednicului de pomenire episcop Teodosie Atanasiu (1851 - 1927),
originar din Sascut, de la a c\rui mutare la cele
ve[nice s-au `mplinit 87 de ani, `n ziua de 7 februarie a.c.. „La `nceputul unui an, sinaxele presupun
o mare dimensiune spiritual\ [i pastoral-misionar\
deosebit\ pentru preo]ii no[tri, care se reunesc `n
jurul potirului dragostei lui Iisus Hristos. Astfel, ne

Dup\ oficierea Sfintei Liturghii, at=t la
One[ti, c=t [i la Sascut, preo]ii reuni]i
`n sinaxe au participat la o slujb\ de
pomenire a eroilor neamului românesc
c\zu]i pe câmpul de lupt\ `n Primul
R\zboi Mondial, de la a c\rui `nceput
`n 2014 se `mplinesc 100 de ani

amintim c\, `n calitatea noastr\ de fii [i p\stori ai
Bisericii, trebuie s\ ne `mp\rt\[im cu Mântuitorul
Hristos [i s\ dobândim putere sufleteasc\, pentru ca
`n virtutea acestei puteri s\ putem continua calea
mai departe, prin labirintul `ntortocheat al acestei
vie]i, mergând c\tre Hristos, spre limanul mântuirii“, a spus PS Episcop Ioachim B\c\uanul, `n
cuv=ntul rostit cu aceast\ ocazie. „Am avut parte
de o `ntrunire frumoas\ la Sascut. P\rintele protopop Ioan Negoi]\ [tie s\ `i mobilizeze pe preo]i,
mai ales c\ Protopopiatul Sascut este cel mai tân\r
din eparhia noastr\. ~n cadrul `ntâlnirii noastre am
fixat premisele s\rb\torilor de anul acesta.
{tim c\ anul acesta vor fi marca]i cei 100 de ani
de când a `nceput Primul R\zboi Mondial.
Protopopiatul Sascut, al\turi de Protopopiatul
One[ti, are datoria de a organiza `n cursul acestui
an manifest\ri pentru pomenirea eroilor care s-au
sacrificat pentru ap\rarea valorilor na]ionale. {tim
c\ teatrul de r\zboi, `ntoarcerea armelor [i alte
evenimente din acele vremuri au avut loc pe teritoriul Eparhiei Romanului [i Bac\ului. Astfel, Unirea
Transilvaniei cu }ara, din 1918, [i terminarea
Primului R\zboi Mondial se datoreaz\ victoriilor
românilor de la M\r\[ti, M\r\[e[ti [i Oituz, aflate
pe teritoriul eparhiei noastre. N\d\jduim ca Bunul
Dumnezeu s\ ne ajute s\ `mplinim manifest\rile
programate pentru acest an, iar timpul pe care ni l-a
dat Dumnezeu s\-l transfigur\m `n contextul istoriei actuale“, a ad\ugat Preasfin]ia Sa.
Cu binecuvântarea Preasfin]itului P\rinte
Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului“, preo]ii din Protopopiatul Sascut s-au reunit [i pe 25 februarie, pen-

tru [edin]a lunar\. La aceasta, delega]i din partea
Centrului eparhial de la Roman au fost pr. Dorel
Eva, inspector eparhial, [i PC Pr. Gheorghe
Paleu, inspector pentru patrimoniu [i construc]ii.
~ntrucât anul acesta este dedicat Sfintei
Spovedanii [i Sfintei ~mp\rt\[anii, tema `ntâlnirii a
fost legat\ tocmai de aceste dou\ Sf. Taine.
Preasfin]itul P\rinte Ioachim a transmis un cuvânt
legat de Taina Sfintei ~mp\rt\[anii intitulat: „Sfânta
Euharistie - mijloc de comuniune `ntre Hristos [i
Biseric\“, care a fost prezentat de pr. Inspector Gh.
Paleu. Apoi, pr. Ioan Arsâne, de la Parohia
G\iceana, a prezentat referatul cu titlul: „Sf. Tain\
a Spovedaniei sub aspect moral-dogmatic [i liturgic“, `n care a subliniat cine este s\vâr[itorul tainei,
cine este beneficiarul [i ce efecte are aceast\ tain\.
Pe linie administrativ\, pr. inspector Gheorghe Paleu a expus preo]ilor câteva aspecte legate
de patrimoniul bisericesc [i de disciplina `n construc]ii, f\cându-le cunoscute: „Metodologia
etapei a II-a de inventariere“, „Procedura de lucru `n vederea construirii unui edificiu bisericesc
sau a oric\rei interven]ii asupra acestuia“ [i
„Metodologia privind colecta pentru construirea
Catedralei Mântuirii Neamului“.
La final, pr. protoiereu Ioan Negoi]\ le-a f\cut
cunoscute preo]ilor nout\]ile editoriale de la
Editura Institutului Biblic [i de Misiune Ortodox\ a Patriarhiei Române, dup\ care a reamintit
componen]a cercurilor pastorale la nivelul protoieriei, `ndemnându-i la a s\vâr[i, m\car o dat\
`n acest an, `n fiecare parohie, o slujb\ a Sfintei
Liturghii `mpreun\, pentru a ar\ta credincio[ilor
ce `nseamn\ comuniunea `n Hristos prin Taina
Sfintei ~mp\rt\[anii.
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ACTUALITATE
S\rb\torile de iarn\ s-au `ncheiat cu oficierea slujbelor specifice Bobotezei `n toate bisericile
de pe cuprinsul Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului. Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim
B\c\uanul s-a aflat `n mijlocul
credincio[ilor roma[cani [i
b\c\uani, s\vâr[ind slujba
sfin]irii apei la Roman, `n Ajunul Bobotezei, [i la Com\ne[ti,
`n chiar ziua Botezului Domnului. ~n ziua pomenirii Soborului
Sfântului Ioan Botez\torul, PS
P\rinte Episcop Ioachim a
oficiat slujba Sfintei Liturghii la
Biserica „Sf. Ioan“ din Bac\u.

Agheasma - darul lui Dumnezeu
la zi de s\rb\toare

~n ajunul s\rb\torii Botezului Domnului,
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul a oficiat Sfânta
Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa
Parascheva“, Roman.
Dup\ Rug\ciunea Amvonului, soborul de slujitori [i credincio[i, `nconjurând ierarhul, a ie[it `n
procesiune `n curtea Catedralei, `ndreptându-se
c\tre agheasmatar, unde a fost oficiat\ Slujba de
sfin]ire a Aghesmei mari.
~n cuvântul de `nv\]\tur\ rostit cu acest prilej,
Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim a f\cut referire
la tradi]ia Bisericii, men]ionând c\, potrivit regulilor
tipiconale, `n ajunul Bobotezei, `n toate bisericile se
s\v=r[e[te Sfânta Liturghie [i Slujba de sfin]ire a
Aghesmei mari, dup\ care preotul merge s\ stropeasc\ [i s\ binecuvinteze casele oamenilor. „Apa
aceasta este purificat\ prin Duhul Sfânt, c\ci reprezint\ pogorârea Mântuitorului Hristos, Cel f\r\ de
p\cat, `n apele Iordanului, cur\]indu-le... Agheasma
este darul pe care Dumnezeu ni-l face la aceste momente de s\rb\toare. Dumnezeu s\ v\ binecuvinteze,
iar apa aceasta sfin]it\ s\ fie purificatoare, d\t\toare
de tot binele sufletesc [i trupesc“, a mai spus ierarhul.
~n continuare, potrivit tradi]iei, soborul slujitorilor Catedralei arhiepiscopale a mers cu icoana
Botezului Domnului [i agheasma mare, mai `ntâi
la biroul Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul, unde a fost oficiat un Te-Deum de mul]umire
[i ierarhul a binecuvântat [i stropit cu agheasm\
pe to]i cei prezen]i. A urmat stropirea birourilor [i
a chiliilor ostenitorilor de la Centrul eparhial.

Tradi]ii binecuvântate
pe malul Trotu[ului
Luni, 6 ianuarie 2014, Preasfin]itul P\rinte
Episcop Ioachim B\c\uanul a oficiat Sfânta Liturghie a Sf. Vasile cel Mare la Biserica „Sf. Muanul VI (XIV) nr. 1-2

cenic [i Arhid. {tefan“ din Com\ne[ti [i Slujba
Aghesmei Mari pe un podium amenajat `n centrul ora[ului Com\ne[ti.
Dup\ cum ne-a relatat pr. Vasile Ropotoaia,
paroh la cea mai mare biseric\ din lemn de pe cuprinsul Eparhiei Romanului, la finalul Dumnezeie[tii slujbe, Preasfin]itul P\rinte Episcop

Ioachim a adresat un cuvânt de `nv\]\tur\ credincio[ilor prezen]i, `n care a f\cut referire la Taina
Botezului, la Sfânta Treime descoperit\ la râul
Iordanului `n momentul Botezului Mântuitorului
nostru Iisus Hristos [i la semnifica]ia botezului
pentru credincio[i. „~n fiecare an, pe data de 6
ianuarie, apa fireasc\, care este atât de necesar\
19



Credincio[ii din One[ti au
participat `n num\r mare la slujba
Aghesmei Mari la Catedrala
Pogorârea Duhului Sfânt“..
„P

VIA}A
~N PAROHII

Cruce de ghea]\
la One[ti

Prima slujb\ arhiereasc\
din anul 2014 `n municipiul Bac\u
S\rb\toarea uneia dintre cele mai vechi
biserici din municipiul Bac\u a fost `ncununat\ pe 7 ianuarie, `n ziua hramului, de slujba Dumnezeie[tii Liturghii oficiat\ de Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
`nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi.
~n cuvântul de `nv\]\tur\, ierarhul a explicat, plecând de la profe]iile Vechiului Testament, importan]a [i rolul Sfântului Ioan Botez\torul `n planul iconomiei dumnezeie[ti. De
asemenea, Preasfin]ia Sa i-a `ndemnat pe
credincio[i s\-l aib\ ca model pe „cel mai mare om care s-a n\scut din femeie, a[a cum a
spus ~nsu[i Dumnezeu Cuvântul `ntrupat. (…)
Ziua de ast\zi este o zi paradigmatic\ pentru
cei care au con[tiin]a de a urma lui Hristos.
Suntem chema]i s\ recunoa[tem pe Cel ce este,
pe Mântuitorul sufletelor noastre. ~ntr-o lume

care se poate asem\na cu cea de atunci, se aude
glasul Sfântului Ioan prin noi, cei ce m\rturisim pe Mântuitorul Hristos, chemându-ne s\
fim martorii S\i `ntr-o lume a instabilit\]ilor, a
nestatorniciei, a violen]ei. Suntem chema]i ca
cei ce l-am primit pe Hristos ca model s\ fim
martori ai S\i, fiecare pe m\sura darurilor
primite de la Dumnezeu“, a spus Preasfin]itul
P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul.
~n final, pr. paroh Marius Popescu a
mul]umit Preasfin]itului P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul pentru bucuria f\cut\
preo]ilor [i credincio[ilor acestei parohii prin
prezen]a sa la hramul unuia dintre cele mei
vechi l\ca[uri de cult din Bac\u. Slujba hramului Bisericii „Sf. Ioan“ a fost prima slujb\
religioas\ din acest an oficiat\ de c\tre
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul `n mijlocul
credincio[ilor din acest ora[. (C.G.)

 vie]ii, devine la s\rb\toarea Bobotezei un ele- au fost prezen]i foarte mul]i oameni din tot
ment sfin]itor, care ne aduce via]\ ve[nic\ [i putere d\t\toare de via]\ duhovniceasc\“, a remarcat
Episcopul-vicar al Eparhiei Romanului [i
Bac\ului, care a slujit pentru prima dat\ Sfânta
Liturghie `n biserica mare ocrotit\ de Sfântul
Arhidiacon {tefan. ~n continuare, ierarhul, al\turi
de preotul protopop Costel Mare[ [i de soborul
slujitorilor, a oficiat slujba Aghesmei celei Mari
`n centrul ora[ului Com\ne[ti. Cu acest prilej, au
fost purtate `n procesiune prapuri [i cruci atât de
la Biserica „Sfântul {tefan“, cât [i de la celelalte
l\ca[uri de `nchinare din Com\ne[ti. „La slujb\

ora[ul. Dup\ cuvântul de `nv\]\tur\ al Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul [i dup\ stropirea credincio[ilor cu Agheasm\ Mare, ne-am `ndreptat spre
râul Trotu[, `ntr-o zon\ unde este o punte. Acolo
s-au rostit rug\ciuni pentru ocrotirea de primejdii, de ape mari, de inunda]ii [i s-a sfin]it Trotu[ul
cu apa nou sfin]it\ a Bobotezei. Au fost aruncate
apoi `n ap\ trei cruci, care au fost l\sate s\
pluteasc\ `n aval, pentru a ajunge `nspre Târgu
Ocna, One[ti, s\ treac\ apoi `n Siret [i de acolo `n
Dun\re [i `n cele din urm\ `n Marea Neagr\“, a
precizat pr. Vasile Ropotoaia.

Credincio[ii din One[ti au participat `n num\r mare la slujba Aghesmei Mari la Catedrala
„Pogorârea Duhului Sfânt“. Ca `n fiecare an,
enoria[ii au preg\tit o cruce de ghea]\ de doi
metri, cu o grosime de 40 de centimetri. ~n jurul acestei cruci s-a s\vâr[it sfin]irea cea mare a
apei, de c\tre un sobor de preo]i. „Au trecut
aceste minunate zile, `n care ne-am bucurat nespus de mult c\ a vrut Dumnezeu s\ aleag\ ca
s\ se nasc\ preaiubitul Fiu [i s\ se fac\ om, ca
pe noi s\ ne `ndumnezeiasc\ [i s\ ne `nal]e, s\
ne lumineze [i s\ ne dea via]\. Iat\ c\, dup\ ce
am tr\it cu to]ii Na[terea Domnului, plecândune genunchii, precum p\storii, la pe[tera din
Betleemul Iudeii, acum ne gr\bim s\ ajungem
la Iordan, s\ ajungem cu sufletele noastre pe
acele meleaguri deosebite, unde Fiul lui Dumnezeu a fost a[teptat ca s\ fie ar\tat poporului
evreu de c\tre Sfântul Ioan Botez\torul. {i noi
a[tept\m s\ tr\im aceast\ ar\tare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos [i ne-am str\duit s\
preg\tim ceva deosebit. Ne-a `nvrednicit
Dumnezeu ca [i anul acesta, când este lips\ de
z\pad\, de ger [i de ghea]\, s\ g\sim [i s\ aducem o cruce de ghea]\, din h\urile mun]ilor de
pe Valea Oituzului, de la un lac unde am reu[it
s\ s\p\m [i s\ d\ltuim `n ghea]\ credin]a, smerenia [i iubirea noastr\, mul]umind Mântuitorului
pentru atâtea binecuvânt\ri. Aceast\ cruce are
40 de centimetri grosime, o `n\l]ime de aproximativ doi metri [i este a[ezat\ sub aripa catedralei „Pogorârea Duhului Sfânt“ din One[ti.
S\ dea Bunul Dumnezeu ca aceast\ cruce de
ghea]\ s\ `nghe]e p\catele, f\r\delegile, necazurile [i durerile din noi [i s\ le dep\rteze de la
cei care vor lua Agheasma Mare spre sfin]ire,
spre cur\]ire, spre binecuvântare [i `nnoire“, a
spus cu aceast\ ocazie pr. paroh Constantin
Alupei, protoiereu al Protopopiatului One[ti.
Credincio[ii de pe Valea Trotu[ului, `mpreun\
cu preo]ii, aveau din str\mo[i obiceiul de a merge
`n procesiune `n ziua Bobotezei la râul Trotu[ pentru a `n\l]a rug\ciuni c\tre Preabunul Dumnezeu.
Dup\ ce a fost interzis\ `n perioada comunist\, tradi]ia a fost reluat\, la ini]iativa Preasfin]itului
Ioachim B\c\uanul, acum un deceniu. Credincio[ii
din zon\ m\rturisesc c\, de când se s\vâr[e[te
Agheasma Mare `n mijlocul ora[ului, râul Trotu[,
de[i s-a umflat de mai multe ori, nu s-a mai
rev\rsat peste gospod\riile [i casele oamenilor,
pagubele produse de inunda]ii fiind mai reduse
decât `nainte. (Arhid. Ciprian IGNAT)
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ACTUALITATE
Doi ierarhi la Catedrala „~n\l]area Domnului“ din Bac\u
Câteva sute de credincio[i
b\c\uani au participat, `n ziua
de 16 februarie, la Sfânta Liturghie oficiat\ de Preasfin]itul
P\rinte Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, al\turi
de Preasfin]itul Ioan Casian de
Vicina, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din
America [i Canada, la Catedrala „~n\l]area Domnului“ din
municipiul Bac\u.
Credincio[ii b\c\uani au avut bucuria de a
participa la Catedrala „~n\l]area Domnului“, `n
Duminica a XXXIV-a dup\ Rusalii, la Sfânta
Liturghie oficiat\ de Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, al\turi de Preasfin]itul
Ioan Casian de Vicina, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America [i Canada. ~n cadrul Dumnezeie[tii slujbe, cuvântul de
`nv\]\tur\ a fost rostit de ierarhul sosit de peste
ocean, care, explicând parabola ~ntoarcerii fiului
risipitor, i-a `ndemnat pe cei prezen]i s\ `nmul]easc\ dragostea unuia fa]\ de altul. „S\ putem
`ncepe a p\trunde `n adâncul nostru, s\ avem atitundea de compasiune, de dragoste, de mil\ [i
acea bucurie de a primi pe oricine `n mijlocul
nostru pentru a alina suferin]a celui s\rac, a fe-

Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului, al\turi de Preasfin]itul Ioan Casian de Vicina, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America [i Canada, la Catedrala „~n\l]area Domnului“

meii v\duve, [i a oferi pu]in ajutor, dac\ nu material, m\car duhovnicesc“, a afirmat ierarhul.
La sfâr[itul slujbei, Preasfin]itul P\rinte Ioachim
B\c\uanul a mul]umit profesorului Vasile Buzuloiu [i pictorului Ciprian Buzuloiu pentru faptul
c\ au reu[it s\ finalizeze pictura la loca[ul de cult
aflat la demisolul catedralei ce poart\ hramul
„Na[terea Domnului“. De asemenea, ierarhul a

amintit faptul c\ se construie[te biserica tinerilor
cu hramul „~ntâmpinarea Domnului“, apreciind
lucrarea pe care o face ctitorul acesteia, Constantin Custur\, care este [i membru `n Adunarea
eparhial\. Totodat\, Preasfin]ia Sa a apreciat modul `n care credincio[ii din parohia „~n\l]area
Domnului“, sub p\storirea preo]ilor de la acest
l\ca[ de cult particip\ la via]a Bisericii. (C.G.)

Rug\ciune [i misiune la B\cioiu
Trei ierarhi au slujit `n ziua de 22 februarie a.c. la biserica din B\cioiu,
l\ca[ de cult ctitorit de vrednicul de pomenire arhiepiscop Adrian Hri]cu,
trecut la cele ve[nice `n urm\ cu un an.
~n ziua mo[ilor de iarn\, a fost mare bucurie `n Parohia B\cioiu din comuna Corbasca, jude]ul Bac\u. Satul, `mbr\cat `n hain\ de s\rb\toare, a primit
`n mijlocul s\u trei ierarhi. Al\turi de Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, s-au aflat
Preasfin]itul Varlaam Ploie[teanul, Episcop-vicar patriarhal, [i Preasfin]itul
Ioan Casian de Vicina, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din
America [i Canada. Soborul ierarhilor dimpreun\ cu preo]i din Protopopiatul
Sascut [i de la Catedrala arhiepiascopal\ din Roman au s\vâr[it Sfânta
Liturghie `n Biserica „Izvorul T\m\duirii“ [i „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i
Gavriil“, `n cadrul c\reia s-a f\cut pomenirea celor trecu]i la Domnul din
cadrul comunit\]ii [i `n mod deosebit, a ctitorilor sfântului l\ca[, arhiepiscopul
Adrian Hri]cu, de la a c\rui chemare la Domnul se `mpline[te un an, [i
ieromonahul Calistrat Ifrim, fostul duhovnic al M\n\stirii Pogle].
„Slujba s-a dorit a fi [i credem c\ a fost un moment misionar, unic `n
via]a comunit\]ii `n sensul sensibiliz\rii sufletelor `n direc]ia p\str\rii [i cultiv\rii tradi]iilor noastre ortodoxe, actualul preot al comunit\]ii, Vasile-Arun
Spridon având o sarcin\ nu u[oar\, de a readuce pe calea cea dreapt\ pe cei
anul VI (XIV) nr. 1-2

r\t\ci]i“, a declarat preotul Ioan Negoi]\, protopop de Sascut. Dup\ terminarea Sfintei Liturghii, soborul de ierarhi [i preo]i s-a deplasat la
M\n\stirea Pogle] unde este `nmormântat arhiepiscopul Adrian Hri]cu, la
mormântul c\ruia s-a oficiat slujba parastasului. (C.G.)
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Ierarhul a `ndemnat pe slujitorii
bisericii s\ intensifice pomenirea
[i cinstirea sfântului `n eparhie.

ACTUALITATE

Cuviosul Antipa - un b\c\uan pe fresca istoriei
Slujba Vecerniei `ntru pomenirea Sfântului Cuvios Antipa
de la Calapode[ti a fost
oficiat\ joi, 9 ianuarie, de
c\tre Preasfin]itul P\rinte
Ioachim B\c\uanul la
Catedrala arhiepiscopal\ din
Roman. Al\turi de ierarh au
fost prezen]i preo]i din
Protopopiatul Roman, elevi ai
Seminarului Teologic „Episcop
Melchisedec“, Roman [i credincio[i.
Slujba a fost urmat\ de procesiunea cu icoana
[i racla `n care au fost a[ezate fragmente din
moa[tele Sfântului Cuvios Antipa, de la Catredrala arhiepiscopal\ spre Paraclisul `nchinat
sfântului român pe care Biserica Ortodox\ `l cinste[te `n ziua de 10 ianuarie. Aici, ierarhul a rostit Acatistul Sfântului Antipa de la Calapode[ti.
~n ziua urm\toare, preo]i [i credincio[i din
`ntreaga Eparhie a Romanului [i Bac\ului au participat la slujba Dumnezeie[tii Liturghii, oficiat\
de c\tre Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim
B\c\uanul, `n Catedrala Arhiepiscopal\ „Sf. Cuv.
Parascheva“ din Roman, cu ocazia serb\rii
Cuviosului Antipa de la Calapode[ti. Credincio[ii
prezen]i s-au putut `nchina la racla cu p\rticica
din moa[tele sfântului adus\ de Preasfin]itul
P\rinte Ioachim B\c\uanul de la Schitul Prodromu din Sfântul Munte Athos.
~n cadrul slujbei, dup\ citirea pericopei
evanghelice, Preasfin]ia Sa a adresat un cuvânt
de `nv\]\tur\, `n care a vorbit despre via]a
Sfântului Antipa [i despre cinstirea lui `n Eparhia
Romanului [i Bac\ului. „Unul dintre cuvio[ii
neamului nostru care a ap\rut pe fresca istoriei
Bisericii noastre Ortodoxe din veacul al XIX-lea
este Sfântul Cuvios Antipa, serbat `n calendarul
nostru la 10 ianuarie, potrivit Hot\rârii Sfântului
Sinod al B. O. R. din anul 1992 [i `nscris cu numele de Sfântul Cuvios Antipa de la Calapode[ti,
dup\ numele localit\]ii unde s-a n\scut, satul
Calapode[ti din zona Bac\ului. A fost un cuvios
cunoscut `n toat\ Biserica Ortodox\, care a [tiut
s\ r\scumpere [i s\ transfigureze timpul s\u, iar
când a auzit cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelie rostit `n biserica satului natal a pornit pe
calea lui Hristos purtându-[i crucea [i imitindu-L
`n tot ceea ce a f\cut, a `nv\]at [i a urmat El `n
lumea aceasta“, a spus Preasfin]ia Sa, care a mai
ad\ugat: „a voit Dumnezeu ca acest sfânt s\ se

des\vâr[easc\ atât `n ortodoxia de tip grecesc, cât
[i `n cea de tip slavon din Rusia. S-a n\scut `n
Romania, dar a trecut `n planul lui Dumnezeu
marcând timpul existen]ei sale `n mai multe
Biserici, de aceea Dumnezeu l-a preasl\vit [i `l va
preasl\vi, `ntrucât sfintele sale moa[te sunt
scoase din p\mânt ca o podoab\, c\ci p\mântul
nu le-a socotit a fi p\mânt, de[i cu to]ii suntem
din p\mânt“, a mai precizat ierarhul. „ Noi, cei
care facem parte din Arhiepiscopia Romanului [i
Bac\ului, avem datoria amplific\rii cultului s\u,
via]a lui fiind `mbun\t\]it\ cu darul virtu]ilor [i,
`n acela[i timp, este paradigmatic\ pentru to]i cei
care caut\ calea mânturii. A fost un mare tr\itor al
Evangheliei, aceasta v\zându-se prin sfin]enia
vie]ii, care a fost remarcat\ de credincio[ii `n
preajma c\rora a vie]uit. ~nceputul vie]ii sale
sih\stre[ti a fost `n p\r]ile Moldovei, la Brazi, iar
apoi a plecat `n Sfântul Munte Athos. ~n acea perioad\ se construia Schitul Prodromu, locul unde
s-au reunit `ntru evlavie [i ascultare mul]i
c\lug\ri români. Sfântul Antipa s-a angajat la
construirea acelui schit, ajungând `ns\ din nou `n
Moldova. De la M\n\stirea Bucium din Ia[i a
plecat apoi `n p\r]ile Kievului [i ale Moscovei,
urmând s\ ajung\ la M\n\stirea Valaam, unde a
trecut la cele ve[nice. De altfel, la Bucium, unde
cuviosul s-a nevoit o vreme reu[ind, `ntre altele,
s\ adune bani [i materiale pentru schitul din
Muntele Athos, Preafericitul P\rinte Patriarh
Daniel, pe vremea când era Mitropolit al
Moldovei [i Bucovinei, a ridicat un paraclis `n
cinstea Cuviosului Antipa. ~n urm\ cu câ]iva ani,
atunci când am fost `n Sfântul Munte Athos,

p\rintele Petroniu T\nase ne-a `ncredin]at o p\rticic\ din moa[tele Sfântului Antipa, care se afl\
depuse, spre `nchinarea credincio[ilor, `n Catedrala arhiepiscopal\“, a subliniat Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul.
Totodat\, ierarhul a `ndemnat pe slujitorii bisericii s\ intensifice pomenirea [i cinstirea acestui sfânt `n eparhie. „Am rânduit ca `n eparhia
noastr\ s\ acord\m unor institu]ii caritabile numele Sfântului Antipa. Pe lâng\ paraclisul din incinta Centrului eparhial, ce `l are ca ocrotitor,
avem un centru administrativ-gospod\resc la
Ite[ti, unde se deruleaz\ numeroase proiecte social-culturale [i unde sper\m ca, `n cursul anilor
urm\tori, s\ ridic\m o m\n\stire. De asemenea,
mai avem institu]ii filantropice, `nchinate acestui
sfânt, iar `n ultimul timp, am luat hot\rârea ca
Centrul de Pelerinaje al eparhiei noastre s\ poarte
numele Cuviosului Antipa, dat fiind faptul c\
acesta a fost un pelerin ce s-a `nchinat locurilor
sfinte ale ortodoxiei universale experiind via]a
ascetic\ specific\ monahismului athonit, slavon
[i românesc `n perioada `n care, `ntru smerenie [i
ascultare, a c\utat fonduri `n vederea construirii
Schitului Prodromu din Muntele Athos, acolo
unde, de altfel, a avut o via]\ sfânt\, `n evlavie [i
ascez\“, a mai precizat ierarhul de la Roman. ~n
cadrul slujbei, tân\rul teolog Alexandru Mircea
Bozieanu a fost hirotonit `ntru diacon pe seama
Catedralei Arhiepiscopale din Roman.
R\spunsurile la stran\ au fost date de corala
elevilor Liceului Teologic „Episcop Melchisedec“ din Roman. (Pr. Constantin GHERASIM)

Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului

22 Cronica Romanului

ianuarie-februarie 2014

BISERICA
{I SOCIETATEA
S\rb\toarea Zilei Culturii Na]ionale la Roman
Preo]i consilieri [i inspectori
ai Centrului eparhial, preo]i
din Protopopiatul Roman,
profesori [i elevi, oaspe]i de
seam\ au participat pe 15
ianuarie, cu ocazia Zilei Culturii Na]ionale, la manifest\rile organizate cu binecuvântarea Preasfin]itului P\rinte
Ioachim B\c\uanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, la Catedrala „Sf. Cuv. Parascheva“ [i
la Liceul Teologic „Episcop
Melchisedec“ din Roman.
~n contextul serb\rii Zilei Culturii Na]ionale,
poetul Mihai Eminescu, al\turi de scriitorii [i
poe]ii care au tr\it [i creat de-a lungul timpului `n
Eparhia Romanului [i Bac\ului, a fost pomenit `n
ziua de 15 ianuarie, `n cadrul unei slujbe speciale
oficiate, la Catedrala „Sf. Cuv. Parascheva“ din
Roman, de c\tre Preasfin]itul P\rinte Ioachim,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, `nconjurat de un impresionant sobor de
preo]i [i diaconi. Dup\ cuvântul de `nv\]\tur\ al
ierarhului, `n care a fost eviden]iat rolul avut de
marii scriitori români `n dezvoltarea culturii [i
identit\]ii na]ionale a poporului, evenimentul a
continuat la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec“ din Roman.
Aici, sub genericul „Poesis [i Melos `n lirica
eminescian\“, Preasfin]itul P\rinte Ioachim
B\c\uanul, `mpreun\ cu preo]ii, profesorii, oamenii de cultur\ roma[cani [i elevii institu]iei de
`nv\]\mânt a participat la prezentarea unor comunic\ri [tiin]ifice, sus]inute de profesorul
Gheorghe A. M. Ciobanu [i profesorul doctor

Mihai Eminescu, al\turi de scriitorii [i poe]ii care au tr\it [i creat de-a lungul
timpului `n Eparhia Romanului [i Bac\ului, a fost pomenit pe 15 ianuarie,
`n cadrul unei slujbe speciale la Catedrala „Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman

Ovidiu Trifan, urmate de un moment poetic oferit
de elevii liceului, precum [i de lucr\ri corale interpretate de Corul „Laudamus“ al Liceului
Teologic, dirijat de profesorul Gheorghe Gozar,
[i Corul „Roman Melodul“ al Protopopiatului
Roman, dirijat de profesorul Ovidiu Trifan. Evenimentul cultural de la Liceul Teologic „Episcop
Melchisedec“ a mai cuprins un recital de melodii
pe versuri de Mihai Eminescu interpretate magistral de c\tre arhidiacon Ciprian Ioan Ignat, acompaniat la pian de c\tre profesorul Ion Burlacu, iar
la vioar\ de c\tre profesor Viorica Burlacu, ambii
arti[ti emeri]i ai {colii de Art\ „Sergiu Celibidache“ din Roman, precum [i un recital liric de
excep]ie al preotului Iulian Mu[at, acompaniat la
pian de c\tre conf.univ.dr. Mihaela Spiridon de la
Academia de Muzic\ „Gheorghe Dima“ din Cluj.

„P\strând buna tradi]ie de a-i celebra pe ilu[trii
`nainta[i ai culturii na]ionale, liceul nostru
dore[te ca, prin aceast\ activitate, s\ aduc\ un
pios omagiu celui care, pe drept cuvânt, a fost supranumit «luceaf\rul poeziei române[ti»“, a spus
p\rintele Gheorghe Smerea, director al Liceul
Teologic „Episcop Melchisedec“ din Roman.
Manifestarea cultural\ desf\[urat\ `n cadrul
Liceului Teologic „Episcop Melchisedec“ cu
binecuvântarea Preasfin]itului P\rinte Ioachim
B\c\uanul a fost rodul unui parteneriat `ntre Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, Liceul „Episcop
Melchisedec“ [i Protopopiatul Roman. Activitatea
a fost moderat\ de c\tre p\rintele Valentin B\ltoi,
consilier cultural al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului. (Pr. Constantin GHERASIM)

S\rb\toare la M\n\stirea „Sfântul Cuvios Antipa“
de la Calapode[ti
Câteva sute de credincio[i din jude]ul Bac\u, dar [i din jude]ele `nvecinate, au participat [i la s\rb\toarea hramului m\n\stirii din Calapode[ti, care
`l are ca ocrotitor pe Cuviosul Antipa. Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiat\ de un sobor de preo]i, sub protia p\rintelui arhimandrit Pimen Costea,
exarhul m\n\stirilor din Eparhia Romanului [i Bac\ului, delegat al
Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul. ~n cadrul slujbei, p\rintele arhimandrit a ]inut un cuvânt de `nv\]\tur\ `n care i-a `ndemnat pe cre[tinii
prezen]i s\-l ia ca model de via]\ pe cuviosul n\scut `n aceast\ zon\.
anul VI (XIV) nr. 1-2

„Sfântul Antipa este mijlocitor al nostru, fiu al satului, fratele nostru
duhovnicesc. Prin via]a sa ne-a ar\tat modul `n care fiecare om are accesibitatea de a ajunge la sfin]enie prin calea rug\ciunii, a `nstr\in\rii de patimi,
prin ascez\ [i prin iubirea de Dumnezeu“, a explicat p\rintele Pimen. La
sfâr[itul slujbei, credincio[ii s-au `nchinat la crucea de c\lug\rie a Sfântului
Antipa [i la icoana acestuia din biserica mare a m\n\stirii. Totodat\, p\rintele Pahomie Parfene, stare]ul M\n\stirii Calapode[ti, a `mp\r]it câteva sute
de pachete cu alimente pelerinilor. (C.G.)
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Cuvântul care trebuie s\ ne `ncurajeze
pe noi este „uunitate“,, pentru c\ Hristos
ne-aa `ndemnat ca „tto]i s\ fim una“..
(PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul)

{TIRI

Te Deum pentru
f\uritorii unirii

Onomastica celui mai
longeviv ierarh al Romanului
Ziua Cuviosul Eftimie cel Mare a prilejuit [i anul acesta serbarea ~naltpreasfin]itului Eftimie, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului. Ierarhul a fost
omagiat la Catedrala „Sf. Cuvioasa Parascheva“ din Roman, unde, `n cadrul
Sfintei Liturghii, au fost rostite rug\ciuni de mul]umire pentru binefacerile
rev\rsate asupra ~naltpreasfin]iei Sale. Dup\ Dumnezeiasca Liturghie,
Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, dimpreun\ cu preo]ii consilieri, inspectori [i angaja]i ai
Centrului eparhial, la care s-au ad\ugat preo]ii slujitori [i ob[tea monahal\ de la
Catedral\, a mers la Palatul Arhiepiscopal pentru a-l felicita pe IPS Eftimie
Luca, ierarhul care, `ntre cei 75 de episcopi ce au slujit pe scaunul vl\dicesc de
la Roman, are cea mai lung\ p\storire. (pr. Constantin GHERASIM)

Preo]i, profesori [i elevi au participat la Catedrala arhiepiscopal\ din Roman, vineri, 24 ianuarie, la slujba de Te Deum prilejuit\ de `mplinirea a 155 de ani de la Unirea Principatelor Române.
Slujba a fost oficiat\ `n prezen]a Preasfin]itului Ioachim
B\c\uanul, care a evocat importan]a zilei de 24 ianuarie.
Trecerea celor 155 de ani de la Unirea Principatelor Române a
fost marcat\ vineri, 24 ianuarie 2014, la Catedrala arhiepiscopal\
din Roman printr-o slujb\ de Te Deum, oficiat\ de un sobor de
preo]i format din p\rin]ii consilieri [i inspectori de la Centrul
eparhial Roman. Momentul de rug\ciune s-a bucurat de prezen]a
Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. „Idealurile românilor din
toate timpurile au fost: unitatea [i independen]a. Noi, un popor
cre[tin purt\tor de cruce [i doritor de `nviere, cum spunea
Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, am p\strat candela credin]ei aprins\ [i ne-am luptat pentru cele dou\ idealuri. Ele au fost dobândite cu mult\ jertf\ [i trud\.
De aceea, gândurile noastre, ast\zi, sunt de recuno[tin]\ [i de
pioas\ amintire fa]\ de to]i cei care s-au jertfit pentru aceast\ cauz\
`nalt\. Biserica Ortodox\ Român\ a avut un rol decisiv `n realizarea acestui m\re] ideal, unitatea românilor, aici la Roman distingându-se preotul protopop Dimitrie Matca[„, a spus pr. Florin
Aurel }uscanu, directorul Centrului de pelerinaje „Sfântul Antipa“
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. Preasfin]ia Sa Ioachim
B\c\uanul a remarcat faptul c\, an de an, la 24 ianuarie, românii
retr\iesc unitatea de duh pe care au creat-o f\uritorii Unirii din
1859. „Gesturile noastre de ast\zi trebuie s\ aminteasc\ de gestul
corifeilor Unirii [i de cei care nu au un nume `n fa]a istoriei.
Bunicii, mo[ii [i str\mo[ii no[tri au un nume `n fa]a lui Dumnezeu.
Biserica, prin gestul de pomenire, trebuie s\ pun\ `n eviden]\ pe
cei care i-au ajutat pe f\uritorii unirii s\ `mplineasc\ acest act. ~n
zilele noastre ne bucur\m de libertate, putem manifesta misiunea
etern\ a Bisericii, care se extinde de la o margine la alta a lumii.
Noi suntem datori, `n calitate de slujitori ai Bisericii, s\ facem s\
rodeasc\ acest cuvânt. Dumnezeu s\ binecuvinteze ziua de ast\zi.
Cuvântul care trebuie s\ ne `ncurajeze pe noi este „unitate“, pentru c\ Hristos ne-a `ndemnat ca „to]i s\ fim una“. Hristos ne
cheam\ s\ r\mânem `n iubirea Lui, c\ci f\r\ El nu putem face
nimic“, a subliniat Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul. La final, elevii Liceului Teologic „Episcop Melchisedec“ din Roman au cântat `mpreun\ cu roma[canii prezen]i „Hora Unirii“. (C.G.)

Ocrotitorii `nv\]\mântului teologic, serba]i la Roman
Patronii spirituali ai `nv\]\mântului teologic au fost serba]i `n mod deosebit la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec“ din Roman.
Miercuri, 29 ianuarie, `n Sala de festivit\]i a Liceului Teologic „Episcop
Melchisedec“ din Roman a avut loc o manifestare cultural - artistic\ de evocare a Sf. Trei Ierarhi, prilejuit\ de pr\znuirea anual\ a sfin]ilor patroni ai
`nv\]\mântului teologic. ~n cadrul programului, realizat de c\tre elevii
`ndruma]i de profesorii din institu]ie, s-au prezentat materiale bio-bibliografice despre Sf. Trei Ierarhi [i s-a interpretat un program artistic format
din lucr\ri polifonice performate de c\tre membrii corului Laudamus, dirijat de prof. Gheorghe Gozar. ~n deschidere, p\rintele director Gheorghe
Smerea a prezentat distinc]ia „P\rintele Dumitru St\niloae“, conferit\ in-

stitu]iei de `nv\]\mânt teologic roma[can de c\tre P. F. Patriarh Daniel `n
semn de pre]uire [i recuno[tin]\, pentru merite deosebite `n p\strarea
credin]ei str\mo[e[ti [i promovarea culturii cre[tine.
La sfâr[itul programului, P\rintele Ioan Gherasimescu, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a transmis binecuvântarea
c\lduroas\ a P.S. Sale Ioachim B\c\uanul, `n contextul acestei zile de
s\rb\toare.
Pr\znuirea s\rb\torii Sf. Trei Ierarhi ca ocrotitori ai [colilor de teologie s-a
`mp\mântenit `n lumea ortodox\ odat\ cu hot\rârile Primei Conferin]e Interna]ionale a Profesorilor de Teologie Ortodox\, realizat\ la Atena `n 1936, unde
teologia româneasc\ a fost reprezentat\ de prof. Ioan Gheorghe Savin. (C.G.)
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BISERICA
{I SOCIETATEA
Asocia]ia „Sf. {tefan cel Mare“ Hârja `n sprijinul oamenilor, cu sprijinul comunit\]ii
Cu binecuvântarea Preasfin]itului P\rinte
Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar la Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, joi, 31 ianuarie, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi“ din One[ti, `n parteneriat cu Asocia]ia „Sfântul Voievod {tefan cel
Mare“ - Hârja [i cu Parohia „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena“ One[ti, a inaugurat Centrul de
tineret [i voluntariat „Sfin]ii Trei Ierarhi“. „Acest
centru se dore[te s\ fie un loc de informare [i petrecere cu folos a timpului liber, contribuind la
dobândirea deprinderilor de via]\ independent\, la
preg\tirea pentru `ntemeierea unor familii bazate
pe valorile cre[tine. ~n cadrul centrului, activit\]ile
se vor desf\[ura pe [ase departamente: departamentul de asisten]\ social\ [i voluntariat; departamentul de marketing; departamentul educa]ional;
departamentul artistic; departamentul pentru protec]ia [i `ngrijirea mediului [i departamentul pentru

`ntre]inere [i repara]ii spa]ii utilitare“, a declarat
preotul Ilarion Mâ]\, directorul Asocia]iei „{tefan
cel Mare“ din Hârja. ~n cadrul acestui centru se vor
forma ateliere de crea]ie, grupuri de tineri cu ini]iativ\, vor fi campanii de recrut\ri voluntari, de informare [i promovare a proiectului `n comunitate, se
vor desf\[ura activit\]i de strângere de fonduri `n
vederea sus]inerii centrelor sociale, se va organiza
periodic proiectul „O mas\ cald\ pentru un prieten
`n nevoie“ cât [i implicarea lor `n serviciul de `ngrijire a persoanelor vârstnice din Centrul social medical de la Hârja, `ngrijirea b\trânilor de la domiciliu `n One[ti [i a copiilor din Centrele de copii
ale Asocia]iei „Sf. Voievod {tefan cel Mare“ - Hârja.
Inaugurarea a avut loc `n cadrul unei slujbe
oficiate de c\tre pr. Eugen Ciuche, consilier al
Sectorului social - filantropic al Arhiepiscopiei

Romanului [i Bac\ului, delegat al Preasfin]itului
Ioachim, de c\tre pr. Protopop Constantin Alupei,
al\turi de un sobor de preo]i invita]i. Un aspect
deosebit este acela c\, la acest proiect, al\turi de
Celegiul gazd\ [i Asocia]ia de la Hârja, a fost
prezent\ [i Parohia „Sf. ~mp\ra]i Constantin [i
Elena“ One[ti, paroh fiind pr. Ioan Ursu.
Centrul de tineret [i voluntariat va fi coordonat de c\tre doamna profesor Oana Zaharia, director - adjunct al colegiului one[tean.
Acest Centru de tineret [i voluntariat este al
treilea de acest fel din One[ti, pe care, Asocia]ia
„Sf. Voievod {tefan cel Mare“ - Hârja l-a inaugurat `mpreun\ cu institu]iile de `nv\]\mânt preuniversitare partenere.

Centrul reziden]ial Hârja,
sprijinit de parohiile
Protopopiatului Sascut
Preo]ii [i credincio[ii din mai multe parohii ale
Protopopiatului Sascut, jude]ul Bac\u, au realizat, `n
luna februarie, colecte de alimente, necesare
b\trânilor de la Centrul reziden]ial „Sfântul {tefan
cel Mare“ - Hârja. „Parohiile s-au mobilizat [i au
colectat produse alimentare pe care le-au donat
b\trânilor de la Centrul reziden]ial Hârja. Mul]umim
pe aceast\ cale preo]ilor din parohiile Con]e[ti, Dr\gu[ani, Orbeni 1, Orbeni 2, Parava, P\nce[ti (Sascut), R\c\ciuni, Sascut-Sat, Slobozia-Ureche[ti, Ureche[ti 1, Ureche[ti 2, Valea-Seac\ 1 [i Valea-Seac\ 2,
care au r\spuns prezent apelului f\cut, urmând ca pe
parcursul urm\toarelor s\pt\mâni [i celelalte parohii
din protoierie s\ organizeze astfel de colecte“, a relatat pr. Ioan Negoi]\, protopop al Protopopiatului
Sascut. (pr. Constantin GHERASIM)

Curs despre „Eviden]a [i gestionarea
patrimoniului cultural bisericesc“ la Roman
~n perioada 3-4 februarie 2014, cu binecuvântarea Preasfin]itului Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, la Centrul
Social „Episcop Melchisedec Stef\nescu“ din Roman s-a derulat cursul
„Eviden]a [i gestionarea patrimoniului cultural bisericesc“. Luni, 3 februarie, `n
deschiderea acestui curs, pr. Paleu Gheorghe, inspector patrimoniu [i construc]ii,
a mul]umit Preasfin]itului P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul pentru c\ a dispus
[i binecuvântat organizarea acestei forme de instruire, precum [i pentru sprijinul
acordat `n vederea asigur\rii condi]iilor financiare [i logistice. De asemenea, au
fost prezenta]i cei doi sus]in\tori ai cursului, respectiv domnul Mircea Sfârlea,
consilier patriarhal, de la Centrul pentru Patrimoniu „Sf. Constantin
Brâncoveanu“ al Patriarhiei Române, [i doamna prof. dr. Irina Oberlender Târnoveanu, de la Centrul de Memorie Cultural\ al Ministerului Culturii. Prezent la
deschiderea acestor cursuri, Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul a men]ionat c\ „se
anul VI (XIV) nr. 1-2

impunea organizarea acestora `n cadrul eparhiei noastre pentru a fi `n conformitate cu hot\rârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române [i pentru a veni
`n sprijinul preo]ilor parohi [i al stare]ilor care vor trebui s\ inventarieze bunurile
culturale [i patrimoniale potrivit legisla]iei `n vigoare [i cerin]elor Bisericii noastre“. La rândul s\u, prof. Mircea Sfârlea a eviden]iat faptul c\ acest program de
inventariere `n format digital este implementat `n premier\ `n cadrul eparhiei
noastre, [i c\, la solicitarea preotului inspector Gh. Paleu, a reu[it s\ o conving\
pe doamna Irina Oberlender Târnoveanu s\ accepte aceast\ provocare [i s\
creeze acest program, `mpreun\ cu echipa sa de speciali[ti.
La acest curs au participat un num\r de 35 de preo]i [i monahi care sunt
membri `n comisiile de inventariere ale protopopiatelor [i Exarhatului din
cadrul Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, care se vor ocupa de inventarierea
`n format electronic la toate parohiile [i m\n\stirile din cadrul eparhiei. (C.G.)
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Ast\zi, `n parcul care poart\ numele episcopului Melchisedec
„A
{tef\nescu func]ioneaz\ dou\ a[ez\minte caritabile, pentru cei nec\ji]i
[i pentru copiii care se preg\tesc pentru a putea face fa]\ cerin]elor
[i exigen]elor societ\]ii.“ (PS Episcop Ioachim B\c\uanul)

{TIRI

La `nceput de an, pomenirea `nainta[ilor
pe scaunul vl\dicesc de la Roman
Pe parcursul lunii februarie, la
Roman, au fost s\v=r[ite slujbe
de pomenire pentru ierarhii care
au p\storit din acest scaun
episcopal. Astfel, s-au `n\l]at
rug\ciuni pentru episcopul Teodosie Atanasiu, episcopul Lucian
Triteanul [i arhiereul Ilarion
Mircea B\c\uanul, episcopul
Melchisedec {tef\nescu, dar [i
pentru vrednicul de pomenire
patriarh Teoctist Ar\pa[u.
Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, al\turi de un sobor de preo]i [i diaconi,
a s\vâr[it `n ziua de 9 februarie, Dumnezeiasca
Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Sf. Cuv.
Parascheva“ din Roman. ~n cadrul slujbei au fost
pomeni]i ierarhii Bisericii noastre care s-au mutat la Domnul `n luna februarie, `ntre care episcopul Teodosie Atanasiu, episcopul Lucian
Triteanul [i arhiereul Ilarion Mircea B\c\uanul.
De asemenea, Preasfin]itul P\rinte Ioachim
B\c\uanul, `mpreun\ cu soborul de slujitori, l-a
pomenit pe vrednicul patriarh Teoctist Ar\pa[u,
de la a c\rui na[tere s-au `mplinit 99 de ani [i care
a plecat la Domnul `n anul 2007. Episcopul-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului a
adresat credincio[ilor prezen]i un cuvânt de
`nv\]\tur\ `n care a amintit c\ atunci „când ne
unim cu Hristos, ne facem p\rta[i la dumnezeire.
Scopul nostru este s\ devenim dumnezei dup\
har, adic\ prin participare. S\ avem taina lui
Dumnezeu `n sufletele noastre, s\ avem faptele
fariseului [i smerenia vame[ului“. La sfâr[itul
Sfintei Liturghii, ierarhul, dimpreun\ cu preo]ii [i
credincio[ii, a mers `n procesiune la mormintele
celor doi ierarhi care-[i dorm somnul de veci `n
curtea Catedralei arhiepiscopale, episcopul
Lucian Triteanul [i arhiereul Ilarion Mircea
B\c\uanul, unde a fost oficiat\ o slujb\ de
pomenire.

Slujb\ de pomenire pentru
„P\rintele Autocefaliei
Bisericii Ortodoxe Române“
La `mplinirea a 191 de ani de la na[terea vrednicului de pomenire Ierarh Melchisedec {tef\nescu, pe 15 februarie a.c., la Catedrala arhiepiscopal\ din Roman [i la Funda]ia „Episcop
Melchisedec“ au avut loc slujbe de pomenire. ~n

Beneficiari ai Centrului de Zi pentru copii [i ai Centrului Social multifunc]ional din
cadrul Funda]iei „Episcop Melchisedec“ din Roman au participat, `n ziua de 15
februarie, la slujba parastasului oficiat\ de Preasfin]itul P\rinte Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, la `mplinirea a
191 de ani de la na[terea vrednicului de pomenire ierarh Melchisedec {tef\nescu.

cadrul slujbei oficiate `n Catedrala arhiepiscopal\, Preasfin]ia Sa a evocat personalitatea marelui ierarh, care a coordonat activitatea Eparhiei
Romanului `n cea de-a doua jum\tate a veacului
al XIX-lea, fiind una dintre personalit\]ile de
seam\ ale Bisericii Ortodoxe Române din toate
timpurile. Slujba de pomenire a fost urmat\ de o
procesiune spre sediul Funda]iei „Episcop Melchisedec“, a[ez\mânt social-filantropic reprezentativ pentru Eparhia Romanului [i Bac\ului. Aici,
lâng\ statuia ilustrului ierarh [i `n apropierea
capelei ridicate pe locul `n care `[i doarme somnul de veci „p\rintele orfanilor“, a avut loc o ceremonie la care au fost prezen]i, pe lâng\ preo]i [i
credincio[i, beneficiari ai centrului de zi din
cadrul funda]iei, precum [i angaja]i ai institu]iei.

„P\rintele orfanilor“ pomenit la
Funda]ia „Episcop Melchisedec“
din Roman
Tinerii beneficiari ai Centrului de Zi pentru
copii [i ai Centrului Social multifunc]ional din
cadrul Funda]iei „Episcop Melchisedec“ din
Roman, al\turi de numero[i credincio[i [i preo]i
roma[cani, au participat `n ziua de 15 februarie, la
slujba parastasului oficiat\ de Preasfin]itul P\rinte
Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepisco-

piei Romanului [i Bac\ului, la `mplinirea a 191 de
ani de la na[terea vrednicului de pomenire ierarh
Melchisedec {tef\nescu. Pe scena situat\ `n imediata apropiere a capelei ce ad\poste[te mormântul
p\rintelui Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române,
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul a f\cut pomenirea
familiei marelui ierarh ce a tr\it `n a doua jum\tate
a veacului al XIX-lea, `n care voca]ia monahal\, a
slujirii lui Dumnezeu, s-a dovedit a fi una deosebit\
pentru `ntreaga Biseric\ str\mo[easc\. „Suntem nu
departe de mormântul celui care a schimbat fa]a
Arhiepiscopiei noastre [i a societ\]ii române[ti din
acele timpuri, Melchisedec al Romanului, care a
marcat timpul s\u [i a ridicat acest a[ez\mânt ce
ast\zi `i poart\ numele. An de an venim `n acest
parc pentru a-i face pomenire. I-am amintit `n
rug\ciunile noastre [i pe p\rin]ii s\i, preotul Petru [i
presbitera Anastasia, care au avut cinci copii dedica]i vie]ii monahale, rug\tori pentru neamul românesc. Ast\zi, `n parcul `n care `i poart\ numele
func]ioneaz\ dou\ a[ez\minte caritabile, pentru cei
nec\ji]i [i pentru copiii care se preg\tesc pentru a
putea face fa]\ cerin]elor [i exigen]elor societ\]ii române[ti“, a declarat Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, ierarhul care, prin implicare direct\ [i numeroase eforturi, a redat frumuse]ea [i str\lucirea a[ez\mântului social-filantropic din Roman. La sfâr[itul
slujbei, Preasfin]ia Sa a oferit tuturor celor prezen]i la
slujb\ col\cei [i mere. (pr. Constantin GHERASIM)
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ACTUALITATE
Cu gândul la Judecat\, s\ ne preg\tim
pentru S\rb\toarea Luminilor
Catedrala Arhiepiscopal\ „Sf. Parascheva“
din Roman s-a dovedit ne`nc\p\toare `n
Duminica L\satului sec de carne, 24 februarie
a.c., pentru num\rul mare de credincio[i care au
dorit s\ participe la Sfânta Liturghie arhiereasc\
s\vâr[it\ de Preasfin]itul P\rinte Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, al\turi de un sobor de
preo]i si diaconi. ~n cuvântul de `nv\]\tur\ rostit
cu acest prilej, Preasfin]ia Sa a tâlcuit textul
Sfintei Evanghelii citite conform rânduielilor
Bisericii. „~n perioada aceasta, a Triodului,
Biserica, asemenea unei mame, preg\te[te pe fiii
S\i pentru S\rb\toarea Luminilor. {i toat\ aceast\
perioad\ ne ajut\ s\ punem lumin\ `n sufletele
noastre, pentru a vedea ce este `n l\untrul nostru
[i cum s\ ne raport\m la Dumnezeu, Care este
chivernisitorul vie]ii noastre“, a afirmat ierarhul.
De asemenea, predica acestei zile a constituit un
prilej pentru Preasfin]ia sa de a insista asupra iu-

birii fa]\ de aproapele. „Omul egoist s-a claustrat
sie[i, se define[te doar `n raport cu sine, f\r\ ca
`n acest cerc de iubire s\ includ\ prezen]a altei
persoane umane, astfel `ncât iubirea sa r\mâne
steril\ [i autosuficient\. Ori, de vreme ce te-ai
definit singur, ai r\mas `n propria iubire, ai r\mas
`n neputin]a ta de a-l iubi pe cel\lalt, adic\ pe
Dumnezeu, Care Se ascunde `n prezen]a
aproapelui. La judecat\ nu ne va `ntreba
Dumnezeu dac\ am fost la biseric\, ce nivel intelectual avem, din ce stare social\ am provenit,
ci ne va `ntreba cum descoperim `n cel\lalt chipul
lui Dumnezeu [i cum l-am iubit a[a cum este el.
Se vor ar\ta atunci to]i samarinenii milostivi, cei
care au r\mas `n iubirea lui Hristos. Omul `ntr-o
lume separatist\, egoist\, nu se va reg\si `n iubirea Lui. Iar sup\rarea lui Dumnezeu Se manifest\ prin aceea c\ omul egoist este l\sat `n
neputin]a lui de a iubi. Aceasta `nseamn\ iadul.
Binecuvântarea sau blestemul, r\splata sau

pedeapsa vor fi oferite de Dumnezeu `n raport cu
gradul nostru de implicare filantropic\ fa]\ de cel
aflat `n suferin]\ sau lipsuri. ~n cre[tinism nu se
poate vorbi despre o iubire platonic\ `n raport cu
cel suferind, ci doar despre iubirea lucr\toare
prin fapte concrete [i eficiente. Nu este important
cât am reu[it s\ ne ajut\m pe noi `n[ine `n via]\,
ci cât efort am depus pentru integrarea celui de
lâng\ noi [i gradul `n care am reu[it s\ ne reg\sim
`n comuniunea cu el. Raporta]i-v\ la voi `n[iv\,
gândi]i-v\ la ce sunte]i voi `n[iv\ `n raport cu
Dumnezeu [i semenii“, i-a `ndemnat Preasfin]ia
Sa pe credincio[ii prezen]i la catedral\. „S\ ne
ajute Dumnezeu [i s\ evalueze doar faptele noastre cele bune, iar noi s\ ne recunoa[tem ca persoane de comuniune! Fie ca Dumnezeu, atunci
când ne vom `ntâlni la judecata particular\ sau
cea ob[teasc\, s\ Se recunoasc\ `n noi [i `n faptele
f\cute `n numele Lui“, a `ncheiat cuvântul
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul. (C.G.)

Concurs na]ional de cultur\ [i spiritualitate româneasc\
La {coala Nr. 3 din Piatra Neam], a avut loc
sâmb\t\, 15 februarie, etapa jude]ean\ a Concursului de cultur\ [i spiritualitate româneasc\, la
care au participat 80 de elevi din jude]ul Neam].
La acest nivel, cele mai bune rezultate au fost
ob]inute de eleva Donici Eliza Elena de la {coala
Gimnazial\ „Vasile Alecsandri“ din Roman, coordonat\ de prof. Liliana Moldoveanu [i prof.
Cristina Popa [i de eleva Simona Ionela Miron,
de la {coala Gimnazial\ „Mihai Eminescu“ din
Roman, coordonat\ de prof. Lezeu Alexandru [i
prof. B\etanu Ana Maria. Cele dou\ eleve vor
reprezenta jude]ul Neam] la faza na]ional\. De
asemenea, eleva Cre]u Anastasia de la Colegiul
Na]ional „Roman Vod\“ din Roman, coordonat\
de prof. Mihaela B\ltoi [i prof. preot L\c\tu[
R\zvan, a ob]inut locul al III -lea.

Copiii b\c\uani la Concursul
„Cultur\ [i spiritualitate
româneasc\“
La {coala Gimnazial\ „Constantin Platon“
din Bac\u, s-a desf\[urat sâmb\t\, 15 februarie
2014, etapa jude]ean\ a Concursului na]ional interdisciplinar, literatur\ român\ [i religie
„Cultur\ [i spiritualitate româneasc\“, edi]ia a
VI-a. Competi]ia, la care au participat 100 de
elevi din [colile jude]ului Bac\u, s-a desf\[urat cu
binecuvântarea Preasfin]itului P\rinte Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului. Desf\[urat\ sub genericul
„Frumuse]ea sacr\ a lumii“, `ntrecerea din acest
anul VI (XIV) nr. 1-2

an s-a organizat pe dou\ sec]iuni: „Natura `ntre
p\mânt [i cer“ (pentru clasele a V-a [i a VI-a) [i
„Omul `ntre sacru [i profan“ (pentru clasele a
VII-a, respectiv a VIII-a). „Elevii au demonstrat
c\ de]in abilit\]i de documentare, de lectur\ [i interpretare a mesajului textului literar cu tematic\
sacr\ [i a textului nonliterar despre lume (om [i
natur\) raportat\ la categoria estetic\ a frumosului, adev\rului [i binelui“, a declarat prof. Irina

Leonte, inspector [colar de specialitate al disciplinei Religie `n cadrul Inspectoratului {colar
Jude]ean Bac\u. Jude]ul Bac\u va fi reprezentat
la etapa na]ional\ de eleva Farca[ Raluca
Gabriela, de la {coala „Ion Strat“ din Gioseni,
coordonat\ de prof. Mois\ Mihaela [i de prof.
Bere[oaie Cecilia, [i eleva Iulia B`ra, de la {coala
Gimnazial\ Nr. 10 din Bac\u, coordonat\ de prof.
Irina Leonte [i de prof. Ionela Manolachi. (C.G.)
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S\vâr[itorul Tainei Spovedaniei,
`n chip nev\zut, este Hristos Domnul.
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2014 - „Anul omagial euharistic [i Anul
comemorativ al Sfin]ilor Martiri Brâncoveni“
Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, `n [edin]a sa
de lucru din 29 octombrie 2012,
a examinat referatul Cancelariei
Sfântului Sinod `n leg\tur\ cu
ini]iativele Patriarhului României privind declararea anului
2014 `n Patriarhia Român\ ca
„Anul omagial euharistic (al
Sfintei Spovedanii [i al Sfintei
~mp\rt\[anii)“ [i „Anul comemorativ al Sfin]ilor Martiri Brâncoveni“. Red\m `n cele ce urmeaz\
c=teva repere din programulcadru pentru realizarea proiectului, sub aspect religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic [i
mediatic, intitulat „2014 - Anul
omagial euharistic (al Sfintei
Spovedanii [i al Sfintei ~mp\rt\[anii) `n Patriarhia Român\“:
I. ~n primul semestru al anului 2014, tema va fi
tratat\ sub genericul „Sfânta Spovedanie [i Sfânta
~mp\rt\[anie sub aspect biblico-patristic, dogmatic-moral, liturgic [i pastoral“ [i prezentat\ astfel:

A. Sf=nta Spovedanie.
1. Prezentare biblico-patristic\:
a) Poc\in]a sau m\rturisirea p\catelor `n
Sfânta Scriptur\: prefigurare `n Vechiul Testament (modele de poc\in]\, poc\in]a individual\ [i
poc\in]a colectiv\, propov\duirea poc\in]ei) [i
realitate `n Noul Testament (Hristos a instituit [i
a s\vâr[it Taina Spovedaniei; Hristos a `mp\rt\[it
darul vindec\rii odat\ cu iertarea p\catelor; Hristos le-a dat Apostolilor [i ucenicilor s\i puterea
de a ierta p\catele deodat\ cu instituirea Tainei
Preo]iei; m\rturisirea p\catelor `n propov\duirea
Sfin]ilor Apostoli).
b) Poc\in]a sau Taina Spovedaniei `n perioada
patristic\. Sfin]ii - mari dasc\li ai poc\in]ei [i rug\tori pentru cei ce se lupt\ cu p\catul sau se cur\]\ de el prin poc\in]\.

c) Sensurile [i semnifica]iile Tainei Spovedaniei `n teologia [i spiritualitatea ortodox\ contemporan\.
d) Taina Spovedaniei ca mijloc de vindecare
spiritual\ [i apropiere de Dumnezeu `ntr-o lume
secularizat\.
2. Spovedania ca Tain\ a Bisericii [i ca act de
rena[tere spiritual\: poc\in]\; peniten]\; m\rturisire sau spovedanie; al doilea botez; iertare sau
dezlegare; punte de sc\pare; `mp\care; reintegrare `n comuniunea Bisericii.
3. Elementele constitutive ale Tainei Spovedaniei: c\in]a (p\rerea de r\u) sincer\, `ntreag\ [i
de bun\voie pentru p\catele s\vâr[ite, unit\ cu
hot\rârea ferm\ de a `ncepe o via]\ nou\; m\rturisirea p\catelor `naintea duhovnicului; dezlegarea
(iertarea) p\catelor primit\ de la Hristos prin duhovnic sau oprirea (amânarea) de la Sfânta ~mp\rt\[anie `n scopul `ndrept\rii [i `ns\n\to[irii morale
a penitentului; `ndeplinirea canonului de poc\in]\
(a epitimiilor) primit de la duhovnic.
4. Taina Spovedaniei sub aspect dogmaticmoral [i liturgic:
a) S\vâr[itorul Tainei Spovedaniei: `n chip
nev\zut, Hristos Domnul, iar `n chip v\zut, arhiereii, precum [i preo]ii duhovnici, care au primit
prin hirotesie puterea de a lega [i dezlega p\catele.
b) Primitorul Tainei Spovedaniei: orice membru al Bisericii (cleric, monah, mirean) `mpov\rat
de p\cate [i care dore[te iertarea de acestea [i
`mp\carea cu Dumnezeu.
c) Timpul spovedaniei: ca obliga]ie personal\, de fiecare dat\ când credinciosul se simte

`mpov\rat de p\cate, se c\ie[te [i dore[te iertarea
p\catelor; ca obliga]ie ob[teasc\, legat de primirea Sfintei ~mp\rt\[anii, cel pu]in `n cele patru
mari posturi de peste an; copiii pân\ la 7 ani pot
primi Sfânta ~mp\rt\[anie f\r\ spovedanie.
d) Locul spovedaniei: `n biseric\, `n fa]a
icoanei Mântuitorului Hristos, Care prime[te
poc\in]a [i iart\ p\catele, preotul fiind doar martor. ~n cazul bolnavilor [i al celor priva]i de libertate, spovedania se oficiaz\ `n locurile `n care
ace[tia se afl\ (acas\, spital etc.).
5. Diferen]e confesionale cu privire la Taina
Spovedaniei.
6. Inova]ii [i `nc\lc\ri ale normelor liturgice [i
canonice privind Taina Spovedaniei: graba [i
neaten]ia preotului la spovedania credinciosului
(mai ales `n ajunul marilor praznice); lipsa de tact,
pruden]\, `n]elepciune, m\sur\ [i echilibru `n
scaunul de spovedanie; excesul de iconomie sau de
acrivie `n aplicarea epitimiei, f\r\ a se ]ine seam\
de rolul t\m\duitor al acestora [i de folosul
duhovnicesc pe care trebuie s\-l aduc\ spovedania;
practicarea m\rturisirii comune (mai ales a copiilor
de peste 7 ani sau când fiecare `[i spune p\catele `n
gând f\r\ a fi auzite de duhovnic); `nc\lcarea secretului spovedaniei; schimbarea deas\ a duhovnicului, f\r\ `ncuviin]area sa; spovedania interesat\
(c\utarea unui duhovnic lesne iert\tor) [i spovedania incomplet\/fals\ (m\rturisirea par]ial\ a
p\catelor la un duhovnic sau altul); lipsa rug\ciunii
[i a examenului de con[tiin]\ `naintea spovedaniei;
lipsa epitimiei la `nche-ierea spovedaniei, ca mijloc
de `ndreptare [i de `nt\rire pe calea virtu]ii.
7. Rolul Tainei Spovedaniei `n pastora]ia individual\ a credincio[ilor: mijloc de exercitare a
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Orice membru al Bisericii preg\tit [i vrednic,
care a primit dezlegare de la duhovnic,
poate primi Sfânta ~mp\rt\[anie.

 misiunii preotului de slujitor, `nv\]\tor [i `ndru- om a rela]iilor de iubire intratreimice, `n interi- Agne]ul preg\tit `n Joia Mare pentru `mp\rt\[irea
m\tor spiritual al credincio[ilor.
8. Roadele duhovnice[ti ale spovedaniei: redobândirea st\rii de cur\]ie primite la botez; eliberarea de pedeapsa pentru p\cat [i redarea n\dejdii `n via]a ve[nic\; sprijin [i c\l\uzire pe calea
sporirii `n virtute; redescoperirea dreptei vie]uiri
prin poc\in]\; mijloc de vindecare de p\cat,
de`nnoire sufleteasc\ [i de integrare `n comuniunea Bisericii; sfin]irea vie]ii [i dobândirea bucuriei ~nvierii; `mp\carea [i refacerea comuniunii
cu Dumnezeu, izvorul Bucuriei.

B. Sfânta ~mp\rt\[anie
1. Prezentare biblico-patristic\:
a) Taina Sfintei ~mp\rt\[anii `n Sfânta Scriptur\: prefigurare `n Vechiul Testament: jertfa de
pâine [i vin a lui Melchisedec (Facere 14, 8); Isaac
adus spre jertf\ de Avraam (Facere 22, 7-14); mielul pascal (Ie[irea 12, 1-13); jertfa lui Moise (Ie[irea 24, 8, 11); mana cereasc\ (Ie[irea 16, 32); pâinile punerii `nainte (Ie[irea 5, 30), [i realitate `n Noul
Testament: Hristos Domnul, Jertf\ [i Jertfitor (Cina
cea de Tain\, Jertfa de pe Cruce, Cina din Emaus);
frângerea pâinii de c\tre Sfin]ii Apostoli; Sfânta ~mp\rt\[anie `n predica [i slujirea Sfin]ilor Apostoli.
b) Taina Sfintei ~mp\rt\[anii `n scrierile [i `n
lucrarea pastoral\ a Sfin]ilor P\rin]i.
c) Sensurile [i semnifica]iile Tainei Sfintei
~mp\rt\[anii `n teologia [i spiritualitatea ortodox\
contemporan\.
d) Taina Sfintei ~mp\rt\[anii ca mijloc de vindecare spiritual\ `ntr-o lume secularizat\.
2. Sfânta ~mp\rt\[anie ca Tain\, ca jertf\ [i ca
actualizare a jertfei de pe Cruce:
a) Cina cea de Tain\ ca moment al instituirii
Tainei Sfintei ~mp\rt\[anii [i ca anticipare tainic\
a jertfei lui Hristos de pe Golgota [i a ~nvierii
Sale, actualizate continuu `n Jertfa Euharistic\.
b) Hristos Domnul Cel jertfit [i `nviat,
prezen]\ real\ `n elementele euharistice transformate prin invocarea Sfântului Duh de c\tre preot
[i comunitatea credincio[ilor.
c) Sfânta Euharistie ca jertf\ real\ [i nesângeroas\ a Trupului [i Sângelui lui Iisus Hristos `l
aduce pe om `n comuniune cu Hristos Cel `nviat
[i `i imprim\ capacitatea jertfei de sine `n Biseric\.
d) Sfânta Euharistie - mijloc de comuniune
`ntre Hristos [i Biseric\. Coborârea ne`ncetat\ a
lui Hristos `n Biseric\, izvor al unit\]ii re`nnoite a
Bisericii [i a sfin]irii credincio[ilor.
e) Prezen]a lui Hristos `n Euharistie, s\dire [i
cultivare a vie]ii celei noi `n persoana credinciosului [i responsabilizarea acestuia fa]\ de semeni
[i `ntreaga crea]ie.
f) Jertfa euharistic\ ca moment de intensificare a unirii `ntre Hristos [i mod de prelungire `n
anul VI (XIV) nr. 1-2

orul Bisericii.
g) Sfânta Euharistie, act comunitar de
mul]umire adus\ de poporul credincios spre slava
lui Dumnezeu [i de coborâre sfin]itoare a lui
Dumnezeu `n mijlocul poporului S\u.
h) Sfânta Euharistie (~mp\rt\[irea Euharistic\) ca pregustare a prânzului [i a bucuriei
duhovnice[ti din ~mp\r\]ia lui Dumnezeu, arvun\
dat\ credincio[ilor ca preg\tire pentru ~nvierea de
Ob[te [i via]a de veci.
3. Taina Sfintei ~mp\rt\[anii sub aspect liturgic:
a) S\vâr[itorul Tainei Sfintei ~mp\rt\[anii: Hristos Domnul, `n chip nev\zut, iar arhiereul sau preotul, ca slujitor v\zut [i ca reprezentant al Bisericii.
b) Primitorul Sfintei ~mp\rt\[anii cu Trupul [i
Sângele lui Hristos: orice membru al Bisericii
preg\tit [i vrednic, care a primit dezlegare de la
duhovnic, cu excep]ia celor f\r\ discern\mânt, a
celor sco[i din Biseric\ pentru motive de erezie [i
schim\, precum [i a aposta]ilor.
c) Timpul/frecven]a Sfintei ~mp\rt\[anii: cel
pu]in `n cele patru mari posturi de peste an, la 40
de zile (Sfântul Simeon al Tesalonicului) sau ori
de câte ori credinciosul este preg\tit [i a primit
dezlegarea duhovnicului de a se `mp\rt\[i.
d)Locul primirii Sfintei ~mp\rt\[anii: `n biseric\, la momentul cuvenit din Sfânta Liturghie, `n
fa]a u[ilor `mp\r\te[ti. Credincio[ii b\trâni sau
bolnavi se `mp\rt\[esc la locurile `n care se afl\
(acas\, spital etc.), cu preg\tirea cuvenit\, din

grabnic\.
4. Condi]iile principale pentru primirea Sfintei
~mp\rt\[anii: spovedania [i primirea dezleg\rii
duhovnicului; `mp\carea cu semenii; postul minim
stabilit de duhovnic (`n afara posturilor mari);
`mplinirea canonului primit de la duhovnic; citirea
rug\ciunilor preg\titoare pentru primirea Sfintei
~mp\rt\[anii; primirea Sfintei ~mp\rt\[anii „cu
fric\ de Dumnezeu, cu credin]\ [i cu dragoste“.
5. Diferen]e confesionale cu privire la Taina
Sfintei ~mp\rt\[anii (Jertfei Euharistice).
6. Inova]ii [i abateri de la normele liturgice,
canonice [i pastorale privind Taina ~mp\rt\[aniei: p\strarea Sfintelor Taine `n casa preotului pentru trebuin]e grabnice; comportament
neadecvat [i ]inut\ necorespunz\toare la folosirea
[i purtarea Sfintelor Taine; s\vâr[irea Sfintei
Liturghii f\r\ `mp\rt\[irea credincio[ilor care sau preg\tit; primirea la Sfânta ~mp\rt\[anie f\r\
spovedanie [i dezlegare de p\cate; lipsa preg\tirii
(postul, via]\ cump\tat\ [i necitirea pravilei)
`nainte de primirea Sfintei ~mp\rt\[anii; acordarea Sfintei ~mp\rt\[anii celor incon[tien]i,
afla]i pe patul de moarte sau celor f\r\ discern\mânt; `mp\rt\[irea credinciosului `n numele
celor mor]i; practica primirii Sfintei ~mp\rt\[anii
`n Joia Mare pentru tot anul.
7. Importan]a Sfintei ~mp\rt\[anii `n pastora]ia individual\ [i colectiv\ a credincio[ilor:
datoria preotului de a catehiza despre importan]a
preg\tirii [i primirii Sfintei ~mp\rt\[anii, despre
condi]iile primirii [i despre abaterile care ar putea
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Ca parte a programului-ccadru na]ional bisericesc, la
Conferin]a pastoral-m
misionar\ semestrial\ din prim\vara anului
2014, se va trata tema „A
Anul omagial euharistic (al Sfintei
Spovedanii [i al Sfintei ~mp\rt\[anii) `n Patriarhia Român\“..

 fi s\vâr[ite de credincio[i `n leg\tur\ cu Taina Sfintei ~mp\rt\[anii.
8. Roadele Sfintei ~mp\rt\[anii: primirea
iubirii jertfelnice [i iert\toare a lui Hristos
pentru dobândirea vie]ii de veci; izvor de lumin\ [i de credin]\ pentru a `n]elege rostul
vie]ii noastre pe p\mânt; izvor de iubire curat\ [i sfin]enie `n familie [i societate; izvor
de curaj [i dreptate pentru a lupta `mpotriva
p\catului [i a r\ut\]ilor de tot felul; izvor de
t\rie [i speran]\ pentru a birui `n ispite, `n
suferin]\ [i durere; izvor de iubire milostiv\
pentru a ajuta pe cei bolnavi [i `n lipsuri; intensificarea vie]ii duhovnice[ti personale [i a
vie]ii comunitare `n Biseric\.
II. ~n al doilea semestru al anului 2014,
tema va fi tratat\ complementar sub genericul „Anul comemorativ al Sfin]ilor Martiri
Brâncoveni“ [i prezentat\ astfel:
1. Contextul politic, social, cultural [i religios la urcarea pe tron a Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu (29 octombrie 1688).
2. Demnitate, responsabilitate [i smerenie `n asumarea domniei [i a conducerii
}\rii Române[ti, caracteristici ale unui adev\rat domn cre[tin al }\rii Române[ti.
3. }ara Româneasc\ `n timpul domniei Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu: centru diplomatic, cultural [i politic european. De la voievozii
r\zboinici la voievozii diploma]i.
4. Recunoa[terea european\ a meritelor [i contribu]iei culturale, politice [i diplomatice a
Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu (1679 Diploma de nobil ardelean [i conte al Ungariei;
1698 - Diploma de prin] al Sfântului Imperiu [i titlul de Illustrissimus, printre primii cavaleri ai
Ordinului „Sfântul Andrei“, primit de la ]arul Petru
I al Rusiei; 1699 - primirea domniei pe via]\ din
partea sultanului otoman).
5. ~nsu[irile intelectuale [i morale ale Sfântului
Martir Constantin Brâncoveanu: `mpodobit cu
`nv\]\tur\, a `ngrijit ]ara cu adânc\ pricepere [i `nalt\ priveghere, cu blânde]e [i r\bdare, cu `n]elepciune [i mult\ bun\tate, d\ruite de Dumnezeu.
6. Educa]ia cultural\, inteligen]a [i forma]ia
politic\ a Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu `n slujba unit\]ii poporului român: men]inerea autonomiei }\rii Române[ti, ap\rarea românilor din Transilvania [i strângerea rela]iilor
cu domnitorii Moldovei.
7. Ap\r\tor al intereselor religioase ale românilor din Transilvania: p\strarea credin]ei ortodoxe, eliberarea din `nchisoare a mitropolitului
Sava Brancovici, p\strarea integrit\]ii Ortodoxiei
`n Transilvania `mpotriva tendin]elor catolicizante.

8. Ctitor de art\ [i cultur\ veche româneasc\:
Academia Domneasc\ din Bucure[ti, Biserica
„Sfântul Gheorghe“ Nou (Bucure[ti), M\n\stirea
Hurezi (jud. Vâlcea), M\n\stirea Brâncoveanu
(jud. Bra[ov), Palatul Mogo[oaia, scrisul [i tiparul `n timpul s\u.
9. Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu [i
preocup\rile sale `n domeniul asisten]ei sociale:
grija fa]\ de cei s\raci, A[ez\mintele de la Col]ea,
spitalele „Sfântul Pantelimon“, „Sfântul Visarion“ [i Dude[ti.
10. Sprijinitor al R\s\ritului cre[tin `n vremuri tulburi: tiparul bisericesc `n diferite limbi
str\ine destinat Bisericilor ortodoxe surori aflate
`n suferin]\ (greac\, sirian\, arab\, caucazian\),
g\zduirea de patriarhi, mitropoli]i [i dasc\li din
Orientul cre[tin, generoase dona]ii pentru sprijinirea locurilor sfinte ale Ortodoxiei.
11. Destinul comun al Sfântului Voievod
Martir Constantin Brâncoveanu (1688-1714) [i al
Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul }\rii Române[ti (1708-1716), contemporani [i ostenitori `n slujirea culturii [i educa]iei,
martiri pentru ap\rarea credin]ei ortodoxe.
12. Importan]a martiriului Sfin]ilor Brâncoveni pentru credin]a ortodox\ [i neamul românesc.
13. Recuno[tin]\ [i sfin]enie: aducerea osemintelor sale `n ]ar\ (1720), primul parastas la mormântul voievodului (1914), pa[i pe calea cinstirii
sale ca sfânt (1932 - depunerea osemintelor `n altarul Bisericii „Sfântul Gheorghe“ Nou din Bucure[ti, 1934 - re`nhumarea osemintelor cu cinstea
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cuvenit\ unui voievod), proclamarea canoniz\rii Sfin]ilor Martiri Brâncoveni: Constantin Vod\ cu cei patru fii ai s\i: Constantin,
{tefan, Radu, Matei, [i sfetnicul Ianache, prin
hot\rârea Sfântului Sinod din 19 iunie 1992.
14. Sfin]ii Brâncoveni `n con[tiin]a, cultura [i spiritualitatea româneasc\, la `mplinirea a 300 de ani de la martiriul lor. (…)
V. La nivelul Patriarhiei Române se va
organiza un congres euharistic interna]ional,
iar la nivelul eparhiilor [i al institu]iilor de
`nv\]\mânt teologic se vor organiza dezbateri, colocvii [i seminarii pe tema „Anului
omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii [i
al Sfintei ~mp\rt\[anii)“. Rezultatele vor fi
publicate `ntr-un volum academic. De
asemenea, se vor organiza un simpozion na]ional dedicat „Anului comemorativ al Sfin]ilor Martiri Brâncoveni“, precum [i dezbateri, colocvii [i seminarii `n eparhii [i institu]iile de `nv\]\mânt teologic pentru valorificarea mo[tenirii istorice, cultural-istorice [i
spirituale a epocii brâncovene[ti.
VI. ~n cursul anului 2014, se vor organiza expozi]ii de icoane, fresce, mozaicuri
reprezentând Taina Spovedaniei [i Sfânta
~mp\rt\[anie, scene biblice redând poc\in]a
unor personaje biblice din Vechiul [i Noul
Testament, jertfele Vechiului Testament (Melchisedec, Avraam, Moise), Cina cea de Tain\,
Cina din Emaus, Liturghia cereasc\, mari dasc\li
ai poc\in]ei din rândul Sfin]ilor P\rin]i. La nivelul Patriarhiei Române, se va organiza o expozi]ie na]ional\ despre mo[tenirea istoric\, spiritual\ [i cultural\ a epocii brâncovene[ti, prin grija
Sectorului Cultur\ [i patrimoniu religios [i colaborarea cu eparhiile `n care aceasta este marcant\.
VII. ~n cursul anului 2014, se vor organiza
pelerinaje `n ]ar\ [i str\in\tate la locurile unde au
vie]uit mari duhovnici ai Ortodoxiei, precum [i la
locurile legate de via]a, martiriul [i mo[tenirea
cultural\ a Sfin]ilor Brâncoveni.
VIII. Ca parte a programului-cadru na]ional
bisericesc, la Conferin]a pastoral-misionar\ semestrial\ din prim\vara anului 2014, se va trata
tema „Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii [i al Sfintei ~mp\rt\[anii) `n Patriarhia Român\“, `n cadrele prezentate la paragraful I, iar la
Conferin]a pastoral-misionar\ semestrial\ din
toamna anului 2014, se va trata tema „Anul comemorativ al Sfin]ilor Martiri Brâncoveni“, `n cadrele prezentate la paragraful II, cu posibilitatea
aprofund\rii acestora [i la conferin]ele preo]e[ti
administrative lunare stabilite de fiecare eparhie,
precum [i `n cadrul cercurilor pastorale. (…)
X. ~n luna octombrie din anul 2014, la Palatul
Patriarhiei se va organiza o [edin]\ solemn\ a
Sfântului Sinod cu tema „Anul omagial euharistic
(al Sfintei Spovedanii [i al Sfintei ~mp\rt\[anii)“ [i
„Anul comemorativ al Sfin]ilor Martiri Brâncoveni“ `n Patriarhia Român\. (Sursa: basilica.ro)
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REPERE
Repere din agenda de lucru a PS P\rinte Episcop Ioachim
B\c\uanul, pe lunile ianuarie [i februarie ale anului 2014
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;
9 ianuarie
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Cozma, protopop
al Protopopiatului Buhu[i; d-l Cristinel-Nicolae Te[u,
Bac\u; Pr. romano-catolic Eugen R\chiteanu, Seminarul
Franciscan, Roman [i Pr. Damian P\tra[cu, rectorul
Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan;
- 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;
- a prezidat [edin]a cu protopopii din protopopiatele
eparhiei;
15 ianuarie
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ioan Negoi]\, protopop
al Protopopiatului Sascut; d-l Marius Nechita, PiatraNeam]; d-na Violina Tomozei, Piatra-Neam]; d-l Florin
Andrioaie, Verme[ti; d-l Alin Ionu] Ciobanu, Bac\u; d-l
Marian Gabriel Radu, Bac\u; d-l Ilie Poienaru, Bac\u;
d-l Costic\ Munteanu, Bac\u; Pr. Gheorghi]\ Sevaste,
Roman; Pr. Ionu] Avram, Parohia M\r\[ti; d-l SilviuDaniel Petrea, Roman; d-na Dorica D\nil\, One[ti; Pr.
Paraschiv Chept\naru, Parohia Marginea; d-na Aglaia
Olariu, Horia; d-l Bogdan P\duraru, Bac\u; Pr. Iulian
Adam, Parohia Holt; d-l Ionu] Chiper, Bac\u; Pr. Dan
Antoce, Parohia „Precista Mare“, Roman; Pr. Aurel
Cârlan, Parohia „Sf. Trei Ierarhi“, Bac\u; d-l Florentin
Vornicelu, Bac\u;
- a participat la Simpozionul dedicat Zilei culturii
na]ionale cu tema: „Poesis [i melos `n lirica eminescian\“, organizat `n Sala de festivit\]i a Seminarului
Teologic „Episcop Melchisedec“, Roman;
16 ianuarie
- a primit `n audien]\ pe: Diac. Constantin Virgilius
Toma, Gala]i; d-l Nicolae Marian, Gala]i; Pr. Neculai
Osoeanu, Parohia Scurta II; Arhim. Iustin Dragomir,
stare] al M\n\stirii Bogdana, R\d\u]i;
18 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Nicolae“,
St\ni]a. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.
- a oficiat Slujba de pomenire pentru r\posatul Neculai Giosanu, la Biserica „Sf. Nicolae“, St\ni]a, tat\l
Preasfin]iei Sale, trecut la Domnul;
20 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a vizitat `mpreun\ cu preo]ii consilieri, inspectori
[i angaja]i ai Centrului eparhial, la care s-au ad\ugat
preo]ii slujitori [i ob[tea monahal\ de la Catedral\
arhiepiscopal\, pe IPS Arhiepiscop Eftimie la s\rb\torirea zilei onomastice;
21 ianuarie
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Iulian Mu[at, Parohia
„Buna Vestire“, Bac\u; Pr. Gheorghe Smerea, director al
Liceului Teologic „Episcop Melchisedec“, Roman; Pr.
Paraschiv Chept\naru, Parohia Balcani; d-na Irina Argatu,
primar S\rata; Pr. Dumitru Adam, Parohia Bor[ani;
- a participat la conferin]a organizat\ de c\tre
Institutul Teologic Romano-Catolic, cu tema „Oare
Hristos a fost `mp\r]it?“, cu priljul Octavei de rug\ciune
ecumenic\. A sus]inut alocu]iune;
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22 ianuarie
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ioan Buc\, Parohia Negoie[ti; d-l Andrei Grozescu, One[ti; d-l Gheorghe David,
Roman; d-l Mihai Lichi, Bac\u; Pr. Valentin D\sc\lescu,
Bac\u; d-l Ovidiu Trifan, Roman; d-na Daniela Popa,
Bac\u; d-l Florentin Vornicelu, Bac\u; d-l Vasile Ravaru,
Roman; d-l prof. Dan Zamfirescu, Bucure[ti;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
23 ianuarie
- a prezidat [edin]a Consiliului eparhial;
24 ianuarie
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Sârcu, Parohia
„Sf. Trei Ierarhi“, Bac\u;
28 ianuarie
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Gheorghe Smerea, director al Liceului Teologic „Episcop Melchisedec“, Roman; Ierom. Mercurie Dominte, Schitul „Sf. Andrei“,
Podei;
- a participat la evenimentul lans\rii celor trei volume publicate: „La déification de l’homme d’après la
pensée du père Dumitru Staniloae“, „Cultul Cuvioasei
Parascheva `n Ortodoxie - cercetare hagiografico-liturgic\“ [i „Cre[tinismul abia `ncepe“, organizat `n Sala
Cinema Capitol, One[ti;
29 ianuarie
- a participat la evenimentul lans\rii celor trei volume publicate: „La déification de l’homme d’apr?s la
pensée du père Dumitru Staniloae“, „Cultul Cuvioasei
Parascheva `n Ortodoxie - cercetare hagiografico-liturgic\“ [i „Cre[tinismul abia `ncepe“, organizat `n aula
„Moldova“ a Universit\]ii „George Bacovia“, Bac\u;

FEBRUARIE
2 februarie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala mitropolitan\
„~ntâmpinarea Domnului“, Ia[i;
3 februarie
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Dârlea, Bra[ov;
d-l Iustin-Iulian T\nas\ [i d-na Ioana T\nas\, Ceahl\u,

Neam]; Pr. Nicolae Barcan, Parohia Slobozia-St\ni[e[ti;
Pr. Ioan Negoi]\, protopop al Protopopiatului Sascut; Pr.
Constantin Tiron, Parohia Cordun; Pr. C\t\lin Bibiru[,
Parohia Horia; Pr. Lucian Butnaru, Biserica militar\
„Sf. Gheorghe“, Bac\u;
10 februarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Izvorul
T\m\duirii“, D\rm\ne[ti, `nconjurat fiind de preo]ii din
Protopopiatul Moine[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a participat la evenimentul lans\rii celor trei volume publicate la Editura Filocalia a Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului: „La déification de l’homme
d’après la pensée du père Dumitru Staniloae“, „Cultul
Cuvioasei Parascheva `n Ortodoxie - cercetare hagiografico-liturgic\“ [i „Cre[tinismul abia `ncepe“, organizat `n ora[ul D\rm\ne[ti;
11-14 februarie
- a participat la lucr\rile Consiliului Na]ional
Bisericesc, Adun\rii Na]ional Biserice[ti [i ale Sfântului
Sinod;
18 februarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Nicolae“,
Buhu[i, `nconjurat de preo]ii Protopopiatului Buhu[i. A
rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a participat la evenimentul prezent\rii celor trei
volume publicate la Editura Filocalia a Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului: „La déification de l’homme
d’après la pensée du père Dumitru Staniloae“, „Cultul
Cuvioasei Parascheva `n Ortodoxie - cercetare hagiografico-liturgic\“ [i „Cre[tinismul abia `ncepe“, organizat `n ora[ul Buhu[i;
19 februarie
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Pr. Drago[ Munteanu,
protopop al Protopopiatului Roman, Pr. Aurel Cârlan,
Parohia „Sf. Trei Ierarhi“, Bac\u; Pr. Ionel Doru, Parohia
„Pogorârea Duhului Sfânt“, Roman; d-na inspector [colar
Maria Ghini]\, Roman; d-na inspector [colar Gabriela
Banu, Roman; Pr. Constantin Alupei, protopop al
Protopopiatului One[ti; Pr. Petric\ Cuibar, Parohia Albele;
Pr. Cristian Mazilu, Parohia Poieni, Târgu Ocna;
20 februarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Voievozi“, Roman, `nconjurat de preo]ii Protopopiatului
Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a prezidat conferin]a pastoral-misionar\ organizat\
`n Protopopiatul Roman, având ca tem\: „Sfânta
Spovedanie, antecamera comuniunii `n Hristos“.
22 februarie
- a oficiat `mpreun\ cu PS Varlaam Ploie[teanul,
Episcop-vicar patriarhal [i PS Ioan Casian de Vicina,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor
dou\ Americi, Sfânta Liturghie la Biserica „Izvorul
T\m\duirii“, B\cioiu. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
26 februarie
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ionu] Grecu, Parohia
Chicirea; Pr. Vlad Ungureanu, Parohia „Sf. Ioan“,
Bac\u; d-l Petric\ Burc\ Andonie, Bac\u; d-l Marius
Nechita, Piatra-Neam]; Pr. Codrin Lasl\u, Parohia
Fulgeri[; Pr. Ovidiu Herbei, Parohia Heltin; Arhim.
Nicodim Gheorghi]\, M\n\stirea Hadâmbu; d-na
C\t\lina Bursuc, Roman;
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului
eparhial. (au consemnat: arhid. Ciprian Ioan IGNAT,
secretar eparhial, diac. Ioan CIOBANU, secretar)
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