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Hristos, ieri, ast\zi [i `n veac r\mâne acela[i *
† Eftimie,
Arhiepiscop
al Romanului [i Bac\ului
Iubitului nostru cler, cinului monahal
[i tuturor dreptm\ritorilor cre[tini
din aceast\ de Dumnezeu p\zit\
[i binecuv=ntat\ eparhie,
har mil\ [i pace de la ~ndur\torul Dumnezeu,
iar de la noi p\rinteasc\ dragoste!
S\rb\torim ast\zi cel mai minunat eveniment
care a avut loc de la zidirea lumii: intrarea `n timpul nostru `ntunecat a Cuv=ntului lui Dumnezeu,
Fiul omului, Dumnezeu adev\rat din Dumnezeu
adev\rat!
Fiul cel ve[nic, Care era dintru `nceput cu
Tat\l, Se face om, ca pe om s\-l `ndumnezeiasc\.
Sf=nta Biseric\, de dou\ mii de ani, caut\ [i
cheam\ pe oameni s\ cinsteasc\ a[a cum se cuvine acest eveniment unic `n istorie: „Hristos Se
na[te, sl\vi]i-L! Hristos din ceruri, `nt=mpina]iL! Hristos, pe p\m=nt, `n\l]a]i-v\!“. Aceast\
splendid\ c=ntare, imn de slav\, este desprins\
din ceea ce a sesizat Sf=ntul Ioan Evanghelistul
care spune c\ „Logosul S-a f\cut trup [i S-a
s\l\[luit `ntre noi, [i noi am v\zut slava Lui, slav\
ca a Unuia-N\scut din Tat\l, plin de har [i de adev\r“ (Ioan 1, 14). A[adar, Cuv=ntul lui Dumnezeu,
Logosul `ntrupat `n istorie, la plinirea vremii,
este Cuv=ntul restaurator prin Care Dumnezeu
creeaz\, dar [i salveaz\ lumea.

For]a Cuv=ntului ziditor
La `nceputul Evangheliei sale, `n Prolog,
dumnezeiescul Ioan, inspirat de Duhul Sf=nt,
spune c\ acest Cuv=nt restaurator al lui
Dumnezeu exist\ din veci [i a participat la
crearea lumii: „La `nceput era Cuv=ntul [i
Cuv=ntul era la Dumnezeu [i Dumnezeu era
Cuv=ntul. Acesta era `ntru `nceput la Dumnezeu.
Toate prin El s-au f\cut; [i f\r\ El nimic nu s-a
f\cut din ce s-a f\cut“ (Ioan 1,1-3). Din aceste
propozi]ii `n]elegem c=t\ for]\ are Cuv=ntul ziditor [i c=t dinamism imprim\ prin enun]area lui.
Mai `n]elegem [i faptul c\ Logosul era at=t forma
de manifestare a iubirii `ntre Persoanele
Treimice, c=t [i cea de comunicare. Cuv=ntul este
unitatea profund\ existent\ `ntre Persoanele
Sfintei Treimi, unitate care, `n plan, uman trebuie
s\ exprime coeren]a implicit\ care trebuie s\ existe totdeauna `ntre g=ndul [i exprimarea verbal\
anul III (XI) nr. 11-12

Ur\ri de s\n\tate, rodire duhovniceasc\
[i `mplinire sufleteasc\
Dorim tuturor cititorilor Revistei „Cronica Romanului“ ca bucuria resim]it\
`n timpul S\rb\torii Cr\ciunului, c=nd Hristos-Dumnezeu Se ofer\ lumii spre
m=ntuire, s\ fie, pentru fiecare, prilej de d\ruire, de comuniune [i filantropie.
2012, Anul omagial al Sf=ntului Maslu [i al `ngrijirii bolnavilor, s\ ofere fiec\ruia prilejul de a ajunge, prin cel\lalt, la bucuria `nt=lnirii cu Domnul.
Cu prilejul Sfintelor S\rb\tori ale Na[terii Domnului, Anului Nou [i al Bobotezei, transmitem ur\rile noastre de s\n\tate, de rodire duhovniceasc\ [i `mplinire sufleteasc\, al\turi de dragoste [i pre]uire, celor care, cu g=nduri bune,
caut\ mereu s\ cunoasc\, din paginile buletinului oficial al Arhiepiscopiei noastre, activitatea pastoral\, misionar\ [i social-filantropic\ desf\[urat\ pe `ntreg
cuprinsul Eparhiei Romanului [i Bac\ului.
La mul]i [i binecuv=nta]i ani!

Al Vostru `mpreun\ rug\tor,
† Ioachim B\c\uanul
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
a omului. Nu s-a g\sit [i nu se va g\si vreodat\ o
form\ conven]ional\ de m\surare a for]ei
Cuv=ntului Care zide[te, dar nici a celui care distruge, a[a cum s-au g\sit forme conven]ionale
pentru a se m\sura crea]ia lui Dumnezeu `n

l\rgimea, `n\l]imea, greutatea ei etc. De fapt, este
imposibil ca omul s\ poat\ m\sura aceast\ putere, pentru c\ ar `nsemna s\ cuantifice for]a de
exprimare a lui Dumnezeu, Care Se manifest\ ca
Verb, Logos, Cuv=nt.
3

Â

~n mergerea timpului, toate s-aau schimbat, [i cet\]i, [i oameni,
[i popoare, dar Cuvântul divin a r\mas acela[i.

Â

C=nd Dumnezeu a voit s\ restaureze lumea
c\zut\ `n p\cat, a trimis Cuv=ntul S\u s\ o
recreeze. De aceea, cu intrarea Logosului `n istorie la plinirea vremii s-a produs re`nnoirea lumii.
De la na[terea lui Hristos `ncoace, Cuv=ntul este
iar\[i ziditor [i define[te pe om `n lumin\. De[i
lumina aceasta s-a aprins `ntr-o pe[ter\
s\r\c\cioas\, ea a reu[it s\ fie v\zut\ de miliarde
de oameni, care au aprins [i ei lumina sufletului
lor din lumina Lui. Na[terea unui `mp\rat
p\m=ntean era anun]at\ de o multitudine de
crainici, care porneau cu repeziciune `n tot imperiul. Na[terea ~mp\ratului cerului a fost
anun]at\ de `ngeri [i receptat\ de inimile care sau deschis ca o pe[ter\ pentru a primi lumina
`nnoitoare.
Nu putem spune c\ Iisus-Mesia nu era a[teptat, dar El a venit f\r\ s\ anun]e ziua [i locul, tot
a[a cum noi [tim din Scripturi cu certitudine c\
va veni sf=r[itul lumii, dar nu putem cunoa[te
nici ziua, nici ceasul c=nd se va `nt=mpla
aceasta. A cobor=t `n pe[tera s\rac\ din Betleem
`n lini[te [i modestie - interesant\ `nt=lnire `ntre
infinitul incomensurabil [i micul infinit!
Trebuie s\ vedem aici suprema manifestare a
dragostei chenotice [i r\stignite a lui Dumnezeu
pentru noi. Dumnezeu ne surprinde permanent
cu tainele Sale!

Dumnezeu [i omul,
`n dialogul comuniunii ve[nice
Iubi]i fii duhovnice[ti,
Dac\ de dou\ mii de ani s-a trimis Cuv=ntul
lui Dumnezeu `n lume, suntem chema]i fiecare
dintre cei ce am ascultat glasul Lui s\ vedem c=t
ne mai raport\m la mesajul lui Dumnezeu, c=t
mai r\sun\ cuv=ntul Evangheliei `n inimile noastre, c=t `l mai punem `n practic\ sau dac\ el mai
este normativ pentru via]a noastr\. ~n mergerea
timpului, toate s-au schimbat, [i cet\]i, [i oameni,
[i popoare, dar Cuv=ntul divin a r\mas acela[i.
Dumnezeu vegheaz\ asupra lumii `n atotprezen]a [i ve[nicia Sa. El nu este o entitate intangibil\ ascuns\ `n ceruri, un Mare Anonim care
a p\r\sit lumea oamenilor l\s=nd-o prad\ propriilor ei legi. Dumnezeu [i omul sunt persoane
aflate `n dialogul comuniunii ve[nice. Dumnezeu
comunic\ energiile Sale, iar omul se deschide
`ntru primirea lor, `ntr-o ascenden]\ `ndumnezeitoare. Acesta este firescul existen]ei umane.
Oric=t ne-am adapta tendin]ei de tehnicizare a
vie]ii contemporane [i oric=te valuri secularizante ar `ncerca uniformizarea mediului uman [i
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tocirea sensibilit\]ii religiosului ca parte constitutiv\ a fiin]ei umane, tot Cuv=ntul dumnezeiesc
este cel ce ne anim\, deoarece `l purt\m `n noi
prin na[tere [i apoi prin convie]uire cu el. Noi nu
ne `nvecin\m cu Dumnezeu, El nu este al\turi de
noi, ci `n\untrul nostru prin Sfintele Taine, ca act
religios, dar [i prin `nsu[i statutul de om cu care
ne na[tem. De aceea schimb\rile prin care trece
omenirea, indiferent de natura lor, nu pot anula
voca]ia filial\ a omului [i puterea transfiguratoare a Cuv=ntului divin Care, chiar dac\ este
circumscris unui timp istoric trecut, este la fel
de prezent `n via]a noastr\, n\sc=ndu-Se,
n\sc=ndu-ne, vindec=ndu-ne, `nviindu-ne, pov\]uindu-ne, merg=nd cu noi pe cale [i u[ur=ndune povara crucii.
„Cuv=ntul lui Dumnezeu e viu [i lucr\tor [i
mai ascu]it dec=t orice sabie cu dou\ t\i[uri, [i
p\trunde p=n\ la desp\r]itura sufletului [i duhului, dintre `ncheieturi [i m\duv\, [i destoinic este
s\ judece sim]irile [i cuget\rile inimii“ spune
Sf=ntul Apostol Pavel (Evrei 4, 12), adic\ este
prezent `n intimitatea cea mai profund\ a tainei
persoanei umane. {i de aici, acest glas al lui
Dumnezeu, atunci c=nd sim]urile noastre se
`nduhovnicesc deschiz=ndu-se spre El, se aude,
`[i g\se[te ecoul `n fiin]a noastr\. Este chemarea
Ziditorului adresat\ zidirii, a Tat\lui adresat\
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Cr\ciunul este timpul colindului sfânt [i bun, anun]at fiec\rei
inimi deschise de vocile candide ale copiilor; este simfonia
`n care vocile `ngerilor [i ale oamenilor se armonizeaz\.

Â copilului, c\ci noi suntem copiii lui Dumnezeu.

Omul este numit microcosmos, deoarece
cuprinde `n fiin]a sa v\zutul [i nev\zutul, este
inel al crea]iei pe care trebuie s\ o transfigureze
[i s\ o `nf\]i[eze, ca pe o ofrand\, lui Dumnezeu,
iar de aici decurge necesitatea con[tientiz\rii
prezen]ei lui Dumnezeu `n noi, nu `n sensul
tendin]ei actuale de `ntoarcere la natur\, ca
reac]ie la tehnicizare, `ntr-o accep]iune naturalist\, ci `ntr-o aplecare `n]eleg\toare asupra valorilor cre[tine autentice, care au `ntre]inut spiritul
omului mereu treaz.
Revenind la s\rb\toarea de ast\zi, putem
spune c\ evenimentul consemnat de istorie ca
act, acum 2000 de ani, s-a perpetuat anual ca realitate religioas\ `n fiecare biseric\ [i `n sufletul
fiec\ruia dintre noi, deoarece „Hristos, ieri [i azi
[i `n veac“ (Evrei 13, 8) r\m=ne acela[i. Hristos
nu Se na[te doar `n fiecare an la sf=r[itul Postului
Cr\ciunului, ci `n fiecare clip\, a[a cum `n fiecare
clip\ Se jertfe[te; Dumnezeu Tat\l creeaz\, iar
Duhul Se pogoar\, deoarece la Dumnezeu nu exist\ succesiune temporal\, ci un continuu
prezent. Tot `n aceast\ perioad\ a Cr\ciunului
spunem c\ Hristos Se na[te `n fiecare suflet
cre[tin, prin `nnoirea euharistic\, fiecare devenind un Betleem uman, o cas\ a P=inii devenit\ Trupul lui Hristos. ~n acela[i timp, v\z=nd
duhul secularizant al timpului `n care tr\im,
putem spune c\ sufletul omului contemporan [ia `mpropriat atributele pe[terii din Betleem; locul
rece, neprimitor, dincolo de compasiunea [i ospitalitatea uman\, `nstr\inarea, au devenit ambientul `n care Se na[te, smerindu-Se parc\ din ce `n
ce mai mult, Fiul lui Dumnezeu. Nimic nu-L
`ndep\rteaz\ pe Dumnezeu de noi mai mult dec=t
ura, ne-iertarea, indiferen]a. De aceea sufletul lumii a devenit o pe[ter\ neprimitoare, `n care
totu[i Pruncul Iisus continu\ s\ Se nasc\.

„Cuvintele vie]ii celei ve[nice“
Iubi]i fii `n Hristos,
Auzim mai des dec=t oric=nd cuv=ntul criz\
legat de toate palierele vie]ii [i activit\]ii omului
de ast\zi, ca [i cum am fi singura genera]ie condamnat\ s\ treac\ prin calvarul a tot ce poate s\
`nsemne aceast\ plag\ modern\. Nicidecum. {i
genera]iile anterioare au avut `ncerc\rile lor, de
asemenea [i cele viitoare le vor avea. Poate c\
aceste `ncerc\ri sunt semnul c\ arogan]a [i l\comia omului au atins un nivel maxim sau este
poate rezultatul `ndep\rt\rii noastre de Dumnezeu. Cu siguran]\, `nstr\inarea de Dumnezeu
atrage lipsa de coeren]\ [i de firesc `n via]a
noastr\, chiar [i `n cele mai cotidiene aspecte ale
ei, ea duce la lipsa de sens al vie]uirii noastre [i
ne proiecteaz\ `ntr-un impas din care nimeni nu
ne mai poate ajuta s\ ie[im, dec=t tot Dumnezeu,
`ns\ nu f\r\ voia noastr\.
anul III (XI) nr. 11-12

~ntr-un astfel de impas a ajuns umanitatea
ast\zi. Cuv=ntul lui Hristos [i al Bisericii este
promulgat `n contemporaneitate, `ns\ nu mai este
ascultat [i `n]eles `n adev\ratul lui sens. Suntem
asemenea ucenicilor lui Hristos, care nu au
`n]eles c\, pentru a mo[teni via]a ve[nic\, omul
trebuie s\ consume Trupul [i S=ngele S\u, care
constituie Taina Euharistiei. Atunci c=nd o parte
dintre ei L-au p\r\sit pe Iisus, El i-a `ntrebat pe
cei doisprezece apostoli de ce nu au plecat
`mpreun\ cu ceilal]i. R\spunsul lui Petru dat lui
Iisus trebuie s\ fie [i r\spunsul nostru: „Doamne,
la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vie]ii celei
ve[nice...“ (In 6, 68). Acest cuv=nt Se na[te [i
ast\zi, `nnoitor, `n fiecare suflet ce se deschide
Lui; El are puterea de a da via]\, de a aduce
speran]\ acolo unde este dezn\dejde, de a sem\na
bucurie `n sufletele p\r\site [i iubire acolo unde
s\r\cia pustie[te via]a [i dorul de m=ntuire.
Cre[tinul este definit ca fiind un soldat `n
lupt\ cu r\ul de orice natur\, un pelerin care
folose[te darul vie]ii sale pentru a-[i c=[tiga un
loc `n comuniunea cu Dumnezeu [i cu sfin]ii. De
aceea aceast\ perspectiv\ a fragilit\]ii [i efemerit\]ii vie]ii d\ m\re]ie omului cre[tin [i-i vindec\ nelini[tile cotidiene. Mediul `n care aceste
daruri `[i afl\ plenitudinea este familia care are ca
model Sf=nta Treime [i este parte integrant\ a
marii familii care este Biserica lui Hristos.
Pruncul Iisus nu vine de nic\ieri; Hristos, de[i
putea, nu apare ca Mesia deodat\, la maturitatea
v=rstei biologice, `n fa]a poporului ales, ci Se
na[te dintr-o fecioar\, `ntr-o familie, [i cre[te ca

om, urm=nd cu fidelitate toate etapele v=rstelor,
ar\t=ndu-ne faptul c\ {i-a asumat `n mod deplin
firea noastr\, dar [i faptul c\ familia este institu]ia `n care Dumnezeu lucreaz\ des\v=r[irea
fiilor Bisericii Sale.
Chiar dac\ valurile vie]ii sunt din ce `n ce mai
mari, iar v=ntul care le `nte]e[te se nume[te secularizare sau inechitate social\, v\ `ndemn\m s\
fi]i statornici `n credin]\, s\ ap\ra]i valorile
cre[tine autentice, s\ sprijini]i Biserica `n efortul
ei de con[tientizare [i sfin]ire a lumii, s\ fi]i m=na
`ntins\ a lui Dumnezeu `n sem\narea dragostei [i
p\cii `ntre oameni.
Cr\ciunul este timpul colindului sf=nt [i bun,
anun]at fiec\rei inimi deschise de vocile candide
ale copiilor; este simfonia `n care vocile `ngerilor
[i ale oamenilor se armonizeaz\ `ntr-un alt fel de
limbaj, al timpului sacru, `n dimensiunea c\ruia
suntem invita]i s\ intr\m cu toat\ fiin]a noastr\.
A[adar, s\ fi]i m\rturisitori [i propov\duitori ai
bucuriei Na[terii Domnului, purt\tori ai mesajului evanghelic `n duhul `nv\]\turii autentice
cre[tine, s\ fi]i apostolii [i apologe]ii valorilor
perene ale neamului [i ale credin]ei str\mo[e[ti,
s\ fi]i sarea p\m=ntului [i lumina lumii, pentru ca
oamenii s\ vad\ faptele voastre cele bune [i s\
sl\veasc\ pe Tat\l, pe Fiul [i pe Sf=ntul Duh,
Treimea cea deofiin]\ [i nedesp\r]it\! Amin.
* text `ngrijit [i editat de Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului
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Pe viitor, nu mai este permis\, `n nicio
situa]ie, s\vâr[irea logodnei religioase
separat de Sfânta Tain\ a Cununiei.

Sfin]enia, unitatea [i stabilitatea familiei
cre[tine amenin]ate de Noul Cod Civil
~n zilele de 24 - 25 octombrie 2011,
a avut loc [edin]a de lucru a
Sf=ntul Sinod al Bisericii Rom=ne, sub pre[edin]ia Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel.
~ntre hot\r=rile adoptate `n acest context se afl\ [i cea privind interzicerea oficierii slujbei
de logodn\ separat de Taina
Sfintei Cununii, deciziile cu
privire la stabilirea condi]iilor
specifice de control al activit\]ii
financiare a asocia]iilor [i funda]iilor, care func]ioneaz\ cu
binecuv=ntarea BOR. De asemenea, `n aceea[i [edin]\, Sf=ntul
Sinod al BOR a adoptat unele
m\suri referitoare la coresponsabilitatea slujitorilor [i a or- prietate se dob=nde[te prin `nscrierea `n Cartea
Verificarea activit\]ii financiare
ganismelor parohiale [i m\n\s- funciar\ (art. 888).
a asocia]iilor [i funda]iilor
tire[ti `n privin]a respect\rii
~ns\, sunt cuprinse [i reglement\ri care pot inAducem `n aten]ia celor interesa]i [i deciziile
fluen]a `ntr-un mod negativ sfin]enia, unitatea [i
disciplinei financiar-contabile.
stabilitatea familiei cre[tine, din care men]ion\m: forului suprem al BOR, cu privire la exercitarea
Dintre hot\r=rile adoptate ne oprim `n cele ce
urmeaz\ asupra prevederilor noului Cod Civil
Rom=n cu referire la c\s\torie [i implica]iile acestora `n activitatea unit\]ilor de cult [i `n via]a
religioas\ a credincio[ilor.

Logodna nu se mai oficiaz\
`n afara Cununiei
Prin Legea nr. 71/2011, `ncep=nd cu data de 1
octombrie 2011, a intrat `n vigoare Legea nr.
287/2009 privind noul Cod Civil, care cuprinde o
serie de nout\]i binevenite, din perspectiva
Bisericii, dintre care amintim:
a. prevederi referitoare la respectul datorat
fiin]ei umane [i drepturilor ei inerente (art. 58 [i
urm\toarele):
b. prevederi `n leg\tur\ cu nerecunoa[terea
c\s\toriilor sau parteneriatelor civile `ntre persoane de acela[i sex (art. 258 [.u.);
c. dou\ persoane de acela[i sex nu pot adopta
`mpreun\ copii (art. 463, al. 3);
d. reglementarea situa]iei propriet\]ii `n sensul c\, `n cazul bunurilor imobile, dreptul de pro-

a. efectele civile ale reproducerii asistate
medical cu ter] donator (art. 441, al. 1 [i 2);
b. crearea institu]iei logodnei civile (art. 258 [.u.);
c. extinderea sferei divor]ului prin acordul
p\r]ilor, prin care se ofer\ posibilitatea ca acesta
s\ se pronun]e notarial sau administrativ [i indiferent de condi]ii (art. 374, al. 1).
Ca urmare a analiz\rii prevederilor noului
Cod Civil, Sf=ntul Sinod a hot\r=t:
a. pe viitor, nu mai este permis\, `n nicio
situa]ie, s\v=r[irea logodnei religioase separat de
Sf=nta Tain\ a Cununiei;
b. la nivelul unit\]ilor biserice[ti din Patriarhia Rom=n\, se va preciza clerului [i credincio[ilor c\ `ncheierea logodnei civile nu oblig\ Biserica s\ oficieze aceast\ ierurgie separat de Sf=nta
Tain\ a Cununiei, pe care o pot primi doar credincio[ii cre[tin ortodoc[i care fac dovada `ncheierii c\s\toriei civile;
c. aspectele semnalate la punctele a [i b vor fi
incluse [i `n programe catehetice [i de pastora]ie
ale celor ce doresc s\ primeasc\ Sf=nta Tain\ a
Cununiei.

dreptului [i `ndatoririi morale a Patriarhiei
Rom=ne [i a eparhiilor de a verifica, prin Corpul
de control financiar [i audit intern, asocia]iile [i
funda]iile care func]ioneaz\ cu binecuv=ntarea
Sf=ntului Sinod, a Patriarhiei [i a chiriarhilor.
Articolele 14, alin. 2 [i 88 alin. 2 din Statut
men]ioneaz\ c\ asocia]iile [i funda]iile care
doresc s\ dob=ndeasc\ binecuv=ntarea (aprobarea scris\) `n vederea `nfiin]\rii [i func]ion\rii
sunt datoare a introduce `n propriul statut, prin
hot\r=rea organismelor proprii de conducere, comunicat\ [i sub form\ de angajament ferm autorit\]ii biserice[ti competente, obliga]ia de a
prezenta, o dat\ pe an, situa]ia financiar\.
Este necesar\ interven]ia la timp a Patriarhiei
Rom=ne [i a eparhiilor pentru a se evita eventuale
situa]ii p\gubitoare `n care o asocia]ie sau funda]ie
`nfiin]at\ de Biseric\ poate s\ ajung\ la acumularea
unor datorii la bugetul de stat sau fa]\ de ter]i, sau
nu identific\ [i corecteaz\ deficien]e `n func]ionarea de natur\ s\ pun\ `n pericol activit\]ile acestora
[i s\ afecteze imaginea Bisericii.
Pentru aceasta Sf=ntul Sinod a hot\r=t:
a. completarea prevederilor articolelor 14,
alin. 2 [i 88 alin. 2 din Statutul pentru organi-
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Se interzice cu des\vâr[ire participarea
persoanelor str\ine de organismele parohiale la
efectuarea monetarului, indiferent dac\ acestea
au calitatea de ctitori, donatori sau binef\c\tori.

Â zarea [i func]ionarea Bisericii Ortodoxe Rom=ne,

`n sensul reglement\rii exprese a dreptului Patriarhiei [i al eparhiilor de a verifica, prin Corpul de
control financiar [i audit intern, asocia]iile [i
funda]iile care au ob]inut binecuv=ntarea pentru
func]ionare, `n urm\toarea redactare:
b. Art. 14, alin. 2 - Asocia]iile [i funda]iile
men]ionate la lit. a1) [i b1) au obliga]ia de a prezenta Cancelariei Sf=ntului Sinod, de dou\ ori pe
an (prim\vara [i toamna), rapoarte privind activitatea desf\[urat\ [i, o dat\ pe an, raportul privind
situa]ia financiar\. Patriarhia Rom=n\, prin Corpul de control financiar [i audit, poate verifica inopinat situa]ia financiar\ [i patrimonial\ a respectivelor asocia]ii [i funda]ii, `mpreun\ sau separat de cenzori sau comisia de cenzori. ~n cazul
`n care constat\ deficien]e [i lipsuri, Patriarhia Rom=n\ adopt\ m\suri pentru remedierea acestora.
c. Art. 88, alin. 2 - Asocia]iile [i funda]iile
men]ionate la lit. e1) [i f1) au obliga]ia de a prezenta Centrului eparhial de dou\ ori pe an (prim\vara [i toamna), rapoarte privind activitatea
desf\[urat\ [i, o dat\ pe an, raportul privind situa]ia financiar\. Centrul eparhial, prin Corpul de
control financiar [i audit, poate verifica inopinat
situa]ia financiar\ [i patrimonial\ a respectivelor
asocia]ii [i funda]ii, `mpreun\ sau separat de cenzori sau comisia de cenzori. ~n cazul `n care constat\ deficien]e [i lipsuri, Centrul eparhial adopt\
m\suri pentru remedierea acestora.
d. pentru `nt\rirea disciplinei financiar-contabile a asocia]iilor [i funda]iilor care func]ioneaz\
cu binecuv=ntarea Bisericii, Patriarhia Rom=n\ [i
eparhiile vor lua m\surile necesare pentru punerea
`n aplicare imediat\ a articolelor mai sus men]ionate;
e. lista asocia]iilor [i funda]iilor care au binecuv=ntarea Bisericii (a Sf=ntului Sinod, a Patriarhiei [i a chiriarhilor) [i respect\ toate cerin]ele statutare va fi publicat\ pe site-urile
eparhiilor [i al Patriarhiei Rom=ne, dup\ caz.

Coresponsabilitate `n respectarea
disciplinei financiar-contabile
~n cadrul [edin]ei de toamn\ a Sf=ntului
Sinod al BOR au fost adoptate [i unele m\suri
pentru completarea hot\r=rilor referitoare la coresponsabilitatea slujitorilor [i a organismelor
parohiale [i m\n\stire[ti `n privin]a respect\rii
disciplinei financiar-contabile.
~n Statutul pentru organizarea [i func]ionarea
Bisericii Ortodoxe Rom=ne, precum [i `n regulamentele biserice[ti specifice, sunt cuprinse
prevederi care normeaz\ coresponsabilitatea slujitorilor biserice[ti [i a organismelor parohiale [i
m\n\stire[ti `n privin]a disciplinei financiare, la
nivelul parohiei [i al m\n\stirii.
~n cadrul discu]iilor au fost formulate urm\toarele recomand\ri pentru completarea propunerilor Comisiei pastorale, monahale [i sociale:
anul III (XI) nr. 11-12

a. m\surile propuse exprim\ grija Bisericii
pentru prevenirea oric\ror neajunsuri [i tenta]ii `n
gestionarea veniturilor parohiilor [i m\n\stirilor,
care provin din dona]iile credincio[ilor, mai ales
`n aceste vremuri de dificult\]i financiare [i materiale pentru `ntreaga popula]ie;
b. necesitatea aplic\rii cu fermitate [i `n mod
unitar, la nivelul tuturor parohiilor [i m\n\stirilor, a
m\surilor care au ca scop prevenirea neregulilor [i
abaterilor de la disciplina financiar\, precum [i desf\[urarea cu transparen]\ [i corectitudine a activit\]ilor `n domeniul financiar, ca r\spuns la anumite
suspiciuni care exist\ sau pot ap\rea `n privin]a
gestion\rii fondurilor care provin de la credincio[i;
c. adoptarea m\surilor propuse [i urm\rirea
punerii `n practic\ de c\tre autorit\]ile biserice[ti
pre`nt=mpin\ eventuale interven]ii ale institu]iilor de stat competente pentru verificarea respect\rii disciplinei financiare la parohii [i m\n\stiri;
Apreciind c\ m\surile care se vor adopta trebuie s\ aib\ `n vedere amendarea regulamentelor
biserice[ti, Sf=ntul Sinod a hot\r=t:
a. Pentru prevenirea unor nereguli [i abateri
de la disciplina financiar\ constatate la nivelul
parohiilor, precum [i pentru a asigura transparen]a [i corectitudinea personalului clerical `n
acest domeniu, aprob\ urm\toarele m\suri cu
caracter unitar, aplicabile la nivelul tuturor parohiilor din Biserica Ortodox\ Rom=n\:
b. la efectuarea s\pt\m=nal\ a monetarului
(deschiderea cutiei milei, precum [i dup\ slujbele
religioase), al\turi de paroh [i preo]ii coslujitori,
dac\ sunt mai mul]i preo]i, s\ participe [i
epitropul bisericii [i, prin rota]ie, unul dintre consilierii parohiali;
c. cutiile `n care se depun dona]iile b\ne[ti ale
credincio[ilor vor fi asigurate cu dou\ sau trei
`ncuietori, iar cheile se vor p\stra la dou\ sau trei

persoane diferite de cele implicate `n administrarea bunurilor biserice[ti;
d. protopopii vor sesiza centrelor eparhiale
eventualele nereguli constatate, `n vederea aplicarii de sanc]iuni disciplinare celor `n cauz\;
e. niciun preot paroh [i niciun preot coslujitor
nu poate efectua singur monetarul;
f. se interzice cu des\v=r[ire participarea persoanelor str\ine de organismele parohiale la efectuarea monetarului, indiferent dac\ acestea au
calitatea de ctitori, donatori sau binef\c\tori.
g. Pentru corectitudinea [i transparen]a `n
domeniul financiar la nivelul m\n\stirilor [i schiturilor din Biserica Ortodox\ Rom=n\ s-au aprobat urm\toarele m\suri:
h. toate dona]iile b\ne[ti care se `ncaseaz\ de
la slujbe vor fi predate s\pt\m=nal la casieria
m\n\stirii, cu proces-verbal;
i. p\rin]ii duhovnici [i slujitorii altarelor care nu
predau sumele respective, precum [i stare]ii care
nu vor informa ob[tea m\n\stirii despre veniturile
[i cheltuielile m\n\stirii, vor fi sanc]iona]i prin chemarea `n Consistoriul monahal, pentru lips\ de
transparen]\ [i incorectitudine `n activitatea financiar\, `nsu[irea de foloase necuvenite, p\gubirea
m\n\stirii de fondurile necesare `ntre]inerii [i activit\]ilor ei culturale, misionare [i social-filantropice;
j. niciun monah hirotonit nu are voie s\
p\r\seasc\ m\n\stirea pentru a s\v=r[i slujbe `n
afara m\n\stirii, f\r\ acordul consiliului duhovnicesc al m\n\stirii [i f\r\ acordul scris al preotului paroh din zona `n care se s\v=r[e[te slujba;
k. pe biletul de `nvoire care se elibereaz\ regulamentar monahilor se va men]iona interdic]ia
de a oficia slujbe `n afara m\n\stirii, f\r\ acordul
consiliului duhovnicesc al m\n\stirii [i f\r\ acordul preotului paroh. (jr. Aurelian ALEXA)
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Fondurile strânse `n cadrul concertului vor fi
folosite pentru sus]inerea activit\]ii
social-ffilantropice a Protoieriei Moine[ti.

{TIRI

Gherghe Zamfir, la colindat `n Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului
La invita]ia PS Episcop Ioachim
B\c\uanul, maestrul Gheorghe
Zamfir s-a aflat `n turneu `n Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului.
Turneul maestrului Gheorghe
Zamfir `n jude]ul Bac\u a debutat cu un concert de Cr\ciun
desf\[urat duminic\, 4 decembrie, `n Catedrala „Sf. Nicolae“
din Moine[ti. La Bac\u, concertul „Colindul sf=nt [i bun“ a
avut loc pe 6 decembrie, `n sala
Teatrului de Var\, `n prezen]a a
peste 1500 de spectatori.
Prezent la Roman din 3 decembrie, maestrul
Zamfir a participat, al\turi de personalit\]i ale
culturii roma[cane [i reprezentan]i ai autorit\]ilor
locale la lansarea lucr\rii „Colindele `n crea]ia
coral\ rom=neasc\“, lucrarea de doctorat a prof.
Ovidiu Trifan. Evenimentul s-a desf\[urat la
Centrul eparhial Roman, `n prezen]a PS Episcop
Ioachim B\c\uanul, cuprinz=nd at=t dezbateri
teoretice pe tema anun]at\, c=t [i un concert de
colinde desf\[urat `n Catedrala arhiepiscopal\
„Sf. Cuvioas\ Parascheva“ din Roman. ~n final,
PS P\rinte Episcop Ioachim a oferit colind\torilor daruri, mul]umind tuturor participan]ilor.

Concert caritabil, `n sprijinul
activit\]ii social-filantropice
a Protoieriei Moine[ti
Catedrala „Sf=ntul Ierarh Nicolae“ din municipiul Moine[ti, jude]ul Bac\u, a g\zduit duminic\, 4 decembrie, Concertul de Cr\ciun „Sus
la ~naltul cerului“. Evenimentul a adunat `n
l\ca[ul de cult [i `n pia]eta din fa]a catedralei
peste 2.000 de credincio[i.
Dup\ cum informeaz\ „Ziarul Lumina“, concertul a fost organizat de Protoieria Moine[ti, cu
binecuv=ntarea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, [i cu sprijinul Prim\riei Moine[ti.
„Concertul l-a avut ca invitat special pe maestrul Gheorghe Zamfir, iar `n deschidere, Corul de
muzic\ psaltic\ «Byzantion» din Ia[i ne-a introdus
`n atmosfera s\rb\torilor de Cr\ciun prin colinde
tradi]ionale rom=ne[ti. ~ntruc=t spa]iul bisericii a
fost prea mic pentru num\rul mare de credincio[i peste 2.000 de participan]i –, a fost instalat `n pia]a
din fa]a catedralei un ecran unde s-a putut viziona

Maestrul Gheorghe Zamfir, al\turi de pianista Gönül Abdula, `n concert la Moine[ti

`ntregul concert. Dat fiind c\ aceast\ manifestare a
avut [i un caracter de binefacere, pentru sus]inerea
activit\]ilor social-filantropice pe care Protopopiatul Moine[ti le desf\[oar\ `n zon\, la sf=r[it, cei
prezen]i au f\cut dona]ii pentru construirea
Centrului zonal cultural-misionar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, care se ridic\ la intrarea `n
municipiul Moine[ti, l=ng\ Biserica „Sfin]ii
Apostoli Pentru [i Pavel“, a declarat p\rintele
Costel Mare[, protopopul Protoieriei Moine[ti. ~n
cadrul concertului a c=ntat [i grupul vocal
„Bucharest Singers“, condus de Cristian B\bu]\.
Prezent la eveniment, Preasfin]itul Episcop Ioachim B\c\uanul a ar\tat care este rolul acestui concert
`n preg\tirea sufletului pentru `nt=mpinarea hramului bisericii [i a s\rb\torii Na[terii Domnului. „S\-L
l\s\m pe Hristos s\ Se nasc\, s\ creasc\ `n cele dinl\untru ale noastre, a[a cum i-am l\sat pe ace[ti mesageri ai lui Hristos s\ ne umple sufletele de bucuria Na[terii Domnului.“, a spus Preasfin]ia Sa, citat
de Agen]ia de [tiri Basilica a Patriarhiei Rom=ne.
PS P\rinte episcop Ioachim B\c\uanul i-a mai `ndemnat pe credincio[i ca din aceast\ preg\tire sufleteasc\ s\ nu lipseasc\ nici participarea la lucrarea social\, misionar\ [i cultural\ a Bisericii, deoarece „ne structureaz\ identitatea noastr\ de buni [i
autentici cre[tini `n aceast\ lume zbuciumat\“.
Fondurile str=nse `n cadrul concertului vor fi
folosite pentru sus]inerea activit\]ii social-filantropice a Protoieriei Moine[ti [i pentru sprijinirea lucr\rilor de construire a noului centru
zonal, care are misiunea de a contribui la `mbun\t\]irea condi]iilor de via]\ [i activitate a persoanelor defavorizate, `n special a tinerilor din cuprinsul protoieriei. Cl\direa va cuprinde o cantin\ social\, bibliotec\, sal\ de lectur\, spa]ii amenajate
pentru tineri, depozit de carte [i muzeu cu obiecte
de patrimoniu, totul `ntr-o suprafa]\ de 860 m2.

Regal muzical la Bac\u
Peste 1500 de b\c\uani au asistat `n seara de Sf.
Nicolae la concertul extraordinar sus]inut de
maestrul Gheorghe Zamfir la sala de spectacole a
Teatrului de Var\ din Bac\u. Organizat de Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului [i Prim\ria municipiului Bac\u, spectacolul a des\v=r[it bucuria
s\rb\torii din 6 decembrie. Acompaniat de pianista
Gönül Abdula, de grupul vocal „Bucharest Singers“ [i, la c=teva piese, de arhidiaconul Iulian Mu[at,
Gh. Zamfir a oferit un regal de muzic\ sacr\, `n care, la loc de cinste s-au aflat colindele. ~n deschidere au c=ntat elevii Colegiului de Art\ „George Apostu“, sub bagheta dirijorului prof. Gheorghe Gozar.
Gheorghe Zamfir a interpretat [i c=teva dintre
pisele care, de-a lungul anilor, au fost c=ntate pe
marile scene ale lumii. Dintre acestea amintim:
„La naissance de Jesus“, Mociri]\ cu trifoi“,
„Gloria“, „Ave Maria“, „Glorie mamei noastre
celeste, Fecioara Maria“, „Doin\ de jale“.
Prezent la eveniment, PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul s-a ar\tat impresionat de efortul
depus de b\c\uani pentru a reface din ruin\ edificiul Teatrului de Var\ [i [i-a exprimat speran]a c\
vor fi mereu promovate valorile culturale [i spirituale rom=ne[ti. „Intr\m `n mod solemn, `nspre iarn\,
`n preajma Cr\ciunului, `n aceast\ sal\. Se vor derula aici, dup\ colindele din aceast\ sear\, [i alte
spectacole. Se vor c=nta [i alte c=nt\ri. Sper\m c\
aceast\ sal\ va deveni un loc de `nt=lnire pentru promovarea culturii [i a valorilor noastre spirituale“, a
afirmat, printre altele PS Episcop-vicar Ioachim
B\c\uanul. La r=ndul s\u, primarul Romeo Stavarache [i-a ar\tat bucuria de a fi prezent `n sala Teatrului de Var\ al\turi de PS Episcop Ioachim B\c\uanul, de maestrul Gheorghe Zamfir [i alte personalit\]i ale vie]ii politice, culturale [i spirituale.

Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
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~nceput de post
binecuvântat pentru
bunicii de la Hârja
~n prima zi a Postului Cr\ciunului, PS Episcop
Ioachim B\c\uanul, al\turi de un sobor de preo]i [i
diaconi, s-a aflat `n vizit\ pastoral\ `n Parohia
H=rja, Protopopiatul One[ti.
PS Ioachim B\c\uanul [i preo]ii Protopopiatului
One[ti i-au vizitat, apoi, pe b\tr=nii afla]i sub
ocrotirea Centrului reziden]ial de `ngrijire a persoanelor v=rstnice „Sf=ntul Voievod {tefan cel Mare“
H=rja. Pe l=ng\ darurile oferite, Preasfin]ia Sa le-a
adresat b\tr=nilor [i un cuv=nt de folos duhovnicesc.
La finalul vizitei, PS Ioachim a vizitat [i [antierul
a m\rturisit ea. Singur\ pe lume, b\tr=na a acceptat s\ ne `mp\rt\[easc\ din
cl\dirii `n care vor fi ad\posti]i al]i 80 de v=rstnici.
existen]a ei desprins\ din filele unui veac `ncr=ncenat [i dureros, pentru ca
~n prima zi a Postului Cr\ciunului, b\tr=nii de la Centrul reziden]ial de
la H=rja au avut parte de o vizit\ nea[teptat\. ~n camerele lor au primit vizita
Preasfin]itului P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul. Prezen]a ierarhului a
provocat o emo]ie deosebit\ `n r=ndul tuturor celor 49 de v=rstnici care sunt
`ngriji]i la Centrul de la H=rja.
Am stat de vorb\ cu una dintre cele mai pitore[ti persoane aflate `n grija
familiei de la H=rja, Zinca Tihoc. V\z=nd c\ are a[a oaspete de seam\,
b\tr=na a dat s\ se ridice de pe pat. Episcopul i-a s\rutat fruntea `ncre]it\,
a binecuv=ntat-o [i i-a oferit un dar.
Pu]ini sunt cei care se pot ridica [i plimba prin curtea a[ez\m=ntului.
Bolile [i suferin]ele acumulate `n timp i-au `nc\tu[at. „A[ veni aici, la dumneavoastr\, `n fiecare zi, s\ v\ vizitez. Sunte]i prezen]i cu to]ii `n rug\ciunile mele. ~ns\ `l ave]i pe p\rintele Ilarion, delegatul meu, care e permanent
cu voi“, i-a `ncurajat PS Ioachim B\c\uanul.

~nv\]\mintele unei vie]i de poveste
M=inile b\tr=nei tremur\ u[or, `ns\ privirea [i vocea `i sunt sprintene.
„Am `mplinit 90 [i…“, a `ng\imat ea, p\r=nd a se `ncurca `n i]ele timpului.
Rostindu-[i v=rsta, Zinca Tihoc [i-a `ntors capul c\tre icoanele de pe perete.
Nu e de mirare c\ rela]ia personal\ cu Dumnezeu a adus-o la C\minul de
la H=rja. „Asta ne ]ine aici. Slujba de la biseric\. Avem `n fiecare zi slujb\“,

~n m\sura faptelor
bune se reg\se[te
Hristos
Vizita episcopului Ioachim la Centrul
reziden]ial de la H=rja nu a fost deloc
`nt=mpl\toare. La `nceputul perioadei de
preg\tire pentru marea s\rb\toare a
Na[terii Domnului, ierarhul [i preo]ii s-au
rugat `n biserica de l=ng\ acest a[ez\m=nt
social-filantropic, `n care sunt `ngriji]i 49

anul III (XI) nr. 11-12

noi, cei de azi, s\ putem trage o singur\ concluzie: „Oamenii s\ se roage la
Dumnezeu [i s\ munceasc\, pentru a avea tot ce le trebuie“.
{i-a dep\nat tinere]ea din preajma celui de-al Doilea R\zboi Mondial ca pe
un fir de l=n\. „Era `ntr-o duminic\, noi eram copii. Spre sear\, m-am dus dup\
vitele care trecuser\ apa. M-am desc\l]at s\ trec dincolo, dup\ ele. Deodat\ au
ap\rut solda]ii unguri care m-au amenin]at. Trecusem grani]a. M-am oprit de
fric\ s\ nu trag\. Apoi m-au luat a[a, descul]\, [i m-au dus la Sf=ntu Gheorghe.
M-au ]inut o s\pt\m=n\. Tot descul]\ am venit acas\. C=nd m-au v\zut, mama
[i sora au `nceput s\ pl=ng\. Eram singure, fra]ii mei erau la armat\.“
Dep\n=nd firul amintirilor, povestea continu\: „Dup\ aceasta, au venit nem]ii care ne-au dat foc la cas\, s\ treac\ armata lor. Ne-am ascuns cu to]ii `n p\dure.
C=nd ne-am `ntors, nu mai era dec=t scrum. Ne-a dat statul lemne de cas\. Dar
a trebuit s\ le t\iem noi, pentru c\ primiser\m ni[te copaci `n p\dure. Am luat
fier\str\ul [i m-am dus cu sora-mea `n p\dure. Altfel nu se putea. A fost greu.“
Nici c=nd vremurile s-au schimbat nu a fost u[or, dup\ cum m\rturise[te
interlocutoarea noastr\: „Au urmat comuni[tii. Pe atunci m\ duceam tocmai
la Panciu, s\ muncesc la vie. C\ aici, la noi, la H=rja, nu aveam unde. Am fost
peste tot pentru a c=[tiga o bucat\ de p=ine: la Sl\nic, la Panciu, la Bra[ov.“
Acum, al\turi de al]i oameni suferinzi [i singuri, Zinca Tihoc `[i petrece
ultimii ani `n acest Centru din satul natal. Pe vremea copil\riei, aici era doar
p\dure. Acum sunt b\tr=nii, preo]ii, medicii [i, `mpreun\ cu ei, Hristos. (Pr.
Ctin GHERASIM)

de b\tr=ni, la care se adaug\ al]i 11,
`ngriji]i la domiciliu. Apoi, PS Episcopvicar Ioachim B\c\uanul i-a vizitat pe
fiecare `n parte, i-a binecuv=ntat [i,
`mpreun\ cu preo]ii, le-a oferit daruri.
Acestea au venit s\ se ad\uge faptului c\
to]i ace[ti b\tr=ni beneficiaz\ de tratament
[i asisten]\ medical\ prin grija Centrului
eparhial al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului. G=ndindu-se `n mod special la
b\tr=nii de la H=rja, PS Episcop Ioachim
B\c\uanul a atras aten]ia asupra ideii c\
„trebuie s\ `nv\]\m permanent c\ `n
m\sura faptelor bune se va reg\si Hristos

`n existen]a noastr\. Iar la dreapta judecat\, M=ntuitorul ne va `ntreba de dimensiunea dragostei noastre fa]\ de semenii
no[tri“.
Aici eforturile de ajutorare a aproapelui
iau amploare. „Sper\m ca `n c=]iva ani s\
finaliz\m `nc\ un corp de cl\dire `n care va
func]iona alt c\min de b\tr=ni, ce va putea
caza 80 de beneficiari“, a explicat preotul
Ilarion M=]\, parohul de la H=rja [i directorul Centrului, cel care duce mai departe,
cu demnitate [i r\bdare, acest model de
`ngrijire a b\tr=nilor.
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VIA}A
PAROHIILOR

Parohiile Godine[ti, Berzun]i [i Le]cana au `mbracat
haine de s\rb\toare cu ocazia slujbelor de sfin]ire.

Biserica din Godine[ti `nnoit\ consistent
~n urma finaliz\rii lucr\rilor de restaurare a
bisericii cu hramul „Sf. Arhangheli Mihail [i
Gavriil“ din Parohia Godine[ti, Protopopiatul
Sascut, `n ziua de 6 noiembrie 2011 a avut loc slujba de resfin]ire a bisericii de c\tre PS Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului. Dup\ sfin]ire s-a oficiat
Sf. Liturghie arhiereasc\, la care au participat P.C.
Pr. Protopop Ion Negoi]\, Protopop de Sascut,
P.C. Pr. Protopop Constantin Tomozei, Protopop
al Protopopiatului Bac\u, un sobor de preo]i [i diaconi, reprezentan]i ai autorit\]ilor locale [i
jude]ene, precum [i un num\r mare de credincio[i.
Sf=ntul l\ca[, construit `n anul 1902, a beneficiat de numeroase lucr\ri de restaurare [i `nnoire,
realizate de preotul paroh Constantin Lauren]iu
Adumitroaiei, ajutat de credincio[ii parohiei, de
prim\ria comunei Vultureni [i de un bun credincios [i fiu al satului, Ioan Chiriac. Eforturile
f\cute pentru `nnoirea bisericii din Godine[ti au
fost cu at=t mai mari cu c=t zona, una cu oameni
deosebi]i [i buni cre[tini, are posibilit\]i materiale
reduse. „Imaginea bisericii s-a schimbat `n totalitate. Ne-am apucat de lucru `n anul 2006, [i,
ajuta]i de Prim\rie [i de domnul Chiriac, `n mod
deosebit, am reu[it s\ finaliz\m ceea ce ne-am
propus. Interiorul bisericii a fost repictat `n

fresc\, am `nlocuit catapeteasma [i Sf=nta Mas\,
am adus mobilier [i obiecte de cult noi, am pus
central\ cu `nc\lzirea prin pardoseal\, am schimbat acoperi[ul. Avem o biseric\ nou\“, a conchis
preotul Adumitroaiei.
La finalul slujbei, PS Episcop Ioachim
B\c\uanul a rostit un cuv=nt de binecuv=ntare,

Inaugurarea a[ez\mântului
social-filantropic de la Berzun]i
La primele ore ale zilei de 12 noiembrie,
PS P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a oficiat slujba de sfin]ire a A[ez\m=ntului social „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin
[i Elena“ din Parohia Berzun]i, Potopopiatul One[ti. A[ez\m=ntul se afl\ `n curtea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului“ [i a
fost ridicat, `ncep=nd cu anul 2009, sub coordonarea pr. paroh Nicolae C\t\lin Bucovineanu, ajutat de credincio[i. Comunitatea a fost sus]inut\ `n derularea acestui

demers, `n mod deosebit, de c\tre PS Episcop Ioachim B\c\uanul.
Dup\ sfin]ire s-a oficiat Sf. Liturghie arhiereasc\, la care au participat PC Pr.
Constantin Alupei, protopop de One[ti, un
sobor de preo]i [i numero[i credincio[i.
Pentru deosebitele lucruri pe care le-a realizat, pr. paroh Nicolae C\t\lin Bucovineanu
a fost hirotesit iconom. Persoanelor care au
avut o contribu]ie deosebit\ `n `mplinirea acestor lucr\ri li s-au `nm=nat Distinc]ii de
vrednicie din partea ierarhului.

`ncheiat cu felicit\ri aduse preotului din aceast\
comunitate [i credincio[ilor prezen]i pentru deosebitele lucr\ri realizate `n parohia lor.
P\rintele paroh a fost hirotesit iconom-stavrofor, iar persoanelor care au adus o contribu]ie deosebit\ acestor lucr\ri au primit Distinc]ii de
vrednicie din partea ierarhului.

Sfin]irea unui nou l\ca[
de `nchinare la Le]cana
~n ziua de pr\znuire a Sf=ntului Ioan Gur\ de Aur, la
Le]cana, Protopopiatul Buhu[i, duminic\, 13 noiembrie, PS
Ioachim B\c\uanul a oficiat slujba de sfin]ire a paraclisului
cu hramurile „Izvorul T\m\duirii [i Sf=ntul Nectarie
Taumaturgul“ precum [i a a[ez\m=ntului social-filantropic
construit tot `n curtea Bisericii „Sf. Arhangheli“.
Lucr\rile de construc]ie au `nceput `n anul 2008, sub coordonarea pr. paroh Adrian Merlu[c\. Noul a[ez\m=nt social
filantropic va constitui `nc\ un centru, al\turi de celelalte
a[ez\minte deschise pe cuprinsul eparhiei, `n care se vor
desf\[ura activit\]i de asisten]\ social\ [i filantropie cre[tin\.
Ansamblul eclesial a fost construit pe locul vechii biserici de lemn, afl=ndu-se `n curtea Bisericii „Sfin]ii
Voievozi“. Paraclisul a fost ridicat cu sprijinul consiliilor
locale din Racova [i Buhu[i. A[a cum a precizat p\rintele
paroh de la Le]cana, `n incinta a[ez\m=ntului social-filantropic va func]iona [i un Centru de catehez\ pentru copii
[i adul]i, motivat [i de faptul c\ [coala din localitate a fost
`nchis\, iar copiii trebuie s\ mearg\ la [colile din Racova [i
Buhu[i, adic\ la cca 3 kilometri distan]\ de cas\.
Cu aceast\ ocazie, p\rintele paroh Adrian Merlu[c\ a
fost hirotesit iconom, iar cei care au contribuit `n mod semnificativ la realizarea acestor lucr\ri au primit, din partea
PS Episcop Ioachim B\c\uanul, Distinc]ii de vrednicie.
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„S\ ne rug\m pentru cei pe care lumea i-a uitat“
Oameni f\r\ ad\post, f\r\ familie, uita]i de societate, dar nu [i de Biseric\, au
fost pomeni]i `n prima zi a lunii noiembrie, `n cadrul unei slujbe speciale oficiat\
de PS Ioachim B\c\uanul la cimitirul din {erb\ne[ti. Ierarhul a reamintit importan]a rug\ciunii pentru cei muta]i `n via]a de dincolo, pe care nu are cine s\-i pomeneasc\, [i pe care, prin asemenea slujbe, Biserica arat\ c\ nu i-a trecut cu vederea.
Este al doilea an c=nd, din grija PS P\rinte Episcop Ioachim, preo]i [i credincio[i, al\turi de ierarh, s-au rugat pentru iertarea tuturor b\c\uanilor s\rmani,
muta]i la Domnul, `ngropa]i `n cimitirele ora[ului. „Prin aceste rug\ciuni ad\ug\m
dragostea noastr\ la dragostea lui Dumnezeu“, a explicat Preasfin]ia Sa, `ndemn=nd „s\ nu uit\m c\, de la `nainta[ii no[tri, mo[tenim dou\ lucruri: cerul, unde sunt
sufletele lor, [i p\m=ntul, `n care se odihnesc osemintele lor `n a[teptarea ~nvierii“.
Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul i-a `ndrumat pe oameni la
milostenie pentru a putea dep\[i greut\]ile timpurilor pe care le tr\im. „~n
aceast\ societate, ce tinde spre secularizare, avem nevoie de cre[tinii care
tr\iesc `n comuniune, av=ndu-L `n centru pe Hristos. S\ nu uit\m c\ tot ceea ce
avem pe p\m=nt este darul lui Dumnezeu pentru noi, toate primindu-le pentru
a le administra `n numele S\u. {i dac\ le vom prezenta ca fiind ale Sale, atunci
El le binecuvinteaz\. Totodat\, s\ ne rug\m pentru cei pe care lumea i-a uitat,
a[a cum sunt cei f\r\ nume, `nmorm=nta]i `n acest cimitir, mor]i `n diferite
`mprejur\ri ale vie]ii. Fie ca acest demers s\ devin\ `n timp o adev\rat\ tradi]ie“,
a mai spus PS Episcop Ioachim `n cuv=ntul rostit cu aceast\ ocazie.
Apoi, a urmat rug\ciunea de binecuv=ntare a darurilor const=nd `n alimente
[i haine pentru copii, pe care credincio[ii din Parohia {erb\ne[ti le-au adus pentru a le `mp\r]i nevoia[ilor din dou\ centre maternale din Bac\u. „Au fost realizate aproximativ 150 de pachete pe care le vom oferi copiilor [i mamelor din
dou\ centre maternale din Bac\u [i copiilor de la Funda]ia „Episcop
Melchisedec“ – filiala Bac\u“, a explicat p\rintele Adrian Ghinea, slujitor la biserica din {erb\ne[ti.

Credincio[i din parohii,
invita]i `n pelerinaj la
Catedrala Arhiepiscopal\
din Roman
Aproape o sut\ de credincio[i din Parohia Orbic, Protopopiatul
Buhu[i, `nso]i]i de preotul paroh Gheorghe B=rjovanu, au participat
`n ziua de 19 noiembrie la un pelerinaj de o zi la Catedrala
Arhiepiscopal\ din Roman.
Ace[tia au participat la slujba Sfintei Liturghii arhiere[ti, oficiat\
de PS Ioachim B\c\uanul, dup\ care s-au `nchinat la racla `n care se
afl\ p\rticele din moa[tele Sf=ntului Teodosie de la Brazi, ale Sf=ntului Antipa de la Calapode[ti, precum [i ale altor sfin]i, martiri din
primele veacuri cre[tine.
Pelerinajul buhu[enilor `nso]i]i de PS Episcop Ioachim a continuat cu vizitarea Centrului Eparhial [i a muzeului din cadrul acestuia
[i s-a `ncheiat cu un popas la Fabrica de Lum=n\ri „Sf. Fotini“. PS
Ioachim B\c\uanul a explicat c\ scopul acestui pelerinaj, ca [i al
celorlalte de felul acesta, este acela de a oferi cre[tinilor o imagine
asupra activit\]ilor derulate de Centrul Eparhial de la Roman, promovarea proiectelor social-culturale [i filantropice `n cadrul parohiilor, precum [i apropierea credincio[ilor de preo]i [i de ierarhul locului. Cu aceast\ ocazie s-a reiterat invita]ia adresat\, prin preo]ii
parohi, tuturor credincio[ilor din Arhiepiscopia Romanului [i
Bac\ului, de a ajunge m\car o dat\, la Centrul eparhial de la Roman.

anul III (XI) nr. 11-12

Slujb\ arhiereasc\ la
„~nvierea Domnului“
C=teva sute de b\c\uani s-au rugat `mpreun\ cu PS Episcop Ioachim
B\c\uanul `n Biserica „~nvierea Domnului“ din municipiul Bac\u, l\ca[ de
cult ale c\rui lucr\ri de construc]ie se pot considera finalizate, fiind `ncununate cu Sf=nta Liturghie arhiereasc\ oficiat\ aici `n prima duminic\ din
Postul Cr\ciunului.
La Biserica „~nvierea Domnului“, lucr\rile de construc]ie au `nceput `n
anul 1993. Cu binecuv=ntarea chiriarhului, p\rintele paroh Dinu Petru, ajutat de credincio[i, a coordonat lucr\rile de construc]ie. Biserica „~nvierea
Domnului“ a fost pictat\ `ntre anii 2007-2011 de pictorul Mihai Chiuaru,
constituind, prin m\re]ia ei, o adev\rat\ bijuterie arhitectural\ [i iconografic\. Pe l=ng\ spa]iul de rug\ciune de la nivelul solului, aceast\ basilic\,
situat\ pe una dintre colinele ce str\juiesc municipiul Bac\u, are [i un paraclis la demisol, care a primit hramul „Schimbarea la Fa]\“.
La terminarea construc]iei a contribuit [i Prim\ria Bac\ului, institu]ie ce
a venit `n ajutorul credincio[ilor din acest cartier. „Am primit un ajutor financiar `n ultimii doi ani [i din partea Prim\riei Bac\u pentru a `ncheia ceea
ce am `nceput `n urm\ cu 14 ani. Ast\zi este o zi deosebit\ [i prin aceea c\
PS Episcop Ioachim B\c\uanul va oficia prima Sf=nt\ Liturghie `n biserica
mare'“, a explicat pr. Dinu Petru.
~n cadrul impresionatei slujbe din biserica situat\ `n cartierul Miori]a,
credincio[ii au putut asculta [i Pastorala Sf=ntului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Rom=ne, cu prilejul Anului omagial al Sf=ntului Botez [i al Sfintei
Cununii `n Patriarhia Rom=n\. De asemenea, `n acela[i context, credincio[ii
prezen]i au participat [i la dou\ hirotonii – una `ntru diacon [i alta `ntru preot.
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CONFERIN}E
PREO}E{TI

~n Parohia Pânce[ti, Protopopiatul Sascut,
a avut loc mar]i, 22 noiembrie, un wokshop
pe tema dependen]ei de alcool [i de alte droguri.

~ntâlnire de lucru a preo]ilor
din Protopopiatul Buhu[i

Conferin]a preo]ilor
din Protopopiatul
Roman
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului, a prezidat `n ziua de 10 noiembrie, conferin]a preo]ilor din Protopopiatul
Roman. ~nt=lnirea a debutat `n Biserica
„Precista Mic\“, unde, `n prezen]a PS
Ioachim B\c\uanul, a fost oficiat\ o slujb\
de Te Deum, urmat\, a[a cum este obiceiul
la asemenea momente, de un cuv=nt adresat
de Preasfin]ia Sa celor aproape 100 de
preo]i prezen]i la conferin]\. A urmat apoi,
`n sala de [edin]e a Protoieriei, conferin]a
propriu-zis\, deschis\ de p\rintele protopop
Florin }uscanu, dup\ care pr. Valentin
B\ltoi a prezentat tema intitulat\ „Slujba
Sfintei Taine a Cununiei, semnifica]ie teologic\ [i existen]ial\“.
~n cadrul aceleia[i [edin]e s-au explicat
prevederile administrative [i economice formulate `n ultimele hot\r=ri ale Sf. Sinod. De
asemenea, s-au discutat [i aspecte privind
activitatea financiar-contabil\ a parohiilor [i
diverse alte probleme. Dup\ aceasta, preo]ii
parohi au avut un dialog cu PS Episcop
Ioachim [i preo]ii consilieri de la Centrul
eparhial Roman, pe marginea unor aspecte
privind modul de implementare a hot\r=rilor
sinodale `n fiecare parohie.

~n ziua de 3 noiembrie, PS P\rinte Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a prezidat [edin]a de lucru a
preo]ilor din Protopopiatul Buhu[i, ce a avut loc
`n Biserica „Sf. Gheorghe“ din Parohia Orbic.
~n cadrul [edin]ei s-au analizat [i dezb\tut
problemele de ordin economic [i administrativgospod\resc ap\rute `n unele parohii. Preo]ii au
solicitat ajutorul ierarhului `n demersul identific\rii unor solu]ii optime de rezolvare a acestora. Av=nd `n vedere c\ Parohia Orbic este o comunitate ce cuprinde [i persoane defavorizate, de
etnie rom\, `n aceast\ [edin]\ s-au discutat [i aspecte legate de ini]ierea unui program spiritual
pentru minorit\]i.
~n finalul [edin]ei, PS Episcop-vicar Ioachim
B\c\uanul a reamintit preo]ilor de cel mai important [antier al Bisericii Ortodoxe Rom=ne,
ridicarea Catedralei M=ntuirii Neamului. Astfel,
insist=nd asupra importan]ei colectei la nivel de
eparhie a sumelor destinate construirii acestui
sf=nt l\ca[, PS P\rinte Episcop Ioachim a subliniat importan]a acestuia pentru spiritualitatea,
onoarea [i demnitatea neamului rom=nesc.

Prima `ntâlnire pe problema
adic]iilor, la Sascut
~n Parohia P=nce[ti, Protopopiatul Sascut, a
avut loc mar]i, 22 noiembrie, un wokshop pe
tema dependen]ei de alcool [i de alte droguri, `n
cadrul Proiectului „Dependen]a de alcool, o
boal\ a sufletului“. ~nt=lnirea, la care au participat preo]i din zona Sascut [i comunele `nvecinate, a fost prima de felul acesta `n Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului. Lucr\rile s-au desf\[urat
cu binecuv=ntarea PS Episcop Ioachim B\c\uanul, sub coordonarea reprezentan]ilor Centrului
de prevenire [i consiliere a persoanelor dependente de alcool [i alte droguri „Izvorul T\m\duirii“, din cadrul Funda]iei „Episcop Melchisedec“
a Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
„~nt=lnirea membrilor Centrului «Izvorul
T\m\duirii» cu preo]i ai Protopopiatului Sascut a
fost necesar\, pentru c\ alcoolismul provoac\
pagube din punct de vedere material [i spiritual,
fiind una dintre problemele grave cu care se confrunt\ preo]ii `n pastora]ie. Cei zece preo]i au
luat act de aceast\ problematic\, iar ulterior, `n
parohiile `n care p\storesc, vor face `nt=lniri cu
enoria[ii dependen]i sau codependen]i de alcool.
„~nt=lnirea de la sf=r[itul lunii noiembrie a.c. este
prima de acest fel din Arhiepiscopia Romanului
[i Bac\ului [i ne bucur\m c\ a `nceput `n Protopopiatul Sascut. N\d\jduim c\ Dumnezeu ne

va ajuta ca aceast\ ini]iativ\ a PS Episcop
Ioachim B\c\uanul s\ dea roade [i s\ reducem pe
c=t posibil suferin]a provocat\ de alcoolism `n
familiile cre[tinilor no[tri“, a declarat pr. Liviu
Negoi]\, protopop al Protopopiatului Sascut.
Echipa de la Centrul „Izvorul T\m\duirii“, coordonat\ de pr. Marius Iacobeanu, este format\
din preot consilier de suport [i consilier de egal (o
persoan\ care s-a confruntat cu dependen]a [i o
cunoa[te `n am\nunt, put=nd da l\muriri edificatoare), un psiholog [i un consilier de adic]ie. La
`nt=lnirile pe care cei zece preo]i le vor organiza `n
parohii va participa [i o persoan\ dependent\ de
alcool, membr\ a Asocia]iei „Alcoolicii anonimi“.
„Medicina recunoa[te din ce `n ce mai mult
rolul programelor bazate pe spiritualitate, `n ceea
ce prive[te dependen]a de alcool [i alte droguri.
~n cele din urm\, alcoolismul este o boal\ a sufletului, un gol sufletesc pe care oamenii
`ncearc\ s\-l umple cu tot felul de surogate.
Prima dat\ ne confrunt\m cu familia, pentru ca,
astfel, s\ putem intra `n contact cu alcoolicii.
Alcoolicii vor putea s\ vin\ la Centrul «Izvorul
T\m\duirii» din Bac\u. Dac\ preg\tim prin terapie un codependent, el poate veni `n parohie [i
s\ realizeze un grup de suport“, a declarat pr.
Marius Iacobeanu, coordonatorul proiectului.
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Un nou num\r al
reviste „Harisma“
A ap\rut un nou num\r al revistei
„Harisma“, publica]ie electronic\ a profesorilor de Religie din jude]ul Bac\u. Aceasta
poate fi accesat\ la adresa de internet
http://www.isjbacau.ro/compartiment-curriculum/religie/revista-harisma. Cei interesa]i pot afla din paginile acestei publica]ii ultimele nout\]i `n domeniul
`nv\]\m=ntului religios din jude]ul Bac\u,
activit\]i de profil derulate `n ultimele luni,
concursuri [colare jude]ene [i interjude]ene,
premii [i rezultate ale elevilor [i profesorilor b\c\uani, precum [i informa]ii de actualitate din domeniul educa]iei religioase [i
nu numai. (C.G.)

Rug\ciuni la Ca[in c\tre Sf. Ecaterina
Sfânta Mare Muceni]\ Ecaterina a fost
s\rb\torit\ `n mod deosebit `n Parohia M\n\stirea
Ca[in II din Protopopiatul One[ti. Paraclisul acestei parohii [i-a cinstit ocrotitoarea. Slujba Sfintei
Liturghii a fost s\vâr[it\ de PS Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului. Cu acest prilej, la Ca[in a fost adus\, de
la Catedrala arhiepiscopal\ din Roman, racla ce

ad\poste[te fragmente din moa[tele mai multor
sfin]i ai Bisericii noastre. Copiii, `mbr\ca]i `n costume na]ionale, au `ntâmpinat de diminea]\ racla
cu sfintele moa[te, care a fost a[ezat\ `n Paraclisul
„Sfânta Ecaterina“ al Parohiei M\n\stirea Ca[in II.
„La aceast\ s\rb\toare au venit preo]ii de la
parohiile din apropiere, al\turi de credincio[ii lor,
dar [i corala preo]ilor din Protopopiatul One[ti.

~n parohia M\n\stirea Ca[in II a fost un popas
duhovnicesc cu totul aparte. A fost o zi de
toamn\ târzie, dar o prim\var\ `n sufletele celor
care au participat la aceast\ s\rb\toare“, a relatat
PS Episcop Ioachim B\c\uanul.
Anul acesta, Parohia M\n\stirea Ca[in II a
marcat `mplinirea a 12 ani de când a fost pus\
piatra de temelie pentru biserica cu hramurile
„Buna Vestire“ [i „Sfântul Simeon Noul Teolog“.
(pr. Ctin GHERASIM)

Peste 4.000 de pelerini
la hramul bisericii din Salin\
Sfânta Mare Muceni]\ Varvara a fost
s\rb\torit\ sâmb\t\ de peste 4.000 de credincio[i
din toat\ ]ara `n Salina Târgu Ocna, informeaz\
„Ziarul Lumina“. Slujba Sfintei Liturghii a fost
oficiat\ `n Biserica „Sfânta Varvara“ din Salina
Târgu Ocna de pr. Constantin Alupei, protopop
al Protopopiatului One[ti, al\turi de un sobor de
preo]i. Tradi]ia slujirii `n l\ca[ul de cult, aflat la
240 de metri adâncime, este din anul 1992, când
a primit ve[mântul sfin]irii. R\spunsurile la
stran\ au fost date de Corala „Ierotheos“ a
preo]ilor Protopopiatului One[ti. „Pentru slujba
hramului to]i preo]ii slujitori din Protopopiatul
One[ti au `ncercat s\ se implice `n totalitate. Am
coborât la -240 de metri pentru a sluji Sfânta
Liturghie `n biserica din sare. Au participat
foarte mul]i pelerini, atât din ora[ul Târgu Ocna
[i din alte ora[e ale ]\rii, cât [i din Basarabia.
Cânt\rile aduse Sfintei Varvara, `mpletite cu
Sfânta Liturghie [i cu un concert de colinde
anul III (XI) nr. 11-12

oferit de corala preo]ilor Protopopiatului One[ti,
au umplut sufletele tuturor celor prezen]i.
Pelerinii au ie[it la suprafa]\ abia spre sear\ cu
mijloacele puse la dispozi]ie de conducerea
Salinei Târgu Ocna“, a spus pr. protopop
Constantin Alupei. Slujba dedicat\ hramului
Bisericii „Sfânta Varvara“ din Salina Târgu Ocna
s-a oficiat cu binecuvântarea Preasfin]itului
Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. Pr. protopop
Constantin Alupei a transmis din partea Preasfin]iei Sale mesajul de binecuvântare preo]ilor,
angaja]ilor salinei [i credincio[ilor. Biserica din
sare de la Salina Târgu Ocna a fost zidit\ [i amenajat\ `n perioada aprilie-decembrie 1992. Acest
l\ca[ de `nchin\ciune, ctitorit numai de minerii
ce muncesc aici, se afl\ a[ezat la o adâncime de
240 de metri, sub nivelul solului. L\ca[ul de
`nchin\ciune este singurul din Europa, realizat
aproape integral din sare.
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Preacuviosul p\rinte arhimandrit Ignatie Trif
a fost hirotonit `ntru arhiereu-vvicar,
pentru eparhia româneasc\ din Peninsula Iberic\.

BISERICA {I
SOCIETATEA

Biserica [i {coala, reunite `n serbarea
Zilei Na]ionale a României
~n Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului au fost organizate ample
manifest\ri cu prilejul Zilei Na]ionale a României. Institu]ii
fundamentale, Biserica [i {coala, au desf\[urat ac]iuni menite s\
renasc\ patriotismul `n sufletul rom=nilor.
~n ziua de 1 decembrie, `n centrul ora[ului Roman, la statuia lui Roman Mu[at, [i `n fa]a Prefecturii din Bac\u, PS Episcop Ioachim B\c\uanul a
oficiat o slujb\ de Te Deum. Preasfin]ia Sa a ar\tat
`n cuvântul adresat celor prezen]i la eveniment c\
Biserica a participat la actul Unirii [i la ap\rarea

valorilor culturale ale neamului. „Ziua Na]ional\
trebuie s\ fie una de angajament solemn `n fa]a lui
Dumnezeu [i a con[tiin]ei str\mo[ilor no[tri de a
lupta pentru ap\rarea identit\]ii na]ionale [i spirituale. Prin participarea la astfel de evenimente ne
rug\m ca Dumnezeu s\ p\streze neamul românesc,

De 1 decembrie, profesori [i elevi din `ntregul One[ti au intonat
imnul de stat [i au participat la slujba de Te Deum oficiat\ de un sobor
de preo]i, `n prezen]a reprezentan]ilor autorit\]ilor locale

Preo]i b\c\uani,
al\turi de studen]i
`n rug\ciune
La ini]iativa Asocia]iei Studen]ilor Ortodoc[i din Rom=nia (ASCOR) Bac\u, c=teva zeci
de studen]i caza]i la c\minele Universit\]ii
„Vasile Alecsandri“ au luat parte la slujba religioas\ oficiat\ de un sobor de preo]i `n holul
mare al c\minului mixt situat l=ng\ sediul Clubului Sportiv „{tiin]a“. Devenit\ un obicei `n
preajma Postului Cr\ciunului, rug\ciunea rostit\
de preo]ii [i studen]ii b\c\uani laolalt\ a oferit
p\rintelui prof. Ctin Leonte ocazia de a reaminti
tinerilor valoarea [i semnifica]ia postului `n
via]a cre[tinului, ar\t=nd importan]a credin]ei [i
a rug\ciunii pentru deprinderea virtu]ilor
cre[tine[ti, at=t de necesare tinerei genera]ii [i
nu numai. (C.G.)

s\ `l ajute `n restaurarea [i conservarea vestigiilor
istoriei lui. Rug\m pe Bunul Dumnezeu s\ ajute
poporul român `n realizarea tuturor aspira]iilor nobile de pace, de prosperitate, de bun\ `n]elegere [i
de cooperare `ntre toate institu]iile statului“.

Ziua Na]ional\ [i cea a Sf=ntului
Andrei, reunite la One[ti
Pe 30 noiembrie, ziua `n care Biserica pomene[te pe Ocrotitorul Rom=niei, elevii {colii „Ghi]\
Mocanu“ din One[ti, sub `ndrumarea prof. Otilia
B=rg\oanu, au desf\[urat o inedit\ activitate dedicat\ Zilei Na]ionale [i Sf=ntului Andrei, Ocrotitorul
Rom=niei. ~n cadrul acestei manifest\ri, elevii,
`mbr\ca]i `n tricouri ro[ii, galbene [i albastre, au intonat Imnul Na]ional. Manifestarea s-a `ncheiat cu
rug\ciunea „Tat\l nostru“ rostit\ `ntr-un glas de
c\tre to]i cei prezen]i. Elevi [i profesori au adus astfel prinos de recuno[tin]\ `nainta[ilor pentru
credin]a, tradi]iile [i ]ara pe care le-au mo[tenit.
~n diminea]a Zilei Na]ionale, coordona]i de prof.
Otilia Bârg\oanu, au participat la depunerea de
coroane `n cinstea eroilor la monumentul aflat `n
centrul ora[ului. Cu aceast\ ocazie, copiii au purtat
tricouri `n culorile drapelului românesc, pe care era
scris mesajul ,,Sunt român [i cred `n Dumnezeu!“
Profesori [i elevi din `ntregul One[ti au intonat imnul de stat [i au participat la slujba de Te
Deum oficiat\ de un sobor de preo]i, `n prezen]a
reprezentan]ilor autorit\]ilor locale.

Un nou ierarh pentru ortodoc[ii
români din Spania
Episcopia Ortodox\ Român\ a Spaniei are,
`ncep=nd cu 11 decembrie 2011, un al doilea
ierarh. Preacuviosul p\rinte arhimandrit Ignatie
Trif a fost hirotonit `ntru arhiereu-vicar, pentru
eparhia româneasc\ din Peninsula Iberic\.
Evenimentul s-a desf\[urat `n Catedrala
Mitropolitan\ «Sfin]ii Arhangheli Mihail,
Gavriil [i Rafail» din Paris. Hirotonia a avut loc
`n cadrul Sfintei Liturghii s\vâr[it\ de [apte ierarhi ai Bisericii noastre, sub protia ~naltpreasfin]itului Andrei, Mitropolitul Clujului, al\turi
de ~naltpreasfin]itul Iosif, Mitropolitul Român
al Europei Occidentale [i Meriodionale.
Dup\ m\rturisirea de credin]\ a noului ierarh
s-a dat citire actului de confirmare a alegerii
sale, semnat de Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel. Actul a fost prezentat de Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepisco-

piei Romanului [i Bac\ului, `n calitate de delegat
al PF P\rinte Patriarh Daniel la eveniment.
„~n urma examin\rii canonice care s-a f\cut
preacuviosului p\rinte arhimandrit dr. Ignatie
Trif [i a constat\rii c\ Preacuvio[ia Sa `ndepline[te condi]iile canonice pentru ridicarea la
treapta arhieriei, la propunerea Comisiei canonice, juridice [i pentru disciplin\ [i ca urmare a
votului exprimat, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, `n [edin]a de lucru din 24 oct.
2011, a aprobat alegerea preacuviosului p\rinte
arhimandrit dr. Ignatie `n postul nou `nfiin]at de
arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a
Spaniei [i Portugaliei [i ridicarea la treapta
arhieriei, urmând a purta `n aceast\ treapt\ bisericeasc\ titulatura de Mure[anul“, a precizat
Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, citat de
Agen]ia de [tiri Basilica a Patriarhiei Rom=ne.
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S\ ne preg\tim pentru Na[terea Domnului,
a[a cum s-a preg\tit Fecioara Maria la Templu
S\rb\toarea „Intrarea `n
Biseric\ a Maicii Domnului“,
din 21 noiembrie, a fost
instituit\ `n amintirea zilei `n
care, dup\ tradi]ie, Sfin]ii
Ioachim [i Ana au adus pe
fiica lor Maria, `n vârst\ de
trei ani, la Templu, unde ea va
r\mâne pân\ la vârsta de 14
sau 15 ani, ca una care, `nc\
`nainte de z\mislire, fusese
h\r\zit\ Domnului, de c\tre
p\rin]ii ei.1
Icoana praznicului prezint\ Templul din
Ierusalim [i, `n fa]a u[ii, pe cele trei trepte, proorocul Zaharia, `mbr\cat cu ve[minte arhiere[ti `[i
`ntinde mâinile `nainte. Preasfânta Fecioar\, fiind
de trei ani, se suie pe trepte `naintea lui, având o
mân\ `ntins\ c\tre el, [i `n cealalt\ ]inând o
f\clioar\. {i dinapoia ei, Ioachim [i Ana, uitânduse unul la altul [i ar\tând-o; lâng\ ei mul]ime de
fecioare purtând f\clii. {i deasupra templului un
baldachin frumos `mpodobit, sub care [ezând
Preasfânta Fecioar\ prime[te pâinea pe care Arhanghelul Gavriil i-o aduce, [i-o binecuvinteaz\.2

Fecioara, Cas\ a Cuvântului
~ntrupat
Troparul prezint\ sensul major sub care st\
s\rb\toarea: „Ast\zi `nainte `nsemnarea bun\voin]ei lui Dumnezeu [i propov\duirea mântuirii
oamenilor, `n Templul lui Dumnezeu luminat Fecioara se arat\ [i pe Hristos tuturor mai `nainte ~l
veste[te. Acesteia [i noi cu mare glas s\-i strig\m:
Bucur\-te plinirea rânduielii Ziditorului“3. De
aici `n]elegem c\ aducerea la Templu a Fecioarei
Maria este primul semn al planului divin de mântuire al omului. Pentru c\ odat\ adus\ aici, la
Templu, ea `ns\[i va deveni „Biseric\ ~nsufle]it\
a sfintei slave a lui Hristos Dumnezeului nostru.“4 Alte apelative ale Fecioarei `n textele liturgice ale acestei s\rb\tori: „Sfânta Sfintelor“, „Biserica ~mp\ratului tuturor“, „C\mara Cuvântului
lui Dumnezeu“, `nt\resc transla]ia de la Templul
vechi la noul Templu – Fecioara, imaginea cea
mai potrivit\ a Bisericii lui Dumnezeu, Cas\ a
Cuvântului ~ntrupat.
anul III (XI) nr. 11-12

Data s\rb\torii poate fi `n]eleas\ ca o
`nmul]ire a darurilor Duhului Sfânt (7) `ncepând
de la o vârst\ fraged\ (3 ani) (7x3 # 21); sau: `n
ziua a 7-a a postului Cr\ciunului serb\m pe Cea
care a venit la Templu la vârsta de trei ani.
Paremiile cu grij\ alese din Vechiul Testament evoc\ profe]ii acum `mplinite: „{i nu putea
Moise s\ intre `n Cortul M\rturiei c\ umbrea deasupra lui norul [i s-a umplut Cortul de slava
Domnului“ (Ie[irea 40 – I paremie), sau `n cea de
a doua paremie – mutarea chivotului din Sion `n
Templul lui Solomon: „{i a fost dac\ au ie[it preo]ii din altar, a umplut un nor casa [i nu puteau
preo]ii s\ stea s\ slujeasc\ de fa]a norului, c\ se
umpluse casa de slava Domnului Dumnezeu
Atot]iitorul“ (III Regi 8), Chivotul fiind Fecioara
Maria cum se cânt\ la Irmosul Peasnei a noua din
Canonul Utreniei: „Ca de un chivot `nsufle]it al
lui Dumnezeu, nicicum s\ nu se ating\ mâna necredincio[ilor...“5

Fecioarele `n]elepte o `nso]esc
pe Maica Domnului
Ceea ce leag\ cel mai mult liturgic aceast\
s\rb\toare de cea a Cr\ciunului sunt Catavasiile
Na[terii, care pentru prima dat\ `n aceast\ perioad\ de preg\tire vestesc ~ntruparea: „Hristos
se na[te, sl\vi]i-L! Hristos din ceruri, `ntâmpina]i-L! Hristos pe p\mânt, `n\l]a]i-v\! Cânta]i
Domnului tot p\mântul [i cu veselie l\uda]i-L
popoare, c\ S-a preasl\vit!“. Aceste Catavasii se
vor cânta pân\ la 1 ianuarie.

Ca o tem\ secundar\ a s\rb\torii e [i purureafecioria Mariei, evocat\ mai ales `n perspectiva Na[terii Fiului ceresc, pe care o anun]\ [i
preg\te[te pe celebran]i; este reg\sit\ `n Paremia
a III-a – proorocia lui Iezechiel 43, 26: „U[a
aceasta `ncuiat\ va fi [i nu se va deschide [i nimeni nu va trece printr-`nsa, c\ Domnul Dumnezeu va intra prin ea [i va fi `ncuiat\“, sau stihira Stihoavnei Vecerniei Mici: „U[ile Bisericii,
primi]i `nl\untru pe Fecioara, u[a cea `ncuiat\,
care este p\zit\ Cuvântului lui Dumnezeu, Celui
Atotputernic“.
Nu lipsit\ de importan]\ este prezen]a atât `n
icoan\, dar [i `n cânt\ri a fecioarelor care o
`nso]esc pe Maria la Templu. Ca [i `n Pilda celor
10 fecioare, aceste fecioare `n]elepte, care [i-au
preg\tit f\cliile lor, simbolizeaz\ ast\zi sufletele
curate ale cre[tinilor. Nu `ntâmpl\tor a fost
a[ezat\ aceast\ s\rb\toare de Tradi]ia bisericeasc\ (nu se g\sesc referin]e despre ea `n Scriptur\)
`n Postul Cr\ciunului, ci pentru a ne `nv\]a c\ noi
trebuie s\ ne preg\tim pentru s\rb\toarea Na[terii
Domnului, a[a cum s-a preg\tit Maica Domnului
la Templu, prin rug\ciune, post, ascultare de
Cuvântul lui Dumnezeu [i d\ruire total\ a vie]ii.
(pr. Daniel POPA, parohia Bere[ti-Tazl\u)
1
Pr. Prof. Dr. Ene Brani[te, Liturgica General\, EIBMBOR, Bucure[ti 1993, p.188;
2
Dionisie din Furna, Erminia Picturii Bizantine, Editura
Sophia, Bucure[ti, 2000, p.138;
3
Mineiul lunii Noiembrie, EIBMBOR, Bucure[ti 1983,
p.322;
4
Stihira a II-a a Vecerniei Mari, Mineiul lunii Noiembrie,
p. 322;
5
Ibidem, p. 339.
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Comuniunea so]ilor este o parte organic\ a comunit\]ii
eclesiastice, de aceea Clement nume[te c\s\toria „ccasa
Domnului“,, iar Sfântul Ioan Hrisostom „ecclesia domestica“..

DOSAR

Nunta - tain\ a iubirii divine*
~n teologia Bisericii Ortodoxe,
c\s\toria este numit\ Tain\,
deoarece ea presupune `n mod
necesar ideea de transformare [i
raportare la evenimentul
fundamental al mor]ii [i ~nvierii
lui Hristos. ~ntr-un anumit fel,
`ntreaga via]\ a Bisericii poate
fi numit\ tain\, `ntrucât ea este
manifestarea `n timp a „noului
timp“ (Evdokimov).
C\s\toria, ca Tain\, nu are nevoie doar de solemnizare sau binecuvântare, ci mai mult, de
restaurare `n Hristos, ca raportare la elementele
fundamentale ale mântuirii obiective, [i primind,
prin aceasta, dimensiuni universale. Aici se afl\
`ntreaga problem\. Atâta vreme cât vom `n]elege
c\s\toria ca pe ceva ce prive[te doar pe cei
c\s\tori]i, ca ceva ce li se `ntâmpl\ doar lor [i nu
`ntregii Biserici, nu vom percepe niciodat\

`n]elesul cu adev\rat sacramental al c\s\toriei,
acela de mare tain\ la care se refer\ Sf. Pavel.
Olivier Clement vede nunta ca pe o tain\ a iubirii
dumnezeie[ti, care transcende familia, o tain\
atotcuprinz\toare a fiin]ei `nse[i [i din acest motiv ea prive[te `ntreaga Biseric\ [i - prin Biseric\
- `ntreaga lume. Adev\ratul `n]eles al Tainei
Nun]ii, conform teologiei lui Jean Kovalevski,
nu st\ `n „confirmarea“ religioas\ a vie]ii de familie, ci `n aceea c\ `nt\re[te cu har virtu]ile familiale fire[ti, ducând c\s\toria „natural\“ `n „marea
tain\ a lui Hristos [i a Bisericii“, taina nun]ii
oferind c\s\toriei un nou `n]eles [i transformând,
de fapt, nu doar c\s\toria ca atare, ci `ntreaga iubire uman\.

Fundamentul comun
al Bisericii [i al c\s\toriei
Este semnificativ faptul c\ rela]ia dintre Dumnezeu [i lume, sau dintre Dumnezeu [i Israel este
exprimat\ `n Biblie `n termeni matrimoniali. De
aceea patristica asociaz\ `n natura lor profund\ comunitatea Bisericii [i pe cea conjugal\. ~n Rai, mis-

terul Bisericii [i comuniunea primului cuplu sunt
una [i aceea[i realitate, prima celul\ conjugal\ coincide cu prima biseric\ [i manifest\ esen]a comunitar\ a rela]iilor dintre om [i Dumnezeu (Evdokimov). Dumnezeu umbla `n r\coarea serii `n Rai
pentru a vorbi cu omul. Acest eveniment prefigureaz\ ceea ce `n scrierile pauline va fi: marele
mister nup]ial divino-uman, fundament comun al
Bisericii [i al c\s\toriei (Efeseni 5). Originile eclesiologice ale teologiei c\s\toriei sunt identificate
de Clement al Alexandriei, ini]iatorul teologiei patristice a cuplului, care plaseaz\ c\s\toria `n rela]ie
direct\ cu textul de la Matei 18,20: „Acolo unde
sunt doi sau trei aduna]i `n numele Meu....“. ~n
felul acesta am putea admite faptul c\ taina C\s\toriei transcende omenescul, deoarece asemenea
Tainei Bisericii, ea constituie o microbasilic\, e
„un mic regat“, „imaginea profetic\ a ~mp\r\]iei lui
Dumnezeu“, spune Evdokimov. Astfel, eclesiologia conjugal\ a „bisericii mici“ se refer\ la marea
Eclesiologie. Rela]ia fiin]ei conjugale cu Biserica
nu este una analogic\, ci comuniunea so]ilor este o
parte organic\ a comunit\]ii eclesiastice, de aceea
Clement nume[te c\s\toria „casa Domnului“, iar
Sfântul Ioan Hrisostom „ecclesia domestica“.
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Unirea dintre miri realizat\ prin prezen]a dumnezeiasc\
nu anuleaz\ distinc]ia dintre persoanele lor.

Â Prototipul treimic al nun]ii
Taina crea]iei omului, ca [i taina nun]ii `ns\[i
ne conduc spre taina Sfintei Treimi: „Când
b\rbatul [i femeia se afl\ `n nunt\, apoi ei atunci
nu sunt chipul vreunui lucru p\mântesc, ci chipul
lui Dumnezeu ~nsu[i“ (Ioan Hrisostom). Orice
iubire adev\rat\ `ntre dou\ fiin]e e `ntotdeauna o
`ntâlnire `ntru al treilea, `n Dumnezeu, a C\rui
prezen]\ e angajat\ `n iubirea lor. Potrivit lui
Clement al Alexandriei: „Prezen]a lui Hristos la
nunta din Cana `nseamn\ pentru miri: Eu sunt `n
mijlocul lor“ (Stromate 3, 10, 68). Astfel, Sfântul
Ioan Hrisostom spune c\ „`n nunt\, al treilea,
`ntre b\rbat [i femeie este Dumnezeu, iar noi trebuie s\-L avem mereu ca icoan\ a dragostei“. O
veche pictur\ din catacombe ni-L prezint\ pe
Hristos `n mijlocul mirilor, cu mâinile pe
cre[tetul fiec\ruia, binecuvântându-i [i unindu-i.
De aceea Sfântul Ioan Hrisostom vede o reactualizare a acestei prezen]e de fiecare dat\ când se
s\vâr[e[te taina: „Dup\ exemplul mirilor de la
Cana Galileii, s\-L invit\m pe Hristos `ntre noi,
[i dac\ `n locul S\u ve]i aduce pe slujitorii lui
Hristos, pe Hristos ~nsu[i ~l ve]i primi `n mijlocul
vostru“. Prezen]a Sfintei Treimi `n nunt\ ne este
confirmat\ [i de rânduiala Tainei: mirii „Se cunun\ `n numele Tat\lui, [i al Fiului, [i al
Sfântului Duh“, iar rug\ciunea de `ncheiere
spune [i mai sugestiv: „Tat\l, Fiul [i Sfântul
Duh, Treimea cea `ntru tot sfânt\ [i de o fiin]\ [i
`ncep\toare de via]\, o Dumnezeire [i o `mp\r\]ie
s\ v\ binecuvânteze pe voi“. Mirii sunt binecuvânta]i de Sfânta Treime pentru c\ sunt chema]i
la aceea[i unitate des\vâr[it\ a dumnezeirii (cei
doi devin una). Unirea dintre miri realizat\ prin
prezen]a dumnezeiasc\ nu anuleaz\ distinc]ia
dintre persoanele lor. Paul Evdokimov vede tocmai aici revelarea pece]ii Sfintei Treimi asupra
fiin]ei umane, iar `n afirmarea deodat\ atât a
unit\]ii, cât [i a multiplicit\]ii, a identit\]ii de
fiin]\ [i a distinc]iei personale, dup\ icoana
Sfintei Treimi, st\ toat\ dinamica crea]iei.

Cel ce une[te dou\ destine
`ntr-unul singur
~n ceea ce prive[te rânduiala Tainei Cununiei,
ea are ca introducere logodna, adic\ promisiunea
solemn\ a viitorilor so]i `naintea lui Dumnezeu,
de a se uni `n c\s\torie, f\g\duin]\ binecuvântat\
de preot. Ea este forma cre[tin\ a c\s\toriei „naturale“. Logodna se s\vâr[e[te prin schimbarea
inelelor `ntre viitorii so]i, dup\ ce preotul i-a
`nsemnat cu ele `n semnul crucii, atât pe b\rbat,
cât [i pe femeie, pentru ca s\ se arate egalitatea
personal\ a lor [i libertatea fiec\ruia `n s\vâr[irea
acestui act. La fiecare se aminte[te [i numele
celuilalt [i cu fiecare inel e `nsemnat la frunte
fiecare din ei, ca s\ se arate c\, prin inele, ei sunt
lega]i unul de altul, pentru totdeauna, `n numele
Sfintei Treimi, ]inându-se seama [i de semnifica]ia puterii spirituale a crucii pentru `nt\rirea unianul III (XI) nr. 11-12

t\]ii lor. Prezen]a lumân\rii aprinse `n cadrul acestui ritual arat\, `n mod simbolic, c\ mirii `[i vor
petrece via]a `n lumina lui Hristos [i a voii Lui.
Cununia are ca formul\ de `nceput „Binecuvântat\ este ~mp\r\]ia...“, c\ci de abia acum `ncep obliga]iile convie]uirii care au nevoie de ajutorul harului. Dup\ o ectenie prin care se cere
ajutorul lui Dumnezeu pentru cuplul care se
`ncununeaz\, au loc trei rug\ciuni.
~n rug\ciunea a treia preotul invoc\ pe
Dumnezeu pentru a cobor` [i uni pe miri `ntr-un
suflet [i trup, iar el, `n mod simbolic, le une[te
mâinile. Unirea trupeasc\ a mirilor izvor\[te dintro unitate de gând, ea este o „simfonie“ despre care
vorbe[te Pavel Florenski. Fiecare din cei doi se
p\streaz\ ca identitate personal\, dar gânde[te,
voie[te [i simte `n acord cu cel\lalt, `n felul acesta,
„unirea trupeasc\ dintre b\rbat [i femeie devine,
dintr-un act de concupiscen]\ p\c\toas\, cum e `n
afara c\s\toriei, un act voit de Dumnezeu [i
binecuvântat de El“, spune Evdokimov. Preotul
slujitor nu e s\vâr[itorul unirii decât `n form\
v\zut\, simbolic\, `n timp ce adev\ratul s\vâr[itor
al Tainei este Hristos, Cel care a pref\cut apa `n
vin [i une[te cele dou\ destine `ntr-unul singur.

~nving\tori, martiri
[i binecuv=nta]i
Dup\ a treia rug\ciune, preotul a[az\ cununiile pe capetele mirilor. „~ncununarea“ este termenul potrivit pentru ceremonia religioas\, pentru c\ nu e o simpl\ slujb\ s\vâr[it\ la un moment
dat `n istorie. ~ncununarea e un proces dinamic,
pe care cei doi `l `ncep `n biseric\ [i `l tr\iesc

toat\ via]a, `ncununându-se unul cu virtu]ile
celuilalt, spre des\vâr[ire, din perspectiv\ teologic\ ei r\mânând uni]i pentru ve[nicie. Acesta
este actul central al Tainei, act prin care ea se realizeaz\ de fapt. Atingând cu fiecare cunun\
fruntea fiec\ruia dintre cei doi [i amintind pe
amândoi la a[ezarea cununii fiec\ruia „se arat\
c\ aceasta e [i a celuilalt; fiecare `[i poart\ cununa sa `ntrucât e unit cu cel\lalt, `ntrucât ea e
unit\ cu a celuilalt“, spune Evdokimov.
V\zut\ ca semn al cinstei [i demnit\]ii, cununa este semnul unei maturit\]i [i al unei
r\spunderi ce se `ncredin]eaz\ cuiva pentru
ap\rarea [i c\l\uzirea celorlal]i. Prin `ncoronare
se arat\ c\ cei doi, ie[ind de sub grija p\rin]ilor,
au primit r\spundere pentru propria lor via]\, a
unuia pentru altul, r\spunderea comun\ pentru
familia lor [i a viitorilor copii. Dac\ omul a fost
adus la existen]\ de Dumnezeu ca „~mp\rat al
crea]iei“, el `[i realizeaz\ aceast\ demnitate `n
mod special [i concret prin asumarea responsabilit\]ilor legate de via]a de familie, `n care sunt
implicate [i responsabilit\]i pentru via]a social\ [i
a lumii `n genere. Fiecare familie este „o `mp\r\]ie, o mic\ biseric\, o cale c\tre `mp\r\]ie“,
spune Alexandre Schmemann, [i aceasta pentru
c\ intrarea c\s\toriei `n biseric\ nu doar simbolizeaz\, ci este intrarea lumii `n „lumea ce va
s\ fie“. Aceasta este ceea ce exprim\ cununiile de
la nunt\: faptul c\ avem aici `nceputul unei mici
`mp\r\]ii, care poate fi ceva asem\n\tor adev\ratei `mp\r\]ii.
Sfântul Ioan Hrisostom vede `n cunun\ simbolul ascezei conjugale `n perspectiva câ[tig\rii
castit\]ii: „Cununiile de aceea se pun pe cap, ca
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O c\s\torie care nu-[[i r\stigne[te `n mod constant
propriul egoism [i mul]umirea de sine, care nu „m
moare sie[i“,,
ca s\ poat\ trece dincolo de sine, nu e o c\s\torie cre[tin\.

DOSAR

Â semn al `nvingerii, pentru c\ mirii, r\mânând r\stigne[te `n mod constant propriul egoism [i primirea euharistiei, pecetea final\ a `mplinirii
neatin[i de p\catul desfrân\rii, intr\ `n odaia
nuntal\ neatin[i“. Cununile se dau de fapt
mucenicilor pentru r\bdarea lor `n credin]\. So]ii
au de r\bdat [i ei asaltul multor ispite `n via]a
conjugal\ ca s\ ia cununa iubirii depline. M\rirea
ce o d\ cununa este asociat\ [i cu suportarea unei
asceze, de aceea se face cu aceasta semnul crucii
pe fa]a celor pe al c\ror cap e a[ezat\. M\rirea [i
cinstea `ncunun\rii mirilor e cea a cununii martirului, pentru c\ drumul spre ~mp\r\]ie e martyria - a aduce m\rturie lui Hristos, iar toate cununile `[i revendic\ sensul soteriologic `n cununa
de spini a lui Hristos. Sfântul Ioan Hrisostom
spune: „Cununa logodnicilor evoc\ pe cea a martirilor [i ne `nva]\ asceza conjugal\“. Cameea
vechilor verighete `nf\]i[eaz\ doi so]i uni]i prin
cruce, vrând parc\ s\ spun\ faptul c\ iubirea perfect\ este iubirea crucificat\, iar Kierkegaard
spune: „~n c\s\toria ta, nu drumul este greu, ci
greul `]i este drumul“. O c\s\torie care nu-[i

mul]umirea de sine, care nu „moare sie[i“, ca s\
poat\ trece dincolo de sine, nu e o c\s\torie
cre[tin\, iar de aici `n]elesul c\ ele sunt cununiile
`mp\r\]iei, `n sensul teologiei lui Schmemann, ale
Realit\]ii finale, pentru care orice lucru din
„lumea aceasta“ devine o anticipare sacramental\: „Prime[te cununiile lor `n `mp\r\]ia Ta“.

Drumul vie]ii conjugale,
plasat pe axa eternit\]ii
Transformarea apei `n vin, la nunta din Cana
Galileii, ne arat\ `n mod deosebit binecuvântarea
[i `n\l]area iubirii dintre mire [i mireas\ pe un
plan nou, superior, pe care iubirea natural\ nu-l
poate produce prin ea `ns\[i, ci `l prime[te, `n mod
minunat, de la „Dumnezeu Cel ce face minuni“
(Ps 85, 9). ~n acest `n]eles, vinul de la nunta din
Cana deschide nunta spre Euharistie, Cununia
mirilor de pe p\mânt spre comuniunea sau cina
mistic\ din ~mp\r\]ia cerurilor, pentru c\ cine bea din
vinul minunat d\ruit pe
p\mânt de Hristos Cel din
ceruri f\cut Om prime[te ca
arvun\ `n via]a lui p\mânteasc\ darurile iubirii Sale
eterne. ~n acest `n]eles s-a
spus despre nunta din Cana
c\ „prin minunea transform\rii apei `n vin, Hristos
profe]ea taina-sacrament
suprem, care va deveni inima cre[tinismului: unirea
duhovniceasc\ [i trupeasc\
a omului cu DumnezeuOmul“ (Evdokimov).
Sfântul Ioan Gur\ de
Aur `ntrevede `n textul
evangheliei o afinitate a
simbolurilor ce vorbesc de
Biseric\ [i C\s\torie. Apa [i
vinul din Cana se refer\ la
Botez [i Euharistie [i trimite la na[terea Bisericii pe
cruce. Astfel, o leg\tur\
sacralizat\ une[te minunea
din Cana, Crucea [i Potirul
[i le face s\ convearg\ spre
cupa comun\ din care beau
mirii `n timpul ceremoniei,
transformând pe miri `n
„fiin]a cea nou\“. Icoana
nun]ii din Cana e `n mod
mistic c\s\toria Bisericii [i
a oric\rui suflet cu Mirele
divin. Paharul din care
beau cei doi, dup\ a[ezarea
cununiilor pe capetele lor, e
explicat ca simbol al „vie]ii
comune“. ~n trecut, acesta
era potirul `mp\rt\[irii,

c\s\toriei `n Hristos.
Preotul `i conduce apoi de mân\ `n jurul tetrapodului, de trei ori, ceea ce `nseamn\ ne`ntreruperea
leg\turii [i iubirii lor: „Drumul vie]ii conjugale nu
mai e un simplu itinerariu, el e plasat pe axa eternit\]ii; de acum mersul lor comun este asemenea axei
nemi[cate a unei ro]i care se `nvârte[te“, spune p\rintele St\niloae. Ca [i la botez, aceast\ procesiune
semnific\ eterna c\l\torie care `ncepe acum. Nunta e
o participare real\ la moartea [i ~nvierea Domnului.
Nimeni nu poate tr\i via]a `n Hristos dac\ nu se
r\stigne[te el mai `ntâi [i nu moare omul cel vechi,
spune Kallistos Ware. Cei doi so]i se ajut\ reciproc
`n r\stignirea omului cel vechi, iar aceasta este o
form\ a martiriului. Nu `ntâmpl\tor se cânt\: „Sfin]ilor mucenici...“ Ritualul acesta ne aduce aminte c\
Nunta e un drum continuu spre ~mp\r\]ia lui Dumnezeu, o lupt\ continu\ pentru cucerirea sfin]eniei, un
drum care se face `naintea lui Hristos [i a Evangheliei [i simbolizeaz\ calea martiric\ a luptei zilnice a
so]ilor pentru ca s\ se lepede de r\u `n sinele lor [i s\
fac\ voia lui Dumnezeu, oferindu-[i unul altuia `n chip
deplin via]a lor (Arhimandritul Gheorghios Kapsanis).

Taina Cununiei - [ansa familiei
contemporane
~n otpustul rânduielii nun]ii sunt pomeni]i
Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena [i Mucenicul
Procopie. Cei cununa]i sunt ridica]i la o cinste
`mp\r\teasc\ [i la conlucrarea pentru credin]\,
asemenea `mp\ra]ilor Constantin [i Elena [i la
r\bdarea greut\]ilor, asemenea mucenicilor.
Bucuria [i `n\l]area la des\vâr[ire se unesc `n lupta
cu greut\]ile `nfrân\rii [i ale r\bd\rii. Men]ionarea
Sfântului Procopie `n apolisul slujbei este semnificativ\, deoarece `n via]a acestui sfânt se relateaz\
faptul c\ el `i `ndemna pe cei c\s\tori]i s\ ob]in\,
prin mucenicie, nunta cereasc\. ~n felul acesta se
orienteaz\ nunta spre scopul cel mai `nalt al
vie]uirii cre[tine [i anume câ[tigarea cununei nemuririi, lucru sugerat [i de troparul „Sfin]ilor
mucenici, care bine v-a]i nevoit [i v-a]i `ncununat“.
Rezumând, putem spune c\ nunta, `n]eleas\
ca tain\ a iubirii lui Dumnezeu, poate reda familiei cre[tine demnitatea paradisiac\ pierdut\,
poate deschide cuplul spre o rela]ie de comuniune cu Dumnezeu, Care fiind primit `n mijlocul
celor doi, ar putea fi o permanent\ surs\ de
binecuvântare. Misterul treimic reflectat `n via]a
de familie stabile[te sensul [i m\sura vie]uirii autentice, iar receptarea real\ a fundamentelor teologice `n via]a de familie `i poate da profunzime
[i stabilitate. ~n]elegerea corect\ [i explicit\ a
simbolisticii ritualului Tainei Cununiei reprezint\ [ansa familiei contemporane de asumare a
crucii c\s\toriei, `ncadrarea `n ansamblul valorilor cre[tine [i convertirea lor din perspectiv\ soteriologic\. (pr. Valentin B|LTOI)
*

Fragment din referatul prezentat `n cadrul Conferin]ei
preo]ilor din Protopopiatul Roman, din 10 nov. 2011
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Betleemul este `n inima noastr\
Fiecare praznic `mp\r\tesc
este timp `nve[nicit prin
prezen]a [i lucrarea lui
Dumnezeu cel ve[nic. De
aceea suntem `ndemna]i de
Maica noastr\, Biserica, s\ ne
preg\tim prin post, rug\ciune,
fapte bune [i poc\in]\. Prin
toate acestea, ne apropiem de
Dumnezeu Ce lucreaz\ `n noi
metanoia pentru a fi introdu[i
`n duhul [i bucuria s\rb\torii.
Plinirea timpului nu se poate
s\vâr[i decât de Cel care a
f\cut timpul, prin venirea Lui
`n timp.
Minunata tain\ dincolo de spa]iu [i timp - prin
care Cel ne`nc\put este `nc\put de pântecele
Fecioarei, Cel atotputernic se `ncrede `ntr-o
copil\ firav\, Cel netrec\tor [i nemuritor vine
`ntre cei muritori pentru a le d\rui nemurirea - ni
se descoper\ `n ~ntruparea Mântuitorului nostru
Iisus Hristos, ca semn al iubirii Sale jertfelnice,
atotputernice [i smerite, `mp\rt\[it\ `ntregii
umanit\]i prin cei ale[i de El genera]ie dup\ genera]ie [i pecetluit\ prin na[terea din Fecioara
Curata, Preanevinovata: „Cerul [i p\mântul `n cântec r\sun\, / ~ngeri [i oameni cânt\ `mpreun\, /
Hristos Se na[te, Domnul coboar\./ ~ngerii cânt\,
magii `l ador\“.

Pruncul [i Dumnezeul nostru
Totu[i, dincolo de bucuria negr\it\, taina este
`mp\rt\[it\ doar celor care o pot primi: Sfintei
Fecioarei Maria [i Dreptului Iosif. ~ngerii vestesc
na[terea Domnului p\storilor, dar nu [i felul `n
care se va `nf\ptui minunea. Luând aminte la cele
de jos, gândul nostru se `ndreapt\ c\tre cei aminti]i `n prologul Evangheliei mateiene. Ce semnifica]ie au ace[ti str\mo[i pentru noi, cei de
ast\zi? Evident, ace[ti oameni sunt aceia din a
c\ror familie face parte Mântuitorul Iisus Hristos
dup\ trup, dup\ umanitatea Sa. Ei sunt rudele
Sale [i acest lucru ar trebui s\ fie de ajuns pentru
a ne atrage aten]ia. Hristos este din familia lor.
Fiecare dintre ei, gândindu-se la Maica
Domnului, ar putea spune: aceast\ copil\ este din
familia noastr\, iar Pruncul Iisus este copil al
familiei noastre, de[i este Dumnezeul nostru,
Mântuitorul nostru, Dumnezeu `ntrupat `ntre noi.
Dar taina este mai adânc\, fiindc\ al\turi de cei
anul III (XI) nr. 11-12

drep]i, g\sim [i oameni p\c\to[i, pe care
Dumnezeu nu `i ignor\, ci, dimpotriv\, `i face
p\rta[i planului S\u de mântuire a lumii.

„Toat\ f\ptura suspina
`n a[teptarea Lui“
Ne `ntreb\m, `mpreun\ cu Sfântul Ioan Gur\
de Aur (Omilia 1 la Matei), de ce `n genealogia
lui Hristos sunt pomenite [i femei, de vreme ce,
de regul\, genealogia se f\cea pe linie patern\?
{i, astfel stând lucrurile, de ce nu le-a men]ionat
evanghelistul pe toate femeile din acel neam, ci

numai pe cele mai p\c\toase: so]ia lui Urie,
Tamar, Rahav [i Rut, dintre care una era str\in\
de neamul iudeu, alta desfrânat\, iar alta incestuoas\, [i de ce le-a trecut sub t\cere pe cele mai
credincioase [i virtuoase precum Sarra, Rebeca [i
altele asemenea lor?
Acela[i dasc\l al poc\in]ei, luminat fiind de
Duhul Sfânt, ne d\ [i r\spunsul, ar\tându-se prin
aceasta c\ Hristos nu a venit pe p\mânt ca s\ fug\
de p\catele noastre, ci pentru a le nimici, ca un
iubitor de oameni. ~nsu[i faptul c\ a primit s\ aib\
astfel de neamuri, f\r\ a se ru[ina de p\catele lor
omene[ti, adânce[te taina ~ntrup\rii Sale. Prin
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Dumnezeu-ccopilul care lumineaz\ `n `ntunericul pe[terii
este Hristos, Soarele drept\]ii, care lumineaz\ [i cur\]\
sufletul omenesc [i lumea `ntunecat\ de p\cat.

~NV|}|TURA
BISERICII
tate [i slujire a Mântuitorului. Interesant este c\,
dup\ rostirea Crezului `n cadrul Tainei Sfântului
Botez, care este moarte [i `nviere `ntru Hristos,
na[ul este `ntrebat de crede lui Hristos ca unui
~mp\rat [i Dumnezeu, a[a cum este m\rturisit de
magi prin darurile lor. Mirul este semn al jertfei
de bun\voie [i al tainei mor]ii Sale.

~mplinirea Legii

Â Na[terea Sa, Hristos ne `nva]\ s\ nu ne ru[in\m de

p\catele str\mo[ilor, pentru c\ ele nu `l pot atinge
pe cel care tr\ie[te `n frica lui Dumnezeu cu credin]\ [i cu dragoste, tot a[a cum, `n cazul iudeilor,
virtutea str\mo[ilor nu iart\ p\catele urma[ilor.
Realitatea crunt\ a p\catului, care nu i-a
ocolit nici pe cei mari, nici pe cei mici, cerea cu
necesitate venirea fiului lui David, a Celui care
S-a f\cut `ntru toate asemenea nou\, afar\ de p\cat (cf. Evrei 4,15). Toat\ f\ptura suspina `n
a[teptarea lui (cf. Romani 8, 22).

Icoana ~ntrup\rii - colind `n culori
Simbolistica icoanei ~ntrup\rii ne deschide
noi orizonturi ale tainei celei din veac ascuns\ [i
de `ngeri ne[tiut\. Acest adev\rat colind `n culori
`mbin\ `n chip negr\it aspectul teofanic [i profetic cu cel mistic [i omenesc, redând dimensiunea meta-cosmic\ [i unicitatea evenimentului.
Steaua este teofanie treimic\, aceea care `i conduce pe magi, le veste[te p\storilor [i a c\rei
str\lucire `ntreit\ indic\ Betleemul ca fiind axis
mundi. Muntele cu stâncile-trepte reprezint\
`ntreaga natur\ ce se bucur\ de venirea `n trup a
~mp\ratului cerurilor, amintind, `n acela[i timp, [i
motivul `ntrup\rii, sintetizat de Sfântul Atanasie
cel Mare: Dumnezeu se face om ca omul s\ se
`ndumnezeiasc\.
Colindul `ngerilor - „Slav\ `ntru cei de sus lui
Dumnezeu [i pe p\mânt pace, `ntre oameni
bun\voire“ - care este simultan slav\, propov\duire [i m\rturisire, trimite la dumnezeirea Pruncului. Pruncul `nf\[at `n ceea ce pare a fi mai degrab\ giulgiu decât scutece [i a[ezat `n ieslea ce
are forma unui altar - mormânt arat\ leg\tura
`ntre taina Na[terii [i a mor]ii lui Hristos pentru
mântuirea noastr\.

Aceste scutece-giulgiu au fost transformate
cu smerenie, evlavie, dar [i ingeniozitate de
mamele [i bunicile noastre credincioase `n turte
cu zahar [i nuc\, de care se bucur\ mai ales copiii
`nainte de Cr\ciun: „Leru-i Doamne a Lerui/ Sus
`n poarta cerului/ {ade Maica Domnului./ ~ntr-o
sit\, sit\ deas\,/ Tot din fire de m\tas\,/ Floare de
f\in\ cerne,/ Peste v\i [i deal se a[terne./ ~ncât pare
]ara toat\,/ Pl\m\dit\ `ntr-o covat\,/ Turt\ din f\in\
bun\/ Cu zah\r [i cu alun\./ {i M\icu]a Preacurat\,/
Turta dulce o arat\/ {i o d\ Fiu]ului/ ~mp\ratul
cerului,/ S\ se joace El cu ea,/ {i s-o-mpart\ cui o
vrea“ (Zorica La]cu Teodosia, „Poezii“, Editura
Sofia, Bucure[ti, 2004, pag. 174).

Taina ~nvierii cuprins\
`n Taina Na[terii
Dumnezeu-copilul care lumineaz\ `n `ntunericul pe[terii este Hristos, Soarele drept\]ii, care
lumineaz\ [i cur\]\ sufletul omenesc [i lumea
`ntunecat\ de p\cat (cf. Ioan 1, 5). Pe[tera este [i
o imagine a adâncului iadului `n care Hristos s-a
pogorât pentru a-i ridica pe cei c\zu]i.
Maica Domnului [i Fecioara, ~mp\r\teasa
cerului [i p\mântului, icoan\ a maternit\]ii neafectate de p\cat, este gânditoare, anticipând parc\
profe]ia dreptului Simeon. Ea nu este `ntins\, ci
doar se reazem\ de patul de porfir\ `n form\ de
mandorl\, ar\tându-se astfel na[terea cea mai
presus de fire. Acest adev\r `l m\rturisesc [i cele
trei stele - chip al pururea fecioriei.
Animalele din jurul ieslei sunt redarea
profe]iei din primul capitol al lui Isaia. Magii
reprezint\, prin vârstele lor, universalitatea
mesajului evanghelic adresat tuturor neamurilor
[i tuturor oamenilor, indiferent de vârst\, iar
darurile de aur, smirn\ [i t\mâie - `ntreita demni-

Cazul lui Avraam [i al lui Isaac este gr\itor.
Cel c\ruia Dumnezeu `i f\g\duie[te c\ `l va face
tat\ a mul]ime de popoare (cf. Genez\ 17, 5) nu
ezit\, nu se `ndoie[te atunci când i se cere s\
aduc\ jertf\ pe unicul s\u fiu, punându-[i toat\
credin]a `n bunul Dumnezeu (cf. Evrei 11, 17).
Isaac, la rândul s\u, se pred\ pe sine `nsu[i `n ascultare deplin\ tat\lui s\u. Nu este aceasta tipul
kenozei [i ascult\rii lui Dumnezeu-Fiul fa]\ de
P\rintele S\u Ceresc, de la ~ntrupare pân\ la
moartea de bun\voie pe Cruce? Totu[i, Isaac este
cru]at, `n timp ce locul lui Hristos nu putea s\-l ia
nimeni altcineva.
Magii le prevestesc pe femeile mironosi]e,
legând Na[terea de ~nviere. Iosif cel drept,
zugr\vit la oarece dep\rtare de prunc [i Maica Sa,
se tulbur\ din pricina ispitelor diavolului, sugerat
vizual de b\trânul ce `i [opte[te minciuni pentru a
se `ndoi de minunea Na[terii lui Mesia, ceea ce se
[i `ntâmpl\, pân\ ce arhanghelul `i dezv\luie
adev\rul. Astfel, el `ntruchipeaz\ pericolul ce `l
pa[te pe cel ce `ncearc\ s\ priveasc\ taina doar
prin ochii ra]iunii m\rginite.
~n final, `mb\ierea pruncului sfânt - care, de
fapt, nu era necesar\ - prefigureaz\ Botezul de la
Iordan, supunându-se `ntru toate, ca Unul ce nu a
venit s\ strice Legea, ci s\ o plineasc\, dup\ cum
afl\m din Evanghelia de la Matei (cf. Dumitru
St\niloae, O teologie a icoanei, Editura Anastasia, 2005, pp. 244-245).

Sufletul omului pe[ter\ pentru Pruncul Sfânt
Bucuria, speran]a [i pacea pe care o vestesc
colindele - icoane `n vers [i cânt ale tainei dumnezeie[tii `ntrup\ri, ce r\sun\ `n aceste zile
umplând sfintele Biserici [i sufletele celor credincio[i, ne `ndeamn\ s\ fim primii `n a ar\ta orice
semn de bun\tate [i generozitate fa]\ de aproapele
nostru. Venirea `n lume a Fiului lui Dumnezeu
celui Viu ca un copil nevinovat [i neajutorat
vorbe[te nemijlocit iubirii [i libert\]ii noastre.
Avem de ales, pe de o parte, ura, indiferen]a [i
meschin\ria lui Irod, iar pe de alt\ parte,
bun\tatea, simplitatea [i credin]a p\storilor ce se
al\tur\ corului `ngerilor, f\când astfel din sufletele
noastre pe[ter\ `n care Domnul s\ Se nasc\. (pr.
drd. Ciprian BURC|, Parohia Gioseni)
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REPERE

Agenda de lucru a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului pe lunile noiembrie-decembrie 2011
NOIEMBRIE
1 noiembrie
- a oficiat la Biserica „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil“,
o Slujb\ de pomenire a celor adormi]i `n Domnul, ale c\ror nume nu se cunosc [i care sunt `nmormânta]i `n cimitirul parohiei;
- a efectuat vizit\ de lucru la Biserica „~nvierea Domnului“, Bac\u;
2 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ioan Palur, Parohia Letea
Veche; Pr. Costel Ceau[u, Parohia Scor]eni; un grup de enoria[i din Parohia „Sf. Nicolae“, Buhu[i; d-l {tefan Diaconu,
Bac\u, Pr. Claudiu {o[u, Bac\u; Pr. Adrian Alexandrescu,
Parohia Valea Seac\ I, Pr. C\t\lin Bort\, Ia[i, d-na Mariana
Murariu, Moine[ti; d-na Adina Porea, Colone[ti; d-nii Daniel
Popoiu [i Vasile Popa, Bac\u; d-l Alin Ciobanu, Moine[ti; dl Gheorghe Dochi]a, Roman; ing. Mirel Bostan, Pr. Ilie Ursu,
Bac\u; Daniel Corâu; Pr. Ionu] Epure, Parohia „Intrarea
Domnului `n Ierusalim“, Bac\u; Diacon Nicolae Munteanu,
Schitu Zimbru; Pr. Petru Dinu, Parohia „~nvierea Domnului“,
Bac\u; Pr. Costic\ Busuioc, Parohia „Sf. Nicolae“, Bac\u;
3 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat [edin]a preo]easc\ semestrial\ cu preo]ii din
Protopopiatul Buhu[i, organizat\ la Biserica „Sfântul
Gheorghe“, Orbic;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Daniel Mera, Parohia „Sf.
Cuv. Parascheva“, Bac\u;
4 noiembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Vasile Radu
Botezatu, pe seama Parohiei Gârleni, Protopopiatul Buhu[i;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. {tefan Poiat\, Parohia I]cani,
Pr. Gheorghe Chirica, Parohia Filipeni; Pr. Vasile Sârcu,
Parohia „Sfin]ii Trei Ierarhi“, Bac\u;
- a efectuat vizit\ de lucru la Biserica „Sfântul Dimitrie“, Roman;
5 noiembrie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Bisericii „Sf. Cuvioas\ Parascheva“, satul Lespezi, Parohia Gârleni, Protopopiatul Buhu[i;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Cuvioas\ Parascheva“, satul Lespezi, Parohia Gârleni, Protopopiatul Buhu[i. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Vasile Radu
Botezatu, pe seama Parohiei Gârleni, Protopopiatul Buhu[i [i
`n treapta de diacon pe tân\rul teolog Daniel Popoiu, pe seama Parohiei Opri[e[ti, Protopopiatul Bac\u;
- a hirotesit `n treapta de iconom-stavrofor pe Pr. Toader
Laz\r, Parohia Gârleni;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „~n\l]area Domnului“, din cimitirul Parohiei V\leni. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat slujba de sfin]ire a a[ez\mântului social-filantropic la Biserica „~n\l]area Domnului“, din cimitirul
Parohiei V\leni;
- a hirotesit sachelar pe Pr. Gheorghe Ouatu, Parohia
V\leni, Protopopiatul Roman;
6 noiembrie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Bisericii „Sfin]ii Voievozi
Mihail [i Gavril“, Parohia Godine[ti, Protopopiatul Sascut;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfin]ii Voievozi
Mihail [i Gavril“, Parohia Godine[ti, Protopopiatul Sascut;
- a hirotonit `n treapta de preot pe p\rintele diacon Daniel
Popoiu, pe seama Parohiei Opri[e[ti, Protopopiatul Bac\u;
- a oficiat, din `ncredin]area IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, Slujba de Priveghere la M\n\stirea „Adormirea Maicii Domnului“, Varatic. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba de tundere `n monahism a unor surori,
la M\n\stirea „Adormirea Maicii Domnului“, Varatic;

anul III (XI) nr. 11-12

~n ziua de 15 noiembrie,
PS Episcop
Ioachim B\c\uanul
s-a aflat `n vizit\ de
lucru la [antierul
Bisericii „Sfin]ii
~mp\ra]i Constantin
[i Elena [i Z\mislirea
Sf. Ioan Botez\torul“
din localitatea Oituz - popas

7 noiembrie
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\: un grup de credincio[i de la Parohia
Bere[ti Sascut; Pr. Ioan Bârliba, Parohia „Sf. Nicolae“, Roman;
Pr. Vasile {ova, Biserica „Sf. Treime“, Bac\u; Pr. Toader Laz\r,
Parohia Gârleni; Pr. Cornel Paiu, Parohia B\lu[e[ti;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „Sfin]ii Voievozi“,
Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
8 noiembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea „Sfin]ii
Arhangheli“, Runc. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
9 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\: Pr. Lauren]iu Adumitroaei, Parohia
Godine[ti; Pr. Vasile Cozma, protopop al Protopopiatului
Buhu[i; Pr. Ioan Negoi]\, protopop al Protopopiatului Sascut;
Pr Teodor Terente, Parohia Br\ni[teni; Pr. Mih\i]\ Popovici,
Parohia „Precista Mic\“, Roman;
- a efectuat vizit\ de lucru la [antierul Bisericii „Sfântul
Nicolae“, Bac\u;
10 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\: Pr. Ioan Bitir, Parohia Oituz;
- a prezidat a cincea serie a Conferin]ei preo]ilor cu tema
„Familia preotului, model pentru familia cre[tin\“, organizat\
`n Bac\u, `n cadrul c\reia a conferen]iat Protos. Constantin
Chiril\, slujitor la Catedrala Mitropolitan\, Ia[i;
11 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\: Diacon Constantin Dobârceanu,
Suceava [i d-l Constantin Silioan, Bac\u;
12 noiembrie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a A[ez\mântului social-filantropic „Sf. ~mp. Constantin [i Elena“, din Parohia
„Adormirea Maicii Domnului“, Berzun]i;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Adormirea Maicii
Domnului“, Berzun]i. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotesit iconom pe Pr. Nicolae Bucovineanu, Parohia
„Adormirea Maicii Domnului“, Berzun]i;
13 noiembrie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Paraclisului „Izvorul T\m\duirii [i Sf. Ierarh Nectarie de la Eghina“, Parohia Le]cana,
Protopopiatul Buhu[i;
- a oficiat Sfânta Liturghie `n Biserica „Sfin]ii Voievozi“,
Parohia Le]cana;

- a hirotesit iconom pe Pr. Adrian Gheorghe Merlu[c\,
Parohia „Adormirea Maicii Domnului“, Berzun]i;
- a oficiat slujba de `nmormântare a pr. Constantin Teodor Marian, din F\lticeni. A rostit cuvânt ocazional.
14 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Remus Scântee, Parohia „Sf.
~mp. Constantin [i Elena“, Roman;
15 noiembrie
- a efectuat vizit\ la A[ez\mântul social-filantropic
„Binecredinciosul Voievod {tefan cel Mare [i Sfânt“, Hârja;
- a efectuat vizit\ pe [antierul Bisericii „Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena [i Z\mislirea Sf. Ioan Botez\torul“ din localitatea Oituz - popas [i la Biserica „Sf. ~mp. Constantin [i
Elena“, Groze[ti;
16 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Costel Cârlan, Parohia
Cr\e[ti; Pr. Petric\ Heisu, Bac\u; Pr. Ciprian Bumbu, Parohia
Negre[ti; Pr. Marius Mo]ei, Parohia Co[nea; Pr. Gheorghe
Chirica, Parohia Filipeni; Pr. Mih\i]\ Popovici, Parohia
„Precista Mic\“, Roman, Pr. Costic\ Busuioc, Parohia „Sf.
Nicolae“, Bac\u; Pr. Gheorghe Bârjovanu, Parohia Orbic;
17 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ionu] Epure, Parohia „Intrarea Domnului `n Biseric\“, Bac\u, Pr. Vasile {ova, Parohia
„Sf. Treime“, Bac\u; Protos Emilian Ciobanu, M\n\stirea
„~n\l]area Domnului“, Zeme[;
18 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat [edin]a cu preo]ii din parohiile b\c\uane, la
Protopopiatul Bac\u;
19 noiembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catederala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a hirotesit duhovnic pe Pr. Daniel Popoiu, Parohia Opri[e[ti;
- a `ntâmpinat grupul de pelerini de la parohia Orbic,
veni]i `n vizit\ la Centrul eparhial;
20 noiembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „~nvierea
Domnului“, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

21

Pe 25 decembrie [i `n noaptea dintre ani,
PS Episcop-vvicar Ioachim B\c\uanul a slujit
la Catedrala arhiepiscopal\ din Roman.

- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Andrei
Dimofte, pe seama Parohiei „~nvierea Domnului“, Bac\u;
21 noiembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catderala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
22 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Toader Alixandrescu,
Parohia „Izvorul T\m\duirii“, D\rm\ne[ti; Pr. Petru Roncea,
Parohia Vii[oara;
23 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ioan Chirib\u, Parohia „Sf.
~mp. Constantin [i Elena“, Bac\u; Pr. Cristinel Te[u, Capela
„Sf. Arhid. {tefan“, Pompieri Moine[ti; d-l Alin Afren]oaei,
Bac\u; Pr. Ioan Vadana, Parohia S\uce[ti;
24 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat {edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
25 noiembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Buna Vestire [i Sf.
Mc. Ecaterina“, M\n\stirea Ca[in. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
26 noiembrie
- a oficiat Taina Sfântului Botez pentru pruncul Andrei Ioan
Epure, la Biserica „Sf. Nicolae“, Bac\u. Arostit cuvânt ocazional;
27 noiembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Cuv. Parascheva“, Parohia Secuieni, Protopopiatul Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotesit iconom pe Pr. Daniel P`c\, Parohia „Sf. Cuv.
Parascheva“, Secuieni;
28 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ioan Negoi]\, Protopop al
Protopopiatului Sascut; Pr. Daniel Marari, Parohia „Izvorul
T\m\duirii“, Fundu Tutovei; Protos. Arsenie Voaide[, M\n\stirea „Sf. Sava“, Berzun]i; Pr. Petru Roncea, Parohia Vii[oara;
29 noiembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Apostol Andrei“, din cadrul Combinatului siderurgic „Arcelor-Mittal“,
Gala]i. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
30 noiembrie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Sfântul Ierarh Nicolae“, Gala]i.

DECEMBRIE
1 decembrie
- a oficiat Slujba de Te-Deum `n centrul mun. Roman, cu
prilejul Zilei Na]ionale. A rostit cuvânt ocazional;
- a oficiat Slujba de Te-Deum `n centrul Mun. Bac\u, cu
prilejul Zilei Na]ionale. A rostit cuvânt ocazional;
2 decembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Radu Grigora[, Parohia M\gura II;
3 decembrie
- a participat la manifest\rile cultural-religioase „E vreme colindelor“, organizate la Centrul eparhial, cu prilejul lans\rii volumului „Colindul `n crea]ia coral\ româneasc\“, autor Prof. Dr. Ovidiu Trifan;
- a participat la Concertul de colinde „Iat\, vin
colind\tori!“ sus]inut `n Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa
Parascheva“, Roman, de c\tre grupul psaltic „Melozii Romanului“ din Roman [i Corul „Animus“ al Operei Na]ionale,
Ia[i. A rostit cuvânt ocazional;
4 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala „Na[terea Maicii
Domnului [i Sf. Ier. Nicolae“, Moine[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

REPERE

~n seara zilei de 6 decembrie, PS Episcop-vicar Ioachim
B\c\uanul a participat la concertul de Cr\ciun sus]inut
de maestrul Gheorghe Zamfir la Bac\u

- a participat la Concertul „Sus la’naltul cerului“, sus]inut de
maestrul Gheorghe Zamfir, `n Catedrala „Na[terea Maicii
Domnului [i Sf. Ier. Nicolae“, Moine[ti. A rostit cuvânt ocazional;
5 decembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Radu Grigora[, Parohia M\gura II; Pr. Ionu] Epure Parohia „Intrarea Domnului `n Biseric\“, Bac\u;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „Sf. Nicolae“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
6 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Ier. Nicolae“,
Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a participat la Concertul „Colindul sfânt [i bun“, sus]inut de maestrul Gheorghe Zamfir, `n sala Teatrului de var\
din Bac\u. A rostit cuvânt ocazional;
7 decembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a primit vizita unui grup de colind\tori de la Casa de
copii din Tg. Ocna;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Adrian Ciprian Ghinea, Parohia „{erb\ne[ti“, Bac\u;
8 decembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
9 decembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Costel Mare[, Protopop al
Protopopiatului Moine[ti; Pr. Octavian B\lan, Capela
Penitenciar Bac\u; Protos. Eftimie Bolin, M\n\stirea
„Adormirea Maicii Domnului“, R\chitoasa; Pr. Constantin
Mere Albe, Capela „Sf. Pantelimon“, D\rm\ne[ti;
10 decembrie
- a f\cut parte din delega]ia de ierarhi a Patriarhiei
Române, care s-a deplasat `n Fran]a, pentru a participa la hirotonia PC Arhim. Ignatie Trif, `n treapta de arhiereu vicar al
Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei [i Portugaliei;
11 decembrie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS
Iosif, Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei
Centrale [i Meridionale, a oficiat Sfânta Liturghie `n
Catedrala Mitropolitan\ Sfin]ii Arhangheli Mihail, Gavriil [i
Rafail din Paris, `n cadrul c\reia a fost hirotonit PC Arhim.
Ignatie Trif, `n treapta de arhiereu.
12 - 15 decembrie
- s-a `ntâlnit cu români din comunit\]ile ortodoxe din Paris;
16 decembrie
- a participat la lucr\rile Sinodului Mitropolitan, `ntrunit
la Centrul eparhial Ia[i, sub pre[edin]ia IPS Teofan,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei;
18 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „~nvierea
Domnului“, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.

- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Andrei
Dimofte, pe seama Parohiei „~nvierea Domnului“, Bac\u;
- a oficiat slujba de sfin]ire a magazinului de obiecte biserice[ti „Sf. Anastasia“, Bac\u;
- a participat la Slujba Vecerniei, `n Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a participat la Concertul de colinde „Veni]i la
Bethleem!“, sus]inut de grupuri corale ale maicilor din
m\n\stirile eparhiei, elevi de seminar [i preo]i din
Protopopiatul Bac\u, la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa
Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt ocazional;
19 decembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
20 decembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
21 decembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
22 decembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
23 decembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit grupuri de colind\tori;
-a transmis mesaj de Cr\ciun prin intermediul
Televiziunilor locale: CNS, Roman; Rom Tv; 1 Tv, Bac\u [.a.
24 decembrie
- a participat la Slujba Ceasurilor ~mp\r\te[ti, Slujba
Utreniei [i Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a primit soborul slujitorilor Catedralei arhiepiscopale
cu ajunul Cr\ciunului;
- a primit grupuri de colind\tori;
- a participat la Slujba Pavecerni]ei [i Litiei.
25 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
26 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfin]ii Voievozi“,
Cartierul CFR, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
28 decembrie
- audien]e, lucr\ri de birou [i coresponden]\;
29 decembrie
- audien]e, lucr\ri de birou [i coresponden]\;
30 decembrie
- audien]e, lucr\ri de birou [i coresponden]\;
31 decembrie
- audien]e, lucr\ri de birou [i coresponden]\;
- a oficiat Slujba de Te-Deum la cump\na dintre ani, `n
Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A
rostit cuvânt ocazional.
1 ianuarie 2012
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Sf=nta Treime“
din Cimitirul Eternitatea din Bac\u.
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