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~ntâlniri la r\scruce de vie]i
~ncercarea de a zugr\vi
portretul autentic, care s\
`nm\nuncheze exhaustiv
tr\s\turile Preafericitului
P\rinte Patriarh Daniel,
este o `ntreprindere temerar\, cu slabe [anse de reu[it\, c\ci, din orice unghi sar `ncerca abordarea complex\ a personalit\]ii Preafericirii Sale, nimeni nu ar
reu[i s\ exprime multitudinea `nsu[irilor [i activit\]ilor care-l definesc. Totu[i, `n acest an, când ~ntâist\t\torul Bisericii noastre Ortodoxe, P\rintele Patriarh Daniel, a `mplinit
frumoasa vârst\ de 60 de
ani, cei care au avut [ansa
s\-i stea `n preajm\, sau s\
`[i desf\[oare activitatea
sub binecuvântarea Preafericirii Sale, nu pot l\sa s\
treac\ evenimentul f\r\ a
`mp\rt\[i câteva gânduri
care s\ r\mân\ m\rturie
peste ani despre Patriarhul
care a deschis o nou\ perspectiv\ Bisericii Ortodoxe
Române.
† Ioachim B\c\uanul,
Episcop-v
vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului

F\r\ inten]ia de a cataloga imensitatea
faptelor pe care le-a `mplinit ~ntâist\t\torul
anul III (XI) nr. 7

nostru pe multiple planuri `n Biseric\ [i nu
numai - toate acestea se cunosc [i s-au scos
`n eviden]\ cu acurate]e de biografii Preafe-

ricirii Sale -, `n r=ndurile care urmeaz\ voi
`ncerca doar s\ punctez momentele pentru
care con[tiin]a m\ `ndeamn\ s\-mi ar\t per- Â
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Pe profesorul Dan Ilie Ciobotea de la Institutul
Ecumenic de la Geneva l-aam `ntâlnit pentru prima
dat\ la Ia[i, `n preajma Patriarhului Teoctist.

Â manent recuno[tin]a pentru binefacerile pe Profesorul occidental
care le-am primit de la Dumnezeu prin PF devenit c\lug\r
P\rinte Patriarh Daniel.
De 25 de ani `mi petrec via]a `n contextul
activit\]ilor Preafericitului P\rinte Patriarh
Daniel. Mai toate `mplinirile mele pe mai
multe planuri le-am realizat sub binecuvântarea Sa. P\rintele Patriarh Daniel a fost
pentru mine un adev\rat ghid [i p\rinte duhovnicesc, care mi-a indicat drumul `n momentul `n care via]a mea ajunsese la r\scruce, ca apoi s\ m\ `nso]easc\ permanent pe
calea pe care mi-a ar\tat-o. A fost foarte important pentru mine ca `n via]a mea s\ g\sesc
OMUL trimis de Dumnezeu, care s\ `mi dea
impulsul [i sus]inerea necesare, s\dindu-mi
`n suflet curajul de a continua lupta `n contextul noilor provoc\ri ale vie]ii.

Pe profesorul Dan Ilie Ciobotea de la
Institutul Ecumenic de la Geneva l-am
`ntâlnit pentru prima dat\ la Ia[i, `n preajma
Patriarhului Teoctist. Era prin anul 1987.
~mi amintesc de primul s\u discurs teologic, pe care l-a adresat preo]ilor aduna]i
la o conferin]\ `n sala „Iustin Moisescu“ de
la Centrul mitropolitan din Ia[i. La acea
vreme auzisem multe despre reputatul profesor care purta stindardul Ortodoxiei prin
Europa [i mai citisem din articolele sale
publicate `n revistele de teologie, dar din
momentul când l-am `ntâlnit fa]\ c\tre fa]\
mi-am dat seama c\ este un om `n care
Dumnezeu a s\dit mai multe daruri, iar el

Misiune ortodox\ `n Occident
Recuno[tin]a mea se `ndreapt\ spre P\rintele Patriarh Daniel pentru c\ la data de 30 decembrie 1990, PF P\rinte Patriarh Daniel a fost
cel care a invocat harul lui Dumnezeu pentru a

fi `nvestit `n treapta sacerdotal\ de preot. De
asemenea, Preafericirea Sa, pe atunci Mitropolit
al Moldovei [i Bucovinei, `n noaptea dintre ani,
la 1 ianuarie 1991, dup\ Tedeum-ul din para-
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se str\duie[te s\ le `nmul]easc\ `nsutit. ~n
calitatea pe care o aveam atunci, secretar de
cabinet al Patriarhului Teoctist, (care pe
vremea aceea era [i Loc]iitor de Mitropolit
al Moldovei [i Sucevei), am avut `ndr\zneala de a pune câteva `ntreb\ri distinsului
teolog, la care mi-a r\spuns cu delicate]ea
profesorului de tip occidental, `nc\rcat de
[tiin]\, dar [i de smerenie. Pe atunci, cel ce
a devenit Patriarhul Mileniului al III-lea al
Bisericii Ortodoxe Române, se hot\râse
deja s\ intre `n via]a monahal\ sub bagheta
spiritual\ a P\rintelui Cleopa [i a celorlal]i
p\rin]i `mbun\t\]i]i ai Sih\striei acelor ani.
Cum [i eu mi-am `nceput via]a monahal\ la
aceea[i m\n\stire, am schimbat câteva idei
despre modul de via]\ a m\n\stirii [i despre
via]a c\lug\reasc\ `n general, care a devenit Â
clisul re[edin]ei mitropolitane de la Ia[i, m-a hirotesit protosinghel.
La ini]iativa [i cu binecuv=ntarea P\rintelui
Patriarh Daniel am avut posibilitatea de a studia
`n str\in\tate, unde mi-am aprofundat cuno[tin]ele teologice, dar am `nv\]at [i cum s\-mi struc-

Procesiune cu c=teva dintre icoanele donate de PF P\rinte Patriarh Daniel
a[ez\mântului monastic de la Rosiers, Fran]a
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Â

~ntr-oo contemporaneitate eclectic\ [i sincretic\, `n care circula]ia
valorilor, dar [i a popula]iilor risc\ pierderea identit\]ii religioase
[i etnice, cuvântul PF P\rinte Patriarh Daniel reu[e[te s\ dea
sens [i statornicie Ortodoxiei [i românismului de pretutindeni.
Â centrul preocup\rilor duhovnice[ti ale PF voi fi hirotonit `n aceea[i treapt\ de gândirii [i sensibilit\]ii, trecând dincolo de
P\rinte Patriarh Daniel.

Trepte de via]\
Anii [i-au urmat cursul firesc pentru
fiecare dintre noi. Ast\zi, admirând chipul
paradigmatic al P\rintelui Patriarh, acesta
`mi d\ siguran]\ [i statornicie `n ceea ce
prive[te identitatea Ortodoxiei române[ti `n
sânul Ortodoxiei universale, dar [i `n rela]ia
fr\]easc\ cu celelalte confesiuni cre[tine.
Am avut prilejul s\ fiu prezent la multe
dintre evenimentele care au marcat via]a PF
P\rinte Patriarh Daniel. Când am asistat la
hirotonia c\lug\rului Daniel `n treapta de
ieromonah, nici nu b\nuiam c\ la rându-mi

Â

turez via]a `ntr-o lume din ce `n ce mai ostil\ [i
divizat\. {i pentru aceasta m\ simt recunosc\tor.
De asemenea, gratitudinea mea se `ndreapt\
spre Preafericitul Patriarh Daniel [i pentru c\
mi-a deschis drumul bornat cu semne ale
dragostei lui Dumnezeu care s\ m\ poarte prin
labirintul acestei lumi, d=ndu-mi primele sfaturi, care mi-au fost de mare folos pentru a m\
adapta la via]a Occidentului secularizat p\strându-mi `n acela[i timp identitatea.
~n continuare, cu binecuv=ntarea [i sus]inerea Prefericirii Sale, am reu[it s\ fondez prima
m\n\stire româneasc\ ortodox\ din Occident, `n
Fran]a, la Rosiers. Acolo, sub ocrotirea Maicii
Domnului, au primit paternitate spiritual\ mul]i
credincio[i români, dar [i de alte na]ionalit\]i.
Dup\ ob]inerea titlului de doctor `n Teologie, 26 octombrie 1994, am avut binecuvântarea s\ continui activitatea de misionar `n Fran]a,
reu[ind s\ organizez multiple ac]iuni culturalreligioase, administrativ-gospod\re[ti, caritabile [i umanitare, `ntre care amintesc: consolidarea duhovniceasc\ a m\n\stirii „L’Annonciation“ Rosiers; participarea, ca organizator, la
dou\ expozi]ii ale Bibliei, `mpreun\ cu Societatea biblic\ francez\ la Melun [i Issy les Moulineaux; preg\tirea, `n a[ez\mintele m\n\stirii
„Buna Vestire“ de la Rosiers, a dou\ congrese
ale Fraternit\]ii Ortodoxe din Occident; trimiterea `n ]ar\ a peste o sut\ de tone de ajutoare
umanitare; determinarea multor români din
Fran]a [i Germania s\ revin\ sub omoforul canonic al Bisericii Mame (dac\ Biserica româneasc\ „Sfin]ii Arhangheli“ din Cartierul Latin
din Paris a revenit Patriarhiei Române, eveniment ce s-a realizat sub protia PF P\rinte Patriarh Daniel, `n anul 2009, pot spune c\ premisele
acestui eveniment au fost puse `ntre anii 1991-
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Preafericirea Sa; iar când slujeam Liturghia
`n calitate de diacon, al\turi de soborul ierarhilor [i preo]ilor aflat sub protia PF P\rinte
Patriarh Teoctist la Ia[i, `n Catedrala mitropolitan\, `n ziua de 1 iulie 1990, nu-mi imaginam c\ cel care atunci era instalat ca mitropolit al Moldovei avea s\ m\ hirotoneasc\
`n treapta de arhiereu `n una dintre eparhiile
aceleia[i istorice mitropolii.
„Totul este providen]\ [i totul este har“,
s-a spus `nc\ din zorii cre[tinismului. Patriarhul nostru de ast\zi a urcat nu doar treptele demnit\]ilor biserice[ti, ci [i pe cele ale
vie]ii duhovnice[ti. De la primul discurs pe
care l-am ascultat acum 25 de ani, pân\ la
cele din prezent, pot spune c\ Preafericirea
Sa [i-a p\strat consisten]a [i profunzimea

abstrac]iunea cuvântului [i relevând sensurile adânci ale acestuia. Chemarea sa la
`nalta slujire `n Biserica noastr\ a fost voit\
de Dumnezeu pentru acest popor binecuvântat. ~ntr-o contemporaneitate eclectic\ [i sincretic\, `n care circula]ia valorilor, dar [i a
popula]iilor risc\ pierderea identit\]ii religioase [i etnice, cuvântul PF P\rinte Patriarh
Daniel reu[e[te s\ dea sens [i statornicie
Ortodoxiei [i românismului de pretutindeni.
~mi amintesc [i de Congresul Fraternit\]ii Ortodoxe din anul 1993, organizat
la Blankenberge, Belgia, unde Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, pe atunci
Mitropolit al Moldovei, a fost invitat s\
]in\ o conferin]\ `n plen, `n fa]a a peste
800 de participan]i din toat\ Europa. Â

Cu binecuv=ntarea PF Patriarh Daniel, Protos. Ioachim Giosanu a devenit
slujitor pentru comunitatea ortodoc[ilor români afla]i la Paris

2000, perioad\ `n care m\ aflam acolo); organizarea primelor pelerinaje de tip ortodox `n
regiunea parizian\, cu prilejul cinstirii Cuvioasei
Paraschiva [i a Sfântului Mathurin de Larchant.
Sentimente de recuno[tin]\ am sim]it [i c=nd
Prefericirea Sa a donat a[ez\mântului monastic

de la Rosiers c\r]i, icoane [i odoare biserice[ti,
care `ntregesc [i acum patrimoniul spiritual al
acestei m\n\stiri. Tot sub binecuvântarea Preafericirii Sale, `n periplul meu misionar din Occident, am participat la multe `ntruniri, congrese,
simpozioane ecumenice [i am intrat `n contact
cu diferite personalit\]i ale lumii occidentale.

5

Prefericitul P\rinte Patriarh Daniel, care m-aa `ncredin]at
eminentului profesor de teologie, recunoscut ca unul dintre cei
mai mari teologi laici ai secolului al XX-llea, Olivier Clément,
cel care mi-aa fost `ndrum\tor [tiin]ific la lucrarea de doctorat.
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Sub paternitatea
spiritual\
a P\rintelui St\niloae

Lucrarea
de doctorat a
PS Episcop
Ioachim
B\c\uanul,
dedicat\ teologiei P\rintelui
D. St\niloae

Activitatea mea `n Fran]a a fost `ncununat\ pe plan cultural
cu `nscrierea la doctorat. Pentru aceasta, recuno[tin]a mea se
`ndreapt\ c\tre Prefericitul P\rinte Patriarh Daniel, care m-a
`ncredin]at eminentului profesor de teologie, recunoscut ca
unul dintre cei mai mari teologi laici ai secolului al XX-lea,
Olivier Clément, cel care mi-a fost `ndrum\tor [tiin]ific la lucrarea de doctorat: „La Déification de l’homme d’après la pensée du Père Dumitru St\niloae“. Lucrarea a ap\rut `n volum la
Editura Trinitas din Ia[i, cu binecuv=ntarea Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei [i
Bucovinei, la 10 ani de la trecerea `n ve[nicie a P\rintelui
St\niloae - mentorul teologic al Preafericirii Sale.

P\rintele Dumitru St\niloae a fost mentorul PF P\rinte Patriarh Daniel

Tema pe care a abordat-o s-a intitulat „Le
Sacrement du frère“ („Taina fratelui“). La
aceea[i manifestare a sus]inut un referat [i
Â reputatul teolog Kallistos Ware. Textele

celor doi ierarhi s-au dezb\tut `n sec]iuni
diferite de c\tre participan]i. S-a f\cut [i o
statistic\ ce ar\ta care a fost cel mai bun
referent. P\rerile au fost, bine`n]eles,

`mp\r]ite, `ns\ s-a concluzionat c\ referatul Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel a fost mult mai cald, mai duhovnicesc, `n raport cu cel al episcopului Â
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Ziua de 1 iulie 2004 a r\mas zi istoric\ pentru Moldova,
când Preafericitul P\rinte Daniel a prezidat s\rb\toarea
de la Borze[ti, sfin]ind pictura Bisericii lui {tefan.

Un sfat
paradigmatic
De asemenea, sunt recunosc\tor PF P\rinte Patriarh Daniel, c\, `n calitate de Mitropolit al Moldovei, a `naintat [i sus]inut
`n cadrul Sfântului Sinod propunerea
~naltpreasfin]itului Arhiepiscop Eftimie,
pentru a fi ales arhiereu-vicar al uneia dintre cele mai vechi eparhii din ]ar\. ~i voi
mul]umi mereu pentru c\, dup\ ce s-au
`mplinit toate cele necesare din punct de
vedere administrativ, `n ziua de 1 mai
2000, a doua zi de Pa[ti, prin mâinile Preafericirii Sale, `nconjurat de al]i ierarhi ai
Sfântului Sinod, Preamilostivul Dumnezeu a trimis harul S\u [i am fost `nvestit
`n sublima treapt\ de arhiereu al Bisericii
Ortodoxe Române! Cu grij\ p\rinteasc\,
Preafericirea Sa mi-a dat atunci primul
sfat, care mi-a fost ulterior paradigm\: „Ai
grij\, Preasfin]ite, c\ `n aceast\ demnitate
de ierarh pe cei buni trebuie s\-i aju]i s\
fie mai buni, iar pentru cei r\i trebuie s\ te
rogi ca Dumnezeu s\-i `n]elep]easc\ [i la
cuno[tin]a adev\rului s\ vin\“!

La 1 mai 2000,
PF P\rinte Patriarh
Daniel, `n calitate
de Mitropolit
al Moldovei
[i Bucovinei, `nmâna
PS Episcop Ioachim
B\c\uanul
`nsemnele arhiere[ti,
la hirotonia
ca arhiereu al
Episcopiei
Romanului [i
Bac\ului

Binecuvântare arhiereasc\ din Betleemul [tefanian

Manifest\rile cultural-religioase dedicate Sf. Voievod {tefan cel Mare `n anul
2004 au debutat la Biserica voievodal\ „Adormirea Maicii Domnului“ din
Borze[ti cu s\vâr[irea Sfintei Liturghii arhiere[ti, sub protia PF P\rinte Patriarh
Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

Cu bucurie [i recuno[tin]\ ne amintim,
clerul [i credincio[ii din Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului, de anul [tefanian
2004, c=nd Preafericitul P\rinte Patriarh
Daniel, `n calitate de Mitropolit al
Moldovei [i Bucovinei, ne-a sus]inut `n
cadrul Sfântului Sinod ca manifest\rile
cultural religioase s\ `nceap\ de la
Borze[ti, Betleemul [tefanian! Ziua de 1
iulie 2004 a r\mas zi istoric\ pentru
Moldova, când Preafericitul P\rinte Daniel
a prezidat s\rb\toarea de la Borze[ti,
sfin]ind pictura Bisericii lui {tefan
„Adormirea Maicii Domnului“. ~n acela[i
an a `nceput extinderea ariei de emisie a
postului de Radio Trinitas, din zona Ia[ilor
`n alte eparhii, prima fiind Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului, pe atunci episcopie. Personal, PF Patriarh Daniel a venit
s\ inaugureze [i s\ sfin]easc\ studiourile de
radio de la Bac\u, Moine[ti [i One[ti.

Â teolog Kallistos Ware. Discipolul preferat sal\. Preafericitul Patriarh Daniel vorbea (era episcopul simbolic de Patmos).
al marelui teolog Dumitru St\niloae devenise, asemenea dasc\lului s\u, o voce
ortodox\ de referin]\ `n teologia univeranul III (XI) nr. 7

ca un p\stor care purta de grij\ la peste
1000 de parohii [i de m\n\stiri, pe când
cel\lalt vorbea ca un teolog f\r\ eparhie

P\rintele patriarh era p\storul cel bun de
care oile cuv=nt\toare trebuiau s\ asculte
[i pe care trebuiau s\-l urmeze.
Â
7

~mi amintesc cu gratitudine c\ PF P\rinte Patriarh Daniel
mi-aa dat primele sfaturi `n organizarea sectorului cultural al
eparhiei, pe care mi-ll `ncredin]ase arhiereul locului,
reeditând dup\ 50 de ani revista „Cronica Romanului“.

Sprijin la definitivare
proiectului
Catedralei din Bac\u

~NTÂLNIRI {I
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Catedrala
„~n\l]area
Domnului“
din Bac\u

~n calitate de Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei,
Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel mi-a fost pov\]uitor [i
`ndrum\tor `n numeroase activit\]i pe care le-am desf\[urat
`n eparhia noastr\. Astfel, `mi amintesc cu gratitudine c\
mi-a dat primele sfaturi `n organizarea sectorului cultural
al eparhiei pe care mi-l `ncredin]ase arhiereul locului,
reeditând dup\ 50 de ani revista „Cronica Romanului“.
Preafericirea Sa m-a sprijinit [i prezidând multe [edin]e de
lucru `n definitivarea proiectului Catedralei „~n\l]area
Domnului“ Bac\u, unde am fost `mbisericit de ierarhul
locului, Episcopul Eftimie.

Vizita PF P\rinte Patriarh Daniel pe [antierul din Bac\u (septembrie 2009)

Â Cr=mpeie de recuno[tin]\
De aceea m\ bucur acum c\ i-am ascultat
totdeauna sfatul, angaj=ndu-m\ s\ `l urmez
permanent, sperând s\ nu-l dezam\gesc nicio-

dat\. {i, pentru aceasta, acum, la `mplinirea a
60 de ani de via]\ d\ruit\ lui Dumnezeu, am
dorin]a de a-i transmite din toat\ inima recuno[tin]a pentru p\rinteasca-i grij\ pe care

am sim]it-o atât `n fiecare moment de r\scruce
al vie]ii mele, c=t [i `n momentele care marcheaz\ istoria contemporan\ a Eparhiei Romanului [i Bac\ului. Aceste crâmpeie de re- Â
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Preafericirea voastr\, ruga]i-vv\
„P
lui Dumnezeu pentru bun\sporirea
duhovniceasc\ a eparhiei pe care o iubi]i!“

Evenimente istorice pentru
Eparhia Romanului [i Bac\ului
M\ simt dator s\ mul]umesc `nc\ o dat\ Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel [i Sf=ntului
Sinod pentru `ncrederea
pe care mi-au ar\tat-o `n
anul 2008, când mi s-au
`ncredin]at atribu]ii chiriarhale pentru a prelua `n
direct\ coordonare `ntreaga activitate administrativ\, pastoral\ [i misionar\ a Eparhiei Romanului, Preasfin]itul Eftimie fiind `n continuare
chiriarhul simbol al eparhiei! ~n virtutea acestei
`nvestiri, `n to]i anii care
au urmat s-au `mplinit evenimente unice [i istorice `n eparhia noastr\.
Al\turi de venerabilul
Arhiepiscop Eftimie, am
derulat o serie de manifest\ri de amploare `ncununate de comemorarea
a 600 de ani de la atestarea documentar\ a Catedralei arhiepiscopale din
Roman, pe 11 octombrie
2008, ca dup\ un an, pe
13 septembrie 2009, s\
marc\m proclamarea oficial\ a ridic\rii eparhiei la
rangul de arhiepiscopie.
~n zilele de 12-13
septembrie 2009, PF P\rinte Patriarh Daniel a
poposit `n eparhia noastr\ pentru a-i conferi acesteia titulatura de arhiepiscopie! Prin tomosul patriarhal, Episcopia
Romanului a primit denumirea de Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului.
Pentru acest fapt vom fi
pururi recunosc\tori.

La 9 ani de la hirotonia `ntru arhiereu a PS P\rinte Ioachim B\c\uanul,
PF Patriarh Daniel a fost prezent `n mijlocul clerului [i al credincio[ilor din
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului pentru proclamarea oficial\ a ridic\rii eparhiei
la rangul de arhiepiscopie. Ierarhii au dob=ndit [i ei rangurile specifice noii titulaturi:
arhiepiscop (IPS P\rinte Eftimie Luca) [i episcop-vicar (PS P\rinte Ioachim B\c\uanul)

Â cuno[tin]\ vor ca, atât `n nume personal, cât [i `n Hristos Domnul fa]\ de Preafericitul P\rinte purtare de grij\ [i acela[i sprijin duhovnicesc.
`n al p\stori]ilor eparhiei noastre, clerici [i mireni, la acest ceas aniversar, s\ reflecte `nalta
pre]uire pe care o purt\m [i dragostea noastr\
anul III (XI) nr. 7

Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom=ne. ~n acela[i timp, n\d\jduim c\ ne vom bucura [i de acum `nainte de aceea[i p\rinteasc\

Preafericirea voastr\, ruga]i-v\ lui Dumnezeu
pentru bun\sporirea duhovniceasc\ a eparhiei
pe care o iubi]i!
9

Vineri, 22 iulie, Preafericitul P\rinte Patriarh
Daniel a `mplinit 60 de ani de via]\.

~NTÂLNIRI {I
~MPLINIRI

Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului,
`n grija PF P\rinte Patriarh Daniel
Vineri, 22 iulie, Preafericitul
P\rinte Patriarh Daniel a
`mplinit 60 de ani de via]\.
Ur\rile de felicitare din partea clericilor [i credincio[ilor
Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului au fost transmise de
c\tre Preasfin]itul Episcop
Ioachim B\c\uanul.
~n bogata sa activitate, Preafericitul P\rinte Patriarh
Daniel a f\cut mai multe
vizite canonice `n Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului.
Astfel, `n ultimul deceniu, PF
P\rinte Patriarh Daniel a fost
prezent la toate momentele
importante din via]a acestei
eparhii.
Cu ocazia anivers\rii PF P\rinte Patriarh
Daniel, la Catedrala Patriarhal\ din Bucure[ti, `n
prezen]a ierarhilor membri ai Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, reprezenta]ilor Bisericilor [i cultelor din ]ar\, autorit\]ilor centrale [i
locale, precum [i a numero[i credincio[i, Preasfin]itul P\rinte Ciprian Câmpineanul, Episcopvicar patriarhal, a oficiat slujba Te Deum-ului,
`nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi.

„Am mul]umit lui Dumnezeu
pentru darul vie]ii“
La finalul slujbei de „Te Deum“, ~naltpreasfin]itul P\rinte Lauren]iu, Mitropolitul Ardealului, a
adresat Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul
României, un mesaj de felicitare, oferindu-i `n dar
o icoan\ a Sfintei Treimi, din partea membrilor
Sfântului Sinod. „~n aceast\ zi am mul]umit lui
Dumnezeu pentru darul vie]ii [i pentru darurile
pe care le d\ruie[te fiec\rui om [i pentru ajutorul
dat de Dumnezeu, de Sfânta Treime, pentru ca
darurile s\ poat\ fi cultivate [i s\ devin\ roditoare“, a spus, printre altele, ~ntâist\t\torul Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, Preasfin-

]itul P\rinte Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar
patriarhal [i Secretar al Sfântului Sinod, a dat
citire „Actului Aniversar“ al Permanen]ei Consiliului Na]ional Bisericesc [i al Permanen]ei
Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucure[tilor, tip\rit pe pergament, [i a oferit Patriarhului
României o cârj\ arhiereasc\, semnul v\zut al
`nvestirii de c\tre Dumnezeu cu puterea de a conduce Biserica Ortodox\ Român\.

Apoi, `ncepând cu ora 12:00, `n sala Aula
Magna „Teoctist Patriarhul“ din incinta Palatului Patriarhiei a avut loc un moment festiv,
ce a debutat prin citirea mesajelor de felicitare,
continu=nd cu lansarea albumului aniversar
„Lucrând spre zidirea Bisericii“ [i a volumului
omagial „Euharistirion Patriarhului Daniel al
României“, ap\rute la Editura „Basilica“ a Patriarhiei Române.
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Prima `ntâlnire a PF P\rinte Patriarh Daniel cu credincio[ii
din aceast\ zon\ a Moldovei a fost la 1 mai 2000,
când a hirotonit `ntru arhiereu pe Preasfin]itul P\rinte Ioachim
B\c\uanul, pe seama Episcopiei Romanului.
Â De 10 ani, mereu prezent
`n via]a Eparhiei Romanului
~n bogata sa activitate, Preafericitul P\rinte
Patriarh Daniel i-a avut `n vedere, nu o dat\, [i pe
ierarhii, preo]ii [i credincio[ii Eparhiei Romanului [i Bac\ului. At=t `n calitate de Mitropolit al
Moldovei [i Bucuvinei, c=t [i `n calitate de
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel a f\cut mai multe
vizite canonice `n Arhiepiscopia Romanului [i
Bac\ului. Astfel, `n ultimul deceniu, PF P\rinte
Patriarh Daniel a fost prezent la toate momentele
importante din via]a acestei eparhii.
Prima `nt=lnire cu credincio[ii din aceast\ zon\
a Moldovei a fost una de o importan]\ cov=r[itoare
pentru istoria contemporan\ a eparhiei, c=nd, la 1
mai 2000, PF P\rinte Patriarh Daniel a hirotonit
`ntru arhiereu pe Preasfin]itul P\rinte Ioachim
B\c\uanul, pe seama Episcopiei Romanului.
Dup\ c=]iva ani, la 18 octombrie 2003, `n calitate de Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei, PF
P\rinte Patriarh Daniel a fost prezent la Bac\u,
unde, al\turi de al]i ierarhi ai Sf`ntului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Rom=ne, a oficiat slujba de
sfin]ire a Bisericii „Sf. Dumitru“ din Municipiul
Bac\u, unul dintre cele mai mari l\ca[uri de cult
construite `n România dup\ 1990. Cu aceast\ ocazie au fost aduse, pentru prima oar\ la Bac\u,
moa[tele Sf=ntului Mare Mucenic Dimitrie.

La 18 octombrie 2003, `n calitate de Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei, PF P\rinte
Patriarh Daniel, al\turi de al]i ierarhi ai Sf=ntului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Rom=ne, a oficiat slujba de sfin]ire a Bisericii „Sf. Dumitru“ din Municipiul Bac\u

Binecuv=nt\ri multiple `n 2004
La mai pu]in de un an, PF P\rinte Daniel, `n
demnitatea de Mitropolit al Moldovei [i Buco-

Re`nnoiri
administrative
~n luna septembrie a acestui an se `mplinesc
patru ani de la alegerea [i `ntronizarea
Preafericitului P\rinte Daniel `n fruntea Bisericii
Ortodoxe Române.
Prin Hot\rârea Sfântului Sinod nr. 1078 din data de 17.03.2008, ]inându-se seama de starea de s\n\tate a IPS Eftimie, i s-au `ncredin]at Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul atribu]iile chiriarhale prev\zute la art. 88,
din Statutul de organizare [i func]ionarea al Bisericii Ortodoxe Române.
Cel mai important eveniment petrecut `n eparhie `n aceast\ perioad\ a
fost `n\l]area Episcopiei Romanului la rangul de arhiepiscopie, cu titulatura „Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului“. Prin Hot\rârea cu nr. 3621
din data de 19 iunie 2009, analizându-se referatul de `naintare, precum [i
faptul c\ Episcopia Romanului are sub jurisdic]ie, pe lâng\ ]inutul
Romanului, `ntregul jude] Bac\u, Sfântul Sinod a aprobat `n\l]area
Episcopiei Romanului la rangul de arhiepiscopie, schimbarea titulaturii
acesteia `n Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului [i `nscrierea ei `n
Statutul pentru organizarea [i func]ionarea Bisericii Ortodoxe Române cu
titlul Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului. Prin aceea[i hot\râre, Sfântul
Sinod a aprobat conferirea rangului de arhiepiscop Preasfin]itului P\rinte

anul III (XI) nr. 7

vinei, la 29 mai 2004, `nso]it de Preasfin]itul
Episcop Ioachim B\c\uanul, a sfin]it studiourile
locale ale postului de Radio Trinitas din Bac\u [i
One[ti, marc=nd astfel extinderea semnificativ\ a

Eftimie, ce poart\ de atunci titulatura ~naltpreasfin]itul P\rinte Eftimie,
Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului, [i promovarea Preasfin]itului
Arhiereu-vicar Ioachim B\c\uanul la rangul de episcop-vicar, cu titulatura Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. Proclamarea Tomosului Patriarhal
emis cu acest prilej de Cancelaria Sfântului Sinod s-a f\cut `n data de 13
septembrie 2009, dup\ Sfânta Liturghie arhiereasc\ s\vâr[it\ sub protia
Preafericirii Sale, Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel.
~n urma ridic\rii la rangul de arhiepiscopie, `n anul 2010 s-a decis reorganizarea administrativ\ a teritoriului eparhiei `n scopul eficientiz\rii
activit\]ii misionar-pastorale. Astfel, protopopiatele Bac\u Nord [i Bac\u
Sud s-au comasat `ntr-unul singur, Protopopiatul Bac\u, [i au luat na[tere
dou\ noi protoierii, la Buhu[i [i Sascut. Astfel, parohiile aflate sub jurisdic]ia Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului sunt `n prezent organizate `n
6 protopopiate: Roman, Bac\u, One[ti, Moine[ti, Sascut [i Buhu[i.
Re`nnoirea administrativ\ a continuat prin organizare, `n primul
trimestru al anului 2010, de alegeri pentru formele de conducere ale
unit\]ilor administrative biserice[ti: consiliul parohial, comitetul parohial, consiliul eparhial [i adunarea eparhial\.
Din punct de vedere administrativ bisericesc, `n ultimii ani, Centrul
eparhial de la Roman a `ncercat s\ coreleze activitatea unit\]ilor de cult
din subordine cu cerin]ele [i exigen]ele societ\]ii de ast\zi. Preo]ii din
cuprinsul eparhiei au fost `nscri[i la cursuri de perfec]ionare `n vederea
ob]inerii gradelor profesionale definitiv, II [i I, `n parohii a fost implementat un program informatic menit s\ u[ureze activitatea din cancelaria
parohial\ [i s-a desf\[urat un amplu program de inventariere a bunurilor
mobile [i imobile ale unit\]ilor de cult. (pr. Dan-Alexandru ANTOCE,
Consilier administrativ)
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Â

~n 2004, PF P\rinte Patriarh Daniel a fost
prezent `n mijlocul credincio[ilor din Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului la One[ti, Bac\u [i Borze[ti.

Â

~NTÂLNIRI {I
~MPLINIRI
ariei de emisie a postului de radio devenit ast\zi
al Patriarhiei Rom=ne.
~n acela[i an, o lun\ mai t=rziu, centrul Ortodoxiei rom=ne[ti avea s\ se mute la Borze[ti, acolo unde, `n cadrul serb\rii Anului lui {tefan cel
Mare, la 500 de ani de la mutarea la cele ve[nice
a „Atletului lui Hristos“, sub coordonarea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, s-a organizat unul
dintre cele mai frumoase momente liturgice consemnate `n aceast\ zon\ a Moldovei. La 1 iulie
2004, Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel,
al\turi de al]i 15 ierarhi, membri ai Sf=ntului
La 29 mai 2004, PF P\rinte Patriarh
Daniel, `nso]it de Preasfin]itul Episcop
Ioachim B\c\uanul, a sfin]it studiourile
locale ale postului de Radio Trinitas
din Bac\u, One[ti [i Moine[ti

Centrul eparhial Roman,
`ntr-o nou\ etap\ de dezvoltare
Sub `ndrumarea [i controlul Preasfin]itului
Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul, la Centrul
eparhial Roman, `n ultimii 4 ani, s-a `ncercat,
folosindu-ne de experien]a anilor trecu]i, [i
luând ca reper fondurile bugetare, rezolvarea,
pe cât posibil, a problemelor existente sau care
apar de la an la an, privind `ntre]inerea ansamblului Centrului eparhial. Fondurile necesare
cresc de la an la an, atât din cauza vechimii [i
degrad\rii sale, dar [i din cauza cre[terii continue a tarifelor.
~n ceea ce prive[te Centrul eparhial, s-au finalizat lucr\rile de renovare a vilelor Episcop
„Lucian Triteanu“, a C\minului preo]esc „Casa
Epivata“, a gardului `mprejmuitor din latura de
Est, a fabricii de lumân\ri „Sf. Fotini“ , a
birourilor administrative [i a trapezei, care deserve[te ob[tea [i angaja]ii Centrului.
De asemenea, `n Arhiepiscopia Romanului
[i Bac\ului, `n ultimii 4 ani s-au ridicat multe
biserici, case praznicale [i parohiale, multe dintre cele deja existente fiind reparate sau modificate, astfel `ncât s\ corespund\ nevoilor credincio[ilor [i standardelor impuse de legisla]ia actual\. Astfel, putem spune c\ Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului este un veritabil [antier.
~n acest moment, pe teritoriul Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului exist\ un num\r de 106
[antiere noi [i `n desf\[urare, dup\ cum
urmeaz\: 44 [antiere construc]ii noi de biserici,
15 [antiere extindere si/sau renovare biserici,
24 lucr\ri de pictur\ de nou si repictare, 13
[antiere construc]ii case parohiale de nou, 10
[antiere construc]ie case de pr\znuire (sociale).

~n septembrie 2009, PF P\rinte Patriarh Daniel a oficiat slujba de sfin]ire a
Caselor oficiale „Episcop Lucian Triteanu“ din incinta Centrului Eparhial Roman

Aceste interven]ii s-au f\cut `n majoritatea lor prin contribu]ia benevol\ a credincio[ilor, dar [i cu sprijinul autorit\]ilor centrale, jude]ene [i locale. Din partea Centrului eparhial, preo]ii au beneficiat, la cerere, de `ndrumare `n vederea ob]inerii informa]iilor referitoare la `ntocmirea documenta]iei necesare, desf\[urarea legal\ a activit\]ilor de construc]ie [i repara]ii, precum
[i `n vederea acces\rii de fonduri de la institu]iile statului.

Pentru identificarea [i controlul patrimoniului mobil [i imobil ce se afl\ `n posesia parohiilor [i m\nastirilor din eparhie, `n luna august a
anului 2010 a fost demarat\ ac]iunea de reinventariere a tuturor bunurilor mobile [i imobile. ~n acest scop a fost conceput, tip\rit [i distribuit c\tre toate parohiile un nou registru inventar. ~n momentul de fa]\ peste 90% dintre
aceste registre se afla la Centrul eparhial, fiind
completate la zi. (pr. Drago[ MUNTEANU,
Inspector Sectorul Patrimoniu [i construc]ii)
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~n 17 martie 2008, sub pre[edin]ia Preafericitului
P\rinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al BOR
ia decizia de a acorda prerogativele administrative
Preasfin]itului Episcop Ioachim B\c\uanul.

~n luna octombrie din anul 2010, `n ajunul serb\rii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Ia[i, Preafericitul P\rinte
Patriarh Daniel, aflat `n vizit\ pastoral\ `n Mitropolia Moldovei [i Bucovinei, a vizitat [i Centrul eparhial Roman

Â Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, a participat tare documentar\ a Catedralei „Sf. Cuvias\ Pa- „dintotdeauna Bac\ul a apar]inut jurisdic]iola slujba de sfin]ire a bisericii de la Borze[ti. Cu
aceast\ ocazie, Preafericitul P\rinte Patriarh
Daniel a apreciat c\ pictura realizat\ de maestrul
Grigorie Popescu, poate fi interpretat\ din perspectiva tensiunii ve[nice care exist\ `ntre lumin\
[i `ntuneric: „fondul `ntunecat al picturii simbolizeaz\ vremurile grele c=nd s-a n\scut [i a
crescut {tefan cel Mare, iar sfin]ii din biserica de
la Borze[ti sunt lumin\ peste `ntuneric. Ei au
biruit r\utatea prin lumina lui Hristos“. Slujba de
la Borze[ti a fost prima slujb\ transmis\ din
jude]ul Bac\u, `n direct la Radio Trinitas.

O nou\ etapa istoric\
~n 17 martie 2008, sub pre[edin]ia Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, Sf=ntul Sinod al
BOR ia decizia de a acorda prerogativele administrative Preasfin]itului Episcop Ioachim B\c\uanul, ceea ce determin\ dinamizarea activit\]ii
pastoral-misionare [i cultural-administrative a
Eparhiei Romanului [i Bac\ului.
Anul 2008 va r\m=ne astfel `n istoria eparhiei, mai ales c\, `n perioada 10-13 octombrie, s-a
marcat `ntr-un cadru solemn, 600 de ani de atesanul III (XI) nr. 7

rascheva“ din Roman [i, implicit, a Episcopiei
Romanului. ~n cuv=ntul de felicitare transmis cu
acest prilej, PF P\rinte Patriarh Daniel a subliniat
ideea c\ Episcopia Romanului reu[e[te s\ fie
ast\zi o eparhie dinamic\ [i misionar\, prin d\ruirea jertfelnic\ a episcopilor ei, dar [i a clerului,
monahilor [i credincio[ilor ei harnici [i darnici.
Anul urm\tor, la 13 septembrie 2009, un
alt eveniment a marcat istoria Eparhiei
Romanului, care a devenit, prin hot\r=re sinodal\, Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului.
Cu acest prilej, Preafericitul P\rinte Patriarh
Daniel a fost prezent la Catedrala arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman, unde,
al\turi de 15 mitropoli]i [i episcopi, a oficiat
slujba Sfintei Liturghii, a `nm=nat PS Episcop
Eftimie `nsemnele de arhiepiscop, [i a hirotesit episcop-vicar pe Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, p=n\ atunci arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului. ~n cuv=ntul rostit cu
acest prilej, PF P\rinte Patriarh Daniel a vorbit mul]imii despre motivele acestei decizii istorice a Sf=ntului Sinod al BOR, men]ion`nd,
printre altele, faptul c\ prin aceasta se recunoa[te un fapt istoric mereu valabil, c\ci

nal [i canonic de Eparhia Romanului“.
Dup\ un an, pe 13 octombrie 2010, `n ajunul
serb\rii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Ia[i,
Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, aflat `n vizit\ pastoral\ `n Mitropolia Moldovei [i Bucovinei, a ajuns [i la Centrul eparhial Roman, r\spunz=nd astfel invita]iei Preasfin]itului Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, de a veni la Catedrala arhiepiscopal\ pentru a-l vizita pe ~naltpreasfin]itul
Eftimie, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului.
Cu aceast\ ocazie, Catedralei arhiepiscopale din
Roman, Preafericitul P\rinte Patriarh i-a d\ruit o
Evanghelie, un volum despre activitatea social\ a
Bisericii [i volumul „Conduc\torul Cre[tin ~n]elept - ~nv\]\turile ~mp\ratului Vasile I Macedoneanul c\tre fiul s\u, Leon cel ~n]elept; Sfaturile
cre[tino-politice ale Mitropolitului Antim Ivireanul c\tre Domnitorul Ioan {tefan-Cantacuzino“.
Acest moment avea s\ `ncununeze seria
evenimentelor cultural-spirituale din Eparhia
Romanului [i Bac\ului, la care Preafericitul
P\rinte Patriarh Daniel a participat, ar\t=nd credincio[ilor c\, `n Moldova, Prefericirea Sa va fi
mereu acas\. (pr. Ctin GHERASIM)
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Lucr\rile de reabilitare a cl\dirilor `n care vor
func]iona cele dou\ centre au debutat `n luna
noiembrie a anului 2010, urmând a fi `ncheiate,
conform planului, `n luna mai a anului 2012.

FUNDA}IA
MELCHISEDEC

Stadiul lucr\rilor la Centrele sociale
ale Funda]iei „Episcop Melchisedec“
Re`nfiin]at\ `n anul 1994 de c\tre PS Ioachim Mare[, pe
atunci Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului [i
Hu[ilor, Funda]ia „Episcop Melchisedec“ este condus\
ast\zi de c\tre Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
desf\[urând o activitate intens\, atât `n domeniul
social-filantropic, cât [i `n cel cultural.
~n Roman, `ncep=nd cu anul 2009, Funda]ia „Episcop
Melchisedec“ `[i concentreaz\ activitatea spre derularea
a dou\ proiecte, finan]ate cu fonduri europene, care au
ca finalitate amenajarea a dou\ centre sociale: un
Centru de zi pentru copii din familii `n dificultate [i un
Centru Social Multifunc]ional. Prin `nfiin]area acestor
dou\ centre, Funda]ia dore[te s\ sprijine un num\r cât
mai mare de familii aflate `n dificultate, oferind o gam\
variat\ de servicii sociale (cantin\ social\, ad\post
temporar, consilierea persoanelor aflate `n dificultate,
servicii medicale stomatologice, centru de zi pentru copii).
Lucr\rile de reabilitare a cl\dirilor `n care vor func]iona
cele dou\ centre au debutat `n luna noiembrie a anului
2010, urm=nd a fi `ncheiate, conform planului, `n luna
mai a anului 2012.
La ini]iativa PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul, din dorin]a de a veni
`n ajutorul unui num\r cât mai mare de oameni afla]i `n diferite situa]ii dificile, Funda]ia „Episcop Melchisedec“ implementeaz\ dou\ proiecte de
anvergur\, finan]ate cu fonduri europene, prin Agen]ia de Dezvoltare
Regional\ Nord-Est, Programul Opera]ional Regional, Axa 3.2. Reamintim
cititorilor no[tri c\ acestea vizeaz\ `nfiin]area unui Centru Social
Multifunc]ional [i a unui Centru de zi pentru copii din familii `n dificultate,
care urmeaz\ a-[i desf\[ura activitatea `n cele trei corpuri de cl\diri monumente istorice, din strada Al. Cel Bun, Nr. 4, proprietatea Funda]iei. Proiectele presupun repararea, reabilitarea [i dotarea celor trei cl\diri, valoarea total\ a celor dou\ proiecte fiind de aproximativ 7.207.286 de lei.

Lucr\rile de reabilitare a celor trei cl\diri au `nceput la 22 noiembrie
2010 [i, pân\ `n prezent, s-au desf\[urat `n conformitate cu graficul de execu]ie. Dup\ predarea amplasamentului echipei de constructori care a
câ[tigat licita]ia, s-a procedat la organizarea [antierului [i a `nceput procesul de desfaceri [i demont\ri. Acesta a presupus desfacerea tencuielilor interioare [i exterioare la pere]i, a tencuielilor la tavane [i demolarea tavanelor, desfacerea plan[eelor de lemn, a du[umelelor de lemn, precum [i a
pardoselilor de ciment [i c\r\mid\, acest proces continuând [i `n prima parte
a anului 2011 cu demontarea u[ilor [i a ferestrelor, spargerea zidurilor pentru crearea golurilor, demontarea jgheaburilor, a burlanelor [i a `nvelitorilor
din tabl\, desfacerea [arpantei de lemn etc.

~n 9 luni, reabilitarea cl\dirilor se va `ncheia
Dup\ s\p\turile la subzidiri, s-au realizat izola]ii hidrofuge la zidiri,
bariera de vapori [i straturi termoizolante, acordându-se apoi, `ncepând din
luna februarie a.c. o aten]ie deosebit\ lucr\rilor de rezisten]\[i consolidare
a fiec\rei structuri. ~n acest scop s-au f\cut inject\ri de fisuri la zidiri, arm\tuiri de beton pentru funda]ii [i s-au executat cofraje pentru consolid\ri.
De asemenea, s-a avut `n vedere realizarea instala]iilor termice [i a instala]iilor interioare de canalizare, montându-se ]evi, racorduri [i reduc]ii
PVC etc. Din luna iunie a anului curent s-a `nceput procesul de refacere a
zid\riei [i zid\rie nou\ la pere]i, spa]iile din interior fiind recompartimentate
din pere]i zidi]i sau de gips carton. ~n aceast\ etap\ s-au executat tencuieli
interioare [i exterioare la pere]i, gleturi la tencuieli, [arpant\ [i asterial\
lemn, toate cele trei imobile fiind acoperite cu tabl\. ~n lunile ce vor urma,
conform graficului de execu]ie, se vor realiza instala]iile electrice pentru
`nc\lzire [i instala]iile pentru gaze naturale, se va turna stratul suport pentru pardoseli pentru a se placa suprafe]ele plane [i verticale cu gresie sau faian]\, se vor monta u[i [i ferestre, se vor zugr\vi pere]ii [i tâmpl\ria de lemn
pentru ca `n final s\ se realizeze trotuarele exterioare.
Profesionalismul [i responsabilitatea cu care au abordat aceast\ lucrare
atât echipa de proiect, cât [i echipa de constructori ne determin\ s\ fim
`ncrez\tori c\ la sfâr[itul celor 18 luni de munc\ asidu\ (termenul de execu]ie al lucr\rii), peste 100 de persoane (copii, b\trâni sau alte persoane aflate
`n situa]ii de risc) se vor bucura de serviciile oferite de Funda]ia patronat\
[i ocrotit\ de marele episcop Melchisedec {tef\nescu. (arhid. Adrian
CIOBANU, Consilier misiune [i prognoz\)
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INFO LEGISLATIV
Clarific\ri legislative `n activit\]ile cu zilierii [i voluntarii
Un act normativ important pentru unit\]ile de cult din cadrul
Bisericii Ortodoxe Române este [i
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activit\]i cu caracter
ocazional desf\[urate de zilieri,
publicat\ `n Monitorul Oficial nr.
276 din 20 aprilie 2011.
~n `n]elesul prezentei legi: „zilier este persoana fizic\ ce are capacitatea de munc\ [i care
desf\[oar\ activit\]i necalificate, cu caracter
ocazional, pentru un beneficiar. Pot desf\[ura activit\]i cu caracter ocazional persoanele fizice,
cet\]eni români sau str\ini, `n condi]iile legii.“
Zilierul poate fi doar muncitorul necalificat,
având vârsta de peste 16 ani, [i nu poate presta
activit\]i pentru acela[i beneficiar mai mult de 90
zile cumulate pe an calendaristic. Nu se `ncheie
un contract de munc\, ci doar se ]ine un Registru
de eviden]\ al zilierilor, actualizat zilnic, [i se
prezint\ organelor de control abilitate.

Domeniile `n care se poate
apela la zilieri
Beneficiarul este obligat s\ asigure instruirea [i
informarea zilierului cu privire la activitatea pe
care urmeaz\ s\ o presteze, riscurile [i pericolele la
care poate fi expus `n exercitarea activit\]ii, precum [i cu privire la drepturile zilierului. Instruirea
are loc zilnic, `nainte de `nceperea activit\]ii.
Plata zilierilor se face `n fiecare zi, unitatea de
cult având obliga]ia s\ re]in\ [i s\ vireze impozitul
de 16%, aferent venitului respectiv. Cuantumul
remunera]iei brute orare stabilite de p\r]i nu poate
fi mai mic de 2 lei/or\ [i nici mai mare de 10
lei/or\ [i se acord\ la sfâr[itul fiec\rei zile de lucru, `nainte de semnarea `n Registrul de eviden]\
a zilierilor de c\tre zilier [i beneficiar. Zilierii au
dreptul s\ lucreze maximum 12 ore pe zi.
~n conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2):
„beneficiarul va `nainta lunar, pân\ cel târziu la
data de 5 a fiec\rei luni, c\tre inspectoratul teritorial de munc\ unde `[i are sediul un extras al
Registrului de eviden]\ a zilierilor con]inând
`nregistr\rile din luna precedent\“.
Deoarece prin prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activit\]i cu caracter ocazional desf\[urate de zilieri, aprobate prin Ordinul comun al ministrului muncii, familiei [i protec]iei sociale [i al
ministrului finan]elor publice nr. 1439/1930/2011,
unit\]ile de cult care angajeaz\ zilieri trebuie s\
aib\ `n vedere urm\toarele aspecte:
anul III (XI) nr. 7

a) Registrul zilierilor se tip\re[te [i se `nseriaz\
de Imprimeria Na]ional\, iar distribuirea acestuia
se face, la cerere [i contra cost, de Inspec]ia Muncii
prin inspectoratele teritoriale de munc\.
b) Virarea la bugetul de stat a impozitului calculat [i re]inut de fiecare beneficiar de lucr\ri se va
efectua pân\ la data de 25 inclusiv a lunii urm\toare celei pentru care se pl\tesc aceste venituri.
Activitatea desf\[urat\ `n condi]iile prezentei
legi nu confer\ zilierului calitatea de asigurat `n
sistemul public de pensii, sistemul asigur\rilor sociale pentru [omaj [i nici `n sistemul de asigur\ri
sociale de s\n\tate. Acesta va putea `ncheia, op]ional, o asigurare de s\n\tate [i/sau de pensie. Pentru
veniturile realizate din activitatea prestat\ de
zilieri nu se datoreaz\ contribu]iile sociale obligatorii nici de c\tre zilieri, nici de c\tre beneficiar.
Se pot presta activit\]i cu caracter ocazional
`n urm\toarele domenii: agricultur\, vân\toare [i
pescuit, silvicultur\, exclusiv exploat\ri forestiere; piscicultur\ [i acvacultur\; pomicultur\[i vitivultur\; apicultur\; zootehnie, spectacole, produc]ii cinematografice [i audiovizuale, publicitate, activit\]i cu caracter cultural; manipul\ri de
m\rfuri; activit\]i de `ntre]inere [i cur\]enie.
Nerespectarea obliga]iilor prev\zute de prezenta lege duce la sanc]ionarea contraven]ional\ a
beneficiarului, amenda fiind cuprins\ `ntre 6.000
lei [i 20.000 lei, dar nere]inerea [i virarea impozi-

tului de 16% duce la interzicerea utiliz\rii zilierilor pe toat\ durata de existen]\ a beneficiarului.

Statutul legal al voluntarilor
Unit\]ile de cult pot opta ca, pentru toate acele
persoane care sprijin\ activitatea bisericii f\când
ocazional cur\]enie, lucr\ri de repara]ii, vânzând la
pangar, etc, [i care nu sunt `ncadrate la unit\]ile de
cult, mai ales pentru acele activit\]i care prezint\
risc de accidente de munc\, s\ fie `ncheiate contracte de voluntariat, `n temeiul Legii nr. 195/2001
privind legea voluntariatului, cu modific\rile [i
complet\rile ulterioare.
Prezenta lege define[te voluntariatul ca fiind: „activitatea de interes public desf\[urat\ de persoane
fizice, denumite voluntari, `n carul unor raporturi juridice, altele decât raportul juridic de munc\ [i raportul
juridic civil de prestare a unei activit\]i remunerate“.
Activitatea de interes public este activitatea desf\[urat\, potrivit legii, `n domenii cum sunt: asisten]\ [i servicii sociale, preotec]ia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de
`nv\]\mânt, [tiin]ific, umanitar, religios, filantropic,
sportiv, de protec]ie a mediului, social [i comunitar.
Voluntariatul se desf\[oar\ pe baza unui contract
`ncheiat `n form\ scris\, `n dou\ exemplare, dintre care
unul se p\streaz\ `n mod obligatoriu `n arhiva unit\]ii
de cult. (Aurelian Ctin ALEXA, Consilier juridic)
15

Mitropoli]ii Transilvaniei Andrei {aguna
[i Simion {tefan au fost canoniza]i.

Andrei {aguna [i Simion {tefan noii sfin]i ierarhi transilv\neni
~n ziua de 21 iulie 2011, `n
Sala Sinodal\ din Re[edin]a
Patriarhal\, sub pre[edin]ia
Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, a avut loc [edin]a
de lucru a Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române.

~n deschiderea lucr\rilor, dup\
oficierea slujbei de Te Deum `n
Catedrala Patriarhal\, ierarhii
au participat la slujba de pomenire a p\rintelui arhimandrit
Arsenie Papacioc, trecut la Domnul `n ziua de 19 iulie 2011.

La Catedrala Patriarhal\ din Bucure[ti, `n
prezen]a Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române [i a membrilor Sfântului Sinod, `n ziua de 21 iulie 2011, Preasfin]itul
Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepisco-

piei Romanului [i Bac\ului, `nconjurat de un sobor
de preo]i [i diaconia oficiat slujba Te Deum-ului.
Slujba a fost oficiat\ `n deschiderea lucr\rilor
Sfântului Sinod care s-a desf\[urat `n Sala sinoda-

{TIRI
l\ din Re[edin]a patriarhal\, sub pre[edin]ia Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul României.
~ntre hot\rârile luate cu prilejul acestei [endi]e se
afl\ canonizarea mitropoli]ilor Transilvaniei Andrei {aguna (cu zi de pomenire la 30 noiembrie)
[i Simion {tefan (cu zi de pomenire la 24 aprilie),
ca urmare a propunerilor sinoadelor mitropolitane ale Mitropoliei Ardealului [i Mitropoliei
Clujului, Albei, Cri[anei [i Maramure[ului.
~n leg\tur\ cu r\spunsul Sinodului episcopilor
Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-Catolic\), privind reluarea dialogului dintre cele dou\
Biserici, Sfântul Sinod consider\ c\ dialogul trebuie reluat f\r\ condi]ii prealabile `ntrucât problemele invocate pot fi discutate `n cadrul dialogului `nsu[i spre a fi identificate solu]ii `n vederea rezolv\rii acestor probleme. De asemenea, dialogul trebuie extins [i la alte aspecte ale unei posibile cooper\ri practice. (Biroul de pres\ al Patriarhiei Rom=ne)

Pomenirea p\rintelui
arhimandrit Arsenie
Papacioc
La sfâr[itul Slujbei de Te-Deum
oficiat\ joi, 21 iulie 2011, la Catedrala
Patriarhal\ din Bucure[ti, `n prezen]a
Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul României [i a ierarhilor, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-a oficiat o slujb\ de
pomenire - rânduiala Trisaghionului pentru p\rintele arhimandrit Arsenie
Papacioc, trecut la cele ve[nice `n data
de 19 iulie 2011. Slujba a fost oficiat\
de c\tre Preasfin]itul P\rinte Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi.

~n prezen]a PF P\rinta Patriarh Daniel, PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul a oficiat
slujba de Te Deum care a precedat [edin]a de lucru a Sfântului Sinod din 21 iulie a.c.

Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei
[i Bucovinei s-a `ntrunit la Ia[i
~n data de 5 iulie 2011, `n temeiul articolului
112 din Statutul pentru Organizarea [i Func]ionarea Bisericii Ortodoxe Române, s-a `ntrunit `n [edin]\ de lucru, la Re[edin]a mitropolitan\ din Ia[i,
Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei, prezidat de ~naltpreasfin]itul P\rinte
Teofan, dup\ cum ne informeaz\ „Ziarul
Lumina“, edi]ia de Moldova. Au mai participat
IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor,
PS Corneliu, Episcopul Hu[ilor, PS Calinic
Boto[\neanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei

Ia[ilor, [i PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. Pe ordinea
de zi s-au aflat o serie de probleme care vizeaz\
via]a Bisericii Ortodoxe din Moldova, printre care
amintim instituirea distinc]iei mitropolitane
„Crucea Moldav\“ pentru clerici [i mireni. Ea va
fi `nso]it\ de o gramat\ [i va fi acordat\ la propunerea eparhiilor sufragane, „pentru a recompensa
moral str\daniile [i rezultatele activit\]ii `n diferite
domenii ale vie]ii biserice[ti sau civile, `n sprijinul
Bisericii, ale unor personalit\]i, clerici [i mireni“

din cuprinsul `ntregii Mitropolii a Moldovei [i
Bucovinei. Un alt subiect de pe ordinea de zi a
vizat desemnarea din partea Mitropoliei Moldovei
[i Bucovinei a arhimandritului Nechifor Horia,
exarhul administrativ al m\n\stirilor din Arhiepiscopia Ia[ilor, ca persoan\ propus\ de c\tre membrii Sinodului mitropolitan s\ fac\ parte din Consistoriul bisericesc superior. De asemenea, s-a luat
hot\rârea ca eparhiile sufragane s\ `nainteze propuneri cu privire la tematica [i bibliografia orientativ\ pentru ob]inerea gradului I `n preo]ie.
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BISERICA {I
SOCIETATEA

Binecuvântarea noului compartiment de
primiri urgen]e al spitalului din Moine[ti
~n data de 27 iulie 2011, când
Biserica Ortodox\ s\rb\tore[te
pe Sfântul Mucenic Pantelimon,
Preasfin]itul P\rinte Visarion,
Episcopul Tulcii, `mpreun\ cu
Preasfin]itul P\rinte Ioachim
B\c\uanul, Episcop- vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, au binecuvântat noul
Centru de urgen]\ construit `n
incinta Spitalului Municipal
„Sfântul Pantelimon“ din Moine[ti.
Inaugurarea noului centru
al Spitalului din Moine[ti
Centrul de urgen]\ inaugurat se `ntinde pe o
suprafa]\ de 700 metri p\tra]i [i a fost realizat `n
parteneriat cu Consiliul Jude]ean Bac\u [i
Consiliul Local Moine[ti, valorând 1 milion de
euro. La aceea[i sum\ se ridic\ [i dotarea compartimentului de primiri urgen]e, care face din
Spitalul Municipiului Moine[ti una dintre cele
mai bine dotate institu]ii de profil din ]ar\. „Ne
bucur\m c\, prin aceast\ dotare, vom beneficia de
un compartiment pe m\sura caracterului de urgen]\ a spitalului nostru, putând face fa]\ oric\rui
accident acut petrecut `n zon\“, a precizat managerul institu]iei moine[tene, dr. Adrian Cot`rle].
Inaugurarea noului centru al spitalului din
Moine[ti a fost precedat\ de Sfânta Liturghie
anul III (XI) nr. 7

arhiereasc\ s\vâr[it\ de cei doi ierarhi, `nconjura]i de un sobor de preo]i [i diaconi, cu prilejul
hramului bisericii Spitalului Municipal „Sfântul
Pantelimon“. „Cu ocazia s\rb\torii Sfântului
Pantelimon, cei doi episcopi prezen]i la hramul
bisericii noastre au fost invita]i s\ binecuv=nteze
noul compartiment de primiri urgen]e al spitalului“, a mai spus doctorul Cot`rle].

Turcu, slujitor la biserica Spitalului din Moine[ti.
Astfel, credincio[ii din acest ora[ au avut posibilitatea de a se ruga la moa[tele acestor sfin]i martiri ce au p\timit `n secolul al IV-lea `n cetatea
Noviodunum (Isaccea de ast\zi).

S\rb\toarea Sfântului Pantelimon
la Spitalul Municipal din Moine[ti

Evenimentul religios a culminat miercuri, 27
iulie, cu Sfânta Liturghie ce a fost oficiat\ aici de
Preasfin]itul Visarion, Episcopul Tulcii, [i
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. Pentru personalul medical de la aceast\ institu]ie, prezen]a
ierarhului [i a preotului al\turi de medici `n ajutorarea oamenilor afla]i `n suferin]\ [i permanenta
comuniune Biseric\- Spital a intrat deja `n firescul
lucrurilor. „Fiin]area Bisericii `ntr-un asemenea
spa]iu se `mplete[te armonios cu cea a medicilor,
mai ales c\ majoritatea angaja]ilor a primit cu bucurie prezen]a preotului `n spital. De altfel, p\rintele Turcu, a fost printre cei 50 de preo]i care au
beneficiat de parteneriatul dintre Biseric\ [i
Ministerul S\n\t\]ii, sfin]ia sa ajungând ast\zi s\
fie o prezen]\ activ\ `n colectivul nostru. Nu trebuie s\ uit\m c\ oamenii au nevoie atât de s\n\tate
trupeasc\, de care ne ocup\m noi, medicii, dar [i
de cea sufleteasc\, de care se ocup\ preo]ii“, a explicat dr. Adrian Cot`rle], managerul Spitalului
Municipal de Urgen]\ din Moine[ti.
Manifest\rile duhovnice[ti [i medicale din
acest spa]iu au intrat deja `n tradi]ia b\c\uan\,
Moine[tiul oferind localnicilor atât ocrotire spiritual\, cât [i medical\. (pr. Ctin GHERASIM)

Cu binecuvântarea Preasfin]itului P\rinte
Visarion, Episcopul Tulcii, [i a Preasfin]itului
P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `n perioada 24-27 iulie 2011, au fost aduse de la
M\n\stirea Coco[ la Moine[ti, Sfintele moa[te ale
Sfin]ilor Mucenici Zotic, Atal, Kamasie [i Filip
de la Niculi]el, spre `nchinarea credincio[ilor din
acest ora[ [i din `mprejurimi. Cu ocazia serb\rii
hramului acestui l\ca[ de cult, sfintele moa[te au
sosit la Moine[ti duminic\, 24 iulie, [i au fost depuse `n Biserica „Sfântul Mucenic Pantelimon“
din incinta Spitalului Municipal de Urgen]\,
unde s-au oficiat slujbe speciale. „Este cel de-al
patrulea an când la s\rb\toarea Zilelor Spitalului
Municipal de Urgen]\ din Moine[ti sunt aduse
moa[tele unor sfin]i `nsemna]i din calendarul
nostru. ~n anul 2008, au fost aduse aici moa[tele
Sfântului Pantelimon, `n 2009 ale Sf. Mare Mc.
Gheorghe, iar `n 2010 ale Sfin]ilor Epictet [i
Astion. Acum, cu binecuv`ntarea PS Episcop
Visarion [i a PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul, au sosit `n pelerinaj moa[tele sfin]ilor martiri
de la m\n\stirea Coco[“, a declarat pr. Gheorghe

Biserica [i Spitalul
au voca]ie taumaturgic\
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Cu prilejul anivers\rii a 20 de ani de existen]\ a
M\n\stirii Ciolpani, a fost editat un album care evoc\
fazele de construc]ie ale ansamblului m\n\stiresc [i
activit\]ile multiple gospod\re[ti ale acestei a[ez\ri monahale.

{TIRI

Conferin]a preo]ilor din Protopopiatul Roman
~n Biserica „Precista Mic\“ din Roman a avut loc, pe data de 25
iulie, conferin]a preo]easc\ tematic\ dedicat\ Anului omagial al
Sfintei Cununii [i al Sfântului Botez, informeaz\ „Ziarul Lumina“,
Edi]ia de Molodova.
Tema cu titlul „Fiin]a [i efectul Tainei Sfântului Botez“ a fost prezentat\
de pr. Ionu] Copo] de la Parohia Poiana Humei, dup\ ce, `n prezen]a

Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, a fost s\vâr[it\ o slujb\ de Te Deum.
„Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul a prezentat o medita]ie pe marginea
Evangheliei `n care se vorbe[te despre `nmul]irea pâinilor [i a pe[tilor,
având ca generic mesajul Mântuitorului: «Da]i-le voi s\ m\nânce!» La final, preo]ii au venit cu diverse `ntreb\ri legate de Taina Sfântului Botez“, a
spus pr. Florin }uscanu, protopop al Protopopiatului Roman.

Resfin]irea bisericii
„Adormirea Maicii
Domnului“ din
parohia }uscani
Dou\ decenii de re`nviere
monahal\ la M\n\stirea Ciolpani
Ca de fiecare dat\, sute de credincio[i au participat luni, 18 iulie, la hramul M\n\stirii Ciolpani, care a `mplinit 20 de ani de când a fost
`nfiin]at\. Slujba Sfintei Privegherii [i Sfânta Liturghie au fost s\vâr[ite de Preasfin]itul Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. „La hramul din acest an a
fost o mare bucurie pentru c\ s-a sim]it [i o re`nnoire a vie]ii monahale. Astfel, `n cadrul Privegherii de duminic\ seara, au fost tunse `n monahism dou\ tinere“, a declarat PS Ioachim B\c\uanul. Dup\ slujba Privegherii, a avut loc o procesiune `n jurul bisericii cu racla ce ad\poste[te
un fragment din moa[tele „Sfântului Emilian“.
La Sfânta Liturghie au participat cre[tini din toat\

]ara, dat fiind faptul c\ aceast\ m\n\stire a devenit unul dintre cele mai frumoase spa]ii de rug\ciune din zona Bac\ului. „Toate regiunile ]\rii au
fost reprezentate la aceast\ slujb\, fie de credincio[i, fie de preo]i c\lug\ri, care s-au format `n
preajma arhimandritului Emilian Panait. Cei
peste 1000 de pelerini au participat la agapa fr\]easc\ organizat\ cu acest prilej. N\d\jduim ca la
aceast hram s\ vin\ din ce `n ce mai mul]i credincio[i“, a ad\ugat PS Ioachim B\c\uanul.
Cu prilejul anivers\rii a 20 de ani de existen]\ a M\n\stirii Ciolpani, a fost editat un album care evoc\ fazele de construc]ie ale ansamblului m\n\stiresc [i activit\]ile multiple
gospod\re[ti ale acestei a[ez\ri monahale.

Sfin]irea unui
a[ez\mânt socialfilantropic la R\ze[u
~n duminica a 7-a dup\ Rusalii, Preasfin]itul
Ioachim B\c\uanul s-a aflat `n mijlocul credincio[ilor
din satul R\ze[u (Parohia Poieni, Protopopiatul Sascut).
Preasfin]ia Sa, `nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi, a oficiat slujba Sfintei Liturghii la biserica „Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavriil“, dup\ care a târnosit noul
a[ez\mânt social-filantropic, construit de preotul paroh
Muche Domide, sus]inut de credincio[ii din zon\. La
sfâr[itul slujbei, pentru implicarea deosebit\ `n via]a
acestei comunit\]i, p\rintele paroh de la Poieni a primit
gradul onorific de iconom stavrofor.

~n ziua de pomenire a Sfin]ilor 45 de mucenici
din Nicopolea Armeniei, Preasfin]itul Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a oficiat slujba de resfin]ire a
bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“
din parohia }uscani (Protopopiatul Buhu[i).
Bucuria spiritual\ a credincio[ilor din aceast\
localitate a fost o `ncununare a eforturilor depuse
de preotul paroh Constantin Pletea [i credincio[ii
zonei, care au reu[it s\ finalizeze lucr\rile de
`nnoire executate `n ultimii doi ani.
„Ne-a ajutat Bunul Dumnezeu, s\ `nlocuim
tencuiala exterioar\ [i interioar\ a bisericii, s\
re`mpodobim sfântul l\ca[ cu o pictur\ nou\ [i s\
`nlocuim tabla de pe acoperi[“, a explicat p\rintele
Constantin Pletea.

S\rb\toarea Sf. Ilie la Centrul
Eparhial de la Roman
Credincio[i roma[cani [i b\c\uani au participat miercuri, 20 iulie, la Sfânta Liturghie
oficiat\ de Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul,
`nconjurat de preo]ii consilieri [i inspectori ai
Centrului Eparhial, `n Catedrala Arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman. Bucuria duhovniceasc\ a zilei a consemnat [i
serbarea numelui de botez al Preasfin]itului
Ioachim B\c\uanul care a fost felicitat de to]i
cei prezen]i. PS p\rintele episcop Ioachim a
rostit `n cadrul Sfintei Liturghii [i o rug\ciune `ntru pomenirea arhimandritului Arsenie Papacioc. De asemenea, `n predica ros-

tit\ la acest popas aniversar, PS Ioachim
B\c\uanul a explicat credincio[ilor semnifica]ia s\rb\torii din aceast\ zi [i a importan]ei cinstirii Sfântului Prooroc Ilie Tezviteanul.
S\rb\toarea a continuat apoi `n foi[orul
din curtea arhiepiscopiei, unde PS Episcop
a oficiat slujba de sfin]ire a Apei Mici, urmat\ de sfin]irea [i binecuvântarea birourile
administra]iei eparhiale, consemnându-se
finalizarea lucr\rile de renovare derulate `n
ultimele luni la Centrul Eparhial sub coordonarea PS Ioachim B\c\uanul.
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„Catedrala din Bac\u a fost a[teptat\,
ajutat\ [i este iubit\“
~ncet, Bac\ul `[i reface identitatea pierdut\ `n
timpul regimului comunist. Imediat dup\ 1990, s-a
pus temelia unei catedrale emblematice pentru
aceast\ zon\ a ]\rii, av=nd hramul „~n\l]area
Domnului“, semn al spiritualit\]ii cre[tine care
re`nvie dup\ zeci de ani de dictatur\.
~n Eparhia Romanului [i Bac\ului, schimbarea a devenit evident\ `n ultimii zece ani, de c=nd IPS Arhiepiscop Eftimie i s-a al\turat PS Episcopvicar Ioachim B\c\uanul, cu o nou\ gândire [i o nou\ strategie a implic\rii
Bisericii `n societate.
Prezen]\ dinamic\ `n via]a spiritual\ [i social-filantropic\ a jude]ului
Bac\u, PS Episcop Ioachim B\c\uanul vede ca fireasc\ implicarea comunit\]ii `n proiectul Catedralei „~n\l]area Domnului“. „C=nd vine vorba de
credin]a `n Dumnezeu, b\c\uanii nu au nici o ezitare. Catedrala din Bac\u a
fost a[teptat\, ajutat\ [i este iubit\. Ea va fi de mare utilitate pentru zona
Moldovei de centru [i acest lucru nu trebuie s\ ne mire, deoarece `n toate
epocile istoriei, moldovenii, cu predec\dere, au avut o spiritualitate aparte
[i s-au str\duit totdeauna s\ ofere primul dar lui Dumnezeu, dup\ referatul
M=ntuitorului Hristos: «C\uta]i ~mp\r\]ia lui Dumnezeu [i toate celelalte se
vor ad\uga vou\»“, a explicat PS P\rinte Ioachim.

avea o biseric\ a ap\rut imediat, `n toate cartierele ora[ului“, a mai precizat
Preasfin]itul P\rinte Ioachim.

Un popor care `[i pierde credin]a
risc\ s\ fie [ters din istorie

Biserica, factor de echilibru `n momentele de criz\

Catedrala din Bac\u vine ca o prelungire [i `mplinire a realiz\rilor din ora[ul `n care comunitatea s-a angajat `n ceea ce `nseamn\ cultur\, educa]ie [i s\n\tate. „Ne punem [i noi `ntrebarea: cum de 20 de ani nu s-a g\sit nimeni s\ ne
`ntrebe cum se ridic\ aceast\ catedral\? S-au trezit abia acum. ~nseamn\ c\ Biserica Ortodox\ deranjeaz\. Pe cine? Pe fii neamului? Pe românii autentici?
Sau pe unii care, frustra]i, nu `n]eleg c\ trebuie s\ salv\m valorile tradi]ionale
române[ti [i c\ Biserica este singura institu]ie care se ocup\ de s\n\tatea spiritual\ a acestui neam? Un popor care `[i pierde credin]a [i spiritualitatea, [i valorile perene care descind din acestea, risc\ s\ fie [ters din istorie! La Bac\u s-au
`nnoit [i [colile [i spitalele. Catedrala „~n\l]area Domnului“ vine [i `ncununeaz\
aceste edificiile emblematice ale jude]ului“, a explicat PS Episcop Ioachim.

Catedrala din Bac\u este [i un r\spuns direct oferit provoc\rilor ap\rute
`n contextul societ\]ii moderne. „Catedrala ~n\l]area Domnului este o necesitate absolut\ care vine s\ r\spund\ credin]ei [i evlaviei credincio[ilor din
aceast\ zon\ a Moldovei. ~n general, construc]ia unei biserici `ntr-un moment de criz\ demonstreaz\ c\ nu s-a instaurat criza spiritual\, pentru c\,
dac\ s-ar instaura aceasta, atunci le-ar genera pe celelalte. Iar factorul de
echilibru `n momentele de criz\, de-a lungul istoriei neamului românesc, a
fost [i r\m=ne Biserica. ~ntr-o lume concuren]ial\, unora nu le convine c\,
`n toate sondajele, aceast\ institu]ie divino-uman\ a r\mas emblematic\ [i
cea mai credibil\, fapte demonstrate `nc\ de la `nceputul revenirii
democra]iei `n ]ara noastr\“, a mai spus PS P\rinte Episcop Ioachim.

Dorin]a de a avea o biseric\

~ntregul ora[ se focalizeaz\ `n acest edificiu sacru

Totodat\, construc]ia catedralei din inima Bac\ului, [i a bisericilor `n
general, vine [i ca r\spuns la deceniile de ateism `n care s-au construit
cartiere `ntregi f\r\ spa]ii de rug\ciune [i f\r\ ca cineva, de aici sau din alte
p\r]i, s\ fie interesat cu privire la via]a duhovniceasc\ a comunit\]ilor nou
`nfiin]ate. „S\ nu trecem cu vederea faptul c\ `n jude]ul Bac\u, [i nu numai,
au fost construite cartiere staliniste, f\r\ nicio biseric\. Av=nd o spiritualitate aparte, b\c\uanii au sim]it [i au decis s\ ridice aceast\ catedral\, [i alte
l\ca[uri de rug\ciune, ce nu se `nal]\ ca un lux opulent, ci ca o necesitate.
Toate bisericile noi sunt ne`nc\p\toare. Principiul valabil, cu prec\dere pentru Bac\u, este urm\torul: cum se construie[te o biseric\, indiferent de dimensiuni, se umple de credincio[i, iar celelalte nu se golesc. Avem [i exemplul municipiului One[ti, ora[ construit pe timpul comunismului, f\r\
nicio biseric\, excep]ie f\c=nd „Sf. Nicolae“, un l\ca[ de cult `n care
`nc\peau vreo 200 de oameni, num\r infim `n raport cu cele 70.000 de suflete, c=te num\ra urbea. Dup\ c\derea comunismului, s-a v\zut manifestarea credin]ei, prin ridicarea unor „sc\ri c\tre cer“. Practic, dorin]a de a

Un alt motiv pentru care Catedrala din Bac\u merit\ aten]ia [i interesul comunit\]ii este arhitectura ce reflect\ o revenire la starea de normalitate pierdut\
`n perioada regimului comunist ateu. Croit\ pe tradi]ie [i ]in=nd seama de exigen]ele prezentului, edificiul religios vine [i `ntrege[te arhitectura urbei ale c\rei
cartiere nu au dimensiune artistic\ ori estetic\, fiind definite doar de blocuri de
tip stalinist. Or, a se construi catedrale, dincolo de a ar\ta dimensiunea credin]ei
[i evlaviei oamenilor, dincolo de a fi o necesitate cultural\, spiritual\ [i na]ional\, dincolo de a ar\ta rolul Bisericii `n educa]ia tinerei genera]ii [i `n vederea statornicirii con[tiin]ei de neam [i credin]\, `mbun\t\]e[te arhitectura deprimant\ a
ora[elor noastre. „La Bac\u, ora[ cu pu]ine edificii de valoare arhitectonic\, Catedrala „~n\l]area Domnului“ se `nf\]i[eaz\ ca o aureoal\ sacr\ ce-l `ncununeaz\
sub aspect spiritual, estetic, artistic [i cultural. Locul ei nu putea fi altul dec=t
aici, unde este acum, pentru c\ `ntregul ora[ul se focalizeaz\ `n acest edificiu
sacru `nchinat lui Dumnezeu, iar b\c\uanii se identific\ cu frumuse]ea [i silueta
lui arhitectonic\. Binecuvinteaz\, Doamne, pe cei care iubesc podoaba casei
Tale“, a conchis PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul. (pr. Ctin GHERASIM)
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Familia este singura care `nnoie[te permanent
lumea, aducând cu sine copii care, mai apoi, vor
deveni cei care vor perpetua aceast\ institu]ie.

DOSAR

Familia cre[tin\ `ntre tradi]ia autentic\
[i modernitatea consumist\
Patriarhia Român\ a proclamat
anul 2011 ca „Anul omagial al
Sfântului Botez [i al Sfintei
Cununii“. Cele dou\ taine sunt
complexe din punct de vedere al
fundamentelor scripturistice [i
tradi]ionale, iar rolul lor `n
via]a bisericeasc\ este unul
major. Abordarea lor de c\tre
teologia patristic\ trebuie
corelat\ cu problemele care au
ap\rut `n epoca modern\.
Statul [i Biserica au cooperat [i s-au consultat
`n ceea ce prive[te necesitatea din domeniul legisla]iei, referitoare la educa]ia copiilor [i tinerilor,
din domeniul asisten]ei sociale, privind copiii [i p\rin]ii care au probleme majore de ordin social. Rolul Bisericii este acela de a sus]ine [i afirma valorile familiei [i a `nt\ri pozi]ia acesteia `n societate.

Familia - trup din trupul Bisericii
Familia este parte a `ntregului, trup din trupul
Bisericii. Familia este singura care `nnoie[te permanent lumea, aducând cu sine copiii care, mai
apoi, vor deveni cei ce vor `ntemeia la rândul lor
alte familii. A[adar, familia confer\ prin structura
sa unitate `ntregii societ\]i, dovad\ stând faptul c\
~nsu[i Dumnezeu-Fiul S-a n\scut din femeie [i a
intrat `n istorie ca un copil, crescut `ntr-o familie.
Cununia celor doi tineri, b\rbat [i femeie, este
binecuvântat\ de Biseric\ `n calitatea ei de icoan\ a
iubirii dintre Iisus Hristos [i Biseric\, dintre Dumnezeu [i umanitate, purtând `n ea taina mântuirii [i
a vie]ii ve[nice. De aceea, familia niciodat\ nu va
putea fi redus\ la aspectul biologic, juridic, psihologic, social sau cultural, fiindc\ ea este mai mult
decât acestea [i le transcende, pentru c\ are voca]ia
de a fi `n lume icoana iubirii divine ve[nice.

Dumnezeu binecuvânteaz\
Taina Familiei
Dintre toate Tainele pe care le are Biserica,
singura care nu a fost instituit\ de c\tre Mântuitorul nostru Iisus Hristos este aceasta a familiei.
Ea a fost instituit\ de ~nsu[i Dumnezeu `n Gr\dina
Eden, când a binecuvântat pe Adam [i pe Eva
zicând: „Cre[te]i [i v\ `nmul]i]i, umple]i p\mântul
[i-l st\pâni]i“ (Facerea 1,28). Din acel moment,

cei doi, b\rbatul [i femeia, au devenit un singur
trup, fiind al\turi la bine, dar [i la r\u, la bucurii,
dar [i la necazuri, la rug\ciune, dar [i `n momentele de r\t\cire [i sl\bire a credin]ei, ajutânduse reciproc pentru `nt\rirea acesteia, precum ne
arat\ [i Sfântul Apostol Pavel `n prima Epistol\
c\tre Corinteni: „C\ci b\rbatul necredincios se
sfin]e[te prin femeia credincioas\ [i femeia necredincioas\ se sfin]e[te prin b\rbatul credincios“
(1 Corinteni 7,12-14). ~nsu[irile familiei cre[tine
sunt: unitatea [i egalitatea `ntre cei doi; dragostea
[i buna `nvoire dintre so]i; cur\]ia; sfin]enia, care
trebuie s\ s\l\[luiasc\ `n fiecare familie pentru c\
Taina Cununiei mare este, dup\ cum ne relateaz\
[i Sfântul Apostol Pavel `n Epistola c\tre Efeseni:
„Taina aceasta mare este; iar eu zic `n Hristos [i `n
Biseric\“ (Efeseni 5,32) [i tr\inicia c\s\toriei, p\strându-se `mpreun\ curat [i cuviincios pentru `ntreaga lor via]\: „Dar de la `nceputul f\pturii, b\rbat [i femeie i-a f\cut Dumnezeu. De aceea va l\sa
omul pe tat\l s\u [i pe mama sa [i se va lipi de femeia sa. {i vor fi amândoi un trup; a[a c\ nu mai
sunt doi, ci un trup. Deci ceea ce a `mpreunat Dumnezeu, omul s\ nu despart\“ (...) (Marcu 10,6-9).

Familia - ecclesia domestica
Referitor la tradi]ie [i modernitate `n familia
cre[tin\, privit\ [i abordat\ fiind din perspectiva
existen]ei umane, familia reprezint\ un adev\rat
izvor de via]\. Familia este singura care `nnoie[te
permanent lumea, aducând cu sine copii care, mai
apoi, vor deveni cei care vor perpetua aceast\ institu]ie. A[adar, familia confer\ prin structura sa
unitate `ntregii societ\]i. Ast\zi, rolul [i importan]a
acordate familiei sunt tot mai mult diminuate.
„Biserica Ortodox\ nu [i-a schimbat [i nu `[i va
schimba vreodat\ viziunea asupra familiei, care are
drept temei iubirea Sfintei Treimi [i icoan\ v\zut\
Familia Sfânt\, `n care Fiul lui Dumnezeu a crescut
«cu `n]elepciunea [i cu vârsta [i cu harul la
Dumnezeu [i la oameni» (Luca 2, 52). Rolul s\u este
acela de a sus]ine [i afirma valorile familiei [i a `nt\ri
pozi]ia acesteia `n societate. Familia este parte a
`ntregului, trup din trupul Bisericii. Dac\ Regula
Mare a Bisericii este valabil\ `n egal\ m\sur\ [i pentru biserica mic\, se aplic\ [i reciproca. De aceea, responsabilitatea [i grija pe care statul, toate celelalte
institu]ii [i fiecare dintre noi `n parte trebuie s\ le
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Taina C\s\toriei `ncepe cu binecuvântarea din Biseric\
[i se des\vâr[e[te `n ~mp\r\]ia lui Dumnezeu.

`nceap\ din scaunul spovedaniei. Spun P\rin]ii Bisericii c\, a[a cum nu putem s\ avem mai mul]i p\rin]i
trupe[ti, nu putem s\ avem nici mai mul]i p\rin]i
duhovnice[ti. {i cum cei doi p\rin]i trupe[ti devin una
prin Taina Nun]ii, la fel [i p\rintele duhovnicesc, prin
unicitatea sa, ni se face n\sc\tor spre ~mp\r\]ia lui
Dumnezeu, dup\ cuvântul Sfântului Apostol Pavel:
„C\ci de a]i avea zeci de mii de `nv\]\tori `n Iisus
Hristos, totu[i nu ave]i mul]i p\rin]i. C\ci eu v-am
n\scut prin Evanghelie `n Iisus Hristos“ (I Cor. 4, 15).
De aceea, preotul duhovnic este primul responsabil
de `ndrumarea fiec\ruia `n parte [i a tuturor laolalt\.
Importan]a m\rturisirii so]ilor la acela[i duhovnic
(con)st\ `n faptul c\ acesta poate s\ medieze [i s\
previn\ orice conflict latent care ar ap\rea `ntre ace[tia, c\ poate s\ le dea sfaturi, `ndemnuri [i chiar porunci care s\ p\streze unitatea de gândire [i ac]iune, c\
`n acela[i p\rinte duhovnicesc `[i g\sesc ei `n[i[i `mp\carea, mul]umirea [i `mplinirea de sine, manifestându-se plenar ca persoane [i p\strând `n acela[i timp
unitatea familiei `n duhul lui Iisus Hristos. La fel de
important este ca p\rin]ii s\ fie con[tientiza]i [i `ndruma]i de c\tre preot asupra modului de cre[tere duhovniceasc\ a copiilor lor. S\ fie adu[i de mici la biseric\,
s\ fie `mp\rt\[i]i, iar odat\ cu cre[terea vârstei, s\ se
spovedeasc\ la acela[i duhovnic, la care merg [i p\rin]ii lor pentru considerentele expuse mai sus. ~n
felul acesta, p\rin]ii devin modele pentru copii [i se evit\ mult mediatul vedetism.

Familia - axa comunit\]ii cre[tine

Â manifest\m fa]\ de ea constituie o necesitate ce se dox\ nu [i-a schimbat [i nu `[i va schimba vreodat\
impune de urgen]\ `n zilele noastre.
~nv\]\tura Bisericii Ortodoxe define[te familia,
care ia fiin]\ prin Sfânta Tain\ a Nun]ii sau a C\s\toriei, drept biserica cea mic\, sau biserica domestic\.
La baza uniunii naturale a b\rbatului cu femeia st\
Taina Iubirii, a[a cum mai este numit\ plastic C\s\toria, iar scopul urm\rit este acela al tr\irii unei vie]i
cre[tine [i al procre\rii. Pentru c\ aceast\ uniune se
face „`n Hristos [i `n Biseric\“, ea prime[te chipul
unirii dintre Iisus Hristos [i Biseric\. Prin unirea tainei, cele dou\ p\r]i devin indisolubile [i convergente. Prin asimilare [i reciprocitate, Regula Bisericii Mari
devine regula bisericii de acas\, iar `mplinirea ei
face vie [i lucr\toare Evanghelia `n Biseric\ [i `n lume.
{i tot `n virtutea acestei uniri, modul de manifestare
`n raportul cu lumea al Sfintei Treimi devine modelul de manifestare al familiei cre[tine“, dup\ cum
sus]inea [i P\rintele Profesor Dumitru St\niloae. (...)
Locul familiei cre[tine (tradi]ional\ la noi) comuniune de iubire - este luat de individualismul
egocentric. Structura [i func]iile familiei `n raport
cu importan]a sa social\ sunt diminuate, total
schimbate, sau chiar pervertite. (...) Biserica Orto-
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viziunea asupra familiei.

Pastora]ia familiei `ncepe
`n scaunul spovedaniei
Referindu-ne la pastora]ia familiei, care trebuie s\
`nceap\ din scaunul spovedaniei, vom sus]ine cu toat\
t\ria [i convingerea c\ prin metodele sale pastorale,
Biserica trebuie s\ lucreze permanent la `nt\rirea familiei. Parohia este comunitatea familiilor aflate `n comuniune haric\ de credin]\ [i m\rturisire. La rândul
lor, comunit\]ile „care m\rturisesc pe Dumnezeu `n
Sfânta Treime, pe temeiul Sfintei Scripturi [i al
Sfintei Tradi]ii [i particip\ la via]a Bisericii prin acelea[i Sfinte Taine, slujbe liturgice [i rânduieli canonice“, formeaz\ comunitatea cre[tinilor ortodoc[i care
este Biserica Ortodox\ Român\ (Statutul BOR, art. 1).
~n virtutea acestei responsabilit\]i, fiecare slujitor al
Bisericii trebuie s\ caute cele mai adecvate metode de
pastora]ie pentru familie. Departe de a cuprinde `ntreaga varietate a acestora, credem c\ ele trebuie s\ se
raporteze concret tocmai la tendin]ele de disolu]ie
enun]ate. Prin urmare, pastora]ia familiei trebuie s\

O alt\ metod\ pastoral\ este aceea a implic\rii
familiei `n via]a comunit\]ii, parohiei. Mediile familiale difer\ `ntr-o comunitate tocmai prin unicitatea lor. Astfel se manifest\ `n mod vizibil, unic [i
plenar, Taina C\s\toriei, care `ncepe cu binecuvântarea din Biseric\ [i se des\vâr[e[te `n ~mp\r\]ia
lui Dumnezeu. A g\si rostul fiec\rei familii `ntr-o
comunitate `nseamn\ `mplinirea sufleteasc\ a
fiec\reia `n parte, afirmarea [i con[tientizarea rolului
social pe care `l au [i `mplinirea lor eshatologic\.
Responsabilitatea cea mai mare a preotului `n problema familiei st\ `n a explica fiec\rui cuplu de tineri
importan]a Tainei Nun]ii. Aten]ia lui trebuie s\ fie
`ndreptat\ `n special asupra a ceea ce se prezint\ `n
mod eronat [i fals despre familie prin diferitele
canale media: faptul c\ aceasta nu este o simpl\
`n]elegere, care poate fi `nc\lcat\ oricând, ori abordat\ oricum; c\ se face pentru ve[nicie, [i nu pentru
o perioad\ anume, sau o vreme oarecare; se face
pentru `mpreun\-mântuirea celor doi [i a celor ce iau
fiin]\ prin ei, [i nu pentru alte scopuri (I Cor. 7, 14);
c\ rela]ia de concubinaj `nainte de c\s\torie las\ r\ni
adânci [i greu de vindecat, nu doar `n via]a celor doi,
ci [i `n cea a urma[ilor lor; c\ Logodna nu ]ine locul
Cununiei; c\ preotul nu poate „dezlega“ ceea ce este
nefiresc [i `n afara Tainei. Ca atare, rolul preotului [i
al comunit\]ii credincio[ilor este acela de a sus]ine [i
`nt\ri familia, subliniind faptul c\ ea este centrul
spre care se `ndreapt\ [i prin care se propov\duie[te
`n lume Evanghelia Domnului [i Mântuitorului nostru Iisus Hristos [i `n care s\l\[luie[te de-a pururi
Sfânta Treime. (Stelian GOMBO{, Secretar `n
cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte)
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Vechile manuscrise române[ti sunt foarte pre]uite pentru
valoarea lor istoric\, iar execu]ia lor artistic\ este
superioar\ manuscriselor slave din sudul Europei.

DOCUMENTAR

{tefan cel Mare - ctitor de cultur\ moldav\
La paisprezece ani dup\
Unul dintre cele mai imporce d\ruise manuscrisul, legat
tante documente apar]inând cu scoar]e de lemn `nvelite `n
{tefan avea s\ le `nloepocii lui {tefan cel Mare [i piele,
cuiasc\ artistic cu o bogat\
Sfânt este Tetraevanghelul de leg\tur\ de argint, `npodobit\
pietre pre]ioase, iar pe
la M\n\stirea Putna, din cu
verso cu patru cuie de argint
anul 1473. Autorul, de ve[nic\ ce serveau ca postamente.
prim\ are icoana
pomenire, este ieromonahul Coperta
~n\l]\rii Domnului, cu monoNicodim. Rezultatul str\da- gramele ICXR, iar coperta ul`nf\]i[eaz\ Adormirea
niilor sale a fost d\ruit de tim\
Maicii Domnului.
ilustrul voievod M\n\stirii
Humor [i de aceea manuscrisul Parcursul sinuos al
este cunoscut cu numele „Te- Tetraevanghelului
traevanghelul de la Humor“.
Istoria manuscrisului este
foarte
interesant\ datorit\
Vechile manuscrise române[ti celor dou\
noti]e istorice
sunt foarte pre]uite pentru „prinse“ `n el. Astfel, noti]a
anii 1541-1546 ne invaloarea lor istoric\, iar exe- dintre
formeaz\ c\ la [aizeci [i cinci
cu]ia lor artistic\ este supe- de ani dup\ depunerea lui `n
pe vremea când
rioar\ manuscriselor slave din m\n\stire,
Soliman intra `n Moldova s\
sudul Europei. Arta caligrafic\, alunge pe Petru Rare[, c\lude la Humor, temându-se ca nu cumva
miniaturist\ [i ornamenta]ia g\rii
evangheliarul lui {tefan s\ cad\ `n mâinile tursunt originale, eviden]iind cilor, `l trimiser\ la Ciceu, `nainte de fuga domnuRare[ `l g\se[te [i `l p\streaz\ la sine cât a stat
cultura moldoveneasc\ [i lui.
`n Ciceu [i la Constantinopol [i, `ntorcându-se `n
]ar\ la 1541, `l d\ruie[te din nou m\n\stirii: „~n
spiritul de credin]\ al epocii.
„Tetraevanghelul de la Humor“ avea s\
ajung\, un exemplar - cum a remarcat omul de
cultur\ I. Bogdan - `n cancelaria palatului mitropolitan din Cern\u]i.

Imaginea orant\ a voievodului
~n manuscrisul de la Humor se p\streaz\ faimosul portret al marelui voievod {tefan. Acesta
este reprezentat rugându-se, oferind Sfânta Evanghelie Prea Curatei Fecioare Maria. N\sc\toarea de Dumnezeu [ade pe un tron dumnezeiesc, purtându-L pe Pruncul divin pe bra]e. Voievodul este `mbr\cat `ntr-o mantie de brocart ro[u
deschis, cu fire de aur. Epilogul Tetraevanghelului cuprinde urm\toarele cuvinte: „Evlaviosul
[i de Hristos iubitorul domn, Io {tefan voievod,
domn ]\rii Moldovlahiei, puse s\ se scrie acest
tetraevanghel cu mâna ieromonahului Nicodim,
[i-l dete m\n\stirii de la Humor, spre pomenirea
sufletului s\u [i al p\rin]ilor s\i [i al copiilor s\i,
egumen fiind atunci popa Gerontie [...]“

anul patruzeci [i [ase peste [apte mii s-a `ntâmplat
s\ se ridice `mp\ratul turcesc cu toat\ ]ara sa [...]
asupra acestei biete ]\ri a Moldovei, `n zilele domnului Petru voievod; [i toat\ ]ara s-a `nsp\imântat.
Iar noi, c\lug\rii de la Humor, din pricina groazei
ce cuprinsese ]ara, am trimis acest tetraevanghel
`n }ara Ungureasc\, la cetatea Ciceului. {i când i
s-a `ntâmplat domnului Petru voievod s\ ias\ din
domnie, el trecu la }ara Ungureasc\ [i ajunse la
cetatea sa Ciceul [i g\si acolo acest tetraevanghel,
[i luându-l la sine [i `n mâinile sale, `l ]inut la sine
cât\ vreme a petrecut `n cetatea Ciceului. Iar când
s-a dus la }ara Turceasc\, `l lu\ iar\[i, `l lu\ cu sine
[i la }arigrad, [i p\str\ [i acolo `n mâinile sale
sfânta evanghelie. {i peste pu]in\ vreme, aflânduse `n }ara Turceasc\, se milostivi de el Dumnezeu
[i preacurata lui maic\ [i-i d\rui coroana domniei
[...]. {i dete iar\[i acest sfânt tetraevanghel sfintei
m\n\stiri a Humorului [...]“.
Manuscrisului era prea ispititor, prin frumuse]ea [i scumpetea lui, ca s\ nu atrag\ privirile pr\d\torilor. Cazacii lui Timu[ Hmelni]ki,
venind s\ scape la 1653 pe socrul domnului lor
de ungurii lui Raco]i [i ai lui Gheorghe {tefan, se
rev\rsar\ asupra }\rii [i pr\dând bisericile [i

m\n\stirile puser\ mâna [i pe Evanghelia de la
Humor; dar n-avur\ parte de ea, c\ci osta[ii generalului Kemeny le-o r\pir\ „`n mijlocul luptei“.
Tr\d\torul lui Vasile Lupu o r\scump\r\ de la
Kemeny [i o a[az\ din nou, la 25 septembrie
1656, `n sfântul loca[, ca s\-i `nlesneasc\, cum `n
chip naiv ne spune noti]a, m\car pe lumea
cealalt\ „iertarea p\catelor“ cu care-[i `nc\rcase
sufletul `n detronarea fostului s\u st\pân. De la
Gheorghe {tefan `ncoace evanghelia a r\mas `n
m\n\stire, pân\ ce un iubitor de lucrurile cele
vechi a luat-o de acolo [i a `ncredin]at-o mitropoliei din Cern\u]i: „~n cursul anilor 7126 venita Timu[ Hmelni]ki cu cazacii aici `n ]ara noastr\
moldoveneasc\, fiind doamna lui Vasile voievod
`nchis\ `n cetatea Sucevii [...]. {i s-a `ntâmplat s\
cad\ [i acest sfânt tetraevanghel `n mâinile
cazacilor. ~ntr-aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu,
venit-am noi cu o[tile noastre [i cu ale lui Gheorghe Raco]i, m\ria sa prin]ul Ardealului, [i `n toiul
luptei cu cazacii `l luar\ o[tile ungure[ti de la cazaci; [i ajunse acest sfânt tetraevanghel `n
mâinile marelui general cu numele Chimin Ian\[,
iar de la m\ria sa l-am r\scump\rat noi Io Gheorghe {tefan voievod, din mila lui Dumnezeu
domn al }\rii Moldovei. [...]“
Din Tetraevanghelul evocat aici transpare,
`nc\ o dat\, credin]a puternic\ a marelui domn pe
care Biserica noastr\ l-a trecut `n rândul sfin]ilor
ale[i ai lui Dumnezeu. (pr. prof. dr. Constantin
LEONTE)
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REPERE
Agenda de lucru a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
1 iulie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a vizitat [antierul Catedralei „~n\l]area Domnului“, Bac\u;
- a prezidat {edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial, la care au
fost prezen]i [i p\rin]ii protopopi;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Parohia „Sfântul Voievod {tefan cel
Mare“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.

- a oficiat, ca delegat al IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei, Slujba Privegherii la M\n\stirea E[anca, jud. Boto[ani. A
rostit cuvânt de `nv\]\tur\.
19 iulie
- a oficiat, ca delegat al IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, Sfânta Liturghie la M\n\stirea E[anca, jud. Boto[ani. A rostit
cuvânt de `nv\]\tur\;

2 iulie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuv.
Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Nicolae Munteanu,
pe seama Schitului Zimbru, Protopopiatul Roman;
- a oficiat Taina Cununiei tinerilor Ioan Neculai [i Alexandra
Gabriela Holban, la Biserica „Sfântul Gheorghe“, Roman. A rostit cuvânt ocazional.

20 iulie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa
Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
21 iulie
- a oficiat, ca delegat al Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, Sfânta Liturghie la Catedrala patriarhal\
„Sf. ~mp\ra]i Constantin [i Elena“, Bucure[ti;
- a oficiat Slujba de Te-Deum la deschiderea [edin]ei de lucru a
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;
- a participat la [edin]a de lucru a Sfântului Sinod.

3 iulie
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea „Sfântul Voievod {tefan
cel Mare“, Sl\nic Moldova. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

22 iulie
- a participat la Sfânta Liturghie la Catedrala patriarhal\ „Sf.
~mp\ra]i Constantin [i Elena“, Bucure[ti;
- a participat la [edin]a de lucru a Sfântului Sinod.

4 iulie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS Teofan,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a oficiat Sfânta Litrurghie la
Catedrala mitropolitan\ „~ntâmpinarea Domnului“, Ia[i, cu prilejul
depunerii jur\mântului de c\tre absolven]ii Facult\]ii de Teologie
„Dumitru St\niloae“, Ia[i. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „Sf. Athanasie Athonitul“,
Schitul Frumoasa, Prot. Moine[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.

24 iulie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfin]ii Apostoli Petru [i
Pavel“, D\rm\ne[ti;
- a oficiat slujba de resfin]ire a Sf=ntului Altar al Bisericii „Sfin]ii
Ap. Petru [i Pavel“, D\rm\ne[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba de pomenire pentru r\sposatul Constantin
Cojocaru, loc. Hanga, V\sâie[ti. A rostit cuvânt ocazional.

5 iulie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a participat la lucr\rile Sinodului Mitropolitan, la Centrul eparhial al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, Ia[i.

25 iulie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat {edin]a preo]easc\ semestrial\ a preo]ilor din
Protopopiatul Roman;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Domide Muche, Parohia Poiana,
Prot. Sascut; Pr. Sârcu Vasile, Parohia „Sfin]ii Trei Ierarhi“, Bac\u;
Prof. Mihai Andone, Roman.

6 iulie
- a `ntâmpinat, la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman, un grup de pelerini de la Parohia Horge[ti, condu[i de
Pr. paroh Daniel Pruteanu;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Florea, Parohia Co]of\ne[ti;
Gheorghe T\taru, Parohia Parincea; Pr. C\t\lin Bibiru[, Parohia
Hociungi; Bogdan Botezatu, loc. Berzun]i; Pr. Vasile Nicoar\, Parohia
Butn\re[ti; Ierom. Ciprian Mera [i Pr. Nicolae Munteanu, Schitul
Zimbru; Pr. Costic\ Busuioc, Parohia „Sfântul Nicolae“, Bac\u; Pr.
Costel Mare[, protopop al Protopopiatului Moine[ti;
- a prezidat {edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial.

26 iulie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Lucian Constantin Butnaru, Biserica
militar\ „Sf. Gheorghe“, Bac\u.
27 iulie
- a oficiat, `mpreun\ cu PS P\rinte Visarion, Episcopul Tulcii,
Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Mucenic Pantelimon“, Spitalul
Municipal de Urgen]e Moine[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a sfin]it noul compartiment de primiri urgen]e al spitalului.

7 iulie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Ghini]\, Parohia „Sf. {tefan
cel Mare“, Roman; Pr. Petronel Ciocan, Parohia Ba[ta; Pr. Gheorghe
Agafi]ei, Parohia Miron Costin; Pr. Cosmin Gubernat, Radio Trinitas;
- a acordat interviu la Radio Trinitas.
8 iulie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Marius Cojocaru, Parohia Ca[in I;
Protos Arsenie Voaide[, M\n\stirea „Sf. Sava“.
9 iulie
- a a oficiat Slujba parastasului pentru pomenirea r\posatei Maria
Pricopi, la Cimitirul „Eternitatea“, Roman.
10 iulie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului“, Parohia }uscani, Protopopiatul Buhu[i;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Adormirea Maicii Domnului“,
Parohia }uscani, Protopopiatul Buhu[i. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotesit sachelar pe Pr. Paroh Constantin Pletea, Parohia }uscani, Protopopiatul Buhu[i.
11 iulie
- 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: Ilisei Dumitru, Bac\u; Pr. Vasile Nicoar\,
Parohia Butn\re[ti; Pr. Vasile Strat, Parohia „Sf. Dumitru“, Roman.
12 iulie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n
cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a efectuat vizit\ canonic\ la M\n\stirea Runc.
13 iulie
- a efectuat vizit\ canonic\ la M\n\stirea Ciolpani;
14 iulie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
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- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
- a primit `n audien]\ pe: PS Corneliu, Episcopul Hu[ilor; Pr.
Remus Scântee, Parohia „Sf. ~mp. Constantin [i Elena“, Roman; Pr.
Ioan Movileanu, Parohia „Sf. Ilie“, Roman; Pr. Toader Alixandrescu,
Parohia D\rm\ne[ti; Arhid. Iulian Mu[at; Pr. Costel Mitrofan, Parohia
Palanca; Pr. S`nic\ Palade, director Seminarul Teologic „Sf.
Gheorghe“, Roman; d-l primar Lauren]iu Dan Leoreanu, Prim\ria
Roman; d-na Lumini]a Vârlan, Inpector [colar gen. Neam]; d-na Maria
Ghini]\, inspector [colar; Arhim. Antonie Jeflea, M\n\stirea Giurgeni.
15 iulie
- a efectuat vizit\ canonic\ la M\n\stirea Runc;
16 iulie
- a efectuat vizit\ canonic\ la M\n\stirea Ciolpani;
- a oficiat Slujba de sfin]ire a unei troi]e, `n satul }uscani din
Deal; Protopopiatul Buhu[i, ridicat\ de familia Pr. Petronel Ciocan,
Parohia Ba[ta.
17 iulie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Gheorghe“, Parohia Letea Veche, Protopopiatul Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba de Priveghere la M\n\stirea „Sf. Mare Mucenic
Emilian din Durostor“, Ciolpani, cu prilejul hramului. A rostit cuvânt
de `nv\]\tur\;
- a oficiat slujba de tundere `n monahism pentru surorile: Simona
(Stratenia) [i Ana Maria (Salomeea) Genes.
18 iulie
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea „Sf. Mare Mucenic
Emilian din Durostor“, Ciolpani, cu prilejul hramului. A rostit cuvânt
de `nv\]\tur\;

28 iulie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Nelu Ciobanu [i Pr. Daniel Enea,
Biserica „Sf. Nicolae“, Moine[ti; Pr. Ioan Negoi]\, protopop al
Protopopiatului Sascut; Pr. Liviu D\nil\, Parohia Chetri[; Pr. Ionel
Hrestic, Vaslui; Pr. Marian Minea, Parohia R\doaia; d-l Viorel Ilie,
primarul Mun. Moine[ti; d-l Bogdan Frigur\, Roman;
- a efectuat vizit\ de lucru `n Parohia Sl\nic Moldova.
29 iulie
- 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: d-l dr. Ioan Popa, Bucure[ti; Pr. Ciprian
Olteanu, Parohia En\che[ti; Prof. Univ. Dr. Tudor Ghideanu, Ia[i; Pr.
Marius Constantin Barbacaru, Parohia B\trâne[ti; Pr. Adi C\t\lin
Popa, Parohia Valea Seac\ II.
30 iulie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa
Parascheva“, Roman;
- a oficiat Slujba Parastasului pentru `mplinirea a patru ani de la
trecerea `n ve[nicie a Patriarhului Teoctist.
31 iulie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfin]ii Arhangheli“, sat
R\ze[u, Parohia Poiana, Protopopiatul Sascut. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba de sfin]ire a a[ez\mântului social „Sf. Ap. Petru
[i Pavel“;
- a hirotesit iconom-stavrofor pe Pr. Domide Marian Muche,
Parohia Poiana, Protopopiatul Sascut;
- a oficiat Taina Botezului pruncei Miriam, la Biserica „Sfântul
Nicolae“, Ia[i. (a consemnat arhid. Ciprian-Ioan IGNAT, Secretar
eparhial)
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BISERICA {I
SOCIETATEA

Organizarea unor tabere de crea]ie a reu[it s\ aduc\
mult\ bucurie [i determinare `n rândul participan]ilor.

De proiectul „Alege {coala“ beneficiaz\
[i copiii din Eparhia Romanului [i Bac\ului
~n perioada 31 iulie- 5 august,
primii 54 de copii `nscri[i `n
proiectul „Alege {coala!“ din
Arhiepiscopia Romanului [i
Bac\ului (protopopiatele: Bac\u,
Buhu[i [i Roman) au participat la
taberele de crea]ie de la M\n\stirile Dur\u [i Micl\u[eni.
La nivelul celor 81 de parohii
cuprinse `n proiect, din Eparhia
Romanului [i Bac\ului, au fost
selecta]i câte nou\ copii, dintre
care trei vor merge `n tabere de
crea]ie organizate la M\n\stirea
Dur\u din jud. Neam] [i M\n\stirea Micl\u[eni din jud. Ia[i.
~n taberele organizate `n cadrul proiectului
„Alege {coala“ copiii au ocazia de a participa la

Coordonatori [i beneficiari ai proiectului „Alege {coala“ din Protopopiatul Buhu[i

trei ateliere de crea]ie: un atelier de crea]ie religioas\, care va `nsemna confec]ionarea de diferite obiecte religioase din materiale refolosibile

sau din alte materiale; un atelier religios care va
cuprinde activit\]i legate de studiul Bibliei, de
orientare turistic\, de lec]ii demonstrative, dar [i

Beneficiari ai proiectului „Alege {coala“,
`n Protopopiatul Sascut
Protopopiatul Sascut din cadrul Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului a stabilit 14 preo]i care s\ coordoneze activit\]ile proiectului „Alege {coala“ `n parohiile pe care le conduc. Ace[tia au constatat
c\, `n urma aplic\rii catehezei de grup, copiii participan]i au manifestat interes pentru continuarea unor astfel de activit\]i `n care au fost
valoriza]i [i `n care au `ncercat s\ dezvolte rela]ii de solidaritate cu
ceilal]i membri ai grupului.
Metodele de lucru alese `n cadrul proiectului [i-au dovedit eficien]a,
c\ci viziunea hristocentric\ a mutat centrul de interes dinspre simpla informare individual\ sau colectiv\ spre `nduhovnicirea copilului/copiilor.
Creativitatea pus\ `n slujba dezvolt\rii unei personalit\]i moralduhovnice[ti a schimbat atitudinea tuturor beneficiarilor direc]i sau indirec]i ai proiectului fa]\ de valen]ele formative ale [colii [i fa]\ de importan]a educa]iei `n via]a unui om.
A doua etap\ a proiectului a avut `n vedere acela[i scop de con[tientizare a posibilit\]ilor pe care educa]ia o ofer\ copiilor. Organizarea unor
tabere de crea]ie a reu[it s\ aduc\ mult\ bucurie [i determinare `n rândul
participan]ilor. Ace[tia, `n num\r de trei pentru fiecare parohie `nscris\ `n
derularea proiectului, au fost ale[i dup\ criterii sociale.
Copiii selecta]i din parohiile Protoieriei Sascut au beneficiat de cinci
zile deosebite oferite de Tab\ra de var\ „Floare de Col] - Dur\u“. Organi-

zarea impecabil\ a fiec\rui detaliu impus de responsabilitatea prelu\rii
unor copii, tematicile educative urm\rite `n cadrul unor grupuri de
crea]ie, implicarea supraveghetorilor, atmosfera oferit\ de `ntregul personal [i cadrul natural de excep]ie au constituit puncte forte ce au produs
vii impresii asupra copiilor [i p\rin]ilor. Entuziasmul celor mici [i
hot\rârea de a lupta pentru a putea ob]ine prin for]e proprii bucurii similare celor resim]ite `n urma antren\rii lor `n activit\]i [i concursuri au
demonstrat `nc\ o dat\ cât de important\ este atitudinea fa]\ de problema
abordat\. O simpl\ vizionare a imaginilor puse la dispozi]ie pe site-ul
taberei va convinge mai mult decât oricare cuvinte. Bucurie, implicare,
dep\[ire de sine, apreciere a celuilalt, `ncredere `n for]ele proprii pot fi cu
u[urin]\ surprinse din fotografiile prezentate.
Copiii participan]i au plecat cu a[tept\ri [i nelini[te [i s-au `ntors cu bucurii [i `ncredere. Cu r\bdare [i dragoste, acestea se vor transforma `n amintiri [i convingeri. Copiii au mai reu[it o performan]\: aceea de a transfera
din fericirea lor [i familiilor din care veneau. Impresiile despre programul
liturgic zilnic, sau despre `ncuraj\rile oferite necondi]ionat s-au transformat
`n eventuale modele pentru p\rin]ii care vor s\-[i vad\ copiii ferici]i.
Ace[tia, pre]ui]i cum se cuvine, au deja a[tept\ri mai mari de la ei `n[i[i,
dar `n egal\ m\sur\ [i de la organizatorii proiectului, manifestându-[i ner\bdarea fa]\ de derularea ultimei etape. S\ sper\m c\ vor fi la fel de `ncânta]i
de maniera de lucru propus\! (pr. Constantin ABAGERU, Coordonator
al proiectului „Alege [coala!“ pentru Protopopiatul Sascut)
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Â

Prin participarea la activit\]i de crea]ie, dar [i de
deprindere a unor abilit\]i practice din tabere,
copiii `[i dezvolt\ creativitatea, sensibilitatea estetic\,
dar [i motiva]ia de a continua [coala.

Impactul proiectului
„Alege [coala!“
asupra comunit\]ii
~n societatea contemporan\, care adesea mai mult distan]eaz\ oamenii decât s\ `i apropie, suntem martorii unui proiect foarte valoros [i
binevenit, cu multiple valen]e, având `n vedere obiectivele, adresan]ii
sau beneficiarii [i interac]iunea Bisericii cu alte institu]ii pentru scopul
nobil cuprins `n ceea ce reprezint\ copilul.
Biserica este implicat\ `ntr-un asemena proiect, `n colaborare cu:
Uniunea European\, Guvernul României, Ministerul Muncii, Familiei [i
Protec]iei Sociale AMPOSDRU; Fondul Social European POSDRU
2007-2013; Instrumente Structurale 2007-2013 [i Ministerul Educa]iei,
Cercet\rii [i Inov\rii OI POSDRU.
~nc\ de la `nceputul implement\rii acestui proiect `n fa]a formatorilor a
fost apreciat\ ini]iativa. Pe parcurs, experien]ele au fost multiple [i deosebit
de utile [i interesante, astfel c\ to]i copiii participan]i au revenit acas\ foarte
`ncânta]i, `ncuraja]i de ceea ce le pot oferi [coala, societatea, Biserica [i
chiar omul simplu, dar cu adev\rat bun cre[tin. Au c\p\tat curaj [i dorin]a
suplimentar\ de a studia, deci de a urma cursurile [colii, [i prin activit\]ile
diverse la care au luat parte `n cadrul taberelor. Pentru c\ au fost atinse laturi diverse ale vie]ii lor sensibile de copil (adic\ religie, moral\ cre[tin\,
domenii artistice [i [tiin]ifice cuprinse `n programele de `nv\]\mânt: educa]ie muzical\ [i educa]ie plastic\, etc.), to]i copiii au venit acas\ mai plini
din perspectiv\ duhovniceasc\, practic\, dar [i cultural-[tiin]ific\.

Prin atitudinea pe care fiecare a dovedit-o `n cadrul activit\]ilor
desf\[urate, educatorii, formatorii, profesorii, psihologii [i preo]ii
prezen]i au putut observa [i au tras concluzia c\ to]i copiii s-au sim]it
bine, fiecare a fost important `n felul s\u, fiecare a `nv\]at multe [i a legat
prietenii frumoase cu al]i copii, dar [i cu pasiuni minunate, modelatoare
ale sufletului. Astfel, cei care erau mai re]inu]i sau mai comozi `n
privin]a `nv\]\turii, cu siguran]\ de acum vor fi mai dornici de noi
cuno[tin]e, mai harnici, mai curio[i, `n sensul bun al cuvântului. Toat\ activitatea a fost -cred c\ e potivit s\ o numim a[a- izvorul avântului spre
urmarea [colii cu pl\cere.
Cei care au beneficiat de acest proiect au recep]ionat [i au `n]eles `nc\ o
dat\ valabilitatea unui aspect psihologic foarte real: fiecare om este important [i valoros `n felul s\u, dar are datoria sfânt\ fa]\ de Dumnezeu [i fa]\ de
familie s\ fie ambi]ios, harnic [i -copil fiind- s\ urmeze [coala, de[i uneori
aspecte mai pu]in pl\cute ale vie]ii `i umbresc oarecum avântul. Apropierea
pe care o au copiii fa]\ de preotul paroh, care, de regul\, este [i p\rintele
duhovnic, i-a ajutat s\ aib\ mai mult\ `ncredere `n propria persoan\.
Pentru to]i participan]ii au fost prezentate modele umane adev\rate,
din rândul sfin]ilor, dar [i din rândul laicilor. Via]a [i comportamentul toturor acestora, precum [i faptele demne de laud\ [i de urmat vor fi, cu
siguran]\, c\l\uze valoroase [i de neuitat pentru copii. Se [tie c\ omul, `n
primii ani ai copil\rie, dar [i mai târziu, este tentat s\ copieze gesturi [i
atitudini, s\ preia exemple de conduit\, mai mult sau mai pu]in complexe. Iat\ c\ de data aceasta, prin activit\]ile din cadrul taberelor, li s-a
imprimat copiilor [i au fost orienta]i s\ aib\ `n vedere adev\rata valoare
a vie]ii din cât mai multe perspective: moral-religioas\, cultural\, social\
[i chiar economic\. (pr. Cristian MAZILU, Parohia Poieni, Tg. Ocna)

Â un atelier de pictur\, care va cuprinde desen [i

grafic\. Pe lâng\ aceste ateliere, se va viziona `n
fiecare sear\ un film tematic.
Prin participarea la activit\]i de crea]ie, dar [i
de deprindere a unor abilit\]i practice din tabere,
copiii `[i dezvolt\ creativitatea, sensibilitatea estetic\, dar [i motiva]ia de a continua [coala. Prin
toate aceste activit\]i se urm\re[te `ncurajarea
fiec\rui copil de a participa activ la descoperirea
adev\rurilor despre lucruri [i fenomene care corespund orizontului de cunoa[tere specific vârstei.

Peste 10.000 de copii beneficiari
ai proiectului „Alege {coala“
Desf\[urat `n cadrul unui parteneriat `ntre
Patriarhia Român\ [i Funda]ia World Vision
România, proiectul are ca scopuri principale prevenirea [i combaterea fenomenului de p\r\sire
timpurie a [colii, dar [i prevenirea delincven]ei
juvenile, prin dezvoltarea unor solu]ii alternative
de tip „[coala de duminic\“ [i tabere de crea]ie.
Proiectul „Alege [coala!“ este dezvoltat `mpreun\ cu proiectul de catehizare „Hristos `mp\rt\[it
copiilor“ [i `[i propune s\ sprijine preo]ii [i copiii
din parohii s\ `n]eleag\ mai bine metoda de catehizare a proiectului „Hristos `mp\rt\[it copiilor“
[i s\ sus]in\ desf\[urarea efectiv\ a activit\]ilor
cu grupa de copii din parohie.
anul III (XI) nr. 7

~n taberele organizate `n cadrul proiectului „Alege {coala“ copiii au ocazia
de a participa [i la un atelier de crea]ie religioas\,
unde `nva]\ s\ confec]ioneze diferite obiecte religioase

Pân\ la finalul proiectului, 10.000 de copii
din ]ar\ vor participa la taberele de crea]ie, anul
acesta ele fiind organizate `n patru loca]ii: M\n\stirea Caraiman din Bu[teni - jude]ul Prahova;
Centrul cultural-pastoral „Sfântul Daniil Sihastru“ din M\n\stirea Dur\u - jude]ul Neam]; Centrul social-cultural „Sfântul Ilie“ din M\n\stirea
Micl\u[eni - jude]ul Ia[i; M\n\stirea Tismana jude]ul Gorj.

Cu binecuvântarea Preafericitului P\rinte
Patriarh Daniel, Proiectul „Alege [coala!“ este
implementat de c\tre Funda]ia World Vision
România, `n parteneriat cu Patriarhia Român\,
prin Sectorul teologic-educa]ional, beneficiind
de finan]are nerambursabil\ de la Fondul Social
European, prin Autoritatea de Management pentru Programul Opera]ional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane. (pr. Ctin GHERASIM)
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~n Tab\ra „F
Floare de Col]“ de la Dur\u
spiritualitatea cre[tin\, arta [i educa]ia se `mpletesc
`n mod fericit cu distrac]ia [i voia bun\.

BISERICA {I
SOCIETATEA

Liturghie [i prietenie `n tab\ra „Floare de Col]“
Tab\ra „Floare de Col]“, ini]iativ\ a Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei, se deosebe[te de o
tab\r\ obi[nuit\ prin faptul c\
spiritualitatea cre[tin\, arta [i
educa]ia se `mpletesc `n mod
fericit cu distrac]ia [i voia bun\.
Copiii care particip\ descoper\
lucruri noi [i frumoase pe
parcursul a 7 zile, `nva]\ s\ se
cunoasc\ mai bine [i particip\
la jocuri [i concursuri ce le pun
`n eviden]\ inteligen]a [i
creativitatea.
La Tab\ra „Floare de Col]“ au participat [i fiii
eparhiei noastre din Protopopiatul One[ti, `n
num\r de 100 de elevi, `mp\r]i]i `n dou\ serii [i
`nso]i]i de prof. Otilia Bârg\oanu, {coala „Ghi]\
Mocanu“ - One[ti.

Prietenie [i rug\ciune
la poalele Ceahl\ului
Pe parcursul a 7 zile, copiii petrec `ntr-un cadru natural cu totul feeric, la Poalele Ceahl\ului,
departe de zgomotul [i praful ora[ului [i se bucur\ de odihna locului, se distreaz\ `nv\]ând lucruri noi prin intermediul a[a numitelor ateliere
la care particip\, precum: atelierul de comunicare, dans, teatru, tir cu arcul, fotografie, orientare turistic\. Spre exemplu, la atelierul de comunicare, organizat de maicile Elisabeta, Mina [i
Sofronia, copiii au avut discu]ii de tain\ [i au
putut comunica `n voie dorin]ele lor interioare.
La atelierul de fotografie, condus de prof. Adrian
Chiorescu, au `nv\]at arta de a fotografia, reu[ind
la sfâr[it s\ primeasc\ un filmule] cu toate realiz\rile lor. Atelierul de teatru [i dans a fost mult
apreciat de copii [i unii dintre ei s-au remarcat cu
talente [i aptitudini deosebite. Dragostea pentru
frumos [i meticulozitatea le sunt dezvoltate copiilor `n cadrul atelierului de pictur\ icoane, un loc
`n care i-am reg\sit pe cei mici `ntr-o atmosfer\
de evlavie, extrem de concentra]i [i serio[i. „Am
`n]eles, spunea un copil, Rare[ Ciobanu, c\
pictarea unei icoane presupune mai mult decât
talent, trebuie s\ ai o stare de lini[te [i s\ dai suflet [i lumin\ icoanei pe care o pictezi“.
Sear\ de sear\ au fost organizate surprize:
filme educative, Karaoke, dans, disco, dans popular, seara micilor talente, unde copii au demonstrat ce [tiu s\ fac\ mai bine. Fiecare serie a fost

`mp\r]it\ `n echipe, iar fiecare echip\ avea nume
de sfin]i: „Sf. Stelian“, „Sf. Nectarie“ etc. Toate
aceste echipe au fost `nso]ite de profesori [i psihologi care `nsufle]eau atmosfera grupului.

Liturghie `n tab\ra
„Floare de col]“
Copiii [i-au dorit din tot sufletul aceste zile de
tab\r\. M-a impresionat `n mod deosebit m\rturisirea unui copil: „Am muncit la lemne `n p\dure
ca s\ adun b\nu]i [i s\ pot veni aici s\ m\ bucur
al\turi de colegii mei, nedorind s\-i implic pe
p\rin]ii mei financiar“. Iat\ dorin]a de comuniune
[i prietenia care aduc pe copii `ntr-o rela]ie cre[tin\
l\udabil\. Totodat\, un alt copil, la desp\r]irea de
tab\r\ a m\rturisit: „A[ fi vrut s\ iau animatorii,
maicile [i `ngera[ul meu p\zitor [i s\-i aduc `n familia mea [i s\ nu mai plece niciodat\“.
Am avut `n tab\r\ [i feti]e care [i-au ]inut un jurnal `n cele 7 zile. Iat\ câteva crâmpeie: „M-am
trezit de diminea]\ cu gândul c\ voi merge `n excursie. Era o atmosfer\ de poveste pentru c\ `mi
doream s\ v\d [i eu m\n\stiri din jude]ul Neam].
Am fost plimba]i cu vapora[ul pe lacul Bicaz de
unde puteam vedea frumuse]ile naturii [i s\ sim]im
adierea vântului. Apoi am fost `n vizit\ la
M\n\stirea Pâng\ra]i, unde mi-am luat o Sf. Icoan\
cu Sf. Simeon [i Amfilohie de la M. Pâng\ra]i, apoi
la M\n\stirea Bistri]a, unde am v\zut Biserica cu
Sf. Icoan\ a Sf. Ana, am vizitat muzeul [i tot aici
am stat la mas\. Ajun[i `n ora[ul P. Neam] ne-am
urcat `n telegondol\ [i am v\zut ora[ul de sus, a urmat apoi vizitarea Parcului Zoologic [i a[a s-a f\cut

sear\ [i am ajuns la Cabana „Pelerinul“, unde seara
ne-am bucurat de o sear\ de film“.
Sfânta Liturghie oficiat\ de Pr. Gh. Mih\il\,
directorul taberei, a apropiat mult pe tineri de comoara cea mai de pre] a Bisericii care sunt Sf.
Taine. Dup\ ce seara s-au spovedit, copiii au participat la Sf. Liturghie, unde au fost `mp\rt\[i]i cu
Sf. Taine [i au fost `ndruma]i printr-un Cuvânt de
`nv\]\tur\, ar\tându-li-se marea importan]\ a particip\rii la Sf. Liturghie duminica [i `n s\rb\tori [i
rolul Sf. ~mp\rt\[anii `n via]a copiilor.

Focul de tab\r\ lumin\ a prieteniei
O sear\ minunat\ este seara „Focului de
Tab\r\“, când se organizeaz\ mai `nainte un joc
intitulat „Vân\toarea de comori“, vân\toarea constând `n descoperirea unei comori bine ascunse,
având la `ndemân\ anumite reguli [i mesaje. ~n
sfâr[it se g\se[te comoara care este, de fapt, o
cutie mare cu [epci [i tricouri inscrip]ionate cu
numele taberei pentru to]i copiii participan]i.
~n jurul „Focului de tab\r\“ ne adun\m cu to]ii
ca un ultim r\mas bun [i ca o amintire luminoas\
`n care focul prieteniei [i al bucuriei dorim s\ nu
se sting\ nicicând. De aceea cântecul [i voia bun\
`[i dau mâna `n jurul focului de sear\, urmând ca
sub „artificiile“ focului s\ se fac\ o hor\ [i s\ se
cânte cântece `nv\]ate `n Tab\r\. Copiii [i-au f\cut
prieteni din Ia[i, Neam], Br\ila, Bra[ov, Bucure[ti
sau Ploie[ti [i au hot\rât s\ ]in\ o prietenie frumoas\. (prof. Otilia B+RG|OANU)
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HRISTOS
~MP|RT|{IT
COPIILOR
Destina]ii de vacan]\:

Sala Tronului de la curtea
Sfântului Stefan
cel Mare
,
Dac\ `n num\rul trecut al revistei noastre v\ invitam la Suceava, `n
pelerinaj la Sf. Ioan cel Nou, `n num\rul de luna aceasta, luna Sf=ntului {tefan cel Mare, v\ propunem ca destina]ie de vacan]\ Muzeul de istorie din aceea[i localitate, unde a fost amenajat\ Sala Tronului Sf=ntului Voievod {tefan cel Mare, care red\ atmosfera anului 1470, reconstituind Sala Sfatului Domnesc.
Reconstituirea muzeal\ a avut la baz\ un amplu proces de cercetare.
Fiecare detaliu a fost ad\ugat urm\rind cu fidelitate izvoarele istorice.
Reconstituirea scenei istorice are ca tem\ ridicarea la rangul de viteji a
unor lupt\tori din oastea lui {tefan cel Mare, `n urma luptei de la Vaslui, din
10 ianuarie 1475. Scena a fost reconstituit\`n jurul acestei victorii; se poate
observa c\ unul dintre ]\rani, cel care st\ `n genunchi, are `n mân\ actul de
`mpropriet\rire `nt\rit cu pecetea domnitorului, ceea ce reflect\ practica de
a r\spl\ti pe cei eviden]ia]i `n lupt\. Personajele care particip\ la aceast\ ceremonie sunt: {tefan cel Mare, al\turi de el, cea de-a treia so]ie a sa, doamna
Maria - Voichi]a, fiica lui Radu cel Frumos, domnul }\rii Române[ti. Este
prezentat [i Bogdan al III-lea, fiul lui {tefan [i al Mariei Voichi]a, cel care
avea s\ fie imediat urma[ul la tron al lui {tefan, `ntre 1504-1517. Sunt
`nf\]i[a]i [i o parte din membrii Sfatului domnesc: mitropolitul Teoctist,
rud\ cu {tefan cel Mare, vornicul Boldur, vistiernicul Isac, logof\tul T\utu
- [eful cancelariei domne[ti, care era [i mâna dreapt\ a lui {tefan, Hatmanul
Sucevei, Luca Arbore - conduc\torul o[tirii, sp\tarul Cl\n\u, cel care purta
spada domnitorului la ceremonii. Doi or\[eni, doi o[teni [i un cronicar vin
s\ `ntregeasc\ scena. Tronul este lucrat din lemn de stejar sculptat, dup\
modelul sculpturilor `n lemn din secolul al XV-lea.
Sunt reconstituite [i costumele de epoc\, cu elemente de port tradi]ional
bizantin, dar [i occidental. Efectele de sunet [i lumin\ contribuie [i ele la

Pove[ti cu tâlc

evocarea evenimentului politic de la curtea lui {tefan cel Mare. Pe un fond
muzical adecvat, cronicarul Cur]ii rememoreaz\ b\t\lia de la Vaslui pentru
independen]a ]\rii Moldovei.
Statuile din Sala Tronului au fost confec]ionate de c\tre doi arti[ti plastici la Bucure[ti, Elena [i R\dulescu Gir, `n anul 1980. Acestea sunt f\cute
dintr-un amestec de r\[in\ de brad sintetic\ [i fibr\ de sticl\, ochii sunt proteze umane, perucile din p\r uman, tronul este reproducere dup\ cel de la
M\n\stirea Moldovi]a.
Sala Tronului de la Muzeul de istorie din Suceava atrage mereu vizitatori de toate vârstele, atât din ]ar\, cât [i din str\in\tate, deoarece con]inutul
[i forma de prezentare reu[esc s\ redea atmosfera de epoc\, [i mai ales, sugereaz\ cu succes o realitate istoric\ de pe teritoriul Moldovei de acum cinci
veacuri. (www.istoriabucovinei.ro)

Sfântul lunii

Cei doi lupi
~n ultima zi din vacan]a sa la ]ar\,
st=nd pe prispa casei, un b\iat `i ceru
sfatul bunicului s\u. Era nedumerit [i nu
[tia de ce `i venea uneori s\ fac\ [i lucruri rele. Se sim]ea c=teodat\ de parc\
`n el ar fi doi copii, unul care l-a
ar trage
spre lucruri bune, iar cel\lalt spre lucruri rele. Cu aceea[i gur\ [i se ruga, [i
`njura, la fel cum cu aceea[i m=n\[i
m=ng=ia [i lovea.
B\tr=nul ascult\ cu aten]ie m\rturisirea nepotului s\u, dup\ care `i explic\:
- Dragul meu, `n interiorul fiec\ruia
dintre noi se d\ o lupt\ nev\zut\. Ea
poate fi asem\nat\ cu b\t\lia dintre doi
lupi, unul fiind r\u, furios, lacom [i mincinos, iar cel\lalt bun, bl=nd, cump\tat [i
con[tiincios.
Nepotul st\tu o clip\ pe g=nduri,
apoi `ntreb\:
- {i care lup va `nvinge, bunicule?
- Cel pe care `l hr\ne[ti, r\spunse simplu b\tr=nul.

Ilie - Sf=ntul verii (20 iulie)
Pe vremea regelui Ahab tr\ia proorocul Ilie,
un om sfânt, ales de Dumnezeu pentru a-i
`ntoarce pe oameni la credin]\. ~ntr-o zi, Sfântul
Ilie s-a dus la rege [i i-a transmis c\ Dumnezeu,
ca pedeaps\ pentru necredin]\, nu va mai da
poporului ploaie timp de câ]iva ani. Dumnezeu
[tia c\ Ahab va fi foarte mânios [i l-a trimis pe
Sfântul Ilie `ntr-un loc ascuns, la pârâul Cherit,
unde `i trimitea `n fiecare zi corbi care `i duceau
de mâncare.
Dup\ cum a spus Sfântul Ilie, nu a mai plouat
`n Israel timp de trei ani. Atunci Dumnezeu i-a
spus: „Du-te la Ahab, pentru c\ `n curând voi
trimite ploaie pe p\mânt.“ Sfântul Ilie a mers la
regele Ahab [i i-a spus s\ aduc\ cei 450 de profe]i
care slujeau idolului Baal pe Muntele Carmel,
pentru un concurs. Dup\ ce s-au adunat to]i,

Sfântul Ilie le-a spus: „Nu pute]i s\ v\ `nchina]i [i
lui Baal [i lui Dumnezeu. S\ vedem cine este
adev\ratul Dumnezeu!“ S-a `ntors apoi spre profe]ii
lui Baal [i le-a spus: „Voi jertfi]i un bou lui Baal, iar
eu voi jertfi unul lui Dumnezeu“. Profe]ii lui Baal
au f\cut un altar, au jertfit boul [i s-au rugat foarte
mult. Dar nu s-a `ntâmplat nimic.
Apoi Sfântul Ilie a zidit [i el un altar, pe care a
pus boul peste care a turnat mult\ ap\. Apoi s-a rugat. Dumnezeu a trimis foc din cer [i fl\c\rile au
`nghi]it `ntreaga jertf\, chiar [i pietrele [i apa.
V\zând aceasta, poporul a strigat: „Domnul este
Dumnezeul Cel adev\rat!“. Atunci, plec=nd spre
Muntele Carmel pentru a se cufunda `n rug\ciune,
Sf. Ilie i-a spuse regelui c\ seceta va `nceta [i, nu
dup\ mult vreme, ploaie c\zu din bel[ug, raspândind
pe pamânt binecuvântarea cereasc\.

