EDITORIAL

Un posibil r\spuns la cruciada eshatologic\
Am intrat, nu de mult timp, `n
anul m=ntuirii 2012. Dup\ multe
opinii, va fi un an controversat,
datorit\ interpret\rilor eshatologice ale numerologilor [i ale celor
pasiona]i de vechile civiliza]ii
ast\zi disp\rute, care `ncearc\ s\
stabileasc\ pun]i `ntre acestea [i
cele moderne, sau care `ncearc\
s\ lege interdependent destinul
umanit\]ii de unele a[a-zise
prevestiri, oracole din trecutul
`ndep\rtat. Av=nd convingerea c\
Duhul Sf=nt ne `nva]\ totdeauna
ce trebuie s\ spunem (cf. Luca 12,
12), vom `ncerca, `n editorialul
publica]iei noastre din prima
lun\ a acestui an, s\ r\spundem,
`n duh ortodox, acestor probleme.
† Ioachim B|C|UANUL,
Episcop-v
vicar al
Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului
Pentru cre[tini, anul 2012 este scutit de conota]ii fataliste [i exalt\ri milenariste de care unii
se arat\ at=t de afecta]i [i `ncearc\ s\ conving\
prin mass-media, [i nu numai, [i pe cei care nu
sunt la fel de sensibili [i alarma]i cu privire la
acestea. Pentru noi, anul 2012 este anul milei
Domnului, adic\ o perioad\ de timp oferit\ de
Dumnezeu pentru m=ntuirea noastr\; este un an
care se adaug\ lini[tit [i sigur `n [irul anilor ce l-au
precedat [i va fi, la r=ndul s\u, urmat de al]i ani,
pe care Dumnezeu, `n marea Lui milostivire, `i
va oferi timpului curg\tor.

Eshatonul sau taina
lui Dumnezeu
Nu trebuie s\ r\m=nem prizonierii observ\rii
[i descifr\rii semnelor timpului [i s\ for]\m interpretarea lor propov\duind iminen]a sf=r[itului lumii. De altfel, pentru noi, curgerea timpului are
alt\ valoare, alt sens. Nu mai num\r\m anii de la
crearea lumii, ci de la re-crearea, restaurarea ei `n
Hristos, fiecare an fiind o nou\ piatr\ pe care cu
anul IV (XII) nr. 1

smerenie [i recuno[tin]\ o a[ez\m la zidirea edificiului umanit\]ii care tinde necontenit spre
`ndumnezeire, o nou\ etap\ a cunoa[terii prin
Hristos a fiin]elor con[tiente [i a transform\rii
Cosmosului.
Via]a Bisericii a fost de multe ori tulburat\ de
min]ile r\t\cite ale proorocilor mincino[i, care au
v\zut `n semnele timpului lor iminen]a dezastrului mondial. ~ns\ aceste pretinse sf=r[ituri n-au

f\cut dec=t r\u Trupului lui Hristos-Bisericii,
sf=[iindu-l [i arunc=nd `n derizoriu sau relativ
chiar ideea de Eshaton.
Dintotdeauna cre[tinul a tr\it av=nd con[tiin]a
c\ Hristos va veni `n chip de Judec\tor, c=nd cele
de acum se vor transfigura `n ceruri noi [i p\m=nt
nou. Acest fenomen se va produce la sf=r[itul
veacurilor, `ns\ nimeni n-a `ndr\znit s\ se aventureze `n a stabili cu exactitate anul, luna [i ziua
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Avem 2000 de ani de tr\ire [i spiritualitate cre[tin\,
`ns\ am uitat c\ Hristos ne-aa numit „pprietenii S\i“....
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Â c=nd vor fi acestea, pentru simplul motiv c\ toate

stau sub semnul Tainei lui Dumnezeu [i c\ nicio
fiin]\ uman\, oric=t de evoluat\ ar fi (cu acces la
informa]ii de orice natur\), nu poate „decodifica“
planul divin, „taina cea din veac ascuns\ [i de `ngeri ne[tiut\“.
De unde a pornit `ns\ aceast\ cruciad\ eshatologic\?
A[a cum ne st\ `n fire nou\, oamenilor, dup\
ce descoperim o idee [i credem c\ este plauzibil\,
`ncerc\m s\ g\sim argumente `n sprijinirea veridicit\]ii ei, uit=nd sau ignor=nd originea, neconcordan]a [i lipsa de coeren]\ `ntre fond [i form\,
`ntre idee [i sursa argumenta]iei. ~n cazul de fa]\,
ne folosim de semnele premerg\toare eshatologice, ce au ca surs\ Sf=nta Scriptur\, a[adar, revela]ia cre[tin\ [i le conjug\m cu date [i cifre ale
unei civiliza]ii disp\rute, cea maya[\, – [i aceasta
cu o naturale]e ce nu poate fi generat\ dec=t de
tendin]a sincretist\ actual\.
Avem 2000 de ani de tr\ire [i spiritualitate
cre[tin\, `ns\ am uitat c\ Hristos ne-a numit „prietenii S\i“, „fra]ii S\i“; c\ suntem receptacolele
[i beneficiarii iubirii lui Dumnezeu; c\ Hristos
este cu noi `n toate zilele, p=n\ la sf=r[itul veacurilor; c\ ~l avem `n Euharistie [i prin aceasta timpul [i spa]iu, `nceputul [i sf=r[itul, via]a [i
moartea au un alt sens pe axa valorilor divine. Nu
ne aducem aminte dec=t de faptul c\ lumea va fi
distrus\ [i c\ noi vom fi genera]ia supus\ acestei
catastrofe [i de aceea r\m=nem tributari unei frici
maladive, care ne paralizeaz\ capacitatea de a
mai lucra pentru m=ntuirea noastr\. Au fost ani
fatidici, c=nd omenirea a fost supus\ acestor
tr\iri, cum ar fi: 1000, 2000 [i chiar 2011. Sursele
au fost diferite pentru fiecare dintre aceste prevestiri, dar mai ales de natur\ biblic\.

„Apocalipsa“ maya[\
~n anii din urm\ [i `ndeosebi anul acesta, parc\ v\z=nd ineficien]a calculelor pe baza Bibliei
`n raport cu finalitatea dorit\, cercet\torii, numerologii au schimbat registrul, aplec=ndu-se spre
civiliza]ia maya[\, `ncerc=nd s\ dezlege tainele
calendarului acesteia, care se pare c\ ar indica fatidic sf=r[itul lumii la data de 21.12.2012. De aceea, av=nd `n vedere rezonan]a acestei date, cred c\
este necesar s\ facem c=teva preciz\ri referitoare
la modul de calculare a timpului la maya[i.
Maya[ii sunt originari din zona mezoamerican\ [i sunt printre primele popoare care au pus
bazele unei forme complexe de m\surare a timpului, de]in=nd 4 calendare diferite, folosite `n
func]ie de necesit\]i. Astfel, se poate vorbi de
calendarul Tzolk=in, care func]iona pe principiul
combina]iei a dou\ grupe formate din 20 de zile
cu nume diferite [i 13 numere diferite [i care
`nsuma 260 de zile unice, rezultate din tot at=tea
posibilit\]i combinative unice; calendarul Hoab,
asem\nator cu cel Gregorian, care `nsuma 360 de

Artefact maya[ (Monumentul nr. 6) de la Situl Arheologic Tortuguero,
`n care se prezice sf=r[itul la data de 13.0.0.0.0. corespunz\toare
`n calendarul nostru datei de 21 decembrie 2012

zile unice, cu ajutorul c\ruia se putea m\sura un
an solar; calendarul Sferic, ce avea 18.890 de
zile (pentru o perioad\ de 52 de ani), rezultat din
combinarea celor dou\ calendare amintite anterior, [i calendarul numit Marea Num\r\toare,
rezultat din dorin]a de a realiza un calendar [i
mai cuprinz\tor, ce dura 5.125 de ani [i 4 luni [i
a c\rui perioad\ de timp `nsumat\ a fost numit\
Marele Ciclu.
Cea de-a patra versiune de m\surare a timpului a atras aten]ia antropologului englez Eric
Thompson, care, compar=nd calendarul Maya[
cu cel Gregorian, a realizat c\ `nceputul celui deal patrulea Mare Ciclu Maya[ ar corespunde datei de 13 august 3114 `.Hr., iar finalul, cum este
lesne de `n]eles, ar fi 21 decembrie 2012 d.Hr..
Aceast\ remarc\ trebuie pus\ `n rela]ie cu publicarea traducerii unui artefact maya[ (Monumentul nr. 6) de la Situl Arheologic Tortuguero `n
care se prezice sf=r[itul la data de 13.0.0.0.0.,

corespunz\toare `n calendarul nostru datei de 21
decembrie 2012.
Aceast\ similitudine a fost baza unor specula]ii referitoare la sf=r[itul lumii, f\cute de cercet\tori ca Stephan Houston [i D. Stuart `n 1996 [i
preluate de adep]ii curentului New Age, `n
scopul r\sp=ndirii mesajului lor spiritual-pacifist.
Aceste supozi]ii au fost dezmin]ite de ei `n 2008,
c=nd o descoperire ulterioar\ a unei inscrip]ii din
Situl din Camalcalco, pe un fragment de c\r\mid\ cu o vechime de 1300 de ani, a determinat
Institutul Na]ional de Arheologie [i Istorie din
Mexic s\ dea un comunicat `n care s\ infirme orice teorie maya[\ referitoare la sf=r[itul lumii.
Chiar dac\ mul]i continu\ s\ cread\ c\ data de
21.12.2012 e sf=r[itul calendarului maya[ [i, `n
consecin]\, al existen]ei lumii, acest lucru e infirmat de inscrip]iile de pe unele t\bli]e de la
Templul din Palenque, inscrip]ii ce fac trimitere
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Ie[irea din starea tensionat\ provocat\ de modul
manipulativ al promov\rii argumentelor „ccosmofobe“
nu se poate realiza decât având con[tiin]a
atotprezen]ei lui Dumnezeu, a proniei [i atot[tiin]ei Sale.

Â la „aniversarea `ncheierii a 80 de runde calen- Noe: „....nu voi mai pierde tot trupul cu apele po- un an `nc\rcat de semnifica]ii spirituale, a[a cum
daristice de la `ntronarea regelui Pakal“, adic\ 21
octombrie 4772, a[adar un an ulterior lui 2012.
Majoritatea speciali[tilor `n cultura maya infirm\ faptul c\ 13.0.0.0.0. ar `nsemna `nceputul
sf=r[itului. Aceast\ dat\ constituie de fapt sf=r[itul unui ciclu temporal din calendarul maya[, iar
importan]a acestui an reie[ea nu at=t din faptul c\
el reprezenta sf=r[itul unui ciclu, c=t din faptul c\
semnifica `nceputul unei noi epoci universale.

Cosmofobia [i numerologia
nu ajut\ la m=ntuire
Decodarea inscrip]iilor maya[e cu referire la
un presupus sf=r[it al lumii legat de data precizat\ mai sus a generat o adev\rat\ „cosmofobie“, dup\ spusele cercet\torului Nassa, David
Morisson. Baza]i pe incertitudinea [i sensibilitatea pe care oamenii o au atunci c=nd este vorba
de viitor, pe credulitatea acestora [i contextul economic actual, editurile [i mass-media au g\sit
o adev\rat\ surs\ de venit, exploat=nd aceste ipoteze [i av=nd de partea lor contribu]ia `nsemnat\
a numerologilor, a sectelor milenariste [i, din
p\cate, chiar concursul unor cercet\tori.
Astfel, fiecare dintre ei [i-a adus contribu]ia
la argumentarea [i confirmarea „profe]iilor“ maya[e, invent=nd posibile scenarii, cum ar fi cel al
scriitorului Gregg Braden, care demonstreaz\ `ncetinirea treptat\ a perioadei de rota]ie a Terrei,
precum [i cre[terea frecven]ei rezonan]ei Schumann la 13 Hz [i situarea pe punctul 0 al c=mpului magnetic al planetei. Acest lucru ar avea consecin]e devastatoare asupra ei, determin=ndu-i:
`nv=rtirea `n sens contrar [i inversarea polilor
magnetici, r\s\rirea soarelui la vest, schimbarea
con[tiin]ei umane `n care g=ndurile [i dorin]ele ar
fi instantanee, revenirea la ciclurile naturale de
via]\ bazate pe armonie universal\ rezultate din
inoperabilitatea tehnologiilor actuale, `mbun\t\]irea ADN-ului de la 2 la 12 spirale, alinieri planetare cu efecte „apocaliptice“, ciocniri devastatoare cu corpuri cere[ti etc. Aceste scenarii nu
sunt singurele, ideea de sf=r[it al lumii „prevestit“ de maya[i inflam=nd [i alte min]i care vorbesc despre `nclinarea axei de rota]ie a p\m=ntului, perturbarea gravita]iei prin alinierea Terrei
`ntre Jupiter [i Saturn, efectele g\urii negre din
centrul galaxiei, `nghi]irea sistemului solar de un
nor de energie negativ\, lovirea p\m=ntului de
c\tre un asteroid etc. Toate acestea sunt supozi]ii,
ipoteze studiate `n laboratoare [tiin]ifice, a c\ror
probabilitate de `mplinire este infim\ sau chiar
inexistent\. Ele stau sub semnul contrazicerii sau
reprezint\ fenomene care `n decursul timpului au
mai avut loc, f\r\ a afecta `n vreun fel via]a
pa[nic\ a planetei, [i acest lucru nu `nt=mpl\tor,
deoarece credem [i m\rturisim c\ Dumnezeu nu
ne-a creat pentru a ne distruge, iar aceasta reiese
din cuv=ntul biblic ce relateaz\ p\rerea de r\u a
lui Dumnezeu imediat dup\ Potop, `n vremea lui
anul IV (XII) nr. 1

topului [i nu va mai fi potop, ca s\ pustiiasc\
p\m=ntul“ (Facerea 9,11).
Ie[irea din aceast\ stare tensionat\ provocat\
de modul manipulativ al promov\rii argumentelor „cosmofobe“ nu se poate realiza dec=t av=nd
con[tiin]a atotprezen]ei lui Dumnezeu, a proniei
[i atot[tiin]ei Sale. Revela]ia stabile[te dependen]a noastr\ fa]\ de Creator (f\r\ Mine nu
pute]i face nimic), dar [i faptul c\ tot ceea ce ni se
`nt=mpl\ este cu voia [i din purtarea de grij\ a Sa.
Fr\m=nt\rile izvor=te din sintagma de tip
sibilin: „Secolul al XXI-lea va fi religios sau nu
va fi deloc“, ar trebui s\ ne aminteasc\ de cuvintele lui Hristos, Care ne avertizeaz\ cu privire la
profe]ii [i profe]iile mincinoase referitoare la
sf=r[itul lumii: „Vede]i s\ nu v\ am\geasc\ cineva. C\ci mul]i vor veni `n numele Meu, zic=nd:
Eu sunt Hristos, [i pe mul]i `i vor am\gi“ (Matei
24, 4-5), sau de cuvintele care ne `ndeamn\ s\ nu
c\dem prad\ calculelor umane atunci c=nd acestea se refer\ la realit\]i dumnezeie[ti.

2012, anul m=nturii
Din perspectiv\ cre[tin\, teologic\, cifra 12 nu
sugereaz\ ideea de sf=r[it, cu at=t mai pu]in `n
cazul `n care am asocia-o cu anul 2000. Ea arat\
mai degrab\ ideea de `nnoire, de schimbare [i leag\ aceste semnifica]ii de prezen]a [i `mplinirea lor
`n Hristos. Deci am putea spune c\ acest an, 2012,
este un an al `mplinirii [i al `nnoirii duhovnice[ti,

ar trebui s\ fie fiecare an din via]a noastr\.
Mai mult dec=t at=t, data de 21.12 nu e una
fatidic\, ci una familiar\, deoarece `n fiecare an,
`n aceast\ zi serb\m solsti]iul de iarn\ [i, `n acela[i timp, din punct de vedere liturgic, `ncepe perioada de retr\ire a „tainei celei din veac ascunse
[i de `ngeri ne[tiute“. ~n aceast\ perioad\ ne preg\tim duhovnice[te, rug\m pe Dumnezeu s\-{i
g\seasc\ loc [i `n „c\mara dinl\untrul fiin]ei noastre“, `ncerc=nd s\ interioriz\m taina divin\ a singurului lucru nou sub soarele P\m=ntului. E perioada
`n care, din punct de vedere astronomic, noaptea
`ncepe s\ scad\, iar ziua s\ creasc\ [i am putea
spune c\ nu putea fi o similitudine mai adecvat\ raportat\ la semnifica]iile Cr\ciunului, pentru c\,
asemenea acestora, noaptea ne[tiin]ei [i p\catului
s-a risipit odat\ cu na[terea „Logosului“, ca Lumin\ a lumii, ca singur mediator `ntre Dumnezeu [i
oameni, M=ntuitor al sufletelor noastre.
Preciz\m c\ Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii au statornicit ca din data de 21.12 a fiec\rui an s\
`nceap\ perioada special\ a anului bisericesc care
ne ajut\ s\ pregust\m din misterul intr\rii Logosului `n istorie. Zilele liturgice primesc un nou
con]inut. Imnele, rug\ciunile [i lecturile Bisericii
din aceast\ scurt\ perioad\ de c=teva zile de p=n\
la Cr\ciun preg\tesc pe credincio[i s\ primeasc\
cu bucurie Lumina care vine s\ lumineze tuturor.
Un imn din preajma marii s\rb\tori a Na[terii
Domnului este relevant: „Bethleeme, preg\te[tete; bine te `mpodobe[te, iesle; pe[ter\, prime[te;
c\ Adev\rul a venit, umbra a trecut [i Dumnezeu

Timpul [i spa]iul au fost create de Dumnezeu pentru om
[i ele vor exista at=ta vreme c=t omul va exista
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~n viziune cre[tin\, anul 2012 este o verig\ a unui
timp pe care Dumnezeu ni l-aa l\sat pentru ca noi s\-ll
umplem cu ofranda faptelor noastre, o treapt\ pe care
trebuie s\ o urc\m pentru a fi mai aproape de El...
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Â oamenilor din Fecioara S-a ar\tat, […] Pentru Dumnezeu pentru a-l r\scump\ra. Timpul [i noastr\, iar `n auz cuv=ntul Fericirilor. Am fost
aceasta Adam `nnoindu-se, `mpreun\ cu Eva
strig\: pe p\m=nt bun\voirea s-a ar\tat, ca s\
m=ntuiasc\ neamul nostru“. Iar `n alt\ parte imnul devine imperativ: „Ce vom aduce }ie,
Hristoase? C\ Te vei ar\ta pe p\m=nt ca un om,
pentru noi. Fiecare din f\pturile cele zidite de
Tine mul]umire aduc }ie: `ngerii c=ntarea, cerurile steaua, p\storii minunea, p\m=ntul pe[tera,
pustiul ieslea, iar noi pe Maica Fecioara,
Dumnezeule, Cel ce e[ti mai `nainte de veci,
miluie[te-ne pe noi!“.
Prin urmare, noi nu putem asocia semnifica]iile acestei zile cu ideea de sf=r[it, angoas\,
paroxism, dec=t dac\ g=ndim la propria noapte a
p\catelor, a ne[tiin]ei [i a indiferen]ei.
~n viziune cre[tin\, anul 2012 este o verig\ a
unui timp pe care Dumnezeu ni l-a l\sat pentru ca
noi s\-l umplem cu ofranda faptelor noastre, o
treapt\ pe care trebuie s\ o urc\m pentru a fi mai
aproape de El, sau o piatr\ pe care cu grij\ trebuie
s\ o a[ez\m la edificiul timpului l\sat nou\ de

spa]iul au fost create de Dumnezeu pentru om [i
ele vor exista at=ta timp c=t omul va exista. Nu
trebuie s\ fim fatali[ti, „cosmofobi“, v\z=nd `n
fiecare calamitate un semn al sf=r[itului lumii.
C=te cataclisme, r\zboaie, molime nu au trecut
peste b\tr=na Terra din pedagogie divin\ [i totu[i
ast\zi noi exist\m. Chiar [i prin potop a trecut
omenirea, dar acest lucru nu a `nsemnat distrugerea, aneantizarea ei, ci re`nnoirea baptismal\
prin apele Diluviului. Dumnezeu este via]\, iar
lucrul m=inilor Sale nu poate fi moartea. Eva este
via]\, iar noi suntem purt\torii ei.

„Priveghea]i [i v\ ruga]i,
c\ nu [ti]i ziua….“
De dou\ mii de ani suntem cre[tini, beneficiari
ai revela]iei divine, restaura]i fiin]ial `n Hristos [i
`ntr-o permanent\ comuniune dinamic\ cu Duhul
lui Dumnezeu, Care, din noi, strig\: „Avva,
P\rinte!“. Avem ~mp\r\]ia lui Dumnezeu `n inima

n\scu]i la via]a cea nou\ `n Hristos din iubirea
r\stignit\ a Fiului Care `mpline[te profe]iile
milenare [i purt\m `n noi cu speran]\ f\g\duin]a
ultimelor cuvinte ale Domnului: „{i iat\ Eu sunt
cu voi p=n\ la sf=r[itul veacurilor“ (Matei 28, 20).
Dac\ Evanghelia a p\truns at=t de ad=nc `n
mentalul omului ca microcosmos, iar societ\]ile,
cultura, ethosul poart\ amprenta cre[tin\ [i recunoa[tem autenticitatea revela]iei, nu mai putem
`n]elege necesitatea raport\rii [i asimil\rii unor
date specifice culturilor str\vechi necre[tine, sau
chiar ded=ndu-ne la `ncerc\ri combinatorii `n
vederea invent\rii unor similitudini. Trebuie s\
ne p\str\m identitatea religioas\ [i s\ facem rabat
de la tendin]a sincretist\ a veacului, de raportarea
la numerologi, fal[i profe]i, secte milenariste care
nu urm\resc dec=t `n mod speculativ s\ ne
confi[te pacea [i buna chivernisire a timpului
m=ntuirii noastre. Sentin]a lui Malraux credem c\
se referea tocmai la acest duh confuz al epocii, la
debusolarea izvor=t\ din dezr\d\cinarea din ma-

Simbolistica lui 12, din perspectiv\ cre[tin\
F\r\ a c\dea `n patima numerologilor,
ci doar `ncerc=nd s\ ar\t\m valen]ele
benefice ale anului marcat de num\rul 12,
vom `ncerca succint s\ relat\m c=teva dintre acestea. ~n cre[tinism, simbolismul
acestui num\r este complex, el fiind semnul celor 12 semin]ii care alc\tuiesc
poporul ales al Vechiului Testament, dar [i
num\rul treptelor templului lui Solomon
care aduceau pe om `naintea lui Dumnezeu. Tot aici num\rul 12 este legat [i de
simbolistica altarului f\cut de Ilie proorocul pe Muntele Carmel, atunci c=nd a ar\tat evreilor c\ Dumnezeu este viu. Acest
altar, alc\tuit din 12 pietre, simboliza pe
cei 12 apostoli, care prin m\rturisirea lor
au stat la temelia Bisericii, Iisus fiind Cel
care, `n continu\ stare de jertf\, `nal]\
umanitatea noastr\ spre `ndumnezeire
„`ntru miros de bun\ mireasm\ duhovniceasc\“, prin Duhul, `n ~mp\r\]ia Tat\lui.
~n Noul Testament, el reprezint\ v=rsta
la care Fiul lui Dumnezeu merge la Templu
[i t=lcuie[te pe profetul Isaia, anun]=nd
anul binepl\cut Domnului, precum [i
num\rul apostolilor pe temelia `nv\]\turii
c\rora s-a zidit Biserica lui Dumnezeu [i
care, la Parusie, vor sta pe 12 scaune judec=nd cele 12 semin]ii ale lumii. Num\rul
12 ne aduce aminte [i de cele 12 co[uri cu
firimituri [i de s\turarea mul]imilor cu
Hristos euharistic, P=inea ce S-a cobor=t
din cer. Capitolul 9 al Evangheliei de la
Luca ne descoper\ o cifr\ 12 care este [i
simbol al t\m\duirii, av=nd ca singur izvor
pe Hristos, Cel ce vindec\ boala [i neputin]a din popor, dup\ cum citim [i `ntr-una din
rug\ciunile de la taina Sf. Maslu. Interesant este faptul c\ Hristos vindec\ pe fe-

Judecata de Apoi, fresc\, M\n\stirea Vorone]
meia care de 12 ani se afla `ntr-o grea
neputin]\ `n timp ce se `ndrepta spre casa
lui Iair, mai marele sinagogii, pentru a-i
vindeca fiica de 12 ani, care era pe moarte.
Aceast\ istorisire `n care cifra 12 este
legat\ at=t de boal\, c=t [i de `nviere ne
face s\ `n]elegem, pe de o parte, faptul c\,
boala [i moartea se g\sesc `n interdependen]\ [i au ca izvor p\catul, iar pe de alt\
parte, faptul c\, prin Hristos, cele dou\

sunt mijloace ale pedagogiei divine ce conduc la vindecarea [i restaurarea firii
umane. ~n felul acesta, cifra 12 este simbol
al bolii vindecate prin interven]ia puterii
harului divin, dar [i al cur\]iei tinere]ii, ce
`[i g\se[te `mplinirea doar `n rela]ia `nnoitoare a prezen]ei lui Hristos, Care ridic\ pe
t=n\r din moartea unei vie]i eterogene la
efervescen]a uneia `n duhul lui Dumnezeu.
Am putea ad\uga tot la acest aspect [i fap-
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~n sens moral, 12 este produsul dintre cele patru virtu]i
cardinale [i cele trei virtu]i teologice, anun]ând des\vâr[irea
uman\ prin raportarea teandric\ la Dumnezeu.

Â tricea identit\]ii spirituale [i alegerea aleatorie a
valorilor universale izvor=t\ dintr-un individualism existen]ialist.
Toat\ aceast\ panicare mediatic\, care are `n
culise interese mai pu]in soteriologice, ar trebui
s\ ne determine s\ rememor\m numeroasele
anun]\ri e[uate privitoare la sf=r[itul lumii, precum [i faptul c\, referitor la acest moment,
Revela]ia este foarte clar\: despre momentul
Parusiei nimeni nu poate [ti cu exactitate nimic.
{tim c\ va fi sf=r[itul, dar nu [i c=nd va fi.
Eshatonul este o tain\ a lui Dumnezeu, cum
tainice au fost ~ntruparea [i crearea Universului
p=n\ la revelarea lor, pentru c\ toate poart\ `n ele
Logosul, Care este dincolo de orice cunoa[tere
exhaustiv\ uman\. Evanghelia ne prezint\ un inventar al semnelor premerg\toare Parusiei, dar `n
acela[i timp ne aten]ioneaz\ c\ Hristos va veni
c=nd nimeni nu se va a[tepta. Calculele [i
a[tept\rile noastre nu pot for]a venirea iminent\ a
sf=r[itului lumii, noi nu putem determina planul
lui Dumnezeu, a[a cum omul nu-[i poate deter-

tul c\ Fecioara Maria, conform Protoevangheliei lui Iacob, p\r\se[te templul din Ierusalim tot la v=rsta de 12 ani, [i aceasta
pentru ca, ulterior, s\ devin\ templul `n
care Cel ne`nc\put Se face om, mijlocind
m=ntuirea neamului omenesc.
De asemenea, nu putem uita c\ Biserica
Ortodox\ pr\znuie[te la 21 noiembrie
Intrarea Maicii Domnului la Templu, c=nd,
condus\ de Ioachim [i de Ana, ea va urca
cele 12 trepte ale acestuia, pentru a fi `n
preajma Domnului. ~n templu, Fecioara
Maria va sta p=n\ la 12 ani, dup\ care se
va `ntoarce `n Nazaret, unde se produc
Rusaliile personale `n vremea Bunei
Vestiri. Astfel, cifra 12 ca v=rst\ biologic\
devine `n Biblie decisiv\ prin rela]ia ei cu
templul: Hristos la 12 ani este la templu,
Maica Domnului este la templu la aceea[i
v=rst\, iar copila `nviat\ de Hristos este fiica mai marelui sinagogii, aceast\ locuire
`n vecin\tatea templului suger=nd ideea de
nostalgie a unui Paradis pierdut [i
rec=[tigat prin Hristos.
Tot cifra 12 reprezint\ num\rul c\derilor sub cruce ale M=ntuitorului, Care ne
arat\ asumarea deplin\ a suferin]ei crucificate `n perspectiva restaur\rii noastre.
Acestea sunt puse `n leg\tur\ cu cele 12
Evanghelii (st=lpi) citite `n timpul ritualului `nmorm=nt\rii pentru a ar\ta celor
prezen]i faptul c\ cel adormit urmeaz\
„drumul firesc“ al oric\rei fiin]e p\m=nte[ti, dar [i faptul c\ aceast\ moarte `i este
spre `nviere, iar via]a lui ca o cruce asumat\ este o preg\tire pentru cea ve[nic\.
12 este num\rul Ierusalimului ceresc, de
asemenea, al por]ilor pe care sunt scrise
numele celor 12 semin]ii ale lui Israel [i al
c\rui zid are 12 pietre de temelie pe care
sunt scrise numele apostolilor (Apocalipsa
21, 12). Tot 12 reprezint\ num\rul stelelor

anul IV (XII) nr. 1

Pornind de la ideea sf=r[itului iminent al lumii `n anul 2012, regizorul Roland
Emmerich a realizat un film cu titlul „2012“, care se bazeaz\ pe profe]ia
conform c\reia sf=r[itul lumii va fi pe 21 decembrie 2012,
dat\ ce marcheaz\ sf=r[itul calendarului maya[, se dovede[te a fi adev\rat\,
scoar]a terestr\ fiind distrus\ din cauza unor colosale explozii solare

Num\rul 12 este legat [i de simbolistica altarului f\cut de Ilie proorocul pe
Muntele Carmel, atunci c=nd a ar\tat
evreilor c\ Dumnezeu este viu. Acest
altar, alc\tuit din 12 pietre, simboliza
pe cei 12 apostoli, care prin m\rturisirea lor au stat la temelia Bisericii
din cununa purtat\ pe cap de femeia din
Apocalips\ (Apocalipsa 12, 2), iar num\rul
credincio[ilor de la sf=r[itul timpurilor va fi
144000, c=te 12000 pentru fiecare semin]ie
a poporului ales (Apocalipsa 7, 4-8).
~n sens moral, 12 este produsul dintre
cele patru virtu]i cardinale (smerenia,
cump\tarea, dreptatea, b\rb\]ia) [i cele
trei virtu]i teologice (credin]a, n\dejdea [i
dragostea), anun]=nd des\v=r[irea uman\

prin raportarea teandric\ la Dumnezeu.
Din punct de vedere mistic, cifra trei, ca
simbol al Treimii, `nmul]it\ cu cifra patru,
ca simbol al Creatului, semnific\ accederea
creaturii la des\v=r[irea oferit\ de Creator
ca `ndumnezeire.
Din perspectiv\ liturgic\, derularea timpului e legat\ conven]ional de cele 12 luni
care reprezint\ cununa anului bisericesc,
dar [i num\rul praznicelor `mp\r\te[ti care
ne arat\ c\ timpul este creat de Dumnezeu,
dar [i c\ El puncteaz\ timpul, d=ndu-i sens.
Astfel, praznicele `mp\r\te[ti sunt popasuri soteriologice prin care transfigur\m
acest timp [i-l orient\m spre ve[nicie.
Tot aici am putea aminti [i faptul c\ `n
fiecare an, pe 12.12. `l serb\m pe Sf=ntul
Ierarh Spiridon al Trimitundei, a c\rui zi
de pr\znuire ar putea fi interpretat\, `n contextul acestui editorial, ca fiind mai rezonant\ dec=t cea care reiese din calendarul
maia[, [i aceasta cu at=t mai mult cu c=t,
anul acesta, data serb\rii lui stabile[te o similitudine numerologic\ unic\: 12.12.2012.
Sf=ntul Spiridon este cel care, `ntr-un mod
foarte original demonstreaz\ unitatea de
fiin]\ [i trinitatea personal\ a Treimii, parcurg=nd drumul invers, [i anume de la
crea]ie la Creator, [i ar\t=nd `n acela[i
timp faptul c\ materia nu este altceva
dec=t energie concentrat\. Totul este
treime, pentru c\ `n fiecare lucru din
Univers vedem pecetea treimic\ a logoi-lor
divini, iar cele trei elemente – focul, apa [i
p\m=ntul – ce definesc existen]a noastr\
sunt o sintez\ a ceea ce experien]a uman\
poate m\rturisi dincolo de cuv=nt despre
Dumnezeu-Treime. Astfel, aceast\ zi este
una a m\rturisirii adev\rului fundamental
c\ Dumnezeu este izvorul treimic al lumii
v\zute [i nev\zute.
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~ntre ~n\l]are [i Parusie este timpul
pe care Dumnezeu ni l-aa l\sat
pentru a lucra teandric la mântuirea noastr\.

EDITORIAL

Â mina venirea [i ie[irea din aceast\ lume. De aceea
el trebuie s\ a[tepte `ntru r\bdare [i conlucrare cu
Dumnezeu, St\p=nul vie]ii.
S\ ne str\duim s\ nu se `mboln\veasc\
plin\tatea num\rului 12.

Parusia schimb\ [i d\ sens
cursului istoriei
Hristos a cobor=t `n timpul nostru pentru a ne
deschide spre ve[nicie, pentru a ne face dumnezei
dup\ har [i aceasta ne determin\ s\ ne schimb\m
perspectiva asupra propriei destina]ii. Dac\ suntem
pelerini spre ve[nicie, atunci lumea `n care tr\im
acum nu este singura, ci doar locul `n care noi ne
preg\tim pentru a fi capabili de a fi `mpreun\ cu
Dumnezeu. ~n felul acesta, pentru noi, moartea [i
via]a au un alt fel de centru de greutate. Moartea nu
mai reprezint\ o fatalitate, deoarece tr\im mortific=ndu-ne pasiunile fa]\ de tenta]iile seculare, fiind mor]i p\catului. Atunci ea nu mai are putere
asupra noastr\. Nu mai conteaz\ c=nd sau cum vom
muri, dac\ P\m=ntul va fi lovit de vreun meteorit [i
dac\ va mai continua via]a dup\ cataclism. Ceea ce
conteaz\ este comuniunea mea cu Dumnezeu [i cu
semenii `n timpul pe care El mi l-a l\sat s\-l
r\scump\r `n puterea Duhului Sf=nt.
~ntre ~n\l]are [i Parusie este timpul pe care
Dumnezeu ni l-a l\sat pentru a lucra teandric la
m=ntuirea noastr\, v\z=nd `n Hristos nu numai
faptele pe care le-a `mplinit biblic, ci mai ales importan]a schimb\rii ontologice lucrate `n umanitate, [i de aceea Parusia schimb\ [i d\ sens cursului istoriei, pentru c\ Hristos este axa timpului.
Timpul dintre cele dou\ evenimente e timpul
Bisericii prin care se deschide ve[nicia, e timpul `n
care fiecare este chemat s\-[i `nsu[easc\ roadele
m=ntuirii obiective. Timpul istoric devine timpul
m=ntuirii, a c\rui derulare se rostogole[te spre
„timpul“ sf=nt al ve[niciei, `ntr-o altfel de succesiune [i ordine, iar Parusia ni-L reveleaz\ pe
Hristos `ntru slav\ ca Judec\tor, lu=nd locul lui
Hristos Kenotic. Nu se poate vorbi de o istorie autonom\, deoarece ea este `ncadrat\ de o pre-istorie
edenic\, precum [i de o post-istorie `n ve[nicie, [i
de aceea istoria nu poate dura la nesf=r[it, dar nici
nu se poate opri de la sine f\r\ un sens soteriologic.
Istoria se `mpline[te `n Hristos, Alfa [i Omega, ea
fiind intervalul de timp `n care Dumnezeu dialogheaz\ cu omul prin lucrurile [i f\pturile Sale, `ntro form\ conivent\ (`nomenirea [i `ndumnezeirea).
Din perspectiv\ ecleziologic\, nu se poate
spune c\ exist\ o sintez\ dogmatic\ exhaustiv\ cu
referire la fenomenul eshatologic. Referin]ele
scripturistice [i comentariile patristice nu se pot
constitui `ntr-un manual foarte limpede [i explicit
cu privire la acest subiect. La `ntrebarea apostolilor referitoare la momentul sf=r[itului, Hristos `i
avertizeaz\ ca nu cumva s\ se lase am\gi]i de
hristo[i mincino[i, apoi le relateaz\ semnele care
anun]\ sf=r[itul (Matei cap. 24): r\zboaie,
foamete, cium\, cutremure, cataclisme, prigoane,

vestirea Evangheliei la toate neamurile, ur=ciunea pustiirii st=nd `n locul cel sf=nt, ar\tarea pe
cer a Sfintei Cruci. Hristos relateaz\ aceste
semne pentru ca cei ale[i s\ `n]eleag\ faptul c\ se
apropie sf=r[itul, `ns\ Apostolilor nu li se spune
cu exactitate ziua [i anul c=nd va fi sf=r[itul,
acesta fiind `nv\luit `n tain\ (Matei 24,36), un
sf=r[it la care nici numerologii nu se vor a[tepta,
fiind ca `n zilele lui Noe, c=nd oamenii se preocupau de orice altceva, dar mai pu]in de cele
spirituale (Matei 24, 38). De aceea, Dumnezeu
face referire la priveghere, la r\bdare, la `n]elepciune `n a[teptarea venirii Lui (Matei 24, 42).
Cert este c\ ziua din urm\ va `nchide timpul
istoric, f\r\ a putea fi prezis\. Sf=r[itul [i moartea
pe care ea le va aduce nu `nseamn\ aneantizarea
a tot ce va fi viu, ci, prin Hristos, ea va fi o ini]iere care va dezlega taina conform c\reia moartea e
un aspect al vie]ii, o trecere spre via]\ [i nu o realitate `n sine. Prin moartea lui Hristos pe cruce
[i biruirea mor]ii, noi ne-am deschis nemuririi,
pentru c\ am fost r\scump\ra]i din moarte, iar
euharistia este „antidotul mor]ii“ d\ruit nou\. De
aceea bucuria sfin]ilor `n fa]a mor]ii reveleaz\ de
fapt na[terea la via]a cea adev\rat\.
„Cavalerii“ Apocalipsei care ast\zi cutreier\
lumea anun]=nd un sf=r[it f\r\ prezen]a lui Hristos,
sau care ~l presupune pe Hristos ce va domni milenarist `mpreun\ doar cu membrii contribuabili ai

unor secte ce au sf=[iat trupul Bisericii, sunt departe de adev\rul Revela]iei. Vocile care ast\zi
spun c\ semnele sf=r[itului anun]\ iminen]a lui
sunt fie ale unei lumi secularizate ce s-a retras `n
ea `ns\[i refuz=nd o `mp\r\]ie spiritual\ `n
favoarea ra]iunii proprii, fie ale unui soi de cre[tinism maladiv ce refuz\ asumarea istoriei.
Cre[tinismul echilibrat are con[tiin]\ eshatologic\, [tie c\ el se va `mplini pentru c\ „nicio
iot\ sau cirt\ din lege nu va trece p=n\ nu se vor
`mplini toate“, `ns\ nu `ndr\zne[te s\ se `ncurce `n
calcule care s\ stabileasc\ precis momentul
sf=r[itului. Aceasta deoarece cre[tinul autentic nu
este interesat de date exacte, `n loc de hristologie
nu se apuc\ de biografie, `nlocuind sinaxarul cu
CV-ul. El [tie c\ a[a cum na[terea lui Hristos a
fost `mplinirea descoperirilor profetice [i un
semn – steaua a ar\tat locul `ntrup\rii, f\r\ a se
cunoa[te calendaristic momentul ei –, tot astfel [i a
doua venire va fi precedat\ de un semn, m\rturie
a suferin]ei filantropice, crucea, care asemenea
unui fulger, ce str\bate cerul de la R\s\rit la
Apus, va indica sf=r[itul tuturor oamenilor.
A[adar, s\ fim asemenea fecioarelor `n]elepte,
av=nd `n permanen]\ spiritul treaz [i conlucr=nd
cu harul lui Dumnezeu la m=ntuirea noastr\, rememor=nd `ntotdeauna cuvintele M=ntuitorului,
Care spune: „Priveghea]i c\ nu [ti]i ziua, nici
ceasul c=nd vine Fiul Omului“ (Matei 25, 13).
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Manifest\ri culturale desf\[urate `n Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului pe parcursul anului 2011
~n anul 2011, activitatea Sectorului cultural al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului s-a desf\[urat pe
trei direc]ii sau coordonate importante: cultural-religios;
`nv\]\m=nt [i activit\]i cu tineretul; activitatea
editorial\ (publicistic\) [i mass-media.
Pe parcursul anului 2011, s-au derulat foarte multe activit\]i cultural-religioase la care Sectorul cultural al Arhiepiscopiei a contribuit `ntr-un mod deosebit, fie la organizarea manifest\rilor, fie particip=nd la implementarea acestora.
~ntre acestea, ca `n fiecare an, s-au aflat manifest\rile dedicate Episcopului Melchisedec {tef\nescu, care s-au desf\[urat `n perioada 14-16 mai
2011, la Roman [i G`rcina, localitatea natal\ a marelui ierarh. Puse sub semnul omagierii familiei cre[tine, „Zilele Episcop Melchisedec {tef\nescu“ au
inclus `n 2011 manifest\ri menite s\ sublinieze importan]a pe care o are familia `n formarea copiilor `n spiritul valorilor tradi]ionale autentic cre[tine.
Cea mai ampl\ manifestare cultural-religioas\ de anul acesta a constituit-o
Universitatea de var\ desf\[urat\ sub genericul „Familia preotului - model pentru
familia cre[tin\“, organizat\ `n luna septembrie a anului trecut. Tema a fost stabilit\ ca urmare a deciziei Sf=ntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne de a declara anul 2011 ca An omagial al Sf=ntului Botez [i al Sfintei Cununii `n Patriarhia
Rom=n\. La ini]iativa [i cu binecuv=ntarea Preasfin]itului P\rinte Epscop Ioachim
B\c\uanul, la Universitatea de Var\ au participat to]i preo]ii din eparhie, `mpreun\
cu so]iile lor. Ac]iunea s-a desf\[urat `n Sta]iunea Sl\nic Moldova. Manifest\rile
au fost organizate `n patru serii (c=te trei zile fiecare), av=nd un program cadru ce
a cuprins: Sf=nta Liturghie, conferin]\ pe tema anun]at\ [i moment festiv.
S-au acordat `n cadrul acestor manifest\ri mai multe distinc]ii [i premii,
astfel: 42 de distinc]ii de onoare [i premii s-au oferit familiilor care au
`mplinit cel pu]in 35 de ani de la `ntemeierea lor (`n cadrul acelora[i manifest\ri); 23 de familii care au mai mult de 4 copii au primit distinc]ii [i premii `n bani, suma total\ a premiilor fiind, `n final, de 14.000 lei.
To]i preo]ii care au fost prezen]i la aceste manifest\ri culturale [i-au exprimat mul]umirea [i recuno[tin]a fa]\ de Centrul eparhial, apreciind la superlativ aceast\ ini]iativ\.

~nv\]\m=nt [i activit\]i cu tineretul
~n anul 2011 s-a pus un accent deosebit pe supravegherea [i coordonarea
procesul instructiv-educativ din toate [colile din cadrul Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, c=t [i din Seminarul Teologic „Sf. Gheorghe“ din Roman.
~n anul [colar 2010-2011, la Seminarul Teologic „Sf=ntul Gheorghe“ din
Roman, au fost `nscri[i 150 elevi, pentru cursuri de zi, iar la {coala de C=nt\re]i
biserice[ti „Episcop Melchisedec {tef\nescu“ au fost `nscri[i 12 elevi.
Cu binecuv=ntarea Preasfin]itului Episcop Ioachim B\c\uanul, `n
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului s-au organizat: examenul pentru
ob]inerea certificatului de competen]e profesionale (atestat) – 25-26 mai
2011; examenul de absolvire a {colii profesionale de c=nt\re]i biserice[ti –
4-5 iulie; examenul de admitere la Seminar – 14-18 iunie 2011 [i examen
de capacitate preo]easc\, `n luna martie.

Activitatea editorial\ [i mass-media
Pe parcursul anului 2011, activitatea Editurii Filocalia s-a axat pe editarea [i
publicarea Revistei „Cronica Romanului – Buletinul oficial al Arhiepiscopiei Roanul IV (XII) nr. 1

A XI-a edi]ie a „Zilelor Episcop Melchisedec {tef\nescu“
s-a desf\[urat `n 2011 la Roman [i G`rcina

manului [i Bac\ului“, la care s-a ad\ugat editarea [i tip\rirea volumului: „Cuvinte
din Cuv=nt“ Omilii inedite ale Episcopului Melchisedec {tef\nescu, diortosite de
PC Arhim. Pimen Costea, lansat `n cadrul manifest\rilor organizate cu prilejul
„Zilele Episcop Melchisedec {tef\nescu“ - edi]ia a XI-a, din luna mai 2011.
Respect=nd Hot\r=rea Sf=ntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne
privind proclamarea anului 2011 ca an omagial al Sf=ntului Botez [i al Sfintei
Cununii, lunar, `n Revista „Cronica Romanului“ – buletinul oficial al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului - au fost publicate articole `n care profesori [i speciali[ti `n Teologie au analizat teme legate de Sf=ntul Botez [i
Sf=nta Tain\ a Cununiei. De asemenea, `n anul 2011 s-a urm\rit `mbun\t\]irea
proiectului editorial al Revistei „Cronica Romanului“ prin inserarea unei
pagini dedicate celor mai tineri dintre credincio[ii eparhiei noastre. Proiectul
editorial „Pagina copiilor“ a r\spuns solicit\rilor transmise de c\tre profesorii
de religie din eparhie [i s-a dorit a fi o alt\ cale de catehizare a tinerei genera]ii, constituind, de asemenea, un bun mijloc de popularizare, `ntre altele, [i
a activit\]ilor propuse de proiectul na]ional „Hristos `mp\rt\[it copiilor“.
Pe parcursul anului 2011, Biroul de Pres\ al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului s-a implicat `n mediatizarea tuturor evenimentelor ce au f\cut
cinste eparhiei noastre. S-a ]inut leg\tura permanent cu Trustul de Pres\ al
Patriarhiei Rom=ne, respectiv Agen]ia de {tiri Basilica, TV Trinitas, Radio
Trinitas, Ziarul Lumina, dar [i cu televiziuni [i publica]ii locale sau regionale, pentru a asigura o c=t mai bun\ reflectare a ac]iunilor desf\[urate
pe cuprinsul eparhiei. (pr. Vicar administrativ Ioan GHERASIMESCU)
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Pe parcursul anului trecut, la Centrul eparhial
Roman au avut loc: o [edin]\ a Adun\rii eparhiale,
o [edin]\ a Consiliului eparhial [i 15 [edin]e
ale Permanen]ei Consiliului eparhial.
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Adunarea eparhial\ se reune[te la fiecare `nceput de an calendaristic

Modific\ri administrative
`n Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului
~n anul 2011, la Cancelaria eparhial\, `n Registrul de `nregistrare a
coresponden]ei [i a documentelor
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, s-au `nregistrat 3503 acte, acestea fiind direc]ionate de c\tre Preasfin]itul Episcop-vicar Ioachim
B\c\uanul spre studiere, cercetare,
analiz\ [i competent\ solu]ionare
sectoarelor administra]iei eparhiale.
Pe parcursul anului trecut, la Centrul eparhial
Roman au avut loc: o [edin]\ a Adun\rii
eparhiale, o [edin]\ a Consiliului eparhial [i 15
[edin]e ale Permanen]ei Consiliului eparhial, `n
cadrul c\rora au fost analizate mai multe dosare
privind mi[c\ri de personal, at=t `n administra]ia
eparhial\, c=t [i `n parohii [i m\n\stiri.

Modific\ri `n structura
administrativ\ a eparhiei
Permanen]a Consiliului eparhial a aprobat
urm\toarele modific\ri `n structura din teritoriu a
administra]iei Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului: `nfiin]\ri de unit\]i, `n parohia Miron Costin, Protopopiatul Roman, parohia Lespezi, Protoieria Buhu[i [i Capela „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena“, Protopopiatul Bac\u. De ase-

menea, s-au mai hot\r=t: desfiin]area a 13 posturi, 14 numiri la Centrul eparhial, 6 `ncet\ri ale
unor angaj\ri la Centrul eparhial, o `nfiin]are de
post `n cadrul unei m\n\stiri, 22 de noi numiri `n
cadrul unor m\n\stiri, 10 transfer\ri `n cadrul
unor m\n\stiri, 21 de `ncet\ri de angaj\ri la
m\n\stiri, 28 de `nfiin]\ri de posturi `n cadrul
unor parohii, 50 de numiri `n parohii, 34 de transfer\ri `n parohii, 38 de `ncet\ri ale unor angaj\ri
`n parohii [i 2 pension\ri ale unor preo]i.
Situa]ia numeric\ a preo]ilor [i diaconilor,
`ncadra]i la data de 31 decembrie 2011, se
prezint\ astfel: 8 la Centrul eparhial, 525 la parohii, 49 la m\n\stiri [i schituri (total 582). ~n ceea
ce prive[te num\rul monahilor, `n Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului sunt 108 c\lug\ri [i 303
c\lug\ri]e (total 411).
Via]a spiritual\ a credincio[ilor din cuprinsul
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului s-a
desf\[urat `n 577 biserici, capele, paraclise parohiale, m\n\stiri [i schituri, precum [i `n cele 19
l\ca[uri de cult din armat\, penitenciare, spitale,
unit\]i de `nv\]\m=nt, azile sau orfelinate.

Activitatea misionar-pastoral\
a PS Ioachim B\c\uanul
Preasfin]itul Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul a avut [i `n anul 2011 o intens\ [i neobosit\
activitate pastoral-misionar\, ce s-a concretizat
`n: 139 liturghii arhiere[ti, 187 Sfinte Taine [i

Ierurgii, 11 sfin]iri de biserici, 12 resfin]iri de biserici, 3 slujbe de punere a pietrei de temelie a
unor noi biserici, 23 de sfin]iri de a[ez\minte social-filantropice, 18 hirotonii, 35 hirotesiri, numeroase vizite pastorale `n parohii [i m\n\stiri [i
particip\ri la diverse activit\]i culturale, pastorale, ecumenice [i social-filantropice.

Cursuri de perfec]ionare a clerului
~n luna martie 2011 s-a organizat, la Centrul
eparhial, un examen de capacitate preo]easc\, la
care au participat 15 candida]i, 2 dintre ace[tia fiind hirotoni]i `n cursul anului de c\tre Preasfin]itul Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul.
~ntruc=t `n anii anteriori un num\r important
de preo]i a urmat cursurile de definitivare [i de
grad II `n preo]ie, iar pentru a promova de la
nivelul de debutant la definitiv, respectiv de la
definitiv la gradul II, este necesar un interval de
minimum 4 ani, `n 2011, un singur preot din Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului a urmat cursurile de definitivat `n preo]ie `n cadrul Facult\]ii
de Teologie Ortodox\ „D. St\niloae“ din Ia[i.
~n problemele de disciplin\ a clerului de mir,
dar [i a clerului monahal, nu s-au constatat grave abateri, cazurile ivite au fost tratate cu mare aten]ie
[i date spre cercetare inspectorului eparhial bisericesc sau exarhului m\n\stirilor, lu=ndu-se de fiecare dat\ m\surile ce s-au impus. (pr. Dan Alexandru ANTOCE, consilier administrativ bisericesc)
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La solicitarea protopopiatelor, `n [edin]ele administrative
s-aau formulat r\spunsuri sau opinii juridice cu privire
la diferite situa]ii problematice ap\rute `n parohii.

Informare prompt\ [i corect\ cu privire
la acte juridice de larg interes
~n anul 2011, Sectorul Juridic al
Centrului eparhial Roman a
avut `n vedere reprezentarea `n
fa]a instan]elor de judecat\ de
toate gradele, c=t [i atestarea
legalit\]ii contractelor [i
conven]iilor. Aceasta presupune
[i redactarea de `nt=mpin\ri,
motive de apel, motive de recurs,
concluzii scrise, precum [i
formularea de ac]iuni `n justi]ie.
Activitatea Sectorului Juridic al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului se poate rezuma astfel: a fost finalizat pozitiv un num\r de 10 dosare,
iar `n prezent se afl\ `n curs de finalizare, `n fa]a
instan]elor de judecat\, un num\r de 6 litigii.
De asemenea, Oficiul juridic a acordat consultan]\ sectoarelor de activitate din cadrul Centrului
eparhial, c=t [i personalului Centrului, strict `n
rela]ie cu exercitarea atribu]iunilor de serviciu [i
exclusiv `n interesul Centrului eparhial.
~n colaborare cu Sectorul Exarhat s-au verificat
toate contractele `ncheiate `n perioada 2008-2011
de c\tre m\n\stirile din cadrul Arhiepiscopiei, precum [i actele de proprietate pe care acestea le de]in.
La solicitarea Sectorului Administrativ-bisericesc, s-au analizat [i avizat pentru legalitate proiectele de decizii privind `ncheierea, executarea,
modificarea sau `ncetarea raporturilor de munc\ ori
a contractelor individuale de munc\ pentru toate
categoriile de salaria]i din cadrul Centrului eparhial, precum [i orice document care este de natur\
s\ angajeze r\spunderea patrimonial\ a Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, ori s\ aduc\ atingere
drepturilor [i intereselor legitime ale acestora.
~mpreun\ cu Sectorul Silvic au fost formulate
r\spunsurile la adresele ITRSV Suceava, ISV Bac\u, Direc]ia Silvic\ Bac\u, Direc]ia Silvic\ Piatra
Neam], Ocolul Silvic F=nt=nele, Ocolul Silvic Horia
[i Ocolul Silvic B\ce[ti. De asemenea, s-au organizat inspec]iile `n teren la P=nce[ti, G=din]i [i Ite[ti.
Prin redactarea diverselor articole pe teme juridice [i publicarea acestora `n buletinul oficial al
Eparhiei s-a avut `n vedere informarea prompt\ [i
corect\ cu privire la acte juridice de larg interes, ca
hot\r=ri ale Sf=ntului Sinod sau schimb\rile legislative survenite pe parcursul anului calendaristic
2011, care vizeaz\ activitatea unit\]ilor de cult.
La solicitarea protopopiatelor, `n [edin]ele administrative s-au formulat r\spunsuri sau opinii
anul IV (XII) nr. 1

juridice cu privire la diferite situa]ii problematice
ap\rute `n parohii.
La solicitarea Patriarhiei Rom=ne pentru lucr\rile Sf=ntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne,
Oficiul Juridic a formulat propuneri pentru modificarea [i completarea Regulamentului Caselor de
Ajutor Reciproc ale clerului [i salaria]ilor biserice[ti; propuneri referitoare la asocia]ii, funda]ii [i
organiza]ii, precum [i la implicarea personalului
clerical `n activitatea acestora; a `ntocmit documenta]ii cu privire la Legea 18/1991, cu toate modific\rile [i complet\rile ulterioare; a `ntocmit documenta]ia privind Legea nr. 239/2007, care reglementeaz\ regimul juridic al unor bunuri imobile
aflate `n folosin]a unit\]ilor de cult.
~n vederea aplic\rii `n mod unitar a hot\r=rilor
Sf=ntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, `n
colaborare cu ceilal]i consilieri juridici din cadrul
altor Centre eparhiale, prin intermediul Sectorului
Juridic s-au urm\rit modul de aplicare [i impactul
legisla]iei civile asupra administra]iei biserice[ti,
dar [i aplicarea Statutului pentru organizarea [i
func]ionarea Bisericii Ortodoxe Rom=ne, a[a cum
a fost modificat [i aprobat de c\tre Sf=ntul Sinod `n
februarie 2011.
Pe parcursul anului precedent, Sectorul Juridic
a urm\rit corectitudinea modului `n care au fost
aplicate prevederile Legii nr. 103/1992 privind

dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult; prevederile art. 298,
alin.(3) din Codul Muncii, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, de la 1 ianuarie 2011 nu se vor
mai p\stra [i completa carnetele de munc\;
prevederile noului Cod Civil [i implica]iile acestuia `n activitatea unit\]ilor de cult; prevederile
noului Cod al Muncii, a Legii nr. 125/2001 privind
voluntariatul, precum [i a Legii nr. 52/2011
privind exercitarea unor activit\]i cu caracter
ocazional desf\[urate de zilieri - modalitatea de
punere `n aplicare la nivelul parohiilor, protopopiatului [i al Centrului eparhial.
La solicit\rile directe venite din parohii,
Oficiul Juridic a oferit consultan]\ de specialitate,
care s-a concretizat `n analizarea [i redactarea a
17 binecuv=nt\ri, precum [i urm\rirea modului
de punere `n practic\ a acestora, `n conformitate
cu legiuirile biserice[ti; `ntocmirea a 3 documenta]ii privind atribuirea `n folosin]\ gratuit\ a
unor suprafe]e de teren, conform prevederilor
Legii nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate `n
folosin]a unit\]ilor de cult; formularea a 47 de
r\spunsuri la diferite solicit\ri adresate de c\tre
parohii Centrului eparhial Roman; redactarea de
concluzii scrise [i invocarea de excep]ii `n fa]a instan]elor de judecat\, de diferite grade. (Aurelian
ALEXA, Consilier juridic)
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~n 2011, `n diferite parohii din cadrul Eparhiei au fost `nfiin]ate
18 a[ez\minte social-ffilantropice de tip cas\ praznical\, `n care
se ofer\ periodic hran\ cald\ pentru persoane defavorizate,
consiliere spiritual\ [i asisten]\ la efectuarea temelor [colare.

RETROSPECTIV|

Mii de beneficiari ai serviciilor sociale oferite de Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului
~n anul 2011, personalul angajat `n
sistemul de asisten]\ social\ al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului a fost format din consilier,
un inspector specializat pentru
asisten]\ social\, doi asisten]i
sociali `n cadrul protopopiatelor [i
trei `n r=ndul parohiilor. De asemenea, s-a implicat `n activit\]ile
acestui sector [i personalul specializat din cadrul a[ez\mintelor
sociale ale eparhiei, const=nd `n
nou\zeci de cadre didactice voluntari, cinci cadre medicale, trei
psihologi, un kinetoterapeut, nou\sprezece preo]i misionari [i [ase
sute dou\zeci [i cinci de voluntari.
Aproape 13.144 de persoane aflate `n dificultate – copii, v=rstnici, persoane cu dizabilit\]i, dependente de alcool, victime ale violen]ei domestice
sau ale calamit\]ilor au beneficiat de ajutorul Bisericii, prin ac]iunile coordonate de Sectorul Social-filantropic al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
Fondurile pentru bugetul acestor activit\]i de
asisten]\ social\ provin din Fondul Filantropia,
din fondurile eparhiei sau din cele publice, din
2%, sponsoriz\ri [i dona]ii. Acestea s-au materializat `n ajutoare financiare acordate persoanelor
asistate social sau celor cu situa]ie financiar\ precar\, `n cheltuieli organizatorice [i salarii, `n cheltuieli pentru administrarea institu]iilor de ocrotire
ale Bisericii sau pentru sus]inerea programelor
social-filantropice ale protoieriei [i eparhiei.

Hran\ pentru trup [i suflet
Activit\]ile de formare pentru o integrare social\ optim\ au constat `n organizarea unor tabere
cre[tine de var\ pentru copii [i tineri, a unor programe sociale pentru de]inu]i, dar [i `n asigurarea
unor burse de studii pentru copiii cu situa]ie material\ precar\.
De asemenea, s-a avut `n vedere ajutorarea
copiilor, b\tr=nilor, familiilor aflate `n dificultate,
persoanelor cu dizabilit\]i, a celor cu diferite adic]ii sau a celor cu HIV. Astfel, s-au asigurat servicii
de `ngrijire `n sistem reziden]ial [i la domiciliu
pentru 60 persoane v=rstnice, `n cadrul A[ez\m=ntului Social Filantropic „Sf. Voievod {tefan
cel Mare“ al parohiei H=rja. De asemenea, comisia
s-a `ngrijit de asigurarea serviciilor oferite de cele
10 centre de zi ale Eparhiei pentru 200 de copii.

~n A[ez\m=ntul socialfilantropic de la H=rja,
b\tr=nii beneficiaz\
de asisten]\ medical\
[i religioas\

O aten]ie deosebit\ s-a acordat asigur\rii hranei
la cantine sociale sau la domiciliu. O realizare important\ a fost continuarea proiectului Masa
Bucuriei, desf\[urat `n parteneriat cu Patriarhia
Rom=n\, prin intermediul c\ruia s-au oferit ajutoare alimentare pentru 100 de persoane/bis\pt\m=nal, dar [i a programului „P=ine pentru m=ine“,
pentru ajutorarea persoanelor defavorizate, care
primesc mas\ cald\ sau pachete alimentare.
Fondurile aflate la dispozi]ia Sectorului
Social-filantropic al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului au fost utilizate [i pentru asigurarea
unor servicii precum cele de recuperare neuromotorie sau de consiliere psihologic\ [i spiritual\
pentru persoanele dependente [i co-dependente,
consiliere [i servicii religioase pentru persoanele
asistate `n centre reziden]iale, organizarea [i
sus]inerea unor workshop-uri [i cursuri de formare [i perfec]ionare pentru preo]i [i voluntari.

Programe social-filantropice
desf\[urate `n m\n\stirile eparhiei
Cu sprijinul vie]uitorilor din m\n\stirile
eparhiei, comisia s-a ocupat de `ngrijirea `n sistem reziden]ial a unor persoane v=rstnice la
m\n\stirea Bogdana. Diferite m\n\stiri ale
eparhiei au asigurat mese calde pentru pelerini [i
persoane nevoia[e. Astfel, m\n\stirea Giurgeni
are un serviciu permanent [i acreditat de cantin\
social\, m\n\stirea „Sf. Sava“ din Berzun]i ofer\
hran\ pentru 500 de persoane s\pt\m=nal, `n timp
ce M\n\stirea Ciolpani se `ngrije[te de hrana zilnic\ a 3 familii (27 persoane) [i s\pt\m=nal de
80-100 persoane. Important de men]ionat este [i
faptul c\ s-au acordat ajutoare materiale [i financiare pentru construc]ia de case pentru persoane
defavorizate. (PR. Eugen CIUCHE, Consilier
al Sectorului Misiune [i Asisten]\ Social\)

Institu]ii `nfiin]ate `n anul 2011
Prin Sectorul Asisten]\ Social\ [i Filantropie, Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, cu
binecuv=ntarea PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul, s-a `ngrijit de `nfiin]area `n jude]ul
Bac\u a unor centre de zi, de tip „[coal\ dup\ [coal\“. Astfel, `ncep=nd cu anul 2011, s-au
ad\ugat institu]iilor deja func]ionale: Centrul „Sf. Ierarh Nicolae“ P=nce[ti-Sascut, „Sf.
Cuv. Antipa de la Calapode[ti“ Sascut, „Sf. Ioan Evanghelistul“ comuna M\gura.
De asemenea, s-au instituit noi centre sociale, precum cel de `ngrijire a persoanelor
v=rstnice sau Centrul social de zi [i de noapte pentru copiii str\zii „Morcovea]\“ Bac\u,
acesta din urm\ implementat `n parteneriat cu Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i
Protec]ia Copilului din Bac\u.
~n diferite parohii din cadrul Eparhiei au fost `nfiin]ate 18 a[ez\minte social-filantropice de tip cas\ praznical\, `n care se ofer\ periodic hran\ cald\ pentru persoane
defavorizate, consiliere spiritual\ [i asisten]\ la efectuarea temelor [colare.
Tot `n 2011 s-au inaugurat a[ez\m=ntul „Izvorul T\m\duirii“ – centru de prevenire,
informare [i consiliere pentru persoane dependente, Atelierul de icoane „Sf. Ioan
Damaschin“, `n cadrul Funda]iei „Episcop Melchisedec“ Filiala Bac\u, [i Centrul de
Excelen]\ `n Dezvoltarea Resurselor Umane - C.E.D.R.U., finan]at prin Proiectul FORTE.
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Sectorul Misiune [i prognoz\
[i-aa `nceput activitatea la 1 aprilie 2011.

Sectorul Misiune [i prognoz\,
`nfiin]at la Centrul eparhial Roman
Sectorul Misiune [i prognoz\
[i-a `nceput activitatea la 1
aprilie 2011. ~n cursul anului
trecut, prin intermediul acestui sector s-au f\cut achizi]ii
`n sectorul gospod\resc, dar,
`n colaborare cu alte sectoare
ale Centrului eparhial, activitatea s-a desf\[urat deopotriv\ pe plan economic [i cultural-pastoral.
Achizi]ii `n sectorul gospod\resc
~n plan administrativ gospod\resc, pe `ntreg
parcursul anului 2011, Sectorul Misiune [i prognoz\ a urm\rit `ndeplinirea mai multor obiective,
dintre care vom aminti c=teva `n cele ce urmeaz\.
Astfel, printre acestea s-a aflat ridicarea unui gard
`n jurul Spitalului Vechi din Roman, construirea
acestuia fiind necesar\ pentru a putea opri intrarea
`n cl\dire a persoanelor care provocau daune.
De asemenea s-a construit un nou acoperi[ la
centrala pe lemne, care produce agentul termic
necesar `nc\lzirii Vilelor „Episcop Lucian Tritean“. Ridicarea acestuia se impunea, `ntruc=t eficien]a celui existent anterior era mult afectat\ din
cauza apei care s-a infiltrat [i a `nghe]at `n perioada sezonului rece, deterior=nd astfel at=t acoperi[ul, c=t [i pere]ii cl\dirii. De asemenea, s-a realizat o nou\ automatizare pentru cele dou\ centrale
care asigur\ producerea agentului termic pentru
imobilele din incinta Centrului eparhial, `ntruc=t
cea existent\ a avut de suferit `n urma furtunilor
[i a desc\rc\rilor electrice din timpul verii.
S-au propus solu]ii mai eficiente pentru producerea agentului termic la Catedrala „Cuv. Parascheva“, la Casa arhiereasc\ [i la corpul de cl\dire
`n care func]ioneaz\ birourile Centrului eparhial.
Ideea mont\rii unor centrale mai mici, `n fiecare
corp de cl\dire, s-a dovedit o alternativ\ mult mai
bun\, care ar putea fi luat\ `n considerare `n viitor.
S-au achizi]ionat [i echipamente profesionale
pentru buc\t\rie, astfel `nc=t serviciile s\ corespund\ nevoilor actuale, dar [i produse de cur\]enie [i `ntre]inere necesare la toate sectoarele
Centrului eparhial.
Mai putem aminti [i despre construirea unui
nou spa]iu agrozootehnic, realizat `n regie proprie.
De asemenea, `n anul 2011, s-a reu[it evaluarea
anul IV (XII) nr. 1

produc]iilor agricole [i a produselor de origine animal\ ce au provenit din gospod\ria proprie, `n
urma contabiliz\rii acestea `nsum=nd 67.162 lei.
Pentru a sprijini [i mai mult activitatea pastoral
misionar\ pe care preo]ii o desf\[oar\ `n parohii
s-a extins capacitatea de produc]ie a Fabricii de
lum=n\ri „Sf. Fotini“ prin achizi]ionarea unui utilaj pentru producerea [i spiralarea lum=n\rilor
folosite la Tainele Botezului [i a Cununiei.
~n cadrul Sectorului Misiune [i prognoz\ s-au
depus toate eforturile pentru buna desf\[urare a
activit\]ilor Funda]iei „Episcop Melchisedec“,
cu prec\dere implement\rii celor dou\ proiecte
de anvergur\ finan]ate cu fonduri europene, prin
Agen]ia de Dezvoltare Regional\ Nord-Est,
proiecte ce vizeaz\ `nfiin]area unui centru social
multifunc]ional [i a unui centru de zi pentru
copiii ce provin din familii aflate `n dificultate.

Familia preotului –
model pentru familia cre[tin\
Ca urmare a hot\r=rii Sf=ntului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Rom=ne, prin care declar\ anul
2011 – Anul omagial al Sf=ntului Botez [i al
Sfintei Cununii `n Patriarhia Rom=n\, `n luna septembrie, `n sta]iunea Sl\nic Moldova s-a organizat, la in]iativa [i cu binecuv=ntarea PS Episcop

Ioachim B\c\uanul, Universitatea de var\: Familia
preotului – model pentru familia cre[tin\, la care
au participat to]i preo]ii din eparhie, `mpreun\ cu
so]iile lor. Manifest\rile au fost organizate `n patru
serii a c=te trei zile fiecare, av=nd un program
cadru ce a cuprins Sf=nta Liturghie, conferin]\ pe
tema anun]at\ [i un moment festiv. ~n colaborare
cu celelalte sectoare ale Centrului Eparhial,
Sectorul Ivesti]ii [i produc]ie a fost direct implicat
`n buna desf\[urare a acestor manifest\ri.
~n cadrul acestor manifest\ri s-au oferit 34 de
distinc]ii de onoare [i premii familiilor care au
`mplinit cel pu]in 35 de ani de la `ntemeierea lor.
De asemenea, 20 de familii care au mai mult de
4 copii au primit distinc]ii [i premii `n bani, suma
total\ a premiilor fiind, `n final, de 14000 lei.
Pentru familiile de preo]i care nu au putut
participa la aceste conferin]e `n cadrul programului de var\, s-a organizat o a cincea manifestare
de acest gen la Bac\u, av=nd aceea[i tem\
,,Familia preotului – model pentru familia
cre[tin\“, alocu]iunea fiind sus]inut\ de PC
Arhim. Constantin Chiril\.
~n acest context, alte 8 distinc]ii [i premii s-au
acordat familiilor care au `mplinit cel pu]in 35 de
ani de la `ntemeierea lor [i 3 distinc]ii [i premii
familiilor care au dat na[tere la mai mult de 4
copii. (arhid. Adrian CIOBANU, Consilier Misiune [i prognoz\)

Capacitatea de produc]ie a Fabricii de lum=n\ri „Sf. Fotini“
s-a extins prin achizi]ionarea unui utilaj pentru producerea
[i spiralarea lum=n\rilor folosite la Tainele Botezului [i a Cununiei
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Num\rul mare de [antiere eviden]iaz\ eforturile
deosebite f\cute pentru p\strarea [i `mbog\]irea
patrimoniului Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.

RETROSPECTIVA

Situa]ia construc]iilor [i a patrimoniului bisericesc
`n Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului
~n anul 2011, profit=nd de experien]a anilor trecu]i, dar [i `ncerc=nd
o `ncadrare c=t mai eficient\ `n
limita fondurilor existente `n buget,
s-a reu[it continuarea lucr\rilor de
construc]ie [i renovare a unor cl\diri din ansamblul Centrului eparhial, aceasta `n pofida dificult\]ilor
financiare `nt=lnite.
Printre aceste realiz\ri, ar putea fi amintite extinderea trapezei [i a buc\t\riei, prin construirea
unei cl\diri de 90 metri p\tra]i [i utilarea ei, renovarea, recompartimentarea, dar [i mobilarea birourilor
Sectoarelor Financiar, Contabilitate, Silvic, Administrativ, c=t [i a celui de audien]e, construirea unui
hangar, renovarea [i iluminarea arhitectural\ a turnului-clopotni]\ [i m\rirea parcului auto al Centrului
eparhial cu un autoturism marca Daewoo Cielo.
~n pofida crizei financiare, pe teritoriul Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, exist\ un num\r
de 126 de [antiere noi [i `n desf\[urare, dup\ cum
urmeaz\: 47 [antiere construc]ii noi de biserici, 26
[antiere de extindere [i renovare a unor biserici, 24
lucr\ri de pictur\ de nou [i repictare, 14 [antiere de
construc]ii de case parohiale, 15 [antiere construc]ie case de pr\znuire (sociale).
Num\rul mare de [antiere eviden]iaz\ eforturile
deosebite f\cute pentru p\strarea [i `mbog\]irea patrimoniului Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.

Valoarea patrimonial\ a unit\]ilor
de cult din Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului
Cele 477 de parohii, m\n\stiri, schituri [i
capele c=te au func]ionat `n anul 2011 au avut la
31 decembrie 2011 o situa]ie valoric\ de patrimoniu mobil [i imobil de 169.733.202 lei.
1. Situa]ia la parohii
Parohiile au avut la 31 decembrie 2011 o
situa]ie valoric\ de patrimoniu de 169.733.202 lei.
Pe categorii de bunuri, situa]ia valorilor la parohii
se prezint\ astfel: terenuri ( 22.431.842 RON), construc]ii (27.479.931 RON), cl\diri (108.525.943
RON), obiecte de inventar (11.295.486 RON)
2. Situa]ia la protopopiate
La 31 decembrie 2011, protopopiatele au avut
o situa]ie valoric\ a bunurilor de 1.670.109 lei.
Pe categorii de bunuri, situa]ia valoric\ la protopopiate se repartizeaz\ astfel: terenuri (58.000

La Calapode[ti
se afl\ `n
construc]ie
biserica mare
a m\n\stirii
din satul
Sf=ntului
Antipa

Situa]ia m\n\stirilor din Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului
~n multe dintre schiturile [i m\n\stirile de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului s-au
desf\[urat [i anul trecut lucr\ri de construc]ie la noi biserici. ~ntre acestea, men]ion\m lucr\rile desf\[urate la
M\n\stirea Calapode[ti, unde se ridic\ o biseric\ `nchinat\ Sf. Cuv. Antipa de la Calapode[ti, la M\n\stirea
„~n\l]area Domnului“ Zeme[, unde biserica veche de lemn a ars `n anul 2008, ridic=ndu-se o alta, aflat\ acum
la faza turn\rii bol]ilor [i a centurilor exterioare, [i unde se mai construie[te o biseric\ de lemn ce va deservi
parohia Bol\t\u, dar [i la M\n\stirea „Na[terea Maicii Domnului“ Caracl\u, unde s-au `nceput lucr\rile de
ridicare a unei biserici, [i a M\n\stirii B\imac, unde va `ncepe zidirea unui corp de chili.
Num\rul total al vie]uitorilor din m\n\stirile Arhiepiscopiei este de aproximativ 411 c\lug\ri [i c\lug\ri]e,
dintre care 78 sunt licen]ia]i `n teologie, 19 absolven]i de master [i 5 masteranzi, 94 absolven]i de seminarii
teologice, c\rora li s-au ad\ugat anul acesta 40 de monahi [i monahii ce-[i des\v=r[esc cursurile `n seminarii
sau facult\]i teologice. De asemenea, 105 monahi [i monahii au preg\tire de specialitate `n domenii precum:
medicin\, economie, drept, silvicultur\, inginerie, litere, asisten]\ social\, arte frumoase. (Arhim. Pimen
COSTEA, Exarh al m\n\stirilor de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului)

RON), cl\diri (1.488.233 RON), obiecte de inventar (123.876 RON).
3. Situa]ia la m\n\stiri [i schituri
A[ez\mintele monahale au dispus la 31 decembrie 2011 de un patrimoniu mobil [i imobil
de 14.712.086 RON. Situa]ia mijloacelor fixe pe
categorii existente la 31 decembrie 2011 se
prezint\ dup\ cum urmeaz\: cl\diri (11.763.125
RON), terenuri ( 371.981 RON), ma[ini, utilaje [i
instrumente de lucru (2.410.125 RON), unelte,
accesorii [i inventar gospod\resc (166.855 RON)
4. Situa]ia la Centrul eparhial
La 31 decembrie 2011, Centrul eparhial a
dispus de un patrimoniu mobil [i imobil al
bunurilor de inventar de 18.217.309 RON, astfel: cl\diri (17.075.000 RON), ma[ini, utilaje [i
instrumente de lucru (593.400 RON), mijloace
de transport (114.579 RON), animale [i planta]ii pentru activit\]i f\r\ scop lucrativ (16.800

RON), dispozitive, instrumente, mobilier [i
aparatur\ birotic\ (417.530 RON).

Proiecte `n derulare
Remarc\m faptul c\, odat\ ce ac]iunea de identificare, notare [i fotografiere a tuturor obiectelor
mobile [i imobile din cuprinsul Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului a fost `ncheiat\, s-a avansat
ideea de a realiza o baz\ de date `n care se vor
reg\si, `n format electronic, fotografiile, dar [i informa]iile despre fiecare obiect mobil [i imobil ce
se afl\ `n patrimoniul Arhiepiscopiei.
Sectorul Patrimoniu [i constru]ii a avut `n grij\
distribuirea chitan]elor [i gestionarea sumelor colectate pentru Catedrala M=ntuirii Neamului. Colecta na]ional\ organizat\ de c\tre Patriarhia Rom=n\ continu\, d=nd posibilitatea oric\rui cre[tin, din ]ar\ sau str\in\tate, s\ contribuie la edificarea celui mai important
a[ez\m=nt de cult din ]ara noastr\, simbol al ortodoxiei rom=ne[ti. (pr. Drago[-Alexandru MUNTEANU,
Inspector Patrimoniu [i construc]ii)
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Informare prompt\ asupra evenimentelor din eparhie
Biroul de Pres\ al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului a fost
prezent la cele mai importante
evenimente religioase, culturalmisionare [i filantropice derulate `n cuprinsul Eparhiei pe
parcursul anului 2011, f\c=ndule publice at=t `n mass-media
local\ – radio, TV [i ziare din
Bac\u, Roman, Neam] [i Ia[i, c=t
[i `n cea din Bucure[ti, la care se
adaug\ [i colaborarea cu alte
posturi de radio, precum Radio
Ia[i sau Radio Rena[terea.
Astfel, `n decursul anului, au fost scrise, redactate [i publicate peste 370 de articole, [tiri, note [i
reportaje privind evenimentele culturale, social-filantropice sau sfin]irile derulate cu binecuv=ntarea
PS Episcop Ioachim `n cuprinsul Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului [i nu numai, at=t `n presa
laic\, c=t [i `n cea religioas\, precum [i pe site-ul
eparhiei. De asemenea, am colaborat `n permanen]\ cu redac]ia revistei „Cronica Romanului“ `n
vederea public\rii de texte de actualitate, `nso]ite
de fotografii de la aceste evenimente.
~n rezumat, activitatea Sectorului mass-media
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului s-a concretizat `n 160 de comunicate de pres\, 130 de
apari]ii pe site-ul „Basilica“ al Patriarhiei
Rom=ne, 120 de interven]ii [i interviuri la radio
„Trinitas“, 130 apari]ii ale activit\]ilor Eparhiei
Romanului [i Bac\ului `n presa religioas\ din
Patriarhia Rom=n\, 300 apari]ii ale activit\]ii
Eparhiei Romanului [i Bac\ului [i a vie]ii spirituale ortodoxe din Patriarhia Rom=n\ `n presa
laic\ `n anul 2011, 30 reflect\ri ale vie]ii Eparhiei
Romanului [i Bac\ului la televiziune.
Totodat\, momentele de referin]\ din via]a
Eparhiei `nregistrate `n anul 2011, s\rb\tori religioase, ac]iuni social-filantropice, sfin]iri etc. au
fost reflectate cu promptitudine prin Agen]ia de
[tiri „Basilica“ a Patriarhiei Rom=ne, `n ziarul
„Lumina“, dar [i la postul de televiziune „Trinitas“
al Patriarhiei Rom=ne, unde, `n decursul anului
trecut, Eparhia Romanului [i a Bac\ului a `nregistrat peste o sut\ de apari]ii. A fost men]inut\
leg\tura permanent\ cu posturile de televziune din
Roman, Piatra Neam] (1 TV Neam], CNS TV,
Topall TV, Rom TV) [i Bac\u (1 Tv Bac\u, Euro
TV, Tv Bac\u) vederea populariz\rii activit\]ilor
derulate `n cuprinsul Eparhiei.
De asemenea, cu binecuv=ntarea PS Episcop
Ioachim, at=t la Roman, c=t [i la Bac\u, au fost
anul IV (XII) nr. 1

Pe parcursul anului 2011, activitatea Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului a
fost reflectat\ [i prin intermediul Agen]iei de [tiri Basilica a Patriarhiei Rom=ne

Din luna octombrie a anului 2011, site-ul eparhiei epr.ro a primit o nou\ form\ grafic\,
urm=nd ca, de anul acesta, s\ fie implicat `ntr-o re]ea care s\ permit\ distribuirea
informa]iilor c\tre toate eparhiile care alc\tuiesc Mitropolia Moldovei [i Bucovinei

organizate conferin]e de pres\ pentru a fi prezentate evenimentele de referin]\, precum cele prilejuite de serbarea Episcopului Melchisedec
{tef\nescu la Roman [i G=rcina.
Pentru buna informare a credincio[ilor [i
optima reflectare a activit\]ilor desf\[urate pe
`ntreg cuprinsul eparhiei s-a men]inut permanent leg\tura cu preo]ii protopopi, dar [i cu
preo]ii parohi care, de-a lungul anului, au or-

ganizat sfin]iri de biserici sau alte momente
deosebite.
S-a avut `n vedere, prin Sectorul mass-media, [i
men]inerea `n permanen]\ a leg\turii cu colegii din
institu]iile statului, respectiv Spitalul Jude]ean,
Prefectur\, Poli]ie [i Prim\rie, pentru a evita, pe c=t
posibil, deformarea realit\]ii [i def\imarea Bisericii `n
fa]a opiniei publice. (pr. Constantin GHERASIM,
Inspector pentru rela]ia cu mass-media)
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Printre activit\]ile cu caracter periodic ale sectorului silvic se afl\
asigurarea de asisten]\ de specialitate tuturor unit\]ilor de cult de pe
cuprinsul eparhiei, efectuarea periodic\ de inspec]ii de teren [i
participarea unui delegat al ierarhului la inspec]iile periodice de fond.

RETROSPECTIV|

Asisten]\ de specialitate `n probleme
cu specific silvic, oferit\ parohiilor
Anul 2010 a `nsemnat `nfiin]area Sectorului silvic al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
~nc\ de la `nceput s-au fixat ca
obiective crearea unui cadru
juridic [i silvotehnic privind
administrarea p\durii, a unei
baze de date relevante privind
fondul forestier aflat `n proprietatea sau administrarea Centrului eparhial Roman, precum
[i stabilirea de contacte cu
unit\]ile teritoriale [i centrale
ale administra]iei silvice.
Deoarece acestea s-au realizat
par]ial `n anul 2010, 2011 a `nsemnat at=t consolidarea obiectivelor `mplinite, c=t [i continuarea demersurilor pentru cele nerezolvate sau rezolvate par]ial.
Printre activit\]ile cu caracter periodic ale
sectorului silvic se `nscriu: asigurarea de asisten]\ de specialitate tuturor unit\]ilor de cult de
pe cuprinsul eparhiei `n problemele cu specific
silvic, efectuarea periodic\ de inspec]ii de teren
pentru a verifica modul de supraveghere a

p\durilor de c\tre organele silvice [i participarea
unui delegat al ierarhului la inspec]iile periodice
de fond, al\turi de organele silvice de control.
Un alt gen de activit\]i au fost cele desf\[urate `mpreun\ cu sectorul juridic, dintre care merit\
a fi men]ionat\ continuarea demersurilor pentru
ob]inerea titlurilor de proprietate pentru unele
hectare de p\dure apar]in=nd parohiilor P=nce[ti,
St\ni]a [i Horia, toate aceste suprafe]e afl=ndu-se
`n administrarea Centrului eparhial. De asemenea, sectorul silvic a avut `n vedere finalizarea
procedurilor legale de achizi]ionare a cantonului
silvic Prisaca 2, din cadrul Ocolului Silvic Horia,
cl\dire aflat\ `n cuprinsul celor 300 de hectare de
p\dure din proprietatea Centrului eparhial, [i
scoas\ la v=nzare de c\tre unitatea silvic\. ~n
acest sens ne-am exprimat inten]ia de a-l achizi]iona prin negociere direct\ [i nu prin licita]ie,
`n baza dreptului legal de preemp]iune.

Administrarea vegeta]iei
lemnoase de la Ite[ti
O situa]ie special\ a reprezentat imobilul
compus din 124 cl\diri [i terenul aferent, care
apar]inea cazarmei din comuna Ite[ti, unitate ce a
fost dezafectat\ [i care a trecut, `n 2011, `n administrarea direct\ a Centrului eparhial. Pe l=ng\
construc]iile aferente, care au servit `n mare parte
ca depozite de armament, o parte din suprafa]\
este ocupat\ de vegeta]ie lemnoas\, constituit\
`n cea mai mare parte din arbori de salc=m, av=nd
o v=rst\ de peste 70 de ani, care `ns\ nu este inclus\ `n fondul forestier na]ional. ~n condi]iile `n

care se urm\re[te administrarea c=t mai eficient\
a acestei suprafe]e de teren, prin includerea ei
`ntr-un program de investi]ii, trebuie `nl\turat\
vegeta]ia forestier\ care, pe de o parte, constituie
un pericol prin arborii dobor=]i sau usca]i, iar pe
de alt\ parte, se afl\ supus\ unui accentuat proces
de depreciere, datorat, `n cea mai mare parte,
v=rstei `naintate a arborilor. ~n acest sens, s-au
`ntreprins numeroase demersuri la unit\]ile silvice acreditate [i competente pentru rezolvarea
acestei probleme [i ob]inerea avizelor necesare.
Solicit\rile au fost solu]ionate par]ial, ceea ce
face ca discu]iile pe aceast\ problem\ s\ continue, at=t pentru clarificarea statutului juridic al
terenului, c=t [i pentru g\sirea unor solu]ii eficiente [i convenabile privind valorificarea acestuia. O parcel\ de 13,9 hectare apare [i `n amenajamentului Ocolului Silvic F=nt=nele, drept pentru care s-a hot\r=t stabilirea `n instan]\ a proprietarului de drept al terenului.

~ntre]inerea [i valorificarea
masei lemnoase
Deosebit de importante au fost activit\]ile ce
au vizat punerea `n valoare a masei lemnoase.
Astfel, `n urma lucr\rilor de `ngrijire a arboretelor (r\ritur\ [i t\ieri de igien\), s-au marcat
arborii de pe cuprinsul celor 300 de hectare de
p\dure de pe raza comunei G=din]i. S-au efectuat
inspec]ii periodice pe teren, pentru a verifica modul de aplicare a lucr\rilor silvotehnice de conducere a arboretelor, dar [i aplicarea corect\ a
prevederilor caietului de sarcini `n suprafe]ele `n
care s-au executat exploat\ri forestiere. De
asemenea, ar fi de men]ionat participarea, al\turi
de delegatul unit\]ii silvice, la preluarea suprafe]elor parcurse cu lucr\ri de exploatare, imediat
dup\ `ncheierea acestora, participarea la marcarea arborilor `n urma aplic\rii lucr\rii de t\iere
ras\ `n regimul cr=ngului simplu a 3 hectare p\dure aflat\ `n cuprinsul fostei unit\]i militare de
la Ite[ti [i participarea, al\turi de alte persoane
delegate de chiriarh, la licita]iile sau negocierile
privind v=nzarea de mas\ lemnoas\ pe picior
pentru cele 3 partizi men]ionate.
Pe viitor, al\turi de celelalte activit\]i curente
ale sectorului, se va avea `n vedere aplicarea anual\ a prevederilor amenajamentului silvic
(acolo unde este `ntocmit), `ntocmirea proiectelor
de amenajare pentru celelalte suprafe]e ocupate
cu vegeta]ie forestier\ [i `ntreprinderea demersurilor pentru valorificarea materialului lemnos
de pe cuprinsul fostei unit\]i militare de la Ite[ti,
pentru a pune `n valoare acel teren prin includerea lui `ntr-un plan de investi]ii. (protos.
Serafim HUZDUP, Inspector silvic)
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{edin]a Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului s-a `ntrunit
la Centrul eparhial Roman pe 19 ianuarie a.c.

~n deschiderea lucr\rilor Adun\rii eparhiale, `n prezen]a
participan]ilor, s-a oficiat slujb\ de Te Deum
`n Catedrala arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“

Rapoarte de activitate [i propuneri pentru viitor
prezentate organismelor deliberative eparhiale
Sub pre[edin]ia PS Ioachim
B\c\uanul, pe 19 [i 21 ianuarie,
s-au `ntrunit la Centrul eparhial
Consiliului eparhial [i Adunarea
eparhial\ a Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, `n
cadrul c\rora s-a prezentat
activitatea desf\[urat\ anterior
`n cadrul sectoarelor Centrului
eparhial, c=t [i proiectele pentru
anul 2012.

Consiliul eparhial este, potrivit Statutului pentru organizarea [i func]ionarea Bisericii Ortodoxe
Rom=ne, organismul executiv al Adun\rii Eparhiale [i are `n competen]\ problemele biserice[ti,
administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale [i funda]ionale pentru
`ntreaga eparhie. Consiliul Eparhial se compune
din 9 membri, 3 clerici [i 6 mireni, ale[i pe termen
de patru ani de c\tre Adunarea eparhial\ dintre
membrii ei. {edin]ele Consiliului Eparhial sunt
prezidate de ierarhul locului [i la ele particip\, cu
vot consultativ, consilierii Centrului Eparhial, `n
calitate de membri permanen]i.

cu]iunea PS Episcop Ioachim B\c\uanul, care a reliefat rolul Consiliului `n via]a Bisericii. ~nt=lnirea
a continuat cu prezentarea, de c\tre pr. vicar Ioan
Gherasimescu, a raportului privind Centrul Social
multifunc]ional „Episcop Melchisedec“, aflat `n
faza de finalizare, un amplu proiect derulat `n municipiul Roman cu fonduri europene. A urmat apoi
`ntocmirea d\rilor de seam\ pe anul 2011, a fiec\rui
sector al Administra]iei Eparhiale, `n vederea
prezent\rii `n cadrul Adun\rii Eparhiale.
Tot `n vederea prezent\rii spre analiz\ [i aprobare Adun\rii Eparhiale, s-a `ntocmit bugetul anual al eparhiei, al institu]iilor [i funda]iilor sale,
s-au prezentat referate pentru diferite sectoare ale
administra]iei eparhiale, [i proiecte privind manifest\rile cultural-religioase [i social-filantropice ce urmeaz\ a se desf\[ura pe parcursul anului 2012, `n contextul declar\rii de c\tre Sf=ntul
Sinod al Anului omagial al Sf=ntului Maslu [i al
`ngrijirii bolnavilor.

~n ziua de serbare a Sf=ntului Maxim M\rturisitorul, s=mb\t\, 21 ianuarie 2011, sub pre[edin]ia
Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, s-au desf\[urat lucr\rile Adun\rii eparhiale a Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. Evenimentul a fost
prefa]at de o slujb\ de Te Deum oficiat\ de c\tre un
sobor de preo]i `n Catedrala arhiepiscopal\ „Sf.
Cuv. Parascheva“.
Preasfin]ia Sa a ]inut un scurt cuv=nt `n care a
eviden]iat misiunea deosebit\ la care au fost
chema]i to]i cei care au fost ale[i `n Adunarea
Eparhial\. „Ne-am adunat ast\zi `n aceast\ catedral\ pentru a mul]umi Bunului Dumnezeu pentru
darurile rev\rsate asupra noastr\ `n anul care s-a
`ncheiat, pentru a-L ruga s\ ne ajute `n noul an [i
pentru a cere asupra noastr\ pacea M=ntuitorului
nostru Iisus Hristos. Am dorit s\ deschidem
lucr\rile Adun\rii Eparhiale prin rug\ciune, `n
aceast\ catedral\, `n care se simte duhul vrednicilor

{edin]a Adun\rii eparhiale
a Arhiepiscopiei
{edin]a Consiliului eparhial a debutat cu alo- Romanului [i Bac\ului

anul IV (XII) nr. 1

no[tri `nainta[i. S\ nu uit\m c\ aici a slujit Macarie
episcopul, aici a liturghisit Dosoftei mitropolitul,
versificatorul psalmilor, `n catedrala aceasta s-a rugat Atanasie Crimca, autorul minunatei fresce de la
Dragomirna, [i mul]i al]ii. Aici s-au rugat ierarhii
care au devenit sfin]i ai Bisericii noastre – Teodosie
de la Brazi, Pahomie de la Gledin, Ioan episcopul,
Dosoftei c\rturarul“, a amintit Preasfin]ia Sa.
Totodat\, `n cuv=ntul s\u, le-a amintit membrilor Adun\rii c\ principalul evaluator al
activit\]ilor va fi ~nsu[i M=ntuitorul Iisus Hristos.
„S\ ne raport\m `n fiecare zi a vie]ii noastre la
Dumnezeu. El ne-a chemat pe to]i, membri ai
Adun\rii eparhiale, din diferite sectoare ale vie]ii
sociale, s\ ne implic\m `n via]a Bisericii. De aceea
trebuie s\ vedem cum r\spundem la chemarea
Bisericii, cum ne raport\m la Dumnezeu. S\ ne
`ntreb\m dac\ am f\cut tot ceea ce trebuia ca s\
ad\ug\m c\r\mida noastr\ la edificiul spiritualit\]ii
str\mo[e[ti“, a mai precizat PS Ioachim B\c\uanul.
~n sala mare de [edin]e a Centrului de la Roman, raportorii comisiilor au f\cut cunoscute rezultatele ob]inute `n anul 2011 pe toate sectoarele, [i
s-au prezentat propunerile pentru noul an, membrii
Adun\rii aprob=nd `n unanimitate hot\r=rile luate
cu acest prilej. Un loc important va reveni momentului `n care se vor `mplini 120 de ani de la trecerea
`n ve[nicie a marelui episcop academician Melchisedec {tef\nescu, prilej cu care, la Centrul eparhial
de la Roman, se vor derula mai multe programe
culturale [i social-filantropice. La sf=r[itul [edin]ei,
`n contextul anului dedicat Sf=ntului Maslu [i `ngrijirii bolnavilor, PS P\rinte Ioachim a f\cut un apel
la implicarea mai activ\ a tuturor fiilor [i fiicelor
Bisericii `n activitatea de slujire a aproapelui, amintind de proiectele filantropice aflate `n derulare,
mai numeroase de la un an la altul, la nivelul `ntregii Eparhii a Romanului [i Bac\ului. (pr. Constantin GHERASIM, Inspector mass-media)
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La ini]iativa Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel,
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
a declarat anul 2012 „A
An omagial
al Sfântului Maslu [i al `ngrijirii bolnavilor“..

DOSAR

2012 – Anul omagial al Sfântului Maslu
[i al `ngrijirii bolnavilor
 Hot\r=rea Sf=ntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne privind declararea anului 2012 ca An omagial
al Sf=ntului Maslu [i al `ngrijirii bolnavilor, transmis\ tuturor episcopilor eparhio]i din Patriarhia Rom=n\ 
La ini]iativa Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel,
Sf=ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne a decis
declararea anului 2012 ca „Anul omagial al Sf=ntului Maslu [i al `ngrijirii bolnavilor“. Prin aceasta se
urm\re[te sus]inerea [i promovarea `nv\]\turii de
credin]\ ortodox\ despre Taina Sf=ntului Maslu;
aprofundarea pastoral\ [i practic\ a Tainei Sf=ntului Maslu, prin cercetarea [i `ngrijirea bolnavilor;
actualitatea temei `n via]a Bisericii [i a societ\]ii;
necesitatea preg\tirii din timp, prin studii, articole,
c\r]i de reflec]ie [i manifest\ri cu caracter liturgic,
duhovnicesc, educativ, social-medical [i teologic[tiin]ific pe parcursul `ntregului an 2012.
Prezent\m `n cele ce urmeaz\ programulcadru pentru realizarea, `n anul 2012, a proiectului religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic [i
mediatic intitulat „2012 – Anul omagial al
Sf=ntului Maslu [i al `ngrijirii bolnavilor“, elaborat de Cancelaria Sf=ntului Sinod, cu aprobarea
Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel.
I. ~n primul semestru al anului 2012:
A. Va fi prezentat\ [i tratat\ tema Taina Sf=ntului Maslu, sub urm\toarele aspecte:
1. Prezentare biblico-patristic\ [i istoric\:
a) M\rturii din Sf=nta Scriptur\ privind
suferin]a, boala trupeasc\ [i sufleteasc\ [i t\m\duirea acestora: prefigur\ri `n Vechiul Testament
(poc\in]a, folosirea untdelemnului ca medicament
etc.) [i prezen]a Sf=ntului Maslu `n Noul Testament
– Marcu 6, 12-13; Iacov 5, 13-15 (m\rturisirea p\catelor [i lucrarea t\m\duitoare a harului Sf=ntului
Duh prin untdelemnul sfin]it de slujitorii Bisericii);
b) Sf=ntul Maslu [i `ngrijirea bolnavilor `n via]a [i scrierile Sfin]ilor P\rin]i. Sfin]ii Taumaturgi;
c) Institu]ii social-medicale pentru `ngrijirea
bolnavilor `n trecutul Bisericii, ca prelungire social\ a Tainei Sf=ntului Maslu.
2. Taina Sf=ntului Maslu – semnifica]ie teologic\
[i existen]ial\: s\n\tatea – dar de la Dumnezeu [i responsabilitate uman\; poc\in]a [i iertarea p\catelor, t\m\duirea sufleteasc\ [i vindecarea trupeasc\ – reintrarea omului `n iubirea [i via]a lui Hristos Cel ~nviat.
3. Taina Sf=ntului Maslu sub aspect liturgic:
a) Locul, timpul [i materia Sf=ntului Maslu;

b) Simbolistica biblic\ (Isaia 11, 2-3; Iosua 6,
13-16; III Regi 18, 43-44; IV Regi 4, 34-35; IV
Regi 5, 14) a num\rului 7 `n Taina Sf=ntului
Maslu ca lucrare a plin\t\]ii Bisericii: Invocarea
harului Duhului Sf=nt de [apte ori la sfin]irea untdelemnului, citirea a [apte pericope din Apostol [i
din Evanghelie, [apte ungeri cu untdelemn
sfin]it; [apte slujitori ai Tainei;
c) Repetabilitatea [i efectele Sf=ntului Maslu:
pentru cei s\n\to[i fizic – iertarea p\catelor [i
sfin]irea vie]ii; pentru bolnavi – `mp\rt\[irea
milei [i `ndur\rii lui Dumnezeu prin iertarea
p\catelor, t\m\duirea sufleteasc\ [i trupeasc\;
pentru bolnavi incurabili [i muribunzi –
m=ng=iere [i alinare a suferin]ei, care devine
scar\ c\tre cer [i c\utare a m=ntuirii;

1. Catehizarea credincio[ilor cu privire la:
e) S\n\tatea ca dar al lui Dumnezeu [i responsabilitate uman\;
f) Sfin]i medici `n Tradi]ia Bisericii;
g) Cercetarea [i `ngrijirea bolnavilor – o datorie m=ntuitoare a fiec\rui credincios.
2. Lucrarea pastoral\ a Bisericii [i slujitorilor ei pentru `ngrijirea bolnavilor:
a) Pastora]ia bolnavilor – Hristos este prezent
[i t\m\duie[te pe bolnavi. Efectele crizei morale
[i social-economice asupra s\n\t\]ii spirituale [i
trupe[ti a omului;

d) Inova]ii [i practici neortodoxe cu privire la
Taina Sf=ntului Maslu: Influen]e romano-catolice
scolastice (extrema unctio); reduceri sau deform\ri de ritual; deasa sau frecventa s\v=r[ire;
deschiderea Sfintei Evanghelii.

b) Pastora]ia cadrelor medicale – Hristos prezent `n lucrarea medicului. Efectele crizei economice `n degradarea calit\]ii actului medical [i a
asisten]ei sanitare a popula]iei (migra]ia medicilor [i a cadrelor medii sanitare);

II. ~n al doilea semestru al anului 2012:

c) Responsabilitatea preotului cu privire la
cercetarea bolnavilor [i muribunzilor [i la administrarea `n timp util a Tainei Sf=ntului Maslu.

B. Va fi tratat\ complementar [i prezentat\
tema `ngrijirii bolnavilor `n str=ns\ rela]ie cu
Taina Sf=ntului Maslu, astfel:

3. Lucrarea social-filantropic\ [i medical\
a Bisericii [i slujitorilor ei:
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Ca parte a programului-ccadru na]ional bisericesc,
la Conferin]a pastoral-m
misionar\ semestrial\ din
prim\vara anului 2012 se va trata tema „2
2012 - Anul
omagial al Sfântului Maslu [i al `ngrijirii bolnavilor“..

Â

a) Prevederi statutare [i regulamentare biserice[ti, hot\r=ri ale Sf=ntului Sinod [i ale organismelor eparhiale `n domeniul asisten]ei social-filantropice [i medicale;
b) Legisla]ia de stat privitoare la asisten]a social-filantropic\ [i medical\ a Bisericii;
c) Activitatea social-filantropic\ [i medical\ a
Bisericii noastre prin institu]ii proprii [i prin
diferite asocia]ii de profil;
d) Cooperarea institu]iilor biserice[ti de asisten]\ social\ [i medical\ cu institu]ii de stat [i organisme neguvernamentale specializate; cooperarea interna]ional\ `n acest domeniu;
e) Misiunea preotului de spital [i conlucrarea
acestuia cu medicul pentru `ngrijirea bolnavilor;
f) Dialogul Bisericii cu lumea medical\ `n
problema `ngrijirii bolnavilor (Comisia de Bioetic\ a Patriarhiei Rom=ne, Dialogul teologic[tiin]ific etc.).
C. Centrul de Pres\ Basilica al Patriarhiei
Rom=ne va ini]ia [i prezenta prin componentele
sale (Radio Trinitas, Trinitas TV, Ziarul Lumina)
programe [i emisiuni, materiale publicistice etc.
pentru promovarea, `n anul 2012, a „Anului omagial al Sf=ntului Maslu [i al `ngrijirii bolnavilor“.
D. Realizarea de studii, comentarii [i bibliografii cu con]inut biblic, patristic, istoric, dogmatic, liturgic, catehetic, pastoral [i social-medical [i ecumenic pentru prezentarea „Anului
omagial al Sf=ntului Maslu [i al `ngrijirii bolnavilor“ `n cadrele prezentate la par. I [i II.

ganiza simpozioane teologico-medicale despre
rolul [i lucrarea comun\ a Bisericii [i a medicilor `n `ngrijirea bolnavilor.
VI. Ca parte a programului-cadru na]ional
bisericesc, la Conferin]a pastoral-misionar\
semestrial\ din prim\vara anului 2012 se va
trata tema „2012 - Anul omagial al Sf=ntului
Maslu [i al `ngrijirii bolnavilor“, cu posibilitatea
aprofund\rii acesteia la una din conferin]ele
preo]e[ti administrative lunare pe care o va stabili fiecare eparhie. La aceste conferin]e, eparhiile pot invita speciali[ti de `nalt\ ]inut\ moral\
[i profesional\ din domeniul social [i medical,
care s\ prezinte aspecte ale lucr\rii de `ngrijire a
bolnavilor din perspectiv\ cre[tin\ [i medical\.
VII. ~n scopul realiz\rii unor materiale
vizuale despre „2012 – Anul omagial al Sf=ntului Maslu [i al `ngrijirii bolnavilor“, redactorii
postului de televiziune Trinitas TV [i ai Ziarului Lumina vor solicita colaborarea centrelor
eparhiale pentru identificarea `n biserici [i
m\n\stiri, precum [i `n biblioteci, a celor mai frumoase [i reprezentative fresce, icoane, miniaturi,
broderii [i ]es\turi, mozaicuri [i vitralii, care s\
reflecte t\m\duirile s\v=r[ite de M=ntuitorul Iisus
Hristos, minuni ale sfin]ilor pentru vindecarea
celor bolnavi, a[ez\minte social-filantropice [i
medicale `n trecutul [i prezentul Bisericii noastre.
~ntregul material va fi cuprins `ntr-un album intitulat „Sf=ntul Maslu [i `ngrijirea bolnavilor“,
care va fi publicat sub `ngrijirea Centrului de
Pres\ Basilica al Patriarhiei Rom=ne.
VIII. Pentru folosul duhovnicesc al credincio[ilor [i ca mijloc de catehizare [i educare a

tineretului ortodox, prin grija Sectorului socialfilantropic al Administra]iei Patriarhale, se va
publica un volum intitulat „Asisten]a social-filantropic\ [i medical\ din Biserica Ortodox\
Rom=n\ `n trecut [i prezent“, Patriarhul
Rom=niei urm=nd a desemna colectivul de autori
care s\ preg\teasc\ volumul pentru tipar.
Apreciind caracterul na]ional bisericesc al acestui proiect de program-cadru cu importante
implica]ii `n sus]inerea [i promovarea `nv\]\turii de credin]\ ortodox\ despre Taina Sf=ntului
Maslu [i aprofundarea pastoral\ [i practic\ a
acesteia prin cercetarea [i `ngrijirea bolnavilor
[i ca urmare a discu]iilor care au avut loc [i la
propunerea Comisiei teologice, liturgice [i didactice, Sf=ntul Sinod a hot\r=t ca `n fiecare eparhie
[i `n fiecare [coal\ teologic\, s\ fie organizate
ac]iuni [i manifest\ri locale (media, publicistice,
conferin]e, `ntruniri [i simpozioane pastorale,
teologice, cultural-educative), cu contribu]ia
profesorilor de teologie, a speciali[tilor din domeniul social-filantropic [i medical, a preo]ilor [i
monahilor, subliniindu-se importan]a Sf=ntului
Maslu [i a `ngrijirii bolnavilor `n via]a Bisericii
[i a societ\]ii, o aten]ie special\ acord=ndu-se
implic\rii `n acest program a tineretului cre[tin
ortodox.
~n acela[i scop, Sf=ntul Sinod a aprobat ca la
Conferin]a pastoral-misionar\ semestrial\ de
prim\var\ din anul 2012 s\ se trateze subiectul
intitulat „2012 - Anul omagial al Sf=ntului Maslu [i al `ngrijirii bolnavilor“, ]in=ndu-se seama
de prevederile par. I [i II din programul aprobat, cu posibilitatea aprofund\rii acesteia la una
din conferin]ele preo]e[ti administrative lunare
pe care o va stabili fiecare eparhie.

III. ~n luna octombrie din anul 2012, la
Palatul Patriarhiei se vor organiza o [edin]\
solemn\ a Sf=ntului Sinod cu tema „2012 –
Anul omagial al Sf=ntului Maslu [i al `ngrijirii
bolnavilor“, precum [i o expozi]ie tematic\
cuprinz=nd cele mai frumoase [i reprezentative
fresce, icoane, miniaturi, broderii [i ]es\turi,
mozaicuri, vitralii, fotograme, care s\ reflecte:
t\m\duirile s\v=r[ite de M=ntuitorul Iisus
Hristos, minuni ale sfin]ilor pentru vindecarea
celor bolnavi, a[ez\minte social-filantropice [i
medicale `n trecutul Bisericii noastre [i ast\zi.
IV. Pe toat\ durata anului 2012, la nivelul
eparhiilor [i al institu]iilor de `nv\]\m=nt teologic, se vor organiza dezbateri [i colocvii teologice, se vor elabora studii biblico-patristice
[i istorico-teologice, precum [i comentarii pastoral-misionare [i social-medicale.
V. ~n cursul anului 2012, la nivelul eparhiilor
[i al institu]iilor de `nv\]\m=nt teologic se vor oranul IV (XII) nr. 1
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Credincio[ii care ajung la Calapode[ti se pot `nchina
la crucea care a apar]inul Cuviosului Antipa.

ACTUALITATE

Cu bucurie, `n slujba Sfântului Antipa
Pe 10 ianuarie, c=teva sute de b\c\uani au participat la slujba
Sfintei Liturghii ce a fost oficiat\
pentru prima oar\ `n biserica
mare a m\n\stirii de la Calapode[ti, l\ca[ de cult aflat `n construc]ie [i a c\rui piatr\ de temelie a fost pus\ de PS Episcop
Ioachim B\c\uanul, `n anul 2006.
Bucuria s\rb\torii a fost cu at=t
mai mare cu c=t dragostea [i
evlavia b\c\uanilor fa]\ de acest
cuvios cre[te de la un an la altul.
Cultul Sf=ntului Antipa a c\p\tat amploare `n
ultima vreme, fapt care se datoreaz\ at=t ridic\rii
unei m\n\stiri `n satul de ba[tin\ al Sf=ntului, c=t
[i `nchin\rii de l\ca[uri de cult acestuia, dar [i
prin rostirea frecvent\ a slujbei [i acatistului
Sf=ntului Antipa de la Calapode[ti, realizate de
c\tre PS Episcop Ioachim B\c\uanul.

Prima Liturghie `n biserica mare
a M\n\stirii Calapode[ti
Datorit\ renumelui Sf=ntului Antipa, satul
Calapode[ti tinde s\ devin\ un loc de pelerinaj
pentru `ntreaga lume cre[tin\.
„Am sim]it c\ Sf=ntul Antipa vrea s\ vin\ `n
satul natal. Cum casa `n care s-a n\scut nu mai exist\, ne-am g=ndit, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, s\-i facem o cas\ nou\ – aceast\ biseric\.
{tim cu to]ii c\ Sf=ntul Antipa este cinstit `n `ntreaga Ortodoxie, iar moa[tele sale sunt la m\n\stirea Valaam din Rusia. Poate, `ntr-o zi, o parte
din ele vor veni la Calapode[ti, pentru a fi ad\postite `n noua cas\ pe care o ridic\m Sf=ntului, spre
slava lui Dumnezeu“, a declarat PS Episcop-vicar

Apel la solidaritate
Persoanele care doresc s\ sprijine continuarea lucr\rilor de ridicare a bisericii Sf=ntului Antipa de la M\n\stirea Calapode[ti pot
face dona]ii `n urm\toarele dou\ conturi, deschise la Banca Italo-Romena, filiala Bac\u,
pe numele M\n\stirea Sf=ntul Cuvios Antipa
de la Calapode[ti: RO29 BITR BC1RON
036 702 CC01 (`n lei), RO45 BITR BC1EUR
036 702 CC01 (`n euro), SWIFT: BITR ROB
UXXX, COD FISCAL: 138 643 00.

Ioachim B\c\uanul. P=n\ vor ajunge s\ tr\iasc\
aceast\ binecuv=ntat\ zi, credincio[ii care ajung la
Calapode[ti se pot `nchina la crucea care a
apar]inul Cuviosului Antipa, cu care acesta i-a
binecuv=ntat pe cre[tinii care au venit s\ `i cear\
sfatul, din ]ar\, din Sf=ntul Munte ori din Valaam.
„A fost ceva deosebit. Nu ne-am a[teptat ca, `n
condi]iile unei vremi nefavorabile, s\ vin\ aici
at=]ia oameni. Ne-am rugat `mpreun\ pentru prima
dat\ `n biserica mare. A fost o zi de mare s\rb\toare“, a declarat p\rintele Pahomie Parfene, stare]ul M\n\stirii „Sf. Cuv. Antipa de la Calapode[ti“,
cel care se ocup\ de construc]ia bisericii. „Ne bucur\m de sprijinul primarului comunei Dealul
Morii, care ne-a sus]inut din punct de vedere financiar. Dac\ ne ajut\ Bunul Dumnezeu, dorim ca
`n vara acestui an s\ fie sfin]it\ Sf=nta Mas\, mai
ales c\ s-au f\cut mai multe achizi]ii, av=nd deja o
parte din mobilier [i c=teva icoane. Cred c\, pentru
un monah, cea mai mare `mplinire este aceea de a
face un lucru pentru un sf=nt local. Av=nd ajutorul
lui Dumnezeu [i binecuv=ntarea PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul, n\d\jduiesc s\ `mplinesc
ceea ce trebuie realizat. Sunt multe `ncerc\ri care
s-au ab\tut de-a lungul timpului asupra m\n\stirii
noastre, dar au fost dep\[ite, prin r\bdare [i
dragoste fa]\ de sfin]ii lui Dumnezeu“, a mai spus
stare]ul Pahomie Parfene.

Rug\ciune la Catedrala
din Roman
C=teva sute de credincio[i au participat mar]i,
10 ianuarie, la Catedrala „Sf. Cuv. Parascheva“
din Roman, la s\rb\toarea Sf=ntului Antipa de la
Calapode[ti. Evenimentul religios a `nceput `n
paraclisul ce poart\ hramul Cuv. Antipa, unde PS

Ioachim B\c\uanul a citit, `n prezen]a preo]ilor [i
credincio[ilor, acatistul Sf=ntului. Dup\ acest
moment, racla cu moa[tele mai multor sfin]i,
`ntre care se afl\ [i o p\rticic\ din cele ale Sf=ntului Antipa, [i icoana Cuviosului au revenit `n
Catedrala arhiepiscopal\, de unde au fost str\mutate `n seara zilei de luni, `n cadrul unei procesiuni solemne ce a urmat slujbei Vecerniei.
S\rb\toarea din ziua de pomenire a Sf=ntului
Antipa a continuat cu oficierea Sfintei Liturghii
de c\tre Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, `nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi.

„Pov\]uitor prea`n]elept al
c\lug\rilor [i `nger p\m=ntesc“
La sf=r[itul slujbei, Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim a ]inut un cuv=nt de `nv\]\tur\ `n care
a vorbit credincio[ilor despre via]a acestui „pov\]uitor prea`n]elept al c\lug\rilor [i `nger p\m=ntesc“, precum [i despre importan]a cinstirii sfin]ilor rom=ni, ocrotitori [i pov\]uitori ai neamului
rom=nesc. Frumuse]ea cuv=ntului de `nv\]\tur\ a
fost `mpletit\ cu fragmente din acatistul
Cuviosului Antipa, imn menit s\ aduc\ slav\ lui
Dumnezeu pentru lucrarea s\v=r[it\ cu Sf=ntul devenit „loca[ preacinstit al Sf=ntului Duh“.
De asemenea, PS Episcop Ioachim a vorbit
despre modul `n care trebuie cinsti]i cei ce au
binepl\cut lui Dumnezeu `n aceast\ via]\ [i despre comuniunea dintre credincio[i [i sfin]i.
„Amplificarea cultului unui sf=nt se face nu doar
prin recunoa[terea sa oficial\, ci [i prin slujbele
religioase `n cinstea lui, prin rug\ciuni, prin
`nfiin]area de a[ez\minte social-filantropice [i
alte forme prin care intr\m `n comuniune cu el“,
a precizat ierarhul. (pr. Ctin GHERASIM)
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Aproape o sut\ de preo]i s-aau rugat `mpreun\,
al\turi de PS P\rinte Ioachim B\c\uanul, la biserica
Sf. Apostoli Petru [i Pavel“ din Moine[ti,
„S
`n ziua de serbare a Sfântului Antonie cel Mare.

Sinaxele preo]ilor, prilej de `nt\rire a
comuniunii `ntre slujitorii sfintelor altare
Pe parcursul lunii ianuarie 2012,
preo]ii din protopopiatele One[ti,
Moine[ti [i Sascut au participat la
`nt=lnirea anual\ cu Preasfin]itul
P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului. ~n cadrul acestor `nt=lniri,
au fost aduse la cuno[tin]a preo]ilor
proiectele pentru anului 2012, care
vor implica `ntreaga eparhie, dar [i
ac]iunile culturale, administrative [i
social-filantropice care se desf\[oar\ la nivelul fiec\rui protopopiat.
Seria sinaxelor preo]e[ti din luna ianuarie a
debutat cu `nt=lnirea preo]ilor din Protopopiatul
One[ti.

Al doisprezecelea an al sinaxei
preo]ilor din One[ti
~n ziua de 9 ianuarie, la Catedrala „Pogor=rea
Sf=ntului Duh“ din One[ti a avut loc Sinaxa
preo]ilor din Protopopiatul One[ti. Slujba Sfintei
Liturghii a fost oficiat\ de Preasfin]itul Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, al\turi de un sobor de
preo]i [i diaconi. R\spunsurile la stran\ au fost
date de Corala „Ierotheos“ a preo]ilor Protopopiatului One[ti, dirijat\ de pr. Adrian }opa.
Cei aproape 100 de preo]i din Protopopiatul
One[ti s-au `mp\rt\[it `n cadrul slujbei cu Trupul

[i S=ngele M=ntuitorului Hristos. „PS Ioachim
B\c\uanul a adresat un cuv=nt de `nv\]\tur\ `n
care a ar\tat care este misiunea noastr\, pentru ca
la finalul acestui an s\ avem roade at=t din punct
de vedere pastoral-misionar, c=t [i din punct de
vedere administrativ, cultural [i filantropic. Neam bucurat c\ la aceast\ slujb\ s-au rugat al\turi
de noi peste 700 de credincio[i, care au `mpodobit Catedrala noastr\.“, a relatat pr. Constantin
Alupei, protopop al Protopopiatului One[ti.

Rug\ciune [i comuniune la Moine[ti
Aproape o sut\ de preo]i s-au rugat `mpreun\,
al\turi de PS P\rinte Ioachim B\c\uanul la Biserica
„Sf. Apostoli Petru [i Pavel“ din Moine[ti, `n ziua
de serbare a Sf=ntului Antonie cel Mare, cu ocazia
primei `nt=lniri din acest an a preo]ilor din Protoieria Moine[ti. Sinaxa s-a desf\[urat `n atmosfera de
rug\ciune [i c=ntare sacr\, slujba fiind `nso]it\ de
melosul coralei „Theotokos“ a protoieriei Moine[ti.
~n duhul dragostei `ntru Hristos, la `nceput de
an calendaristic, preo]ii slujitori din acest protopopiat s-au `mp\rt\[it cu Sfintele Taine al\turi
de PS P\rinte Ioachim. ~nainte de cuminecare,
ierarhul a citit o rug\ciune de dezlegare, rug=nd
pe Bunul Dumnezeu s\ ierte tuturor gre[elile cele
de voie [i cele f\r\ de voie.
~n cuv=ntul de `nv\]\tur\, PS P\rinte Ioachim
B\c\uanul a vorbit de leg\tura dintre via]a monahal\ [i via]a cre[tinului din lume, plec=nd de la modelul Sf=ntului Antonie cel Mare [i reamintind faptul c\ existen]a noastr\ pe acest p\m=nt are drept scop
tr\irea `n Hristos [i apropierea de Dumnezeu,
printr-o via]\ conform\ cu `nv\]\turile Bisericii. De
asemenea, Preasfin]ia Sa a men]ionat faptul c\ anul

Dup\ sinaxa preo]ilor de la Sascut, PS Episcop Ioachim B\c\uanul a s\v=r[it
slujba de sfin]ire a Centrului de zi „Sf. Antipa de la Calapode[ti“
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acesta vor avea loc mai multe evenimente semnificative din punct de vedere religios [i cultural.
P\rintele protopop Costel Mare[ a mul]umit
Preasfin]iei Sale pentru cuvintele de `nv\]\tur\, exprim=ndu-[i speran]a c\, al\turi de p\rin]ii slujitori
ai parohiilor din acest protopopiat, va reu[i s\ finalizeze lucr\rile la sediul noii cl\diri a protoieriei,
spa]iu care va asigura un cadru optim desf\[ur\rii
`n cele mai bune condi]ii a activit\]ilor administrative, cultural-sociale [i misionar-filantropice
desf\[urate la Moine[ti. „Este al doilea an c=nd
Sinaxa preo]ilor din Protopopiatul Moine[ti a avut
loc pe 17 ianuarie, de s\rb\toarea Sf=ntului Cuvios
Antonie, semn c\ Dumnezeu dore[te ca, al\turi de
Maica Domnului, Sf=ntul Antonie s\ fie ocrotitorul
noului centru administrativ al Protopopiatului
Moine[ti“, a ad\ugat p\rintele protopop C. Mare[.

Rug\ciune [i filantropie la Sascut
Sinaxa preo]ilor din Protopopiatul Sascut a avut
loc `n ziua de 26 ianuarie [i a debutat cu s\v=r[irea
Sfintei Liturghii de c\tre PS Episcop Ioachim B\c\uanul, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului“
P\nce[ti. PS P\rinte Ioachim a adresat un cuv=nt de
`nv\]\tur\ `n care a amintit `ndatoririle preotului `n
comunitate [i importan]a `mpreun\ slujirii a
preo]ilor [i ierarhului lor. Dup\ Sf=nta Liturghie a
fost oficiat\ slujba Parastasului pentru vrednicul de
pomenire episcop Teodosie Atanasiu, originar din
Sascut, la `mplinirea a 100 de ani de c=nd acesta a
fost `nsc\unat ca episcop al Romanului.
Dup\ sinax\, PS Ioachim B\c\uanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a s\v=r[it slujba de sfin]ire a unui nou centru de zi pentru
copii, deschis `n incinta {colii Generale cu clasele
I-VIII Sascut, prin grija preotului S\vi]\ Grau.
Centrul de zi „Sf=ntul Cuvios Antipa de la Calapode[ti“ de la {coala General\ Sascut a fost `nfiin]at `n urma unui parteneriat `ntre Funda]ia „Episcop
Melchisedec“ - filiala Bac\u, parohia „Izvorul T\m\duirii“ Sascut-T=rg, {coala General\ Sascut (care
asigur\ spa]iul de desf\[urare a programului) [i
Grupul {colar „J.M. Elias“ din Sascut (care asigur\
zilnic spa]iul corespunz\tor pentru servirea mesei).
La acest centru vor primi hran\, asisten]\ religioas\ [i educa]ional\ 15 copii din familii defavorizate.
La finalul slujbei, PS Ioachim B\c\uanul a
adresat un cuv=nt de `nv\]\tur\ `n care a spus c\
„Biserica vine `n sprijinul celor nevoia[i, `n
func]ie de mijloacele de care dispune. Noi, care
suntem sensibili la lipsurile credincio[ilor no[tri,
sprijinim `nfiin]area unor astfel de a[ez\minte.
Scopul acestui centru de zi este de a aduce un
plus de eficien]\ la `mplinirea misiunii profesorilor.“ (pr. Ctin GHERASIM)
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„Am f\cut un `ndemn la unitate, la revenirea la ceea ce
`nseamn\ patriotism, Biseric\ na]ional\ [i na]iune, amintind
c\ adev\rata unire se realizeaz\ prin Iisus Hristos, Cel care
ne-aa chemat s\ fim una, s\ fim uni]i `n Dumnezeu“,,
a declarat PS Ioachim B\c\uanul, `n Ziua Unirii.

{TIRI

Rug\ciuni [i cântece patriotice de Ziua Unirii
Sub semnul comemor\rii episcopului Melchisedec {tef\nescu,
eruditul ierarh de la a c\rui
trecere `n ve[nicie se `mplinesc
120 de ani, `n Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului au avut
loc mai multe manifest\ri culturalreligioase, menite s\ reaminteasc\ importan]a Unirii de la 1859.
Peste 1500 de b\c\uani au participat duminic\,
22 ianuarie, la slujba Vecerniei, oficiat\ de PS
Ioachim B\c\uanul `mpreun\ cu un sobor de preo]i,

la Biserica „Sf. Dumitru“ din cartierul Narcisa.
Evenimentul a constituit `nceputul manifest\rilor
prilejuite de serbarea a 153 de ani de la Unirea
Principatelor Rom=ne. Dup\ un impresionant concert de c=ntece patriotice rom=ne[ti sus]inut de
corala „Lumin\ lin\“ a preo]ilor din Protopopiatul
Bac\u, PS Ioachim a ]inut o „adev\rat\ lec]ie de istorie, sim]ire [i credin]\ rom=neasc\“ spre bucuria
[i folosul tuturor celor prezen]i, dup\ cum a m\rturisit col.(r) Radu Valerian Timofte, pre[edintele filialei Bac\u a Asocia]iei „Cultul eroilor“.
PS Episcop Ioachim B\c\uanul a vorbit despre
unitatea Sfintei Treimi ca model des\v=r[it [i despre importan]a comuniunii `n s=nul poporului
rom=n, o na]iune at=t de greu `ncercat\ de-a lungul

vremurilor: „spune cronicarul c\ «to]i de la R=m ne
tragem», iar eu socotesc c\ avem pe meleagurile
noastre trei r=uri `nsemnate, ce curg `n trei direc]ii
diferite, dar izvor=nd din acela[i munte [i v\rs=nduse toate, `ntr-un sf=r[it, `n acela[i fluviu“.

Starea de jertf\ a neamului
`n istorie [i `n liturghie
F\c=nd o incursiune duhovniceasc\ `n trecutul
acestui neam [i oprindu-se mai ales la Binecredinciosul Voievod {tefan cel Mare [i Sf=nt, Preasfin]ia
Sa a amintit `nc\ o dat\ faptul c\ poporul rom=n
este un popor aflat `ntr-o continu\ stare de jertf\, o
stare pe care Biserica o tr\ie[te `n permanen]\ prin
cult [i rug\ciune. „Sf=nta Liturghie este `n primul
r=nd jertf\“, a precizat ierarhul, eviden]iind
calit\]ile multiple ale neamul rom=nesc, a c\rui
identitate nu se poate dezlipi de Biseric\. La
sf=r[itul acestui impresionant moment de rug\ciune
[i c=ntare, Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul i-a
fost oferit\ Medalia 20 de ani de la re`nfiin]area
Asocia]iei Na]ionale „Cultul eroilor“ - Rom=nia,
1991-2011 de c\tre col. Ioan Valerian Timofte,
pre[edintele filialei Bac\u a acestei asocia]ii.

24 ianuarie la Catedrala din Roman

~n Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“ din Roman, `n diminea]a zilei de
24 ianuarie a fost oficiat\ slujba parastasului pentru `nf\ptuitorii Unirii Principatelor

Aproape 2000 de b\c\uani au participat duminic\, 22 ianuarie, la slujba
Vecerniei, oficiat\ de PS Ioachim B\c\uanul, la Biserica „Sf. Dumitru“
din cartierul Narcisa, continuat\ cu un concert de c=ntece patriotice rom=ne[ti

Rug\ciunea [i evoc\rile n-au lipsit nici din
Catedrala Arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“
din Roman, acolo unde, dup\ Sf=nta Liturghie,
PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul a oficiat
slujba parastasului pentru `nf\ptuitorii Unirii
Principatelor. „Am oficiat slujba parastasului
pentru reprezentan]ii Unirii. Ne-am rugat pentru
cei doi mitropoli]i de atunci, Sofronie Miclescu
al Moldovei [i Nifon al Ungrovlahiei, dar [i pentru episcopul Melchisedec {tef\nescu, eruditul
ierarh care `n acea perioad\, de[i era director al
Seminarului Teologic de la Hu[i, a avut un rol
semnificativ `n evenimentul istoric din 1859.
De altfel, toate manifest\rile din aceast\ perioad\ le-am pus sub semnul marelui Melchisedec {tef\nescu, de la a c\rui trecere `n ve[nicie se
`mplinesc anul acesta 120 de ani, personalitate
care a marcat ca nimeni altul timpul s\u. S-au
mai pomenit [i al]i corifei ai Unirii Principatelor,
cum ar fi protopopul de Roman, Dimitrie Matca[,
[i al]ii ale c\ror nume se `nscriu `n cartea lupt\torilor pentru unirea rom=nilor. Am f\cut un `ndemn la unitate, la revenirea la ceea ce `nseamn\
patriotism, Biseric\ na]ional\ [i na]iune, amintind
c\ adev\rata unire se realizeaz\ prin Iisus Hristos,
Cel care ne-a chemat s\ fim una, s\ fim uni]i `n
Dumnezeu“, a declarat PS Ioachim B\c\uanul,
care a concluzionat „ne-am rugat ast\zi ca neamul rom=nesc s\ fie unul, lu=nd ca exemplu unitatea din Biseric\ [i puterea care izvor\[te din
aceast\ unitate“. (pr. Ctin GHERASIM)
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Catedrala arhiepiscopal\ din Roman s-aa dovedit
a fi ne`nc\p\toare pentru to]i cei care au dorit s\
se afle `n biseric\ la trecerea `n Anul Nou 2012.

S\rb\torile de iarn\ `n Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului
La ora[ sau la sat, la
Catedrala arhiepiscopal\ sau
`n parohii, credincio[ii din
Arhiepiscopia Romanului [i
Bac\ului au `nt=mpinat anul
2012 cu bucurie, mul]umind
lui Dumnezeu pentru binefacerile din anul care a trecut [i
rug=ndu-L s\ `i ocroteasc\ [i
`n noul an.
~n noaptea dintre ani sau pe `ntreg parcursul
perioadei premerg\toare S\rb\torilor de iarn\, pe
cuprinsul eparhiei ac]iunile social-filantropice sau intensificat, copiii, bolnavii [i nevoia[ii fiind
beneficiarii principali ai acestora.

Coral\ nou\ la Catedrala
arhiepiscopal\
~n ziua serb\rii Na[terii M=ntuitorului nostru
Iisus Hristos, `n Catedrala arhiepiscopal\ „Sf.
Cuv. Parascheva“ din Roman, Sf=nta Liturghie a
fost oficiat\ de c\tre PS Ioachim B\c\uanul,
al\turi de un sobor de preo]i [i diaconi. Unul dintre darurile s\rb\torii din acest an, care a bucurat
sutele de credincio[i prezen]i la slujba arhiereasc\, a fost `ns\[i corala Catedralei, readus\ `n
sfera muzicii biserice[ti polifonice prin grija PS
Episcop Ioachim. Corala „Paraschevi“ a dat
r\spunsurile la stran\, relu=nd astfel tradi]ia `ntemeiat\ `n urm\ cu peste un veac de ucenici ai
marelui Gavriil Musicescu.
~n spiritul s\rb\torii Na[terii Domnului, bucuria a fost `mp\rt\[it\ [i cu cei mai pu]in favoriza]i
de soart\. Astfel, au fost `mp\r]ite daruri familiilor cu un num\r mare de copii, dar [i persoanelor
cu o situa]ia material\ precar\ aflate `ntre cei care
au participat la slujb\.
S\rb\toarea a fost `ntregit\ de inaugurarea instala]iei de iluminare arhitectural\ a turnului de
la intrarea `n incinta Catedralei arhiepiscopale.
Vizibil din orice zon\ a ora[ului, turnul-clopotni]\
este unul dintre simbolurile municipiului Roman.

Sute de credincio[i au ales s\ fie la biseric\ la cump\na dintre ani

Catedrala arhiepiscopal\ din Roman s-a
dovedit a fi ne`nc\p\toare pentru to]i cei care au
dorit s\ se afle `n biseric\ la trecerea `n Anul Nou
2012. La cump\na dintre ani, Preasfin]itul
Episcop Ioachim B\c\uanul a oficiat o impresionant\ slujb\ religioas\, `nconjurat de un sobor de
preo]i [i diaconi. Slujba a fost urmat\ de citirea
rug\ciunilor de mul]umire pentru binefacerile
primite de la Dumnezeu `n anul 2011 [i a
rug\ciunilor de binecuv=ntare a Noului An. La finalul acestora, Preasfin]itul P\rinte Ioachim
B\c\uanul a rostit un cuv=nt de `nv\]\tur\ `n care
a explicat sutelor de credincio[i prezen]i importan]a particip\rii la slujba de binecuv=ntare oficiat\ la trecerea dintre ani.

Prima slujb\ arhiereasc\
din anul 2012, `n Bac\u
Impresionanta Catedral\ „~n\l]area Domnului“
din Bac\u, unul dintre cele mai mari [i mai frumoase l\ca[uri de cult ortodoxe din Europa, a devenit, `n ziua Bobotezei, izvor de binecuv=ntare.
Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a

Ajutoare familiilor nevoia[e din Dumbrava
S\rb\torile de iarn\ ne `mp\rt\[esc, prin
Hristos Domnul, dragostea divin\. Bucuria pe
care au sim]it-o `ngerii v\z=nd marea minune a
na[terii Fiului lui Dumnezeu a trezit [i `n sufletele credincio[ilor parohiei Dumbrava, pro-

anul IV (XII) nr. 1

topopiatul Bac\u, dorin]a ca `ntreaga comunitate a satului s\ fie bucuroas\. Aceast\ dorin]\
s-a concretizat `ntr-o ac]iune de `mp\r]ire a
unor pachete cu alimente familiilor nevoia[e.
(pr. Dan Dumitru BUMBEA)

oficiat aici Sf=nta Liturghie [i apoi Sfin]irea Mare
a apei. Minunatul l\ca[ de cult a devenit un izvor
de binecuv=ntare pentru to]i cei care au ]inut s\ fie
al\turi, `n rug\ciune, `n prima slujb\ arhiereasc\
oficiat\ `n municipiul Bac\u, `n anul 2012.

Sfin]irea catapetesmei Bisericii
„Sf=ntul Ioan Botez\torul“
din Bac\u
Seria slujbelor arhiere[ti oficiate cu ocazia
s\rb\torilor de iarn\ s-a `ncheiat cu slujba oficiat\
s=mb\t\, 7 ianuarie, la singura biseric\ din ora[ul
Bac\u `nchinat\ Sf=ntului Ioan Botez\torul, care
[i-a serbat hramul. Slujba Sfintei Liturghii a fost
oficiat\ de PS Ioachim B\c\uanul, al\turi de un
sobor de preo]i [i diaconi. Cu acest prilej a fost
sfin]it\ noua catapeteasm\ a l\ca[ului de `nchin\ciune, de la a c\rui t=rnosire se `mplinesc anul
acesta dou\ secole, informeaz\ Ziarul Lumina.
Dup\ cum a relatat pr. Marius Popescu, slujitor la aceast\ biseric\, sf=ntul l\ca[ va fi resfin]it
`n toamna acestui an, dup\ ce vor fi terminate
lucr\rile de restaurare a picturii.
„Au participat foarte mul]i credincio[i din
parohia noastr\, care au fost mereu al\turi de noi.
Ne-am bucurat c\ la aceast\ slujb\ au fost `mp\rt\[i]i cu Trupul [i S=ngele M=ntuitorului Hristos
copiii din parohie. Cei care au participat la slujba
hramului au primit din partea parohiei c=te un pachet cu alimente“, a ad\ugat pr. Marius Popescu.
(pr. Ctin. GHERASIM)
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~n perioada s\rb\torilor de iarn\, `n Protoieria Buhu[i
s-aa desf\[urat o ac]iune social-ffilantropic\ ce a avut
ca scop ajutorarea bolnavilor de la sec]ia Psihiatrie.

{TIRI

Misiune [i filantropie pe cuprinsul Protoieriei Buhu[i
~n perioada s\rb\torilor de iarn\, `n
Protoieria Buhu[i s-a desf\[urat o ac]iune
social-filantropic\ ce a avut ca scop ajutorarea bolnavilor de la sec]ia Psihiatrie cronici a Spitalului or\[enesc Buhu[i. De
asemenea, `n parohia Le]cana s-au organizat mai multe `nt=lniri catehetice, `n
cadrul c\rora credincio[ii au avut ocazia
de a afla r\spunsuri la `ntreb\ri referitoare la Taina Sf=ntului Maslu, Taina
Sfintei Euharistii [i cinstirea sfin]ilor `n
Biserica Ortodox\.

Protoieria Buhu[i `n sprijinul
bolnavilor psihic
~n perioada s\rb\torilor de iarn\, `n Protoieria
Buhu[i s-a desf\[urat o ac]iune social-filantropic\ ce a avut ca scop ajutorarea bolnavilor de la
sec]ia Psihiatrie - cronici a Spitalului or\[enesc
Buhu[i, informeaz\ site-ul Protopopiatului Buhu[i. ~n cadrul acesteia s-a oferit o mas\ cald\ la
pr=nz, timp de dou\sprezece zile, `n perioada 25
decembrie 2011 - 8 ianuarie 2012. Aceast\ sec]ie

este singura din jude]ul Bac\u destinat\ bolnavilor de acest fel, av=nd 68 de paturi unde sunt interna]i 60 de pacien]i.
Ac]iunea social-filantropic\ s-a desf\[urat din
ini]iativa [i sub `ndrumarea Pr. Protopop Vasile
Cozma, cu participarea parohiilor arondate
Protoieriei Buhu[i, activitatea f\c=nd parte din
proiectul 2012 - Anul omagial al Sf=ntului Maslu
[i al `ngrijirii bolnavilor `n Patriarhia Rom=n\.
,,Ac]iunea a fost o reu[it\, aceasta [i prin faptul c\ bolnavii au fost `ncredin]a]i c\ nu sunt singuri, dar [i prin faptul c\ L-am `nt=lnit pe Dumnezeu `n fiecare dintre ei. Pove[tile cutremur\toare ale fiec\ruia reprezint\ o lec]ie de via]\
pentru noi to]i. Astfel de ac]iuni vor continua“, a
precizat pr. Vasile Cozma, Protopop al Protopopiatului Buhu[i.

Activit\]i catehetice
`n parohia Le]cana
S\rb\torile de iarn\ sunt mereu prilej de noi
activit\]i catehetice `n parohia Le]cana. ~n anul

2011, `n ziua de pomenire a Sf=ntului Ierarh
Nicolae, dup\ oficierea Sfintei Liturghii, pr. paroh Gheorghe Adrian Merlu[c\ a sus]inut cateheza „Cinstirea sfin]ilor“. Copiii care au participat
la aceast\ ac]iune au primit daruri [i, al\turi de
ceilal]i credincio[i, s-au bucurat la agapa cre[tin\
oferit\ de membrii comitetului parohial, dup\
oficierea unei slujbe de mul]umire.
~nt=lnirile catehetice au continuat ziua
urm\toare, c=nd pr. Gh. Merlu[c\, pr. Radu Gabriel Ichim [i pr. Ovidiu Radu au oficiat Sf=ntul
Maslu pentru to]i cei prezen]i la biseric\. La finalul acesteia, pr. Ovidiu Radu a vorbit despre
„Taina Sf=ntului Maslu `n via]a cre[tinului“. La
aceast\ a doua `nt=lnire catehetic\, al\turi de numero[i credincio[i prezen]i, s-a aflat [i primarul
comunei Racova, dl Vlad Toader, a c\rui rela]ie cu
parohia este evident\, domnia sa fiind [i cel care a
dotat cu cele necesare biroul parohial. Seria catehezelor din aceast\ perioad\ s-a `ncheiat duminic\,
11 decembrie, c=nd, dup\ oficierea Sfintei
Liturghii, preotul paroh a vorbit celor prezen]i despre „Sf=nta Euharistie [i importan]a acesteia `n
via]a cre[tinilor“. (pr. Adrian Merlu[c\)

La Iuc[a, Biserica este al\turi
de familie [i de copii
S\rb\toarea Cr\ciunului s-a dovedit a fi, `n anul
2011, una deosebit\ la Iuc[a, unde preotul a
`mp\r]it daruri copiilor [i v=rstnicilor din parohie,
`mbog\]ind la r=ndul s\u spiritul acestor zile, marcate de generozitate [i bun\voin]\.
Biserica ortodox\ „Sf. Mare Mucenic Dimitrie“
din Iuc[a, Parohia Vad, protopopiatul Roman, a marcat prin colind, poezie [i obiceiuri tradi]ionale, minunea Na[terii Domnului. La ini]iativa preotului paroh
Cristinel Capraru [i cu sprijinul unor sponsori, Mo[
Cr\ciun s-a oprit la aceast\ biseric\ pentru a oferi
daruri pentru o sut\ de copii. Nu au fost uitate nici
persoanele nevoia[e ale parohiei. Pentru cei s\raci [i
singuri au fost preg\tite pachete cu alimente pentru

masa de Cr\ciun [i medicamente de strict\ necesitate.
„Biserica este al\turi de familie [i de copii, iar cu
ocazia Cr\ciunului, ace[tia din urm\ nu aveau cum
s\ fie uita]i. De ani buni, `n preajma s\rb\torilor,
organiz\m serbarea copiilor parohiei. Copiii au
c=ntat colinde, aidoma `ngerilor care au vestit Na[terea lui Hristos. Mo[ Cr\ciun a venit cu daruri pentru o sut\ de copii, chiar dac\ a fost un an mai greu,
cel pe care `l `ncheiem acum. De asemenea, tot `n
aceast\ s\pt\m=n\, au fost oferite pachete pentru
familiile nevoia[e din parohie, pe care le asist\m [i
de care ne `ngrijim permanent, dar `n mod deosebit
`naintea fiec\rei mari s\rb\tori de peste an“, ne-a
declarat preotul Cristinel Capraru. (C.G.)

Daruri din Belgia
pentru copiii
din P\nce[ti
S\rb\toarea Cr\ciunului, prilejuit\ de
pogor=rea pe p\m=nt a Celui ce a creat
cerul [i p\m=ntul, la „plinirea vremii“,
este o s\rb\toare a marelui dar pe care ni
L-a f\cut Dumnezeu [i o s\rb\toare a
darurilor pe care noi, din iubire unii fa]\
de al]ii, le facem celor dragi, ca o continuare a operei de d\ruire a Creatorului
nostru.
Cu acest prilej, la Centrul de Zi „Sf.
Ierarh Nicolae“ din Parohia P\nce[ti,
copiii au primit daruri, Mo[ Cr\ciun
venind, prin mijlocirea unor oameni
binevoitori, tocmai din Belgia. Apoi, `n
seara zilei de 22 decembrie, grupul vocal al preo]ilor protoieriei Sascut, al\turi
de corul copiilor acestui centru, au colindat `n Catedrala arhiepiscopal\ din
Roman, primind binecuv=nt\ri [i daruri
de la PS Episcop Ioachim B\c\uanul,
care a urat succes copiilor la [coal\, iar
preo]ilor pastora]ie frumoas\.
Prin grija preo]ilor slujitori, copiii au
primit daruri [i `n ziua de Cr\ciun, informeaz\ site-ul Protoieriei Sascut.
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BISERICA {I
SOCIETATEA

O cale inedit\ de a apropia copiii de Biseric\
F=nt=nele [i orientarea turistic\ pe timp de
Tab\ra de iarn\ de la Dur\u, Jocuri [i rug\ciune
noapte, c=nd copiii cu lanterne `n m=ini, `nso]i]i
3-15 ianuarie, a fost orgaCopiii au participat la numeroase activit\]i de animatori, au parcurs traseul de noapte prin
at=t `n aer liber, c=t [i `n interior, `n p\dure, c\ut=nd, cu ajutorul busolelor, indiciile
nizat\ `n dou\ serii de Biroul desf\[urate
cadrul atelierelor de crea]ie. Ei s-au bucurat de care au fost plasate din timpul zilei de doamna
de tabere al Mitropoliei activit\]ile variate ale atelierelor de dans [i Elena Ungureanu, coordonatoarea atelierului de
dar mai ales de c=teva ateliere noi, ce s- orientare turistic\. Doamna Elena Ungureanu, viMoldovei [i Bucovinei, prin muzic\,
au dovedit atrac]ia cea mai mare a taberei: slack- cepre[edinte al Asocia]iei Cerceta[ilor din
reprezentantul acesteia, dir. line [i orientare turistic\ [i supravie]uire. Copiii Rom=nia, Centrul Local „Oltea Doamna“ Tecuci,
fost `nc=nta]i [i de evenimentele organizate `n
Mihai Barna. Au participat au
fiecare sear\: dans [i karaoke, seara talentelor, a fost, de asemenea, prezent\ `n toate atelierele
150 de copii din Ia[i, One[ti, vizionarea unui film, s\niu[ul, focul de tab\r\, de orientare turistic\ din tab\ra de var\ de la
Dur\u `n anul 2011.
C=mpulung Moldovenesc, v=n\toarea de comori [i – cea mai palpitant\ –
orientarea turistic\ pe timp de noapte. Jocurile
Br\ila, Deva, Suceava, Piatra sportive desf\[urate `n aer liber au fost coordoTab\ra f\r\ sf=r[it
nate de profesori de educa]ie fizic\ din Piatra
Neam] [i Bucure[ti.
~n vacan]a intersemestrial\, tab\ra ,,Floarea
de col]“ de la Dur\u a cunoscut din nou emo]ia
[i voio[ia pe care copiii le pot rev\rsa, prin joc,
oamenilor [i locurilor care `i `nconjoar\. Un
tablou de poveste, `n care copiii au `mp\rt\[it
bucuria jocului, curiozitatea noului [i `mplinirea
izvor=t\ din [ansa de a-L descoperi pe Dumnezeu `ntr-o tab\r\.

Neam]: Eugen Pintrijel [i Ion }\ranu. Pe l=ng\
toate acestea, copiii au luat parte la Sf=nta
Liturghie, s\v=r[it\ de preotul taberei, [i la
rug\ciunile de diminea]\ [i de sear\.

Orientare turistic\ de noapte
Condi]iile de cazare [i de mas\ au fost pe
placul copiilor, `ns\ cele mai vii amintiri pe care
ace[tia le p\streaz\ sunt drume]ia la cabana

Un an de apari]ie electronic\ a revistei
profesorilor de religie din Bac\u
Num\rul 5 al revistei „Harisma“, ap\rut `n ultimele zile ale anului trecut, vine s\ ne informeze
cu privire la varietatea [i bog\]ia evenimentelor
organizate de c\tre profesorii de religie `n [colile
din jude]ul Bac\u, cu ocazia s\rb\torilor de iarn\.
Demersul cultural `n form\ electronic\ f\cut de
anul IV (XII) nr. 1

prof. Irina Leonte, inspector de Religie `n cadrul
ISJ Bac\u, cu ajutorul profesorilor de Relige din
jude], constituie singura form\ consistent\ de
promovare a activit\]ilor, nu pu]ine la num\r,
derulate de cei `ns\rcina]i cu `nv\]area uneia dintre cele mai frumoase materii: religia. Pe l=ng\

Copiii au m\rturisit c\ au `nv\]at s\ danseze, s\
c=nte, s\ rela]ioneze, s-au `mprietenit [i au avut
grij\ unul de altul juc=nd ~ngera[ul P\zitor. ,,A[ fi
vrut s\ stau acolo de trei ori mai mult, f\r\ televizor
[i f\r\ calculator, doar cu natura [i oamenii buni [i
frumo[i care erau cu noi.“, a m\rturisit Cristiana
Chircu, elev\ `n clasa a V-a B, {c. „Gh. Mocanu
One[ti“. Pentru copiii din One[ti tab\ra a devenit o
tradi]ie de care se bucur\ deopotriv\ iarna [i vara.
(Prof. Otilia B+RG|OANU)

cei ortodoc[i, un spa]iu generos este oferit [i
dasc\lilor de confesiune romano-catolic\, revista
„Harisma“ devenind astfel o publica]ie complet\
de pedagogie, cultur\ [i spiritualitate cre[tin\. Pe
l=ng\ aceste informa]ii, mai pute]i citi `n acest
num\r un amplu interviu cu prof. univ. dr. Nicolae
Necula, fost decan al Facult\]ii de Teologie
Ortodox\ din Bucure[ti, precum [i pastoralele de
Cr\ciun scrise de Preafericitul P\rinte Patriarh
Daniel [i de ~naltpreasfin]itul Eftimie, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului. (C.G.)
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Pe 29 ianuarie, PS Episcop Ioachim B\c\uanul
a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „S
Sf. Voievod
{tefan cel Mare“,, Unitatea de avia]ie, Bac\u.

REPERE

Agenda de lucru a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, pe luna ianuarie 2012
1 ianuarie
- a oficiat la miezul nop]ii Slujba de Te-Deum la `nceputul anului, `n Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, din Roman. A rostit cuv=nt ocazional;
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Sf=ntul Nicolae“,
Buhu[i. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
2 ianuarie
- audien]e, lucr\ri de birou [i coresponden]\;
3 ianuarie
- audien]e, lucr\ri de birou [i coresponden]\;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Grigora[ Popa, Parohia Bol\t\u;
4 ianuarie
- audien]e, coresponden]\ [i lucr\ri de birou;
5 ianuarie
- a participat la Slujba Ceasurilor ~mp\r\te[ti, Slujba
Utreniei [i Sf=nta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a primit soborul slujitorilor Catedralei arhiepiscopale cu
Ajunul Bobotezei;
6 ianuarie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala „~nvierea
Domnului“, Bac\u. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\.
- a oficiat Slujba Sfin]irii Aghesmei Mari, la Catedrala
„~nvierea Domnului“, Bac\u.
7 ianuarie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Sf=ntul Ioan“,
Bac\u. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a oficiat slujba de sfin]ire a noii catapetesme montate `n
Biserica „Sf=ntul Ioan“, Bac\u;
8 ianuarie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Sf=ntul Gheorghe“, Parohia Letea Veche. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
9 ianuarie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala „Pogor=rea
Duhului Sf=nt“, One[ti, `nconjurat de preo]ii protpopiatului
One[ti. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\.
- a prezidat [edin]a trimestrial\ pastoral-misionar\ cu
preo]ii din Protopopiatul One[ti;
10 ianuarie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman, cu prilejul pomenirii Sf=ntului Antipa de la Calapode[ti;
- a participat la procesiunea cu icoana Sf=ntului Cuvios
Antipa de la Calapode[ti. A rostit Slujba Acatistului Sf=ntului
Antipa de la Calapode[ti;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
11 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Mihai Bordei, Parohia Cordun; Pr. Vasile Turcu, Parohia Mic[une[ti; d-l Vornicelu, Bac\u;
12 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
13 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
- a oficiat Slujba de prohodire a adormitului Gheorghe
Com\nici, la Biserica „Sf. Nicolae“, One[ti. A rostit cuv=nt de
m=ng=iere;
15 ianuarie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
16 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;

~n seara zilei de 22 ianuarie, PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul a participat la
concertul de muzic\ patriotic\ sus]inut de Corala „Lumin\ lin\“ a preo]ilor din
Protopopiatul Bac\u, dedicat Zilei Unirii Principatelor Rom=ne
17 ianuarie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Sfin]ii Apostoli
Petru [i Pavel“, Moine[ti, `nconjurat de preo]ii Protopopiatului Moine[ti. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\.
- a prezidat [edin]a pastoral-misionar\ trimestrial\ cu
preo]ii din Protopopiatul Moine[ti;
18 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
19 ianuarie
- audien]e, coresponden]\ [i lucr\ri de birou;
- a prezidat [edin]a Consiliului eparhial;
20 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
21 ianuarie
- a participat la Slujba de Te-Deum oficiat\ `n Catedrala
arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman, cu prilejul
`ntrunirii Adun\rii eparhiale;
- a prezidat {edin]a de lucru a Adun\rii Eparhiale.
22 ianuarie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba Vecerniei la parohia „Sf=ntul Dumitru“,
Cartierul Narcisa, Bac\u. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a participat la Concertul sus]inut de c\tre Corala
„Lumin\ lin\“ a preo]ilor din Protopopiatul Bac\u;
23 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat slujba de prohodire a r\posatei Parascheva
Nicolau, `n Parohia Bahna;
24 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat Slujba de parastas la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman, pentru pomenirea ierarhilor
[i a celor care au contribuit la Unirea Principatelor Rom=ne.
A rostit cuv=nt ocazional;

- a dezb\tut [i a solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a oficiat Slujba de `nmorm=ntare a Pr. Gheorghe Mih\ilescu, `n Biserica „Sf. Gheorghe“, Roman. A rostit cuv=nt ocazional;
25 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe d-na Senator Elena Mitrea, Bac\u;
26 ianuarie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Adormirea Maicii
Domnului“, Parohia P\nce[ti-Sascut, `nconjurat de preo]ii
Protopopiatului Sascut. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a prezidat [edin]a pastoral-misionar\ trimestrial\ cu
preo]ii din Protopopiatul Sascut;
27 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i a solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
29 ianuarie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „Sf. Voievod
{tefan cel Mare“, Unitatea de avia]ie, Bac\u. A rostit cuv=nt
de `nv\]\tur\;
30 ianuarie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman, cu prilejul hramului [colilor
teologice, la care au fost prezen]i: directorul, profesorii [i elevii Seminarului Teologic „Sf=ntul Gheorghe“, Roman. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a hirotesit iconom stavrofor pe Pr. Gheorghe Smerea,
directorul Seminarului Teologic „Sf=ntul Gheorghe“, Roman.
31 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale. (A consemnat
arhid. Ciprian Ioan IGNAT, Secretar eparhial)
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