
†  Ioachim  B|C|UANUL,

Episcop-vvicar  al
Arhiepiscopiei  Romanului  

[i  Bac\ului
Gândirea teologic\, opera scris\ [i activi-

tatea misionar\ ale acestui „teolog laic“ sau
„laic spiritual“, dup\ cum este supranumit `n
Occident, `l situeaz\ `ntre cei mai mari teologi

ai secolului al XX-lea, care au marcat timpul
celui mai zbuciumat veac din istorie. Numai c\
diferen]a dintre Olivier Clément [i ceilal]i teo-
logi ortodoc[i ai secolului este aceea c\ cel din-
t=i nu s-a n\scut `ntr-un mediu ortodox, sau cel
pu]in cre[tin, ci `ntr-o familie complet atee, tr\-
ind apoi o perioad\ de timp [i `ntr-un cadru to-
tal decre[tinate. Lucrarea sa, intitulat\ L’Autre
Soleil, autobiographie spirituelle (Cel\lalt
soare, autobiografie duhovniceasc\, Stock,
1986), Olivier Clément [i-o `ncepe cu urm\-
toarea m\rturisire: „Când eram copil, nu mi se
vorbea niciodat\ despre Dumnezeu“. Este sem-

nul c\ `n familia sa, numele lui Dumnezeu era
ignorat completamente. P\rin]ii teologului, la
origine, erau protestan]i [i descindeau din
familiile izgonite `n sudul Fran]ei (Aniane din
Cévennes), dup\ Revolu]ia Francez\, `n urma
„r\zboiului religiilor“. ~n]elegem c\ reputatul
nostru teolog, atunci când a v\zut lumina zilei,
`n 17 noiembrie 1921, apar]inea unei astfel de
familii, care `ntre timp a adoptat, ca „doctrin\“
nou\, doctrina partidului socialist francez.

~nt=lnirea cu Hristos
Convertirea lui Olivier Clément la Ortodo-

xie a fost una cu totul aparte. El a intrat `n dia-
log cu Dumnezeu la vârsta maturit\]ii, aseme-
nea Sfântului Pavel. Dac\ `n copil\rie acest dia-
log era declarat imposibil [i inutil, `n urma unei
lungi c\ut\ri, trecând prin `n]elepciunea religi-
ilor Extremului Orient, Olivier Clément, teo-
logul de mai târziu, a `ntâlnit pe Hristos `n ziua
de 23 noiembrie 1952, când a cerut botezul `n
Biserica Ortodox\. Acest fapt i-a schimbat `n
totalitate via]a. Pentru noi, care ne-am n\scut
cre[tini ortodoc[i [i am fost hr\ni]i din laptele
eclesial al Bisericii mame, apoi `nt\ri]i cu hrana
consistent\ a tradi]iei ortodoxe, este de ne`n]e-
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Olivier Clément – 
Dinamismul Ortodoxiei dobândite

~n ziua de 15 ianuarie 2010 s-a `mplinit un an de la trecerea
`n ve[nicie a marelui g=nditor ortodox francez, profesorul
Olivier Clément. Pentru c\ am avut privilegiul s\-i stau
mult\ vreme `n preajm\ [i s\-i cunosc programul de via]\, `n
editorialul primului num\r din acest an al buletinului nostru
oficial, m-am gândit s\ `i schi]ez un sumar portret pentru ca
numele [i activitatea distinsului profesor de teologie de la
„Saint Serge“ din Paris s\ fie cunoscute preo]ilor [i
credincio[ilor no[tri. 

PS Episcop Ioachim B\c\uanul: „Olivier Clément este cel care m-a determinat s\ aprofundez teologia 
celui mai mare teolog român [i s\ scriu, sub `ndrumarea sa, prima tez\ de doctorat despre unul dintre cele mai importante
capitole ale operei P\rintelui St\niloae, `ndumnezeirea omului“ (`n imagine, PS Episcop Ioachim, la Institutul „Saint Serge“

din Paris, al\turi de membrii comisiei de doctorat: Olivier Clément, pr.Boris Bobrinskoy [i pr. Nicolas Phirilas `n ziua `n care
Preasfin]ia Sa [i-a sus]inut teza de doctorat, `n limba francez\, cu titlul La déification de l’homme d’après 

la pensèe du Père Dumitru St\niloae (~ndumnezeirea omului `n gândirea p\rintelui Dumitru St\niloae), 26 octombrie 1994



les profunzimea unei astfel de schimb\ri, dar
pentru Olivier Clément convertirea a fost sim]i-
t\ ca un dat ontologic, fiin]ial. El a tr\it profund
rena[terea sa prin ap\ [i duh. „~n timpul Botezu-

lui, spunea el mai târziu, am sim]it cum semin-
]ele ~nvierii au germinat [i invadat pentru tot-
deauna spa]iul fiin]ei mele“. Vechea sintagm\ a
apologe]ilor din zorii cre[tinismului primar:

„Nu ne-am n\scut cre[tini, ci am devenit“, se
potrive[te [i `n cazul profesorului Olivier
Clément.

Prieten al P\rintelui 
Dumitru St\niloae

Traseul vie]ii sale de pân\ la botez a fost sin-
uos. Dup\ ce a primit o formare literar\ [i is-
toric\ `n tinere]e, Olivier a devenit profesor de
istorie la un liceu parizian. ~n marele tumult al
ora[ului luminilor, Dumnezeu a voit ca dru-
murile sale s\ se intersecteze cu cele ale filoso-
fului rus Nicolae Berdiaev [i ale teologului
Vladimir Lossky. Convorbirile cu ei l-au deter-
minat la acel convertio prin metanoia, care i-a
adus adeziunea necondi]ionat\ la misterul
credin]ei cre[tine ortodoxe. Astfel, `nainte de a
deveni profesor la Institutul de Teologie
Ortodox\ „Sfântul Serghie“ din Paris, de prin
anii ’60, Olivier Clément s-a ata[at total - ca un
c\lug\r care se ini]iaz\ `n via]a monastic\ al\turi
de un iscusit p\rinte spiritual - de Vladimir
Lossky, reprezentantul de referin]\ al neo-pa-
tristicii ortodoxe. Mai târziu, s-a dovedit c\
Olivier Clément a fost p\truns de teologia [i
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Olivier Clément a l\sat o vast\ oper\ cuprins\ `n cele peste treizeci de
volume ap\rute la cele mai importante edituri occidentale, cu prec\dere
franceze. Ea este compus\ din c\r]i de teologie, c\r]i de spiritualitate,
poezie. La acestea se adaug\ numeroase articole ap\rute `n reviste de no-
torietate teologic\: „Contact“, „Irinikon“, „SOP“ etc. A fost tradus `n
diferite limbi de circula]ie, astfel `ncât gândirea sa teologic\ a devenit
referin]\ pentru mul]i tineri teologi sau chiar pentru teologi consacra]i. 

Red\m, `n continuare, cele mai importante lucr\ri ale reputatului
teolog. Traducerea titlurilor din paranteze ne apar]ine.

- Transfigurer le temps. Notes sur le temps à la lumière de la
tradition orthodoxe (R\scump\ra]i vremea. Note asupra timpului `n
lumina tradi]iei ortodoxe), Delachaux et Niestlé, Paris-Neuchâtel,
1959, 224p.

- Qu’est-ce que l’Église orthodoxe (Ce este Biserica Ortodox\?),
Centre Oecuménique Enotikon, Paris, 1961, 40p.

- L’Église orthodoxe, Que sais je? (Biserica Ortodox\, Ce [tiu?),
PUF 1961; a [aptea edi]ie 2002, 127p.

- Byzance et le christianisme (Bizan] [i cre[tinism), PUF, 1964,
124 p.

- L’Essor du christianisme oriental (Dezvoltarea cre[tinismului
oriental), PUF 1964, Desclée de Brouwer, 2009, 124 p.

- Évangile et révolution au cœur de notre crise spirituelle,
(Evanghelie [i revolu]ie `n inima crizei noastre spirituale), Centurion,
1968, 128 p.

- Dialogues avec le Patriarche Athenagoras, (Convorbiri cu
Patriarhul Atenagoras) Fayard, 1969 ; 1976, 600 p.

- Questions sur l’homme, (~ntreb\ri despre om), Stock, 1972;
Anne Sigier, Sillery, QC, 1986, 221 p.

- L’Autre Soleil. Essai d’autobiographie spirituelle (Cel\lalt
soare. Eseu despre o autobiografie duhovniceasc\), Stock, 1972; 1975;
1986, 176 p. 

- L’Esprit de Soljenitsyne, (Duhul lui Soljeni]`n), Stock, 1974, 384 p.

- La Liberté du Christ, avec Guy Riobé, (Libertatea lui Hristos),
Stock-Cerf, 1974, 204 p.

- La Douloureuse Joie. Aperçu sur la prière personnelle de
l’Orient chrétien, avec Boris Bobrinskoy et Élisabeth Behr-Sigel,
(Dureroasa bucurie. Rezumat asupra rug\ciunii personale a Orientului
cre[tin), Abbaye de Bellefontaine, 1974 ; 1993, 179 p.

- Le Christ, Terre des vivants, Essais théologiques, (Hristos,
P\mântul celor vii. Eseuri teologice), Abbaye de Bellefontaine, 1975,
171 p.

- Le Mystère pascal. Commentaires liturgiques, avec Alexandre
Schmemann, (Misterul pascal. Comentarii liturgice), Abbaye de
Bellefontaine, 1975, 91 p.

- La Prière du cœur, avec Jacques Serr, (Rug\ciunea inimii),
Abbaye de Bellefontaine, 1977 ; 2001, 121 p.

- Le Visage intérieur, (Chipul interior) Stock, 1978, 275 p. 

- La Révolte de l’Esprit, avec Stanislas Rougier, (Revolta
Duhului), Stock, 1979, 439 p. 

- Sources. Les mystiques chrétiens des origines, (Izvoare.
Misticii cre[tini ai `nceputului), Stock, 1982 ; 1984 ; Desclée de
Brouwer, 2008, 455 p. 

Opera scris\ a lui Olivier Clément

Olivier Clément
(1921-2009)
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spiritualitatea marelui Lossky. S-a preocupat de
publicarea postum a lucr\rii sale Vederea lui
Dumnezeu, iar `n cursurile predate studen]ilor
de la „Saint Serge“, permanent f\cea referire la
mentorul s\u duhovnicesc. 

~ns\, Olivier Clément nu a r\mas s\ se adape
doar din izvorul nesecat al teologiei lui Berdiaev
[i Lossky, ci a intrat `n contact [i cu al]i teologi
ru[i din diaspora ortodox\: Paul Evdokimov,
Leon Zander, Paul Florensky, Alexandru
Scheman, Jean Breck [i mul]i al]ii. ~n ultimul
timp, p\r\sise `ntr-un fel teologii ru[i pentru a
se ata[a de P\rintele Dumitru St\niloae,
cu care a devenit un prieten `n duh e-
vanghelic. Nu am spa]iul potrivit pentru
a vorbi despre strânsa leg\tur\ dintre cei
doi teologi. Pot afirma doar faptul c\
Olivier Clément era p\truns de o emo]ie
sfânt\ de fiecare dat\ când vorbea despre
P\rintele St\niloae.
De fapt, el este
cel care m-a
determinat
s\ apro-

fundez teologia celui mai mare teolog român [i
s\ scriu, sub `ndrumarea sa, prima tez\ de doc-
torat despre unul dintre cele mai importante
capitole ale operei P\rintelui, `ndumnezeirea
omului. Olivier Clément a fost cel care a reafir-
mat faptul c\ P\rintele St\niloae este cel mai
mare teolog ortodox al secolului al XX-lea.

Ancorat `n realitatea 
timpului s\u

~n Occidentul secularizat, Olivier Clément a
fost teologul care a tr\it marile muta]ii ale zbu-
ciumatului veac al XX-lea. A fost prezent `n
iure[ul mi[c\rilor tinerilor din mai 1968 de la
Paris, a tr\it c\derea zidului Berlinului [i a co-
munismului din ]\rile ortodoxe, r\zboiul din
Iugoslavia [i alte schimb\ri radicale `n soci-
etatea uman\ contemporan\. Reac]ionând la
toate aceste realit\]i, prin operele sale, Olivier

Clément reafirma f\r\ `nc-
etare demnitatea per-
soanei umane `n dialog
cu modernitatea [i pro-
voc\rile ei. De asemenea,
ancorat `n mondenitatea
timpului s\u, Olivier era
foarte sensibil fa]\ de

- Le Chant des larmes. Essai sur le repentir, (Cântecul
lacrimilor. Eseu despre poc\in]\), Desclée de Brouwer, 1982, 198 p.

- Orient-Occident. Deux passeurs, Vladimir Lossky et Paul
Evdokimov, (Orient-Occident. Doi trec\tori, Vladimir Lossky [i Paul
Evdokimov), Genève, Labor et Fides, 1985 ; 1989, 210 p.

- Les Visionnaires. Essai sur le dépassement du nihilisme,
(Vizionarii. Eseu despre dep\[irea nihilismului), Desclée de Brouwer,
1986, 264 p.

- Un respect têtu. Islam et christianisme - avec Mohamed Talbi –
(Respect `nc\p\]ânat: Islam [i cre[tinism,), Nouvelle cité, 1898, 311p.

- La Sainte Russie. Mille ans d’histoire de l’Église orthodoxe
russe, en collaboration (Sfânta Rusie. O mie de ani de istorie `n Bise-
rica Ortodox\ Rus\, `n colaborare), Desclée de Brouwer, 1987, 279 p.

- Anachroniques, (Anacronisme), Desclée de Brouwer, 1990, 364 p.

- Sillons de Lumière. La Foi et la beauté, (Brazde de lumin\.
Credin]\ [i frumuse]e), Le Cerf, 1990 ; 2002, 140 p.

- Berdiaev: un philosophe russe en France, (Berdiaev, un filosof
rus `n Fran]a), Desclée de Brouwer, 1992, 241 p.

- Trois prières. Le Notre Père, la prière au Saint Esprit, la
prière de saint Ephrem, (Trei Rug\ciuni: Tat\l nostru, Rug\ciunea
Sfântului Duh, Rug\ciunea Sfântului Efrem), Desclée de Brouwer,
1993 ; 1996, 98 p. 

- L’œil de feu. Deux visions spirituelles du Cosmos, (Ochiul de
foc. Dou\ viziuni duhovnice[ti asupra Cosmosului), Fontfroide-le-
Haut, Fata Morgana, 1994, 104 p.

- Corps de mort et corps de gloire. Petite introduction à une
théopoétique du corps, (Trupul mor]ii, trupul slavei. Scurt\ introduc-
ere `n teopoetica trupului), Desclée de Brouwer, 1995, 140 p.

- La vérité vous rendra libre. Entretiens avec le patriarche
œcuménique Bartholomée Ier, (Adev\rul v\ va face liberi.
Convorbire cu patriarhul ecumenic Bartolomeu I), J.-C. Lattès –
Desclée de Brouwer, 1996 ; 1999, 360 p. 

- Rome autrement. Une réflexion orthodoxe sur la papauté,
(Altfel de Rom\. Reflec]ie ortodox\ despre papalitate), Desclée de
Brouwer, 1996 ; 1997, 129 p. 

- Taizé, un sens à la vie, (Taizé, un sens al vie]ii), Bayard Cen-
turion, 1997, 110 p. 

- Les Quatre Évangiles (présentés et annotées par Olivier Clé-
ment), (Cele patru Evanghelii- prezentate [i adnotate de Olivier Clé-
ment), Gallimard, 1998, 427 p.

- Le Chemin de Croix à Rome. Via crucis, (Drumul Crucii la
Roma. Via crucis), Desclée de Brouwer, 1998, 93 p.

- Déracine-toi et plante-toi dans la mer (recueil de poèmes),
(Dezr\d\cineaz\-te [i planteaz\-te `n mare), Sillery, QC, Anne Sigier,
1998 ; 2004, 100 p.

- Le Christ est ressuscité. Propos sur les fêtes chrétiennes,
(Hristos a `nviat. Cuvânt despre s\rb\torile cre[tine), Desclée de Brou-
wer, 2000, 73 p.

- Mémoire d’espérances. Entretiens avec Jean-Claude Noyer,
(Memoria speran]elor. Convorbiri cu Jean-Claude Noyer), Desclée de
Brouwer, 2003, 131 p.

- Espace infini de liberté. Le Saint Esprit et Marie Théotokos,
(Spa]iul infinit al libert\]ii. Sfântul Duh [i Maria Teotokos), Sillery,
QC, Anne Sigier, 2005, 131 p.

- Le Pèlerin immobile (Poésie), (Pelerinul imobil), Sillery, QC,
Anne Sigier, 2006, 66 p. 

- Petite Boussole spirituelle pour notre temps, (Mic\ busol\ du-
hovniceasc\ pentru timpul nostru), Desclée de Brouwer, 2008, 135 p.

Gândirea teologic\ a lui Olivier
Clément este l\sat\ mo[tenire

urma[ilor `n cele peste treizeci de
opere pe care le-a scris
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problemele noi ale societ\]ii: ingineria genetic\,
tanatologia, clonarea, sexualitatea, secu-
larizarea, mondializarea, noologia, new-ageis-
mul etc. 

A avut convorbiri cu patriarhii: Atenagoras,
Bartolomeu, Alexei al Moscovei, Daniel al
BOR, Ignatie al Antiohiei, precum [i cu Papa
Ioan Paul al II-lea, acestea fiind doar câteva
dintre personalit\]ile proeminente ale vie]ii bis-
erice[ti [i sociale mondiale pe care le-a cunos-
cut. S\ nu uit\m c\ a fost coordonatorul lucr\ri-
lor de doctorat ale unor ierarhi ai Bisericii Orto-
doxe Române: Serafim Joant\, Teofan Savu,
Irineu Popa, precum [i al altora, din alte Bise-
rici Ortodoxe, `ntre care: Patriarhul Ignatie al
Antiohiei [i Mitropolitul George Khodor din
Liban. Am fost ultimul dintre cei care au lucrat
teza de doctorat cu domnia sa, `nainte ca boala
s\-l imobilizeze pentru mul]i ani la domiciliul
s\u din Paris, de unde Dumnezeu i-a chemat su-
fletul la ceruri.

Principiul unit\]ii 
`n diversitate `n Ortodoxie

~n cele ce urmeaz\, doresc, pe scurt, s\ pre-
zint [i câteva din reperele gândirii teologice ale
regretatului Olivier Clément.

Când vorbim despre gândirea teologic\ a lui
Olivier Clément, `n primul rând trebuie s\ ]inem
cont de faptul c\ viziunea credin]ei plenare a
teologului care abordeaz\ problemele doctrinei
este p\truns\ de o Ortodoxie viabil\, deschis\ [i
primitoare a tot ceea ce este adev\rat [i autentic,
chiar dincolo de frontierele dogmatice [i canon-
ice ale Ortodoxiei istorice. Viziunea plin\t\]ii [i
unit\]ii, care nu este nici unicitate, nici exclusiv-
itate, domin\ gândirea teologic\ a marelui
„passeur“, cum `l numesc unii. Olivier Clément
a elaborat pentru prima dat\ `n Ortodoxie prin-
cipiul de unitate `n diversitate. Convingerea sa
profund\ era aceea c\ Hristos este prezent ori-
unde [i c\, prin `ntrupare, Hristos {i-a asumat
`ntreaga umanitate, din `nceputul istoriei pân\ la
sfâr[itul ei. „~ntreaga istorie a umanit\]ii, zicea
Olivier Clément, ]ine de Hristos `ntrupat [i tinde
c\tre Hristos Cel ce va s\ vin\“.

Teologia marelui Clément este o teologie
pascal\, ca un imn dedicat ~nvierii lui Hristos [i
deci o teologie a speran]ei. Aceast\ dimensiune
pascal\ traverseaz\ toate operele sale dogmat-
ice, chiar [i cele `n care `[i etaleaz\ reflec]iile
asupra crizei modernit\]ii `n care Ortodoxia tre-
buie s\-[i promulge mesajul ei revelat.
Dinamica hristic\ din istorie trebuie amplasat\
`n spa]iul unde sufl\ Duhul Sfânt, nu `n afara
lui, adic\ `n spa]iul eclesial, sau spa]iul unde se
adun\ credincio[ii `ntr-un singur trup tainic,
spiritualizat. A[a cum Duhul Sfânt Se odihne[te
`n Fiul, tot astfel Se odihne[te [i `n cei care con-
stituie Trupul S\u tainic, care este Biserica, dar

acea Biseric\ f\r\ hotare sau limite. De aceea,
marele teolog, `n opera sa „La revolte de l’Es-
prit“ nu surprinde nicicum atunci când vorbe[-
te despre dinamica Sfântului Duh `n Biseric\,
ar\tând c\ misterul Bisericii `n Duhul Sfânt este
acela[i lucru cu misterul Duhului `n Biseric\. „{i
unde nu sufl\ Duhul Sfânt?“, se `ntreab\ teo-
logul speran]ei... „Experien]a oamenilor plini de
Duh Sfânt `n Biseric\ `nseamn\ o mi[care di-
namic\, teandric\, `n orice loc al Cosmosului“.

Un tr\itor laic al Filocaliei
Olivier Clément a fost un tr\itor laic al

Filocaliei [i un `ndr\gostit de frumuse]ea im-
penetrabil\ a divinit\]ii. S-a str\duit toat\ via]a,
de când a fost chemat `n chip miraculos la
Ortodoxie, s\ caute [i s\ decripteze energiile
necreate ale lui Dumnezeu din firea lucrurilor [i
s\ intre `n comuniune cu chipul lui Dumnezeu-
Iubire din fiecare persoan\. Ca [i P\rintele
St\niloae vedea lumea, cu ra]iunile ei, `ntr-un
permanent dialog cu Dumnezeu-Creatorul. S\
nu uit\m c\ s-a preocupat de traducerea `n
limba francez\ a Filocaliei, c\reia i-a f\cut un
amplu comentariu introductiv, ca lumea occi-
dental\ s\ perceap\ frumuse]ea inegalabil\ a
acestei opere. 

A coordonat traducerea `n limba francez\ a
c\r]ii monahului de la Rohia, Nicolae
Steinhardt, Jurnalul fericirii (Le Journal de
la félicité). Nu la `ntâmplare s-a preocupat de
aceast\ oper\. Convertirile celor doi se
aseam\n\ `ntrucâtva!

Un teolog universal
Olivier Clément a fost un ecumenist [i un

partener de dialog pentru cei apar]inând altor re-
ligii [i spiritualit\]i, fapt ce i-a conferit o aureol\
de teolog universal, acceptat de toate confesiu-
nile. Sunt bine cunoscute reflec]iile sale despre
religiile asiatice [i, mai curând, despre Islam
(vezi „Un respect têtu, Islam et christian-
isme“; lucrare scris\ `n colaborare cu istoricul
tunisian Mohamed Talbi). ~n gândirea lui O.

Clément, „Dumnezeu ar r\mâne nedrept dac\
nu ar avea un loc `n Paradis [i pentru cei care
nu au avut [ansa s\ fie chema]i la cunoa[terea
lui Hristos... O religie care afirm\ c\ cealalt\ nu
de]ine nicio f\râm\ din adev\rul revelat, aceea
predic\ deja exclusivismul [i totalitarismul...
Hristos nu a respins pe nimeni!...“

Cu toate aceste principii, Olivier Clément,
când L-a descoperit pe Hristos, spune c\ a de-
scoperit totul: „La un moment dat, `n via]a mea,
Hristos a venit s\ m\ caute [i eu L-am urmat.
Atunci am pus `ntre paranteze tot ceea ce eu
[tiam despre religiile lumii [i am trecut totul
prin fiin]a lui Hristos“ (L’Autre Soleil, op. cit.
p.12). A `n]eles c\ Hristos este Creatorul,
Providen]iatorul, Mântuitorul [i Judec\torul lu-
mii [i va da fiec\ruia dup\ meritul s\u.

Tradi]ia ortodox\, 
un bun al tuturor

Gândirea sa teologic\ este l\sat\ mo[tenire
urma[ilor [i este cuprins\ `n cele peste treizeci
de opere pe care le-a scris. ~ntre teologii con-
temporani, Olivier Clément este, f\r\ `ndoial\,
cel care a [tiut s\ se aplece asupra marilor
`ntreb\ri [i provoc\ri ale modernit\]ii. A c\utat
s\ r\spund\ [i s\ dea solu]ii `ntr-un mod exem-
plar, reflec]iile sale devenind normative pentru
cre[tinii angaja]i `n confruntarea cu postmoder-
nitatea [i postcre[tinismul. Gândirea sa este
fundamentat\ pe tradi]ia patristic\ a Bisericii,
`ns\, `n acela[i timp, ea este creatoare [i nova-
toare, adaptat\ la gândirea omului modern. ~n
plin\ epoc\ a negativismului [i iluminismului
tardiv, Olivier Clément a [tiut s\ aprind\ o lu-
min\ pe care `ntunericul n-a putut-o stinge. S-a
preocupat mult de Ortodoxia din diaspora, `ncer-
când s\ reuneasc\ pe to]i, nu sub jurisdic]iile
canonice ale bisericilor mame, ci sub omoforul
nev\zut al lui Hristos, Arhiereul ve[nic, `n a[a fel
ca tradi]iile credincio[ilor ortodoc[i din ]\rile
ortodoxe s\ devin\ un bun al tuturor.

~n loc de concluzii, voi cita din cuvântul
p\rintelui Boris Bobrinskoy, ]inut la `nmor-
mântarea marelui teolog, acum un an: „Pentru
Olivier Clément, via]a uman\, sub toate fa]etele
ei, trupe[ti, sentimentale, intelectuale, sociale,
nu avea niciun sens decât `n misterul ~nvierii
lui Hristos. «Dup\ ~nvierea lui Hristos, - `l
citeaz\ pe defunct -, un spa]iu de nemurire se
deschide `n opacitatea lumii, un spa]iu unde to-
tul poate s\ basculeze `n lumin\». Intrând tu
`nsu]i, de acum, `n Lumina pascal\ f\r\ sfâr[it
a ~mp\r\]iei lui Dumnezeu, iar aceasta tocmai
`n ziua de pomenire a Sfântului Serafim de
Sarov, nou\, celor aduna]i ast\zi `n juru-]i, tu te
adresezi cu salutarea Sfântului Serafim:
«Hristos a `nviat, bucuria mea!»“. 
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Sfâr[itul anului calendaristic este
un moment al bilan]ului, al
retrospectivei, al unei priviri
meditative `napoi, pentru a vedea
dac\ `n anul care a trecut am
contribuit, sau nu, la progresul
material [i spiritual al institu]iei `n
care ne desf\[ur\m activitatea. ~n
paginile care urmeaz\, v\
prezent\m o retrospectiv\ asupra
activit\]ilor desf\[urate de
sectoarele administra]iei eparhiale
`n anul 2009.

Având `n vedere dinamismul societ\]ii con-
temporane, explozia de informa]ie [i de publici-
tate `ntâlnit\ la toate institu]iile care ]in pasul cu
dezvoltarea economic\ [i cultural\, ne-am
asumat responsabilitatea ca, `n cadrul Arhiepis-
copiei Romanului [i Bac\ului, s\ dezvolt\m o
activitate pe m\sura exigen]elor timpului pe
care-l tr\im.

Prin toate manifest\rile cultural-religioase,
cât mai diverse, pe care le-am desf\[urat `n anul
2009, am c\utat s\ promov\m o imagine demn\
a Arhiepiscopiei, a ierarhilor [i preo]ilor din
Eparhie. 

Multiple [i ample manifest\ri
culturale [i religioase

Anul 2009 a fost anul care va r\mâne gravat
`n amintirea genera]iei noastre de evenimentul
istoric petrecut `n perioada 12-13 septembrie:
festivitatea de ridicare la rangul de arhiepisco-
pie a Eparhiei noastre, care a primit titulatura
de Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului. M\re-
]ia evenimentului a fost dat\ [i de prezen]a
Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bise-
ricii Ortodoxe Române, `nconjurat de un sobor
impresionant de ierarhi. 

Acest an a fost marcat de o serie `ntreag\ de
manifest\ri culturale [i religioase. Preasfin]itul
Ioachim B\c\uanul, Episcop vicar al Arhiepis-
copiei Romanului [i Bac\ului, [i-a asumat toat\
responsabilitatea derul\rii programului cultu-
ral-religios. Astfel, Preasfin]ia Sa, a dinamizat
[i sus]inut Centrul eparhial `n organizarea [i
desf\[urarea acestor ac]iuni. Pentru aceasta s-au
realizat programe, afi[e, invita]ii, informa]ii,
diplome, mape, etc., s-au tip\rit o serie de c\r]i
[i s-au turnat plachete comemorative.

~naltpreasfin]itul Arhiepiscop Eftimie a
ajuns la vârsta venerabil\ de 95 de ani, vârst\
care nu-i mai permite s\ se ocupe de activitatea
misionar\ [i administrativ\ a Arhiepiscopiei
noastre. De aceea, cu toat\ responsabilitatea,
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul s-a angajat la
coordonarea tuturor sectoarelor de activitate ale
Centrului Eparhial. Astfel, `nc\ de la `nceputul
anului 2009, [i-a stabilit strategia de lucru [i a
demarat `n rezolvarea problemelor pastoral-mi-
sionare, administrativ-gospod\re[ti [i culturale
ale eparhiei.

2010, Anul Melchisedec
{tef\nescu `n Eparhia
Romanului [i Bac\ului

Pentru anul 2010, ne-am propus s\ ini]iem ac-
tivit\]i cultural-religioase deosebite legate de
comemorarea vrednicului de pomenire, Episco-
pul Melchisedec {tef\nescu, figur\ emblematic\
`n istoria Bisericii noastre Ortodoxe, cel care [i-a
adus o deosebit\ contribu]ie la dobândirea auto-
cefaliei Bisericii Ortodoxe Române. Ca urmare a
Actului Sinodal `ntocmit de el cu mult\ `n]elepci-
une, `n prim\vara anului 1885, se recunoa[te au-
tocefalia Bisericii noastre, iar anul acesta se
`mplinesc 125 de ani de la `nf\ptuirea ei.

Trebuie s\ preciz\m [i faptul c\ prin testa-
ment, vrednicul ierarh al Romanului -
Melchisedec {tef\nescu, creeaz\ o funda]ie `n
cadrul c\reia, din dona]ia l\sat\ de el, s-au con-
struit `n anii urm\tori, dup\ dorin]a sa, o

gr\dini]\ de copii [i o [coal\ de cânt\re]i bis-
erice[ti, al\turi de Episcopie, `n care se primeau
numai copii orfani, cu `ntre]inere gratuit\.

Aceast\ funda]ie, condus\ ast\zi de Prea-
sfin]itul Ioachim B\c\uanul, `[i desf\[oar\ o ac-
tivitate deosebit\, care completeaz\ activit\]ile
sus]inute de Arhiepiscopia Romanului [i Bac\-
ului, atât prin sectorul social-filantropic, cât [i
prin sectorul cultural.

Proiecte culturale, sociale [i
filantropice desf\[urate prin
Funda]ia „Episcop Melchisedec“

Anul trecut s-au `ntocmit dou\ proiecte,
care vor fi finan]ate prin Agen]ia de Dez-
voltare Regional\ Nord-Est, Piatra Neam], `n
cadrul Programului Opera]ional Regional,
Axa 3.2, de reparare, reabilitare [i dotare a
trei cl\diri monumente istorice, din propri-
etatea funda]iei, `n care vor func]iona un
Centru de zi pentru copii din familii `n difi-
cultate „Episcop Melchisedec“ [i un Centru
social multifunc]ional „Episcop Melchise-
dec“. Termenul de execu]ie este de 18 luni,
dup\ care se vor dezvolta aici o parte dintre
activit\]ile culturale, sociale [i filantropice ale
Arhiepiscopiei noastre. Pentru aceasta, `ns\,
funda]ia a avut, [i are `n continuare, nevoie de
sus]inere moral\, financiar\ [i de resurse, ca o
recuno[tin]\ fa]\ de ilustrul ierarh al Romanu-
lui, Melchisedec {tef\nescu. (Pr. Ioan
GHERASIMESCU, Vicar administrativ)

2009 - reper `n istoria Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului

13 septembrie 2009 r\m=ne `n istoria 
acestor meleaguri ca ziua `n care a

fost proclamat\ oficial ridicarea
Episcopiei Romanului la rangul de

Arhiepiscopie, cu titutulatura
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului
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Pe parcursul anului 2009, Biroul de
Pres\ al Arhiepiscopiei Romanului [i
B\c\ului s-a implicat `n mediatizarea
tuturor evenimentelor care au f\cut
cinste eparhiei noastre, culmin=nd cu
ridicarea `n rang a Episcopiei
Romanului, la rangul de Arhiepiscopie,
moment pe care l-au difuzat
majoritatea televiziunilor [i ziarelor
centrale, obiectiv, f\r\ note critice,
l\s`nd `n urm\ imaginea unui
moment istoric de neuitat pentru to]i
cei care au participat la el.

Pe parcursul `ntregului an, prin intermediul
Sectorului Mass-media, s-a ]inut leg\tura zilnic
cu reprezentan]ii publica]iilor [i televiziunilor
locale [i centrale, prin intermediul c\rora au
fost f\cute publice informa]ii cu privire la eve-
nimentele desf\[urate `n eparhia noastr\. 

~n acela[i scop, s-a p\strat contactul perma-
nent cu Trustul de Pres\ al Patriarhiei Rom=ne,
dovad\ fiind articolele publicate `n Ziarul Lu-
mina, pe site-ul Agen]iei de {tiri Basilica, pre-
cum [i [tirile difuzate la Radio Trinitas.

Ridicarea `n rangul 
de Arhiepiscopie 
reflectat\ `n media

Evenimentele desf\[urate la Roman [i
Bac\u, `n zilele de 12 - 13 septembrie a.c., au
fost prezentate [i redate obiectiv [i corect de
mass-media local\ [i na]ional\, a[a cum se poa-
te vedea din numeroasele referiri ap\rute `n pre-
sa scris\ ori difuzate la televiziune [i radio. Me-
diatizarea acestui eveniment se poate observa
din cele peste 2.000 de referiri stricte la „Ar-
hiepiscopia Romanului [i Bac\ului“ de pe inter-
net, `n doar o s\pt\m`n\ de la ridicarea `n rang
a Episcopiei Romanului. 

Pentru a `nt=mpina cum se cuvine mani-
fest\rile prilejuite de ridicarea Episcopiei Roma-
nului la rangul de Arhiepiscopie, cu titulatura
Arhiepiscopia Romanului [i Bacaului, din zilele
de 12- 13 septembrie a.c., Biroul de Pres\ al Ar-
hiepiscopiei a organizat o conferin]\ de pres\ la
Centrul Eparhial, la care au participat p\rintele
vicar Ioan Gherasimescu [i Inspectorul pentru
activit\]i cu tineretul [i mass-media. La aceast\
conferin]\ au fost prezen]i reprezentan]ii tuturor
publica]iilor [i televiziunilor locale [i regionale:
„Ziarul de Roman“, „Monitorul de Roman“,
„Evenimentul“, „RomTV“, „CNS Roman“, 
„1 TV Neam]“. 

Activit\]i cu tinerii [i copiii
Prin intermediul Biroului pentru Tineret, s-a

achizi]ionat ghidul necesar derul\rii activit\]ilor
de catehez\ `n parohii, `n vederea implement\rii
proiectului „Hristos `mp\rt\[it copiilor“, proiect
derulat pe `ntreg cuprinsul Patriarhiei Rom=ne.

De asemenea, `mpreun\ cu Asocia]ia Stu-
den]ilor Cre[tini Ortodoc[i din Rom=nia, filiala
Bac\u, s-au desf\[urat mai multe conferin]e, `n
special `n Postul Pa[telui [i al Cr\ciunului.
Pentru a veni `n sprijinul ASCOR, filiala Bac\u,
s-a luat leg\tura cu reprezentan]ii conducerii
Universit\]ii „Vasile Alecsandri“, `n vederea
ob]inerii unui spa]iu pentru aceast\ asocia]ie.

Totodat\, ne-am implicat al\turi de
reprezentan]ii Direc]iei pentru Protec]ia
Copilului, Sec]iei 1 Poli]ie Bac\u, `n vederea
stabilirii protocolului privind proiectul de com-
batere a cer[etoriei `n r=ndul copiilor „Spune
NU cer[etoriei“!. A fost primul proiect de acest

gen `n care s-a implicat Arhiepiscopia Ro-
manului [i Bac\ului, proiect derulat `n zona de
sud a ora[ului Bac\u pe durata a trei zile.

~n sprijinul categoriilor
defavorizate

~n numele Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, s-au oficiat mai multe slujbe de
`nmorm=ntare pentru persoanele f\r\ locuin]\
din municipiul Bac\u, proeict desf\[urat `n co-
laborare cu Serviciul de Asisten]\ Social\ al
Prim\riei Bac\u. 

Pentru a veni `n sprijinul A[ez\m=ntului
social-filantropic de la H=rja, care se con-
frunt\ cu o situa]ie financiar\ problematic\,
acesta a beneficiat de o larg\ prezentare `n
mass-media local\. (Pr. Constantin
GHERASIM, Inspector pentru activit\]i cu
tineretul [i mass-media)

Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, `n pres\

Peste 250 de reportaje, [tiri [i note publicate `n presa local\ [i central\, 
precum [i `n publica]iile „Lumina“ [i „Lumina de Duminic\“ [i peste 70 de in-

terven]ii la postul de Radio Trinitas, 50 de comunicate [i [tiri publicate pe 
site-ul „Basilica“ al Patriarhiei Rom=ne, apari]ii la televiziunile locale, dar [i `n

cadrul unor emisiuni radio, cu ocazia diferitelor evenimente religioase [i 
culturale, sunt, pe scurt, datele cu privire la activitatea Biroului de pres\ 

al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `n anul 2009
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Anul 2009 va r\mâne `n memoria tuturor
credincio[ilor eparhiei noastre ca un reper, prin
evenimentul lui central, `n\l]area Episcopiei
Romanului la rangul de Arhiepiscopie, cu titu-
latura „Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului“.
Nu trebuie `ns\ s\ credem c\ manifest\rile prile-
juite de ridicarea `n rang a eparhiei, au fost sin-
gurele preocup\ri administrative ale Centrului
Eparhial.

~n cursul anului 2009, s-au desf\[urat 13
[edin]e ale Permanen]ei Consiliului eparhial, `n
care au fost analizate mai multe dosare privind
mi[c\ri de personal, atât `n administra]ia epar-
hial\, cât [i la parohii [i m\n\stiri.

Restructur\ri `n plan
administrativ

~n ceea ce prive[te administra]ia Centrului
eparhial, remarc\m consecven]a cu care Prea-
sfin]itul Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul `n]e-
lege s\ investeasc\ `ncredere `n persoane tinere,
chemate s\ `[i aduc\ aportul lor la dinamizarea
activit\]ii `n cadrul Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului. ~n acest context, dup\ ridicarea epar-
hiei la rangul de arhiepiscopie, din dorin]a de a
adapta [i mai mult institu]ia noastr\ la cerin]ele
timpului actual, s-a luat m\sura reorganiz\rii u-
nor sectoare [i a `nfiin]\rii unora noi.

Toate aceste modific\ri ale organigramei
aparatului administrativ au urm\rit o `mbun\t\-
]ire [i o dinamizare a activit\]ii, deschiderea u-
nor mijloace de a identifica noi surse de finan-
]are a proiectelor aflate `n curs de elaborare sau
de implementare care exist\ la Centrul eparhial
de la Roman.

~n cursul anului 2009, prin Permanen]a
Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Romanu-
lui [i Bac\ului s-au `nfiin]at: M\n\stirea „Sf.
Cuv. Parascheva“, din cadrul Centrului eparhial
Roman; Schitul „Sf. Cuv. Antipa de la Cala-
pode[ti“, din cadrul Centrului eparhial; Parohia
Slobozia, Protopopiatul Roman; Parohia Fun-
dul Tutovei, Protopopiatul Bac\u Nord; Parohia
B\l\ne[ti, Protopopiatul Bac\u Sud; Paraclisul
„Acoper\mântul Maicii Domnului“, Protopo-
piatul Bac\u Sud; Parohia Pr\joaia, Protopopia-
tul Moine[ti.

De asemenea, la Centrul eparhial s-au `nfi-
in]at posturile de: Inspector patrimoniu [i con-
struc]ii biserice[ti; Inspector silvic; Inspector
cultural; Referent Serviciu tehnic - I.T. [i 2 pos-
turi de magazioner. 

Via]a spiritual\ a credincio[ilor din cuprin-
sul Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului s-a

desf\[urat `n 692 biserici, capele, paraclise
parohiale, m\n\stiri [i schituri, precum [i `n cele
19 l\ca[uri de cult din armat\, penitenciare, spi-
tale, unit\]i de `nv\]\mânt, azile, orfelinate.

Informatizarea activit\]ii 
din cancelariile parohiale

Anul 2009 s-a f\cut remarcat [i prin grija
preo]ilor no[tri din parohii de a se perfec]iona
continuu. Astfel, `n luna octombrie, un num\r
impresionant dintre ei s-au prezentat la Cur-
surile de perfec]ionare pentru ob]inerea grade-
lor profesionale ce s-au desf\[urat la Facultatea
de Teologie Ortodox\ din Ia[i, 13 preo]i ab-
solvind cursurile de definitivat `n preo]ie [i 31
preo]i pe cele pentru gradul II `n preo]ie. A-
cestora li s-au al\turat [i absolven]ii studiilor de
masterat, precum [i cei 2 absolven]i ai cur-
surilor de doctorat `n teologie. 

Pe `ntregul an calendaristic 2009, sectorul
administrativ bisericesc a urm\rit implemen-
tarea m\surilor propuse `n darea de seam\ de pe
anul 2008. Astfel, dintre m\surile propuse [i
implementate amintim: `ntocmirea noului stat
de func]ii [i personal, sus]inerea de c\tre un

num\r de 44 preo]i a cursurilor de perfec]ionare
`n vederea ob]inerii gradelor profesionale `n
preo]ie, reactivarea cercurilor pastorale. 

Cea mai important\ m\sur\ ce a `nceput a fi
implementat\ `n anul 2009 [i care va fi urm\rit\
`n anul 2010 este informatizarea activit\]ii din
cancelariile parohiale, prin hot\rârea dat\ de
c\tre Permanen]a Consiliului eparhial, sub con-
ducerea Preasfin]itul Episcop-vicar Ioachim
B\c\uanul, ca `n fiecare parohie s\ se introduc\
programul „Canbis“ (Cancelarie bisericeasc\),
un program ce urm\re[te s\ u[ureze [i s\ uni-
formizeze activitatea administrativ\ a preo]ilor
parohi. Programul a fost elaborat de un preot al
eparhiei noastre, respectiv PC Pr. Buzdugan
Gabriel Vasile, [i prin modulele sale permite
]inerea unei gestiuni stricte a opera]iunilor cu
numerar `n partid\ simpl\ (`ncas\ri [i pl\]i), a
Pangarului, a obiectelor de inventar, precum [i
registrele mitricale: boteza]i, cununa]i, `nmor-
mânta]i. Totodat\, prin facilit\]ile sale, va per-
mite fiec\rui preot paroh s\ aib\ o oglind\ clar\
a parohiei [i va u[ura foarte mult activit\]ile de
control financiar-contabil, precum [i elaborarea
bugetelor de venituri [i cheltuieli. (Pr. Dan
Alexandru ANTOCE, Consilier administra-
tiv bisericesc)

Reorganizarea activit\]ii administrative 
Fragmente din raportul general pe anul 2009 al sectorului administrativ - bisericesc 
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Când vorbim despre
monahismul roma[can [i
b\c\uan, ne ducem cu gândul
la cele 30 de a[ez\minte
c\lug\re[ti aflate pe
teritoriul jurisdic]ional-
canonic al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului. ~ntre
acestea, 15 (8 m\n\stiri [i 7
schituri) sunt ocupate de
c\lug\ri, iar `n alte 14
sih\strii (12 m\n\stiri [i 2
schituri) se afl\ maici.

~n m\n\stirile noastre sunt aproape 400 de
c\lug\ri [i c\lug\ri]e. Mai exact 107
c\lug\ri [i 291 c\lug\ri]e. Repar-
tizarea lor pe schituri [i m\n\stiri
este urm\toarea: 80 de c\lug\ri [i
fra]i `n m\n\stiri [i doar 27 `n
schituri; 269 de maici [i surori `n
m\n\stiri [i 22 `n schituri. Multe
dintre m\n\stirile noastre sunt re-
lativ noi, `nfiin]ate dup\ anii ’90,
unele pe vechi vetre de sih\strie
româneasc\, altele `n locuri strate-
gice, pentru a contrabalansa cam-
paniile prozelitiste [i a se constitui
`n puncte de rezisten]\ ale Orto-
doxiei. 

Lucr\ri de construc]ie 
`n l\ca[uri monahale

~n majoritatea lor, lucr\rile de
construc]ie sunt avansate sau chiar
finalizate. ~n m\n\stiri precum:
Bogdana, Ciolpani, Tisa Silvestri,
M\gura Ocnei, Runc, Giurgeni,
Parincea, Berzun]i, Pogle]i, Lipo-
va, lucr\rile sunt finalizate. ~n al-
tele, precum Diacone[ti, (unde se
lucreaz\ la pictura interioar\ a bise-
ricii mari [i la amenajarea cur]ii),
Verme[ti (se lucreaz\ la finaliza-
rea unui frumos corp de chili, cu
spa]ii pentru luat masa [i ateliere),
Sl\nic (se lucrez\ la finisajele unei
impun\toare cl\diri care va servi
drept cas\ pentru pelerini), mai
sunt multe de f\cut, dar nu foarte
multe pentru ca [i aceste a[ez\-

minte s\-[i poat\ g\si lini[tea mult dorit\ de
locuitorii lor.

Schituri [i m\n\stiri care abia au `nceput ri-
dicarea unor noi biserici sunt `n aten]ia noastr\
pentru a le oferi ajutor [i sprijin. Este cazul m\-
n\stirilor precum: Calapode[ti, unde se ridic\ o
frumoas\ biseric\ `nchinat\ Sf=ntului Cuvios
Antipa de la Calapode[ti, ajuns\ la faza turn\rii
bol]ilor [i a arcelor centrale; de asemenea, la
m\n\stirea „~n\l]area Domnului“ Zeme[, unde
biserica veche de lemn a ars `n anul 2008,
ajungându-se acum la faza turn\rii bol]ilor, [i
unde se mai construIe[te o biseric\ de lemn, ce
va deservi parohia Bol\t\u; lucr\ri de con-
struc]ie sunt proiectate [i la m\n\stirea B\imac,
unde se dore[Te `n prim\var\ `nceperea zidirii
unui corp de chili.

Necesitatea perfec]ion\rii
Ca o tradi]ie de secole, lucrarea duhovniceas-

c\ a fost [i este `mpletit\ cu lucrul. Avem `n m\-

n\stirile noastre ateliere dintre cele mai diverse,
dintre care amintim: pictur\, sculptur\, tapiserie,
dar [i cele cu activitate cultural\ [i editorial\. 

Toate acestea sunt coordonate de personal
calificat din rândul monahilor [i monahiilor
noastre. ~n acest moment, peste 90 dintre
ace[tia sunt licen]ia]i `n Teologie, 12 fiind ab-
solven]i de master [i al]i 10 masteranzi. Celor
cu studii teologice superioare, li se adaug\ al]i
62 absolven]i de seminarii teologice, al]i 40
urm=nd `nc\ fie cursurile seminariale (22),
sau pe cele ale facult\]ilor de teologie (18).
Mai trebuie amintit aici c\ teologia nu este
singura preocupare a monahilor. Astfel c\, 39
dintre monahii [i monahiile din m\n\stirile
noastre s-au preg\tit `n domenii dintre cele
mai diverse: medicin\, economie, drept, silvi-
cultur\, inginerie, litere, asisten]\ social\, arte
frumoase etc.

Sinaxa stare]ilor 
[i stare]elor 
din Arhiepiscopia
Romanului 
[i Bac\ului

La ini]iativa [i cu binecuvân-
tarea PS Episcop Ioachim B\c\-
uanul, `n anul 2009, s-a desf\-
[urat sinaxa stare]ilor [i stare]elor
din Arhiepiscopia Romanului [i
Bac\ului. ~n acest context s-au
discutat probleme legate de pro-
gramul manifest\rilor religioase
prilejuite de ridicarea la rangul
de arhiepiscopie a Episcopiei
Romanului, `n data de 13 sep-
tembrie 2009, programul mani-
fest\rilor cultural-religioase pri-
lejuite de Anul comemorativ-o-
magial al Sfântului Vasile cel
Mare, arhiepiscopul Cezareei
Capadociei († 379) [i al celorlal]i
Sfin]i Capadocieni `n Patriarhia
Român\; organizarea concertului
de colinde cu prilejul s\rb\torii
Na[terii Domnului, diagrama
personalului monahal, situa]ia
juridic\ a patrimoniului mobil [i
imobil, disciplina din m\n\stirile
eparhiei [i diverse alte probleme
legate de activitatea pastoral-mi-
sionar\ [i administrativ-gospod\-
reasc\ specifice l\ca[urilor mo-
nahale. (Protos. Pimen COSTEA,
Exarh al Arhiepiscopiei Roma-
nului [i Bac\ului)

Monahismul `n Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului
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Num\rul bisericilor din
cuprinsul Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, 692,
arat\, f\r\ echivoc, c\ cei 600
de ani de continuitate `n
scaunul arhieresc nu au fost `n
zadar. Dintre acestea, 106 sunt
mo[tenirea l\sat\ de `nainta[ii
no[tri. 

Ca un r\spuns al contemporaneit\]ii la e-
xemplul str\mo[ilor, ast\zi, pe `ntreg cuprinsul
Arhiepiscopiei, g\sim peste 115 biserici `n con-
struc]ie sau `n diferite stadii de renovare. ~ntre
acestea, remarcabil\ este Catedrala din Bac\u,
cu hramul „~n\l]area Domnului“, care a devenit
un reper, fiind, `n prezent, cel mai impun\tor
l\ca[ de cult din România.

Monumente renovate 
la Centrul eparhial

~n ceea ce prive[te Centrul eparhial de la
Roman, remarc\m c\ `n anul care a trecut s-a
reu[it finalizarea renov\rii vilelor „Episcop
Lucian Triteanu“, lucrare care a avut rolul de a
conserva [i ar\ta succesorilor no[trii, atât bunul
gust, cât [i d\ruirea cu care au fost `nzestra]i `-
nainta[ii no[tri. De asemenea, `n incinta Cen-
trului eparhial, s-a reu[it [i renovarea camerelor
pentru preo]i, care, dup\ finalizarea lucr\rilor,
au primit ca nou\ titulatur\: „Casa Epivata“.

Aceste investi]ii s-au realizat, `n cea mai
mare parte a lor, prin contribu]ia benevol\ a

credincio[ilor, dar s-au solicitat [i ob]inut
fonduri [i de la institu]ii centrale, jude]ene [i
locale.

De asemenea, lucr\ri de consolidare, reno-
vare [i construc]ie se desf\[oar\ pe `ntreag
cuprinsul Eparhiei Romanului [i Bac\ului. ~n
anul 2009, preo]ii - care au solicitat Centrului
eparhial ajutor sau informa]ii, referitoare la
ob]inerea documenta]iei necesare la desf\[ura-
rea legal\ a activit\]ilor de construc]ie [i reno-
vare, precum [i `n vederea acces\rii de fonduri
de la institu]iile statului - au fost sus]inu]i [i
`ndruma]i cu competen]\.

Proiecte pentru 2010
~nceputul anului 2010 - de[i acesta se anun]\

destul de sinuos, dac\ urm\rim evolu]ia eveni-
mentelor economice din ]ar\ [i str\in\tate - ne
face totu[i s\ privim `nainte cu `ncredere [i, mai
mult dec=t at=t, s\ `ndr\znim s\ creion\m [i un
plan de ac]iune. Astfel, `n anul care urmeaz\, ne
propunem: intensificarea activit\]ilor `n vederea
recuper\rii bunurilor mobile [i imobile care au
apar]inut bisericii; informatizarea integral [i inte-
grat\ a Centrului eparhial, protopopiatelor cât [i
a parohiilor, ac]iune demarat\ deja `ncep=nd cu 1
ianuarie 2010; demararea, `n primul trimestru
din an, a unei ac]iuni ample de reinventariere a
bunurilor de patrimoniu, cât [i a `ntregului fond
mobil [i imobil aflat `n posesia unit\]ilor de cult
din cuprinsul eparhiei; repararea, modernizarea
[i extinderea unor spa]ii existente, precum [i con-
struc]ia altora noi, necesare diversific\rii ac-
tivit\]ilor Centrului eparhial; identificarea unor
noi surse de finan]are pentru activit\]ile Bisericii,
inclusiv prin cooperarea cu firme specializate `n
vederea acces\rii de fonduri structurale eu-
ropene; re`nfiin]area `n cadrul Centrului eparhial
a fabricii de lumân\ri, dotat\ cu tehnologie nou\,
`n conformitate cu noile norme europene.

Acestea sunt c=teva dintre realiz\rile din
anul trecut [i g=ndurile noastre de viitor, pe ca-
re, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper\m s\ le `n-
f\ptuim `ntr-o m\sur\ c=t mai mare anul acesta.
(Pr. Drago[ Alexandru MUNTEANU, Inspec-
tor patrimoniu [i construc]ii)

Recuperarea bunurilor
Bisericii, `n aten]ia 
Sectorului Economic

O latur\ important\ din activitatea Secto-
rului Economic al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului, `n anul care a trecut, a constituit-
o recuperarea terenurilor (arabil, silvic etc.),
care au apar]inut Centrului eparhial, pro-
topopiatelor, parohiilor [i m\nastirilor. A-
ceasta s-a finalizat, din nefericire, cu pu]ine
realiz\ri, `n special din cauza legisla]iei ac-
tuale, care s-a dovedit la fel de anevoioas\ ca
[i `n anii preceden]i.

~n pofida faptului c\, `n ultimii ani, s-au
f\cut pa[i mari `n sensul definirii [i garant\rii

propriet\]ii, ne confrunt\m cu trista realitate
c\, la 31 decembrie 2009, terenul arabil recu-
perat pe `ntreg cuprinsul Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, nu este cel pe care-l
posedam `nainte de anul 1946, iar la tere-
nurile silvice, de[i situa]ia este mai bun\, nu
este una care s\ ne mul]umeasc\.

Referitor la recuperarea imobilelor in-
travilane, terenuri [i cl\diri, expropiate de
regimul comunist, de[i exist\ o Comisie de
Retrocedare la Bucure[ti, care se ocup\ ex-
clusiv de aceste probleme [i `n pofida fap-
tului c\ unit\]ile de cult au depus dosarele
la termen, foarte pu]ine dintre ele [i-au g\sit
rezolvarea, iar ritmul [i modalitatea de lu-
cru a acestei comisii las\ deseori de dorit.

Aflat la Roman cu prilejul festivit\]ii prilejuite de ridicarea Episcopiei Romanului
`n rangul de arhiepiscopie, cu titulatura Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, PF
Patriarh Daniel a oficiat slujba de sfin]ire a caselor de protocol „Episcop Lucian

Triteanu“ din incinta Centrului eparhial de la Roman (12 septembrie 2009)
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Istorie [i continuitate `n 
Eparhia Romanului [i Bac\ului
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~n anul 2009, pentru realizarea unor proiecte
pentru dezvoltarea comunit\]ii, la Scor]eni, Se-
cuieni, P=nce[ti [.a., `ntre Consiliile Locale [i
parohii au fost `ncheiate Acorduri de parteneriat
privind modernizarea drumurilor, a C\minului
cultural, gr\dini]ei [i a [colilor din zon\. Oficiul
juridic a analizat [i a f\cut propuneri privind
forma [i con]inutul acordului de parteneriat,
urm\rind respectarea legiuirilor biserice[ti [i a
legisla]iei `n vigoare.  

Consultan]\ juridic\
pentru parohii

Parohia Scor]eni, Protopopiatul Moine[ti, a
solicitat ajutor `n vederea `ncheierii unui con-
tract de comodat pentru o suprafa]\ de 2ha c\tre
firma SC Prems Construct SRL Bac\u. Oficiul
juridic a redactat [i vizat contractul care a fost
apoi autentificat la un birou notarial.

Parohia R\c\ciuni, Protopopiatul One[ti, a
`naintat documenta]ia prev\zut\ de legiuirile
biserice[ti pentru schimbarea unei suprafe]e de
teren. Pe terenul cedat de biseric\, `n suprafa]\
de 2000 mp, Consiliul Local v-a implementa
proiectul „Alimentare cu ap\ pentru satul
R\c\ciuni“, iar pe terenul intravilan, 2000 mp,
primit de la prim\rie se va pune piatr\ de
temelie pentru ridicarea unui alt l\ca[ de cult.

Parohia Buciumi, Protopopiatul One[ti, din
lips\ de fonduri, a concesionat prim\riei din lo-
calitate o suprafa]\ de 2635 mp, `n folosin]\
gratuit\ pentru construirea unei noi capele. La
aceast\ dat\ parohul a primit o solicitare din
partea Consiliului Local Bucium, pentru a rein-
tra `n posesia terenului concesionat [i a capelei
ridicate. ~n perioada urm\toare, Oficiul juridic
va `ntocmi actele necesare cu respectarea le-
gisla]iei `n vigoare. 

Cooperarea cu autorit\]ile
reglementat\ legal

Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului a
`ncheiat `n anul 2009 diverse acte de colaborare
cu inspectoratele [colare [i diverse unit\]i de
`nv\]\mânt pentru reglementarea ac]iunilor de
cooperare `n domeniul educa]iei religioase, de
cre[tere a implic\rii profesorilor de religie [i a
elevilor `n activit\]i cultural-educative [i de
voluntariat. Astfel, Oficiul juridic a analizat [i
`naintat propuneri `n vederea `ncheierii
urm\toarelor parteneriate: Concurs interdisci-
plinar jude]ean „Un copil bun pentru o lume
mai bun\“, adresat elevilor claselor a III-a [i a
IV-a din Jud. Bac\u; Concurs de proiecte [co-
lare „D\ruind vei dobândi“, `n colaborare cu
Inspectoratul {colar al Jud. Bac\u; Concurs de

eseuri [i crea]ie literar-religioas\ „Lumin\ din
Lumin\“, `n colaborare cu Inspectoratul {colar
al Jud. Bac\u [i Liceul de Art\ „George Apostu“
Bac\u; Proiectul educa]ional „Spune DA
vie]ii!“, adresat elevilor liceeni din Municipiul
Roman, `n colaborare cu Colegiul Na]ional
Roman-Vod\.

Prezent\ri `n instan]\
~n anul 2009, Oficiul juridic al Arhiepisco-

piei Romanului [i Bac\ului a reprezentat Epar-
hia `n fa]a instan]elor de judecat\ `n 5 dosare. 

~n unele situa]ii, preotul paroh a solicitat
Oficiului juridic doar consultan]\, `n conformi-
tate cu prevederile art. 50, lit. „e“ din Statutul
pentru organizarea [i func]ionarea Bisericii
Ortodoxe Române, consilierul juridic urm\rind
demersurile parcurse de c\tre acesta, astfel:
Parohia „Cuvioasa Parascheva“ din Bac\u se
judec\ cu Prim\ria Municipiului Bac\u pentru o
servitute de trecere; Parohia „Sfin]ii Voievozi“
Roman s-a judecat cu Prim\ria Municipiului
Roman pentru ob]inerea dreptului de propri-
etate asupra bisericii, turnului clopotni]\ [i
terenului aferent acestora; Parohia „Sfin]ii
~mp\ra]i Constantin [i Elena“ Roman a chemat
`n judecat\ Eon Moldova pentru desp\gubiri
b\ne[ti; Parohia „Precista Mic\“ Roman s-a
judecat cu Prim\ria Municipiului Roman pentru
ob]inerea dreptului de proprietate privind bise-
rica, casa parohial\ [i terenul aferent acestora.
(Jr. Aurelian ALEXA, Consilier Juridic)

Consultan]\ [i reprezentare juridic\
pentru parohii [i m\n\stiri

Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului a `ncheiat `n anul 2009
diverse acte de colaborare cu inspectoratele [colare [i diverse
unit\]i de `nv\]\mânt pentru reglementarea ac]iunilor de
cooperare `n domeniul educa]iei religioase, de cre[tere a
implic\rii profesorilor de religie [i a elevilor `n activit\]i
cultural-educative [i de voluntariat. Pe parcursul anului trecut,
unele dintre parohiile Arhiepiscopiei au `ncheiat cu autorit\]ile
locale acorduri de parteneriat `n scopul realiz\rii unor proiecte
pentru dezvoltarea comunit\]ii. De asemenea, `n anul 2009,
Oficiul juridic al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului a
reprezentat eparhia `n fa]a instan]elor de judecat\ `n  5 dosare.



~n anul care a trecut, sub egida
Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, s-au desf\[urat mai
multe activit\]i [i proiecte de
asisten]\ social\, care au
presupus efectuarea de anchete
sociale, asigurarea asisten]ei
pentru categoriile defavorizate,
identificarea surselor de
finan]are viabile pentru astfel
de ac]iuni, supravegherea
modului de distribu]ie a
fondurilor colectate, dar [i
ob]inerea acredit\rii pentru o
serie de proiecte `n curs de
desf\[urare.

~n anul care a trecut, personalul angajat `n
sistemul de asisten]\ social\ al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului a fost alc\tuit dintr-un
consilier, un inspector, 6 asisten]i sociali (3 la
protopopiate [i 3 la parohii), patru angaja]i cu
studii superioare, care [i-au desf\[urat activi-
tatea `n sistemul social-filantropic al eparhiei [i
al]i 8 angaja]i cu diverse func]ii [i respon-
sabilit\]i (kinetoterapeut, asistent social princi-
pal, lucr\tori sociali, portar, `ngrijitor etc); [i, nu
`n ultimul r=nd, trebuie s\ amintim cei 20 de
preo]i misionari.

28.504 de persoane 
au beneficiat de sprijin

Prezent\m mai jos, `n sintez\, indicatorii
care reflect\ munca celor implica]i direct `n
acest sector: 906 anchete sociale efectuate `n
anul 2009, din care: 83 anchete/dosare benefi-
ciari f\cute de asisten]ii sociali de la Centrul
eparhial; 668 anchete/dosare beneficiari f\cute
de asisten]ii de la parohii [i protoierii; 155 an-
chete/dosare beneficiari f\cute `n colaborare cu
asisten]ii sociali de la prim\rii.

~n anul care tocmai s-a `ncheiat, 28.504 de
persoane aflate `n dificultate au beneficiat de
ajutorul Bisericii, dintre care 8.835 copii,
11.122 persoane vârstnice, 7.336 familii s\race,
1.211 persoane cu dizabilit\]i, cu SIDA, de-
lincven]i, dependen]i.

Fondurile pentru Bugetul activit\]ilor de a-
sisten]\ social\ - `n total 508.801 lei noi - au
provenit din mai multe surse: din Fondul „Fi-
lantropia“ 75.180 lei, din Fonduri proprii `n
cadrul parohiilor 32.390 lei, din Fondurile

Filialei Bac\u a Funda]iei „Episcop
Melchisedec“ 48.350 lei, din Fonduri publice
61.200 lei, de la Cutia milei 57.115 lei, din
Finan]\ri externe (PHARE, FRDS, FDSC etc.)
11.930 lei, din alte surse (2%, sponsoriz\ri,
dona]ii) s-au folosit 16.5318 lei, din colecte
efectuate `n parohii s-au folosit 57.318 lei.

Aceste fonduri au fost distribuite dup\ cum
urmeaz\: din Fondul „Filantropia“ au fost acor-
date ajutoare financiare persoanelor asistate so-
cial - 5.980 lei, cheltuieli legate de activitatea or-
ganizatoric\ [i salarii personal - 22.644 lei, pentru
`ntre]inerea [i administrarea institu]iilor de o-
crotire ale Bisericii - 46.556 lei. Din alte surse de-
cât Fondul „Filantropia“, ajutoarele financiare
acordate persoanelor asistate social au ajuns la
145.464 lei, cheltuieli legate de activitatea orga-
nizatoric\ [i salarii personal la 26.141 lei, pentru
`ntre]inerea [i administrarea institu]iilor de ocro-
tire ale Bisericii - 76.945 lei, pentru sus]inerea
propriilor programe social-filantropice - 171.641
lei, pentru sprijinirea activit\]ilor social-filantrop-
ice ale protoieriei/eparhiei - 13.430 lei.

Proiecte desf\[urate 
[i institu]ii nou-`nfiin]ate

~n anul 2009, Sectorul Asisten]\ social\ [i
Filantropie al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului s-a implicat `n derularea urm\toarelor
proiecte sociale: tabere cre[tine de var\, de care
au beneficiat 155 de copii [i tineri; ajutoare
oferite pentru copii, persoane vârstnice, familii
aflate `n dificultate, persoane cu dizabilit\]i,
dependen]i, persoane infectate cu HIV - 29735
beneficiari; programe sociale pentru de]inu]i -
750 beneficiari; servicii de recuperare neuro-

motorie - 33 de beneficiari; servicii oferite de
centre de zi pentru copii - 65 de copii; cantin\
social\ - 68 de beneficiari; consulta]ii oftalmo-
logice [i ochelari gratuit - 450 de beneficiari;
hran\ la domiciliu - 35 de beneficiari; burse so-
ciale - 35 de beneficiari; consiliere [i servicii re-
ligioase pentru persoane asistate `n centre rezi-
den]iale `n baza parteneriatelor `ncheiate de
Sectorul de Asisten]\ social\ al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului.

Cu sprijinul m\n\stirilor din eparhie [i al
Protopopiatului Roman, s-a asigurat hrana pen-
tru aproximativ 400 de pelerini, prezen]i `n
ora[ul Roman, cu ocazia evenimentelor care au
marcat ridicarea la rangul de Arhiepiscopie a
eparhiei noastre.

Prin colaborarea cu Funda]ia „Pro Vita“ au
fost aduse din Olanda materiale de construc]ii,
mobilier, lenjerie etc pentru igienizarea [i re-
mobilarea par]ial\ a Seminarului Teologic „Sf.
Gheorghe“ Roman.

De asemenea, trebuie amintit c\, `n anul
2009, Filiala Bac\u a Funda]iei „Episcop
Melchisedec“ a primit acreditarea pentru de-
schiderea Centrului de zi pentru copii „Sf. Ioan
Botez\torul“ [i a Centrului de recuperare neuro-
motorie „Sf. Vasile cel Mare“. De asemenea,
Funda]ia „Episcop Melchisedec“ a primit
acredit\ri pentru deschiderea Centrului de zi
pentru copii „Episcop Melchisedec“, Gr\dini]a
social\, Ad\post de noapte, Cantin\ social\,
Centru de consiliere, sprijin [i informare.

Tot `n acest an a fost acreditat A[ez\mântul
social-filantropic „Sf. Voievod {tefan cel Mare“
Hârja, com. Oituz. (Pr. Eugen CIUCHE,
Consilier social-filantropic [i misionar)
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~n sprijinul persoanelor aflate `n dificultate
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Urmare a Hot\rârii Sfântului
Sinod nr. 6282/ 2009, `n cursul
anului 2010 expir\ mandatele
organismelor deliberative [i
executive parohiale [i eparhiale
din cuprinsul Patriarhiei
Române, alese pentru perioada
2006-2010 [i, `n consecin]\, vor
fi ale[i noii membri ai acestora
pentru perioada 2010-2014.

Pentru a veni `n sprijinul preo]ilor parohi,
care au responsabilitatea organiz\rii scrutinului
electoral ce se va desf\[ura dup\ calendarul sta-
bilit, prezent\m `n cele ce urmeaz\ procedura
extras\ din Statutul pentru organizarea [i
func]ionarea Bisericii Ortodoxe Române [i din
Regulamentul pentru alegerea, func]ionarea [i
dizolvarea organismelor deliberative [i execu-
tive din parohiile, protopopiatele [i eparhiile
din Patriarhia Român\, cu men]iunea c\ vor fi
subliniate prevederile noi din Statut referitoare
la acest subiect.

Convocarea Adun\rii 
parohiale electorale

Pân\ la termenul stabilit de autoritatea supe-
rioar\ bisericeasc\, preo]ii parohi vor `ntocmi
Lista membrilor Adun\rii parohiale, `n ordinea
alfabetic\ cu to]i credincio[ii majori, care au
domiciliul `n cuprinsul parohiei, b\rba]i [i femei,
care m\rturisesc prin credin]a, faptele [i ]inuta lor
moral\, ata[amentul fa]\ de Biserica Ortodox\
(art. 54 alin. 2 din Statut [i art. 2 din Regulament).

~n prima duminic\, dup\ acest termen,
preo]ii vor da citire acestei liste electorale, apoi
aceasta va fi afi[at\ pe u[a bisericii parohiale,
unde va r\mâne paisprezece zile lucr\toare, pen-
tru eventuale contesta]ii. La bisericile filiale se
va face o `n[tiin]are scris\ `n care se anun]\
afi[area listei la parohie (art. 4 din Regulament).

Dup\ paisprezece zile, preo]ii vor convoca
Consiliul parohial pentru a definitiva Lista
electoral\, prin ad\ugarea celor omi[i sau [terg-
erea celor ce nu `ndeplinesc condi]iile statutare
[i regulamentare men]ionate mai sus [i o vor
valida prin `ncheierea unui proces verbal (art. 5
din Regulament).

~n termen de trei zile de la `ntrunirea Consi-
liului parohial, Lista electoral\, `n dou\ exempla-
re, va fi `naintat\, de c\tre preo]ii parohi, la Proto-
popiatul de care apar]in (art. 6 din Regulament).

Protopopul va viza cele dou\ exemplare de
liste din care unul va fi restituit, `n termen de
cinci zile de la primire, parohiei, iar unul va fi
p\strat la Protopopiat (art. 6 din Regulament).

~n duminica urm\toare primirii listei vizate
de protopop, preo]ii parohi vor convoca
Adunarea parohial\ electoral\ pentru duminica
urm\toare sau pentru cea de peste dou\
s\pt\mâni, prin anun]area `n biseric\, dup\ Sf.
Liturghie [i prin afi[area la u[a bisericii paro-
hiale, a celor filiale, [i a oficiului parohial a for-
mularului tip nr. 3 (art. 8 din Regulament).

~n una dintre cele dou\ duminici se
`ntrune[te Adunarea parohial\ electoral\ `n ved-
erea constituirii ei [i alegerii membrilor

Consiliului parohial (art. 59, 66 din Statut [i 15-
21, 22 [i 23 din Regulament).

Alegerile pentru organismele
deliberative [i executive parohiale

Adunarea parohial\ electoral\ alege, din
cadrul ei, pe membrii Consiliului parohial, `n
num\r de 7, 9 sau 12, membri de drept, numai
b\rba]i, precum [i 2- 4 membri suplean]i (art.
59 din Statut), dup\ num\rul credincio[ilor care
alc\tuiesc parohia.

Tat\l, fiul, fra]ii, socrul [i ginerele, na[ul [i
finul, nu pot fi `mpreun\ membri ai Consiliului
parohial. Sunt membri de drept, cu vot deliber-

~ntrunirea Adun\rii 
Eparhiale a Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului

La Centrul Eparhial din Roman, sub pre[e-
din]ia Preasfin]itului Episcop-vicar Ioachim
B\c\uanul, a avut loc s=mb\t\, 23 ianuarie,
Adunarea Eparhial\ a Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, ultima cu actuala com-
ponen]\, dat fiind c\ s-au `ncheiat cei patru ani
de mandat ai celor 30 de membri, mireni [i
clerici, ale[i pentru perioada 2006-2010. 

Manifestarea a debutat cu oficierea, la
Catedrala arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“
din Roman, a slujbei de Te-Deum, `n prezen]a
PS Episcop Ioachim B\c\uanul [i a membrilor
Adun\rii Eparhiale. Ceremonia religioas\ a fost
oficiat\, sub protia p\rintelui Gheorghe Miron,
de c\tre to]i cei zece preo]i membri ai Adun\rii
Eparhiale. Dup\ rug\ciunile de mul]umire aduse
Bunului Dumnezeu pentru ace[ti ani, ̀ nc\rca]i de
evenimente religioase istorice pentru str\vechea
noastr\ eparhie, a urmat, `n sala de [edin]e a

Centrului eparhial de la Roman, deschiderea
lucr\rilor, prin constituirea biroului [i apelul
nominal. A urmat cuv=ntul Preasfin]itului Epis-
cop Ioachim, care a ]inut s\ le mul]umeasc\
membrilor Adun\rii Eparhiale pentru maniera `n
care s-au implicat `n buna desf\[urare a eveni-
mentelor istorice tr\ite de credincio[ii eparhiei
noastre `n ultimii doi ani. Apoi, conform regula-
mentului, au fost `nm=nate d\rile de seam\ ra-
portorilor comisiilor. Dup\ citirea [i studierea
acestora, a urmat prezentarea referatelor, Aduna-
rea Eparhial\ continu=nd cu prezentarea planului
financiar pe anul 2010 [i desc\rcarea gestiunii pe
2009. Ca `n fiecare an, la finalul `ntrunirii, unii
dintre membrii Adun\rii au luat cuv=ntul, mul]u-
mind Preasfin]itului Episcop-vicar Ioachim pen-
tru modul `n care a colaborat cu ei, dar [i pentru
felul `n care a coordonat activit\]ile Centrului
eparhial de c=nd, din `ncredin]area Sf=ntului
Sinod al BOR, a preluat coordonarea activit\]ilor
administrative, economice, social-filantropice [i
culturale desf\[urate `n Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului. (Pr. Constantin
GHERASIM)

Reglement\ri privind alegerile pentru organismele
deliberative [i executive parohiale [i eparhiale `n 2010
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ativ, preotul paroh ca pre[edinte, ceilal]i preo]i
[i diaconi slujitori activi, precum [i primul
cânt\re] al bisericii parohiale (art. 59 alin. 3 [i 4
din Statut; art. 15, 16 [i 17 din Regulament).

Pentru Comitetul parohial se aleg membri `n
num\r dublu fa]\ de cel al Consiliului parohial,
care pot fi b\rba]i [i femei (art. 66 alin. 1 din
Statut), dup\ num\rul credincio[ilor care alc\tu-
iesc parohia.

~n Duminica urm\toare sau `n cea de peste
dou\ s\pt\mâni, va avea loc [edin]a de constituire
a Consiliului parohial, `n care se va alege un sec-
retar, se va depune jur\mântul de credin]\ de c\tre
noii ale[i (art. 24 din Regulament) [i vor fi de-
lega]i epitropii, cf. art. 26 [i 63 din Regulament.

Lista cu membrii Consiliului parohial va fi
`naintat\ la Protopopiat `n termen de opt zile,
iar protopopul o va aviza [i `nainta Centrului
eparhial `n termen de trei zile, `n vederea con-
firm\rii acestora de c\tre Consiliul eparhial (art.
98, lit., „o“, din Statut).

Listele consilierilor delega]i ca epitropi se
vor comunica, `n vederea aprob\rii, protopopi-
atelor, `n termen de opt zile (art. 63 din Statut [i
26 alin. 4 din Regulament) dup\ care, `n termen
de trei zile de la comunicarea aprob\rii, vor
depune jur\mântul (art. 27 din Regulament);

~n duminica urm\toare depunerii jur\mântu-
lui de c\tre epitropi sau `n cea de peste dou\
s\pt\mâni se va convoca [edin]a de constituire
a Comitetului parohial, cf. art. 25, alin. 1 din
Regulament;

~n termen de 8 zile de la alegerea membrilor
`n Consiliul parohial, se pot depune contesta]ii
la oficiul parohial, care se vor fi transmise, prin
Protopopiat, la Consiliul eparhial care, dup\ ce
va cerceta [i analiza motivul contesta]iilor, poa-
te dispune repetarea alegerilor, sub pre[edin]ia
protopopului sau a unui delegat al s\u. Hot\râ-

rile Consiliului eparhial sunt [i r\mân definitive
(art. 29 din Regulament).

Alegerile pentru organismele
deliberative [i executive eparhiale

Constituirea Biroului Electoral Eparhial
este reglementat\ prin art. 69 din Regulament.

Pân\ la un termen stabilit de autoritatea su-
perioar\ bisericeasc\ se vor delimita circum-
scrip]iile electorale, `n vederea constituirii cole-
giilor electorale preo]e[ti [i mirene[ti, se vor de-
semna pre[edin]ii acestora [i se vor comunica a-
ceste date cu cel pu]in 30 de zile `nainte de data
alegerilor (art. 91 alin. 2-5 din Statut [i art. 65-
66, 68 din Regulament);

Depunerea candidaturilor pentru alegerile
preo]e[ti [i mirene[ti la Biroul Electoral Eparhial
se poate face cel mai târziu cu 10 zile `nainte de
data fixat\ pentru alegeri (art. 61 [i 91 din
Statut). Vicarul administrativ eparhial, con-
silierii eparhiali, inspectorii eparhiali, secretarul
eparhial [i protopopii nu pot fi membri ale[i ai
Adun\rii eparhiale (art.199, lit. „b“, din Statut).

Urmeaz\ desf\[urarea lucr\rilor Colegiului pre-
o]esc [i mirenesc pentru alegerea membrilor clerici
[i mireni `n Adunarea eparhial\, dup\ care, depu-
nerea eventualelor contesta]ii, constituirea Adu-
n\rii eparhiale, delegarea unui cleric [i a doi mi-
reni ca reprezentan]i eparhiali `n Adunarea Na]io-
nal\ Bisericeasc\, comunicarea la Cancelaria Sf.
Sinod a numelor reprezentantului cleric [i ale ce-
lor doi mireni delega]i de Adunarea eparhial\ pen-
tru Adunarea Na]ional\ Bisericeasc\ [i constitui-
rea Adun\rii Na]ionale Biserice[ti. (Pr. Lauren]iu
SEGNEANU, Inspector eparhial bisericesc)

Circumscrip]ii electorale
`n Arhiepiscopia 
Romanului [i Bac\ului

~n urma [edin]ei Permanen]ei eparhiale,
din data de 26 ianuarie 2010, de la Centrul
Eparhial, Sectorul administrativ-bisericesc
precizeaz\ c\, `n vederea organiz\rii `n bune
condi]ii a alegerilor pentru Adunarea Epar-
hial\, ce se vor desf\[ura `n data de 15 aprilie
2010, s-au hot\rât circumscrip]iile electorale
[i delega]ii eparhiali, dup\ cum urmeaz\:

Colegiul nr. 1 - Biserica „Precista Mare“
Roman - delegat PC Pr. Antoce Dan Alexandru

Colegiul nr. 2 - Biserica „Sf. Gheorghe“
Roman - delegat PC Pr. }uscanu Florin Aurel

Colegiul nr. 3 - Biserica „Precista“ Bac\u -
delegat PC Pr. Tomozei Constantin

Colegiul nr. 4 - Biserica „Sf. Gheorghe“
Bac\u - delegat PC Pr. Ple[c\u Ioan

Colegiul nr. 5 - Biserica „Sf. Dumitru“
Bac\u - delegat PC Pr. Ciuche Eugen Ciprian

Colegiul nr. 6 - Biserica „Pogorârea Sf.
Duh“ One[ti - delegat PC Pr. Alupei Constantin

Colegiul nr. 7 - Biserica „Precista“ Tg.
Ocna - delegat PC Pr. Ciobotaru Dumitru

Colegiul nr. 8 - Biserica „Sf. Gheorghe“
Moine[ti - delegat PC Pr. Moraru Petrea

Colegiul nr. 9 - Biserica „Sf. Nicolae“ Bu-
hu[i - delegat PC Pr. Segneanu Lauren]iu

Colegiul nr. 10 - Biserica „Adormirea Mai-
cii Domnului“ Pânce[ti - delegat PC Pr. Radu
Vasile

(Pr. Dan Alexandru ANTOCE, 
Consilier administrativ)

Calendarul alegerilor pentru
organismele deliberative [i
executive eparhiale

10 - 24 februarie 2010 - constituirea
colegiilor electorale preo]e[ti [i mirene[ti;

01 - 05 aprilie 2010 - depunerea candida-
turilor pentru alegerile preo]e[ti [i mirene[ti
la Biroul Electoral Eparhial;

15 aprilie 2010 - lucr\rile colegiilor elec-
torale preo]e[ti [i mirene[ti pentru alegere
amembrilor clerici [i mireni `n Adunarea
Eparhial\;

16 - 23 aprilie 2010 - perioada de con-
testa]ii la alegerile pentru Adunarea Eparhial\;

24 aprilie 2010 - Constituirea Adun\rii
Eparhiale;

26 - 30 aprilie 2010 - `naintarea c\tre
Cancelaria Sfântului Sinod a listei mem-
brilor clerici [i mireni `n vederea emiterii
Deciziei patriarhale de confirmare a noii
Adun\ri Eparhiale, precum [i a celor trei
reprezentan]i (1 cleric [i 2 mireni) ai Adu-
n\rii Eparhiale `n Adunarea Na]ional\ Bi-
sericeasc\. (Pr. Dan Alexandru ANTOCE,
Consilier administrativ)
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~n data de 15 ianuarie 2010 a avut
loc, la Centrul social-filantropic „Sf.
Mc. Pantelimon“ din Lacu S\rat
(jud. Br\ila), `ntrunirea colectivu-
lui de elaborare a Dic]ionarului de
muzic\ bisericeasc\, proiect ini]iat
de c\tre Preafericitul P\rinte
Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Rom=ne. Proiectul a fost
`ncredin]at Comisiei sinodale
pentru muzic\ bisericeasc\, for `n a
c\rui componen]\ se afl\ IPS
Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului,
IPS Casian, Arhiepiscopul Dun\rii
de Jos, PS Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului. 

Sub purtarea de grij\ a celor trei ierarhi, o
comisie format\ din profesori ai facult\]ilor de
teologie [i seminariilor teologice de pe cuprinsul
Patriarhiei Române -condus\ de c\tre Pr. Prof.
Univ. Dr. Nicu Moldoveanu, Pr. Prof. Univ. Dr.
Nicolae Necula [i Conf. Univ. Dr. Vasile Vasile - a
fixat metodologia cercet\rii [i `ntocmirii acestui
document atât de necesar teologiei române[ti. 

Despre importan]a alc\tuirii acestui tratat a
vorbit, `n deschidere, IPS Arhiepiscop Casian,
pre[edintele Comisiei sinodale pentru muzic\
bisericeasc\, semnalând oportunitatea acestui
proiect de anvergur\, prezentând totodat\ o serie
de lucr\ri apar]inând lui Viorel Cosma, Nicu
Moldoveanu sau Sebastian Barbu Bucur, `n
m\sur\ s\ traseze o paradigm\ pentru un docu-
ment mult mai complex, ce se va constitui cu
prec\dere ̀ n sfera studiului teologic. ~n acest sens,
s-a hot\rât ca, `n con]inutul lucr\rii, chestiunile ce
]in de muzica bizantin\ sau coral\ româneasc\ s\
fie `nso]ite de tratarea unui bogat bagaj de no]iuni
liturgice [i imnografice, bucurându-ne `n acest
sens de activitatea de cercetare desf\[urat\ pân\
acum de c\tre Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula.

Prezentarea istoricului 
[i terminologiei specifice 
muzicii biserice[ti

Partea isagogic\ a lucr\rii va cuprinde referin]e
detaliate despre istoricul muzicii religioase de ori-
gine bizantin\, [colile cele mai relevante din cultura
panortodox\, cu prec\dere din cea româneasc\, dar
[i o tratare ampl\ a documentelor muzicale, cu

prec\dere a manuscriselor [i tip\riturilor române[ti
de muzic\ bisericeasc\, din ]ar\ [i str\in\tate.

Con]inutul larg al lucr\rii, referitor la termi-
nologia tehnic\ [i teologic\, personalit\]i ale
domeniului, referiri la activit\]ile vechilor [coli de
muzic\ psaltic\, se dore[te completat de studiul
paralel al muzicii corale române[ti, de cel al genu-
rilor muzicale cu specific regional din Patriarhia
Român\, precum [i de frecvente men]iuni privi-
toare la fenomenul muzical religios contemporan,
urm\rindu-se astfel semnalarea unor puncte de
referin]\ ale excelen]ei `n acest domeniu, atât din
punct de vedere interpretativ, cât [i compozistic
sau de cercetare istorico-teoretic\.

Desemnarea responsabililor
regionali pentru dezvoltarea
proiectului

Evocarea experien]ei cercet\rii române[ti
asupra datelor ce privesc studiul propus de acest
dic]ionar a fost realizat\ de c\tre PS Episcop
Ioachim B\c\uanul, ce a adus `n discu]ie momente
din activitatea recent\ de cercetare a manuscriselor
psaltice din Biblioteca Arhiepiscopiei Romanului. 

S-a hot\rât apoi desemnarea unor respon-
sabili regionali cu privire la actualizarea datelor
cercet\torilor [i colaboratorilor, fiind desemna]i
Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandrel Barnea de la
Facultatea de Teologie Ortodox\ Ia[i, [i Conf.
Univ. Dr. Vasile Vasile de la Universitatea de
Muzic\ din Bucure[ti.

S-au stabilit apoi limitele ariei de tratare a
materialului, `n care urmeaz\ s\ fie incluse [i per-

sonalit\]i a c\ror crea]ie muzical\ a avut un im-
pact interconfesional.

PS Episcop Ioachim B\c\uanul a insistat,
apoi, pe chestiunile practice, care ]in de activi-
tatea de cercetare, semnalând necesitatea
sus]inerii acestui demers prin dispozi]ii chiri-
arhale oriunde este cazul, f\c=nd [i propunerea
de a se redacta scrisori de acreditare a cercet\to-
rilor din partea chiriarhilor.

Arhiepiscopia Romanului,
reprezentat\ `n Dic]ionarul 
de muzic\ bisericeasc\

~n partea a doua a lucr\rilor s-a f\cut o dis-
tribuire pe criterii regionale a personalit\]ilor ce
vor fi analizate de c\tre p\rin]ii profesori, `nso]it\
de o competent\ consiliere, realizat\ de c\tre pro-
fesorul Vasile Vasile.

Prin cuv=ntul s\u, IPS Arhiepiscop Teodosie
a prefa]at concluziile dezbaterii privitoare la
metodologia `ntocmirii dic]ionarului.

Discu]iile propuse de c\tre cei trei sinodali
prezen]i au gravitat apoi spre teme de interes din
actualitate, cum ar fi statutul cânt\re]ului bi-
sericesc, dar [i viitorul [colilor voca]ionale, cu
prec\dere cel al [colilor de cânt\re]i biserice[ti. 

Prezen]a PS Ioachim Episcop B\c\uanul la
acest eveniment a `nnobilat reprezentarea Arhie-
piscopiei Romanului [i Bac\ului, ostenitorii din a-
ceast\ parte a ]\rii urmând a fi evoca]i a[a cum se
cuvine `n Dic]ionarul de muzic\ bisericeasc\ de
c\tre autorii acestui document care se dore[te a
deveni punct de referin]\ al teologiei române[ti.
(Arhid. Ionu] AM|RINII)

~ntrunirea colectivului de elaborare 
a Dic]ionarului de muzic\ bisericeasc\

AACCTTUUAALLIITTAATTEE

Lucr\rile privind elaborarea Dic]ionarului de muzic\ bisericeasc\, 
desf\[urate la Gala]i, au fost prezidate de membrii Comisiei sinodale 

pentru muzic\ bisericeasc\:IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, 
IPS Casian, Arhiepiscopul Dun\rii de Jos, PS Ioachim B\c\uanul, 

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
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Ca `n fiecare an, Boboteaza a
fost a[teptat\ cu ner\bdare de
to]i credincio[ii din Arhiepisco-
pia Romanului [i Bac\ului, care
[i-au dorit s\ se bucure de
binecuv=ntarea apei sfin]ite `n
aceast\ zi. Pe `ntreg cuprinsul
eparhiei, `n biserici s-a oficiat
slujba Sfintei Liturghii [i slujba
de sfin]ire a aghesmei mari. Cre-
dincio[ii, prezen]i `n num\r ma-
re, n-au ]inut seama nici anul a-
cesta de frigul de afar\, umpl=nd
cur]ile bisericilor.

Pentru orice cre[tin ortodox, Praznicul Bote-
zului Domnului (numit popular [i Boboteaz\)
este o s\rb\toare mult a[teptat\. ~n primul rând,
ea face parte din ciclul S\rb\torilor de iarn\. A-
poi, ea este preg\tit\ printr-un post aspru, chiar
dac\ doar de o zi, `n ajun, pe 5 ianuarie. De ase-
menea, `n ajun, sau cu câteva zile `nainte,
credincio[ii primesc `n casele lor preotul ce vine
[i le sfin]e[te locuin]ele. De la praznicul
Bobotezei, vreme de opt zile, credincio[ii iau cu
mult\ evlavie, pe nemâncate, aghiasm\ mare.

S\rb\torirea Bobotezei 
la Com\ne[ti

Pentru locuitorii din Com\ne[ti [i `mprejuri-
mile de pe valea Trotu[ului, s\rb\toarea are o
semnifica]ie aparte, deoarece au privilegiul [i
binecuvântarea de a primi ierarhul locului. A-
cest lucru s-a `ncet\]enit la Com\ne[ti la cererea
credincio[ilor [i a preo]ilor ce-i p\storesc, dup\
inunda]iile din 2005, ce au avut urm\ri dramati-
ce `n zon\. Din anul urm\tor, la Boboteaz\, a

fost invitat PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vi-
car al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
De atunci [i pân\ `n prezent, la acest praznic
`mp\r\tesc, `n diminea]a zilei de 6 ianuarie, PS
Episcop Ioachim B\c\uanul a fost `ntâmpinat
de oficialit\]i, credincio[i [i un sobor de preo]i,
având `n mijloc pe p\rintele paroh Valentin Po-
rojnicu de la Catedrala „Sf. ~mp\ra]i Constantin
[i Elena“ din centrul ora[ului. Aici a fost ofi-
ciat\ Sf=nta Liturghie arhiereasc\, iar, la final,
to]i cei prezen]i s-au bucurat s\ asculte cuv=ntul
de `nv\]\tur\ rostit cu acest prilej de ierarhul
locului. La ora 12, pe o scen\ amenajat\ `n par-
cul din centrul ora[ului, PS Episcop-vicar Ioa-
chim B\c\uanul a oficiat slujba de sfin]ire a a-
ghesmei mari, `nconjurat de to]i preo]ii din ora[
[i `mprejurimi, spre bucuria credincio[ilor din
localitate. Dup\ terminarea slujbei s-a mers, ca
`n fiecare an, `n procesiune, cântându-se
troparul praznicului „~n Iordan botezându-Te
Tu, Doamne“, pân\ la râul Trotu[. Aici, de pe
un pod, PS Episcop Ioachim B\c\uanul a rostit
mai multe rug\ciuni, a aruncat trei cruci de

lemn, cum este binecunoscuta tradi]ie, apoi a
stropit apele Trotu[ului cu aghiasm\ mare.

To]i cei care particip\ la, de acum, tradi]ion-
ala procesiune de Boboteaz\, nu simt gerul
Bobotezei, `nvins de credin]a `n Dumnezeu, de
dragostea ce o iradiaz\ arhip\storul lor drag [i
n\dejdea c\, `n anul ce tocmai `ncepe, vor fi
feri]i de rev\rsarea apelor Trotu[ului. 

Trei cruci de ghea]\ la One[ti
La One[ti, s\rb\toarea Botezului Domnului

este praznuit\ `n mod deosebit. Anul acesta, `n
preajma Catedralei „Pogor=rea Sf=ntului Duh“
din One[ti, au fost amplasate cruci de ghea]\, real-
izate special pentru aceast\ s\rb\toare. „Am f\cut
trei cruci de ghea]\, cu dimensiuni diferite. Una
dintre ele o vom duce la capela „Sf. Pantelimon“,
din curtea spitalului or\[enesc, pentru ca s\ fie [i
acolo un semn al Bobotezei“, a declarat p\rintele
Constantin Alupei, protopop de One[ti, citat de
Agen]ia de {tiri Basilica. (Pr. Danie ENEA)

S\rb\toarea Bobotezei la 
Catedrala arhiepiscopal\ din Roman

Dup\ o tradi]ie similar\ celei din Ajunul Cr\ciunului, `n
Ajunul Bobotezei r\spunsurile la stran\ au fost date de clericii
Catedralei, dup\ care, cu aghiasma mare [i cu icoana Bote-
zului Domnului nostru Iisus Hristos, s-a mers la re[edin]a
episcopal\, unde Preasfin]itul Episcop-vicar Ioachim B\c\ua-
nul a primit cu bucurie pe vestitorii Epifaniei.

A doua zi, Sfânta Liturghie a fost s\vâr[it\, de c\tre un so-
bor de preo]i [i diaconi, iar dup\ Rug\ciunea Amvonului, `n
procesiune, s-a ie[it la aghiasmatarul din incinta Centrului
eparhial, pentru a oficia slujba de sfin]ire a apei. (Protos.
Ieronim GHEORGHI}|)

Com\ne[tenii s-au bucurat de slujba arhiereasc\ 
oficiat\ `n ora[ul lor de c\tre 

PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul

La slujb\, `n pofida gerului Bobotezei
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„{coal\ dup\ [coal\“ 
[i la Moine[ti
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Epis-
cop-vicar al Arhiepiscopiei Roma-
nului [i Bac\ului, a sfin]it, pe 29 ianu-
arie, Centrul de zi „Sfânta Cuvioas\
Parascheva“ amenajat `n cadrul {colii
Num\rul 4, din ora[ul Moine[ti. A[e-
z\mântul social a fost realizat `n ca-
drul proiectului intitulat „{coal\ dup\
[coal\“ [i deserve[te 20 de copii
proveni]i din familiile defavorizate.
Copiii cuprin[i `n program vor primi
`ndrumare [colar\ [i o mas\ la prânz. 
Acest proiect este implementat de
biroul de Asisten]\ Social\ al
Protopopiatului Moine[ti, fiind cel
de-al treilea centru de zi pe care
Sectorul de Misiune [i Filantropie
din Arhiepiscopia Romanului [i
Bac\ului `l deschide pe cuprinsul
eparhiei. La deschiderea acestuia a
colaborat [i Prim\ria Municipiului
Moine[ti, cu sprijinul c\reia s-a
amenajat spa]iul necesar derul\rii
proiectului, [i s-au asigurat jum\tate
dintre por]iile de mâncare oferite
zilnic copiilor, cealalt\ jum\tate fi-
ind asigurat\ de Protopopiatul
Moine[ti. (pr.  Ctin  Gherasim)

Mici colind\tori 
de la Centrul 
„Episcop Melchisedec“
Copiii care beneficiaz\ de activit\]ile
Centrului „Episcop Melchisedec“ au
b\tut la u[a Preasfin]itului Episcop-
vicar Ioachim B\c\uanul, `n pragul
s\rb\torii Na[terii Domnului. ~nso]i]i
de doamna profesor Lucescu Viorica,
directorul adjunct al {colii cu clasele
I-VIII, Nr. 8 din Roman [i profesorul
de religie Casian Silviu, voluntar la
acest centru de binefacere,  copiii au
adus cu ei vestea na[terii Mântuito-
rului lumii. 
Din luna mai a anului 2009, copiii
Centrului beneficiaz\ de Programul
„{coal\ dup\ [coal\“- mas\ gratuit\
zilnic, medita]ii [i educa]ie prin joc.
De Craciun au fost implica]i `n preg\-
tirea programului de colinde [i s-au
bucurat de darurile primite de la
Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\ua-
nul (Pr.  C\t\lin-GGheorghi]\  Cre]u)

Prin purtarea de grij\ [i binecuvân-
tarea Preasfin]itului Ioachim B\c\ua-
nul, credincio[ii roma[cani au pre-
gustat din bucuria tainica a S\rb\-
torilor de iarn\, asistând la un
concert de colinde, desf\[urat `n
Catedrala arhiepiscopal\ din Roman,
`n ziua de 19 decembrie 2009, la care
au participat: corul de maici al
M\n\stirii Varatic, corul �Filomelos“
din One[ti [i corul Seminarului
Teologic din Roman. Cântarea lor [i
cuvântul de `nv\]\tur\ despre
Praznicul Na[terii Domnului [i despre
colind, rostit de c\tre PS Episcop-vicar
Ioachim B\c\uanul cu aceast\ ocazie,
au fost darul duhovnicesc oferit tutu-
ror credincio[ilor din Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului prezen]i `n
acea sear\ `n Catedrala „Sf. Cuvioas\
Parascheva“ din Roman.

~n Ajunul Cr\ciunului, slujitorii Catedralei
arhiepiscopale se `mpart `ntre Altar [i stran\. Ca
`n fiecare an, [i anul acesta, `n mijlocul lor s-a
aflat PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, veghind
`ndeaproape tipicul slujbei [i intonând parte din-
tre cânt\rile specifice s\rb\torii.

Dup\ tradi]ie, cu icoana Na[terii Domnului,
au mers to]i clericii la re[edin]a episcopal\ pen-

tru a vesti darul [i binecuvântarea pe[terii din
Betleem, `n care s-a n\scut Pruncul Iisus.

~n seara de Ajun, PS Episcop Ioachim
B\c\uanul a oficiat slujba Pavecerni]ei Mari cu
Litia Praznicului, `nconjurat de soborul preo]ilor
[i diaconilor Catedralei arhiepiscopale, `n pre-
zen]a a numero[i credincio[i.

De asemenea, Sfânta Liturghie din ziua
praznicului a fost oficiat\ de c\tre PS Ioachim
B\c\uanul, `ntr-o ambian]\ liturgic\ deosebit\, `n
prezen]a unui num\r impresionant de credincio[i.
La chinonic s-a dat citire Pastoralei de Cr\ciun a
IPS Arhiepiscop Eftimie, iar dup\ otpust,
Preasfin]itul P\rinte Ioachim a `nf\]i[at pe larg, `n
cuvântul s\u, `nv\]\tura hristologic\ privind
`nomenirea Fiului lui Dumnezeu. Totodat\, ie-
rarhul Romanului [i Bac\ului a adresat credin-
cio[ilor `ndemnul de a tr\i via]a cre[tin\ auten-
tic\, `n contextul unui moment istoric dificil.

La finalul slujbei, diaconii Iulian Mu[at,
Adrian Ciobanu [i Ionu] Amarinei au fost hi-
rotesi]i arhidiaconi, iar ierom. Elefterie T\rcu]\ a
fost hirotesit protosinghel.

{i la cump\na dintre ani credincio[ii roma[cani
s-au aflat al\turi de p\storul lor [i de to]i preo]ii din
ora[, la slujba de Te Deum de la miezul nop]ii.
Dup\ oficierea slujbei, Preasfin]itul Ioachim B\c\-
uanul a citit rug\ciuni de binecuvântare [i dezle-
gare [i a adresat tuturor celor prezen]i un cuvânt de
`nv\]\tur\, care a avut ca tem\ timpul care se
scurge `n favoarea sau defavoarea sufletelor noas-
tre. A doua zi, slujba Sfintei liturghii a Marelui
Ierarh Vasile, din 1 Ianuarie 2010, a fost oficiat\ de
soborul de preo]i [i diaconi de la Catedrala
arhiepiscopal\. (Pr. Ieronim GHEORGHI}|,
Mare Eclesiarh al Catedralei arhiepiscopale)

Primele S\rb\tori de iarn\ `n
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului

La cump\na dintre ani, credincio[ii roma[cani s-au aflat al\turi 
de PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul [i de to]i preo]ii din ora[, 

la slujba de Te Deum de la miezul nop]ii
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Rug\ciuni
pentru unitatea
cre[tin\ `n
Arhiepiscopia
Romanului [i
Bac\ului

Bisericile cre[tine din `ntreaga lume or-
ganizeaz\, `n fiecare an, `n perioada 18 - 25
ianuarie, seri de rug\ciune pentru unitatea
cre[tin\. Anul acesta, cre[tinii s-au unit `n
rug\ciune sub genericul „Voi sunte]i mar-
torii acestora“. 

~n Bac\u, serile de rug\ciune ecumenic\
au `nceput la biserica romano-catolic\ „Feri-
citul Ieremia“ [i au continuat la biserica „Sf.
Trei Ierarhi“ din Bac\u, unde a fost oficiat\
slujba Vecerniei. Aici, dar [i la alte biserici
din cuprinsul Eparhiei Romanului [i Bac\u-
lui,  reprezentan]ii celorlalte culte cre[tine au
participat la slujba Vecerniei ortodoxe, f\r\
implicare liturgic\, adic\ f\r\ a sluji. Dup\
ceremonia religioas\, reprezentan]ii oficiali
ai cultelor invitate au prezentat m\rturii
asupra convie]uirii pa[nice [i cooper\rii ecu-
menice locale sau regionale ast\zi. ~n ceea ce
prive[te prezen]a la rug\ciunea ecumenic\ or-
ganizat\ de celelalte Biserici cre[tine, clericii
ortodoc[ii au asistat la rug\ciunea acestora,
f\r\ implicare liturgic\, iar, dup\ rug\ciune,
au rostit un cuv=nt pe aceea[i tem\.

La Roman, pe tema propus\ anul acesta
spre medita]ie `n cadrul S\pt\m=nii de
rug\ciune pentru unitatea cre[tin\, a fost or-
ganizat\, la Institutul Teologic Romano-
Catolic Franciscan, miercuri, 20 ianuarie, o
sesiune [tiin]ific\ ecumenic\ la care au par-
ticipat preo]i [i profesori universitari
catolici [i ortodoc[i din Roman, Ia[i, [i
Constan]a. (Pr. Ctin GHERASIM)

Joi, 28 ianuarie 2010, au avut loc, la Semi-
narul „Sf. Gheorghe“ din Roman, manifest\rile
dedicate Sfin]ilor Trei Ierarhi, ocrotitorii in-
stitu]iilor de `nv\]\m=nt teologic din ]ar\, la
care a fost prezent [i Preasfin]itul Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului.

Manifest\rile au debutat cu oficierea Utre-
niei [i Acatistului Sfin]ilor Trei Ierarhi, apoi a
Sfintei Liturghii, de c\tre un sobor alc\tuit din
preo]i profesori ai seminarului [i preo]i ai c\ror
copii urmeaz\ cursurile institu]iei de `nv\]\-
m=nt teologic din Roman.

Apoi a urmat slujba parastasului, la care au
fost pomeni]i ctitorii fondatori ai institu]iei teo-
logice, profesorii [i elevii [i alte personalit\]i
care [i-au desf\[urat activitatea la Seminarul
„Sf. Gheorghe“ din Roman.

De la orele 11.30 a avut loc un simpozion
dedicat celor pe care Biserica i-a numit „Mari
dascali ai lumii [i ierarhi“. ~n cadrul acestei mani-

fest\ri, elevii au sus]inut trei referate: „Ce
`nseamn\ a fi teolog, dup\ Sf. Grigore Teologul“
(elev Ghini]\ Daniel, anul I); „Sublimitatea
preo]iei la Sf. Ioan Gur\ de Aur“ (elev Prepeli]\
{tefan, anul II); „Sf. Vasile cel Mare - Dasc\l al
filantropiei cre[tine“ (elev Diaconu Ilie, anul III).

~n cadrul acestor manifest\ri, corul „Melo-
zii Romanului“, dirijat de arhid. Ionu] Am\-
rinei, a interpretat mai multe piese religioase,
printre care troparul Sfin]ilor Trei Ierarhi, pre-
cum [i alte piese din perioada Triodului. ~n
`ncheiere, Corul „Laudamus“ al Seminarului,
dirijat de Prof. G. Gozar, a interpretat o suit\ de
piese religioase armonizate pe voci.

La finalul manifest\rilor, Preasfin]itul Epis-
cop-vicar Ioachim B\c\uanul a rostit un cuvânt
ocazional, ̀ ndemnându-i pe elevi s\ descopere ̀ n
cei trei Sfin]i Ierarhi pomeni]i, modele de tr\ire
spiritual\ [i intelectual\.La manifestare au fost
prezente numeroase oficialit\]i, preo]i, p\rin]i [i
elevi. (Arhid. Adrian CIOBANU)

Totul a `nceput acum 11 ani, de la `ndemnul M=ntuitorului Iisus, care
ne-a l\sat ca testament: „voi s\ v\ iubi]i unii pe al]ii“. Astfel, an de an, `n
prima zi de luni de dup\ Boboteaz\, ne-am `nt=lnit cu to]ii, uni]i de
dragostea lui Dumnezeu, `n fa]a Sf=ntului Altar.

Fiecare sinax\ a preo]ilor din protoieria trotu[ean\ a avut unicitatea ei,
a[a cum a fost [i aceasta din 2010, reunind to]i slujitorii altarelor din
satele, comunele [i ora[ele arondate protoieriei noastre.

Este o zi a[teptat\ an de an, pentru c\ ne `nt=lnim cu to]ii altfel dec=t
`n modul obi[nuit. {i aceasta pentru c\ este iubire [i pentru c\, prin `nal]ii
ierarhi, avem binecuv=ntarea lui Dumnezeu.

{i anul acesta comuniunea a fost deplin\, pentru c\ ne-au `nconjurat
cu dragostea lor cei peste 600 de credincio[i prezen]i pentru a participa la

Sf=nta Liturghie, `nfrumuse]at\ [i de c=nt\rile coralei „Ierotheos“, con-
dus\ impecabil de pr. Adrian }opa.

Aceasta r\m=ne a fi ziua noastr\, ziua ̀ n care ne unim cu to]ii ̀ n aceea[i
Sf=nt\ Liturghie, pe care, iar\ [i iar\, ne place s\ o s\v=r[im, c\ci ne ofer\
o bucurie de nedescris, pe care o p\str\m mereu `n inim\. E ziua `n care
sim]im cu adev\rat fr\]ietatea, care une[te [i pe care o putem m\rturisi, mai
ales `n felul acesta, Tat\lui nostru, care ne-a menit a-i fi fii [i ucenici.

Sinaxa preo]ilor din Protopopiatul One[ti a fost prilej de mul]umire
pentru cele ce fac parte din planul m=ntuirii noastre: Na[terea Domnului,
T\ierea `mprejur [i Boboteaza fiind doar o parte dintre cele ar\tate nou\,
pentru care am putut zice: „Slav\ }ie, Doamne, Slav\ }ie!“. (Pr.
Justinian ALUPEI, Secretar al Protopopiatului One[ti)

Cu iubire, uni]i `n jurul Sfântului Potir

Sfin]ii Trei Ierarhi omagia]i la
Seminarul Ortodox din Roman
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~n contextul anivers\rii `n
anul 2010 a 1685 de ani de la
primul Sinod Ecumenic de la
Niceea (325) [i a 125 de ani
de la recunoa[terea oficial\
a autocefaliei Bisericii
Ortodoxe Române (1885), la
ini]iativa Preafericitului
P\rinte Patriarh Daniel,
Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a aprobat
- `n [edin]a de lucru din 18-
19 iunie 2009 - ca anul 2010
s\ fie declarat „Anul omagial
al Crezului Ortodox [i al
Autocefaliei române[ti“ `n
Patriarhia Român\. 
Termenul SINOD (lat. CONCILIUM) se

refer\ la adunarea de episcopi (ierarhi) care
reprezint\ `ntreaga Biseric\. Sinod „ecu-
menic“ desemneaz\ adunarea episcopilor din
`ntreaga lume cre[tin\ (gr. OIKUMENE -
lume). ~n istoria Bisericii cre[tine s-au ]inut
(cum m\rturise[te Ortodoxia) 7 sinoade ecu-
menice, ce au luat hot\râri capitale pentru
cre[tinism. 

Uni]i `mpotriva ereziei lui Arie
Sinodul I Ecumenic `l aducem `n aten]ie

`n cele ce urmeaz\. A fost convocat la Niceea
(Asia Mic\), `n anul 325. Dup\ ce `mp\ratul
Constantin cel Mare 1-a `nvins pe Liciniu `n
anul 324, venind la Nicomidia, a auzit c\ `n
Biserica Egiptului izbucniser\ mari ne`n]e-
legeri referitoare la persoana Mântuitorului
Hristos. Arie, din Alexandria, `nva]\ c\ Hris-
tos, Fiul lui Dumnezeu, nu este identic dup\
fire cu Tat\l, fiind subordonat Acestuia. Fiul
este o creatur\ a Tat\lui - afirma Arie. Se n\s-
cuse o mare erezie! Erau amenin]ate unitatea
cre[tin\ [i credin]a adev\rat\ `n Sfânta Tre-
ime, cea de o fiin]\ [i nedesp\r]it\: Tat\l, Fiul
[i Sfântul Duh. 

Comunit\]ile cre[tine din Orient erau
adânc tulburate de aceast\ erezie care nega
dumnezeirea lui Hristos. Exclus din comuni-
tatea Bisericii [i silit s\ p\r\seasc\ Ale-
xandria, Arie a trecut `n Asia, unde a câ[tigat

de partea sa personalit\]i de frunte: renumitul
istoric Eusebiu din Cezareea Palestinei [i pe
episcopul Eusebiu, din ora[ul de re[edin]\
imperial\, Nicomidia. Pentru a pune cap\t
dezbin\rii [i a restaura unitatea Bisericii, pe
care o considera condi]ie esen]ial\ pentru
unitatea statului, Sfântul Constantin a trimis
o scrisoare, prin episcopul Hosius din
Cordoba, mai `ntâi episcopului Alexandru al
Alexandriei [i lui Arie, prin care `i invita s\
se `mpace. Dup\ aceea, pentru prima dat\ `n
istoria Bisericii, a convocat pe to]i episcopii
cre[tini `ntr-un sinod – primul sinod ecu-
menic – care s-a `ntrunit la 20 mai 325, `n
palatul imperial din ora[ul Niceea, `n
Bithynia Asiei Mici (Ion Barnea, Octavian
Iliescu, Constantin cel Mare, Editura
{tiin]ific\ [i Enciclopedic\, Bucure[ti, 1982,
p. 45-46). 

Primul sinod ecumenic
Scopul Sinodului I de la Niceea a fost for-

mularea explicit\ a credin]ei despre Sfânta
Treime. ~mp\ratul Constantin a deschis
[edin]ele Sinodului, printr-o cuvântare `n
limba latin\. Dar lucr\rile Sinodului s-au
desf\[urat `n limba greac\, deoarece cei mai
mul]i dintre episcopi erau orientali. Erau de
fa]\ 318 Sfin]i P\rin]i. Au r\spuns chem\rii
marelui `mp\rat ierarhii `ntregii Biserici,
chiar [i de peste hotarele Imperiului Roman:
din Persia, Go]ia [i Armenia. Istoricul eclesi-
astic Eusebiu de Cezareea ne informeaz\ c\,
la primul sinod ecumenic, a participat [i un
episcop „scit“. Acesta poate fi episcopul
Tomisului (Constan]a) din Scythia Minor
(Dobrogea). Iat\ c\ [i str\românii au fost
prezen]i la marea `ntrunire de credin]\!

Majoritatea episcopilor erau din R\s\ritul
cre[tin. Dintre episcopii occidetali s-a remar-
cat Hosius de Cordoba (Spania) precum [i
prezbiterii Vit [i Vincent (reprezentan]ii pa-
pei Silvestru I (314 - 335). Au participat [i
sfin]i cunoscu]i pe care-i vener\m cu evlavie,
precum: Sfântul mare ierarh Nicolae, Sfântul
Spiridon, Macarie al Ierusalimului, Marcel al
Ancirei etc.

S-au fixat primele 
7 articole din Crez

~ntre sinodali s-a distins Sfântul Atanasie
al Alexandriei (†373). Sub influen]a sa,
Sinodul a hot\rât dogma c\ Dumnezeu-Fiul
este de o fiin]\ cu Dumnezeu-Tat\l. S-au
fixat primele 7 articole din Crez, `n care este

`nf\]i[at\ `nv\]\tura despre dumnezeirea
Fiului. ~n partea `ntâi a simbolului niceean se
arat\ c\ Fiul, Domnului nostru Iisus Hristos,
este „Dumnezeu adev\rat din Dumnezeu
adev\rat, n\scut iar nu f\cut, de o fiin]\ cu
Tat\l, prin Care toate s-au f\cut“. A fost con-
damnat\, astfel, erezia lui Arie.

~ntre alte probleme rezolvate a fost [i sta-
bilirea datei Pa[telui. ~nc\ din secolul al II-
lea existau ne`n]elegeri `ntre cre[tini referi-
toare la serbarea Pa[telui. Sinodul a stabilit
ca „`ntreaga cre[tin\tate s\ serbeze Pa[tele `n
prima duminic\ dup\ lun\ plin\ ce urmeaz\
echinoc]iului de prim\var\. De se `ntâmpla
s\ cad\ `n acela[i timp cu Pa[tele iudeilor,
cre[tinii trebuie s\ amâne Pa[tele `n duminica
urm\toare.“ Data s\rb\torii ~nvierii urma s\
fie comunicat\ de episcopul Alexandriei -
centrul principal al cuno[tin]elor astrono-
mice de atunci.

Sinodul a alc\tuit 20 de canoane referi-
toare la organizarea [i disciplina bise-
riceasc\. Canonul 7 acord\ episcopului de
Ierusalim rangul de mitropolit, avându-se `n
vedere c\ Cetatea Sfânt\ este centrul de unde
s-a r\spândit credin]a `n Hristos.

La 25 august 325 a avut loc [edin]a de
`nchidere a Sinodului. Sfântul Duh `i asistase
pe p\rin]ii sinodului. Se l\murise problema
ridicat\ de erezia lui Arie. Sfântul Constan-

DDOOSSAARR

~n cadrul Sinodului I Ecumenic 
s-au fixat primele 7 articole din Crez,

`n care este `nf\]i[at\ `nv\]\tura 
despre dumnezeirea Fiului

Sfântul Constantin cel Mare [i Sinodul I Ecumenic
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tin, prezent la festivitate, a `ndemnat la ]ine-
rea cu t\rie a hot\rârilor luate de Sinod. A ce-
rut pace [i `n]elegere `ntre cre[tini. 

Este bine s\ ne aducem aminte de toate
acestea. Momentul istoric de la Niceea s\ fie
prilej de reflec]ie [i bucurie pentru to]i cei

care respect\ credin]a, tradi]ia [i istoria aut-
entic\ a Bisericii. (Pr. Prof. Dr. Constantin
LEONTE)

Cancelaria Sfântului Sinod a elaborat un program-cadru cu ca-
racter na]ional bisericesc pentru realizarea, `n anul 2010, a proiec-
tului religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic [i mediatic intitu-
lat „2010 - Anul omagial al Crezului Ortodox [i al Autocefaliei
române[ti“. 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, `n [edin]a sa din ziua
de 18 iunie 2009, a luat `n examinare referatul Cancelariei Sfântului
Sinod `n leg\tur\ cu proclamarea de c\tre Patriarhia Român\ a
anului 2010 ca „An omagial al Crezului Ortodox [i al Autocefaliei
române[ti“. ~n urma discu]iilor care au avut loc [i la propunerea
Comisiei teologice, liturgice [i didactice, Sfântul Sinod a hot\rât:

1. Ia act [i aprob\ ini]iativa Preafericitului P\rinte Patriarh
Daniel privind proclamarea de c\tre Patriarhia Român\ a anului
2010 ca „An omagial al Crezului Ortodox [i al Autocefaliei
române[ti“.

2. Aprob\ programul-cadru na]ional bisericesc ini]iat [i pro-
pus de Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, pentru realizarea
proiectului religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic [i mediatic
intitulat „2010 -Anul omagial al Crezului Ortodox [i al
Autocefaliei române[ti“.

3. Aprob\ ca, `n fiecare eparhie [i `n fiecare [coal\ teologic\, ie-
rarhii eparhio]i s\ ia m\surile necesare pentru a reflecta programul-
cadru na]ional bisericesc intitulat „2010 - Anul omagial al
Crezului Ortodox [i al Autocefaliei române[ti“, prin ac]iuni [i
manifest\ri locale (media, publicistice, conferin]e, `ntruniri [i sim-
pozioane pastorale, teologice, cultural-educative) pentru a sublinia
importan]a Crezului Ortodox `n via]a Bisericii [i a credincio[ilor,
cu contribu]ia profesorilor de teologie, a speciali[tilor, a preo]ilor [i
monahilor, o aten]ie special\ acordându-se recept\rii acestui pro-
gram de c\tre tineret.

4. Aprob\ republicarea `ntr-un singur volum cu titlul
„Autocefalia - libertate, demnitate [i responsabilitate“ a lucr\rii
intitulate „Centenarul Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române“
(EIBMO, Bucure[ti, 1987), precum [i a capitolului „Autocefalie“,
din lucrarea intitulat\ „Autocefalie, Patriarhie, Slujire Sfânt\“
(EIBMO, Bucure[ti, 1995), inclusiv republicarea bilingv\ a
Tomosului de recunoa[tere a Autocefaliei (1885) [i a Tomosului
de ridicare la rangul de Patriarhie a Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne (1925) - `ntr-o nou\ traducere dup\ originalul grecesc, volum
`mbog\]it cu studii [i articole de dat\ recent\ privind autocefalia `n
via]a Ortodoxiei române[ti [i `n dialogul panortodox.

5. Aprob\ elaborarea [i publicarea unui volum intitulat „Via]a [i
activitatea (Sinaxarul) Sfin]ilor P\rin]i de la Sinodul I Ecumenic
de la Niceea (325)“, care va cuprinde lista participan]ilor, inclusiv
sfin]i dobrogeni, despre care exist\ date [i consemn\ri `n sinaxare,
mineie, colec]ii istorice etc.

6. Aprob\ elaborarea [i publicarea unui album intitulat
„Ortodoxia `n arta sacr\“ care va cuprinde reproduceri dup\ cele
mai frumoase [i reprezentative fresce, icoane, miniaturi, mozaicuri,
vitralii, broderii, ]es\turi [i obiecte de orfevr\rie ortodox\, care s\ re-
flecte geneza [i contextul istoric al formul\rii `nv\]\turii de credin]\
ortodoxe, sinoadele ecumenice [i sfin]ii ap\r\tori ai Ortodoxiei.

~n scopul preg\tirii volumului „Ortodoxia `n arta sacr\“,
eparhiile sunt rugate s\ comunice Editurii BASILICA numele
[i adresa exact\ ale bisericilor parohiale [i ale m\n\stirilor
unde se afl\ icoane [i picturi cu reprezent\ri ale sinoadelor e-
cumenice.

7. Ca parte a programului-cadru na]ional bisericesc, aprob\ ca
la Conferin]a pastoral-misionar\ semestrial\ de prim\var\ din
anul 2010 s\ se trateze subiectul intitulat „2010 - Anul omagial al
Crezului Ortodox [i al Autocefaliei române[ti“, cu urm\toarele
subpuncte:

a. Istoria Crezului Ortodox (Simbolul niceo-constantinopoli-
tan);

b. Locul Crezului Ortodox `n cultul ortodox (text [i cântare bi-
sericeasc\);

c. Locul Crezului Ortodox `n cateheza ortodox\ (inclusiv ora de
religie [i programul „Hristos `mp\rt\[it copiilor“);

d. Crezul Ortodox `n dialog cu alte Biserici cre[tine (problema
adaosului Filioque).

8. Aprob\ ca la una din conferin]ele preo]e[ti administrative din
partea a doua a anului 2010 s\ se trateze distinct tema „Autocefalia
Bisericii Ortodoxe Române“, sub toate aspectele redate la punc-
tul 3 din programul-cadru na]ional bisericesc. 

„2010 - Anul omagial al Crezului Ortodox 
[i al Autocefaliei române[ti“

Hot\rârea Sf=ntului Sinod al BOR privind proclamarea anului 2010 
ca an omagial al Crezului Ortodox [i al Autocefaliei române[ti 
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Autocefalia (kefalos – cap,
conducere) este un concept
dezvoltat atunci când
bisericile locale, care se
desprindeau de Patriarhia de
Constantinopol, dobândeau
autonomie, adic\ conducere
proprie, p\strând, cu Pa-
triarhia [i cu toate celelalte
biserici locale, unitatea
dogmatic\ [i comuniunea
eclesial\.
Ideea c\ Biserica din Constantinopol ar fi

singura care are autoritatea de a acorda auto-
cefalia unei alte Biserici se bazeaz\ pe inter-
pretarea Canonului 28 al Sinodului de la
Calcedon (451), care stabile[te c\ Patriarhul
Ecumenic are autoritate asupra „p\mân-
turilor barbare“. Totu[i, mul]i consider\ c\
respectivul canon se referea la anumite
regiuni din jurul vechiului Imperiu Roman,
neavând nicio leg\tur\ cu lumea modern\,
1500 de ani mai târziu.

Unele dintre Bisericile locale [i-au de-
clarat autocefalia, aceasta fiindu-le ulterior
recunoscut\. Aceasta a fost situa]ia pentru:
Biserica Rusiei, Biserica Greciei, Biserica
României, Biserica Albaniei.

Al. I. Cuza [i autocefalia BOR
Prin proclamarea independen]ei de stat a

României, `n data de 9 mai 1877, prestigiul
]\rii noastre a crescut `n afara grani]elor ei.
~ns\, strâns legat de aceasta, a crescut [i au-
toritatea Bisericii Ortodoxe Române, care
mergea pe drumul recunoa[terii de c\tre Pa-
triarhia Ecumenic\ a Constantinopolului, a
autocefaliei (autoguvern\rii). 

De[i recunoa[terea oficial\ a avut loc `n
anul 1885, totu[i, primii pa[i care au dus la
ideea [i posibilitatea `nf\ptuirii acestui act is-
toric au fost f\cu]i de domnitorul Cuza, care,
`n 3 decembrie 1864, aproba o lege – Decre-
tul organic pentru `nfiin]area unei autorit\]i
sinodale centrale; `n articolul 2 prevedea
`nfiin]area unui sinod `n cadrul BOR – adic\
unificarea organiza]iei noastre biserice[ti,
c\reia, `n plan extern, `i urma autocefalia.

Practic, a fost hotar=toare atitudinea fer-
m\ a domnitorului Cuza fa]\ de reac]iile ad-
verse ale Patriarhiei de Constantinopol care,
[tia bine c\, unific\rii Bisericii interne sub un
sinod, `i va urma, nemijlocit, desprinderea de
patriarhia ecumenic\, prin proclamarea auto-
cefaliei. Dup\ `nl\turarea lui Cuza din
scaunul domnesc (11 februarie 1866), pro-
blema autocefaliei a stagnat pentru câ]iva
ani, de[i era foarte limpede c\ se f\cuse un
`nsemnat pas `nainte [i c\ nu se putea renun]a
la lupt\ pân\ la recunoa[terea oficial\. Chiar
`n Constitu]ia din 13 iulie 1866 se stipula c\
„Biserica Ortodox\ Român\ este [i r\mâne
neatârnat\ de orice chiriarhie str\in\, p\s-
trându-[i `ns\ unitatea cu Biserica ecumenic\
a R\s\ritului `n privin]a dogmelor“.

Afirmarea independen]ei 
fa]\ de Patriarhia ecumenic\

O alt\ pozi]ie ferm\, care a dus, implicit,
la recunoa[terea autocefaliei, a fost atitudinea
mitropolitului primat Calinic Miclescu, a-
tunci când patriarhul Ioachim al III-lea a
venit cu unele obiec]ii referitoare la Legea or-
ganic\ [i la ideea de autocefalie, afirmând c\
mitropolia Ungrovlahiei s-ar afla sub „su-
prema suzeranitate spiritual\” a scaunului e-
cumenic. Mitropolitul Calinic Miclescu a do-
vedit, cu temeiuri istorice [i canonice, c\ pa-

triarhul nu are niciun drept de amestec `n tre-
burile noastre interne biserice[ti, f\când, prin
acest r\spuns tran[ant, un pas hot\râtor c\tre
proclamarea autocefaliei bisericii noastre.

Disputa a luat amploare dup\ ce Ioachim
al III-lea al Constantinopolului a trimis tuturor
ierarhilor români o scrisoare plin\ de mustr\ri
[i `nvinuiri, care a fost discutat\ `n [edin]a de
sinod 23 octombrie 1882. Sf=ntul Sinod i-a
dat atunci Episcopului Melchisedec al
Romanului sarcina de a redacta un raport prin
care s\ r\spund\ la toate `nvinuirile aduse; `n
[edin]a din 23 noiembrie 1882 acest raport a
fost prezentat sinodului [i, prin hot\râre si-
nodal\, a fost `naintat Patriarhiei ecumenice. 

Lucrurile s-au a[ezat abia dup\ ce la con-
ducerea Patriarhiei ecumenice va fi instalat
Ioachim al IV-lea, sub a c\rui p\storire s-au
`nceput, prin coresponden]\, discu]iile privi-
toarea la recunoa[terea oficial\ a autocefaliei. 

Aprilie 1885, 
reper in istoria BOR

~n 20 aprilie 1885 a fost trimis\ scrisoarea
mitropolitului primat Calinic Miclescu,
`nso]it\ de o adres\ a ministrului Cultelor,
Dimitrie A. Sturdza, prin care se cerea oficial
recunoa[terea autocefaliei Bisericii Ortodoxe
Române. Dup\ ce patriarhul ecumenic a
`ntrunit sinodul patriarhal la 25 aprilie 1885,
a r\spuns atât mitropolitului primat, cât [i
ministrului cultelor, prin tomosul de autoce-
falie semnat de Ioachim al IV-lea [i de al]i
zece mitropoli]i – datând aprilie 1885 (f\r\ a
specifica ziua). Tot atunci patriarhul a trimis
[i o enciclic\ c\tre toate celelate Biserici,
prin care acestea erau anun]ate de aceast\ re-
cunoa[tere a autocefaliei. 

~n [edin]a de sinod 1 mai 1885, mitropo-
litul primat Calinic Miclescu a anun]at `n
sinod vestea cea bun\, iar `n 6 mai au dat
citirire tomosului de recunoa[tere. La ini]ia-
tiva episcopului Melchisedec al Romanului,
mitropolitul primat a trimis o scrisoare de
mul]umire patriarhului ecumenic. 

Astfel, cu ajutorul vrednicilor de pomeni-
re ierarhi ai acelori vremuri, sprijini]i de con-
duc\torii ]\rii contemporani cu ei, acum 125
de ani s-a s\vâr[it un act istoric de o impor-
tan]\ covâr[itoare prin care, Biserica Ortodo-
x\ Român\ `ncepe o nou\ etap\ de reorgani-
zare prin conducere proprie a vie]ii eclesiale
pe teritoriul ]\rii noastre. (Pr. Florin 
STAMATE - Parohia {esuri)

125 de ani de la recunoa[terea 
Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române
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Anul acesta, la 15 ianuarie, s-au
`mplinit 160 de ani de la na[terea
poetului Mihai Eminescu. Cu acest
prilej, la mormântul poetului, din
cimitirul Bellu din Capital\, a fost
oficiat\ slujba Parastasului de
c\tre Preasfin]itul P\rinte
Varsanufie Prahoveanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Bucure[tilor,
al\turi de un sobor de preo]i [i
diaconi. Evenimente dedicate lui
Mihai Eminescu au fost organizate,
ca `n fiecare an, [i `n alte ora[e din
]ar\. Agen]ia de [tiri Basilica a
Patriarhiei Rom=ne informeaz\ c\
15 ianuarie, ziua de na[tere a lui
Mihai Eminescu, a fost propus\ de
Academia Român\ ca „Zi a
Culturii Na]ionale“ `n ]ara
noastr\.
Poet na]ional [i exponen]ial pentru noi,

Eminescu ofer\ exegezei critice [i câteva poe-
zii cu tematic\ religioas\, ecouri ale unei spi-
ritualit\]i pe care el [i-o asum\ [i `n care se in-
tegreaz\. Sub forma [i `n calitatea de rug\-
ciune, ca expresie a deta[\rii de to]i [i de toate,
dac\ nu chiar a extazului prin care suntem pu[i
`n circuit cu via]a noastr\ spiritual\, apar [i
cele dou\ poezii intitulate Rug\ciune [i R\sai
asupra mea.... (cea din urm\ fiind un sonet
scris `n anul 1880 [i publicat postum, singurul
sonet de inspira]ie religioas\ al poetului).

Rug\ciunea eminescian\ este atât una
colectiv\, sobornic\, rostit\ `n sobornicia in-
teriorit\]ii sale, care cunoa[te „misterul di-
vin“, `ntr-un spirit al salv\rii prin ecumenie
(Rug\ciune), cât [i una personal\, constituit\
`ntr-un dialog lirico-dramatic, `ntre poet [i
Fecioar\ (R\sai asupra mea...). ~n ultimul
caz, poezia devine pur\ `nchinare, iar cel
care se roag\ este ap\sat de una dintre cele
mai mari dureri - neputin]a.

Cultul Fecioarei Maria, primordial `n
Biserica Ortodox\ [i `n cea Catolic\, ]ine de
speran]a redemp]iunii, mântuirii noastre. Ast-
fel, o posibilitate a salv\rii vine din partea Fe-
cioarei Maria, v\zut\ ̀ n calitate de mijlocitoare
[i de `mpreun\ rug\toare: „Cr\ias\ alegându-
te/ ~ngenunchiem rugându-te/ ~nal]\-ne, ne
m=ntuie/ Din valul ce ne bântuie/ Fii scut de
`nt\rire/ {i zid de mântuire/“ (Rug\ciune).

Chipul aureolat al
Fecioarei, care pune
cap\t dualismului a-
parent divinitate - lu-
me natural\ este sin-
gurul `n stare s\ re-
nasc\ sufletul fr\mân-
tat de iminen]a pr\bu-
[irii. Fecioara Maria
restabile[te pacea in-
terioar\ pentru c\ prin
ea se `ntrupeaz\ `n is-
torie entitatea divino-
uman\: „R\sai asupra
mea, lumin\ lin\,/ Ca-n
visul meu ceresc d-odi-
nioar\;/ O, maic\
sfânt\, pururea fecioa-
r\,/ ~n noaptea gându-
rilor mele vin\.“ (R\-
sai asupra mea...).

Imaginea mariologic\
legat\ de simbolul luminii

Privirea poetului [i a `ntregii umanit\]i este
`ndreptat\ spre Maica Cerului, de la care se
cere mijlocire, `ntoarcere a unei priviri cobo-
râte de sus pentru redarea speran]ei, dobândi-
rea mântuirii [i moartea dezn\dejdii. Emines-
cu, `n ambele rug\ciuni lirice, leag\ imaginea
mariologic\ de simbolul luminii, o lumin\ in-
vocat\ s\ coboare pentru a rena[te speran]a.
Nu este vorba, `n niciuna dintre poezii, de o
lumin\ natural\, cum ar fi cea a astrului solar,
a luceaf\rului de diminea]\ etc, care lu-
mineaz\ terestrul, ci este o lumin\ sfin]itoare,
care coboar\, `nsufle]e[te, d\ speran]\, pre-
g\te[te [i `nal]\: „Rug\mu-ne-ndur\rilor/ Lu-
ceaf\rului m\rilor;/ Ascult\-a noastre plân-
geri/ Regin\ peste ̀ ngeri/ Din neguri te arat\,/
Lumin\ dulce, clar\“ (Rug\ciune); „R\sai
asupra mea, lumin\ lin\ (...) Privirea ta de
mil\ cald\, plin\/ ~ndur\toare-asupra mea
coboar\“ (R\sai asupra mea...). Invocarea
luminii este expresia c\ut\rii unui sens al
vie]ii [i a ie[irii din angoas\. 

Lumina care `nso]e[te venirea Fecioarei
nu trebuie s\ fie puternic\, orbitoare, aseme-
nea celei taborice, ci blând\, suav\. Ea co-
boar\ [i d\ speran]\, n\dejde, aduce armonie
[i pace, `ntr-un dialog sincer al inimilor. ~n
religia cre[tin\, centrul fiin]ei umane este ini-
ma, iar acest dialog al inimilor, fundamentat
pe rug\ciune [i poc\in]\, ca recunoa[tere a
vinov\]iei [i a statutului de simpl\ creatur\,
vine s\ `nt\reasc\ dorin]a de isp\[ire, de mân-
tuire a poetului. 

Participant la un dialog mistic
~n urma ajutorului cerut „maicii sfinte“,

`ntre cei doi protagoni[ti ai dialogului sacru
se `nfirip\ o rela]ie personal\ eu-tu, adâncit\
de tonul implorator al eului care-[i asum\ o
existen]\ de damnat, pus\ sub semnul unei
vine tragice: „Speran]a mea tu n-o l\sa s\
moar\/ Din inima-mi – adânc noian de
vin\“( R\sai asupra mea...). Ruga poetului
devine cople[itoare, atunci când recheam\
Fecioara s\-i r\sar\ deasupra, s\-i redea
tinere]ea [i arden]a creatoare. Nu reacunoa[-
tem aici nimic din orgoliul `ntâlnit ulterior `n
poezia religioas\ arghezian\, dar nici din
solitudinea c\utat\ cu obstina]ie, dorit\, a ti-
tanului romantic. Personalitatea poetului-ge-
niu [i sfin]enia Madonei re`nviaz\ un dialog
mistic. Recâ[tigarea tinere]ii poetului prin
pogor=rea Fecioarei, insistent invocat\, este
rezultatul unirii a dou\ dimensiuni: una su-
pus\ metamorfozei timpului- „acum“ - [i una
care transcende timpul - „pe veci“. Din
aceast\ nou\ realitate, `mb\tat\ mistic de „lu-
mina lin\“, Fecioara reapare pentru a integra
fiin]a poetului `n „cerul de stele“, peste care
ea este `mp\r\teas\: „D\-mi tinere]ea mea,
red\-mi credin]a/ {i reapari din ceriul t\u de
stele:/ Ca s\ te-ador de-acum pe veci,
Marie!“ (R\sai asupra mea...).

{i astfel, Eminescu, prin rug\ciune [i invo-
carea luminii, reveleaz\ ortodoxist problema
culmin\rii omului, a `n\l]\rii [i `nve[nicirii lui.
Problematica mântuirii umane presupune
asumarea unui „noian de vine“, stabilirea unui
dialog peste fire [i `ntrez\rirea necunoscutu-
lui. (Prof. dr. Mihaela B|LTOI) 

Metafizica rug\ciunii eminesciene

Monumentul „Mihai Eminescu“ din One[ti
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~n focul luptelor pentru Unire,
clerul roma[can a fost al\turi de
partidul unionist, sprijinindu-i cu
entuziasm ac]iunile.
~n galeria marilor clerici patrio]i,
un loc de cinste `l ocup\ Iconomul
Dimitrie Matca[, protoiereul Ro-
manului, profesor [i director al Se-
minarului Teologic din Roman, pre-
[edinte al Consistoriului Eparhial
[i deputat `n Adunarea Ad-hoc a
Moldovei. Un bun prilej de adu-
cerea aminte [i cinstire `l constituie
aniversarea, anul acesta, a 190 de
ani de la na[terea sa.

Dup\ publicarea firmanului de convocare a
Adun\rii Ad-hoc [i a afi[ului emis de Caimaca-
mul Vogoride, la 4 martie 1857, s-a trecut, `n `n-
treaga Moldov\, la `ntocmirea listelor electorale.
Modul cum s-au desf\[urat alegerile la Roman
las\ de dorit [i din cauza implic\rii epicopului
Nectarie Hermeziu, care s-a al\turat taberei anti-
unioniste, la influen]a fratelui s\u, Grigorie
Hermeziu, pre[edintele Tribunalului Roman.

Prin adresa nr. 207/1.04.1857, locotenentul
de episcop, Nectarie, cerea Consistoriului Epar-
hial de la Roman s\ deschid\ listele pentru `n-
scrierea tuturor preo]ilor care `ndeplinesc con-
di]iile cerute de firman.

Lista `ntocmit\ cu acest prilej cuprindea un
num\r de 27 de preo]i [i diaconi, iar pentru ale-
geri s-a fixat ziua de 30 iunie/12 iulie 1857.

Aflând c\ majoritatea preo]ilor doreau s\
aleag\ pe protoiereul Dimitrie Matca[, cunoscut
pentru convingerile sale unioniste, dar [i pentru
preg\tirea sa temeinic\, locotenentul de episcop
Nectarie a chemat la dânsul preo]ii roma[cani,
folosind metode de intimidare, amenin]=ndu-i
c\ vor fi „alunga]i din târg“ [i sugerându-le s\-l
aleag\ pe iconomul Teodor Gheorghiu, candi-
datul Guvernului.

Clerul roma[can 
[i Unirea Principatelor

Printr-o adres\ cu num\rul 422/7 iulie 1857,
`naintat\ Departamentului Cultelor, Nectarie `l
g\se[te vinovat de nesupunerea preo]ilor pe
Dimitrie Matca[ [i `l destituie din func]ie, o
m\sur\ sever\ pentru a-l `ndep\rta pe acest

preot patriot de ceilal]i slujitori [i pentru a 
destr\ma unitatea lor de ac]iune.

Efectul `ns\ a fost altul decât cel scontat.
Dintre cei 25 de preo]i `nscri[i pe liste, s-au
prezentat la alegeri doar 2 [i ace[tia la insis-
ten]ele noului protoiereu Teodor Gheorghiu.

Despre felul cum s-au desf\[urat alegerile [i
suferin]ele preo]ilor roma[cani vorbesc proteste-
le `naintate de 17 preo]i din Roman, Mitropoliei.
Alegerile ilegale au fost anulate la 12/24 august
1857, organiz=ndu-se din nou. De aceast\ dat\
separati[tii au cedat `n fa]a ofensivei unioni[tilor.

Ziua de 29 august 1857 a `nsemnat triumful
unioni[tilor `n alegeri, pretutindeni `n Moldova.
Cu aceast\ ocazie, `ntr-un singur glas, cu o sin-
gur\ voin]\, preo]ii roma[cani l-au ales pe Dimi-
trie Matca[ ca mesager al Romanului ̀ n Adunarea
}\rii, punându-[i mari speran]e `n el, f\r\ a fi
dezam\gi]i, c\ci dolean]ele lor au fost exprimate
cu fermitate de c\tre cel mai autorizat dintre ei.

„Podoab\ a clerului roma[can 
[i fala clerului ]\rii `ntregi“

Pentru a putea descoperi personalitatea di-
namic\ [i complex\ a acestui distins slujitor la
Altarul Bisericii dar [i la Altarul Neamului s\u,
trebuie s\ ne `ntoarcem cu mintea la contextul
evenimentelor timpului ̀ n care a tr\it [i a activat.

S-a n\scut `ntr-o
familie modest\, la 10 apri-
lie 1820, `n comuna Oancea, ]inutul Covurlui.
Având voca]ie pentru a sluji Biserica, a fost
`nscris la Seminarul Veniamin de la Socola, ter-
minând printre primii, cu multe sacrificii, deoa-
rece a r\mas orfan. A fost remarcat `n [coal\ [i
a fost numit, dup\ absolvire, pedagog (1845),
iar apoi, prin concurs „catihet“ la {coala Epar-
hial\ de la Roman (1846). A fost hirotonit preot,
iar pentru activitatea sa deosebit\ a primit dis-
tinc]ia de „iconom“(1848).

A fost ales protoiereu al Romanului (1850),
pre[edinte al Consistoriului Eparhial (1851), di-
rector al noului Seminar Teologic (1858) [i pro-
fesor de dogmatic\, pastoral\ [i retoric\, vreme
de 24 de ani, pân\ la pensionare, `n 1882. A fost
sfetnic devotat al celor ce purtau destinele Bi-
sericii [i ]\rii: episcopii Isaia Vicol, Melchise-
dec {tef\nescu, Ioanichie Flor, domnitorul Ale-
xandru Ioan Cuza, primul-ministru al României
Mihail Kog\lniceanu, Vasile Alecsandri s.a.

Dup\ o via]\ exemplar\, a trecut la cele
ve[nice `n ziua de 24 octombrie 1892, fiind
`nmormântat `n vecin\tatea capelei episcopului
Ioanichie Flor. 

Dintre ini]iativele sus]inute de dânsul `n ca-
litate de membru `n Divanul Ad-hoc (singurul
preot de mir ales `n acest for suprem) amintim:
instruc]iunea public\, gratuit\ [i obligatorie;
`mpropriet\rirea s\tenilor; autocefalia Bisericii
Moldovei; reorganizarea `nv\]\mântului teo-
logic [i a monahismului; `nfiin]area unei Autori-
t\]i Sinodale Centrale, `n care s\ fie reprezentat\
[i preo]imea fiec\rei eparhii. Al\turi de Mel-
chisedec {tef\nescu [i Neofit Scriban, protopo-
pul Dimitrie Matca[ r\mâne `n memoria posteri-
t\]ii „o podoab\ a clerului roma[can [i fala cleru-
lui ]\rii `ntregi“, `n zbuciumatul secol al XIX-
lea. (Pr. Dr. Aurel-Florin }USCANU, pro-
toiereu al Protopopiatului Roman)

Morm=ntul
p\rintelui
Dimitrie
Matca[,
aflat `n
vecin\tatea 
capelei
episcopului
Ioanichie 
Flor

Protopopul Romanului Dimitrie Matca[,
`n slujba Unirii Principatelor
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~n fiecare an, pe 10 ianuarie,
credincio[ii Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului au prilejul de a-l s\rb\tori
pe singurul b\c\uan trecut `n r=ndul
sfin]ilor, pe Cuviosul Antipa de la
Calapode[ti.

Anul acesta, sute de credincio[i, mai mul]i ca
niciodat\, au participat la hramul M\n\stirii „Sf.
Cuv. Antipa de la Calapode[ti“ din jude]ul Bac\u.
Dup\ oficierea Sfintei Liturghii din ziua hramului,
din `ncredin]area PS Episcop Ioachim B\c\uanul,
au fost oferite distinc]ii de vrednicie primarului co-
munei Dealul Morii, Vasile Savin, [i inginerului Mi-
rel Bostan, care coordoneaz\ lucr\rile de construc]ie
la M\n\stirea „Sf=ntul Antipa“ de la Calapode[ti.

Cinstirea cuvenit\ i s-a adus Cuviosului
Antipa [i la Paraclisul Catedralei arhiepiscopale
din Roman, unde s-a organizat procesiunea an-
ual\ cu icoana Sf=ntului. 

Pe urmele Sf=ntului Antipa
~n urm\ cu aproape 50 de ani, pe uli]ele satu-

lui Calapode[ti `[i f\cea apari]ia un grup care stâr-
nea curiozitatea s\tenilor. Surprinz\torii c\l\tori
veneau tocmai de la M\n\stirea Valaam aflat\ pe
insula Ladoga, lâng\ grani]a Rusiei cu Finlanda.
Ce `i f\cuse pe acei c\ug\ri ru[i s\ vin\ de la cap\-
tul lumii chiar aici, `n c\tunele de la Calapode[ti?
Cu greu au ajuns `n locurile pe unde `[i purtase
pa[ii `n urm\ cu peste o sut\ de ani sfântul pentru
care f\cuser\ acest pelerinaj: Sfântul Antipa. Ar fi
vrut s\ se `nchine la biserica cu hramul Sfântului.

Dar cei de aici nici nu [tiau despre unul de al lor
care s\ fi ajuns sfânt [i care, de patru decenii, era
trecut ̀ n r=ndul sfin]ilor, at=t de greci c=t [i de ru[i.
Totu[i, `nainte de a se `ntoarce `n m\n\stirea lor,
c\lug\rii ru[i i-au dat `n dar preotului de la biseri-
ca din sat crucea de c\lug\rie a Cuviosului Antipa.
Dup\ ce i s-a pierdut urma vreme de mul]i ani,
crucea Sfântului Antipa a fost recuperat\ printr-o
minunat\ rânduial\ de c\tre stare]ul m\n\stirii,
p\rintele Pahomie. 

Primul hram `nchinat Sfântului
Cuvios Antipa, la Calapode[ti

Ast\zi, `n satul natal al Sfântului, se ridic\ o
m\n\stire care `i poart\ hramul. Bazele acesteia au
fost puse `n anul 1997, c=nd au fost adu[i aici
c=]iva c\lug\ri. Pe data de 10 ianuairie 2006, c=nd
se celebrau 100 de ani de la canonizarea Sfântului,
a avut loc o Liturghie arhiereasc\ oficiat\ de PS
Ioachim B\c\uanul, pe atunci Arhiereul-vicar al

Episcopiei Romanului. Dup\ Sfânta Liturghie a
avut loc ceremonia de instalare a noului stare] al
m\n\stirii, p\rintele ieromonah Pahomie Parfene.
Tot atunci a avut loc primul hram `nchinat
Sfântului Cuvios Antipa [i s-a stabilit ca acesta s\
fie s\rb\torit `n fiecare an pe data de 10 ianuarie. 

~n data de 25 iunie 2006 a fost pus\ piatra de
temelie a noii biserici `nchinat\ Sfântului Cuvios
Antipa [i Tuturor Sfin]ilor Români. 

Ridicat\ pân\ la acoperi[
Construc]ia propriu-zis\ a a noii biserici a

`nceput `n toamna anului 2006.

~n vara anului 2008, dup\ hramul `nchinat Tu-
toror Sfin]ilor Români, a fost a[ezat\ la loc de cin-
ste crucea de c\lug\rie a Sfântului Antipa, cruce a-
dus\ de grupul de c\lug\ri ru[i tocmai de la m\n\s-
tirea Valaam. ~mbr\cat\ `n aur [i argint, prin ajuto-
rul primit din partea unui grup de credincio[i din Bu-
cure[ti, crucea se afl\ ast\zi depus\ spre `nchinare. 

Pe `ntreaga durat\ a anului 2008, `n ciuda di-
ficult\]ilor financiare, perseveren]a [i necon-
tenita lupt\ a stare]ului, ierom. Pahomie Parfene,
au dat roade. La finalul anului 2009 l\ca[ul de
cult era ridicat pân\ la acoperi[. 

Nici biserica veche nu a fost uitat\. S-au `nlo-
cuit aici geamurile [i u[ile cu structuri de termopan,
iar mobilierul vechi a fost schimbat `n totalitate.

Necesit\]ile ob[tei - format\ azi din 6 per-
soane - au impus realizarea unui proiect pentru
un nou corp de cl\diri, st\re]ie, beci [i garaj. De
asemenea, se inten]ioneaz\ construirea `n incinta
m\n\stirii [i a unui centru cu obiecte liturgice
care s\ prezinte istoricul locurilor [i al a[ez\rilor
monahale [i biserice[ti. 

Prin grija lui Dumnezeu [i cu rug\ciunile
Sfântului Cuvios Antipa, Calapode[tiul va avea
`ntr-o bun\ zi o m\n\stire `n care credincio[ii s\
se poat\ `nchina, oricine [tiind c\, acolo, este
casa Sfântului! (Protos. Pimen COSTEA)

Sfântul Antipa, ocrotitorul
Paraclisului arhiepiscopal

Sfântul b\c\uan, Antipa, este [i ocrotitorul
Paraclisului din incinta Centrul eparhial de la
Roman. La pr\znuirea sa au luat parte to]i mem-
brii corpului administrativ ai Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului [i slujitorii Catedralei
Arhiepiscopale. Ace[tia s-au rugat Sfântului
`mpreun\ cu credincio[ii `n Paraclisul „Sfântul
Antipa“, unde au s\vâr[it slujba acatistului.

~n procesiune cu icoana Sfântului (foto) s-a
mers `n Catedrala arhiepiscopal\, unde a fost `n-
tâmpinat Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, pen-
tru a oficia Vecernia Mare [i Litia. Slujba Sf=n-
tului Antipa, compus\ de Preasfin]itul Episcop
Ioachim B\c\uanul, a `mpodobit minunat
pr\znuirea sfântului, fiind interpretat\ psaltic, `n
stil bizantin, de corala Seminarului Teologic din
Roman, dirijat de Arhid. Ionu] Am\rinii.

La final slujbei, Preacuviosul P\rinte E-
xarh, Protos. Pimen Costea, a ]inut un cuvânt
de `nv\]atur\, `n care a evocat via]a ocrotitoru-
lui eparhiei noastre, f\când cunoscut credin-
cio[ilor efortul PS Episcop Ioachim de a aduce
`n eparhie m\car o parte din moa[tele Sfântu-
lui Antipa. (Pr. Ieronim GHEORGHI}|)

S\rb\toare `n casa Sfântului
Antipa de la Calapode[ti

De[i lucr\rile la biserica M\n\stirii
„Sf. Antipa“ de la Calapode[ti au
ajuns la acoperi[, slujbele se ofi-

ciaz\ `nc\ la biserica veche, a
parohiei Dealul Morii
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~nfiin]at `n iulie 2000, cu binecuvântarea
IPS Eftimie al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, cu sprijinul nemijlocit al PS Ioachim
B\c\uanul [i coordonat de p\rintele stare] pro-
tos. Claudiu Pan]`ru, schitul „Sf. Cuv. Eftimie
cel Mare“ d\ viabilitate locului udat [i `nro[it de
sângele atâtor mii de osta[i, omagiind [i
`ntre]inând viu cultul eroilor din zona Cire[oaia,
martora unora dintre cele mai dramatice [i mai
sângeroase lupte din Primul R\zboi Mondial. 

~n cinstea a 14.000 de rom=ni
Eroismul f\r\ de seam\n cu care trupele

române au luptat aici pentru libertate, demnitate
[i neatârnarea patriei noastre au stârnit ad-
mira]ia contemporanilor [i recuno[tin]a noastr\. 

Monumentele de la Co[na, Cire[oaia,
M\gura, cimitirele de la Poieni [i de la Biserica
„Sf. Nicolae“ sunt m\rturia recuno[tin]ei ge-
nera]iilor care au urmat fa]\ de jertfele celor
14.000 de osta[i c\zu]i aici, `n vara anului 1917,
pentru ap\rarea gliei str\bune. Marele teatru de

r\zboi de pe masivul Cire[oaia a r\mas marcat
cu cruci de mesteac\n, care `n timp, au putrezit,
s-au rupt [i au c\zut. Acele cruci au fost
`nlocuite `n anul 2005 cu o biseric\ foarte fru-
moas\ din lemn [i cu un monument impresion-
ant `nchinat eroilor ce [i-au pierdut via]a `n
luptele purtate aici. Parte integrant\ a schitului,
cele dou\ edificii `ntregesc ansamblul arhitec-
tonic al sih\striei de pe Cire[oaia, armonizându-
se perfect cu celelalte cl\diri ce deservesc
ob[tea de aici [i pelerinii sau vizitatorii ce iau
contact cu aceast\ oaz\ de spiritualitate.
Rug\ciunea ne`ncetat\ a c\lug\rilor de la schit,
slujbele ce se oficiaz\ aici, parastasele f\cute `n
cinstea eroilor c\zu]i, se constituie `ntr-o can-
del\ vie, a c\rei flac\r\ vegheaz\ la c\p\tâiul
bravilor no[tri osta[i. 

Slujb\ de hram 
[i pomenirea eroilor

Anul acesta, `n ziua hramului, „s-a oficiat
slujba Ceasurilor, dup\ care a urmat Acatistul [i

Sfânta Liturghie, s\vâr[it\ de un sobor de preo]i
condus de pr. {tefan Curcu]\, slujitor la Biserica
«Sf. Nicolae» din One[ti. La final, a avut loc
slujba Parastasului pentru eroii c\zu]i, pe aceste
locuri, pentru ap\rarea patriei [i re`ntregirea
neamului rom=nesc. A[a cum este tradi]ia, to]i
credincio[ii prezen]i au participat la agapa
fr\]easc\“, a declarat pentru Ziarul Lumina pro-
tos. Claudiu Constantin Pan]`ru. (Protos.
Pimen COSTEA, Exarh al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului)

Singura biseric\ din Mitropolia Moldovei [i Bucovinei
`nchinat\ Sf=ntului Eftimie cel Mare se afl\ `n Târgu Ocna. Pe
masivul Cire[oaia, la câ]iva km de Tg. Ocna, se afl\ schitul
`nchinat „Sf. Cuv. Eftimie cel Mare“, loc de medita]ie [i
spiritualitate, ce mângâie prin rug\ciunea lui multe suflete
doritoare de lini[te sufleteasc\ [i `nsetate de pustie [i de cer. 

De Sfântul Eftimie, la Târgu Ocna,
se `nal]\ rug\ciuni pentru eroi

Schitul „Sf=ntul Eftimie cel Mare“

~~nn  ffiieeccaarree  aann,,  ppee  ddaattaa  ddee  2200  iiaannuuaarriiee,,  
IIPPSS  EEffttiimmiiee,,  aarrhhiipp\\ssttoorruull  EEppaarrhhiieeii  RRoommaannuulluuii  

[[ii  BBaacc\\uulluuii,,  sseerrbbeeaazz\\  zziiuuaa  `̀nn  ccaarree  
eessttee  ppoommeenniitt  SSffâânnttuull  cc\\rruuiiaa  `̀ii  ppooaarrtt\\  nnuummeellee..

IPS Arhiepiscop Eftimie, la ziua onomastic\
~n fiecare an, pe data de 20 ianuarie, IPS Eftimie, arhip\storul Eparhiei

Romanului [i Bac\ului, serbeaz\ ziua `n care este pomenit Sfântul c\ruia `i
poart\ numele. Al\turi de angaja]ii Centrului eparhial [i de to]i slujitorii
Catedralei arhiepiscopale, Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcopul Ro-

manului [i Bac\ului, a `n\l]at rug\ciuni pentru `nt=ist\t\torul Arhie-
piscopiei Romanului [i Bac\ului. 

Dup\ slujba Sfintei Liturghii a fost oficiat\ slujba de Te Deum de c\tre
p\rintele Ioan Gherasimescu, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului, al\turi de preo]ii Centrului eparhial, `n prezen]a a numero[i cre-
dincio[i. Cu aceast\ ocazie, s-au `n\l]at rug\ciuni c\tre Bunul Dumnezeu s\-i
ocroteasc\ pe cei doi ierarhi ai Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. 

Via]a `nc\rcat\ de ani, dar [i de realiz\ri, a „bunului Eftimie“ a fost
creionat\ `n cuvinte alese de c\tre pr. vicar Ioan Gherasimescu. „S\ dea
Dumnezeu s\n\tate ~naltpreasfin]itului Eftimie, s\-l aib\ `n paza Sa pentru
grija ce a purtat-o acestei eparhii at=]ia ani, ajutor [i `n]elepciune Preasfin]it-
ului Ioachim, colaboratul apropiat al ~naltpreasfin]iei Sale, cel ce a fost
r=nduit de Dumnezeu [i Sf=ntul Sinod s\ coordoneze [i s\ dinamizeze ac-
tivit\]ile Centrului eparhial ̀ n ultimii ani“, a spus, printre altele, pr. vicar Ioan
Gherasimescu. La finalul slujbei, Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul [i membrii
Centrului eparhial s-au deplasat la re[edin]a IPS Arhiepiscop Eftimie, pentru
a-l felicita cu ocazia zilei onomastice. ~naltpreasfin]ia Sa a mul]umit tuturor
pentru rug\ciunile f\cute: „V\ mul]umesc c\ v-a]i rugat pentru mine [i pen-
tru c\ a]i venit s\ m\ felicita]i. Dumnezeu s\ v\ binecuvinteze!“, a spus ven-
erabilul ierarh al Romanului [i Bac\ului. A primit cu bucurie florile deosebite
ce i s-au adus [i a f\cut fotografii cu fiecare. ~n `ncheiere s-a intonat Polihro-
niul. (Pr. Ieronim GHEORGHI}| [i pr. Ctin GHERASIM)
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