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EDITORIAL

3anul VI (XIV) nr. 5-6

† IIOACHIM BB|C|UANUL,
Episcop-vvicar aal

Arhiepiscopiei RRomanului 
[i BBac\ului

Hristos a venit s\ sature nu [apte miliarde, ci
mul]imi infinite de oameni, care se vor succeda
pân\ la sfâr[itul veacurilor, din pâinea euharistic\
n\scând „universul euharistic“. ~n minunea cu
`nmul]irea a cinci cinci pâini [i doi pe[ti se arat\
acest fapt pentru prima dat\ `n activitatea Sa
p\mânteasc\.

S\ intr\m `n miezul problematicii. Mai `ntâi,
textul Sfântului Matei este clar. Locul unde
Hristos avea s\ ne prezinte universul euharistic
„era pustiu“ (versetul 15), deci nu era pe Valea
fertil\ a Iordanului sau a Lacului Tiberiadei, care
este `nconjurat de o vegeta]ie luxuriant\. Nu, El
alege „pustiul“, pentru c\ acesta con]ine vidul e-
xisten]ial, ariditatea unei fiin]\ri `ntru absen]a lui
Dumnezeu. De altfel, pustiul este locul predilect
al medita]iilor hristice, `ns\, de data aceasta,
vestea uciderii ~naintemerg\torului adus\ de
apostoli ~l determin\ ca, `mpreun\ cu ei, s\ Se re-
trag\ spre un loc pustiu, dincolo de Marea
Galileii, aproape de cetatea Betsaidei.

Mântuitorul a atras mul]imile `n pustiu, le-a
vorbit pân\ seara [i le-a t\m\duit bolnavii lor,
adic\ S-a preocupat de problemele lor suflete[ti,
`nt\rindu-i `n credin]\, dându-le speran]\, ar\tân-
du-le incomensurabila Sa dragoste: „{i ie[ind, a
v\zut mul]ime mare [i I S-a f\cut mil\ de ei [i a
vindecat pe bolnavii lor“ (Mt. 14, 14), „erau ca
ni[te oi f\r\ p\stor [i I S-a f\cut mil\ de ei“ (Mc.
6, 34); „le vorbea despre `mp\r\]ia lui Dumne-
zeu, iar pe cei care aveau trebuin]\ de vindecare,
`i f\cea s\n\to[i“ (Lc. 9, 11). 

Programul social al Bisericii
„{i f\cându-se sear\, ucenicii s-au apropiat

de El zicându-I: D\ drumul mul]imilor ca s\ se
duc\ `n sate s\-[i cumpere mâncare“ (Mt. 14,
15). La aceste vorbe, Iisus, v\zând c\ apostolii nu
realizeaz\ sensul duhovnicesc al cuvintelor Sale
[i al mesajului S\u, puterea hr\nitoare a cuvântu-
lui S\u, `n sens mistic, (mai devreme, tot `n
pustiu, ispitit fiind, a r\spuns: nu numai cu pâine

Sfânta Euharistie - mijloc de comuniune
`ntre Hristos [i Biseric\

Menirea Bisericii este `n mod principal de a c\l\uzi lumea spre
~mp\r\]ia lui Dumnezeu, unde nimeni nu se `nsoar\, nici se m\rit\,
nimeni nu mai m\nânc\ din mâncarea biologic\, ci doar din cea
teologic\ [i se `mp\rt\[e[te din festinul euharistic, unde Se jertfe[te
~nsu[i „Mirele Bisericii“, Care se consum\ [i nu se epuizeaz\ niciodat\.
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EDITORIAL
Pustiul BBetsaidei aa ddevenit uun ssfânt ddisc ppe
care mmiridele uumane aa[teptau pprefacerea,

transubstan]ierea [[i iintegrarea llor 
`n ccomuniunea ccu DDumnezeu.

va tr\i omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura
lui Dumnezeu), le r\spunde: „N-au trebuin]\ s\
se duc\; da]i-le voi s\ m\nânce!“ (Mt. 14, 16).
De ce oare spune Hristos aceasta? Oare nu [tia El
c\ locul este pustiu [i c\ nimeni nu are de mân-
care? Evanghelistul Ioan spune chiar c\ Iisus
`ntreab\ retoric pe Filip, care era din Betsaida,
(In. 12,21) „de unde vom cump\ra pâine, ca s\
m\nânce ace[tia?“, iar Filip face un calcul arit-
metic, zicând: „Dac\ s-ar cump\ra pâine de 200
de dinari, nu ar fi suficient!“ (Ioan 6,7). 

Hristos le spune aceste vorbe pentru c\
dore[te s\ fixeze [i programul social al Bisericii.
Acest „da]i-le voi s\ m\nânce“ este important
pentru veacurile cre[tine pân\ la sfâr[itul lor, dar
nu e primordial. Menirea Bisericii este `n mod
principal de a c\l\uzi lumea spre ~mp\r\]ia lui
Dumnezeu, unde nimeni nu se `nsoar\, nici se
m\rit\, nimeni nu mai m\nânc\ din mâncarea bi-
ologic\, ci doar din cea teologic\ [i se
`mp\rt\[e[te din festinul euharistic, unde Se
jertfe[te ~nsu[i „Mirele Bisericii“, Care se con-
sum\ [i nu se epuizeaz\ niciodat\. Deci scopul
principal al Bisericii este ceea ce a f\cut Hristos:
s\ `nve]e, s\ sfin]easc\ [i s\ conduc\ pe credin-
cio[i c\tre aceast\ ~mp\r\]ie. {i acestea toate se
`mplinesc [i sunt `ncununate prin Sfânta
Euharistie. Dar Hristos cuno[tea inimile oame-
nilor care sunt `nclinate spre r\u; cuno[tea [i fap-
tul c\ omul uit\ de Dumnezeu; cuno[tea [i faptul
c\ unii cre[tini vor ajunge s\ confunde cele ale
Cezarului cu cele ale lui Dumnezeu; [tia c\
avari]ia nu va fi abolit\ [i c\ minunile cu
`nmul]irea biologic\ a pâinii nu vor fi sesizate de
oameni. De aceea angajeaz\ institu]ia Sa divino-
uman\ [i la factorul social-filantropic. Altfel
spus, Biserica, fie c\ face ea, dac\ are cu ce, fie
c\ determin\ pe cei c\rora „le rode[te ]arina din

bel[ug“ s\ dea de mâncare celor lipsi]i [i defa-
voriza]i, trebuie s\ fac\ [i filantropie. 

Foamea de `ndumnezeire
Urm\rind mai departe firul Evangheliei, ve-

dem c\ accentul nu cade pe acest aspect, c\ toc-
mai dup\ aceast\ porunc\ vine esen]ialul. Pe fon-
dul dialogului de surzi, Hristos deschide
Universul S\u: Apostolul Andrei prezint\ pe un
copil care avea cinci pâini de orz [i doi pe[ti pe
care Hristos porunce[te s\ le aduc\ la El (In. 6, 9).
De ce dar cinci pâini [i de ce doi pe[ti?
Simbolistica acestor numere a fost evaluat\ de
hermeneu]ii biblici, astfel `ncât num\rul pâinilor
trimitea inevitabil la cele cinci sim]uri cu care a
fost `nvestit\ fiin]a uman\ [i care prin hran\
duhovniceasc\ trebuie s\ se spiritualizeze, având
ca fundament adev\rul exprimat de ideograma
greceasc\. Pe de alt\ parte, minunea aceasta
poate fi `ncadrat\ `ntr-un tablou euharistic `n care
Hristos ofer\ umanit\]ii Trupul S\u care d\ via]\
[i care potole[te foamea fiin]ial\ de `ndumnezeire
a unei lumi ce `[i a[tepta P\storul. Proscomidia se
oficiaz\ din materia tainei: cinci prescuri, una
principal\, din care preotul slujitor scoate Sfântul
Agne] ce se va preface `n ~nsu[i Trupul
Mântuitorului Iisus Hristos. Aceast\ prescur\
simbolizeaz\ pe Fecioara Maria - N\sc\toarea.
Cei doi pe[ti simbolizeaz\ cele dou\ firi pe care
Iisus le are - dumnezeiasc\ [i omeneasc\ - [i
trimit pe de o parte la comuniunea celor dou\ firi
`n persoana Domnului Iisus, iar pe de alta, la co-
muniunea dintre Dumnezeu [i om. IXTYS, `n
limba greac\, `nseamn\ Iisus Hristos Fiul lui
Dumnezeu Mântuitorul [i nu este altceva decât
s\mân]a ce ascunde `n ea adev\rul care, m\rtu-
risit, aduce dup\ sine câ[tigarea vie]ii ve[nice:

„aceasta este Via]a ve[nic\: s\ te cunoasc\ pe
Tine, singurul [i adev\ratul Dumnezeu“ (In. 17,
3). Ofrandele apar]in unui copil, adic\ unei fiin]e
curate, inocente, nevinovate. Nu `ntâmpl\tor
copilul este luat de Dumnezeu ca model de
cur\]ie [i icoan\ a `mp\r\]iei Sale: „De nu v\ ve]i
`ntoarce [i nu ve]i fi ca [i copiii, nu ve]i putea in-
tra `n ~mp\r\]ia lui Dumnezeu“ (Mt. 18, 3). ~n
alt\ parte, Hristos zice: „Dac\ aduci darul t\u la
altar [i e[ti certat cu fratele t\u, mergi, `mpac\-
te cu pârâ[ul t\u [i apoi vin\ [i ofer\ darul t\u al-
tarului“ (Mt. 5, 23). A[adar, nimic necurat nu
intr\ `n ~mp\r\]ia lui Dumnezeu. Din preg\tirea
Liturghiei Euharistice, adic\ a `nmul]irii celor
cinci pâini [i doi pe[ti, Hristos ne `nva]\ c\ la cina
Sa nu trebuie s\ particip\m oricum. Aminti]i-v\
de cel ce nu avea hain\ de nunt\! A fost scos afar\
de la banchetul euharistic al Fiului de `mp\rat.
Tocmai de aceea, `n tradi]ia Bisericii, cel ce
preg\te[te ofrandele pentru liturghie trebuie s\ fie
curat trupe[te [i suflete[te. Prin parohii, de regul\,
prescurile sunt preg\tite de o v\duv\ evlavioas\
sau de o familie a c\rei via]\ este conform\ cu
morala [i Evanghelia lui Hristos.

Dup\ aceast\ preg\tire prealabil\, pentru c\
locul era pustiu [i ceasul târziu, Hristos a porun-
cit apostolilor s\ a[eze mul]imile pe iarb\ `n gru-
puri separate a câte 100 [i câte 50 de persoane. A-
ceasta `nseamn\ c\ Hristos euharistic este acela[i
`n fiecare comunitate care `mp\rt\[e[te aceea[i
credin]\ [i tr\ie[te dup\ poruncile Lui: uni]i `n
unicul Dumnezeu prin credin]\ [i fapte bune. ~n
felul acesta, pustiul Betsaidei a devenit un sfânt
disc pe care miridele umane a[teptau prefacerea,
transubstan]ierea [i integrarea lor `n comuniunea
cu Dumnezeu. Trupul lui Hristos oferit omului `l
face pe acesta ca, la rândul s\u, s\ devin\ trup al
lui Hristos ca Biseric\ neprih\nit\: „ale Tale din-
tru ale Tale“. Apoi, luând pâinile [i pe[tii, privind
la cer, a binecuvântat [i frângând a dat ucenicilor,
iar ucenicii mul]imilor (Mt. 14, 19). 

Locul `ntâlnirii cu Dumnezeu
Urm\rind cronologia faptelor Mântuitorului,

gesturile Marelui Arhiereu, Acesta le face pentru
prima dat\ `n fa]a ucenicilor [i mul]imilor. Se va
mai face `ntocmai la Cina cea de Tain\ [i la
Emaus, `nainte [i dup\ ~nviere. Tocmai din aces-
tea deducem c\ prin minunea aceasta Hristos in-
stituie „universul euharistic“ `n care ne `ntâlnim
„cei cura]i cu inima“ `n Hristos Cel ce se aduce [i
Cel ce este adus, Cel ce ne prime[te [i `n acela[i
timp Cel ce se `mparte [i niciodat\ nu se sfâr[e[te.
Preotul, dup\ consumarea elementelor euharis-
tice, dup\ Epiclez\, `nainte de `mp\rt\[irea sa [i a
credincio[ilor, adaug\ `n completare ce a zis la
rug\ciunea de la Heruvic: „Se sf\râm\ [i se
`mparte Mielul lui Dumnezeu, Cel ce se sf\râm\
[i nu se desparte, cel ce se m\nânc\ pururea [i
niciodat\ nu se sfâr[e[te, ci pe cei ce se
`mp\rt\[esc `i sfin]e[te“. E tocmai ceea ce s-a pe-
trecut la ̀ nmul]irea pâinilor: „au mâncat to]i [i s-au



Numai ccei aale[i, aapostoli [[i ddup\ eei eepiscopii 
[i ppreo]ii aau aacest mmandat ss\ ffie mmini[tri 
ai ttaineelor llui DDumnezeu, pprin hhirotonie.

5anul VI (XIV) nr. 5-6

s\turat [i au strâns r\m\[i]ele de f\râmituri,
dou\sprezece co[uri pline“ (v. 20). Iat\ ce mira-
col! De la liturghie trebuie s\ pleci s\tul trupe[te
[i suflete[te, mai `ndreptat la casa ta, mai bun,
mai `n]elept, mai curat, c\ci euharistic, trupul lui
Hristos, foc fiind, arde spinii p\catelor; intr\ `n
alc\tuirea m\dularelor, `n r\runchi, `n inim\;
cur\]e[te sufletul; sfin]e[te gândurile [i oasele;
num\rul deplin al celor cinci sim]uri `l lu-
mineaz\; p\trunde `n fiin]a ta frica de Dumnezeu,
care pururea acoper\ [i p\ze[te de tot lucrul
pierz\tor de suflet; spal\, `ndrepteaz\, `n]elep]e[te
[i lumineaz\; arat\ loca[ al Duhului; iar cel ce
prime[te pe Hristos euharistic nu mai este s\la[
p\catului, ci templu al Duhului Sfânt.

Mai apare, `ns\, o a[a-zis\ antilogie, un para-
dox. La `nceput se spunea c\ locul era pustiu, iar
acum, `n timpul Liturghiei, Hristos porunce[te
mul]imilor „s\ stea pe iarb\“. Deci pustiul, f\r\
nimic, piatr\ ars\, f\r\ nicio urm\ de via]\, apare
acum ca o peluz\. Este ceea ce s-a petrecut
oarecând `n pustiu, pe vremea lui Moise. La
rug\ciunea [i credin]a lui Moise, apa a izvorât din
piatr\ seac\ atunci când mai marele poporului a
lovit aceasta cu toiagul, iar mana a c\zut din cer,
din care au b\ut [i s-au s\turat. A[a [i aici s-a pe-
trecut ceea ce psalmistul a prezis de mult\ vreme:
„Pref\cut-a râurile `n p\mânt pustiu, izvoarele
de ap\ `n p\mânt `nsetat. {i p\mântul cel roditor
`n p\mânt s\rat din pricina celor ce locuiesc pe
el. Pref\cut-a pustiul `n iezer de apa, iar p\mân-

tul cel f\r\ de ap\ `n izvoare de ape; [i a a[ezat
acolo pe cei fl\mânzi [i au zidit cetate de locuit“
(Psalm 106, 33-36). A[adar, credin]a, spune
Hristos, mut\ mun]ii din loc, [i transform\ pustiul
`n gr\dina Maicii Domnului. Adic\ locul unde se
s\vâr[e[te Sfânta Liturghie se transform\ `n oaz\
spiritual\, loc de `ntâlnire cu Dumnezeu, rai plin
de flori [i verdea]\, pentru ca `ntâlnirea cu El s\
fie cât mai agreabil\ [i confortabil\. 

Pâinea euharistic\ 
nu se d\ de oricine [i oricui

Important este [i c\ dup\ ~mp\rt\[anie s-au
adunat dou\sprezece co[uri pline cu firimituri.
Deci nu altcineva, ci apostolii care au primit din
mâna lui Hristos pâinea, tot ei au adunat [i firimi-
turile; n-au l\sat pe al]ii [i nu le-au l\sat la
p\s\rile cerului. Aceste cuvinte sunt pline de
sens. Mai `ntâi, Hristos `mparte pâinea euharis-
tic\, dup\ ce o binecuv=nteaz\, apostolilor, nu al-
tora, nu femeilor, care erau din abunden]\ acolo,
care ar fi fost mai grijulii, mai `ndemânatice. Dar
nu era o man\ ca oricare. Pâinea euharistic\ se
`mparte de c\tre cei consacra]i, cu mandat [i
`nvestitur\ speciale `n Biseric\. La Cina cea de
tain\ nu era nicio femeie; la Emaus de asemenea.
Ceea ce `nseamn\ c\ numai cei ale[i, apostoli [i
dup\ ei episcopii [i preo]ii au acest mandat s\ fie
mini[tri ai tainelor lui Dumnezeu, prin hirotonie.
Fiecare preot, dup\ hirotonie, `n aceea[i Litur-

ghie, pân\ la `mp\rt\[anie, dup\ Epiclez\, este
chemat de c\tre ierarhul care l-a hirotonit, pentru
a-i oferi, pe un taler special, Trupul lui Hristos,
zicându-i: „prime[te odorul acesta [i-l p\streaz\
pân\ la a doua venire a lui Hristos, Care din
mâinile tale `l va cere“. Deci, apostolii primesc
din mâna Arhiereului ve[nic pâinea euharistic\ [i
aceasta este `mp\r]it\ celor din „comunit\]ile“
a[ezate pe iarb\. {i acum, dac\ este o bun\ orga-
nizare, la o liturghie, din cinci pâini po]i s\ `mp\r-
t\[e[ti tot atâ]ia oameni ca `n pustia aceea! De
aceea, la `nceput ziceam c\ nu trebuie s\ con-
fund\m pâinea de toate zilele, `nmul]it\ copios de
Hristos pentru to]i oamenii p\mântului, cu pâinea
euharistic\, care nu se d\ de oricine [i oricui. 

Acei ce s-au `mp\rt\[it din pâinea oferit\ de
Hristos mai `ntâi au primit cuvântul, s-au cur\]it
prin spovedanie. C\ci, zice Evanghelia, „a vin-
decat pe to]i bolnavii lor“, adic\ cei ce erau acolo
[i erau [i p\c\to[i care au fost invita]i, pentru c\ [i
Iisus, spune Evanghelia, asemenea lui Ioan,
boteza [i El (cf. Ioan 3, 22). Tot ce s-a petrecut `n
pustiu nu a fost altceva decât o preg\tire spiri-
tual\ pentru masa euharistic\ de la finalul zilei,
un mod pedagogic de a-i face pe cei prezen]i s\
`n]eleag\ faptul c\ Hristos Cel ce le vorbe[te [i le
vindec\ neputin]ele acum va fi cu ei „`n toate
zilele“ dup\ Rusalii [i pân\ la sfâr[itul veacurilor,
`n forma pâinii celei adev\rate, care d\ via]\. E
cel mai evident mod de a transmite realitatea
prezen]ei Sale liturgice `n via]a cotidian\ a „celor
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EDITORIAL
La mmasa ~~mp\r\]iei nnu eeste cchemat ddoar ppoporul aales, cci [[i
alte nneamuri, ccare vvor iintra `̀n ~~mp\r\]ie `̀mp\rt\[indu-sse

din ffirimiturile eeuharistice cce ppoart\ `̀n eele ppe HHristos `̀ntreg,
pentru cc\ ddarul mmânttuirii eeste ooferit ttuturor.

un[i“, cre[tinilor, care se vor `ntâlni cu Hristos `n
vinul ce este Sânge, `n pâinea care este Trupul, `n
pe[tele care este Hristos, `n uleiul care este roada
Duhului, `n apa care este izvor ce curge spre via]a
ve[nic\. Ilie a `nmul]it f\ina [i uleiul din care se
f\cea pâinea supravie]uirii `n timp de foamete, ca
o prefigurare a elementelor euharistice care sunt
„medicamentul nemuririi“, deoarece `ntr-o pe-
rioad\ `n care cerul rodnic era `nchis din cauza
`nchin\rii idole[ti, `n acel pustiu al absen]ei, Dum-
nezeu era prezent tocmai `n gestul [i elementele
folosite de prooroc. Hristos `n pustiu vindec\ pe
to]i cei bolnavi dup\ ce, a[a cum proceda de obi-
cei, le-a iertat p\catele, apoi `i `mp\rt\[e[te cu cu-
vântul, pentru ca, `n cele din urm\, s\ li se ofere
ca hran\ euharistic\. ~nsu[i canonul gestual folosit
de Hristos la `nmul]irea pâinilor (luând pâinile [i
pe[tii, privind la cer, a binecuvântat [i, frângând, a
dat ucenicilor) se reg\se[te la momentul solemn al
Cinei „luând pâinea, binecuvântând a frânt [i a dat
ucenicilor“, am\nunt ce subliniaz\ acela[i carac-
ter, iar aceasta cu atât mai mult cu cât Evanghelia
Sfântului Ioan ne spune c\ acest eveniment al
`nmul]irii s-a petrecut aproape de pa[tile evreilor
(In. 6,4) ce va deveni Pa[tile pe care cu dor va dori
s\-l m\nânce `mpreun\ cu ucenicii S\i.

Cât prive[te r\m\[i]ele adunate de cei ce au
`mp\rt\[it credincio[ii, aceasta este un lucru tot
atât de `nsemnat ca [i p\rticica pe care au dat-o
spre hrana euharistic\. Poate cineva cunoa[te, m\
refer la credincio[i, a observat ce face preotul
dup\ ce s-a `mp\rt\[it pe sine [i pe credincio[i din
Trupul lui Hristos. Cu grij\, ajutat de un burete
liturgic, adun\ [i cea mai mic\ p\rticic\ care a
c\zut pe Sfântul Antimis, pentru a o pune `n
Sfântul Potir. Preotul liturgist [tie c\ Hristos este
prezent integral `n fiecare p\rticic\, firimitur\, in-
diferent de m\rimea ei. Acestea nu trebuie s\ se
piard\, nici s\ se arunce, c\ci este mare gre[eal\.
Este tocmai ceea ce au f\cut apostolii dup\ dis-
tribuirea p\rticelelor euharistice: adun\ fiecare
din „comunitatea“ sa firimiturile pentru ca aces-
tea s\ nu se piard\, ci s\ fie consumate cu evlavie
pân\ la cea din urm\. Gestul lor aminte[te de
grija pe care evreii o aveau fa]\ de r\m\[i]ele me-
sei pascale, `ns\ de data aceasta apostolii nu le
ard, deoarece ele sunt m\rturia unei jertfe nesân-
geroase a unui nou leg\mânt al iubirii milostive,
ce au puterea de a trece „de la moarte la via]\ [i
de pe p\mânt la cer“ pe cei ce le consum\. Grija
apostolilor fa]\ de r\m\[i]ele osp\]ului mesianic
ne face s\ `n]elegem realitatea prezen]ei hristice
`n cea mai mic\ p\rticic\ euharistic\ [i ne duce cu
gândul la Sfintele p\strate `n chivotul de pe
Sfânta Mas\ [i administrate pruncilor [i bolna-
vilor de c\tre preo]i `n `mprejur\rile cele mai de-
licate ale vie]ii. Asemenea firimiturilor din
pustiu, care nu au fost l\sate p\s\rilor cerului sau
altor vie]uitoare, pentru c\ acestea nu au
con[tiin]\ de sine, ele nu se pot `mp\rt\[i cu
Hristos, nu au suflet, ci doar via]\, fiecare dup\
felul lor, aceste Sfinte sunt p\strate [i adminis-
trate `nc\ de la `nceputul vie]ii spirituale. 

Pe de alt\ parte, de pe câmpurile care rodesc
hrana de toate zilele, am v\zut c\ Hristos
porunce[te s\ lase [i pentru p\s\rile cerului
r\m\[i]e, pentru ca acestea s\ aib\ hran\ la bun\
vreme. Aceste firimituri ne duc cu mintea la fe-
meia cananeianc\, ce mijlocea vindecarea fiicei
ei, [i la cuvintele Mântuitorului Care i-a zis: „nu
este bine s\ iei pâinea copiilor [i s\ o arunci
câinilor“, ea a zis: „da, Doamne, dar [i câinii
m\nânc\ de la masa st\pânilor lor“ (Mt 15, 26-
27). Cu alte cuvinte, la masa ~mp\r\]iei nu este
chemat doar poporul ales, ci [i „alte oi“ din alt
staul, alte neamuri care `naintea celor ale[i vor in-
tra `n ~mp\r\]ie, `mp\rt\[indu-se din firimiturile
euharistice ce poart\ `n ele pe Hristos la fel de
`ntreg pentru c\ darul mântuirii este oferit tuturor.
Evanghelistul Ioan ne ofer\ câteva am\nunte
foarte pre]ioase `n sprijinul afirma]iilor noastre [i
anume faptul c\ Mântuitorul a spus apostolilor:
„aduna]i f\râmiturile ce au r\mas, ca s\ nu se piard\
ceva“ (In. 6, 12), iar pu]in mai `nainte spune c\
aceast\ minune s-a petrecut cu pu]in timp `nainte
de Pa[tile iudeilor, deci am putea spune c\ ceea
ce s-a petrecut `n pustiu a fost o mas\ euharistic\.
La Pa[tile iudeilor masa pascal\ presupunea con-
sumarea integral\ a mielului, iar r\m\[i]ele tre-
buiau arse tocmai pentru a nu se pâng\ri ceva din
con]inutul ei.

Hristos, Pâinea cea vie
Cheia `n]elesurilor euharistice ale `nmul]irii

pâinilor [i pe[tilor ne-o ofer\ Ioan Evanghelistul.
~n capitolul 6, dup\ aceast\ minune, Iisus se re-
trage singur `n munte „cunoscând c\ voiau s\-L
fac\ rege“, iar ucenicii au plecat cu corabia `n
Capernaum. A doua zi mul]imile `l g\sesc `n si-
nagoga din Capernaum, iar Domnul le repro[eaz\
faptul c\ acest interes al lor este unul pur ome-

nesc: „M\ c\uta]i nu pentru c\ a]i v\zut minuni,
ci pentru c\ a]i mâncat din pâini [i v-a]i s\turat“
(In, 6, 26). Urm\torul verset le schimb\ perspec-
tiva c\ut\rii lor [i a substan]ei mânc\rii de care
aveau, de fapt, nevoie: „lucra]i nu pentru mân-
carea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce
r\mâne spre via]a ve[nic\“. (In. 6, 27). Mai mult
decât mana pe care Dumnezeu, prin mijlocirea
lui Moise, a dat-o p\rin]ilor lor `n pustiu pentru
nevoile trupului, Hristos este „pâinea cea
adev\rat\“, „pâinea cea vie care s-a coborât din
cer [i care d\ via]\ lumii, iar cel ce va mânca din
pâinea aceasta nu va mai fl\mânzi niciodat\“ (In.
6, 35). Apoi le vorbe[te deschis acelora[i oameni pe
care `i s\turase `n pustiu cu o zi `nainte: „Eu sunt
pâinea vie]ii... cine m\nânc\ din pâinea aceasta
viu va fi ̀ n veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pen-
tru via]a lumii este trupul Meu“ (In. 6, 51). Acum
este momentul `n care Mântuitorul dezleag\ `n]ele-
sul euharistic al minunii din pustiu. Sfântul Ioan
evalueaz\ acest moment `n cap. 6, subliniind `n
mod explicit paralelismul `ntre Hristos [i Pâinea
cea vie, mutând rostirea cuvintelor de instituire a
tainei Sfintei ~mp\rt\[anii de la Cina cea de tain\,
`n acest context, astfel `ncât, pentru noaptea cinei
ofer\ un spa]iu generos doar smereniei (sp\larea pi-
cioarelor) [i iubirii, care s\ constituie noua lege [i
testament al cre[tin\t\]ii: „cel ce m\nânc\ Trupul
meu [i bea sângele Meu are via]\ ve[nic\... cel ce
m\nânc\ Trupul Meu [i bea Sângele Meu r\mâne
`ntru Mine [i Eu `ntru el“ (In. 6, 54-56).

De aceea, ̀ n concluzie, trebuie s\ spunem c\ me-
sajul lui Hristos ce reiese din acest episod biblic
al `nmul]irii pâinilor este imaginea liturghiei pri-
mare din lume. Credincio[ii care vor gusta din
aceast\ hran\ „se satur\“ din prezen]a lui
Dumnezeu [i se adap\ din apa vie care-i ajut\ s\
nu mai `nseteze niciodat\. S\ ne str\duim s\ ve-
dem lucrurile `n profunzimea lor! Amin.
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Poc\in]a este Taina `n care
Dumnezeu iart\, prin duhov-
nic, p\catele cre[tinilor care se
c\iesc sincer [i se m\rturisesc
`naintea preotului. Poc\in]a,
ca virtute, se reg\se[te la toate
popoarele, dar ca Tain\ este
specific\ religiei cre[tine.
Nevoia poc\in]ei apare la scurt
timp dup\ s\vâr[irea faptei
rele, a p\catului, iar Sfânta
Scriptur\ este str\b\tut\ de
multe exemple de poc\in]\,
ar\tând regretul acerb din
sufletul p\c\tosului, nevoia de
a-[i r\scump\ra gre[eala. 

Primul om care s-a poc\it a fost Adam, apoi,
au manifestat aceast\ nevoie at=t oameni de rând,
c=t [i `mp\ra]i, precum David, dar [i comunit\]i
`ntregi, ca locuitorii Ninivei. De-a lungul istoriei
oamenii [i-au manifestat c\in]a `n diferite mo-
duri: prin ruperea hainelor, ungerea cu cenu[\,
post, rug\ciune, plâns amarnic, jertfe [i m\rtu-
risirea p\catelor. 

Poc\in]a, ca Tain\ cre[tin\, regenereaz\ pe
om, care nu uit\ de faptele sale ca [i cum nu le-ar
fi s\vâr[it, ci, fiind repus `n comuniune cu
Dumnezeu, el nu mai simte povara faptei [i se
roag\ s\ nu simt\ consecin]ele acesteia. 

Necesitatea m\rturisirii
Dac\ poc\in]a reprezint\ momentul când

omul `[i con[tientizeaz\ gre[eala [i o regret\,
simte nevoia s\ [i-o asume, ca s\ nu o mai s\vâr-
[easc\, atunci apare nevoia m\rturisirii. ~n tradi-
]ia veterotestamentar\ existau o m\rturisire pu-
blic\, f\cut\ de arhiereu `n ziua expierii, [i una
particular\, pe care [i-o f\cea p\c\tosul sie[i, ca
`n pericopa vame[ului [i fariseului sau ca David,
ori Manase, cum explic\ `n lucrarea „Poc\in]a“
pr. Ilarion Felea. 

Taina poc\in]ei a fost instituit\ de Mântui-
torul pentru cur\]irea p\catelor, ca oamenii s\
poat\ redobândi s\n\tatea spiritual\ [i, odat\ cu
aceasta, comuniunea cu Dumnezeu. Puterea ier-
t\rii p\catelor au primit-o sfin]ii Apostoli. Dup\
`nvierea Sa din mor]i, Hristos a spus acestora:
„Lua]i Duh Sfânt, c\rora ve]i ierta p\catele le vor
fi iertate; c\rora le ve]i ]ine, vor fi ]inute.“ Mo-
mentul de instituire a tainei a fost când Hristos a

dat Sfin]ilor Apostoli aceast\ putere care pân\
atunci era doar a Lui, ca Dumnezeu.

Astfel, putem `n]elege de ce s\vâr[itorul
Tainei Spovedaniei este, `n chip nev\zut, Hristos
Domnul, iar `n chip v\zut, arhiereul, precum [i
preotul duhovnic, cei care au primit, prin hirote-
sie, puterea de a lega [i dezlega p\catele. 

Sf. Ioan Hrisostom arat\ `n „Despre preo]ie“
diferen]a `ntre preo]ii evrei, care aveau puterea de
a cur\]i pe lepro[i (de a constata cur\]irea), [i
preo]ii cre[tini, care cur\]\ mai mult decât o boal\
a trupului, anume „lepra sufletului“.

Secretul m\rturisirii
Preotul care are puterea de a lega [i dezlega

p\catele este obligat s\ p\streze secretul m\rtur-
isirii sub sanc]iunea caterisirii, existând `n trecut
pravile `mp\r\te[ti (Pravila T=rgovi[tean\, 1652),
care pedepseau divulgarea secretului m\rturisirii
cu t\ierea limbii sau cu `nchisoarea pe via]\.

Opiniile cre[tinilor care sus]in c\ se pot
m\rturisi singuri `n fa]a icoanei, la vreun prieten,
la un mirean mai evlavios, sunt eronate deoare-
ceaceste acte nu se pot confunda cu Taina Spo-
vedaniei, pentru c\ nu sunt `nso]ite de dezlegare.
~n anumite momente de criz\ spiritual\, ca expre-
sia unei simple necesit\]i psihologice, cre[tinii
m\rturisesc p\catele lor [i mirenilor, dar acestea
r\mân la primul stadiu, poate chiar agravant, pen-
tru simplul motiv c\ ascult\torul e posibil s\ nu-l
`ndrepte pe penitent, ci mai r\u s\-l adânceasc\ `n
p\cat, d=ndu-i sfaturi neconforme cu tradi]ia [i
`nv\]\turile Bisericii. {i spunem aceasta gândin-

du-ne la atâtea tinere care ajung s\ fac\ avort, la
copiii fugi]i de acas\, la consumatorii de droguri
[i la alte p\cate pe care le putem numi generic
„p\catele anturajului“.

Puterea iert\rii p\catelor 
este cerut\ de fiecare dat\

Puterea de a lega [i dezlega p\catele nu a
ap\rut prin `nduhovnicirea Apostolilor, printr-o
harism\ personal\ – ca `n]elepciunea, vindecarea,
proorocirea, t\lm\cirea de limbi – care poate fi
permanent\ sau temporar\, ci ca o instituire per-
manent\ [i ca o expresie concret\ a puterii Duhu-
lui Sfânt cu care Hristos `nsu[i a `nvestit pe
Apostoli dup\ ~nviere. Taina Spovedaniei apare
dup\ instituirea Tainei preo]iei sacramentale:
„Precum M-a trimis pe Mine Tat\l, v\ trimit [i Eu
pe voi... Lua]i Duh Sfânt“ (In. 20,221-22). De a-
ceea puterea episcopului [i a preotului, ca s\vâr-
[itori ai Tainei Spovedaniei, de a ierta p\catele,
vine de sus, de la Hristos `nsu[i, [i este permanent
`n episcop [i preot prin `ns\[i Taina Hirotoniei. 

Puterea iert\rii p\catelor este cerut\ de fiecare
dat\ de episcop [i preot prin formula sau epicleza
Tainei Spovedaniei: „Domnul [i Dumnezeul nos-
tru Iisus Hristos, cu harul [i cu `ndur\rile iubirii
sale de oameni, s\ te ierte pe tine fiule (numele)
[i s\-]i lase ]ie toate p\catele. {i eu nevrednicul
preot [i duhovnic, cu puterea ce-mi este dat\, te
iert [i de dezleg de toate p\catele tale, `n numele
Tat\lui [i al Fiului [i al Sfântului Duh. Amin.“ .
Formulele de dezlegare rostite de episcop sau
preot nu au r\mas de la Domnul, ci ele au fost
alc\tuite de Biseric\, pe baza cuvintelor pe care
le-a rostit Domnul c\tre Apostoli, spunând:
„C\rora ve]i ierta p\catele, le vor fi iertate; c\rora
le ve]i ]ine, vor fi ]inute“ (Ioan XX,23). De[i
diferite, toate formulele din Bisericile Ortodoxe
na]ionale exprim\ aceea[i idee, c\ penitentul
prime[te iertarea de la Dumnezeu prin slujitori.

Prin epicleza ortodox\ a Tainei Spovedaniei,
episcopul [i preotul nu substituie pe Hristos,
s\vâr[itorul real, principal, dar nev\zut al Tainei.
Pentru c\ penitentul este pus `n fa]a lui Hristos,
iar preotul transpare, cre[tinul nu se simte umilit,
ne`n]eles, neiertat, ca `n fa]a aproapelui, ci se afl\
`n fa]a lui Hristos, Cel care El `nsu[i s-a rugat
Tat\lui pentru iertarea celor care L-au r\stignit pe
cruce. „Episcopul [i preotul duhovnic sunt or-
gane v\zute ale Arhiereului [i Preotului nev\zut
Hristos, care i-a `nvestit pe ace[tia cu puterea
Duhului Sfânt s\ lucreze cele sfinte, Tainele, ca
mijloace obiective de `mp\rt\[ire a harului dum-
nezeiesc, `n Biserica Sa, care este o comunitate
concret\ sacramental\ a oamenilor cu Dumne-
zeu“, ne explic\ pr. prof. Dumitru Radu. (pr.
Ionu] EPURE, parohia „Intrarea Domnului `n
Ierusalim“, Bac\u)

Tainei Spovedaniei, o continu\ conlucrare cu Dumnezeu
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Sfântul SSinod aal BBOR aa ddecis `̀nscrierea `̀n CCalendarul
Bisericii OOrtodoxe RRomâne aa SSfântului MMare MMuceenic

Efrem ccel NNou, ccanonizat dde PPatriarhia EEcumenic\ 
de CConstantinopol, ccu zziua dde ppr\znuire lla 55 mmai.

ACTUALITATE

Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul a reprezentat Eparhia
Romanului [i Bac\ului la [edin]a de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, care a avut loc `n ziua de 22 mai 2014, la Re[edin]a pa-
triarhal\, sub pre[edin]ia Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel. ~n cadrul
acestei [edin]e a fost ales noul Arhiepiscop al R=mnicului. Sfântul Sinod a
ales prin vot secret pe Preasfin]itul P\rinte Varsanufie Prahoveanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucure[tilor, `n scaunul vacant de
Arhiepiscop al Râmnicului cu 25 de voturi din 43 voturi valide. Ceremonia
de `ntronizare a noului Arhiepiscop al Râmnicului  a avut loc `n Catedrala
arhiepiscopal\ cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, din municipiul Râmnicu
Vâlcea, `n ziua de duminic\, 8 iunie 2014, dup\ Sfânta Liturghie.

De asemenea, `n cadrul aceleia[i [edin]e s-a decis `nscrierea `n
Calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Sfântului Mare Mucenic Efrem

cel Nou, canonizat de Patriarhia Ecumenic\ de Constantinopol, cu ziua de
pr\znuire la 5 mai.

{i nu `n ultimul r=nd, la propunerea ~naltpreasfin]itului P\rinte Petru,
Mitropolit al Basarabiei [i Exarh al Plaiurilor, Sfântul Sinod a ales pe Prea-
cuviosul P\rinte Arhimandrit Antonie Telembici `n postul vacant de episcop
vicar al Arhiepiscopiei Chi[in\ului, cu titulatura Antonie de Orhei. N\scut
`n anul 1963 `n localitatea Hârbov\], raionul Anenii Noi din Republica
Moldova, p\rintele arhimandrit Antonie Telembici a absolvit Facultatea de
Medicin\ [i Farmacie din Chi[in\u [i Facultatea de Teologie Ortodox\
„Dumitru St\niloae“ din Ia[i (1994). Din anul 1995 [i pân\ `n prezent, p\rin-
tele Antonie Telembici a `ndeplinit responsabilit\]i administrative, mision-
are, culturale [i mediatice `n Mitropolia Basarabiei. (Biroul de pres\ al
Patriarhiei Rom=ne)

Doi dintre copiii ce activeaz\ `n cadrul Centrului de
zi „Sfântul Dionisie Exiguul“ - Hârja au participat la
cea de-a doua edi]ie a Olimpiadei Na]ionale de crea]ie
literar-spiritual\ pentru copii, organizat\ de Funda]ia
„Solidaritate [i Speran]\“ a Arhiepiscopiei Ia[ilor.
Concursul se adreseaz\ membrilor centrelor de zi ce
func]ioneaz\ pe cuprinsul Patriarhiei Române. ~n cadrul
acestuia, elevul Ciprian Lea[cu, unul dintre cei mai
tineri participan]i (clasa a II-a), a ob]inut locul I la acest
concurs, `ndrumat fiind de Silviu Butucaru, instructruc-
torul-educator pentru activit\]i de resocializare al
Asocia]iei „Sfântul Voievod {tefan cel Mare“ - Hârja.

Concursul de la Ia[i a fost organizat cu binecuvân-
tarea IPS Teofan, Arhiepiscopul Ia[ilor [i Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei. Aflat la cea de a doua edi]ie,

concursul na]ional de crea]ie literar- duhovniceasc\ are
`n vedere cuno[tin]ele copiilor referitoare la credin]a
cre[tin-ortodox\. Participan]ii sunt copii proveni]i din
medii sociale defavorizate, care se confrunt\ prematur
cu s\r\cia, nedreptatea, dezn\dejdea [i lipsa perspec-
tivelor. Ei primesc sprijin specializat `n construirea unui
viitor mai sigur prin centrele de zi pentru copii, `nfiin]ate
`n cadrul Bisericii Ortodoxe Române [i acreditate con-
form normelor `n vigoare. La edi]ia de anul acesta au
participat 18 copii, din jude]ele Ia[i, Buz\u, Bac\u,
Neam], Tulcea, Gala]i. Competi]ia `[i propune s\ pun\ `n
valoare [i s\ eviden]ieze poten]ialul intelectual, creativi-
tatea [i aptitudinile copiilor asista]i social prin centrele
de zi din ]ar\ aflate sub binecuvântarea Bisericii Orto-
doxe Române. (pr. Ilarion M+}|)

Un nou sfânt `n calendarul BOR

Cursuri de
asimilare
cânt\re]i
biserice[ti

Arhiepiscopia Romanului [i
Bac\ului a organizat, `ncepând
de luni, 16 iunie, cursuri inten-
sive de ob]inere a atestatului de
cânt\re] bisericesc asimilat. A-
cestea s-au adresat celor admi[i
`n urma examenului de prese-
lec]ie desf\[urat la Centrul epar-
hial din Roman, `n luna martie a
anului curent. Cursurile s-au
desf\[urat `n perioada 16-19 iu-
nie a.c., la Liceul Teologic „E-
piscop Melchisedec {tef\nescu“
din Roman. Examenul final s-a
organizat la Liceul Teologic
„Episcop Melchisedec {tef\nes-
cu“ [i a constat `n verificarea cu-
no[tin]elor religioase [i a aptitu-
dinilor muzicale. Cei 21 de can-
dida]i care au promovat exame-
nul au primit diplom\ de asimi-
lare cânt\re] bisericesc, necesar\
la angajarea pe acest post `n ca-
drul unit\]ilor de cult.

Pe parcursul s\pt\mânii de
[colarizare, cursan]ii au dat r\s-
punsurile la stran\ `n cadrul
Sfintei Liturghii [i al slujbei Ve-
cerniei de la Catedrala Arhiepis-
copal\ „Sf. Cuv. Parascheva“
din Roman. (arhid. Ciprian-
Ioan IGNAT)

Premiant one[tean la Olimpiada Na]ional\
de crea]ie literar-spiritual\ de la Ia[i



Membrii AAdun\rii eeparhiale, cclerici 
[i mmireni, sse aaleg ppe ttermen dde ppatru aani. 
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Cu binecuvântarea Preasfin]itului P\rinte Ioa-
chim B\c\uanul, preo]ii [i mirenii desemna]i din
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului au participat
joi, 8 mai, la alegerea membrilor clerici [i mireni
pentru Adunarea eparhial\ a Arhiepiscopiei Roma-
nului [i Bac\ului, pe perioada 2014-2018. Aceasta
`ntrucât, `n ziua de 17 martie 2014, Consiliul epar-
hial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `n [e-
din]\ extraordinar\, a luat act de decizia Patriarhal\
Nr. 1/ 2014 - pentru dizolvarea Adun\rilor eparhi-
ale (mandatul 2010-2014) [i pentru desf\[urarea a-
legerii membrilor clerici [i mireni `n Adun\rile
eparhiale (mandatul 2014-2018). Conform legiuiri-
lor biserice[ti, pentru buna desf\[urare a alegerilor,
pe teritoriul jurisdic]ional al Arhiepiscopiei Roma-
nului [i Bac\ului, `n cadrul celor [ase protopopiate,
s-au delimitat cele zece circumscrip]ii electorale:
nr.1 [i nr.2 (Protopopiatul Roman); nr. 3, 4, 5 (Pro-
topopiatul Bac\u); nr. 6 [i nr. 7 (Protopopiatul O-
ne[ti); nr. 8 (Protopopiatul Moine[ti); nr. 9 (Proto-
popiatul Sascut) [i nr. 10 (Protopopiatul Buhu[i). A-
dunarea eparhial\ este organismul deliberativ pen-
tru toate problemele administrative, culturale, so-
cial-filantropice, economice [i patrimoniale ale
eparhiei. Se compune din reprezentan]ii ale[i ai cle-
rului [i ai credincio[ilor, ̀ n propor]ie de o treime cle-
rici [i dou\ treimi mireni, cu o via]\ moral\ [i reli-
gioas\ demn\ de un cre[tin, care au candidat cu bi-
necuvântarea ierarhului locului. Membrii Adun\rii
eparhiale, clerici [i mireni, se aleg pe termen de pa-

tru ani. Ei pot fi ale[i pentru cel mult dou\ mandate.
Num\rul membrilor ale[i ai Adun\rii eparhiale este
de 30. Adunarea eparhial\ se `ntrune[te `n [edin]\
anual\ de lucru, `n primul trimestru al anului, iar `n
[edin]e extraordinare, ori de câte ori este nevoie.

Constituirea noii Adun\ri Eparhiale
La Centrul eparhial de la Roman, a avut loc, `n

ziua de 10 iunie, [edin]a de constituire a Adun\rii
eparhiale a Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
pentru perioada 2014-2018. ~ntrunirea a debutat cu
o slujb\ de Te Deum, oficiat\ `n Catedrala Arhie-
piscopal\ din Roman, `n prezen]a Preasfin]itului
P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul, de c\tre preo-
tul Ioan Gherasimescu, vicar-administrativ, al\turi
de un sobor de preo]i consilieri [i inspectori ai Cen-
trului eparhial. Apoi, `n sala de [edin]e, a urmat [e-
din]a propriu-zis\, prezidat\ de Preasfin]itul Ioa-
chim B\c\uanul, care, dup\ cuvântul de binecuvân-
tare, a desemnat pe preotul Alexandru Zamfir, con-
silier administrativ, pentru a prezenta maniera de
desf\[urare a acestui eveniment. Dup\ prezentarea
[i validarea mandatelor reprezentan]ilor ale[i, pre-
o]i [i mireni, s-a stabilit componen]a celor cinci
comisii de lucru: a comisiei administrativ-biseri-
ce[ti, culturale [i educa]ionale, economice, buge-
tare [i patrimoniale, organizatorice, juridice [i de
validare [i social-filantropice.

A urmat apoi un cuvânt de `nv\]\tur\ al
Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul, `n care a
explicat importan]a Adun\rii eparhiale [i a rolului
pe care membrii ale[i ai ei `l au `n via]a Bisericii.
„Este o zi de s\rb\toare, `n contextul serb\rii
Rusaliilor, când focul Duhului Sfânt, pe care l-am
sim]it `n inimile noastre `n chip nev\zut, s-a
pogorât [i peste noi la rug\ciunea pe care a]i ascul-
tat-o `n biseric\, atunci când a]i fost `nvesti]i `n
mod statutar pentru aceast\ demnitate. Acest man-
dat pe care l-a]i primit este mult mai important
decât orice mandat pe care l-ar putea avea cineva ̀ n
lumea aceasta. M\ bucur c\ avem aici membri ale[i
din diferite categorii sociale, ar\tând prin aceasta c\
Biserica are fiii s\i `n felurite responsabilit\]i. Prin
mandatul primit din partea Bisericii, ve]i fi respon-
sabili `n fa]a lui Dumnezeu [i a[tept\m ajutor [i sfa-
turi pentru Biserica noastr\ Ortodox\“, a precizat
printre altele Preasfin]ia Sa. ~n continuare, au fost
ale[i, prin vot nominal, reprezentan]ii `n Adunarea
Na]ional\ Bisericeasc\ a Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne, membrii Consiliului eparhial, ai Consisto-
riului eparhial [i monahal, precum [i un repre-
zentant `n Consistoriul mitropolitan.

~n finalul acestui eveniment, ̀ n Catedrala Arhi-
episcopal\ a avut loc ceremonia pentru depunerea
solemn\ a jur\mântului de c\tre fiecare membru
ales [i `nmânarea de c\tre chiriarh a certificatelor
de deputat eparhial. (pr. Ctin GHERASIM)

Alegeri pentru Adunarea eparhial\ 
valabil\ pân\ `n 2018
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ACTUALITATE
Ca uurmare aa hhot\rârii PPermanen]ei CConsiliului EEparhial aal

Arhiepiscopiei RRomanului [[i BBac\ului, `̀nceppând ccu zziua dde 11 mmai
a.c., ppr. CCostic\ BBusuioc, pparohul BBisericii „Sf. NNicolae“ Bac\u,

a ffost nnumitt `̀n ffunc]ia dde pprotopop aal PProtopopiatului BBac\u. 

Preo]ii din Protopopiatul Bac\u, al\turi de
reprezentan]i ai autorit\]ilor locale [i credincio[i
b\c\uani, au participat luni, 19 mai, la slujba ofi-
ciat\ de Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim
B\c\uanul, `n Catedrala „~n\l]area Domnului“, cu
ocazia `nvestirii oficiale a preotului Costic\
Busuioc, paroh la Biserica „Sfântul Nicolae“ din
Bac\u, `n func]ia de protopop de Bac\u. Dup\ slu-
jba de Te Deum, conform tradi]iei biserice[ti,
Preasfin]ia Sa a rostit rug\ciunile prin care, cu
binecuvântarea Sfintei Treimi, p\rintele Busuioc a
preluat frumoasa, dar dificila misiune de protopop
al uneia dintre cele mai importante protoierii din
aceast\ parte a Moldovei. „Aceast\ func]ie nu este
doar o distinc]ie, a afirmat Preasfin]itul P\rinte
Ioachim, ci este o cruce pe care o lu\m de pe
umerii celui care a purtat-o cu vrednicie timp de
24 de ani, p\rintele Constantin Tomozei, [i o
a[ez\m pe umerii altuia mai tân\r, c\utându-se,
astfel, dinamizarea vie]ii Bisericii `n actualitatea
unui ora[ `n permanent\ schimbare“, a mai spus
ierarhul. „Vreau s\ mul]umesc `n mod solemn
preotului Constantin Tomozei, pentru c\ a dus cu
responsabilitate aceast\ misiune `ncredin]at\ de
ierarhul locului, IPS Eftimie, `n urm\ cu 24 de ani,
[i rug\m pe Dumnezeu s\-i dea putere [i har, [i

vreau s\-l asigur de dragostea [i pre]uirea Noastr\
pentru toate cele f\cute `n acest protopopiat. S\ nu
uita]i c\ mandatul dat de Noi este unul administra-
tiv, dar cel d\ruit de Dumnezeu este cel mai im-
portant, respectiv cel preo]esc“, a mai specificat
Preasfin]itul P\rinte, care a transmis cu acest prilej
[i o pova]\ c\tre to]i preo]ii prezen]i la acest eveni-
ment. „Primul sfat pe care `l d\m preo]ilor, care
administreaz\ cu responsabilitate activit\]ile mi-
sionare, fiecare `n parohia lui, este s\ nu uite c\
dincolo de toate aceste atribu]ii, sunt administra-
tori ai tainelor lui Dumnezeu. Aceea este preroga-
tiva dat\ lor [i despre aceea `i va `ntreba
Dumnezeu: dac\ aceast\ `nvestitur\ au `mplinit-o
cu demnitate [i cu dragoste de Hristos, `n puterea
Duhului Sfânt, [i dac\ El se va recunoa[te `n
faptele lor“, a afirmat ierarhul, care [i-a exprimat
deplina `ncredere `n noul protopop. „ Am v\zut c\
atributele conferite de Dumnezeu sfin]iei sale pot
r\spunde nevoilor administrative ale Eparhiei
noastre. S\ nu uita]i, p\rinte protopop, c\ a]i primit
o cruce, nu doar o demnitate, o jertf\. Duce]i
aceast\ cruce ca s\ ave]i mul]umire din partea lui
Dumnezeu [i a preo]ilor! S\ fi]i `n permanent\
stare de veghe, trezvie [i ascultare“, a mai ad\ugat
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul. 

Numirea noului protopop vine s\ dinamizeze
activitatea administrativ\, pastoral-misionar\ [i
social-filantropic\ a Protopopiatului Bac\u,
acesta urmând s\ continue comunicarea sincer\ [i
conlucrare statornic\ stabilite de-a lungul anilor
`ntre institu]ia bisericeasc\ [i institu]iile statului.

Vecernie arhiereasc\ la 
Biserica „Sf. ~mp\ra]i 
Constantin [i Elena“ din Bac\u 

~n ajunul s\rb\torii Sfin]ilor ~mp\ra]i
Constantin [i Elena, patronii bisericii de pe str.
Mihai Eminescu din municipiul Bac\u, slujba
Vecerniei a fost oficiat\ de Preasfin]itul P\rinte
Episcop Ioachim B\c\uanul, `nconjurat de un so-
bor de preo]i din Bac\u [i Roman. ~n cuvântul de
`nv\]\tur\ rostit cu acest prilej, ierarhul [i-a ar\tat
bucuria de a fi prezent `n mijlocul credincio[ilor
din aceast\ parohie reprezentativ\  a Bac\ului, una
dintre cele mai vechi, `n care experien]a p\rintelui
Ioan Chirib\u se `mplete[te cu dinamismul mai
tân\rului s\u confrate de slujire, a preotului Adrian
Ciobanu. De asemenea, ierarhul [i-a manifestat
speran]a c\, `n aceast\ urbe binecuvântat\ de
Dumnezeu, la toate marile s\rb\tori ce constituie
hramurile l\ca[urilor de cult, preo]ii se vor reuni `n
rug\ciune, ca semn al dragostei de Dumnezeu [i al
iubirii fr\]e[ti manifestate prin mandatul sfânt al
preo]iei. La rândul s\u, p\rintele paroh Ioan
Chirib\u [i-a exprimat bucuria de a fi slujit al\turi
de Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim [i de
soborul de preo]i, eveniment ce a conferit o di-
mensiune aparte hramului acestei biserici.

~nnoire `n rândul clerului din Protoieria Bac\u
Preo]ii din Protopopiatul Bac\u au participat la Catedrala
„~n\l]area Domnului“ din Bac\u, luni, 19 mai, la slujba oficiat\ de
Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul, cu ocazia
`nvestirii oficiale a preotului Costic\ Busuioc `n func]ia de
protopop de Bac\u (foto). 



BISERIC| {{I
FILANTROPIE

11anul VI (XIV) nr. 5-6

Cu binecuvântarea [i spriji-
nul PS P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul, Parohia
„Precista Mare“ din Roman a
semnat un parteneriat cu
Asocia]ia de Sprijin a Co-
piilor cu Handicap Fizic din
România (ASCHFR), filiala
Roman, care beneficiaz\, de
la 1 februarie a.c., de servi-
ciile unui kinetoterapeut sala-
rizat din banii parohiei.

Asocia]ia de Sprijin a Copiilor cu Handicap
Fizic din România - Filiala Neam], cu sediul `n
Roman, are `n grij\ 43 de persoane asistate, cu
dizabilit\]i, cu vârste `ntre 0 [i 22 de ani. Din co-
tiza]ia anual\ de 50 de lei a membrilor, Asocia]ia
nu reu[e[te s\ sus]in\ angajarea un kinetoterapeut
care s\ desf\[oare activit\]i de recuperare cu
ace[ti copii. Cum pentru postul de kinetoterapeut
trebuie angajat\ o persoan\ cu studii, cheltuielile
aferente ar reprezenta 18.540 lei anual, sum\ pe
care ASCHFR nu a avut pân\ acum de unde s\ o
asigure. Acesta este momentul `n care unul dintre
membrii asocia]iei a ajuns, prin rânduiala lui
Dumnezeu, `n apropierea Bisericii, unde a aflat o
comunitate doritoare s\ vin\ `n ajutorul celor
afla]i `n suferin]\.

Coordonatorul acestui proiect, pr. Dan
Antoce, paroh la „Precista Mare“ din Roman, ne-
a relatat cum a debutat aceast\ activitate: „~n con-
textul unor lucr\ri desf\[urate `n parohia noastr\,
am cunoscut pe unul dintre p\rin]ii care fac parte
din ASCHFR. A[a am aflat de dramele cu care se
confrunt\ familiile `n care exist\ copii cu handi-
cap fizic, imobiliza]i `n scaun cu rotile. Atunci
am aflat c\ sunt mai mul]i `n aceea[i situa]ie, c\
s-au organizat, pentru a se putea sprijini reciproc
[i c\ acum au un spa]iu pus la dispozi]ie de
prim\rie, pe strada Ion Creang\ nr. 13, au apara-
tur\, dar nu au om, adic\ nu `[i permit din fon-
durile ob]inute `n special prin dona]ii s\ pl\teasc\
un kinetoterapeut. Am aflat atunci c\ au lucrat
doar cu voluntari, care plecau dup\ o vreme.
Expresia folosit\ de acel tat\ disperat [i oarecum
resemnat, „nu avem om“, m-a dus cu gândul la
sl\b\nogul din Evanghelie, care a[tepta lâng\
sc\ld\toarea Vitezda un OM, care s\ `l ajute s\
beneficieze de vindecarea pe care Duhul Sfânt o
d\ruia prin apa de acolo. De atunci am `nceput s\
caut o cale prin care Biserica s\ fac\ acest lucru,

s\ vin\ `n sprijinul copiilor cu handicap fizic din
România. Astfel au `nceput `n ianuarie demer-
surile pentru angajarea la Parohia „Precista
Mare“ a unui kinetoterapeut.“

~n consecin]\, `n luna februarie a.c., a fost an-
gajat\ dra Alina Simona Perc\, absolvent\ a
Facult\]ii de Educa]ie fizic\ [i Sport, spe-
cializarea kinetoterapie din Ia[i, care a fost reco-
mandat\ de Comitetul de p\rin]i ai ASCHFR,
unde anterior a f\cut voluntariat. „~n cadrul aces-
tui proiect, kinetoterapeutul poate acorda pân\ la
160 de ore de kinetoterapie lunar, `n mod gratuit,
celor care au nevoie de aceast\ terapie [i sunt
membri ai asocia]iei partenere“, a precizat p\rin-
tele Dan Alexandru Antoce.

~nceputul nu a fost foarte u[or, colaborarea
definindu-[i pe parcurs caracteristicile [i nece-
sit\]ile.  Dup\ cum am aflat de la pr. Dan Antoce:
„Cum din cei 43 de membri ai Asocia]iei nu to]i
sunt deplasabili, la `nceput, `n lunile de iarn\,
[edin]ele de kinetoterapie s-au ]inut mai mult la
domiciliul beneficiarilor.“.

Efortul parohiei s-a v\zut `ncununat `n ziua
de 11 mai, Duminica a 4-a dup\ Pa[ti, c=nd
Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul
a sfin]it centrul de Kinetoterapie „Siloam“. Ziua
a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii la Biserica
„Precista Mare“ din Roman, unde parte din mem-
brii asocia]iei ASCHFR au primit Sfânta
~mp\rt\[anie [i au ascultat cuvântul de `nv\]\tur\
rostit de Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul
la finalul slujbei. Vorbind despre Evanghelia
Duminicii sl\b\nogului, ierarhul a amintit de fap-
tul c\, prin milostivirea Maicii Domnului, la

Roman, se ini]iaz\ proiectul de restaurare a
Spitalului „Precista Mare“, ale c\rui temelii au
fost puse `n anul 1872. Soborul de preo]i l-a
`nso]it, apoi, pe Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul
la sediul Asocia]iei de Sprijin a Copiilor cu
Handicap Fizic din România (ASCHFR), filiala
Roman, unde a fost oficiat\ slujba de sfin]ire a
cabinetului de Kinetoterapie `n prezen]a copiilor
asista]i [i a familiilor acestora. 

Proiectul de parteneriat cu ASCHFR consti-
tuie cea de-a treia cale de implicare a Parohiei
„Precista Mare“ `n via]a copiilor [i tinerilor din
urbea roma[can\, dup\ organizarea unui parc de
joac\ pentru cei mai mici [i ini]ierea unui pro-
gram de medita]ii gratuite pentru liceeni.

„Orice p\rinte [tie câte sacrificii face pentru
copilul lui. Persoanele cu probleme de s\n\tate
din cadrul ASCHFR nu mai au puterea de a cere,
dar se bucur\ `n suferin]a lor atunci când sunt
ajutate. Oricare dintre noi poate fi persoana care
s\-i ajute s\ se ridice din scaunul cu rotile“, a
spus p\rintele Antoce, ca un `ndemn pentru to]i
cei care se pot implica `n ajutorarea aproapelui.

{i dac\ nu e[ti kinetoterapeut [i dac\ nu ai
bani, mâncare sau haine de d\ruit, dar dai o mân\
de ajutor unei mame care trebuie s\ duc\ scaunul
`n care se afl\ copilul s\u bolnav, po]i s\ te ase-
meni celor care au dus la Mântuitorul pe pri-
etenul imobilizat la pat [i pentru a c\ror credin]\
Hristos l-a vindecat pe cel aflat `n suferin]\. C\
orice mân\ `ntins\ `n ajutorul cuiva face lumea
mai bun\ este m\rturisirea pe care fiecare cre[tin
trebuie s\ o fac\ `n via]a sa! (arhid. Ciprian-
Ioan IGNAT)

{edin]e de kinetoterapie gratuite prin
Parohia „Precista Mare“ din Roman
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BISERIC| 
{I FFILANTROPIE

Preo]ii ddin AArhiepiscopia RRomanului [[i
Bac\ului ppot ssprijini aactivitatea ffilantropic\

a CCentrului rreziden]ial ppentru ppersoane
vârstnice dde lla HHârja pprin ccolecte.

Tinerii de la Centrele de
voluntariat ale Asocia]iei „Sf.
Voievod {tefan cel Mare -
Hârja“ [i de la Asocia]ia „Kol-
ping“ Oituz au desf\[urat `n
perioada 19-25 mai o s\pt\-
mân\ de voluntariat `n folo-
sul comunit\]ii, organizând
activit\]i gospod\re[ti [i de
`ntre]inere a mediului pe l=n-
g\ ferma de animale ce de-
serve[te centrele sociale care
func]ioneaz\ `n cadrul Aso-
cia]iei „{tefan cel Mare“
H=rja.

~n cadrul acestui proiect, mar]i, 20 mai, pre-
zen]i la Asocia]ia „Sf. Voievod {tefan cel Mare -
Hârja“, voluntarii s-au implicat `n activit\]ile
desf\[urate la ferma de animale. Ajutorului dat `n
t\ierea [i stivuirea lemnelor, `n igienizarea spa]iu-
lui din ferm\ [i din `mprejurimi, s-a ad\ugat
cur\]area islazului comunei [i a malurilor râului
Oituz. Tinerii de la cele trei Centre de voluntariat,
cu binecuvântarea Preasfin]itului P\rinte Ioachim
Bac\uanul, sunt prezen]i s\pt\mânal `n mijlocul
b\trânilor [i copiilor beneficiari ai proiectelor
Asocia]iei „Sf. Voievod {tefan cel Mare - Hârja“. 

„Dac\ b\trâne]ea ar putea 
[i tinere]ea ar [ti“

Aceste ac]iuni s-au ad\ugat proiectelor aflate
`n derulare `n cadrul centrelor sociale ale
Asocia]ie „{tefan cel Mare“ - H=rja. Unul dintre
acestea, sub genericul „Dac\ b\trâne]ea ar putea
[i tinere]ea ar [ti“, vizeaz\ cre[terea [anselor de
integrare social\ a persoanelor vârstnice institu-
]ionalizate. ~n cadrul acestuia, `n Centrul social-
medical pentru persoane vârstnice din Hârja, s-au
organizat ateliere de terapie ocupa]ional\, `n care
se confec]ioneaz\ diferite obiecte decorative per-
sonalizate - lumân\ri, articole `mpletite, cro[e-
tate, brodate. V=rstnicii lucreaz\ la realizarea
acestora al\turi de elevi voluntari de la colegiile
din One[ti. Proiectul se dore[te a fi implementat
`n Centrul social-medical [i Centrul reziden]ial
pentru persoane vârstnice de la Hârja, pentru cei
96 de beneficiari, `n atelierele de ergoterapie, la
care sunt implica]i [i 60 de tineri voluntari [i 20
de profesori din cadrul celor trei Centre de tineret
[i voluntariat ale Asocia]iei, `n parteneriat cu trei

colegii din Municipiul One[ti, cât [i angaja]i ai
BCR One[ti, tot `n calitate de voluntari. 

Spre bucuria tuturor celor implica]i, s-a con-
statat c\ proiectul aduce schimb\ri pozitive pe
termen lung `n modul de via]\ a beneficiarilor,
schimb\ri pozitive pe termen mediu `n ceea ce
prive[te auto-ajutorarea [i cre[terea stimei de sine
[i schimb\ri pozitive, tot pe termen mediu, `n
ceea ce prive[te sustenabilitatea serviciilor socia-
le destinate persoanelor vârstnice `n scopul rein-
tegr\rii lor familiale [i sociale. Proiectul „Dac\
b\trâne]ea ar putea [i tinere]ea ar [ti“ este finan]at
de BCR [i Funda]ia ERSTE, prin intermediul
Federa]iei „Filantropia“ a Patriarhiei Române. 

Ca dovad\ a aprecierii muncii pe care volun-
tarii o depun la Centrele sociale de la H=rja, la

finalul anului [colar, 212 tineri [i 38 de cadre di-
dactice au fost eviden]ia]i pentru implicarea de-
osebit\ pe tot parcursul anului [colar `ncheiat. ~n
cadrul festivit\]ii de premiere, au primit
diplome de voluntari elevi [i profesori de la
Centrul de tineret [i voluntariat „Sf. Filofteia“ -
Colegiul Na]ional „Grigore Moisil“ One[ti (co-
ordonator prof. Constantin Jupenschi), Centrul
de tineret [i voluntariat „Sf. Dumitru Izvorâtorul
de Mir“ de la Colegiul Na]ional Dimitrie
Cantemir (coordonator prof. pr. Petric\ Cauti[ [i
prof. Ion Pricope), Centrul de tineret [i volun-
tariat „Sf. Trei Ierarhi“ de la Colegiul Tehnic
„Gheorghe Asachi“, coordonator dir. adj. Oana
Zaharia. (pr. Ilarion M+}|, Pre[edintele
Asocia]iei „Sf. {tefan cel Mare“, H=rja)

Voluntari `n sprijinul b\trânilor [i copiilor de la Hârja

Sprijin oferit 
prin protoierii

Cu binecuvântarea Preasfin]itului P\rinte
Episcop Ioachim, p\rin]ii protopopi [i preo]ii
din Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului pot
sprijini activitatea filantropic\ a Centrului
reziden]ial pentru persoane vârstnice de la
Hârja prin colecte `n produse alimentare sau
nealimentare, cereale [i alte bunuri care sunt
de folos acestei institu]ii.

Aceast\ decizie, luat\ la nivel eparhial, a
fost determinat\ de faptul c\ resursele financia-
re ale parohiei [i Asocia]iei „Sf. Voievod {tefan
cel Mare“ Hârja nu pot sus]ine `n totalitate
cheltuielile pentru serviciile de `ngrijire socio-
medicale [i de hran\ deoarece, foarte mul]i din-
tre b\trâni (96 `n c\min [i 20 la domiciliu) [i
copii (20), beneficiari ai serviciilor noastre, sunt
cazuri sociale, persoane aflate `n dificultate.

De la `nceputul anului curent, protoiereii
protopopiatelor din Arhiepiscopia Romanu-
lui [i Bac\ului s-au implicat `n aceasta activi-
tate. Din partea Protoieriei Sascut [i a Pro-
toieriei One[ti, `n mod constant, lunar, prin
cercurile pastorale, preo]ii au venit la Hârja
cu diferite alimente, participând la Taina Sf.
Maslu oficiat\ la Paraclisul C\minului de
b\trâni. ~n mai multe rânduri, reprezentan]i ai
Protoieriei Roman au venit `n sprijinul
Centrului de b\trâni de la Hârja. Dup\ ce s-au
organizat colecte locale, au fost trimise la
C\minul de b\trâni ajutoare ce constau `n: ce-
reale (grâu, porumb - necesare fermei de ani-
male care deserve[te Centrul), alimente (orez,
ulei, zah\r, f\in\) [i alte bunuri ce sunt de fo-
los pentru prepararea hranei oferite zilnic
b\trânilor institu]ionaliza]i [i copiilor benefi-
ciari ai activit\]ii desf\[urate la Centrele de zi.
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Cu binecuvântarea Preasfin]i-
tului P\rinte Episcop Ioachim
B\c\uanul [i acordul domnului
Sorin Dâr]u, comisar-[ef [i
director al Penitenciarului
Bac\u, `n ziua de 25 iunie, `n
Penitenciarul Bac\u, a fost
implementat de c\tre Biroul de
Catehizare Parohial\ „Cuvioasa
Parascheva“ (Centrul Catehetic
„Sf. Cuv. Parascheva“), din
cadrul Sectorului Cultural al
Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, proiectul catehetic
na]ional pentru adul]i „Calea
Mântuirii“. 

Acest proiect a luat na[tere `n cadrul
Institutului de Studii Cre[tin-Ortodoxe, de la
Cambridge, la ini]iativa mai multor clerici [i pro-
fesori ortodoc[i, `n frunte cu Mitropolitul
Kallistos Ware, al Diocleei. ~n Biserica Ortodox\
Român\ a fost adus cu binecuvântarea Preafe-
ricitului P\rinte Patriarh Daniel, prin Sectorul
teologic-educa]ional, conform Hot\rârii Sinodale
nr. 8713 din 22 noiembrie 2011.

Beneficiarii direc]i ai proiectului sunt to]i cei
`nchi[i aici, iar `n urma derul\rii acestuia, to]i cei
care vor dori s\ se `nscrie vor dobândi cuno[tin]e
teologice solide cu privire la Sfânta Treime,
Duhul Sfânt, Dumnezeiasca Liturghie, Sfintele
Taine, Sfânta Scriptur\, rug\ciunea [i postul, de-
scoperind astfel Biserica Ortodox\ [i frumuse]ea
tradi]iei cre[tine. Temele sus]inute vor fi aranjate
pe suport video [i suport de curs, fiind aprofun-
date cu ajutorul preotului capelan.

Prima grup\ este format\ din 12 femei care
execut\ pedeapsa `n regim deschis. Vor exista mai

multe serii, dat fiind faptul c\ persoanele private
de libertate implic\ o supraveghere special\. La
finalul celor 12 cursuri ale proiectului, to]i par-
ticipan]ii vor primi din partea Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului diplome de participare.

Prezen]i la acest frumos eveniment catehetic
pentru adul]i au fost coordonatorul eparhial pen-
tru catehizare parohial\, pr. Daniel-Ionel Marari,
director al Centrului Catehetic „Sf. Cuv.
Parascheva“, preotul capelan  Adrian Bârgu, pre-
cum [i Subcomisarul Gianina {tefan - directorul
adjunct al Serviciului de Educa]ie [i Asisten]\
Psihosocial\ din cadrul penitenciarului Bac\u. 

Acest proiect face parte dintr-o serie de in]ia-
tive prin care Sectorul Catehez\ al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului dore[te s\ vin\ `n sprijinul
celor care lucreaz\ pentru reintegrarea social\ a
persoanelor private de libertate. Proiectul „Calea
m=ntuirii“ urmeaz\ unui amplu proiect intitulat

„D\ruie[te o carte pentru cei `nchi[i“, derulat cu
binecuvântarea Preasfin]itului P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul, `n perioada 6 aprilie - 21 mai
2014. ~n cadrul acestuia, peste 400 de c\r]i reli-
gioase [i de beletristic\ au fost oferite noii bi-
blioteci a Penitenciarului Bac\u, cu sprijinul AS-
COR Bac\u, cu ocazia sfin]irii noului spa]iu des-
tinat culturaliz\rii [i catehiz\rii. La eveniment au
participat pr. Smarandi Florin, capelan din cadrul
ANP, coordonatorul preo]ilor din penitenciare pe
]ar\, pr. Eugen Ciuche, consilier Sector social-fi-
lantropic, pr. Protopop Costel Busuioc, pr. Daniel
Marari, directorul Centrului Catehetic „Sf. Cuv.
Parascheva“, precum [i preo]i miliari b\c\uani.
La final, preotul capelan de la Bac\u, pr. Adrian
Bârgu, `mpreun\ cu domnul Sorin Dâr]u, comisar
[ef [i Director al Penitenciarului Bac\u, au mul-
]umit celor implica]i pentru frumoasa ac]iune ca-
tehetic-filantropic\. (pr. Ctin GHERASIM)

De]inu]ii b\c\uani pe Calea Mântuirii

~n prima Duminic\ dup\ Rusalii, Preasfin]itul P\rinte Ioachim
B\c\uanul a sfin]it a[ez\mântul social-filantropic de la Poiana Uzului.

~n ziua de 15 iunie a.c., Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a fost prezent `n mi-
jlocul credincio[ilor din parohia Poiana, satul Poiana Uzului, de lâng\ ora[ul
D\rm\ne[ti. Aici ierarhul a oficiat slujba de sfin]ire a a[ez\mântului social-
filantropic „Sf. Parascheva“ [i a unei noi clopotni]e, construit\ lâng\ bi-
seric\. A[ez\mântul se afl\ `n curtea l\ca[ului de cult, fiind ridicat `ncepând
cu anul 2004, sub coordonarea preotului Ghine] Sebastian, de c\tre credin-
cio[ii [i autorit\]ile locale [i cu sprijinul deosebit al Preasfin]itului Ioachim

B\c\uanul. Dup\ sfin]ire, s-a oficiat Sfânta Liturghie arhiereasc\, la care au
participat al\turi de ierarhi, preotul Costel Mare[, protopop de Moine[ti,
`mpreun\ cu un sobor de preo]i [i numero[i credincio[i. ~n cuvântul de
`nv\]\tur\ rostit cu acest prilej, Preasfin]ia Sa a explicat celor prezen]i im-
portan]a func]ion\rii unui a[ez\mânt social `ntr-o comunitate cre[tin\, rolul
[i voca]ia social-filantropic\ a Bisericii, dar [i semnifica]ia soteriologic\ a
Duminicii `nchinate „Tuturor Sfin]ilor“.  La final, pentru deosebitele lucr\ri
pe care le-a realizat, atât preotului Ghine] Sebastian, cât [i persoanelor care
au avut o contribu]ie `nsemnat\ `n des\vâr[irea acestor lucr\ri, li s-au `nmâ-
nat din partea ierarhului distinc]ii de vrednicie. (pr. Ctin GHERASIM)

A[ez\mânt social-filantropic `n Poiana Uzului
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ACTUALITATELa VValea BBudului, aau ddebutat vvineri, 223 mmai,
serile ccultural-dduhovnice[ti.

La M\n\stirea „Acoper\mântul
Maicii Domnului“ de la Valea
Budului, au debutat vineri, 23
mai, serile cultural-duhovnice[ti,
organizate la ini]iativa [i cu
binecuvântarea Preasfin]itului
P\rinte Episcop Ioachim B\c\-
uanul. Acestea au venit `n com-
pletarea serilor de rug\ciune or-
ganizate `n fiecare ultim\ zi de
vineri a fiec\rei luni, c=nd,
preo]i [i credincio[i din Bac\u [i
`mprejurimi se al\tur\ ierarhu-
lui lor, pentru a participa la sluj-
ba Sf=ntului Maslu.

Tema primului dialog cultural-duhovnicesc
organizat la M\n\stirea „Acoper\m=ntul Maicii
Domnului“ de la Valea Budului a fost legat\ de
cele dou\ Taine ale Bisericii, spovedania [i `m-
p\rt\[ania, „mai greu `n]elese de omul modern“,
dup\ cum a precizat PS P\rinte Episcop Ioachim.
„Din discu]iile noastre colocviale n\d\jduim s\
ias\ o practic\ mai bun\. ~ncerc\m s\ ne punem la
curent, s\ dezbatem [i s\ ne `mp\rt\[im unii altora
din experien]a fiec\ruia“, a precizat Preasfin]ia
Sa `n cuv=ntul rostit cu aceast\ ocazie. Dezbate-
rea a `nceput având ca punct de plecare expe-
rien]a ierahului `n anii de ucenicie monahal\ la
m\n\stirile Bistri]a ori Sih\stria, `n preajma unor
mari duhovnici, precum p\rintele Cleopa, Ioa-
nichie B\lan, Paisie Olaru [i al]ii, trecând prin
cea occidental\, din perioada studiilor de doc-
torat [i organizarea primei m\n\stiri ortodoxe
române la Paris, [i pân\ la slujirea arhiereasc\ din
Eparhia Romanului [i Bac\ului. Apoi au vorbit [i
ascultat, rând pe rând, preo]i [i medici, profesori
[i simpli credincio[i, despre ceea ce `nseamn\
spovedania adev\rat\ [i sfânta `mp\rt\[anie. S-au
prezentat cazuri concrete, situa]ii diferite [i deli-
cate, s-au dat exemple [i s-a `ncercat g\sirea unor
solu]ii. Peste toate, `ns\, s-a impus concluzia gen-
eral acceptat\ a necesit\]ii, importan]ei [i valorii
deosebite a celor dou\ sfinte Taine ale Bisericii. 

Urm\toarea `nt=lnire cultural-duhovniceasc\ a
avut loc vineri, 13 iunie. ~n contextul s\rb\torii
Pogorârii Duhului Sfânt, `ntâlnirea cu Preasfin]itul
P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul s-a desf\[urat
sub genericul „Rusaliile, focul care transfigu-
reaz\...!“ Credincio[ii [i preo]ii prezen]i la M\n\s-
tirea de la Valea Budului cu aceast\ ocazie au avut

prilejul de a dialoga pe una dintre cele mai intere-
sante [i frumoase teme ale vie]ii cre[tine. 

Seri de `mpreun\-rug\ciune
pentru cei suferinzi

Serile de dialog duhovnicesc au fost comple-
tate de cele `n care preo]i [i credincio[i b\c\uani
s-au reunit la Valea Budului, la `ndemnul Prea-
sfin]itului P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul,
pentru a participa la Slujba Sf=ntului Maslu.

Astfel, `n ziua de 30 mai, Taina Sfântului
Maslu a fost oficiat\ aici de c\tre Preasfin]itul

P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul, al\turi de un
sobor de preo]i [i diaconi, dup\ cum a precizat
maica Magdalena Budeanu, stare]a m\n\stirii si-
tuate `n apropierea municipiului Bac\u. 

Credincio[i b\c\uani [i one[teni, veni]i tocmai
din M\n\stirea Ca[in, au participat vineri, 30 mai,
la slujba oficiat\ de Preasfin]itul P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul la m\n\stirea „Acoper\mântul
Maicii Domnului“ de la Valea Budului. Dup\
rug\ciunile specifice, ierarhul a rostit un cuvânt
duhovnicesc, ar\tând semnifica]ia celor dou\ mari
s\rb\tori, ~nvierea Domnului [i ~n\l]area la Cer,
leg\tura dintre ele [i importan]a pentru via]a
cre[tinului. „Dac\ locul de `n\l]are a Mântuito-
rului Hristos la ceruri este Betania, al nostru este
Biserica, purt\toare a binecuvânt\rii lui Dumne-
zeu pe care au primit-o apostolii `n comuniune. {i
acum, chiar dac\ nu `l mai vedem pe Iisus, sim]im
binecuvântarea Sa prin Biseric\“, a men]ionat ie-
rarhul. „S\ ne amintim c\, dup\ ce S-a `n\l]at la
ceruri, Hristos Domnul nu a mai fost v\zut de
sfin]ii apostoli, contemporanii S\i. Dar noi, cei de
azi, suntem mai ferici]i pentru c\ de[i n-am fost
contemporani cu Hristos istoric, suntem contem-
porani cu Hristos Teologic, a[a cum spune ~nsu[i
Domnul vorbind apostolului Toma „Ferici]i cei ce
n-au v\zut [i au crezut“, a mai ad\ugat Preasfin-
]itul Ioachim `n cuvântul s\u.

Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim B\c\-
uanul s-a aflat `n mijlocul credincio[ilor b\c\uani
pentru oficierea Tainei Sf=ntului Maslu [i vineri,
27 iunie, tot la m\n\stirea „Acoper\mântul Mai-
cii Domnului“ de la Valea Budului. (pr. Ctin
GHERASIM)

Seri cultural-duhovnice[ti sub
„Acoper\mântul Maicii Domnului“
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Ales `n 1998 de c\tre Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române ca arhiereu-vicar al
Episcopiei Romanului, cu
titulatura „B\c\uanul“, Prea-
sfin]itul P\rinte Episcop Ioa-
chim a fost hirotonit `n
treapta de Arhiereu la 1 mai
2000, a doua zi de Pa[ti, `n-
deplinind func]ia de arhiereu-
vicar al Episcopiei Romanului
pân\ la 13 septembrie 2009,
când a fost ridicat la rangul
de Episcop-vicar, odat\ cu
ridicarea Episcopiei Roma-
nului la rangul de Arhiepisco-
pie, cu titulatura: Arhiepisco-
pia Romanului [i Bac\ului.

~n ziua de 1 mai a.c, s-au `mplinit 14 ani de la
hirotonia Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\ua-
nul, `n treapta sacerdotal\ de episcop. Hirotonia
`ntru arhiereu a PS Ioachim B\c\uanul a consem-
nat `nscrierea `ntr-o lung\, istovitoare [i, deopo-
triv\, frumoas\ misiune `n aceast\ parte a Mol-
dovei, `n [irul vrednicilor ierarhi ce au coordonat
activitatea acestei eparhii `n cei peste 600 de ani
de existen]\ [i atestare documentar\.

Cei 14 ani de slujire au `nsemnat sfin]irea sau
resfin]irea a 273 de biserici, hirotonirea a 250 de
preo]i, oficierea a 2940 de slujbe, din care 1590 de
Sfinte Liturghii. Coordonarea activit\]ilor Funda-
]iei „Episcop Melchisedec“ din municipiile Ro-
man [i Bac\u, ̀ nfiin]area unui c\min pentru b\trâni
la Hârja, implicarea `n deschiderea [i buna func-
]ionare a numeroase a[ez\minte social-filantropice
`n Eparhia Romanului [i Bac\ului, perspectiva
dat\ activit\]ilor culturale, pastoral-misionare [i
administrative derulate `n aceast\ eparhie, a[eza-
rea bisericii `n dialog simfonic cu celelalte in-
stitu]ii ale statului, implicarea efectiv\ `n recupera-
rea, restaurarea [i reamenajarea patrimoniului bi-
sericesc, continuul efort de sus]inere [i promovare
a viabilit\]ii prezen]ei Bisericii `n societatea con-
temporan\ se `nscriu `n buchetul impresionant de
flori ale ostenelii `ntru slava Sfintei Treimi, cu
timp [i f\r\ timp, pe care Preasfin]itul P\rinte
Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepis-
copiei Romanului [i Bac\ului, le-a a[ezat `n prid-
vorul ve[niciei `n cei 14 ani de arhierie.

„Nimic nu ne apar]ine `n
Biseric\, deoarece suntem 
ai lui Dumnezeu“

Preo]i [i credincio[i din cuprinsul Arhiepis-
copiei Romanului [i Bac\ului, dar [i din eparhiile
`nvecinate au participat `n ziua de 1 mai, la slujba
Sfintei Liturghii oficiate de Preasfin]itul P\rinte
Episcop Ioachim la `mplinirea a 14 ani de
arhierie. ~n cadrul Sfintei Liturghii oficiat\ cu
acest prilej, ierarhul a hirotonit `ntru diacon pe
tân\rul teolog Eduard Vasile Cosma, doctorand [i
profesor de Dogmatic\ `n cadrul Liceului
Teologic „Episcop Melchisedec“, [i `ntru preot
pe arhidiaconul Adrian Ciobanu, consilier eco-
nomic al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
doi p\stori de suflete care vor `ntregi [i `ntineri
soborul preo]ilor din Protopopiatul Bac\u.

~n cuvântul de `nv\]\tur\ rostit cu acest prilej,
pr. profesor Ioan Vicovan, decan al Facult\]ii de
Teologie „Dumitru St\niloae“ din Ia[i, a vorbit
despre `nvierea lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, [i
`nvierea noastr\, despre `nzestrarea cu har a apos-
tolilor pentru ca ace[tia s\ poat\ vesti adev\rul
~nvierii `n toat\ lumea, dar [i despre semnifica]ia
multipl\ a zilei de 1 mai pentru Eparhia Roma-
nului [i Bac\ului, despre puterea cuvântului lui
Dumnezeu [i importan]a Sfintei ~mp\rt\[anii `n
via]a cre[tinului `n contextul Anului Euharistic.
De asemenea, p\rintele Vicovan a eviden]iat rolul
binef\c\tor al Sfintei Parascheva, ocrotitoarea

Eparhiei Romanului [i Bac\ului, [i mai ales a
omagiat `mplinirea a 14 ani de arhierie de c\tre
Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, relie-
fând complexa [i fructuoasa activitate pe care
Preasfin]ia Sa a `ndeplinit-o `n tot acest timp. 

Bucuria [i emo]ia prezen]ei la acest eveni-
ment au fost `mp\rt\[ite [i de preotul Ioan
Gherasimescu, vicar-administrativ al Eparhiei,
care a mul]umit ierarhului `n numele preo]ilor [i
angaja]ilor Centrului eparhial de la Roman pen-
tru activitatea derulat\ `n plan administrativ, pas-
toral-misionar, filantropic [i cultural. „Când am
fost `ntrebat `n urm\ cu câ]iva ani de un reporter
despre munca de episcop, i-am sugerat s\-i `ntre-
be pe cei cu care lucrez, pe credincio[ii `ncre-
din]a]i spre p\storire sau pe Dumnezeu, dac\ Se
recunoa[te `n munca arhiereului S\u, pentru c\
orice activitate a noastr\ din Biseric\ nu o facem
`n nume personal, `n mod egoist, ci `n numele
Tat\lui [i al Fiului [i al Sfântului Duh. Nimic nu
ne apar]ine `n Biseric\, deoarece suntem ai lui
Dumnezeu, `n El viem [i `n El activ\m, `ntru pu-
terea Duhului Sfânt. Orice activitate a noastr\
este rodul manifest\rii lui Dumnezeu, a puterii
Lui creatoare, ziditoare, sfin]itoare `n lumea a-
ceasta. Deci nu noi, ci Hristos trebuie s\ transpar\
`n activitatea noastr\“, a spus `n cuvântul s\u,
printre altele, ierarhul aniversat la Roman,
mul]umind tuturor celor care au ]inut s\-i fie
al\turi `n aceast\ zi. (pr. Ctin GHERASIM [i
arhid. Ciprian IGNAT)

14 ani de d\ruire [i slujire
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~n pperioada 115 - 116 mmai, ss-aa ddesf\[urat lla RRoman,
cu bbinecuvântarea PPreasfin]itului PP\rinte EEpiscop

Ioaachim BB\c\uanul, ccea dde-aa XXIV-aa eedi]ie 
a „Zilelor MMelchisedec {{tef\nescu“.

~n perioada 15 - 16 mai, s-a
desf\[urat la Roman, cu bine-
cuvântarea Preasfin]itului
P\rinte Episcop Ioachim B\-
c\uanul, cea de-a XIV-a edi]ie
a „Zilelor Melchisedec {tef\-
nescu“. Preo]i din cele [ase
protoierii ale Eparhiei Roma-
nului [i Bac\ului, `mpreun\
cu numero[i credincio[i, au
participat la activit\]ile dedi-
cate comemor\rii ilustrului ie-
rarh de la Roman.

Anul acesta, Zilele „Episcop Melchisedec {te-
f\nescu“ au debutat cu sfin]irea unei troi]e ridicate
`n cinstea Sfin]ilor Martiri Brâncoveni [i a eroilor
neamului românesc. Preasfin]itul Ioachim B\c\ua-
nul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, a sfin]it acest\ troi]\ `n ziua de 15 mai
a.c., prilej cu care a oficiat [i slujba Parastasului
pentru eroii neamului [i pentru ctitorii Bisericii
„Sfin]ii Voievozi“ din municipiul Roman. ~n cu-
vântul adresat celor prezen]i, Preasfin]ia Sa a mul-
]umit ctitorilor [i, `n mod deosebit, preo]ilor sluji-
tori de la Biserica „Sfin]ii Voievozi“ din Roman. 

Cea de-a XIV-a edi]ie a „Zilelor Episcop
Melchisedec“ a continuat la Liceul Teologic
„Episcop Melchisedec“ din Roman. Avându-l ca
moderator pe pr. Valentin B\ltoi, consilier cul-
tural al Eparhiei Romanului [i Bac\ului, mani-
festarea organizat\ aici a debutat cu sus]inerea
conferin]ei „Episcop Melchisedec {tef\nescu -
p\stor [i liturghisitor“, de c\tre prof. univ. dr.
Alexandru M. Ioni]\ de la Universitatea „Ovi-
dius“ - Constan]a. Distinsul profesor a prezentat
aspecte relevante din via]a [i activitatea ilustrului
ierarh, implicarea lui `n via]a Bisericii, reliefând
importan]a sa pentru cea de-a doua jum\tate a
veacului al XIX-lea. A urmat apoi un scurt con-
cert de muzic\ psaltic\, `n interpretarea coralei
„Laudamus“ dirijat\ de prof. Gheorghe Gozar,
dup\ care a fost lansat volumul „Cuvinte vii“ din
colec]ia „Opera omnia“ - Melchisedec {tef\-
nescu, de c\tre arhim. Pimen Costea, exarhul
m\n\stirilor din Eparhia Romanului [i Bac\ului,
care a diortosit aceast\ carte. ~n continuare, s-a
f\cut o scurt\ prezentare a Simpozionului na]io-
nal „Crucea `n imagina]ia copiilor“, ajuns la cea
de-a III-a edi]ie, dup\ care a urmat cuvântul de
`nv\]\tur\ al Preasfin]itului P\rinte Episcop

Ioachim B\c\uanul, care a prezentat imaginea lui
Melchisedec {tef\nescu, ierarh providen]ial pen-
tru via]a Bisericii, cu o complex\ activitate c\r-
tur\reasc\, filantropic\ [i pastoral\. De asemenea,
Preasfin]ia Sa a vorbit despre rolul providen]ial
pe care l-a avut `n epoc\ Episcopul Melchisedec
{tef\nescu, el fiind receptat de posteritate ca un
„om-institu]ie, care a reu[it s\ fac\ sintez\ `ntr-o

lume parcelat\ [i fracturat\ de interese [tiin]ifice
diversificate, punând Biserica `n centrul interdis-
ciplinarit\]ii [i al [tiin]ei universale“. Tot `n cu-
vântul s\u, Preasfin]itul P\rinte Ioachim a `ndem-
nat pe cei prezen]i, `n special pe tinerii semina-
ri[ti, s\ con[tientizeze importan]a identit\]ii spiri-
tuale a fiin]ei na]ionale [i, de asemenea, a propus
ca model figura enciclopedist\ a ilustrului ierarh.

Rug\ciuni, flori [i `n\l]are sufleteasc\ 
la „Zilele Episcop Melchisedec“



„Episcopul MMelchisedec eeste pprintre ccei mmai `̀nv\]a]i
ierarhi ccare aau sstat ppe sscaunul vvl\dicesc dde llaa
Roman.“ (PS Episcop Ioachim B\c\uanul)
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Pomenire la 122 de ani 
de la trecerea la cele ve[nice

Vineri, 16 mai, a avut loc Sfânta Liturghie
oficiat\ de Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim
B\c\uanul, `n Catedrala arhiepiscopal\ „Sf. Cuv.
Parascheva“ din Roman, `n contextul pomenirii
vrednicului ierarh Melchisedec {tef\nescu, la
122 de ani de la trecerea sa la cele ve[nice.

~n cuv=ntul rostit cu aceast\ ocazie, Preasfin-
]itul P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul a evocat
personalitatea `nainta[ului s\u pe scaunul
vl\dicesc de la Roman, cunoscut nu doar ca un
erudit p\stor, ci [i ca mare liturghisitor: „Suntem
`n ziua de pomenire a unuia dintre cei mai vred-
nici episcopi ai Romanului, Melchisedec {tef\-
nescu. Este bine [tiut faptul c\ an de an, de la
`nceputul mileniului al III-lea, de c`nd m-a
`nvrednicit Dumnezeu s\ fiu arhiereu al acestei
binecuvântate eparhii, ne re`ntâlnim pentru a face
pomenire [i amintire pentru cel care a fost un
mare episcop din [iragul tuturor ierarhilor care s-au
`nvrednicit a sluji Domnului `n aceast\ binecu-
vântat\ ]ar\ pentru poporul român. Acum putem
afirma despre episcopul Melchisedec c\ este
printre cei mai `nv\]a]i ierarhi care au stat pe
scaunul vl\dicesc de la Roman, de-a lungul celor
peste [ase veacuri de atestare documentar\. (…)
Dac\ Episcopul Melchisedec ne-a `nv\]at atât de
frumos, iat\ c\, dup\ mai bine de un secol de la
trecerea sa `n ve[nicia lui Dumnezeu, suntem
chema]i [i noi s\ revigor\m `nv\]\tura Bisericii,
a[a cum a revigorat-o el, `n contextul muta]iilor
vremii sale. Ast\zi, având atâtea icoane [i para-
digme, s\ ne angaj\m a p\stra adev\rul de cre-
din]\ `n contextul zbuciumatei istorii, al nesigu-
ran]ei, al `ndoielii, al duhurilor r\ut\]ii care
zboar\ `n v\zduh. S\ ne definim identitatea de
popor jertfelnic, r\stignit de mai multe ori `n is-
torie, dar `nviat de fiecare dat\, s\ ne definim pe
noi ca fii ai Bisericii, s\ fim `n comuniune pentru
ca Hristos s\ ne uneasc\ `n puterea Duhului
Sfânt“, a mai spus ierarhul. Apoi, `n cadrul Litur-
ghiei, copiii participan]i la proiectul „Sfânta Eu-
haristie, lumina vie]ii cre[tine“, costuma]i `n tra-
di]ionalul port popular românesc, au fost `mp\r-
t\[i]i de ierarh cu Sfintele Taine. De asemenea, so-
lemnitatea slujbei, la care au participat [i cre[tini
din Gârcina, satul natal al eruditului episcop Mel-
chisedec {tef\nescu, dimpreun\ cu primarul locu-
lui, a fost `mpodobit\ cu hirotonia `ntru diacon a
tân\rului teolog Cernat Nicolae Alin, pe seama
parohiei En\che[ti, protopopiatul Moine[ti.

~n jurul prânzului, al\turi de icoana Episco-
pului Melchisedec {tef\nescu, ierarhul, dim-
preun\ cu preo]ii [i credincio[ii, au mers `n pro-
cesiune la mormântul Episcopului Melchisedec
{tef\nescu, acolo unde a fost oficiat\ o slujb\ de
pomenire a familiei „p\rintelui Autocefaliei“. La
acest emo]ionant moment, au mai luat parte ele-
vii Liceului Teologic Ortodox, al\turi de copiii [i
tinerii care beneficiaz\ de serviciile oferite de
Funda]ia „Episcop Melchisedec“, funda]ie a c\rei

activitate se deruleaz\ sub coordonarea direct\ a
Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul. Dup\
aceasta, a urmat premierea câ[tig\torilor Con-
cursului Na]ional „Melchisedec {tef\nescu, ierarh
c\rturar“, organizat de Liceul Teologic „Episcop
Melchisedec“ [i {coala Gimnazial\ „Al. I. Cuza“
din Roman. Premierea câ[tig\toilor a fost f\cut\
de prof. Ana Bobu, care a mul]umit [i pe aceast\
cale Centrului eparhial de la Roman, `n mod de-
osebit Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, pentru
sus]inerea acordat\ bunei desf\[ur\ri a acestui
concurs la care au participat elevi din mai multe
jude]e ale ]\rii. Apoi, to]i cei prezen]i, de la elevi
la vârstnici, au depus flori pe mormântul eruditu-
lui Episcop Melchisedec. Cea de-a XIV-a edi]ie a
manifest\rilor prilejuite de serbarea „Zilelor

Episcop Melchisedec“ a continuat `n sala de fes-
tivit\]i a Liceului Teologic „Episcop Melchise-
dec“, unde a avut loc un workshop pe teme muzi-
cale. La ora 16.00, a fost oficiat\ slujba Vecerniei
la Catedrala Arhiepiscopal\, r\spunsurile fiind
date de cinci corale: de la m\n\stirea Neam], Pia-
tra Neam], de la m\n\stirea Agapia, de la Liceul
Teologic „Episcop Melchisedec“ din Roman, la
care s-a ad\ugat [i corala „Filomelos“, care va
reprezenta Eparhia Romanului [i Bac\ului la
etapa mitropolitan\ a concursului „L\uda]i pe
Domnul“. Cu acest prilej a fost organizat un con-
curs al dirijorilor celor cinci corale, iar la final,
Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul a pre-
miat pe câ[tig\tori [i a felicitat pe organizatori [i
participan]i. (pr. Ctin GHERASIM)
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{TIRI
~n pprima DDuminic\ ddup\ PPogorârea SSfântului DDuh, 
„a TTuturor SSfin]ilor“, lla CCatedrala aarhiepiscopal\ ddin

Roman ss-aa ss\vâr[it ppomenirea mmarelui ppoet MMihai EEminescu,
la `̀mplinirea aa 1125 dde aani dde lla ttrecerrea `̀n vve[nicie.

Slujb\ de pomenire a
poetului Mihai Eminescu 

~n prima Duminic\ dup\ Pogorârea Sfântului Duh, „a Tuturor
Sfin]ilor“, cu binecuvântarea Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\-
c\uanul, la Catedrala Arhiepiscopal\ „Sfânta Cuvioas\ Parascheva“
din Roman, `n cadrul Sfintei Liturghii, s-a s\vâr[it pomenirea marelui
poet na]ional Mihai Eminescu, la `mplinirea a 125 de ani de la trecerea
`n ve[nicie [i „na[terea `n ceruri“. Momentul a fost marcat de
rug\ciune, cuvânt [i cântare, evocându-se personalitatea [i contribu]ia
la cultura spiritual\ a poporului român, pornind de la afirma]ia poetu-
lui, care a numit Biserica „Maica neamului românesc“. „Cum poate un
ateu s\ scrie o poezie Rug\ciune? Pentru c\ mul]i s-au exprimat `n is-
torie c\ Eminescu ar fi fost ateu. Ori marele poet [i-a pus amprenta `n
mod covâr[itor asupra culturii române[ti. De aceea [i anul acesta `n
bisericile noastre i-am pomenit pe to]i cei care sunt ctitori de cultur\,
credin]\ [i neam“, a declarat protosinghelul Andrei Ioni]\, mare
ecleziarh al Catedralei Arhiepiscopale. Cu acest prilej a ales s\ se
re`ntâlneasc\ `n spa]iul sacru al l\ca[ului mu[atin [i promo]ia 1964 a
Colegiului Na]ional „Roman Vod\“, la 50 de ani de la absolvire. ~n
prezen]a credincio[ilor participan]i la Sfânta Liturghie, Corala „Cu-
vioasa Parascheva“ a Catedralei a `ncununat evenimentul, exprimând
prin cântare crea]iile compozitorilor Ludovic Paceag [i Vasile Timi[,
pe versuri eminesciene.

„Simbolistica Luminii Pascale“
la Catedrala arhiepiscopal\

Cu binecuvântarea Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, la Catedrala
Arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman, s-a desf\[urat
sâmb\t\, 24 mai, Simpozionul Na]ional „Simbolistica Luminii Pascale
[i rolul educa]iei religioase `n dezvoltarea copiilor“. Evenimentul a fost
organizat `n colaborare cu Ministerul Educa]iei Na]ionale, Prim\ria
Municipiului Roman, Clubul Copiilor Roman, {coala Gimnazial\
Trife[ti [i Asocia]ia Coral\ „Adoramus“.

Debutul acestei manifest\ri a fost marcat de binecuvântarea
Preasfin]itului P\rinte Ioachim Bac\uanul, iar deschiderea i-a
apar]inut dnei prof. Magdalena Gheorghi]\, care a [i prezentat sim-
pozionul `n imagini [i cuvinte. Au urmat momentele corale secundate
de cuvântari ale distin[ilor invita]i. ~n atmosfera `n\l]\toare a eveni-
mentului cultural-duhovnicesc, participan]ii s-au bucurat de pre-
gustarea unor cuvânt\ri deosebite legate de Lumina Pascal\, de per-
sonalit\]ile culturale, cadrele didactice ale urbei roma[cane, precum [i
de exprimarea prin cântare [i culoare.

~n final, Preasfin]ia Sa a rostit un cuvânt de `nv\]\tur\, eviden]iind
rolul educa]iei religioase `n familie, dar [i `n institu]iile de `nv\]\mânt,
ca premis\ a unei vie]i cre[tine `n societate. Totodat\, ierarhul a acordat
Diploma de excelen]\ distin[ilor profesori care s-au ocupat de educa]ia
religioas\ [i artistic\ a copiilor. 

~n contextul serb\rii a 520 de ani de la zidirea Bisericii din Borze[ti [i
510 ani de la trecerea `n ve[nicie a Binecredinciosului Voievod {tefan cel
Mare [i Sfânt, `n perioada 1-2 iulie 2014, s-a desf\[urat la biserica din
Borze[ti, cu binecuvântarea Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul [i cu
sprijinul Prim\riei One[ti [i al Consiliului Local, cea de-a doua edi]ie a
„Zilelor Betleemului {tefanian“, eveniment ce cuprinde activit\]i religioase
[i cultural-artistice.

Manifest\rile au debutat `n dup\-amiaza zilei de 1 iulie, când la biserica
din Borze[ti s-a s\vâr[it slujba Vecerniei, de c\tre un sobor de preo]i, sub pro-
tia Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului. A urmat un moment de promovare a complexului is-
toric [i de art\ bisericeasc\, inclusiv lansarea site-ului Parohiei Borze[ti [i
prezentarea noilor pliante ce `[i propun punerea `n valoare a acestor frumoase
locuri. „Cu binecuvântarea PS Ioachim B\c\uanul, `n ora[ul One[ti s-a pus
temelia unei noi s\rb\tori ce va d\inui cu rug\ciunile Sfântului Voievod {tefan
cel Mare. Se dore[te o re`ntoarcere de perspectiv\ c\tre cinstirea sfin]ilor ce
au contribuit la unitatea na]ional\ [i la f\urirea neamului românesc. Emblem\
[i simbol al Moldovei, Biserica din Borze[ti `[i construie[te noi pun]i su-
flete[ti, iar noi ne rug\m la Dumnezeu s\ ajute la acest `nceput bun cu
dragostea, r\bdarea [i milostivirea Sa.“, citim pe site-ul oficial al Parohiei.

De asemenea, ̀ n cadrul „Zilelor Betleemului {tefanian“, ̀ n prima zi, grupul
de copii „Alpha Song“ a interpretat câteva cântece evocatoare ale Sfântului
Voievod, iar, mai apoi, Trupa de teatru „Alfa“ a prezentat piesa „Stejarul din
Borze[ti“, adaptare dup\ „Legenda Stejarului din Borze[ti“ de Nicolae Gane.

Cea de-a doua zi a manifest\rilor dedicate acestui eveniment a debutat
cu oficierea slujbei Sfintei Liturghii, precedat\ de slujba Utreniei [i a

Acatistului Sf. Voievod, continu=nd cu s\vâr[irea Parastasului ctitorilor
acestui sfânt l\ca[. La finalul manifest\rilor, biserica din Borze[ti a g\zduit
lansarea c\r]ii lui Gheorghe Bogza, cu titlul „Borze[ti - 1904, marea s\rb\-
toare `nchinat\ Voievodului Moldovei“.

Evenimentul s-a dorit a fi o ac]iune menit\ s\ atrag\ aten]ia asupra teza-
urului istoric g\zduit de muzeul amenajat aici din 1994, unde se afl\ 217
obiecte de patrimoniu, exponate apar]inând secolelor XVII-XX, care
demonstreaz\ c\ Borze[tiul a fost un loc al libert\]ii de afirmare cultural\ [i
identitar\, de-a lungul veacurilor.

„Zilele Betleemului {tefanian“

Pagin\ rrealiazat\ dde ppr. CCtin GGHERASIM
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Vineri 30 mai, cu binecuvântarea Preasfin]itu-
lui Ioachim B\c\uanul, s-a desf\[urat a treia edi]ie
a simpozionului „Istoria [i tradi]ia satului ro-
mânesc“, organizat de Protoieria Sascut `n colabo-
rare cu Parohia Corni, {coala Gimnazial\ „Ion
Sirat“ din Gioseni-Bac\u, {coala Gimnazial\ Gher-
dana-Bac\u, {coala Gimnazial\ Nr. 189-Bucure[ti,
Casa de Cultur\ „Tudor Vornicu“-Adjud.

Ca parteneri au fost: Federa]ia Sindicatelor
Libere din ~nv\]\mânt, Inspectoratul {colar
Jude]ean Vrancea, Prim\ria Huruie[ti-Bac\u,
{coala General\ Pufe[ti-Vrancea, Casa Corpului
Didactic Simion Mehedin]i-Vrancea, {coala
Gimnazial\ Nr. 192-Bucure[ti [i Muzeul }\ranu-
lui Român-Bucure[ti, iar invitat special a fost
domnul academician Alexandru Surdu - vicepre-
[edintele Academiei Române.

~ntâlnirea a constat dintr-o sec]iune de comu-
nic\ri sus]inute de domnul academician Ale-
xandru Surdu (Spiritualitatea româneasc\-trecut
[i prezent), Conf. univ. dr. Costic\ Neagu de la
Universitatea din Bucure[ti (Simion Mehedin]i [i
Duminica poporului), Prof. dr. Valentin Dogaru [i
Prof. dr. Nicolae Damian (O secven]\ din istoria
[i tradi]ia {colii Pufe[ti-Primul R\zboi Mondial),
Prof. C\t\lin Mocanu (Considera]ii asupra agri-
culturii române[ti `n perioada interbelic\), Pr. dr.
Cristinel Muscalu (Parohia Borde[ti, Vrancea-
Tradi]ii legate de s\rb\toarea Sf. Trifon), Prof. dr.
Liviu Roman (Satul P\une[ti `ntre tradi]ie [i
modernitate).

Moderatorul `ntâlnirii a fost PC Pr. Ioan
Negoi]\-protoiereu de Sascut, care a declarat:
„Cred c\ este momentul s\ ne unim for]ele pen-

tru a mai salva ce se mai poate din aceste valori
spirituale ale poporului nostru, iar `ntâlnirea
noastr\ de ast\zi nu are alt\ menire decât aceea
de a sensibiliza sufletele celor ce tânjesc dup\
autenticitatea spiritualit\]ii române[ti spre a
scoate `n lumin\ valorile inestimabile izvorâte
din credin]a, tradi]iile [i obiceiurile satului
românesc.“

Simpozionul „Istoria [i Tradi]ia Satului Ro-
mânesc“ este o activitate ce-[i propune ilustrarea
istoriei, a tradi]iei [i a spiritualit\]ii satului de-a
lungul timpului, prin studii [tiin]ifice [i culturale,
activit\]i practice. Prin acest demers se `ncearc\
familiarizarea tinerilor cu tradi]ia [i spirituali-
tatea satului românesc, promovarea valorilor
tradi]ionale pe plan local, regional [i na]ional.
(sursa: protoieriasascut.ro)

~n ziua de 14 iunie 2014, cu binecuvântarea
Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul, `n
Parohia Fulgeri[ din Protoieria Sascut, s-a
desf\[urat momentul cultural-educativ cu tema
„Folclorul [i credin]a, bog\]iile poporului
român, testamente [i m\rturii“.

Ini]iativa organiz\rii unui astfel de eveniment a venit din dorin]a de a
readuce `n aten]ia enoria[ilor vârstnici sau tineri, a elevilor [i pre[colarilor
importan]a folclorului românesc ca tezaur de obiceiuri, credin]e, legende [i
sentimente p\strate din `ndep\rtate timpuri si pân\ ast\zi.

Invitat [i colaborator la acest eveniment a fost Ansamblul vocal-instru-
mental folcloric „Stej\relul“ coordonat de domnul profesor Mihai Bârjoveanu.

~ntâlnirea tuturor genera]iilor locuitoare ale satelor Fulgeri[ [i Chilia
Benei a avut loc `n {coala Gimnazial\, unde s-a preg\tit [i o expozi]ie cu
obiecte tradi]ionale vechi [i de cult cre[tin-ortodox (vestimenta]ie, ]es\turi,
ol\rit, art\ decorativ\, icoane pictate pe lemn [i pe sticl\ etc.).

Dup\ prezentarea expozi]iei, eleva clasei a VIII-a, Larisa Mocanu, a
sus]inut un referat cu titlul „Mo[tenirea tradi]iilor - o avu]ie na]ional\“. „~n
epoca globaliz\rii [i a integr\rii `n Uniunea European\, p\strarea tradi]iilor
`nseamn\ p\strarea identit\]ii na]ionale. Tinerele genera]ii au datoria de a
cunoa[te [i respecta obâr[ia [i datinile, de a prelua [i la rândul lor de a trans-
mite aceast\ cultur\ popular\  a[a cum a fost l\sat\ din genera]ie `n genera]ie
`n lada cu zestre a neamului nostru.“ Eleva clasei a VI-a, Denisa Barbu, a
citit compunerea cu titlul „Mândria de a fi român“.

Recitalul tinerilor din ansamblul „Stej\relul“, `n straie populare, a creat
o atmosfer\ autentic româneasc\ [i a transmis prin cântec vocal-instrumen-
tal [i port `ncurajare `n `nsu[irea farmecului identit\]ii na]ionale. Timp de 90
de minute, piesele populare moldovene[ti de pe ambele p\r]i ale Prutului [i
explica]iile domnului profesor Mihai Bârjoveanu au facut ca cei prezen]i s\
participe activ la momentul artistic.

Enoria[ii prezen]i au declarat c\ evenimentul a fost binevenit prin
mesajul s\u, o noutate [i o ie[ire din atmosfera muncii de zi cu zi, recreativ
pentru cei ce poart\ pe umeri greut\]ile existen]ei [i educativ pentru tinerii
care vor duce mai departe spiritul românesc [i credin]a ortodox\.

Evenimentul a fost organizat [i `n contextul s\rb\toririi „Zilei interna-
]ionale a iei“, 24 iunie. Pentru c\ ia este poveste, istorie [i testament, Parohia
Fulgeri[ [i-a dorit s\ o s\rb\toreasc\, s\ o pun\ ̀ n valoare [i s\ o readuc\ la via]\
`n ochii copiilor, p\rin]ilor [i ai bunicilor. (pr. Codrin LASL|U)

A treia edi]ie a simpozionului 
„Istoria [i tradi]ia satului românesc“

Eveniment cultural `n Parohia Fulgeri[
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~n DDuminica PP\rin]ilor [[i CCopiilor, ddup\ `̀ncheierea sslujbei
Vecerniei ooficiat\ lla BBiserica „Sf, DDumiitru“ - NNarcisa 

din BBac\u, PPS PP\rinte EEpiscop IIoachim aa rrostit 
o rrug\ciune dde bbinecuvântare aa ccopiiloor.

EVENIMENT

Câteva mii de b\c\uani [i „o
mare“ de copii au participat `n
seara zilei de 1 iunie la Vecernia
oficiat\ de Preasfin]itul P\rinte
Episcop Ioachim B\c\uanul,
`nconjurat de un impresionant
sobor de preo]i, la biserica „Sf.
Dumitru“ din cartierul Narcisa.

Câteva mii de b\c\uani [i o mare de copii au
participat `n seara zilei de 1 iunie la Vecernia ofi-
ciat\ de Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim
B\c\uanul, `nconjurat de un impresionant sobor de
preo]i, la Biserica „Sf. Dumitru“ din Cartierul
„Narcisa“. ~n contextul serb\rii Duminicii P\rin-
]ilor [i Copiilor, dup\ `ncheierea slujbei, Preasfin]ia
Sa a rostit o rug\ciune de binecuvântare a copiilor.
Efuziunea curat\ a tinerilor l-a determinat pe ierarh
s\ `nchege un impresionant dialog ce a scos la lu-
min\ dragostea acestora fa]\ de Biseric\ [i de valo-
rile spirituale ale poporului român. Apoi, sub im-
boldul gazdei acestui eveniment, pr. Ioan Ple[c\u,
biserica a r\sunat de cânt\ri de slav\ aduse Bunului
Dumnezeu, to]i cei prezen]i manifestându-[i bucu-
ria de a fi p\rta[i la aceste momente de s\rb\toare.
A urmat cuvântul p\rintelui protopop Costic\ Bu-
suioc, care a prezentat b\c\uanilor albumul „Ba-
c\ul. Acas\ la cre[tini“, ap\rut la editura Filocalia a
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, cu sprijinul
financiar al Prim\riei Municipiului Bac\u, lucrare
editat\ ̀ n 50.000 de exemplare. „A[a cum spunea [i
Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, nu `ntâmpl\-
tor neamul românesc este un neam de voievozi [i

de ctitori de l\ca[uri sfinte. Ne dorim ca acest\ lu-
crare s\ fie un testament de suflet l\sat mo[tenire
b\c\uanilor“, a men]ionat, `n cuvântul s\u, pro-
topopul de Bac\u. Mul]imea credincio[ilor prezent\
la „Sf Dumitru“ s-a `mp\rt\[it din cuvântul
Preasfin]itului Episcop Ioachim care a reamintit `n
acest context voca]ia de ctitori a b\c\uanilor.
„Bac\ul este un ora[ al catedralelor, pentru c\ toate
bisericile sunt mari, a[a cum sunt [i sufletele dum-
neavoastr\. Bac\ul este un ora[ eminamente cre[tin,
de aceea dup\ ce poporul român s-a eliberat de
jugul comunist, aici s-au `n\l]at multe altare c\tre
cer. Am considerat c\ niciodat\ `n istoria acestui
ora[, poate `n istoria ]\rii, nu s-au construit, `ntr-o
perioad\ atât de scurt\, atâtea biserici. De aceea
fiecare cet\]ean al municipiului Bac\u, [i nu numai,
poate fi considetat un ctitor de biserici ,asemenea
voievozilor de demult. Cred c\, dup\ 1990,
b\c\uanii au fost printre primii ctitori ce s-au impli-
cat `n ridicarea acestor sc\ri c\tre cer, `n cartierele
lor“, a men]ionat Preasfin]ia Sa. De asemenea, ier-
arhul a eviden]iat faptul c\, `n calitate sa de ierarh,
„de 14 ani ne-am str\duit s\ lucr\m cu timp [i f\r\
timp, [i cu dragostea [i bun\voin]a dumneavoastr\ [i
a institu]iilor administrative reprezentative ale
ora[ului [i ale jude]ului, ne-am `ngrijit a ridica o
parte din l\ca[urile de `nchinare. Acum 14 ani, un-
ele biserici abia ie[eau din p\mânt, aceasta `n care
ne reg\sim acum, „Sfântul Dumitru“, `[i creiona
silueta, iar `n centrul urbei, Catedrala „~n\l]area
Domnului“, abia se ivea. Acum, dac\ am v\zut c\
au coborât schelele din jurul catedralelor, am con-
siderat de cuviin]\ s\ nu se uite ceea ce s-a f\cut `n
aceast\ lume `n care exist\ atâta amnezie. Cred c\
este momentul ca noi s\ facem anamnez\, s\ ne
reamintim ceea ce `nainta[ii no[tri au f\cut, pentru

ca [i copiii [\-[i aduc\ aminte, peste timp, c\ voi a]i
fost ctitori de biserici sfinte. Iar ei, la rândul lor,
n\d\jduim c\ vor `ncerca s\ le p\streze [i s\ le `ngri-
jeasc\. Noi vrem s\ ad\ug\m o piatr\ la edificiul
`nainta[ilor, iar ast\zi, al\turi de copii, care sunt
pietrele vii ale Trupului eclezial al lui Hristos, s\ v\
punem `n bra]e, `n semn de recuno[tin]\ pentru ceea
ce a]i `mplinit, acest album care este oglinda jertfei
de genera]ii a b\c\uanilor. Am cerut sprijin muni-
cipalit\]ii b\c\uane, care a r\spuns invita]iei noas-
tre, [i l-am editat, pentru a vi-l oferi `n mod gra-
tuit“, a mai spus Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul.

Albumul „Bac\u. Acas\ la cre[tini“ a ap\rut
anul acesta la Editura Filocalia a Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, cu binecuvântarea PS
P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul [i cu sprijinul
Prim\riei Municipiului Bac\u reprezentat\ prin
Primarul Romeo Stavarache. ~n cele 192 de pa-
gini ale lucr\rii sunt prezentate pe scurt bisericile
ortodoxe ale Bac\ului, mai noi sau mai vechi, dar
[i l\ca[urile de cult romano-catolice, protestante
[i neo-protestante, adresându-se astfel tuturor
cre[tinilor pentru care Bac\ul este cas\. Pentru
fiecare l\ca[ de cult sunt prezentate, al\turi de
imagini reprezentative, câteva repere istorice, o
scurt\ explica]ie asupra hramului, indica]ii
asupra preo]ilor slujitori [i a adresei unde se afl\
biserica. ~n felul acesta, lucrarea contribuie la o
mai bun\ cunoa[tere a ora[ului, dar [i a istoriei
acestuia. „Bac\u. Acas\ la cre[tini“ se dovede[te
a fi un dar f\cut b\c\uanilor `n care bunele in-
ten]ii ale Bisericii [i reprezentan]ilor autorit\]ii
locale s-au `ntâlnit `ntr-un mod fericit. Lucrarea
va fi distribuit\ gratuit, dorindu-se ca un exem-
plar s\ ajung\ `n casa fiec\rui b\c\uan.

„Fiecare b\c\uan este ctitor de l\ca[uri sfinte“
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~n ziua de 25 mai, Duminica a
VI-a dup\ ~nviere, Preasfin]i-
tul Ioachim B\c\uanul a ofi-
ciat Slujba de sfin]ire a Bise-
ricii „Sfin]ii ~mp\ra]i Con-
stantin [i Elena“, din Parohia
Lipova, Protopopiatul Bac\u.

Preo]ii [i credincio[ii din comun\ [i din paro-
hiile apropiate au `ntâmpinat ierarhul, dup\ tra-
di]ia mo[tenit\ de veacuri, cu flori, pâine [i sare.

Noul l\ca[ de cult, ridicat cu sprijinul Prim\-
riei Lipova, al Secretariatului de Stat pentru Cul-
te [i, `n principal, al credincio[ilor parohiei, a pri-
mit ca ocrotitori, la momentul târnosirii, [i pe
Sfin]ii Martiri Brâncoveni: Sfântul voievod Con-
stantin Brâncoveanu cu cei patru fii ai s\i, Con-
stantin, {tefan Radu [i Matei, [i sfetnicul Ianache,
care sunt cinsti]i anul acesta `n mod deosebit `n
Patriarhia Român\, la `mplinirea a 300 de ani de
la martirajul lor.

~n cadrul Sfintei Liturghii, a fost hirotonit `n
treapta de preot P\rintele Diacon Mihai Florin
Mocanu, pe seama Parohiei „Sfântul Nicolae“,
R\c\ciuni, Protopopiatul Sascut.

Pentru râvna [i buna coordonare a lucr\rilor
de zidire a Bisericii „Sf. ~mp\ra]i Constantin [i
Elena“, Lipova, Preacucernicul P\rinte paroh Pe-
tru B\l\i]\ a fost hirotesit, primind rangul ono-
rific de iconom-stavrofor, iar credincio[ilor ce s-
au implicat `n construirea edificiului eclesial le-
au fost oferite distinc]ii de vrednicie.

Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim B\c\ua-
nul, referindu-se la evenimentul sfin]irii bisericii, a
m\rturisit `ntre altele: „La acest moment de
s\rb\toare am tr\it clipe emo]ionante, clipe de bu-
curie, pentru c\ o nou\ poart\ c\tre cer a fost con-
sacrat\ ast\zi. Dup\ o jertf\, o d\ruire total\, o
cruce pe care a]i purtat-o timp de zece ani, al\turi
de p\rintele Petru B\l\i]\, a]i reu[it s\ v\ `nscrie]i

`n rândul ctitorilor de l\ca[uri sfinte, al\turându-v\
prin efortul dumneavoastr\ mo[ilor [i str\mo[ilor,
care au l\sat un semn al identit\]ii lor prin
l\ca[urile pe care le-au ridicat, prin troi]ele cu care
au bornat c\r\rile, prin credin]a pe care au m\rtur-
isit-o [i au [tiut s\ o lase fiilor [i nepo]ilor, pentru
ca ace[tia s\ o transmit\ urma[ilor nealterat\.“

La acest moment de s\rb\toare au fost
prezen]i [i doi dintre slujitorii care au p\storit o
vreme pe credincio[ii din Parohia Lipova: Pr.
Ioan Ple[c\u - paroh al parohiei „Sf Dumitru“,
Bac\u - [i Pr. Ciprian Marius Clo[c\ - paroh al
Parohiei „Sfin]ii Voievozi“, Izvoare-Bac\u.

~n cuvântul s\u, P\rintele Protopop Costic\ Bu-
suioc a f\cut o scurt\ incursiune `n istoria locului [i

a celor dou\ l\ca[uri de cult, cel de lemn, cu hramul
„Buna Vestire“ [i cel nou, de zid, „care a primit
ve[mânt de har [i binecuvântare prin sfin]irea
s\vâr[it\ de c\tre ierarh“. „Dac\ `n zece ani a]i
muncit, v-a]i jertfit s\ vede]i acest vis `mplinit,
ave]i datoria sfânt\ s\ fi]i `n continuare al\turi de
p\rintele dumneavoastr\, s\ `mplini]i rostul acestei
zidiri, de a v\ reg\si `n comuniune de rug\ciune `n
fiecare s\rb\toare, când se jertfe[te `n chip nesân-
geros, `n Sfânta Liturghie, Hristos Arhiereul Cel
ve[nic“ - a mai spus p\rintele protopop.

La final, Pr. Petru B\l\i]\ a dat glas senti-
mentelor de pre]uire [i mul]umire fa]\ de to]i cei
care l-au `nconjurat [i `ncurajat s\ duc\ la bun
sfâr[it proiectul ridic\rii acestei biserici. (arhid.
Ciprian-Ioan IGNAT)

Biserica din Lipova a primit 
ve[mânt de har [i binecuvântare

~ncununarea a zece ani de efort
Lipova (cuvânt provenit din slavon\, `nsemnând p\dure

de tei) este o localitate istoric\, prezent\ `n vechi hrisoave de
cancelarie, `nc\ din timpul voievozilor Ilie [i {tefan. Un doc-
ument datat 1437, 15 mai, la Vaslui, aminte[te de dealul cu
acela[i nume - al Lipovei. La 10 august 1477, un nou docu-
ment eliberat de Voievodul {tefan cel Mare [i Sfânt va con-
firma Musei, so]iei lui Vindereu, st\pânirea asupra mo[iei
Vinderei, situat\ la gura pârâului Lipova.

Locuitorii satului Lipova sunt oameni destoinici, cu fric\ de
Dumnezeu, ar\tând dragoste [i ata[ament fa]\ de Sfânta Sa
Biseric\. Din evlavia pe care o au fa]\ de odoarele sfinte, dar
[i din dorin]a de a p\stra [i ocroti vechea biseric\ de lemn, au
avut ini]iativa de a ridica o nou\ poart\ c\tre cer, mai solid\,
mai `nc\p\toare [i reprezentativ\ pentru comunitate.

L\ca[ul din lemn, cu hramul „Buna-Vestire“, a fost con-
struit `n jurul anului 1830, din bârne de stejar, ini]ial cu aco-
peri[ din [indril\, apoi cu tabl\. Stilul bisericii este moldove-
nesc, `n form\ de corabie, f\r\ turl\ [i cu 2 cruci. Pere]ii inte-
riori nu sunt picta]i, biserica fiind ̀ mpodobit\ cu icoane [i o fru-
moas\ catapeteasm\. Biserica este `nzestrat\ cu tot ceea ce
este necesar pentru desf\[urarea serviciului divin; `n jurul bi-
sericii se afl\ cimitirul, iar in fa]a bisericii este clopotni]a,
având `n dotare dou\ clopote de m\rime mijlocie [i unul mic.

~n anul 2004, la data de 14 martie, `n Duminica a III-a din
Postul Mare, a ~n\l]\rii Sfintei Cruci, PS Episcop Ioachim
B\c\uanul a r\spuns ini]iativei credincio[ilor din Lipova, pu-
nând piatra de temelie [i sfin]ind locul pentru noua biseric\
`nchinat\ Sfin]ilor ~mpara]i Constnatin si Elena.

~ntre anii 2004-2014 s-a ridicat l\ca[ul sfânt, `n plan trilo-
bat cu turl\ pe naos, a fost `nfrumuse]at cu pictur\ mural\ [i
a fost `nzestrat cu cele necesare desfa[ur\rii cultului divin.
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DIASPORA
M\n\stirea „Buna VVestire“ de lla RRosiers,

prima aa[ezare mmonahal\ dde ttradi]ie
româneasc\ ddin OOccident,, aa ffost ffondat\ `̀n
anul 11991 dde cc\tre PPS IIoachim BB\c\uanul.

~n Duminica a doua dup\
Rusalii, a Sfin]ilor Români,
Preasfin]itul P\rinte Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, a fost, al\turi de
IPS Mitropolit Iosif, `n mij-
locul credincio[ilor din comu-
nitatea francez\ Rosiers, de
lâng\ Paris. 

Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim B\-
c\uanul, `mpreun\ cu ~naltpreasfin]itul Iosif, Mi-
tropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a Euro-
pei Occidentale [i Meridionale, `nconjurat de un
numeros sobor de preo]i [i diaconi din Fran]a [i
de la Centrul eparhial din Roman, a oficiat slujba
de târnosire a picturii M\n\stirii „Buna Vestire“
de la Rosiers. 

„~n Duminica Sfin]ilor Români, al\turi de pri-
etenii prietenilor no[tri, români de pretutindeni,
s-a sfin]it pictura din biserica acestei m\n\stiri,
fapt ce a constituit un prilej de bucurie sufleteas-
c\ pentru noi. Dincolo de efortul de a fi pus ba-
zele acestei m\n\stiri, dup\ 1990, a fost preocu-
parea noastr\ `n ceea ce prive[te sus]inerea re-
aliz\rii ansamblului iconografic, prin trimiterea
unor pictori din Eparhia noastr\, cu binecu-
vântarea ~naltpreasfin]itului Mitropolit Iosif, sub
coordonarea maestrului iconograf Hula[u {tefan.
Ace[tia au pus `n practic\ o erminie potrivit\
acestei biserici de la Rosiers. Iconografia s-a axat
pe fresce ale Praznicelor ~mp\r\te[ti [i ale Maicii
Domnului, la care s-au ad\ugat Sfânta Cuvioas\
Parascheva, care arat\ spiritualitate românesc\, [i
Sfântul Mathurin de Larchant, un sfânt cinstit `n
aceast\ zon\, de la sfâr[itul secolului al III-lea“, a
declarat Preasfin]itul P\rinte Ioachim. Ierarhul 
s-a ar\tat impresionat de faptul c\, la acest eveni-
ment, au participat, al\turi de credincio[ii afilia]i
suflete[te acestei m\n\stiri `nc\ de la `nceputul
anilor 90, [i al]ii, ad\uga]i de-a lungul timpului
comunit\]ii de la Rosiers. „Cu acest prilej, ne-am
`ntâlnit cu cei care au fost dintru `nceput aici,
care au constituit Asocia]ia cultual\ ce sus]ine
aceast\ m\n\stire, dar [i cu al]i români care s-au
ad\ugat acestei comunit\]i, fiind solidari demer-
sului ~naltpreasfin]itului Mitropolit Iosif de a
continua via]a monastic\, de a a sus]ine ac-
tivit\]ile misionare, spirituale [i culturale de aici.
Totodat\, pentru a da o conota]ie deosebit\, la
sfin]irea de ast\zi a fost prezent\ [i o parte a

membrilor Permanen]ei Centrului eparhial de la
Roman“, a mai precizat ierarhul de la Roman.

De cealalt\ parte, ~naltpreasfin]itul Mitropolit
Iosif a precizat faptul c\ evenimentul din ziua
serb\rii Sfin]ilor Români reprezint\ o `ncununare
a eforturilor sus]inute ale ob[tii monahale de la
Rosiers [i ale credincio[ilor implica]i. „Duminica
aceasta ne-a prilejuit bucuria de a sluji `mpreun\
cu Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul,
ocazie cu care am sfin]it pictura m\n\stirii „Buna
Vestire“, realizat\ de o echip\ de pictori din
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului. Preasfin]ia
Sa a fost la temelia `nfiin]\rii acestei m\n\stiri `n
urm\ cu 24 de ani [i aceast\ `ndelung\ implicare
este `ncununat\ ast\zi de sfin]irea picturii foarte
frumoase, rod al muncii [i al ostenelilor credin-
cio[ilor care iubesc m\n\stirea [i se implic\ `n
via]a ei. Ne bucur\m cu atât mai mult, cu cât fi-
ind `n str\in\tate, a[ez\mântul monahal de aici a
stârnit interesul [i c\utarea cre[tinilor români din
zona parizian\ [i nu numai“, a men]ionat IPS
Mitropolit Iosif.

M\n\stirea „Buna Vestire“ de la Rosiers,
prima a[ezare monahal\ de tradi]ie româneasc\
din Occident, a fost fondat\ `n anul 1991 de c\tre
PS Ioachim B\c\uanul (pe atunci arhimandritul
Ioachim Giosanu), aflat la studii de doctorat `n
Fran]a, fiind ajutat de câteva familii [i persoane
binevoitoare. La `nceput s-a constituit `ntr-o Aso-
cia]ie cultual\, care a avut ca scop ob]inerea pro-
tec]iei canonice [i a aprob\rii legale de `nfiin]are
a acesteia.

~ntrucât reorganizarea Arhiepiscopiei Româ-
ne de la Paris nu era atunci definitivat\, s-a cerut
obl\duirea canonic\ a IPS Daniel, Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei.

Dup\ ce P\rintele Ioachim a fost chemat la
treapta de arhiereu al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului, administrarea [i ocrotirea canonic\ a
revenit ~naltpreasfin]itului Arhiepiscop Iosif,
Mitropolitul românilor din Europa Occidental\ [i
Meridional\, care s-a `ngrijit de continuarea
lucr\rilor [i de amenajarea sfântului l\cas, coor-
donând via]a duhovniceasc\ a ob[tei de la
Rosiers. ~n ziua de 21 mai a anului 2005, la s\rb\-
toarea Sf. Constantin [i Elena, s-a s\vâr[it slujba
de târnosire a acestei biserici de c\tre IPS Mi-
tropolit Iosif, IPS Adrian Hri]cu, Arhiepiscop
emerit, [i de c\tre PS Ioachim B\c\uanul. Au fost
prezen]i la acea dat\ numero[i preo]i, c\lug\ri,
c\lug\ri]e, precum [i foarte mul]i credincio[i,
pelerini [i prieteni ai m\n\stirii, bucurându-se de
momentul `n\l]\tor [i binecuvântat de Dumnezeu.

Dup\ târnosirea bisericii, au urmat `n decur-
sul timpului [i alte lucr\ri de `ntre]inere [i ame-
najare, de construire a câtorva camere de locuit [i
a altor dependin]e.

~n anul 2013 s-a `nlocuit tavanul din lemn al
bisericii [i s-a preg\tit pentru pictur\. Cu binecu-
vântarea IPS Mitropolit Iosif [i a PS Ioachim
B\c\uanul, pictura a fost executat\ de o echip\ de
trei pictori, condus\ de c\tre domnul {tefan Hu-
la[u, b\c\uan de origine. (pr. Ctin GHERASIM)

Sfin]irea picturii din Biserica M\n\stirii
„Buna Vestire“ de la Rosiers
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~n cadrul programului „L\sa]i
copiii s\ vin\ la Mine“, pentru
promovarea [i sus]inerea valo-
rilor cultural-educa]ionale [i
spirituale române[ti [i univer-
sale `n rândul tinerilor, [efii de
promo]ie ai liceelor din Arhie-
piscopia Romanului [i Bac\ului
au fost premia]i de PS P\rinte
Episcop Ioachim B\c\uanul, la
finele anului [colar.

{efii de promo]ie ai colegiilor [i liceelor
roma[cane au fost premia]i de Preasfin]itul
P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul `n cadrul
unui eveniment organizat pe data de 4 iunie, `n
Aula Colegiului Na]ional „Roman-Vod\“ din
municipiul Roman. Al\turi de elita tinerei gene-
ra]ii din acest ora[, au fost distin[i [i profesorii
coordonatori ai institu]iilor respective, ca repre-
zentan]i ai dasc\lilor care, de-a lungul celor patru
ani de studiu, au reu[it s\-i `ndrume spre a ob]ine
dimensiunea unor veritabili intelectuali. 

Elevii de elit\ din Roman, premia]i
de PS Episcop Ioachim B\c\uanul

Manifestarea, organizat\ de Protopopiatul
Roman, i-a impresionat pe cei prezen]i, reprezen-
tan]i ai autorit\]ilor locale, ai Inspectoratului {co-
lar Jude]ean, profesori [i elevi, care au remarcat
implicarea Bisericii `n promovarea [i sus]inerea
valorilor. „Este un moment de o mare `nc\rc\tur\
emo]ional\ [i `l consider o s\rb\toare pentru c\
premiaz\ excelen]a. Sper\m ca acest moment s\ se
transforme `ntr-o tradi]ie care s\ marcheze parcur-
sul intelectual al elevilor roma[cani“, a declarat
prof. dr. Viorel Stan, inspectorul [colar general,
care, `n acest context, a oferit, din partea Inspec-
toratului {colar Jude]ean Neam], o diplom\ de ex-
celen]\ Episcopului Ioachim B\c\uanul pentru im-
plicarea `n sus]inerea `nv\]\mântului roma[can. 

„Nu este pentru prima oar\ când Biserica, prin
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, se implic\ `n
sus]inerea [i ajutorarea elevilor roma[cani“, a pre-
cizat prof. Tanovici Mihaela, directorul Colegiului
Na]ional „Roman-Vod\. „Credem c\ este esen]ial
s\ avem grij\ de valorile noastre [i c\ excelen]a nu
trebuie uitat\ niciodat\. Ini]iativa Preasfin]itului
Ioachim este salutar\“, a declarat Lauren]iu
Leoreanu, primarul municipiului Roman. 

La rândul s\u, dup\ ce a vorbit cu tinerii, ie-
rarhul i-a `ndemnat pe ace[tia s\ fie entuzia[ti,
„dar receptivi [i aten]i la provoc\rile timpului pe
care `l tr\iesc“, iar `n toat\ aceast\ agita]ie, din
când `n când, „s\-[i mai opreasc\ pa[ii pentru a
privi c\tre cer [i pentru a-[i l\sa mintea acoperit\
de mister“. ~n `ncheierea evenimentului, preotul

Drago[ Munteanu a mul]umit institu]iei de
`nv\]\mânt pentru g\zduirea acestui eveniment.
Un moment deosebit l-a constituit concertul sus-
]inut de Corala „Laudamus“ a Liceului Teologic
„Episcop Melchisedec“, condus\ de prof. Gheor-
ghe Gozar.

Elita `nv\]\m=ntului b\c\uan
premiat\ de Biseric\

Un eveniment similar s-a desf\[urat la Bac\u, `n
ziua de 13 iunie, c=nd [efii de promo]ie ai colegiilor
[i liceelor din jude]ul Bac\u, `mpreun\ cu directorii
acestor institu]ii, au fost premia]i de Preasfin]itul

P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul, `n cadrul unei
gale care a avut loc la Teatrul „Bacovia“.

La chemarea Bisericii, elita `nv\]\mântului
preuniversitar din jude]ul Bac\u a venit la Teatrul
„Bacovia“ pentru a participa la un eveniment f\r\
precedent `n aceast\ zon\ a ]\rii. Pentru efortul
f\cut de-a lungul anilor de studiu, [efii de promo-
]ie ai colegiilor [i liceelor din jude] au fost rec-
ompensa]i de c\tre Preasfin]itul P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul cu premii constând `n di-
plome, c\r]i [i bani. 

Evenimentul a debutat cu un cuvânt din par-
tea preotului Costic\ Busuioc, protopop de Ba-
c\u, care [i-a exprimat bucuria de a fi p\rta[ la
acest moment de s\rb\toare pentru elevi, profe-
sori [i Biseric\, deopotriv\. La rândul s\u, prof.
Theodora {otcan, inspector [colar general pentru
jude]ul Bac\u, a mul]umit Bisericii Ortodoxe
pentru frumoasa [i buna colaborare cu institu]iile
de `nv\]\mânt, felicitându-i pe organizatori.
Doamna inspector [colar general a reiterat faptul
c\, de-a lungul anilor, numeroase proiecte [i pro-
grame ale {colii [i ale Bisericii s-au `mpletit ar-
monios cu rezultate deosebite `n formarea in-
telectual\ [i moral\ a tinerei genera]ii. 

~n cuvântul s\u, Preasfin]itul P\rinte Ioachim
B\c\uanul a reamintit faptul c\ `n via]a poporului
român, prima [coal\ a fost `n tinda bisericilor,
l\ca[urile de cult fiind ̀ ntotdeauna un spa]iu de cul-
tur\ [i educa]ie. De asemenea, a precizat faptul c\
darurile oferite copiilor, „simboluri ale recuno[tin-
]ei [i ale binecuvânt\rii“, sunt semnul dragostei Bi-
sericii, ele reprezentând „un imbold de a fi aproape
de  Dumnezeu, care insufl\ prin `ngerii S\i ceea ce
oamenii au nevoie pentru evolu]ia lor spiritual\“. 

Evenimentul s-a `ncheiat cu un impresionant
moment artistic oferit celor prezen]i de c\tre elevii
Colegiului Na]ional „George Apostu“. (pr. Ctin
GHERASIM)

Biserica premiaz\ excelen]a

PS Episcop Ioachim B\c\uanul a fost prezent la Colegiul „Roman-Vod\“ din
Roman, pentru a binecuv=nta [i felicita [efii de promo]ie ai liceelor roma[cane

Festivitatea de premiere ai [efilor de
promo]ii de la liceele din Bac\u s-a

desf\[urat `n sala Teatrului „Bacovia“
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Elevi bb\c\uani ccu rrezultate ffoarte bbune
la `̀nv\]\tur\ aau ffost ppremia]i dde cc\tre

PS P\rinte EEpiscop IIoaachim.

Elevii cu rezultate deosebite din
clasele V-VIII de la [colile din
Bac\u au fost premia]i de c\tre
Preasfin]itul P\rinte Episcop
Ioachim pe parcursul lunii iunie,
`n cadrul unor evenimente
organizate la parohii care desf\-
[oar\ activit\]i cu tinerii pe
durata `ntregului an.

~n ziua de 8 iunie, când cre[tinii din toat\ lu-
mea ortodox\ au s\rb\torit Pogorârea Sfântului
Duh sau Rusaliile, curtea Bisericii „Sfântul
Gheorghe“ din cartierul Orizont din Bac\u s-a
animat cu glasuri de copii veni]i din tot jude]ul
pentru a primi recunoa[terea Ahiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, prin persoana Preasfin]i-
tului Episcop Ioachim B\c\uanul, pentru rezul-
tatele deosebite ob]inute la olimpiadele [i con-
cursurile na]ionale de Religie. 

Peste 150 de elevi au ob]inut premii [i
men]iuni, `n acest an [colar, la fazele na]ionale [i
jude]ene ale Olimpiadei de Religie, ale Concur-
sului Na]ional Interdisciplinar „Cultur\ [i Spiri-
tualitate Româneasc\“, ale Concursului Jude]ean
„Ethnos b\c\uan“, precum [i ale Concursului
Na]ional Interdisciplinar „Luminile Credin]ei“. 

Evenimentul a debutat cu o slujb\ de Te
Deum oficiat\ `n prezen]a Preasfin]iei Sale, de
c\tre un sobor de preo]i din care au f\cut parte pr.

Costic\ Busuioc, protopop de Bac\u, pr. Valentin
B\ltoi, consilier cultural [i pr. Constantin Leonte.
Premierea elevilor a fost coordonat\ de c\tre
prof. Irina Leonte, inspector [colar de Religie `n
cadrul Inspectoratului [colar Jude]ean Bac\u.
Eficien]a proiectului social „Agora“, al Parohiei
„Sf. Gheorghe“ a fost dovedit\ prin faptul c\ una
dintre beneficiarele acestuia, Ecaterina Trohin
din Republica Moldova, elev\ la Colegiul
Na]ional Pedagogic „{tefan cel Mare“, a devenit
[ef\ de promo]ie. Aceasta a fost recompensat\ cu
un premiu special oferit de c\tre Preasfin]itul
P\rinte Episcop Ioachim. De asemenea, al]i opt
elevi cu rezultate foarte bune la `nv\]\tur\ au fost
premia]i de c\tre ierarh. Unul dintre ace[ti copii,
provenind dintr-o familie cu posibilit\]i finan-
ciare modeste, a avut surpriza s\ fie recompensat
de c\tre parohia „Sf. Gheorghe“, printr-o dona]ie
anonim\, cu un calculator complet echipat. 

Premierea elevilor merituo[i de la
[coala „Mihail Sadoveanu“ Bac\u

~n ziua de 22 iunie 2014, cu binecuvântarea
Preasfin]itului Episcop Ioachim B\c\uanul, la
Parohia Ortodox\ „Lazaret“ din Protopopiatul
Bac\u, a avut loc festivitatea de premiere a ele-
vilor cu rezultate deosebite din clasele V-VIII de
la {coala Gimnazial\ „Mihail Sadoveanu“ Bac\u.
~n cadrul acestui eveniment, sub genericul „D\-
ruind vei dobândi!“, s-a s\vâr[it slujba de mul]u-
mire adus\ lui Dumnezeu pentru binefacerile
primite `n anul [colar care s-a `ncheiat. 

Preotul Marius Iacobeanu, parohul Parohiei
„Lazaret“, a adresat tinerilor elevi prezen]i la fes-
tivitate un cuvânt `n care a eviden]iat necesitatea
cinstirii sfin]ilor români, `ndemnându-i s\ pun\ `n
practic\ aspecte din via]a sfin]ilor no[tri. La fi-
nalul `ntâlnirii, au fost oferite 80 de premii sub-
stan]iale (c\r]i de rug\ciuni, icoane, c\r]i reli-
gioase, rechizite, diplome de merit etc.) elevilor
premian]i din clasele V-VIII ai [colii „M.
Sadoveanu“ din Bac\u. Copiii [i-au exprimat re-
cuno[tin]a fa]\ de dasc\lii care le-au fost al\turi
pe parcursul anului [colar `ncheiat. De asemenea,
doamna director Lora Vrajotis [i domnul con-
silier local Ilie Bârzu au subliniat importan]a co-
labor\rii dintre Biseric\ [i {coal\ [i au adus
mul]umiri organizatorilor, cadrelor didactice,
elevilor [i p\rin]ilor acestora. 

Activitatea desf\[urat\ la parohia „Lazaret“
este rodul unei colabor\ri mai vechi `ntre cele
dou\ institu]ii, amintind aici de faptul c\, `n ca-
drul activit\]ilor din Centrul de zi „Sf. Filofteia“
de la Parohia „Lazaret“, particip\ zilnic elevi cu
situa]ie material\ precar\ din cadrul [colii mai
sus men]ionate. Aceast\ colaborare se va extinde
`n luna octombrie a anului 2014 prin organizarea,
de c\tre Parohia „Lazaret“, a unui concurs [colar
multidisciplinar adresat elevilor din {coala gim-
nazial\ „Mihail Sadoveanu“ Bac\u. Competi]ia
va avea ca scop evocarea „Anului omagial eu-
haristic“ al Sfintei Spovedanii [i al Sfintei ~mp\r-
t\[anii [i „Anului comemorativ al Sfin]ilor Mar-
tiri Brâncoveni“ rânduit de c\tre Sinodul Bise-
ricii Ortodoxe Române. (pr. Ctin GHERASIM)

Premii pentru elevii merituo[i, prin parohii
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Copii din toate protopopiatele
Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului au participat la
concursuri organizate pe tema
Anului omagial Euharistic [i a
Anului comemorativ al Sfin]i-
lor Martiri Brâncoveni.

La finalul Sfintei Liturghii oficiate `n ziua
Sfin]ilor ~mp\ra]i Constantin [i Elena la
Catedrala patriarhal\ din Bucure[ti, Preafericitul
P\rinte Daniel, Patriarhul României, i-a premiat
pe cei 29 de copii câ[tig\tori ai Concursului
Na]ional „Sfânta Euharistie - lumina vie]ii
cre[tine“ [i pe `nso]itorii lor, preo]i sau profesori
de religie. Printre premian]i au fost [i reprezen-
tan]ii Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, pr.
Ovidiu Daniel Here[ de la Parohia Valea {o[ii
(Protopopiatul Moine[ti) `mpreun\ cu reprezen-
tanta grupei de copii din parohie, Andreea Here[.
Ei au primit Diploma Omagial\ Sfin]ii Martiri
Brâncoveni [i Medalia comemorativ\ Anul
Omagial Euharistic `n Patriarhia Român\ cu re-
versul Anul Comemorativ Sfin]ii Martiri
Brâncoveni - 2014, c\r]i [i icoane. La momentul
premierii, al\turi de reprezenta]ii eparhiei noas-
tre, a fost prezent Preasfin]itul P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul, care i-a felicitat pe tinerii
moine[teni.

La nivelul Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, cu binecuvântarea Preasfin]itului
P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul, `n data de 5
mai 2014, la Centrul eparhial de la Roman, s-a
desf\[urat faza eparhial\ a Concursului na]ional
catehetic „Sf. Euharistie - lumina vie]ii cre[tine“,
organizat cu prilejul Anului omagial Euharistic [i
al Anului comemorativ al Sfin]ilor Martiri
Brâncoveni. Evaluarea lucr\rilor a fost f\cut\ de
o comisie  numit\ de c\tre chiriarhul locului,
ocupanta locului I fiind desemnat\ Parohia Valea
{o[ii-Poduri din  Protopopiatul Moine[ti.

~n ziua de 16 mai a.c., `n contextul pomenirii
vrednicului ierarh Melchisedec {tef\nescu, la
serbarea celei de-a XIV-a edi]ii a „Zilelor Epis-
cop Melchisedec“, `n cadrul Liturghiei s\vâr[ite
la catedrala Arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parasche-
va“ din Roman, copiii participan]i la proiectul
„Sfânta Euharistie - lumina vie]ii cre[tine“ din
protopopiatele eparhiei, costuma]i `n tradi]io-
nalul port popular românesc, au primit Sfânta
Euharistie, fiind premia]i de c\tre Preasfin]itul
P\rinte Dr. Ioachim B\c\uanul. 

„Am participat cu mare bucurie la proiectul
parohiei noastre `mpreun\ cu ceilal]i copii, rea-
ducând zâmbetul pe chipurile triste ale b\trânilor.
Am tr\it o emo]ie deosebit\ participând ast\zi la

Sfânta Liturghie [i primind premiul de la
Patriarhul României. M-a bucurat mult c\ l-am
avut al\turi de noi [i pe Preasfin]itul Episcopul
nostru Ioachim B\c\uanul `n momentul primirii
premiilor“, a declarat Andreea Here[, eleva care
a reprezentat eparhia noastr\.

„Cuvânt [i culoare 
din suflet de copil“

Pe aceea[i tem\, la Moine[ti, a fost organizat\
a treia edi]ie a concursului  „Cuvânt [i culoare
din suflet de copil“. Joi 29 mai, `n Sala Mare a
Prim\riei Moine[ti, a avut loc festivitatea de pre-
miere a câ[tig\torilor, `n cadrul spectacolului
„101 Bucurii pentru p\rin]i [i copii“, organizat de
Protopopiatul Moine[ti, cu binecuvântarea
Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, [i sus]inut de
profesorul de joac\ Leon Magdan [i invita]ii s\i.

„~n cea de a treia edi]ie a concursului „Cuvânt
[i culoare din suflet de copil“, copiii au fost
chema]i s\ ne arate cum `n]eleg ei copil\ria cu
Hristos, sau cât de important\ este iubirea de
Dumnezeu [i de neam pentru dezvoltarea [i de-
venirea noastr\. La vârsta copil\riei, r\spunsurile
lor, `n cuvânt sau culoare, sunt uimitoare, [i `ntot-
deauna ne surprind prin prospe]ime [i sinceri-
tate“, a subliniat p\rintele protopop Costel Mare[,
]in=nd s\ mul]umeasc\ tuturor colaboratorilor,
atât copiilor, cât [i profesorilor implica]i `n acest

demers educa]ional, [i `n mod special sponsorilor
[i donatorilor, cei care au contribuit la organi-
zarea acestui eveniment.

Concurs de desene 
[i eseuri la Sascut

Cu binecuvântarea PS Ioachim B\c\uanul, `n
ziua de 31 mai 2014, s-a desf\[urat concursul de
eseuri [i desene pe tema Anului Omagial al
Sfintei ~mp\rt\[anii [i al Sfin]ilor Martiri
Brâncoveni, la care au participat elevi din clasele
V-VIII de la [colile din cuprinsul protoieriei
Sascut.

Evenimentul a fost g\zduit de [coala General\
„Erou Gheorghe Nichita“ din comuna Moto[eni.
Premiul I la sec]iunea desene a fost ob]inut de el-
eva Ciov\r Profira de la [coala General\ Sascut
cu o compozi]ie pe tema martirajului Sfin]ilor
Brâncoveni, iar la sec]iunea eseuri, primul pre-
miu a fost conferit pentru eseul cu titlul „Sfânta
Euharistie, lumina vie]ii ve[nice“, realizat de ele-
va Bor[ Ioana-Teodora, de la [coala General\
Podu-Turcului.

Câ[tig\torii primelor trei locuri au primit
diplome, premii `n bani [i obiecte, iar Prim\riei
Moto[eni [i [colii Generale „Erou Gheorghe
Nichita“ le-au fost oferite diplome de excelen]\
pentru buna organizare a concursului. (pr. Ctin
GHERASIM)

Concursuri pe tema Anului Omagial 2014



mai-iunie 2014Cronica RomanuluiCronica Romanului
Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului

26

BISERIC| 
{I FFILANTROPIE

Centrul dde zzi „Episcop MMelchisedec“ ofer\ ssprijin pprin aacordarea
unei mmese ccalde, lla pprânz, `̀n ffiecaare zzi, ppe ttoat\ ddurata aanului, aajutor

la tteme ooferit dde pprofesori [[i eelevi vvoluntari, pprecum [[i ddesff\[urarea
unor aactivit\]i mmenite ss\-ii sstimuleze ppentru aa `̀nv\]a mmai bbine [[i aa ffi

mai bbuni, aatât `̀n rraaport ccu llumea, ccât [[i ccu eei `̀n[i[i.

Pentru rezultatele [colare
deosebite, copiii Centrului de
zi din cadrul Funda]iei
„Episcop Melchisedec“ din
Roman au beneficiat de o
excursie la finalul anului
[colar 2013-2014. Cu acest
prilej, micu]ii au vizitat mai
multe obiective religioase [i
culturale importante din ju-
de]ul Neam]. {i copiii Centru-
lui social organizat `n par-
teneriat cu {coala „Calistrat
Hoga[“ din Roman s-au bu-
curat de o excursie cu caracter
formativ, cultural [i religios.

„Ca `n fiecare an, [i anul acesta, Preasfin]itul
P\rinte Ioachim B\c\uanul a fost al\turi de copiii
Centrului nostru. Prin bun\voin]a [i sprijinul
Preasfin]iei Sale s-a reu[it punerea `n practic\ a
acestui gând deosebit. Am fost ajuta]i [i de p\rin]ii
copiilor din cadrul Gr\dini]ei „Episcop Melchise-
dec“, c\rora le mul]umim pentru deosebita impli-
care `n su]inerea activit\]ilor nostre. Prin acest dar,
sper\m c\ am reu[it s\ aducem un strop de bucurie
`n sufletele micu]ilor, care s-au sim]it pre]ui]i [i
aprecia]i“, a precizat Bogdan Gherasimescu, di-
rectorul Funda]iei „Episcop Melchisedec“. 

Copiii au fost `nso]i]i `n excursie [i de elevii
Asocia]iei „Mu[atinii“ din Roman, care, pe pe-
rioada anului [colar, au activat ca voluntari `n
cadrul Centrului de zi „Episcop Melchisedec“
din Roman, fiind coordona]i de c\tre prof. Ovidiu
Albert. Majoritatea dintre ei au vizitat pentru
prima dat\ Barajul de la Bicaz sau Cheile
Bicazului. „A fost o zi de neuitat. Am vizitat [i
M\n\stirea Pâng\ra]i, ziua `ncheindu-se cu un
traseu al telegondolei din Piatra Neam] [i cu
vizita f\cut\ la Gr\dina Zoologic\ din ora[“, a
mai ad\ugat Bogdan Gherasimescu.

Beneficiarii Centrului de zi „Episcop
Melchisedec“ sunt copii care provin din familii
aflate `n dificultate. Centrul ofer\ sprijin prin
acordarea unei mese calde, la prânz, `n fiecare zi,
pe toat\ durata anului, ajutor la teme oferit de
profesori [i elevi voluntari, precum [i desf\[u-
rarea unor activit\]i menite s\-i men]in\ pe copii
aproape de [coal\ [i de Biseric\, s\-i stimuleze
pentru a `nv\]a mai bine [i a fi mai buni, atât `n
raport cu lumea, cât [i cu ei `n[i[i.

Bucurie pentru copiii Centrului
social din cadrul {colii „Calistrat
Hoga[“ - Roman

De asemenea, Funda]ia „Episcop Melchise-
dec“, `n parteneriat cu Protopopiatul Roman, cu
tinerii de la Clubul Impact „Tineri cu atitudine“
din cadrul Colegiului Na]ional „Roman Vod\“ [i

cu ajutorul cre[tinilor evlavio[i din ora[ul Roman,
a organizat, `n ziua de 18 iunie 2014 o excursie cu
caracter formativ, cultural [i religios, având ca
beneficiari copiii Centrului „Episcop Melchise-
dec“ din cadrul {colii „Calistrat Hoga[„ - Roman.

„De[i la `nceput sfio[i, copiii au fost extrem
de receptivi, ne-au `ncântat cu pofta lor de via]\
[i ne-au oferit multe zâmbete, ce ne-au f\cut s\

Excursii [i daruri pentru copiii merituo[i 
ai Funda]iei „Episcop Melchisedec“ din Roman

„Culorile Copil\riei“
Peste 100 de copii de la [colile din

Roman [i `mprejurimi, `nso]i]i de `nv\-
]\torii lor, precum [i copiii din cadrul
Funda]iei „Episcop Melchisedec“ au
participat sâmb\t\, 31 mai, la o mani-
festare prilejuit\ de serbarea Zilei In-
terna]ionale a Copilului. 

La ini]iativa [i cu binecuvântarea
Preasfin]itului P\rinte Episcop Ioa-
chim B\c\uanul, sub genericul „Culo-
rile copil\riei“, micu]ii prezen]i la
Funda]ia „Episcop Melchisedec“ au re-
alizat desene prin care au exprimat fru-
muse]ea sentimentului religios, ar\-
tând prin culoare dragostea fa]\ de val-
orile spirituale [i morale ale Bisericii. 

„Protopopiatul Roman a demarat
proiectul „Culorile Copil\riei“ `n pra-
gul s\rb\torii de 1 iunie. La acest mo-

ment festiv au fost implica]i copiii de la
[colile din Roman, Cotu Vame[, Horia
[i Trife[ti, dar [i copiii din cadrul Com-
plexului de Servicii Sociale „Familia
mea“. To]i copila[ii participan]i au ma-
terializat imaginea pe care o au despre
copil\rie `n lucr\ri expuse `n sala
mare de conferin]e a Funda]iei „Epis-
cop Melchisedec“, a declarat preotul
Drago[ Munteanu, protopop al Proto-
popiatului Roman.

La final, cele mai bune lucr\ri au
fost premiat de c\tre Preasfin]itul P\-
rinte Ioachim, iar premiile au constat
`n bani, c\r]i, icoane [i dulciuri. Toto-
dat\, to]i copiii au primit diplome de
participare [i dulciuri [i au fost an-
grena]i `n activit\]i recreative de c\tre
tinerii de la „Clubul impact, tineri cu
atitudine“ din cadrul Colegiului Na]io-
nal Roman Vod\.



Aceast\ eexcursie aa ffost pposibil\ [[i ddatorit\ pproiectului
numit „Br\]ara bbucuriei“, pproiect cce aa aavvut cca sscop

strângerea dde ffonduri nnecesare aacestei ddeplas\ri.
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uit\m pentru o zi de toate grijile [i de toate pro-
blemele, devenind [i noi copii al\turi de ei.
Aceast\ excursie a fost posibil\ [i datorit\ proiec-
tului numit ,,Br\]ara bucuriei“, proiect ce a avut
ca scop strângerea de fonduri necesare acestei
deplas\ri. Tinerii voluntari au confec]ionat br\]\ri
multicolore pe care le-au d\ruit apoi tuturor celor
care f\ceau câte o dona]ie“, a declarat p\rintele
Cre]u C\t\lin, organizatorul acestei ac]iuni.
Prima surpriz\ pentru copii a fost vizita la Casa

memorial\ „Vasile Alecsandri“ din Mirce[ti.
Aici, cei mici au putut admira atmosfera de
epoc\ [i au putut afla noi informa]ii despre poet.
Urm\toarea oprire a fost la Muzeul Apelor din
ora[ul F\lticeni. Copii au devenit prieteni cu vo-
luntarii, au fost `ncânta]i de ceea ce au v\zut,
punând `ntreb\ri [i fotografiind fiecare exponat.
Urm\toarea destina]ie a fost Muzeul de Arte
„Ion Irimescu“, muzeu `nfiin]at `n anul 1974.
Aici copiii au admirat minunatele sculpturi ale

maestrului Ion Irimescu. Cea mai a[teptat\ vizit\
a fost cea de la M\n\stirea C\mârzani, situat\
`ntr-un cadru natural deosebit ce a `ncântat
privirile tinerilor. A urmat apoi vizita la m\n\s-
tirea Râ[ca [i `n cele din urm\ la m\nastirea
Slatina. „A fost o excursie pe care am a[teptat-o
de mult timp. Ne-am sim]it minunat, am aflat lu-
cruri noi [i ne-am dori s\ se mai organizeze ast-
fel de ac]iuni“, a declarat unul dintre tinerii ex-
cursioni[ti.

Ziua Interna]ional\ a Copi-
lului a fost una plin\ de ve-
selie, de joc [i bucurie pentru
pre[colarii de la Gr\dini]a cu
Program Prelungit Nr. 5
Roman, elevii clasei preg\-
titoare de la {coala „Vasile
Alecsandri“ din Roman [i
pentru copiii {colii Generale
din satul Iuc[a, comuna
Bozieni. Cadrele didactice
T\lmaciu Angela, Smeu
Daniela [i Stancu Ana Maria,
`mpreun\ cu tinerii `nva]\cei
[i p\rin]ii acestora, au rea-
lizat o colect\ de juc\rii, hai-
ne, `nc\l]\minte, rechizite [i
alimente.

Ac]iunea a f\cut parte din cadrul proiectului
de strategie comunitar\ „S\ d\ruim bucurie se-
menilor no[tri“, ce a avut menirea de a-i respon-
sabiliza pe copii `nc\ de la vârste fragede pentru
a-i ajuta pe semenii lor. Micu]ii din Roman,
`nso]i]i de profesori [i p\rin]i, s-au deplasat `n
satul Iuc[a pentru a petrece din nou Ziua
Copilului. Acolo au `mp\r]it darurile celor 25 de
pre[colari [i 47 de [colari ai claselor I-IV. Ace[tia
au fost `ncânta]i de darurile primite, au recitat
poezii, au cântat, au dansat [i s-au jucat `mpreun\
cu noii lor prieteni. 

Oaspe]ii din Roman au avut parte [i de surprize
preg\tite de preotul C\praru Cristinel de la Parohia
Vad din Iuc[a. Prin grija acestuia, a fost organizat\
o adev\rat\ expozi]ie cu animale domestice,
micu]ii de la ora[ având posibilitatea s\ admire
iepuri, oi, capre, cai, vaci, dar [i p\s\ri de curte. ~n
aceea[i zi, s-a desf\[urat o demonstra]ie de dresaj
de câine poli]ist asigurat\ de ofi]erul Ionu] Huci,

iar micii vizitatori s-au putut bucura de prezen]a [i
implicarea `n activit\]i demonstrative ale unei au-
tospeciale de stingere a incendiilor [i ale unui
echipaj de poli]ie. De asemenea, oaspe]ii din
Roman au avut ocazia s\ se [i plimbe cu mai multe
c\ru]e trase de cai pân\ la biserica din localitate,
acolo unde preotul C\praru Cristinel le-a ]inut
celor mici [i o lec]ie de catehez\. 

„Activitatea desf\[urat\ `n parteneriat `ntre
Gr\dini]a cu Program Prelungit Nr. 5 Roman,
{coala General\ „Vasile Alecsandri“ [i Parohia
Vad, sat Iuc[a, se `nscrie `ntr-un cadru educa]io-
nal [i cre[tin mai larg, pentru c\ prin manifest\ri

de acest gen copiii sunt sensibiliza]i fa]\ de anu-
mite probleme sociale, sunt stimula]i `n dorin]a
de a-[i ajuta semenii, de a socializa.“

La eveniment a participat [i protopopul de
Roman, PC. pr. Munteanu Drago[ Alexandru,
`nso]it de PC. pr. Cre]u C\t\lin, secretarul pro-
toieriei. Cu aceast\ ocazie, p\rintele protopop a
rostit o rug\ciune `mpreun\ cu to]i copiii
prezen]i, a ]inut un cuvânt de `nv\]\tur\ [i a trans-
mis binecuvânt\rile arhiere[ti ale ierarhului locu-
lui, Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, pen-
tru acest eveniment, d\ruind la final fiec\rui
paricipant câte o iconi]\. 

~nva]\ de mici s\ d\ruiasc\ bucurie

Pagini rrealizate dde ppr. CCtin GGHERASIM
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~n zziua dde 33 iiunie 22014, `̀n CCatedrala aarhiepiscopal\
„Cuvioasa PParascheva“, ss-aau `̀ntâlnit ddou\ ggenerra]ii

de aabsoven]i aai SSeminarului TTeologic ddin RRoman:
genera]iile 11994 [[i 22014.

~n ziua de 3 iunie 2014, `n
Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, s-au
`ntâlnit dou\ genera]ii de
absoven]i ai Seminarului
Teologic din Roman: genera-
]iile 1994 [i 2014. Soborul de
slujitori ce a oficiat Sfânta
Liturghie a fost compus din
p\rin]ii directori care au fost
la conducerea institu]iei de
`nv\]\mânt, pr. Nicolae Hur-
jui (director `ntre anii 1990-
1998) [i pr. Gheorghe Smerea
(director 2011-prezent), p\-
rin]ii profesori [i preo]ii
genera]iei 1994, iar r\spun-
surile au fost date de absol-
ven]ii de anul acesta, sub
cordonarea prof. Gheorghe
Gozar [i a p\rintelui prof.
Ionu] Alexandru Am\rinii.

~n cadrul slujbei Sfintei Liturghii oficiate `n
Catedrala arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“
din Roman, un moment deosebit a fost acela al
pomenirii episcopului Ioachim Mare[, cel prin a
c\rui implicare au fost redeschise por]ile [colii
teologice `n anul 1990, precum [i a profesorilor
trecu]i la Domnul. 

~n cuvântul de `nv\]\tur\, P\rintele Nicolae
Hurjui s-a referit la textul Evangheliei [i
Apostolului zilei, oferind un sfat tinerilor care
`ncheie ast\zi o etap\ a preg\tirii lor: „Am slujit
cu bucurie [i mult\ emo]ie al\turi de cei care
ast\zi s-au `ntâlnit la 20 de ani de la absolvire.
Aceasta `ntâlnire `ntre genera]ii consider\m a fi
un adaos la plin\tate [i o sporire a pleromei
Bisericii prin slujirea care este adus\ de fo[tii ab-
solven]i, ca [i prin slujirea care se a[teapt\ de la
actualii absolven]i. (…)Ce mângâiere mai mare
putem avea `n slujirea noastr\, decât gândul c\
suntem pe linia `nainta[ilor, c\, iat\, ast\zi, s-au
`ntâlnit momentul amintirii celor 20 de ani de la
absolvire [i cel al momentului când un num\r
`nsemnat de elevi absolv\. Comuniunea liturgic\
este dovada `mplinirii cuvântului lui Hristos c\:
Duhul Sfânt este cel care `nva]\, este cel care

conduce, este cel care ne mângâie, cel care ne
ridic\ din `ngenunchiere, este cel care ne
smere[te, este cel care, `n `mpreun\ lucrarea trei-
mic\, conduce sufletele c\tre mântuire.“

Dup\ Sfânta Liturghie, slujitorii [i tinerii ab-
solven]i s-au `ntâlnit cu Preasfin]itul P\rinte E-
piscop Ioachim B\c\uanul, care i-a binecuvântat
[i i-a felicitat pentru ini]iativa de a organiza un
astfel de moment de `ntâlnire `ntre genera]ii,
ar\tând celor mai tineri perspectiva a ceea ce ei
au teoretizat de-a lungul anilor de [coal\, respec-
tiv, „comuniunea cu Hristos euharistic `n Sfânta
Liturghie“.

„Arc peste timp“
Momentul de s\rb\toare a continuat `n sala de

festivit\]i a Seminarului Teologic „Episcop
Melchisedec“, unde corala „Laudamus“ a pre-
zentat un mini-concert de cântece religioase [i
laice. La finalul recitalului, p\rintele director
Gheorghe Smerea a m\rturisit c\: „Suntem p\r-
ta[ii unui moment de mare emo]ie [i bucurie.
Emo]ie, pentru c\ genera]ia din 1994 revine,
dup\ 20 de ani, `n institu]ia care a format-o pro-
fesional [i moral. Emo]ie, `n acela[i timp, [i pen-
tru c\ genera]ia absolven]ilor de ast\zi are al\turi,
`ntr-o zi important\, pe cei care le pot constitui
oricând modele `n via]\“.

~n continuare au fost invita]i dirigin]ii seriilor
de absolven]i s\ dea citire catalogului. Din gen-
era]ia 1994 au fost prezen]i aproape to]i absol-
ven]ii [i fiec\ruia p\rintele N. Hurjui i-a adresat
câte o apreciere, rememorând clipele petrecute `n
institu]ia de `nv\]\mânt teologic.

Un cuvânt emo]ionant din partea PC Arhim.
Vasile Miron, dirigintele absolven]ilor din anul
1994, care nu a putut fi prezent, a fost citit de
c\tre P\rintele Constantin Ciobanu: „Avem
nevoie mai mult ca oricând de p\stori [i dasc\li
lumina]i, cunosc\tori [i tr\itori autentici ai
adev\rurilor de credin]\ [i nu de actori [i tra-
vesti]i, cu „sunet fals“, cum spune Sfântul Ioan
Gur\ de Aur, ci de adev\ra]i p\rin]i duhovnice[ti
care s\ se ridice cu via]a, cu fapta [i cu `nv\]\tura
la treapta la care ne cheam\ Mântuitorul de a fi
„lumin\ lumii [i sarea p\mântului“ (Matei 5, 13-
14), c\ci „de am avea zeci de mii de `nv\]\tori `n
Hristos, iar p\rin]i nu, ce vom folosi?“ (I Cor. 4,
15), spune Sfântul Apostol Pavel. Acesta este im-
perativul major pe care ni-l pune ast\zi `n fa]\
Biserica, spre statornic\ `ndeplinire `n via]a [i ac-
tivitatea noastr\ pastoral-misionar\, sacerdotal\
[i educativ\.“

Au urmat alocu]iuni ale reprezentan]ilor celor
dou\ genera]ii, premierea celor mai buni dintre
absolven]ii celor dou\ clase ce [i-au `ncheiat
studiile anul acesta [i câte un mesaj din partea di-
rigin]ilor.

Simbolic\ pentru reuniunea celor dou\ gen-
era]ii a fost prezen]a a doi absolven]i tat\ [i fiu,
p\rintele Vasile Florea (absolvent 1994) [i fiul
s\u Vasile V. Florea (absolvent 2014); `ntâlnirea
lor confirmând astfel genericul sub care s-a
desf\[urat evenimentul: „arc peste timp“.

{eful promo]iei 2014, Mihail Mere-Albe, a
`nmânat cheia institu]iei reprezentantului clasei a
XI-a, dup\ care festivitatea s-a `ncheiat cu imnul
absolven]ilor: „Gaudeamus igitur“. (arhid. Ci-
prian-Ioan IGNAT)

~ntâlnire `ntre genera]ii la Liceul Teologic
„Episcop Melchisedec“



RECENZIE

29anul VI (XIV) nr. 5-6

Cercetarea, indiferent de tematica ei, r\mâne o ac]iune pasionant\, doar
dac\ parcurge acei pa[i constructivi, dubla]i `n primul rând de responsabili-
tatea lucrului bine f\cut, fondat pe documente. ~n acest sens, un exemplu
credibil ni-l ofer\ profesor Livia Ciuperc\, `ntr-un exerci]iu ascendent, de
trei decenii, având `n vedere debutul s\u publicistic, `n 1982. Dintre nu-
meroasele studii publicate de-a lungul timpului, criticii literari au `nt=m-
pinat cu entuziasm apari]ia monografiilor, care compun un excurs detaliat
al vie]ii [i operei unor cunoscute figuri literare, amintind doar studiile
monografice: I. Al. Br\tescu-Voine[ti (1996), Pe urmele lui Paul Bujor
(2010), Dominic Stanca (2011), Scriitori g\l\]eni de ieri [i de azi (2012),
Teodor Al. Munteanu (2013). {i recenta diplom\, ce i-a fost conferit\, `n
cadrul Premiilor U.Z.P.R. 2013, o confirm\.

Anul acesta, `n luna februarie, ie[ea de sub tipar, cu binecuvântarea
~naltpreasfin]itului Teofan, Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei, o alt\
monografie: Alexandru-Lascarov-Moldovanu. ~ncorset\rile unei vie]i.
Tip\rit\ la Editura „Doxologia“ din Ia[i, aceast\ lucrare impresioneaz\ prin
bog\]ia de elemente inedite care compun via]a [i activitatea scriitorului
Alexandru Lascarov-Moldovanu (1885-1971).

Despre Alexandru Lascarov-Moldovanu se [tie c\ a absolvit Facultatea
de Drept (Bucure[ti, `n 1906), a profesat ca jurist, dar s-a implicat [i `n
`nv\]\mântul primar [i secundar (colaborând la editarea de manuale [co-
lare), cunoscut ca scriitor, publicist, memorialist, traduc\tor etc. Român ver-
tical, cu dragoste de ]ar\ [i de credin]a str\mo[easc\, Al. Lascarov-Mol-
dovanu a dus o via]\ „exemplar\“, iar prin opera sa, „s-a `nvrednicit a se
face Domnului slavoslovitor“.

Studiul monografic realizat de profesor Livia Ciuperc\ eviden]iaz\, pe de
o parte „travaliul“ vie]ii unui intelectual român, cu aripile-i frânte `n anii matu-
rit\]ii depline (`ncepând din 1945 – [i pân\ la sfâr[itul vie]ii), iar pe de alt\ par-
te – o „incursiune“, ce se dore[te exhaustiv\ – `n opera acestui scriitor prolific. 

~n ceea ce prive[te opera literar\, autoarea monografiei face o distinc]ie
`ntre crea]ia edit\ (`ncepând din 1915) [i cea inedit\ (conservat\ `n diferite
arhive). Crea]ia edit\ abordeaz\ teme variate, `n func]ie de preocup\rile
tinere]ii juristului Alexandru Lascarov-Moldovanu. A[adar, experien]a sa de
slujitor al statului `l va `nsufle]i s\ scrie lucr\ri de specialitate, dar mai ales
proz\ inspirat\, edificatoare, cu substrat etic: „Hotare [i singur\t\]i...“ (1922),
„Nop]i de Moldova“ (1926), „Pe drumuri de ]ar\... Amintirile unui fost sub-
prefect...“ (1930), „Drumuri...“ (1938), „Amintiri cu `nv\]\tori“ (1943) etc.
Experien]ele de pe front, din cele dou\ r\zboaie mondiale, vor rodi, prin am-
intiri emo]ionante, `n volume precum: „Zile de campanie. Iunie-august
1913“ (1915), „Cohortele mor]ii“ (1930), „Scrisori de r\zboi“ (1941) etc.

{i cum scriitorul a abordat specii [i stiluri variate, autoarea acord\ un bine-
meritat [i egal spa]iu  [i pentru literatura pentru copii („Romanul Furnicii“,
1936), literatura de evocare (omagiu lui Apostol D. Culea sau N. Iorga), „el-
ogiul familiei cre[tine“ – prin romanele: „Biserica n\ruit\“ (1932), „Mamina“
(1934), „~ntoarcerea lui Andrei P\tra[cu“ (1936), „T\tunu“ (1937). Un loc
aparte o reprezint\ proza cu tem\ cre[tin\ („Un t\ciune [i-un c\rbune...“, „Casa
din p\dure“, „Flori cre[tine“ etc.) sau prelucr\rile sau traducerile cu aceea[i
tematic\ („Concordan]\ a Noului Testament...“, „Via]a Sfin]ilor...“ etc.).

Avem a recunoa[te c\ partea monografiei `n care curiozitatea [i interesul
cititorului poate atinge punctul culminant este capitolul dedicat volumelor
inedite, semnate Alexandru Lascarov-Moldovanu. Toate aceste volume
manuscris „odihnesc“ `n Arhiva Bibliotecii Sfântului Sinod [i nu le putem
cunoa[te (deocamdat\) decât prin intermediul acestei monografii, ea `ns\[i
inedit\. Pentru fiecare volum `n parte, autoarea ne ofer\ o privire de ansam-
blu, cu citate [i succinte comentarii – pe text.

Un capitol atotcuprinz\tor, la fel de interesant este „Traduc\torul“, din
care re]inem c\ „`n nobila sa activitate de popularizare a `nv\]\turii cre[tine

[i de toleran]\ fa]\ de toate cultele, lui Al. Lascarov-Moldovanu i-au slujit [i
traducerile...“ – prin familiarizarea cititorului român cu lucr\ri de valoare
din literatura universal\ [i patristic\, scriitorul fiind un bun cunosc\tor al
limbilor francez\, englez\, german\ [i rus\.

De o valoare literar\ [i patristic\ – de necontestat – sunt: romanul istoric
„Buga“ (publicat `n 2002) sau monografia „Fecioara de la Vladimire[ti“
(publicat\ `n 2004). La acestea ad\ug\m manuscrisele: trilogia „Fiul risipi-
tor“, o pies\ de teatru, precum [i un num\r impresionant de volume cu tem-
atic\ exclusiv patristic\, din care amintim doar o parte: „Convorbiri `ntre un
anahoret [i un ucenic“, „Cei zece lepro[i“, „Despre Smerenie“, „Eu sunt...“,
„Fericiri [i vaiuri `n Sfânta Scriptur\“, „Evanghelia povestit\ tinerilor b\ie]i
[i fete“, „Plante, animale, lucruri, locuri [i cet\]i din Sf. Evanghelie“,
„Scrisorile b\trânului Ter]iu c\tre str\nepoata sa Cristina“, „Iubirea `n Noul
Testament“, „Schi]e [i flori duhovnice[ti“, „Laud\ Maicii Domnului“, „Lau-
d\ Mântuitorului Iisus Christos“ etc.

Recomand\m monografia „Alexandru Lascarov-Moldovanu. ~ncor-
set\rile unei vie]i“ `n primul rând pentru acele texte inedite – de literatur\
patristic\ – pentru c\ ar putea constitui subiect de dezbatere pentru elevii
seminari[ti, pentru studen]ii teologi, pentru masteranzi, pentru profesori,
pentru to]i cei care vor s\ dobândeasc\ un plus de evlavie [i `n]elepciune,
ascultând vocea auctorial\ din „Evanghelia povestit\ tinerilor b\ie]i [i fete“:
„M\ uit la tine, scump\ tinere]e, din vârful `nalt al anilor mei... [i m\ rog
pentru tine: Ai grij\, Doamne, de aceast\ tinere]e creat\ de mâna Ta puter-
nic\, [i n-o l\sa `n voia ei!“ (Pr. Ioan GHERASIMESCU)

Monografia inedit\ a unei vie]i
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REPERE
~n zziua dde 44 mmai, PPS PP\rinte EEpiscop IIoachim BB\c\uanul aa ff\cut

parte ddin ssoborul dde iierarhi ccare, ssubb pprotia IIPS TTeofan,
Mitropolitul MMoldovei [[i BBucovinei, aa ooficiat SSlujba dde ssfin]ire 

a PParaclisului MM\n\stirii PPop\u]i.

MAI
1 mai
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Eduard

Vasile Cozma, pe seama Parohiei „Sf. Nicolae“, Bac\u; 
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Arhidiacon Adrian

Ciobanu, pe seama Parohiei „Sf. ~mp\ra]i“, Bac\u; 
- a hirotesit arhidiacon pe PC Diac. Ioan Nelu Ciobanu,

pe seama Catedralei arhiepiscopale „Cuvioasa Parascheva“,
Roman;

2 mai
- a oficiat Taina Sf. Maslu la M\n\stirea „Acoper\mântul

Maicii Domnului“, Valea Budului. A rostit cuvânt de `nv\-
]\tur\; 

- a hirotesit duhovnic pe PC Pr. Florentin Marian Vor-
nicelu; 

3 mai
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Eduard Va-

sile Cozma, pe seama Parohiei „Sf. Nicolae“, Bac\u; 

4 mai 
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS

Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a oficiat Slujba
de sfin]ire a Paraclisului M\n\stirii Pop\u]i; 

- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a oficiat Sfânta
Liturghie la M\n\stirea Pop\u]i;

5 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Neculai Bonta[, Parohia

Dospine[ti; Pr. Iulian Adam, Parohia Holt; Pr. Constantin
Genes, Parohia „Precista“, Târgu-Ocna; 

- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consilului eparhial;

6-9 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;

11 mai
- a participat la Sfânta Liturghie la Biserica „Precista

Mare“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\; 
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Cabinetului de Kineto-

terapie „Siloam“ din Roman;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Parohia Dr\gu[ani, Pro-

topopiatul Sascut;
- a hirotesit duhovnic pe PC Pr. Ioan Negoi]\, Parohia

Dr\gu[ani; 

12 mai
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative

`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Costel Mare[, protopop al

Protopiatului Moine[ti; Pr. Costel Busuioc, protopop al
Protopopiatului Bac\u; Pr. Ciprian Olteanu, Parohia „Sf.
Nicolae“, Bac\u; Pr. Constantin Tomozei, Parohia „Precista“,
Bac\u; Pr. Silviu Be[a, Parohia „Sf. Dumitru“, Narcisa,
Bac\u; Pr. Iulian Bor[, Parohia Gâdin]i; d-l Vasile Ravaru,
Roman; d-na Aurora Balan, primar Gârcina; Pr. Vasile Sârcu,
Parohia „Sf. Trei Ierarhi“, Bac\u; Pr. Ioan Berdan, Parohia
„Sf. Nicolae“, One[ti; d-l prof. Dan Zamfirescu, Bucure[ti; 

13 mai
- a participat la lucr\rile Sinodului mitropolitan al Mi-

tropoliei Moldovei [i Bucovinei;

14 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Protos. Pahomie Parfene,

M\n\stirea „Sf. Antipa de la Calapode[ti“; Pr. Ciprian Burc\,
Parohia „Buna Vestire“, Bac\u; Pr. Vasile Sârcu, Parohia „Sf.
Trei Irerarhi“, Bac\u; Pr. Lucian Butnaru, Biserica militar\
„Sf. Gheorghe“, Bac\u; Pr. Vasile Dima, Parohia N\ne[ti; 

15 mai
- a oficiat Slujba de sfin]ire a troi]ei ridicat\ `n cinstea

Sfin]ilor Martiri Brâncoveni [i a eroilor neamului românesc
de la Parohia „Sf. Voievozi“, Roman;

- a oficiat Slujba Parastasului pentru eroii neamului [i
pentru ctitorii Bisericii „Sfin]ii Voievozi“, Roman; 

- audien]e [i lucr\ri de birou;

- a primit `n audien]\ pe: Pr. Romel Zaharia, Parohia „Sf.
Apostoli Petru [i Pavel“, Bac\u ; Pr. Iulian Mu[at, Parohia
„Buna Vestire“, Bac\u; 

- a participat la Simpozionul „Ierarhul Melchisedec {te-
f\nescu - p\stor [i liturghisitor“, organizat cu prilejul Zilelor
„Episcop Melchisedec {tef\nescu“, Edi]ia a XIV-a, `n sala de
festivit\]i a Liceului Teologic „Episcop Melchisedec“,
Roman. ~n cadrul simpozionului Pr. prof. univ. dr. Alexandru
M. Ioni]\ de la Universitatea „Ovidius“ - Constan]a a sus]inut
conferin]a cu tema: „Episcop Melchisedec {tef\nescu - p\stor
[i liturghisitor“;

16 mai
- a oficiat Sfânta Liturghie `n Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Nicolae

Alin Cernat, pe seama Parohiei En\che[ti, Protopopiatul Moi-
ne[ti; 

- a oficiat Slujba parastasului pentru pomenirea
Episcopului Melchisedec {tef\nescu, la Capela „Adormirea
Maicii Domnului“ din Parcul Melchisedec;

- a oficiat Slujba Vecerniei la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman; 

17 mai
- a oficiat slujba Sfintei Cununii tinerilor Andrei [i Larisa

Zaharia, la Biserica „Sf. Nicolae“, Bac\u. A rostit cuvânt
ocazional;

18 mai
- a oficiat Slujba de sfin]ire a capelei „Sf. Ilie“ din Pa-

rohia Negoie[ti, Protopopiatul One[ti;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Parohia Negoie[ti, Pro-

topopiatul One[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Mihai

Florin Mocanu, pe seama Parohiei R\c\ciuni, Protopopiatul
Sascut;

- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Nicolae
Alin Cernat, pe seama Parohiei En\che[ti, Protopopiatul Moi-
ne[ti; 

19 mai
- a oficiat Slujba de Te-Deum `n Catedrala „~n\l]area

Domnului“, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotesit protopop pe PC Pr. Costic\ Busuioc, pe

seama Protopopiatului Bac\u;

20 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Turcu, Parohia

Mic[une[ti; Pr. Drago[ Munteanu, protopop al Proto-
popiatului Roman; Pr. Lauren]iu Segneanu, Parohia Trife[ti;
Pr. Ionel Doru, Parohia „Pogorârea Sfântului Duh“, Roman; 

- a oficiat Slujba Litiei la Biserica „Sf. ~mp. Constantin [i
Elena“, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

21 mai
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia

Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, a oficiat Sfânta Liturghie `n Catedrala patriarhal\
„Sf. ~mp\ra]i Constantin [i Elena“, Bucure[ti;

22 mai
- a participat la lucr\rile Sfântului Sinod;

23 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Sânic\ Palade, Parohia Cotu

Vame[; Pr. Ioan Buc\, Parohia Negoie[ti; d-l Iulian Vitcu,
Constan]a; Pr. Gheorghe Smerea, director al Liceului Teo-
logic „Episcop Melchisedec“, Roman; Pr. Codrin Lasl\u,
Parohia Fulgeri[;

Agenda de lucru a PS P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul pe lunile mai-iunie 2014
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- a participat la Serata cultural-duhovniceasc\ organizat\
la M\n\stirea „Acoper\mântul Maicii Domnului“, Valea
Budului;

24 mai
- a participat la Simpozionul Na]ional „Simbolistica

Luminii Pascale [i rolul educa]iei religioase `n dezvoltarea re-
ligioas\ a copiilor“, `n Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa
Parascheva“, Roman;

25 mai
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Bisericii „Sf. ~mp\ra]i

Constantin [i Elena“, Lipova; 
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. ~mp\ra]i

Constantin [i Elena“, Lipova. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Mihai

Florin Mocanu, pe seama Parohiei R\c\ciuni, Protopopiatul
Sascut;

- a hirotesit `n treapta de iconom-stavrofor pe PC Pr.
Petru B\l\i]\, Parohia Lipova;

26 mai
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative

`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Gabriel Popovici, Parohia

„Izvorul T\m\duirii“, Bac\u; Pr. Mitic\ Bighiu, Parohia Ion
Creang\; Pr. Mihai Buda, Parohia Ion Creang\; Pr. Vasile
Cozma, protopop al Protopopiatului Buhu[i; Pr. Eduard
Vasile Cozma, Parohia „Sf. Nicolae“, Bac\u; 

27 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Iulian Bertea, Parohia

Bote[ti; Pr. Grigorie Popa, Parohia Zeme[; Pr. Iulian Adam,
Parohia Holt; Pr. Turcu, Parohia „Na[terea Maicii Dom-
nului“, Bac\u; Pr. Neculai Macsim, Parohia Giule[ti; 

28 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Sârcu, Parohia „Sf.

Trei Ierarhi“, Bac\u; Pr. Adrian Merlu[c\, Parohia Le]cana;
Pr. Romel Zaharia, Parohia „Sf. Apostoli Petru [i Pavel“,
Bac\u; Pr. Gabriel Adrian Andrei, Parohia Poieni]a; d-na Irina
Leonte, inspector de religie Bac\u; Pr. Ovidiu Here[, Parohia
Valea {o[i; d-l Ciprian Arseni, Bac\u; 

- a oficiat Slujba Privegherii la M\n\stirea Neam]. A ros-
tit cuvânt de `nv\]\tur\;

29 mai
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala „~n\l]area

Domnului“, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\; 
- a oficiat Slujba de pomenire pentru r\posata Aurica `n

Parohia Cernu; 

30 mai
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
- a oficiat Taina Sf. Maslu la M\n\stirea „Acoper\mântul

Maicii Domnului“, Valea Budului. A rostit cuvânt de `nv\-
]\tur\; 

31 mai
- a oficiat Slujba de pomenire pentru r\posata Maria

Pricopie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“,
Roman; 

- a participat la manifestarea prilejuit\ de serbarea Zilei
Interna]ionale a Copilului la Funda]ia „Episcop Melchi-
sedec“, Roman;

IUNIE
1 iunie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Bisericii „Sf. Ioan cel Nou

de la Suceava“, Parohia Chilii Bol\t\u; 
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Ioan cel Nou

de la Suceava“, Parohia Chilii Bol\t\u. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\; 

- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „Sf. Dumitru“,
Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

- a participat la evenimentul prezent\rii Albumului
„Bac\u. Acas\ la cre[tini“„, organizat la Biserica „Sf.
Dumitru“, Bac\u;

2 iunie
- a oficiat Slujba de resfin]ire a Bisericii „Sf. Voievozi

Mihail [i Gavriil“, Pr\je[ti; 
- a hirotesit `n treapta de sachelar pe PC Pr. Vasile Turcu,

Parohia Mic[une[ti;

3 iunie
- a participat la Cursul Festiv al absolven]ilor promo]iei

2014, de la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec“, Roman;
- s-a `ntâlnit la Centrul eparhial Roman cu promo]ia 1994

a absolven]ilor Seminarului Teologic „Sf. Gheorghe“,
Roman;

4 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ionu] Comisu, Parohia

R\c\u]i; 
- a acordat premii [efilor de promo]ie ai colegiilor [i

liceelor roma[cane `n Aula Colegiului Na]ional „Roman-
Vod\“ din municipiul Roman.

5 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;

6 iunie
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea Cotumba. A ros-

tit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Mihai

Topolniceanu, pe seama M\n\stirii Cotumba;

7 iunie
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea Cotumba. A ros-

tit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Gelu

Fera, pe seama M\n\stirii „Sf. Antipa“, Calapode[ti;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Mihai

Topolniceanu, pe seama M\n\stirii Cotumba; 

8 iunie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala „Pogorârea

Duhului Sfânt“, One[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba Vecernie Rusaliilor la Catedrala

„Pogorârea Duhului Sfânt“, One[ti;
- a participat la Slujba de Te-Deum de mul]umire oficiat\

la Biserica „Sf. Gheorghe“, Bac\u, cu prilejul `ntâlnirii tu-
turor premian]ilor la olimpiadele [i concursurile [colare orga-
nizate la Disciplina Religie [i a oferit premii.

9 iunie
- a participat la Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepisco-

pal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;

10 iunie
- a participat la Slujba de Te-Deum, oficiat\ `n Catedrala

arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman, cu prilejul
`ntrunirii Adun\rii eparhiale;

- a prezidat [edin]a Adun\rii eparhiale;

11 iunie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Bisericii „Sfântul Ierarh

Luca al Crimeii [i Sfântul Pantelimon“ din cadrul Spitalului
Municipal One[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\; 

12 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;

13 iunie
- a acordat premii [efilor de promo]ie ai colegiilor [i

liceelor din jude]ul Bac\u, `n cadrul unei gale care a avut loc
la Teatrul „Bacovia“.

- a participat la Serata cultural-duhovniceasc\ organizat\
la M\n\stirea „Acoper\mântul Maicii Domnului“, Valea
Budului; 

14 iunie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Capelei „Schimbarea la

Fa]\“, Cimitir S\rata II, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\; 
- a oficiat Slujba de pomenire pentru eroii aviatori c\zu]i

pe câmpurile de lupt\ la Baza 95 Aerian\ „Erou C\pitan
Aviator Alexandru {erb\nescu“, Bac\u.

15 iunie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a A[ez\mântului social-fi-

lantropic „Sfânta Parascheva“ [i a unei noi clopotni]e `n
Parohia Poiana, Protopopiatul Moine[ti;

- a oficiat Sfânta Liturghie la Parohia Poiana. A rostit cu-
vânt de `nv\]\tur\;

16 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;

17 iunie
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative

`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;

18 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: d-na Ana Bobu, Roman; Pr. Ioan

Zdrobi[, Parohia „Na[terea Maicii Domnului; Pr. Florin
Andrioaie, Parohia Verme[ti; Pr. Constantin Toma, Parohia
D\nceni; Pr. Sorin Nicolae Bârzu, Parohia Leontine[ti; Pr.
Simion Purice, Parohia Fier\str\u; Pr. Aurel Cârlan, Parohia
„Sf. Trei Ierarhi“, Bac\u; Pr. Ioan Berdan, Parohia „Sf.
Nicolae“, One[ti; Pr. Liviu Cojoc\rescu, Parohia Bâra; Pr.
Florin Smarandi, Penitenciar Târgu Ocna; Pr. Dumitru Ionel
Adam, Parohia Bor[ani; d-na Mioara Dohotaru, One[ti; 

19 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;

20-21 iunie
- a vizitat comunit\]ile românilor ortodoc[i din Fran]a;

22 iunie 
- a oficiat al\turi de IPS Iosif, Mitropolitul Ortodox

Român al Europei Occidentale [i Meridionale, Slujba de
târnosire a picturii M\n\stirii „Buna Vestire“ de la Rosiers,
Fran]a.

- a oficiat al\turi de IPS Iosif, Mitropolitul Ortodox
Român al Europei Occidentale [i Meridionale, Sfânta
Liturghie la M\n\stirea „Buna Vestire“ de la Rosiers, Fran]a.

23-26 iunie
- a vizitat câteva centre medicale din Hannover,

Germania, `n vederea realiz\rii unui parteneriat pentru reabil-
itarea Spitalului „Precista Mare“, Roman;

27 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Constantin Alupei, protopop

al Protopopiatului One[ti; Pr. Nicolae Hurjui, Parohia
„~n\l]area Domnului“, Bac\u; Pr. Petric\ Cauti[, Parohia
Borze[ti; 

- a oficiat Taina Sfântului Maslu la M\n\stirea
„Acoper\mântul Maicii Domnului“, Valea Budului; 

28 iunie
- a participat la Sfânta Liturghie `n Catedrala arhiepisco-

pal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;

29 iunie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS

Casian, Arhiepiscopul Dun\rii de Jos, a oficiat Sfânta
Liturghie la Catedrala Episcopal\ „~n\l]area Domnului“ din
Slobozia.

30 iunie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Centrului Medical de

Permanen]\ „Cozma [i Damian“ [i a Centrului de Logopedie
„Zâmbetul sunetului - Patriarhii Moise [i Aaron“, din cadrul
Funda]iei „Episcop Melchisedec“, Roman. (au consemnat
arhid. Ciprian-Ioan IGNAT [i arhid. Ioan CIOBANU)
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