CRONICA ROMANULUI
Buletin oficial al Episcopiei Romanului
- Fondat în anul 1924 Pre[edinte de Onoare:
P.S. EFTIMIE, Episcopul Romanului
Pre[edinte:
P.S. Dr. IOACHIM B|C|UANUL,
Arhiereu Vicar
Vicepre[edin]i:
Pr. Ioan GHERASIMESCU
Arhid. Ciprian Ioan IGNAT
Director:
Pr. Cornel PAIU
Redactor-[ef:
Mioara IGNAT
Secretar general de redac]ie:
Pr. Constantin GHERASIM
Colectivul de redac]ie:
Pr. Dr. Aurel Florin }USCANU,
Protoieria Roman
Pr. Constantin TOMOZEI,
Protoieria Bac\u Nord
Pr. Vasile RADU,
Protoieria Bac\u Sud
Pr. Constantin ALUPEI,
Protoieria One[ti
Pr. Petrea MORARU,
Protoieria Moine[ti
Redac]ia:
Pr. Dr. Constantin LEONTE
Pr. Dr. Nicolae HURJUI
Pr. Dr. S=nic\ PALADE
Pr. Dr. Daniel ENEA
Pr. Petru RONCEA
Pr. Ciprian BURC|
Corector:
prof. Dr. Elena B|LTOI
Tehnoredactare:
Lucian APOPEI
Concept grafic:
Pr. Constantin STURZU

ADRESA REDAC}IEI:
Str. Alexandru cel Bun, nr. 5,
Roman, jud. Neam]
Tel.: 0333.401.339; 0723.598.000
E-mail: cronica.romanului@epr.ro

ISSN 1582-9030

2

CUPRINS
z Tr\im `n era Duhului Sfânt ..................................................... 3
z Episcopia Romanului devine Arhiepiscopia Romanului [i
Bac\ului............................................................................................. 6
z PS Ioachim Mare[, un ierarh paradigmatic ............................ 8
z Noi activit\]i finan]abile ale cultelor .................................. 12
z Metodologia pentru ob]inerea gradului II `n preo]ie ....... 13
z „Zilele Episcop Melchisedec {tef\nescu“ au ajuns la a IX-a
edi]ie.......................................................................................... 14
z Primii pa[i `n implementarea unui sistem modern de contabilitate `n
parohii .............................................................................................. 17
z Ziua Interna]ional\ a Copilului `n Episcopia Romanului ..... 18
z Sf. Grigorie Teologul, capadocianul s\rb\torit `n comuna
M\n\stirea Ca[in ............................................................................ 20
z S-a resfin]it altarul bisericii din Trife[ti ................................ 21
z M\gura, credin]\ [i istorie de [ase secole ...................... 21
z Slujbe arhiere[ti au bucurat credincio[ii din D\rm\ne[ti .... 21
z Corul seminarului roma[can, Laureat al Festivalului de
Muzic\ Ortodox\ de la Minsk ........................................................ 22
z Proiectul „Masa bucuriei“ se extinde ...................................... 22
z Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel, ocrotitori ai sistemului
penitenciar din România ............................................................... 22
z Dubl\ lansare de carte la Biblioteca Municipal\ din Roman ... 23
z Biserica Ortodox\ Român\ din Paris a revenit la Bisericamam\ .............................................................................................. 24
z „Patriarhul diaconilor“ din România ................................... 25
z De când serb\m Sfânta Treime ..............................................26
z Adev\ratul dar pentru sufletele celor adormi]i ..................... 27
z Sfin]ii ocrotitori ai p\mântului românesc ............................ 27
z Liturghia, molitvele [i rug\ciunile Sfântului Vasile cel Mare ... 28
z Femeia mironosi]\, modelul femeii cre[tine ......................... 30
z Ziua Eroilor s\rb\torit\ `n `ntreaga Episcopie a Romanului ... 32
z Lumina de la Ierusalim `n candelele roma[canilor ...... 34
z Agenda de lucru a PS Ioachim B\c\uanul, Arhiereu-vicar al
Episcopiei Romanului, pe lunile aprilie - mai 2009 ..................... 35

Foto coperta I:
Grup de copii-`ngera[i, de la M\n\stirea Ca[in, jude]ul Bac\u;
Foto coperta IV:
St=nga sus: PS Arhiereu-vicar Ioachim B\c\uanul `mp\rt\[ind din Lumina Sf=nt\ de la Ierusalim
celor prezen]i `n noaptea de ~nviere, `n Catedrala episcopal\ „Sf. Parascheva“ din Roman;
Dreapta sus: Binecuv=nt\rile arhiere[ti au completat cadourile primite de copiii din One[ti cu ocazia
zilei de 1 iunie;
Jos: ~n cadrul edi]iei a IX-a a Zilelor „Episcop Melchisedec“ s-a organizat o procesiune de la
Catedrala episcopal\ din Roman p=n\ la capela `n care `[i doarme somnul de veci marele ierarh al
Romanului.
mai-iunie 2009

EDITORIAL

Tr\im `n era Duhului Sfânt
† IOACHIM B|C|UANUL,
Arhiereu-v
vicar
al Episcopiei Romanului

anul II (IX) nr. 5-6
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venimentul rusalic este „clipa“ `n care Treimea puncteaz\ pnevmatic istoria, subliniind [i `mplinind intimitatea
rela]iei metafizicului cu umanul, plonjând `n
interiorul fiin]ei energia divin\ necreat\ care
vindec\ r\nile p\catului ce provoac\ moartea
sufletului. Aceast\ prezen]\ r\mâne unic\ [i
irepetabil\ `n istoria mântuirii, umanitatea fiind, `n acela[i timp, dependent\ de Paraclet Care `[i asum\ timpul `nduhovnicindu-l, `ntr-o
adiere sfânt\, mântuitoare, pân\ `n Eshaton.
Evenimentul este istorisit magistral `n prima
carte de istorie a Bisericii primare, Faptele
Apostolilor: „{i când a sosit ziua Cincizecimii, erau to]i apostolii aduna]i `mpreun\ la un
loc. {i din cer, f\r\ de veste, s-a f\cut un vuiet,
ca de suflare de vânt, ce vine repede [i a umplut toat\ casa unde [edeau ei. {i li s-au ar\tat, `mp\r]ite, limbi ca de foc [i au [ezut pe fiecare din ei. {i s-au umplut to]i de Duhul Sfânt
[i au `nceput s\ vorbeasc\ `n alte limbi, precum le d\dea lor Duhul a gr\i“ (Fapte 2, 1-4).
Nu putem `ncadra `ntr-o defini]ie Acest
Duh, Care a transformat pe ucenici „`ntr-o clipeal\ de ochi“, spiritualul sc\pând oric\rui exerci]iu de `n]elegere mental\. Limbile, ca
manifestare vizibil\ a Duhului, erau „ca de
foc“, `ns\ nu putem [ti „nici de unde veneau,

CORNEL PAIU

„{i când a sosit ziua Cincizecimii, erau to]i apostolii aduna]i `mpreun\ la un loc. {i
din cer, f\r\ de veste, s-a f\cut
un vuiet, ca de suflare de vânt,
ce vine repede [i a umplut
toat\ casa unde [edeau ei. {i li
s-au ar\tat, `mp\r]ite, limbi ca
de foc [i au [ezut pe fiecare din
ei. {i s-au umplut to]i de Duhul Sfânt [i au `nceput s\ vorbeasc\ `n alte limbi, precum le
d\dea lor Duhul a gr\i“
(Fapte 2, 1-4).

nici unde se duceau“ (Ioan 3,8), perceptibil\
putând fi doar auzirea sufl\rii Lui [i, uneori, a
vocii Lui pentru adunarea eterogen\ a celor reuni]i `n Ierusalim, la s\rb\toarea iudaic\ a
Rusaliilor.
Cuvântului „Duh“, `n ebraica veche, i se
spune „Ruah“, `n greac\ „Pnevma“, „Spiritus“ `n limba latin\ [i s-ar traduce prin „Suflu“, Cel Care face s\ vibreze spa]iul, s\ cânte
p\durile sau s\ fream\te marea. Duhul, Suflul
Sfânt, poate s\ se confunde cu interioritatea
cea mai profund\ a omului sau cu `nsu[i misterul lui Dumnezeu, Care „este Duh“ (Ioan
4, 24). Ori, Sfântul Atanasie de Alexandria
zicea: „Dumnezeu S-a f\cut purt\tor de trup
pentru ca omul s\ poat\ deveni purt\tor de
Duh Sfânt.“ A[adar, prin Duhul Sfânt se realizeaz\, la plinirea vremii, `ntruparea [i se
deruleaz\ existen]a lui Hristos [i, tot prin El,
se realizeaz\ `nvierea Lui. Iar finalitatea acestora nu este alta decât „Rusaliile“, pentru ca
noi s\ fim „plini de Duh Sfânt“ [i s\ tr\im `n
epoca Duhului Sfânt. ~n Hristos, Biserica
devine „Biserica Duhului Sfânt“, unde omul
g\se[te - sau ar trebui s\ g\seasc\ - spa]iul li-

bert\]ii sale f\r\ limite, libertate responsabil\
[i creatoare.

Timpul biblic al misiunii
Duhului Sfânt
~n Vechiul Testament, Duhul este suflul
vivificator, d\t\torul de via]\. Ruah nu comport\ nici intelectualism, nici spiritualism.
Ruah este purt\torul Logosului, al Cuvântului Creator. Duhul, la crea]ie, „se purta
pe deasupra apelor“ [i participa la marea
oper\ creatoare, „clocind“ ca o pas\re uria[\
apele oceanului primordial. Cuvântul
„Ruah“, `n ebraica veche, ca [i `n limbile semitice, este [i feminin [i masculin, iar
mi[carea Duhului deasupra apelor sugereaz\
b\taia aripilor protectoare a tot ceea ce exist\
sub ele. Ruah infuzeaz\ via]a, fecundeaz\
materia, realizând „Rusaliile Cosmice“, cum
ar spune Serghei Bulgakov. Dup\ ce Dumnezeu, prin Cuvânt, a f\cut Cosmosul [i tot ce
este via]\ pe P\mânt, fiecare lucru [i vietate
dup\ felul lor, l-a creat pe om dup\ Chipul
S\u, iar Duhul i-a dat via]\: „Atunci, luând
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Biserica r\spânde[te `n lume
for]a ~nvierii [i administreaz\
harul Duhului Sfânt
prin cei consacra]i ca mini[tri
ai Tainelor lui Dumnezeu.
Domnul Dumnezeu ]\rân\ din P\mânt, a
f\cut pe om [i a suflat `n fa]a lui suflare de
via]\ [i s-a f\cut omul fiin]\ vie“ (Facere 2,
7). Dumnezeu insufl\, `n forma modelat\ din
p\mântul creat prin Cuvânt, „suflare de
via]\“. Deci, omul este o fiin]\ dihotomic\ trup [i suflet, ceea ce constituie persoana entitate distinct\ [i unic\ `n raport cu celelalte
elemente ale crea]iei, inerte sau mobile.
Dup\ c\derea omului `n p\cat, Dumnezeu
nu [i-a p\r\sit f\ptura Sa, pe care o crease din
iubire, ci a ar\tat „pedagogia r\bd\rii Sale
dumnezeie[ti“. ~n acest timp, Ruah nu a `ncetat lucrarea Sa de ferment al pl\madei
umane, pentru a-l smulge din opacitatea autosuficien]ei [i a-l preg\ti pentru timpul
mesianic. Cum vor fi acele timpuri, pe care le
sugera Duhul `n Vechiul Testament, se istorise[te `n capitolele 36 [i 37 din Cartea lui
Iezechiel: Duhul, asem\nat cu acea „rou\ de
ap\ curat\“, transform\ „inimile din piatr\“
`n „inimi de carne“, acolo unde poruncile se
`nscriau ca spontaneit\]i ale vie]ii. Acela[i autor biblic prezint\ Duhul ca suflu al ~nvierii:
„a[a gr\ie[te Domnul Dumnezeu oaselor
acestora: Iat\ Eu voi face s\ intre `n voi Duh
[i ve]i `nvia [i ve]i [ti c\ Eu sunt Domnul“.
(Iezechiel 37, 5).
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EDITORIAL
Dup\ ce se va scurge timpul de preg\tire
mesianic\, Duhul nu Se va mai odihni numai
`n anumite persoane alese ale poporului teocratic, ci Se va odihni peste Mesia, „slujitorul
suferind“, Care va „aduce mântuirea popoarelor“. „Fiul Omului“ este persoana integrant\, `n Care sfin]ii cerului vor fi re`nnoi]i tot
prin Duhul.
~n Noul Testament, Iisus Se prezint\ ca
„Uns al Duhului“. La `ntrupare, Duhul este
Cel Care `mpline[te ungerea mesianic\ `n
Iisus [i nu `nceteaz\ s\ Se odihneasc\ `n El, s\{i manifeste puterea [i bucuria divin\ `n Cel
`ntrupat: „~n acest ceas, El S-a bucurat `n
Duhul Sfânt [i a zis: Te sl\vesc pe Tine,
P\rinte, Doamne al cerului [i al p\mântului...“ (Luca 10, 21). Totodat\, prin Duhul
Sfânt, Tat\l iube[te pe Fiul, iar Fiul iube[te pe
Tat\l, a[a cum s-a ar\tat la cele dou\ mari „teofanii“: la Botezul `n apele Iordanului [i la
Schimbarea Sa la Fa]\ de pe Tabor.
~n Evanghelia Sfântului Ioan, `n cuvântarea de r\mas bun, Iisus `nceteaz\ s\ mai
descopere lucrarea Duhului, zicând: „Eu voi
ruga pe Tat\l [i alt Mângâietor (Paraclet) v\
va da, ca s\ r\mân\ cu voi `n veac, Duhul
Adev\rului, pe Care lumea nu poate s\-L

primeasc\, pentru c\ nu-L vede, nici nu-L
cunoa[te; voi ~l cunoa[te]i, pentru c\ r\mâne
la voi [i va fi cu voi“ (Ioan 14, 16-17). Noul
Paraclet (cuvântul `nseamn\ `n grece[te „avocat“, „mângâietor“, „cel care protejeaz\
[i vivifiaz\“) va interioriza [i va manifesta
prezen]a lui Hristos, comunicând oamenilor
iubirea trinitar\ cu care Se identific\.
De fapt, dup\ ce Duhul Sfânt a vegheat
moartea [i ~nvierea lui Iisus, apoi `n chip de
„nor“, la ~n\l]are, L-a purtat la „Dreapta Tat\lui“, Trupul eclesial al lui Hristos devine
locul sacramental unde Duhul Sfânt sufl\ `n
toat\ for]a Sa: este vorba de „Rusaliile universale“, care se manifest\ ca „uragan“ [i
„limbi ca de foc“. Biserica este, deci, „misterul“, „taina“ lui Hristos `n Duhul Sfânt. ~n
aceast\ calitate, Biserica r\spânde[te `n lume
for]a ~nvierii [i administreaz\ harul Duhului
Sfânt prin cei consacra]i ca mini[tri ai
Tainelor lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor
apar, astfel, ca „Evanghelia Duhului“, `n
care Acesta vorbe[te [i lucreaz\ `n strâns\
leg\tur\ cu numele lui Iisus.

Progres c\tre profunzimi
Sfântul Duh este Dumnezeu cel tainic,
Cel interior, intim, Care vine ca o briz\ u[oar\
[i p\trunde s\ vieze fiecare existen]\ personal\ `n comuniune teandric\ interpersonal\. Simbolurile Sale revelatorii: „vânt
sub]ire“, „ap\ vie“, „foc arz\tor“, „porumbel“, „nor luminos“, pun persoanele `n
mi[care una c\tre cealalt\, desemnând acea
coniven]\ `ntre fiin]ele con[tiente [i dep\[ind
orice rela]ie empiric\ dintre ele. ~n esen]a lui
Dumnezeu, Duhul, ca persoan\ trinitar\, este
Acel misterios „al Treilea“, prin Care este
posibil\ mi[carea iubirii dumnezeie[ti perihoretice, intratrinitare [i `n Care dualitatea
Tat\ - Fiu nu poate fi opozi]ionist\, nu prin
faptul c\ El I Se resoarbe inepuizabil, ci
printr-o diversitate plenar\ a unit\]ii.
~ntr-o variant\ mai veche a Rug\ciunii
Domne[ti, „Tat\l nostru“, cererea „vie `mp\r\]ia Ta“ era tradus\ cu „vie Duhul Sfânt“,
iar Psalmul mesianic 44, `n versetul 9,
prezint\ pe Dumnezeu ca Cel ce unge cu untdelemnul bucuriei: „pentru aceasta te-a uns
pe tine Dumnezeul t\u, cu untdelemnul bucuriei, mai mult decât pe p\rta[ii T\i“.
Analizând aceste dou\ texte scripturistice
novo [i vetero-testamentare, mai mul]i P\rin]i
ai Bisericii primare, `n special Sfântul Irineu
de Lyon [i Sfântul Grigorie de Nyssa, au
definit pe Duhul Sfânt ca „~mp\r\]ia Tat\lui [i
ungerea Fiului“: Tat\l este Cel ce d\ ungerea,
iar aceasta este Duhul, Care odihne[te de-a
mai-iunie 2009
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Via]a `n Duhul Sfânt

pururea `n Fiul, ungând `n Biseric\, cu untdelemnul bucuriei, pe to]i „p\rta[ii Lui“,
adic\ pe aceia ce devin fii [i fiice ai Bisericii,
prin sfântul Botez.
Dac\ la crea]ie Tat\l este izvorul, iar Logosul este Creatorul, Duhul Sfânt devine
elanul c\tre plin\tatea [i des\vâr[irea creaturilor incon[tiente. ~n om, `ns\, Duhul este
ireductibilitatea persoanei [i „erosul“ ca
„tensiune c\tre via]a cea mai deplin\“
(Dionisie Pseudoareopagitul).
Sfântul Ioan Evanghelistul spune c\
„Vântul sufl\ unde voie[te [i tu auzi glasul
lui, dar nu [tii de unde vine [i nici `ncotro se
duce“ (Ioan 3,8). Astfel devine „s\mân]a
Logosului“ [i face universal\ taina divinoanul II (IX) nr. 5-6

umanit\]ii hristice. El este Cel care integreaz\
credincio[ii `n trupul mistic al lui Hristos,
pecetluindu-i cu „pecetea harului S\u“. F\r\
`ncetare, Duhul este Cel ce constituie „kinonia“, adic\ comuniunea [i comunicarea `n
Biserica lui Hristos, `n care dialectica unit\]ii
[i diversit\]ii este roada Duhului. Prin El, to]i
cei mirui]i sunt m\dulare `n parte ale
„Trupului lui Hristos“ [i, deci, Iisus-Logosul
are o rela]ie personal\ cu fiecare, fiind acela[i
pentru to]i [i diferit pentru fiecare. La
Rusalii, când s-a constituit Biserica, am v\zut
c\ limbile ca de foc „s-au ar\tat `mp\r]ite
fiec\ruia“ dintre cei prezen]i (Fapte 2,3), cu
toate c\ „to]i erau aduna]i `mpreun\ la un
loc“ (Fapte 2,1).

~n lumina Duhului Sfânt, omul este `n
acela[i timp `n Hristos [i cu Hristos. Prin
Hristos, Care este „Fa]a uman\ a Tat\lui“, omul devine capabil s\ `ntâlneasc\ pe orice semen al s\u ca pe o persoan\ angajat\ `n
perspectiva asem\n\rii cu Dumnezeu. Duhul
ne face pe fiecare s\ distingem `n noi icoana
hristic\. P\rintele Pavel Florensky zicea `n
acest sens: „Fa]a noastr\, prin Duhul, devine
icoan\ `n lumina necreat\ a dumnezeirii“.
Astfel, puterea iubirii trebuie s\ fie asumat\
`n libertatea Duhului, ca o for]\ creativ\, dinamic\ [i chinonic\, ce ajut\ pe om s\ realizeze comuniunea interpersonal\, condi]ie
sine qua non pentru accederea `n comuniunea
sfin]ilor, „prietenii [i casnicii lui Dumnezeu“. De aceea, Sfânta Tradi]ie a Bisericii nu
`nseamn\ recapitulare sau repeti]ie superflu\,
ci `nnoire a Duhului Sfânt `n noi, adic\ perpetuare a Duhului `n Biseric\.
De asemenea, via]a duhovniceasc\ nu `nseamn\ decât „via]a `n Duhul Sfânt“. Prin
harul Duhului, moartea se abole[te, ~nvierea
`nseamn\ consisten]a vie]ii, teama devine
`ndr\zneal\, spa]iul mor]ii devine câmpul
Duhului Sfânt, iar noi respir\m harul Duhului
Sfânt, viind [i mi[cându-ne `ntru El (cf. I
Tesaloniceni, 5,18). El, Duhul, ne introduce
`n „adâncurile lui Dumnezeu“ (I Cor. 2,10),
prin El m\rturisim c\ Iisus este Domnul
Dumnezeu (cf. I Cor. 12,3) [i `ndr\znim, cu
Iisus, s\ avem Duhul `nfierii ca s\
recunoa[tem pe Dumnezeu, zicând: „Avva
P\rinte“ (Romani 8,15). Duhul, de asemenea, ne descoper\ tandre]ea Tat\lui, acea paternitate jertfelnic\ [i eliberatoare. ~n
Biseric\, Duhul este Cel care dilat\ omul `n
toat\ imensitatea Trupului Tainic al lui
Hristos, dar, `n acela[i timp, El `l recentreaz\
`n inima lui Iisus, Care este locul Duhului
Sfânt, astfel `ncât Hristos, `n Biserica Sa, ne
pnevmatizeaz\, iar Duhul ne hristific\ (Cf. II
Corinteni 3,17).
Sfântul Simeon Noul Teolog spune atât de
frumos urm\toarele: „Duhul Sfânt devine `n
sfin]i tot ceea ce Sfintele Scripturi vorbesc
despre ~mp\r\]ia lui Dumnezeu: perl\,
gr\unte de mu[tar, aluat, ap\ vie, foc arz\tor,
pâine, so], so]ie, frate, sor\, p\rinte etc“, iar
roadele Duhului sunt: „dragostea, bucuria,
pacea, `ndelunga r\bdare, bun\tatea, facerea
de bine, credin]a, `mpotriva acestora neoperând nicio lege“ (Galateni 5, 22-23).
De aceea, „acolo unde este Duhul lui
Dumnezeu, acolo este libertatea“ (II
Corinteni, 3,17). a
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~n urma ridic\rii Episcopiei Romanului la rangul
de Arhiepiscopie cu titulatura nou\ de Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului, PS P\rinte Ioachim
B\c\uanul a fost ridicat la rangul de Episcop vicar.

EVENIMENT

Sf=ntul Sinod al BOR a decis:

~n zilele de 18-19 iunie 2009,
la Re[edin]a Patriarhal\, sub
pre[edin]ia Preafericitului
P\rinte Patriarh Daniel, a
avut loc [edin]a de lucru a
Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române. ~n cadrul
acesteia unele dintre cele mai
importante decizii au fost
alegerea unor noi ierarhi
eparhio]i `n scaunele vacante
de Episcop al Episcopiei
Sloboziei [i C\l\ra[ilor,
respectiv al Episcopiei Hu[ilor
[i Aprobarea criteriilor pentru
ridicarea unor episcopii la
rangul de arhiepiscopii. ~n
Sf=ntul Sinod al BOR, `ntrunit [edin]\ de lucru `n zilele de 18-19 iulie 2009
cadrul aceleia[i [edin]e, `n
n prima zi a [edin]ei de lucru a Sf=ntuurma ridic\rii Episcopiei Romanului la rangul de Arhiepiscopie cu
lui Sinod s-au ales ierarhii eparhio]i `n
titulatura nou\ de Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, Preasfin]itul
scaunele vacante de Episcop al Episcopiei Sloboziei [i C\l\ra[ilor, respectiv al EpisP\rinte Ioachim B\c\uanul a fost ridicat la rangul de Episcop vicar.

FOTO: ZIARUL LUMINA

Episcopia Romanului devine
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului

>

I

Noi ierarhi la Slobozia [i Hu[i
~ntrunit sub pre[edin]ia Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, joi, 18 iulie, Sf=ntul Sinod al BOR a ales, prin vot secret, noi ierarhi
pentru Episcopiile Sloboziei [i C\l\ra[ilor,
respectiv pentru Episcopia Hu[ilor.

Noul episcop al Sloboziei
[i C\l\ra[ilor
va fi `ntronizat pe 28 iunie
Preasfin]itul Vincen]iu Ploie[teanul, Episcop vicar patriarhal, [i Preasfin]itul Varsanufie
Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei
Bucure[tilor, au fost candida]ii propu[i Sfântului Sinod de c\tre Sinodul mitropolitan al
Mitropoliei Munteniei [i Dobrogei `n consultare cu Adunarea eparhial\ a Episcopiei
Sloboziei [i C\l\ra[ilor. ~n urma vot\rii, Preasfin]itul Episcop Vincen]iu (Grifoni) a fost
ales cu 39 de voturi, iar Preasfin]itul P\rinte
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Episcop Varsanufie Prahoveanul a ob]inut 7
voturi, din totalul de 46 de voturi valabil exprimate.
~n urma afl\rii votului, PS Vincen]iu, noul
episcop ales al Episcopiei Sloboziei [i
C\l\ra[ilor, a declarat pentru Ziarul Lumina:
„M-a ajutat foarte mult experien]a de 16 ani,
de la Patriarhia Român\ [i n\d\jduiesc ca [i la
Episcopia Sloboziei [i C\l\ra[ilor s\ pot duce
cuvânt bun [i, mai ales, pace. Mi-a pl\cut s\
cred c\ sunt un f\c\tor de pace, pentru c\
Mântuitorul `i ferice[te pe f\c\torii de pace.
M\ duc ca un p\rinte, ca un frate pentru to]i
slujitorii care sunt `n aceast\ binecuvântat\
eparhie [i cu speran]a ca `mpreun\ s\ putem s\
ar\t\m tuturor calea spre mântuire, s\ fim noi
`n[ine f\clii luminoase care s\ lumineze tuturor celor dintru `ntuneric“.
Ceremonia de `ntronizare a Preasfin]itului
Episcop Vincen]iu, noul chiriarh ales al

Episcopiei Sloboziei [i C\l\ra[ilor, va fi oficiat\ de Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel,
`n Catedrala episcopal\ din Slobozia, duminic\, 28 iunie 2009.
~n urma alegerii Preasfin]itului P\rinte
Vincen]iu `n postul de episcop al Sloboziei [i
C\l\ra[ilor, Sfântul Sinod a aprobat desemnarea Preasfin]itului P\rinte Ciprian
Câmpineanul, episcop vicar patriarhal, ca secretar al Sfântului Sinod [i al Sinodului
Permanent, `ncepând cu 1 iulie 2009.

Din 29 iunie, un nou
episcop eparhiot la Hu[i
Sub pre[edin]ia ~naltpreasfin]itului P\rinte
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a
avut loc alegerea prin vot secret a noului
Episcop al Episcopiei Hu[ilor. Preasfin]itul
P\rinte Sebastian, Episcopul Slatinei [i
Romana]ilor, [i Preasfin]itul P\rinte Corneliu
Bârl\deanul, Arhiereu vicar al Episcopiei
Hu[ilor, au fost candida]ii propu[i Sfântului

mai-iunie 2009
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EVENIMENT

2010, Anul Crezului Ortodox
[i Autocefaliei rom=ne[ti
Vineri, 19 iulie, `ntre altele, Sf=ntul Sindod
a decis proclamarea anului 2010 `n Patriarhia
Român\ drept Anul omagial al Crezului
Ortodox [i al Autocefaliei române[ti `n contextul anivers\rii anul viitor a 1685 de ani de la
Sinod I Ecumenic de la Niceea (325-2010) [i a
125 de ani de la recunoa[terea Autocefaliei
Bisericii Ortodoxe Române (1885 - 2010).
~n cadrul aceleia[i [edin]e, s-a decis canonizarea Cuviosului Ioanichie cel Nou de la
Muscel (Arge[), cu ziua de pr\znuire la 26 iulie.
De asemenea, din comunicatul emis presei
de c\tre Biroul de Pres\ al Patriarhiei Rom=ne,
afl\m c\ Sf=ntul Sinod a aprobat `nfiin]area
Episcopiei Devei [i Hunedoarei, cu re[edin]a `n
municipiul Deva [i cu jurisdic]ia `n jude]ul
Hunedoara.
~n aceea[i [edin]\ s-a aprobat derularea de
c\tre Patriarhia Român\ a proiectului social-educa]ional „Alege [coala“, cu scopul prevenirii
[i combaterii abandonului [colar.
Aprobarea criteriilor pentru ridicarea unor
episcopii la rangul de arhiepiscopii [i pentru
acordarea rangului de arhiepiscop onorific unor

Â

Sinod de c\tre Sinodul mitropolitan al
Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, `n consultare cu Adunarea eparhial\ a Episcopiei
Hu[ilor. ~ntrucât Preasfin]itul P\rinte Episcop
Sebastian [i-a retras canditatura, Sfântul
Sinod a completat lista candida]ilor cu numele
Preasfin]itului P\rinte Gurie Gorjeanul,
Episcop vicar al Arhiepiscopiei Craiovei. ~n
urma vot\rii, Preasfin]itul P\rinte Corneliu
(Onil\) a fost ales cu 43 de voturi, iar
Preasfin]itul P\rinte Gurie Gorjeanul a ob]inut
3 voturi din cele 46 valabil exprimate.
Preasfin]itul P\rinte Corneliu, noul episcop ales al Episcopiei Hu[ilor - citat de Ziarul
Lumina - dup\ ce a mul]umit lui Dumnezeu, a
declarat: „Tuturor credincio[ilor din Episcopia Hu[ilor le promit [i le f\g\duiesc dragostea [i rug\ciunea mea, `n acela[i timp dorind ca pe to]i s\-i asigur de purtarea mea de
grij\ pentru sufletul fiec\ruia, pentru c\ misiunea unui episcop este `n primul rând de a
p\stra dreapta credin]\ [i de a ar\ta credincio[ilor calea care este Hristos Dumnezeu cel
~ntrupat, Cel care a biruit moartea [i a `nviat
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Eveniment istoric pentru Bac\u
~n [edin]a din 18-19 iulie 2009, Sf=ntul
Sinod al BOR a decis ridicarea Episcopiei
Romanului la rang de Arhiepiscopie, cu titulatura Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului.
Acordarea noii titulaturi readuce acest vechi
spa]iu de spiritualitate mai aproape de realit\]ile istorice, ]in=nd cont de faptul c\, `n
urm\ cu c=teva sute de ani se vorbea de
Mitropolia de Jos a Moldovei, cu centrul la
Roman, mitropolie din care a f\cut parte [i
teritoriul actual al jude]ului Bac\u.
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului a declarat
`n leg\tur\ cu aceast\ decizie: „Este o hot\r=re istoric\ [i foarte important\ din multe
puncte de vedere. Mai `nt=i se acord\ aceast\
onoare Eparhiei Romanului, care a `mplinit
de cur=nd 600 de ani de atestare documentar\. Apoi, este o onoare pentru credincio[ii acestui ]inut al Moldovei, care s-au str\duit s\
promoveze de-a lungul timpului valorile cultural-religioase ale Bisericii nostre str\mo[e[ti. Totodat\ este o onoare pentru c\ se `nepiscopi a fost, de asemenea, unul dintre
punctele aflate pe ordinea de zi a [edin]ei sinodale din iulie a.c.. ~n consecin]\, Sfântul Sinod
a aprobat ridicarea la rangul de Arhiepiscopie a
Episcopiei Râmnicului, Episcopiei Romanului,
Episcopiei Buz\ului [i Vrancei, Episcopiei
Arge[ului [i Muscelului, Episcopiei Dun\rii de
Jos [i a Episcopiei Aradului.

cununeaz\ efortul at=tor ierarhi care s-au
str\duit s\-l predice pe Hristos [i s\ apere
demnitatea Ortodoxiei: Macarie, Dosoftei,
Pahomie de la Gledin, Ioan de la R=[ca [i
Secu, Teodosie de la Brazi, cu to]ii episcopi
sfin]i, c\rora li se adaug\ [i al]ii ca Anastasie
Crimca, Veniamin Costachi, Melchisedec
{tef\nescu care, la r=ndul lor, au scris, [i ei,
pagini din istoria acestei Eparhii“.
~n urma ridic\rii Episcopiei Romanului
la rangul de Arhiepiscopie, Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul a fost ridicat la rangul de Episcop vicar.
Men]ion\m c\ utilizarea noilor titulaturi
va intra `n vigoare dup\ proclamarea solemn\, care va avea loc `n cadrul unei festivit\]i
deosebite care va fi organizat\ la o dat\ ce va
fi stabilit\ ulterior. (pr. Constantin
GHERASIM)
Cum afl\m din comunicatul Biroului de
Pres\ al Patriarhiei Rom=ne, pentru activitate
ierarhic\ pilduitoare [i slujire chiriahal\ deosebit\ [i `ndelungat\ a Bisericii, au fost ridica]i
la rangul de Arhiepiscopi onorifici Preasfin]itul
P\rinte Iustinian Chira, Episcopul Maramure[ului [i S\tmarului, [i Preasfin]itul P\rinte Ioan
Selejean, Episcopul Covasnei [i Harghitei. 

FOTO: ZIARUL LUMINA

copiei Hu[ilor. Astfel, Preasfin]itul P\rinte Vincen]iu Ploie[teanul, Episcop vicar patriarhal a devenit noul Episcop al Episcopiei Sloboziei [i
C\l\ra[ilor, iar Preasfin]itul P\rinte Corneliu Bârl\deanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Hu[ilor a
fost ales `n demnitatea de episcop al Hu[ilor.

Preasfin]itul Vincen]iu, noul episcop ales
al Episcopiei Sloboziei [i C\l\ra[ilor

Preasfin]itul Corneliu, noul episcop ales
al Episcopiei Hu[ilor

din mor]i [i ne-a chemat pe to]i s\ fim martorii
~nvierii [i a bucuriei Sale cere[ti.“.
Ceremonia de `ntronizare a Preasfin]itului
Episcop Corneliu, noul chiriarh ales al Episcopiei Hu[ilor, va fi oficiat\ de ~naltpreas-

fin]itul P\rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei
[i Bucovinei, `n Catedrala episcopal\ din Hu[i,
luni, 29 iunie 2009, la s\rb\toarea Sfin]ilor
Apostoli Petru [i Pavel, hramul catedralei
episcopale din Hu[i.
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Preasfin]itul Ioachim a fost deopotriv\ [i al hu[enilor
[i al b\c\uanilor. Cele dou\ eparhii, a Romanului
[i a Hu[ilor, cel pu]in `n ultimii 50 de ani,
[i-aau scris existen]a pe aceea[i pagin\ a istoriei.

IN MEMORIAM

PS Ioachim Mare[,
un ierarh paradigmatic
 Mar]i, 28 aprilie 2009, trupul ne`nsufle]it al PS Episcop Ioachim Mare[ a fost depus `n
Catedrala „~n\l]area Domnului“ din Bac\u  Episcopu Hu[ilor este primul ierarh care
`[i doarme somnul de veci `n catedrala a c\rei piatr\ de temelie a pus-o `n anul 1991
 ~n aceea[i zi i-au fost decernate, post-mortem, titlurile de cet\]ean de onoare al
jude]ului Bac\u [i cet\]ean de onoare al municipiului Bac\u  „Preasfin]itul Ioachim
a fost deopotriv\ [i al hu[enilor [i al b\c\uanilor“, a remarcat PS Arhiereu Ioachim
B\c\uanul `n cuv=ntul rostit cu acest prilej, pe care vi-l prezent\m `n cele ce urmeaz\ 
† IOACHIM B|C|UANUL,
Arhiereu-v
vicar
al Episcopiei Romanului
~ndurerat\ adunare,
S\pt\mâna Luminat\ din acest an a fost
cernit\ de o veste trist\ [i nea[teptat\. Doi
vrednici ierarhi ai Bisericii Ortodoxe
Române, PS Damaschin Coravu, Episcopul
Sloboziei [i C\l\ra[ilor [i PS Ioachim Mare[,
Episcopul Hu[ilor, un bac\uan autentic [i
mult iubit `n Episcopia Romanului, au trecut
`n odihna lui Dumnezeu. Vestea s-a `ntins repede, iar doliul s-a a[ezat ca un voal peste sufletele celor ce i-au iubit pentru calit\]ile lor
excep]ionale. Provinden]a a f\cut ca cei doi
s\ fie chema]i, aproape `n acela[i timp, la
ceruri. Dar planul lui Dumnezeu nu s-a
`ncheiat aici. Asem\n\rile `ntre cele dou\
plec\ri se succed.
Dac\ `n Duminica Tomei a fost a[ezat
Episcopul Damaschin `ntr-un mormânt nou,
amenajat `n catedrala ctitorit\ de el la
Slobozia, ast\zi, potrivit hot\rârii luate `n
cadrul Sinodului Mitropolitan al Moldovei [i
Bucovinei, va fi a[ezat, `n una dintre criptele
noi ale Catedralei „~n\l]area Domnului“, cel
care a pus piatra de temelie [i funda]iile acesteia, iubitorul de Dumnezeu, Ioachim Mare[,
Episcop al Hu[ilor [i fost Arhiereu-vicar al
Episcopiei Romanului [i Hu[ilor.

Deopotriv\ al hu[enilor
[i al b\c\uanilor
Preaiubi]i fra]i [i surori `n Hristos,
Mul]i se vor `ntreba de ce Episcopul
Hu[ilor este adus [i `nmormântat la Bac\u?
Nu se cuvenea oare ca cel ce a redeschis,
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PS Ioachim Mare[ (1927-2009),
episcop al Hu[ilor din anul 1996

dup\ mai bine de 45 de ani, acea de Dumnezeu ocrotit\ eparhie, desfiin]at\ abuziv `n
perioada comunismului, unde a p\storit 13
ani, s\ fie `nmorm=ntat `n mijlocul celor
c\rora le-a fost p\rinte duhovnicesc at`]ia
ani?

Da, a[a s-ar fi cuvenit!
Dar s\ nu uit\m un fapt esen]ial!
Preasfin]itul Ioachim a fost deopotriv\ [i al
hu[enilor [i al b\c\uanilor. Cele dou\ eparhii,
a Romanului [i a Hu[ilor, cel pu]in `n ultimii
50 de ani, [i-au scris existen]a pe aceea[i pagin\ a istoriei. Atunci când chiriarhul
Romanului, Preasfin]itul Eftimie, supranumit cel Bun, a ales pe Presfin]itul Ioachim
Mare[ s\-i fie colaborator, cele dou\ eparhii
constituiau o singur\ jurisdic]ie canonic\. Dup\ hirotonie, activitatea arhiereului-vicar, pe
atunci Ioachim Vasluianul, s-a desf\[urat deopotriv\ `n toate provinciile Eparhiei, respectiv Vaslui, Roman [i Bac\u. Dup\ anul 1996,
cele dou\ eparhii au devenit independente.
Cu toate acestea, pa[ii Preasfin]itului
Ioachim au b\t\torit `n continuare potecile
]inutului b\c\uan. Era firesc s\ fac\ acest lucru, din motive misionare [i familiale.
Dup\ cum se [tie, Preasfin]ia Sa s-a
n\scut `n ziua de 12 martie 1927, la
M\gire[ti, localitate din p\r]ile Moine[tiului.
{i-a iubit mult locurile natale. Dumnezeu a
rânduit ca, dup\ ce [i-a terminat studiile teologice [i a devenit preot, s\ activeze [i `n unele parohii din ]inuturile moine[tene, pe
care le cuno[tea foarte bine `nc\ din vremea
copil\riei. Casa p\rinteasc\ [i satul natal au
fost pentru el micul paradis `n care-[i g\sea
lini[tea. Sora sa Georgeta st\ `nc\ `n casa
p\rinteasc\ [i men]ine candela aprins\ la
c\p\tâiul p\rin]ilor lor, Nicolae [i Maria
Mare[, precum [i la mormântul prezbiterei
Ana.
Preasfin]itul Ioachim Mare[ a mai activat,
ca preot, [i la alte biserici din jude]ul Bac\u,
pân\ a devenit paroh al bisericii `n care acum
este pomenit. Dup\ ce a devenit arhiereuvicar al Episcopiei Romanului [i Hu[ilor, `n
locul s\u, la aceast\ biseric\, activitatea pastoral-misionar\ [i administrativ-gospod\reasc\ a fost continuat\ de cumnatul s\u,
mai-iunie 2009

IN MEMORIAM

p\rintele Ioan Pricop, `mpreun\ cu prezbitera
Maria. Tot `n acest ora[ s-au mai format cei
patru nepo]i, care `l iubesc atât de mult pe
unchiul lor, Episcopul Ioachim. Aceea[i iubire i-au ar\tat-o [i rudeniile de alian]\, `ntre
care amintim pe domnul Marinel Burduja.
Aceste câteva aspecte, aparent nesemnificative, dovedesc leg\turile Episcopului
Ioachim Mare[ cu Bac\ul. Dar sunt [i altele,
mai temeinice. Dincolo de leg\turile de rudenie amintite, Preasfin]itul Ioachim a avut `n
Bac\u [i `n `mprejurimi numero[i prieteni intelectuali [i mul]ime de fii [i fiice duhovnice[ti, c\rora le-a fost p\rinte spiritual.
Ace[tia i-au p\strat vie amintirea pe meleagurile b\c\uane, chiar dac\ Preasfin]ia sa
a fost trimis `n misiune la Episcopia Hu[ilor.
S\ nu uit\m c\ foarte mul]i preo]i [i c\lug\ri
din aceast\ eparhie au fost hirotoni]i, din
`ncredin]area Preasfin]itului Eftimie, de c\tre
PS Ioachim Mare[. Am cunoscut mul]i
clerici [i mireni care mergeau cu regularitate
la Hu[i, unde `i primea cu ospitalitatea [i
dragostea-i caracteristice.

Ctitor al catedralei b\c\uane
Mai trebuie s\ amintesc [i faptul c\
Episcopul Ioachim, `n calitatea sa de preot [i
mai apoi de arhiereu `n aceste p\r]i, a coor-

La Bac\u, trupul ne`nsufle]it al episcopului PS Ioachim Mare[
a fost depus pentru c=teva ore `n Biserica „Sf=ntul Nicolae“ din Bac\u,
unde timp de [ase ani a fost paroh

donat, `n mod nemijlocit, lucr\rile de
repara]ie [i construc]ie la foarte multe biserici [i m\n\stiri b\c\uane. Nu este cazul
acum s\ fac o prezentare am\nun]it\ a tot

ceea ce a `mplinit Preasfin]ia sa, pe multiple
planuri, la Bac\u [i la Roman; ar fi un imens
catalog de fapte pe care le [tie Dumnezeu.
Pot spune doar c\, `n fiecare punct cardinal al

Ultimul drum la Bac\u al episcopului Ioachim al Hu[ilor
Clopotele celor dou\ catedrale din inima Bac\ului au r\sunat a
durere [i `ntristare `n miezul zilei de 28 aprilie. Ziua aceasta va
r\m=ne `nscris\ `n istoria ora[ului ca ziua `n care trupul ne`nsufle]it al episcopul Ioachim al Hu[ilor a fost depus, pentru a-[i
dormi somnul de veci, `n una dintre criptele special amenajate la
demisolul Catedralei „~n\l]area Domnului“.
Ceremonia religioas\ a `nceput `n jurul orelor 8.00, cu Sf=nta
Liturghie, oficiat\ de un sobor de ierarhi, sub protia ~naltpreasfin]itului Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, al\turi de
care s-au aflat ~naltpreasfin]itul Pimen, arhiepiscopul Sucevei [i
R\d\u]ilor, Preasfin]itul Calinic, episcop al Arge[ului [i Muscelului, Preasfin]itul Calinic Boto[\neanul, episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Ia[ilor, Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, arhiereuvicar al Episcopiei Romanului, [i Preasfin]itul Corneliu
B=rl\deanul, arhiereu-vicar al Episcopiei Hu[ilor. La eveniment
au participat [i reprezenta]i ai autorit\]ilor locale [i jude]ene, peste
150 de preo]i, c\lug\ri [i c=teva mii de credincio[i sosi]i din tot
jude]ul, precum [i din jude]ele `nvecinate, cu to]ii dornici s\ aduc\ un ultim omagiu ierarhului de la Hu[i care, de-a lungul vie]ii, a
slujit cu vrednicie [i la Bac\u.

Depus la demisolul catedralei pe care a ctitorit-o
Sf=nta Liturghie a fost urmat\ de o slujb\ de pomenire. La finalul acesteia, PS Arhiereu Ioachim B\c\uanul a ]inut un cuv=nt
evocator despre activitatea pastoral-misionar\, filantropic\, [i de-
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spre voca]ia de ctitor a Preasfin]itului Ioachim Mare[. La r=ndul
s\u, IPS Mitropolit Teofan a vorbit despre frumoasa,
binecuv=ntata, dar [i dificila misiune pe care o are un ierarh,
prezent=nd fr\m=nt\rile unui arhiereu, permanenta sa grij\ fa]\ de
cei pe care Dumnezeu i-a dat spre a-i ocroti [i a-i c\l\uzi pe calea
m=ntuirii.
La final, prefectul Dorian Pocovnicu a oferit post-mortem
Preasfin]itului Ioachim Mare[ o diplom\ de excelen]\ din partea
Ministerului Afacerilor [i Internelor, a Prefecturii. Apoi, Dumitru
Br\neanu, vicepre[edintele Consiliului Jude]ean a anun]at public,
decernarea titului de cet\]ean de onoare al Jude]ului Bac\u,
aceluia[i vrednic ierarh, pentru ca, `n final, primarul Bac\ului,
Romeo Stavarache s\ `n[tiin]eze pe cei prezen]i c\ PS Episcop
Ioachim al Hu[ilor este declarat post-mortem [i cet\]ean de onoare
al municipiului Bac\u. Ambele distinc]ii au fost `nm=nate de c\tre
autorit\]i PS Arhiereu-vicar Ioachim B\c\uanul.
Ceremonia religioas\ a continuat cu procesiunea de la
Catedrala „Sf. Nicolae“ la Catedrala „~n\l]area Domnului“. Ierarhii prezen]i, preo]ii [i credincio[ii au `nso]it trupul ne`nsufle]it al
episcopului de la Hu[i p=n\ la biserica de la demisolul Catedralei.
Aici, dup\ c=teva rug\ciuni, IPS Mitropolit Teofan a pecetluit piatra morm=ntului, a[a cum este r=nduiala pentru un ierarh, `n suntele prelungi ale c=nt\rii: „Ve[nica pomenire lui Ioachim Episcopul“. Dumnezeu s\-l ierte! (pr. Ctin GHERASIM)
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PS Episcop Ioachim Mare[ era ve[nic `n
lucrare. Iubea lucrul bine f\cut. ~n locurile
unde a p\storit, acolo via]a religioas\
a prins urcu[ hot\rât, real [i constant.

Trupul ne`nsufle]it al PS Ioachim Mare[ a fost purtat
`n procesiune `n Bac\u de la Catedrala „Sf. Nicolae“
la Catedrala „~n\l]area Domnului“
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Eparhiei Romanului, Episcopul Ioachim a
ctitorit sau rectitorit câte o biseric\. Amintesc
doar câteva : „Precista Mare“ din Roman,
biserica monument-istoric din Miron CostinNeam], Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ din satul natal, M\gire[ti, biserica
marelui voievod {tefan cel Mare [i Sfânt din
Borze[ti, Biserica „Sfântul Nicolae“, pân\
mai ieri, catedral\ a ora[ului Bac\u etc.
~ns\ motivul cople[itor, care sus]ine decizia ca Ioachim Mare[, Episcopul Hu[ilor,
s\-[i doarm\ somnul de veci la Bac\u este
acela c\ a pus piatra de temelie a celei mai
mari biserici ortodoxe din Rom=nia, Catedrala „~n\l]area Domnului“. ~n cele ce urmeaz\, vom aminti `mprejur\rile istorice care au determinat na[terea acestei ctitorii.
Era `n anul 1991. Poporul român abia `[i
rec\p\tase libertatea. Pân\ atunci Biserica
era constr=ns\ s\-[i manifeste o f\râm\ din
misiunea ei etern\ `n careul restrâns al
l\ca[ului de `nchinare. Episcopul Ioachim,
mare misionar, catehet [i p\stor adev\rat,
suferea mult din cauza `ncorset\rii la care era
supus de bra]ul secular al epocii. Dup\ 1989
s-a sim]it liber. A `nceput s\-[i etaleze talan]ii
pe care i-a d\ruit Dumnezeu. Din `ncredin]area Presfin]itului Eftimie, a `nceput demersurile de `ntocmire a primelor planuri pentru
impresionanta catedral\. Zelul s\u pentru realizarea m\re]ului edificiu era debordant.
Preo]ii `l pre]uiau, intelectualii `l `ncurajau,
prietenii `l ajutau, autorit\]ile epocii `i aprobau orice demers. {i astfel, `n inima Bac\ului, s-au `nceput lucr\rile catedralei, care a
devenit deja un simbol al tuturor b\c\uanilor.
Mul]umesc [i cu acest prilej, `n numele Episcopului Ioachim Mare[, celor care au sprijinit
dintru `nceput acest edificiu, dar, mai ales,
celor care sprijin\ [i ast\zi, cu aplomb, continuarea lucr\rilor la acest templu sfânt din
inima Bac\ului, pe care Preasfin]itul Ioachim
l-a dorit atât de mult. Continuând lucr\rile
aici, `nseamn\ c\ vom cinsti, dup\ cuviin]\,
memoria acestui ierarh paradigmatic.
~ntr-adev\r, catedrala noastr\ este, pân\ la
ora actual\, cel mai mare edificiu eclesiastic
din `ntreg spa]iul ortodox românesc. Dar nu
acest fapt este cel mai important. ~n biseric\,

a fi mare `nseamn\ a fi smerit, adic\ mare
`ntru smerenie. A[a era Preasfin]itul Ioachim:
mare `ntru smerenie. De aceea Dumnezeu l-a
inspirat s\ `nceap\ aceast\ m\rea]\ construc]ie. Nu „trâmbi]a“ nicicum realiz\rile
sale. F\cea totul din iubire pentru Dumnezeu. Avea con[tiin]a c\ tot ceea ce `mplini[te
reprezint\ darurile pe care Dumnezeu le
`mp\rt\[e[te p\stori]ilor s\i prin el. De aceea,
suntem `ncredin]a]i c\ faptele lui, via]a lui
jertfelnic\ vor fi socotite ca dreptate `n ceruri
de nemitarnicul Judec\tor, iar Hristos Se va
recunoa[te `n chipul s\u blând ca [i crinul
Bunelor Vestiri `n faptele pe care le-a f\cut
spre slava Lui.

O paradigm\
pentru mul]i dintre noi
Preaiubi]i prieteni,
~n aceste momente sobre [i cu neputin]\
de uitat, când ne desp\r]im pentru o vreme de
preaiubitul nostru prieten de suflet [i p\rinte

Un ctitor `n piatr\ [i slav\
Vineri, 24 aprilie, de „Izvorul T\m\duirii“, PS Ioachim Mare[, episcop al
Hu[ilor, a trecut la cele ve[nice. Boala, r\bdat\ martiric, l-a stins `n trup. Avea 82 de
ani. Via]a `ntreag\ a `nchinat-o slujirii lui
Hristos, ca preot de mir, apoi ca ierarh.
L-am cunoscut pe PS Episcop Ioachim
la vremea când era Arhiereu-vicar al
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Episcopiei Romanului [i Hu[ilor [i conducea mersul Seminarului Teologic, unde
eu predam limba [i literatura român\.
~ntre anii 1990-1996, am colaborat la realizarea unor spectacole de teatru religios. PS Episcop Ioachim Mare[ era
ve[nic `n lucrare. Iubea lucrul bine f\cut.
~n locurile unde a p\storit, acolo via]a re-

duhovnicesc, Episcopul Ioachim, ce putem
s\-i spunem `n mod deosebit?
Preasfin]ia voastr\,
Ast\zi, pentru Preasfin]ia voastr\, este zi
de Pa[ti. Toat\ aceast\ lume, adunat\ `n biserica pe care a]i rectitorit-o de fiecare dat\
când dintele nemilos al vremii sau focul mistuitor au distrus-o, a venit s\ v\ vad\. To]i cei
pe care i-a]i iubit, pe care i-a]i ajutat, pe care
i-a]i condus pe calea c\tre Hristos, pe care
i-a]i m\rturisit, i-a]i binecuvâtat, i-a]i hirotonit, notabilit\]i, prieteni, rudenii [i cunoscu]i sunt ast\zi aici. I-a]i mobilizat `nc\ o
dat\, dar nu pentru o lucrare sau corvoad\
anume, ci pentru a cinsti trupul preasfin]iei
voastre ostenit de atâta efort [i de boal\, c\ci
cu sufletul a]i plecat c\tre ceruri s\ vede]i
fa]a Celui pe care L-a]i slujit cu credin]\. De
data aceasta, suntem aduna]i `n jurul Preasfin]iei voastre, nu pentru a face planuri de
viitor pentru aceast\ biseric\, sau pentru catedral\, cum f\ceam de atâtea ori, ci pentru a
ne ruga pentru Preasfin]ia voastr\, cum [i PS
ligioas\ a prins urcu[ hot\rât, real [i constant.
To]i cei care l-au cunoscut mai `ndeaproape au v\zut `n PS Sa un slujitor, deopotriv\, al Bisericii [i al culturii. Un ierarh
creator! Are lucr\ri multe, profunde [i de
referin]\.. „Cronica Episcopiei Hu[ilor“ la
care trudea cu râvn\, `n crug de noapte, e,
f\r\ de t\gad\, `ntre cronicile eparhiilor
noastre, cea dintâi [i cea mai cuprinz\toa-
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Voastr\ v-a]i rugat de atâtea ori pentru noi.
V\ promitem c\ vom termina lucr\rile pe care
le-a]i `nceput, fie aici, fie la Hu[i. Odihni]i-v\
`n pace [i privi]i-ne de acolo de unde sunte]i!
{tim c\ `n inima Presfin]iei voastre to]i aveam
un loc `nsemnat, pentru c\ a]i reu[it s\
dobândi]i marea calitate de a fi acela[i pentru
to]i [i diferit pentru fiecare. Ve]i r\mâne o
paradigm\ pentru mul]i dintre noi.
~mi amintesc, `n aceste momente, de ziua
de 3 mai a anului 2000, când am slujit pentru
prima dat\ ca arhiereu, `n sobor, cu
Preasfin]ia voastr\, sub protia Preafericitului
P\rinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit
al Moldovei [i Bucovinei, Sfânta Liturghie
organizat\ `ntre primele ziduri ale catedralei
care abia ie[iser\ din p\mânt. ~ntre altele,
atunci mi-a]i `ncredin]at lucrarea, spunândumi [i urm\toarele cuvinte : „Un Ioachim a `nceput aceast\ zidire, un alt Ioachim o va termina!“ V\d c\ proorocia s-a `mplint pe ju-

Â

re-n con]inut [i des\vâr[it\ `n form\. La
`nceput, când p\storea la Roman, ca
arhiereu-vicar, aceasta se numea „Cronica
Episcopiei Romanului [i Hu[ilor“. Aici au
publicat intelectualii roma[cani de marc\.
Al\turi „Cronicii“, „Precista Mare“, bijuterie arhitectural\ de m\re]ie sobr\, ne vor
aminti mereu [i mereu de osârdia PS
Episcop Ioachim Mare[. A fost cu adev\rat
un ctitor `n piatr\ [i slav\.

anul II (IX) nr. 5-6

m\tate. Preasfin]ia voastr\ a]i plecat deja `n
ve[nicia lui Dumnezeu, `naintea termin\rii
m\re]ului l\ca[, dar ruga]i-v\ Lui s\ se `mplineasc\ [i cea de-a doua parte a profe]iei. V\
asigur c\ voi depune tot efortul [i [tiin]a mea
la `mplinirea dorin]ei pe care a]i rostit-o. Peste câteva momente, vom a[eza trupul Preasfin]iei voastre spre odihn\ ve[nic\, la temelia catedralei, ad\ug=nd astfel `nc\ o piatr\
nestemat\ la zidirea acestui m\re] edificiu.
Odihni]i-v\ `n pacea lui Dumnezeu !
Distin[i [i onorabili prieteni,
V\ rog s\-mi permite]i ca, `n final, s\
aduc un cuvânt de `mb\rb\tare, de mângâiere
[i compasiune prietenilor care au venit de la
Hu[i ca s\-[i urmeze ierarhul pân\ la noi, precum [i membrilor familiei `ndoliate, din
partea Centrului eparhial al Episcopiei Ro-

Amintire veche
Era `n prim\vara anului 1991, `n preajma Pa[tilor. Casa de cultur\ din Roman era
plin\ ochi. Seminarul „Sf. Gheorghe“ avea
aici spectacol religios: corul [i piesa de
teatru „Hazael“. Doi copii sunt martorii
r\stignirii lui Iisus. Ei tr\iesc clipe de rupere a inimii. Cei doi seminari[ti joac\ excelent. ~n primul rând, lâng\ scen\, `n n\duf
de emo]ie, m\ pierdusem. Deodat\, simt

Slujba `nmormânt\rii vrednicului de pomenire, Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim Mare[, a
fost oficiat\ la Catedrala episcopal\ din Hu[i, `n ziua de 27 aprilie
a.c.. Slujba a fost oficiat\ pe un
podium amenajat lâng\ Catedrala
episcopal\ din Hu[i de un sobor
de 12 ierarhi: ~naltpreasfin]itul
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei, [i loc]iitor de Episcop
al Hu[ilor, ~naltpreasfin]itul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, ~naltpreasfin]itul Pimen, Arhiepiscopul
Sucevei [i R\d\u]ilor, Preasfin]itul
Epifanie, Episcopul Buz\ului [i
Vrancei, Preasfin]itul Calinic, Episcopul Arge[ului [i Muscelului,
Preasfin]itul Casian, Episcopul
Dun\rii de Jos, Preasfin]itul Nicodim, Episcopul Severinului [i
Strehaiei, Preasfin]itul Ambrozie,
Episcopul Giurgiului, Preasfin]itul
Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfin]itul Calinic Boto[\neanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor, Preasfin]itul Corneliu Bârl\deanul, Episcop ales al Episcopiei
Hu[ilor [i Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului

manului, personal [i din partea PS Eftimie,
care `n anul 1985 [i-a ales drept colaborator
apropiat pe PS Ioachim Mare[. Au lucrat `mpreun\, cu timp [i f\r\ timp, având con[tiin]a
c\ lucrarea lor este „de la Dumnezeu [i pentru Dumnezeu“.
De asemenea, acelea[i gânduri de compasiune vi le adresez din partea `ntregului cin
clerical [i monahal al Eparhiei noastre.
Rug\m pe Hristos `nviat s\ a[eze cu drep]ii pe arhiereul S\u de pioas\ amintire!
Dumnezeu s\ `l ierte [i s\-l odihneasc\ `n
pace!
Ve[nic\ lui pomenire! 
strângere cald\ de mân\. Prin clar-obscurul
s\lii, PS Ioachim venise lâng\ mine. N-am
s\-i uit niciodat\ privirea care-mi `ndemna,
prin semn u[or, privirea `nspre extremitatea
rândului, unde, `ntr-un ochi de lumin\ pal\,
o b\trânic\ plângea `n\bu[it. Mi-a [optit:
„Iat\ puterea teatrului, domnule profesor!“.
A fost cel mai profound gest de mul]umire
pe care l-am primit vreodat\. (prof. Ctin
ADAMOVICI)
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Men]ion\m c\ l\rgirea domeniilor `n care statul poate
acorda sprijin financiar unit\]ilor de cult nu `nseamn\
automat [i cre[terea cuantumului acestui sprijin, ci `nseamn\
doar c\, `n limita bugetului deja aprobat pentru anul 2009,
noi activit\]i ale cultelor sunt finan]abile.

INFO ECONOMIC

Noi activit\]i finan]abile ale cultelor
~n conformitate cu prevederile Statutului pentru
organizarea [i func]ionarea Bisericii Ortodoxe
Române, preotul paroh este administratorul
`ntregii averi parohiale mobile [i imobile, având
obliga]ia de a se `ngriji de construc]ia, repararea [i
restaurarea edificiilor biserice[ti, institu]iilor
culturale, social-filantropice [i funda]ionale, casei
parohiale [i altor bunuri biserice[ti parohiale
(Articolele 64 [i 65 din Statutul B.O.R.).

P

entru c\ majoritatea unit\]ilor de cult nu au fondurile necesare derul\rii
proiectelor de constructie, repara]ii
sau consolid\ri ale imobilelor, care
sunt [i de interes social, s-a reu[it
completarea legisla]iei existente,
privind stabilirea unor forme de
sprijin financiar pentru unit\]ile de
cult apar]inând cultelor religioase
din România.

Extindererea
colabor\rii cu
institu]iile statului

social\ de c\tre culte, organizarea
de activit\]i interne [i interna]ionale de c\tre culte.
Experien]a ultimilor ani a dovedit faptul c\, `n practic\, activit\]ile cultelor sunt de larg impact
social [i prezint\ un interes deosebit pentru stat, care are interesul s\ le dezvolte [i s\ le sus]in\,
`ntrucât preiau, `n fapt, o parte din
efortul statului `n diverse domenii
(asisten]\ social\, educa]ie [i `nv\]\mânt, cultur\, sprijinirea diasporei).
Ca urmare, s-au eviden]iat noi
domenii din activitatea cultelor pe

care statul are interesul s\ le
sus]in\ [i care nu erau incluse `n
forma textului legal din anul 2001.
De aceea, Guvernul României a
ini]iat `n anul 2008 un proiect de
completare a Ordonan]ei Guvernului nr. 82/2001, proiect aprobat pe
rând de Senat [i de Camera Deputa]ilor, devenind Legea nr.
128/2009.

tivit\]i ale cultelor, precum: construirea [i repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale
centrelor de cult, a sediilor unit\]ilor de `nv\]\mânt teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru
achizi]ionarea, construirea, repararea [i amenajarea cl\dirilor având
destina]ia de a[ez\minte de asisten]\ social\ [i medical\ sus]inute
de acestea.

Principalele nout\]i

Men]ion\m c\ l\rgirea domeniilor `n care statul poate acorda
sprijin financiar unit\]ilor de cult
nu `nseamn\ automat [i cre[terea
cuantumului acestui sprijin, ci
`nseamn\ doar c\, `n limita bugetului deja aprobat pentru anul 2009,
[i aceste noi activit\]i ale cultelor
sunt finan]abile.

Modific\rile aduse Ordonan]ei
Guvernului nr. 82/2001 vizeaz\ `ntre altele:
- crearea posibilit\]ii pentru autorit\]ile publice locale s\ asigure
din fonduri proprii noi posturi neclericale pentru unit\]ile de cult, `n
acest fel f\cându-se [i aplicarea
autonomiei comunit\]ilor locale,
comunit\]ile locale fiind cele mai
`n m\sur\ s\ cunoasc\ [i s\ sprijine
activitatea unit\]ilor de cult din
cuprinsul lor;
- crearea cadrului legal pentru
finan]area de la bugetul de stat [i
de la bugetele locale a unor noi ac-

Credem c\ aceste informa]ii,
preluate prin intermediul Serviciului Juridic al Patriarhiei Române,
sunt de un real ajutor pentru preo]ii
din Eparhia Romanului, care au `n
derulare asemenea investi]ii. (pr.
Vasile Ghini]\-{erban, Consilier
Economic)

Pe data de 7 mai 2009 a fost
publicat\ `n „Monitorul Oficial“
nr. 300/2009 Legea nr. 128/2009
pentru modificarea [i completarea
Ordonan]ei Guvernului nr.
82/2001. Ordonan]a Guvernului
nr. 82/2001, care a fost modificat\
[i completat\ cu acest prilej, reprezint\ cadrul legal pe care se fundamenteaz\ `nc\ din anul 2001 sprijinul autorit\]ilor centrale (Guvernul
[i Parlamentul, de regul\ prin intermediul bugetului Ministerului
Culturii, Cultelor [i Patrimoniului
Na]ional), dar [i a celor locale
(consilii locale [i jude]ene) pentru
sus]inerea unor activit\]i ale unit\]ilor de cult, precum: restaurarea
[i conservarea monumentelor istorice [i a bunurilor din patrimoniul na]ional mobil apar]inând cultelor, construirea [i repararea de l\ca[uri de cult, sprijinirea salariz\rii
la nivelul salariului minim pe economie a personalului neclerical al
cultelor (cânt\re]i, paraclisieri
etc.), organizarea de muzee ale
cultelor, desf\[urarea de asisten]\
12
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Metodologia pentru ob]inerea
gradului II `n preo]ie
„Metodologia pentru ob]inerea gradelor
profesionale `n preo]ie de c\tre personalul
clerical“ a fost revizuit\, `n cadrul
lucr\rilor Comisiei speciale de la
Patriarhia Român\, la data de 1 aprilie
2008 [i aprobat\ de Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române `n [edin]a Sa
din 9-10 iulie 2008, prin Hot\rârea de pe
Temei nr. 1199/2008.

A

ctul normativ aprobat de Sf=ntul Sinod
al BOR specific\, pentru ob]inerea
gradului II `n preo]ie, prevederi precise,
defalcate `n func]ie de studiile, medii sau superioare, ale candida]ilor.

Acte necesare
la depunerea dosarului
Potrivit acestora, metodologia pentru gradul
II - studii medii [i superioare - arat\ c\ acesta
se ob]ine, la cerere, dup\ cel pu]in 4 ani de la examenul de definitivare, iar `nscrierea preo]ilor
la cursurile pentru gradul II se face la Centrul
Eparhial, cu cel pu]in 30 de zile `nainte de `nceperea cursurilor, prin depunerea unui dosar
care va cuprinde:
 copie dup\ diploma de absolvire a seminarului sau copie dup\ diploma de bacalaureat
sau copie dup\ diploma de licen]iat `n teologie,
[i, doar pentru studii medii, copie dup\ certificatul de atestare a competen]elor profesionale,
adeverin]\ de capacitate preo]easc\ [i copie
dup\ certificatul de acordare a definitiv\rii;
 adeverin]\ care s\ ateste cel pu]in 6 ani de
vechime `n preo]ie;
 memoriu de activitate avizat de protopop,
având calificativul cel pu]in „Bine“;
 dovad\ cu not\rile administrative de la
Centrul Eparhial pe ultimii 4 ani, pentru candida]ii cu studii medii;
 dovad\ privind elaborarea sau sus]inerea
unei conferin]e preo]e[ti ori a unei teme `n
cadrul Cercului pastoral, `n ultimii 4 ani;
 dovada privind publicarea unor c\r]i, studii, articole, predici, cateheze, conferin]e, alte
anul II (IX) nr. 5-6

materiale de interes bisericesc (cel pu]in 5 materiale), pentru candida]ii cu studii superioare;
 atestarea privind organizarea unei vizite
arhiere[ti `n parohie, precum [i a realiz\rilor
semnificative pe plan pastoral-liturgic, culturalmisionar, social-filantropic [i administrativgospod\resc, `n ultimii 4 ani.

Media de promovare, minim 7
Lista cu numele candida]ilor care au primit
aprobarea chiriarhului pentru `nscrierea la cursurile de gradul II se comunic\ centrului teritorial de cursuri, cu 15 zile `nainte de `nceperea
cursurilor. Cursurile au o durat\ de 2 s\pt\mâni
[i frecven]\ obligatorie, se organizeaz\ la cele 6
centre teritoriale `n perioada iulie-septembrie,
pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan, desf\[urându-se `n cel mai adecvat spa]iu
de studiu (m\n\stire) de pe raza centrului teritorial. Cursurile se finalizeaz\ cu examen constând `n dou\ probe scrise: o prob\ de cuno[tin]e teologice inter-disciplinare [i o prob\ de cuno[tin]e pastoral-misionare, pe baza tematicii
aprobate de Sinodul mitropolitan [i a bibliografiei recomandate. Media de promovare a examenului este minimum 7 ([apte) [i nicio notare
par]ial\ sub 6 ([ase).

Candida]ii care nu au promovat examenul
se pot prezenta la un nou examen `n anul
urm\tor, `n acelea[i condi]ii descrise mai sus.
Centrul Eparhial, pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cursuri, `nscrie `n fi[a personal\ a fiec\rui preot rezultatul
ob]inut [i elibereaz\, la cerere, „Certificat de acordare a gradului II“.

Doctoratul sau masterul
`n teologie echivaleaz\
gradul II `n preo]ie
Men]ion\m c\ potrivit acelea[i metodologii,
absolven]ii cursurilor de doctorat [i cei cu
diplom\ de master `n teologie sunt `ncadra]i la
gradul II, la cerere, pe baza unui dosar care s\
cuprind\:
 copie dup\ actul de absolvire a cursurilor
de doctorat sau dup\ diploma de masterat;
 adeverin]\ care s\ ateste cel pu]in 6 ani de
vechime `n preo]ie (la parohie sau `n `nv\]\mântul teologic);
 memoriu de activitate avizat de protopop
sau de conduc\torul institu]iei de `nv\]\mânt
teologic. (pr. Gheorghe MIRON, Consilier
administrativ-bisericesc)
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Manifest\rile cultural-rreligioase din programul Zilelor
„Episcop Melchisedec {tef\nescu“ s-aau desf\[urat anul
acesta sub genericul „Episcopul Melchisedec,
mare dasc\l [i apologet al Ortodoxiei - 130 de ani
de la `nsc\unarea ca Episcop de Roman“.

EVENIMENT

FOTO:

PR.

CORNEL PAIU

Zilele
„Episcop
Melchisedec
{tef\nescu“
au ajuns
la a IX-a
edi]ie
A IX-a edi]ie a Zilelor „Episcop Melchisedec {tef\nescu“,
desf\[urat\ la Roman, `n perioada 16-18 mai 2009, a reunit anul
acesta ample manifest\ri cu caracter cultural [i spiritual. Având
ca organizatori Episcopia Romanului [i Funda]ia „Episcop
Melchisedec“, manifest\rile au fost coordonate de
PS Ioachim B\c\uanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului.
anifest\rile cultural-religioase
puse sub genericul „Episcopul
Melchisedec, mare dasc\l [i apologet al Ortodoxiei - 130 de ani de la
`nsc\unarea ca Episcop de Roman“ au debu-

M

tat sâmb\t\, 16 mai, `ncepând cu orele 14:00,
la Seminarul Teologic Ortodox „Sf.
Gheorghe“. ~n deschiderea simpozionului
primei zile, PS Arhiereu Ioachim B\c\uanul
a rostit un cuvânt de binecuvântare, dar [i de

evocare a Episcopului Melchisedec {tef\nescu. Acestei cuv=nt\ri i-au urmat un [ir de
trei conferin]e: „Episcopul Melchisedec {tef\nescu, apologet al Ortodoxiei“, sus]inut\
de prof. univ. dr. Tudor Ghideanu de la
Facultatea de Filosofie a Universit\]ii „Al. I.
Cuza“ din Ia[i, „Episcopul Melchisedec {tef\nescu, mare dasc\l [i orator al Orodoxiei“,
sus]inut\ de protos. Pimen Costea, exarh eparhial [i „Aspecte ale muzicii biserice[ti din
România `n concep]ia episcopului Melchisedec {tef\nescu“, sus]inut\ de prof. dr.
Ovidiu Trifan.

La mormântul episcopului Melchisedec, acum 87 de ani
~n `ncheierea celei de a doua zile a manifest\rilor dedicate anul acesta episcopului
Melchisedec {tef\nescu, PC Pr. Florin }uscanu, Protopop de Roman, a adus `n aten]ia
auditoriului prezent `n Catedrala episcopal\
„Sf. Parascheva“ cuv=ntul rostit de mitropolitul Visarion Puiu, pe vremea c=nd era episcop
al Arge[ului, la parastasul de 30 de ani (16 mai
1922) la mormântul episcopului Melchisedec:

„~ntr-o gr\din\ vl\diceasc\
[i `n fa]a unui mormânt“
„~n acest ora[ str\vechi al Romanului, cu
a[ezare a[a de pitoreasc\ [i cu gospod\rii afundate `n verdea]a gr\dinilor, via]a este m\rginit\ spre miaz\noapte de fabrici [i c\i ferate,
fructe ale vremurilor noi, pe care le arat\ furnalele de fabrici [i mi[carea intens\ a trenuri-
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lor; iar spre miaz\zi, de institu]ii seculare biserice[ti, lini[tite, l\sate nou\ de veacuri apuse, ar\tate de turlele episcopiei [i ale m\n\stirii de lâng\ ea.
Venind prin latura amintit\ la `nceput [i
str\b\tând uli]ele curate [i drepte ale acestui mic
ora[, cu via]\ a[a de domoal\, iat\-ne aduna]i
laolalt\, localnici [i oaspe]i veni]i din dep\rt\ri,
`n aceast\ parte veche a Romanului, `ntr-o
gr\din\ vl\diceasc\ [i `n fa]a unui mormânt.
Am zis, ora[ domol, pentru c\, de[i via]a
lui se socote[te `n secole, [i-[i duce obâr[ia
tocmai la `nceputul `ntocmirilor politice ale
]\rii moldovene[ti, [i cu toate c\ a fost un ora[
`nsemnat `n vechea noastr\ ]ar\ a Moldovei,
totu[i, nici `n trecut, precum nici `n prezent, nu
a fost loc fr\mântat de `ntâmpl\ri istorice
`nsemnate, ci [i-a p\strat un caracter patri-

arhal, pururea patriarhal, a[a cum ni se
`nf\]i[eaz\ [i acum.
{i, precum `n vremea veche a v\zut mul]i
din cei mai de seam\ boieri [i-a fost târg de
mare vornicie, dar f\r\ urme deosebite `n istoria Moldovei, a[a `n latura bisericeasc\, pe aici
treceau to]i vl\dicii neamului, `nainte de a urca
la cârma Mitropoliei }\rii Moldovei, dar nici
de la unii, nici de la al]ii, ora[ul nu p\streaz\
urme deosebite, nici chiar mormintele lor; c\ci
prea pu]ini dintre ei, [i foarte apropia]i de
zilele noastre, odihnesc `n aceast\ lini[te de
vl\diceasc\ a[ezare a Episcopiei de Roman.
Numai un singur ierarh, un singur vl\dic\
de Roman, oprit aici din mersul s\u spre
cârma `nalt\ a Bisericii de neprieteni, ilustreaz\ acest târg, precum prin activitatea ce a
desf\[urat ca p\stor al acestei eparhii cât a fost
`n via]\, a[a [i prin faptul c\ aici a cerut s\ fie
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~n acela[i context, corala elevilor seminari[ti, dirijat\ de prof. Gheorghe Gozar, a
prezentat un concert pascal. Deasemenea, a
fost deschis\ o expozi]ie documentar\ de carte
[i obiecte de cult ce au apar]inut episcopului
Melchisedec {tef\nescu.
Moderatorul manifest\rilor din prima zi a
fost PC Pr. Ioan Gherasimescu, vicar administrativ al Episcopiei Romanului. PS Dr. Ioachim B\c\uanul a oferit medalia jubiliar\
„600 de ani de la atestarea documentar\ a
Episcopiei Romanului“ prof. univ. dr. Tudor
Ghideanu, prof. Gheorghe Gozar, Coralei
Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Gheorghe“, de curând laureata unui concurs interna]ional desf\[urat `n Belarus [i Editurii
„Mu[atinia“, reprezentat\ de doamna Emilia
}u]uianu Dospinescu [i de domnul Dorin
Dospinescu.

Slujba de pomenire a episcopului Melchisedec {tef\nescu a fost precedat\
anul acesta de o procesiune de la Catedrala episcopal\ la capela
care ad\poste[te morm=ntului vrednicului ierarh roma[can

„Melchisedec, lumina
Ortodoxiei române[ti“
Un alt moment al `ntrunirii l-a reprezentat
lansarea volumului „Melchisedec, lumina
Ortodoxiei române[ti“, `ntocmit dup\ o intens\ [i important\ documentare [itiin]ific\
de prof. univ. dr. Tudor Ghideanu. Prezentarea a fost f\cut\ de c\tre prof. Gheorghe
A. M. Ciobanu. ~n prefa]a volumului, intitulat\ „Episcopul Melchisedec {tef\nescu - un
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locul s\u de ve[nic\ odihn\ [i acela este vestitul episcop lâng\ a c\rui mormânt ne-am adunat `n clipa de fa]\ - episcopul Melchisedec
{tef\nescu.
Cine a fost acest episcop [i ce ne-a `ntrunit
pe noi aici ast\zi?

Ales la timpul potrivit
Precum `n lumea fizic\ ce ne `nconjoar\,
pe p\mânt, vedem cum se deosebe[te munte
de munte, [i `ntre câ]iva mai `nal]i se g\sesc
atâ]ia m\run]i; precum `n slava cerului plin\
de stele se deosebesc unele mai str\lucitoare
decât altele; precum `n lungul [ir de ani ai institu]iilor omene[ti nu to]i conduc\torii lor
sunt asemenea, ci se ivesc [i unii mai deosebi]i, a[a `n [irul cârmuitorilor Sfintei noastre Biserici, este cu voia lui Dumnezeu, s\
apar\ din când `n când [i ierarhi mai `nsemna]i. {i unul din acei prela]i, care s-au deosebit
prin `n]elepciune [i activitate rodnic\ bise-
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ierarh plurivalent“, PS Arhiereu Ioachim
B\c\uanul remarc\ faptul c\: „Episcopul
Melchisedec r\mâne cea mai emblematic\
personalitate a celei de-a doua jum\t\]i a secolului al XIX-lea. A fost un ierarh complex:
erudit [i literat, istoric [i diplomat, administrator al Tainelor lui Dumnezeu [i liturgist,
profesor [i teolog, orator [i scriitor, urmând
ca [irul termenilor care definesc polivalen]a
acestui episcop s\ se prelungeasc\ pe m\sura
studiului personal.“.
riceasc\, pe rând, `n scaunele a trei episcopate,
la Ismail, la Gala]i [i la Roman, a fost tocmai
eruditul episcop Melchisedec, a c\rui figur\
blând\ [i patriarhal\, s-au `nvrednicit mul]i din
noi a o vedea, de[i plecarea sa din aceast\
lume, a fost parc\ ieri, [i totu[i de atunci s-au
strecurat 30 de ani!...
{i, precum cunoa[tem din paginile istoriei
noastre biserice[ti, c\ la anumite epoci apar
figuri care str\lucesc veacul lor [i par chemate
anume, tot a[a `ntr-o epoc\ de grele `mprejur\ri pentru Biserica noastr\, cum a fost
deob[te vremea `ncheg\rii `ntâilor Principate
Unite, a seculariz\rii averilor biserice[ti,
s\vâr[ite `n chip a[a de crud, luate din mâna
clericilor str\ini, f\r\ a fi date `n ale Bisericii
na]ionale; `ntr-o vreme de lips\ de cârmuitori
suflete[ti cum i-ar fi trebuit mai ales atunci
Bisericii; când literatura noastr\ bisericeasc\
`nc\ nu-[i luase un drum; când preg\tirea
clerului era a[a de `ntârziat\ [i redus\, atunci a
fost voia lui Dumnezeu ca la cârma Bisericii

Sute de roma[cani
reuni]i `n memoria
episcopului Melchisedec
Duminic\, 17 mai, manifest\rile dedicate
ilustrului ierarh au `nceput cu oficierea Sfintei
Liturghii de c\tre PS Arhiereu-vicar Ioachim
B\c\uanul la Catedrala episcopal\ din Roman.
De la orele 12, s-a organizat o procesiune de
la Catedrala episcopal\ din Roman p=n\ la
capela `n care se odihne[te episcopul Melchisedec {tef\nescu, unde s-a oficiat slujba de
pomenire. La procesiune au participat preo]i
din Roman, autorit\]i locale, pre[colari, elevi,
profesori de religie [i sute de roma[cani. PS
Arhiereu-vicar Ioachim B\c\uanul a rostit un
s\ apar\ un ierarh ca episcopul Melchisedec,
care dac\ n-ar fi fost a[a de singur [i ar fi fost
mai mult sprijinit decât `mpiedecat, ar fi dat
vremii episcopatului s\u o str\lucire `nc\ mai
mare [i Biserica noastr\ era de mult `n situa]ia
pe care demult cu to]ii o a[tept\m.

„Luceaf\r al ierarhiei noastre“
Harnic cercet\tor al trecutului istoric al
]\rii noastre, pe care a iubit-o din tot sufletul,
[i a c\rui munc\ literar\ pre]uit\ l-a a[ezat
`ntre membrii activi ai Academiei Române;
profund teolog preg\tit `n cea mai `nalt\
Academie de studii teologice a vremurilor
sale cum era cea de la Kiev din Rusia, pedagog [i profesor care alc\tuie[te atâtea manuale
didactice [i organizeaz\ pe rând, trei Seminare
pentru preg\tirea preo]imii trebuitoare satelor
noastre, ctitor ziditor de chilii [i a[ez\minte de
cultur\, ca acesta `n a c\rui cuprins ne g\sim,
`ncercat cârmuitor de eparhii [i venerat ierarh
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Zilele „Episcop Melchisedec {tef\nescu“ s-aau
`ncheiat, luni, 18 mai, la {coala nr. 8 din
Roman, cu sfin]irea [i inaugurarea Centrului de
zi pentru copii „Melchisedec {tef\nescu“.

Programul manifest\rilor din cadrul
Zilelor Episcop Melchisedec
{tef\nescu a inclus lans\ri de carte,
conferin]e, concerte [.a.m.d.

Â

nu numai de fiii s\i ortodoc[i, dar [i de cei de
alte confesiuni, figura acestui vl\dic\ de
Roman, se contureaz\ m\re] [i epocal, ca al
unui luceaf\r al ierarhiei noastre, pentru care
nu numai noi, dar [i genera]iile ce vor veni, `i
vor p\stra admira]ie, iar istoria Bisericii
na]ionale, pagini deosebite.
Pentru asemenea considera]iuni ne [i g\sim
azi `mpreun\ lâng\ mormântul s\u - pe care
clerul eparhiei [i acest ora[ ar trebui s\-l adumbreasc\ sub o capel\ cât mai curând, - veni]i
a-i cinsti pomenirea cu deosebit\ solemnitate.
{i de aceea ne-am adunat aici, aflând
[tirea, c\ epitropia a[ez\mântului s\u pus\ sub
conducerea venerabilului s\u frate, a PS
Arhiereu Valerian, neadormit str\jer al acestui
mormânt, a rânduit s\ fac\ ast\zi, a 30-a
pomenire de la trecerea din aceast\ via]\ a
episcopului Melchisedec.
Sunt umbre care dau mai mare str\lucire
luminii, sunt morminte care dau via]\; din cul-
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Slujba de sfin]ire a Centrului de zi pentru copii „Melchisedec {tef\nescu“
a fost oficiat\ de un sobor de preo]i, sub protia Preasfin]itului Ioachim
B\c\uanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului
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cuvânt de evocare, dup\ care - din partea
Centrului Eparhial, Protopopiatului Roman,
Consiliului Local al Municipiului Roman,
Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Gheorghe“ [i din partea Gr\dini]ei „Melchisedec
{tef\nescu“ - au fost depuse pe mormântul
episcopului coroane [i flori.
~ncepând cu orele 17:30, la Catedrala episcopal\, dup\ slujba Vecerniei, a avut loc un concert de muzic\ bizantin\ sus]inut de grupul
psaltic „Melozii Romanului“, al Catedralei episcopale din Roman, dirijat de diac. Ionu]
Am\rinii.
Zilele „Episcop Melchisedec {tef\nescu“
s-au `ncheiat, luni, 18 mai, la {coala nr. 8 din
Roman, cu sfin]irea [i inaugurarea Centrului
de zi pentru copii „Melchisedec {tef\nescu“.
(Pr. Cornel PAIU)

EVENIMENT

S-a inaugurat Centrul de zi pentru
copii „Melchisedec {tef\nescu“
Zilele Episcop „Melchisedec {tef\nescu“ s-au `ncheiat, luni, 18 mai, la {coala
nr. 8 din Roman, cu sfin]irea [i inaugurarea Centrului de zi pentru copii
„Melchisedec {tef\nescu“ de c\tre Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Arhiereuvicar al Episcopiei Romanului.
~n cuv=ntul de `nv\]\tur\ rostit cu acest prilej, PS Arhiereu-vicar Ioachim
B\c\uanul a subliniat leg\tura care exist\ `ntre Biseric\ [i {coal\, subliniind
forma [i importan]a rela]iei str=nse dezvoltate `ntre cele dou\ institu]ii `n ultimii 20 de ani. „Fiecare copil, fiecare
prunc, indiferent de rangul social, este o
persoan\, un chip al lui Dumnezeu, `n
perspectiva asem\n\rii cu Dumnezeu. ~n
ultimii aproape dou\zeci de ani, de când

tul mor]ilor r\sar eroii [i virtu]ile. {i tot prin
cultul celor trecu]i din aceast\ via]\ se d\ cea
dintâi r\splat\ celor care au s\vâr[it `n lume,
virtu]i [i fapte `nsemnate pentru binele ob[tesc.

Pilda vie]ii sale s\ fie ve[nic\!
Sunt a[a de rare figurile a c\ror pomenire
trebuie s\rb\torit\ cu pioase rug\ciuni deosebite, `ncât la solemnitatea de acum, reamintindu-ne via]a [i activitatea acestui mare
ierarh bisericesc, ne-am sim]it datori a ad\uga
[i noi ce ne-a stat prin putere, [i am venit ca la
un loc de re`mb\rb\tare sufleteasc\ pentru
munca ce ne st\ `nainte pe ogorul bisericesc.
{i cei ce ne g\sim aici veni]i din curiozitate, [i cei ce ne-am adunat cunoscând personalitatea acestui mare ierarh, ca [i genera]ia
care se preg\te[te a sluji mâine la Altarul
Domnului `n Seminarul vecin acestui mormânt [i trebuie s\ [tie `n chip deosebit cine a
fost episcopul Melchisedec, am venit ca `ntr-un

Biserica [i-a rec\p\tat libertatea de a se
manifesta `n cadrul societ\]ii române[ti,
{coala a fost institu]ia care [i-a deschis
larg por]ile pentru ca Biserica s\-[i
desf\[oare o parte din misiunea ei etern\
`n acest a[ez\mânt, unde tinerii, copiii se
preg\tesc pentru a intra `n via]\, pentru
a se confrunta cu problemele [i cu toate
provoc\rile ei. ~n acest context [i Biserica
a fost chemat\ s\ participe la factorul educa]ional“, a spus `n cuv=ntul s\u PS
Arhiereu-vicar Ioachim B\c\uanul.
De activit\]ile, ofertele educa]ionale
[i sociale ale acestui Centrul de zi vor
beneficia aproximativ 20 de elevi, din
clasele I-IV, care vor primi zilnic o
mas\ cald\ gratuit\ [i vor desf\[ura
aici diferite activit\]i extra[colare.

pelerinaj, s\ ne exprim\m laolalt\, `nc\ odat\,
`n chip solemn cele mai curate sim]\minte de
admira]ie pentru ceea ce a reprezentat el `n
episcopat, recuno[tin]\ pentru ceea ce a f\cut
Bisericii [i culturii neamului nostru, [i a-i
aduce `ntru pomenire, ca prinos, [i smeritele
noastre rug\ciuni c\tre Ceruri.
De aceea, ca `ntr-o clip\ de `n\l]\toare
reculegere sufleteasc\, s\ rug\m pe bunul
Dumnezeu, al c\rui slujitor a fost `ntreaga sa
via]\, s\-l odihneasc\ `n pace, primindu-l `n
ceata drep]ilor; iar genera]iilor ce vor urma,
figura personalit\]ii sale, pilda vie]ii sale
`nchinat\ credin]ei [i sfântului Altar, ca [i
pomenirea sa, s\-i fie ve[nic\.
~n numele Sfântului Sinod [i al PS
Mitropolit Primat Miron, `ndeosebi, depun pe
mormântul fostului episcop Melchisedec al
Romanului, o arhiereasc\ binecuvântare Amin.“ (Arhivele Na]ionale ale României,
fond Puiu Visarion, dosar nr. 29, f. 118-124).
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Primii pa[i `n implementarea unui
sistem modern de contabilitate `n parohii
 ~n perioada 25 mai - 2 iunie a.c. s-au desf\[urat conferin]ele preo]e[ti din Episcopia
Romanului, cu tema „Preotul paroh, administrator al bunurilor biserice[ti“  ~n cadrul
acestora s-au prezentat metode actuale de ]inere a contabilit\]ii unei parohii 

Din partea Centrului Eparhial au participat
la aceste reuniuni: PS Dr. Ioachim B\c\uanul,
Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului - la
Roman, Bac\u Nord [i One[ti, PC Pr. Ioan Ghe-

To]i preo]ii din
Moine[ti, participan]i
la conferin]\
La sediul Protopopiatului Moine[ti conferin]a pastoral-misionar\
cu tema ,,Preotul paroh - administrator al bunurilor biserice[ti“ a avut loc
`n data de 02 iunie 2009.
Cu binecuvântarea PS Ioachim
B\c\uanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului, conferin]a a fost
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onferin]ele preo]e[ti din Episcopia Romanului, pe semestrul `ntâi din anul
2009, s-au desf\[urat dup\ cum urmeaz\: 25 mai - Protopopiatul Roman, 26 mai Protopopiatul Bac\u Nord, 27 mai - Protopopiatul Bac\u Sud, 1 iunie - Protopopiatul One[ti,
2 iunie - Protopopiatul Moine[ti. Cu acest prilej,
`n toate Protopopiatele prezen]a preo]ilor a fost
remarcabil\. ~n ceea ce prive[te subiectul propus,
desprins de aceast\ dat\ din sfera administrativului, a stârnit interesul auditoriului clerical, deoarece problemele de administrare parohial\, se
dovedesc totdeauna de importan]\ capital\ pentru
bunul mers al oric\rei parohii. Adaptarea contabilit\]ii parohiei, a metodelor folosite, la cerin]ele
[i mijloacele moderne a fost apreciat\ de participan]i ca o necesitate mai mult decât actual\.

Conferin]ele preo]e[ti din toate protopopiatele eparhiei au fost prezidate de
reprezentan]i ai Centrului eparhial. Preasfin]itul Arhiereu Ioachim B\c\uanul a fost
participat la conferin]ele preo]e[ti din protopopiatele Roman, Bac\u Nord [i One[ti

rasimescu, Vicar Administrativ al Episcopiei
Romanului - la Roman, Bac\u Sud [i Moine[ti.
prezidat\ de PC Pr. Ioan Gherasimescu, vicar administrativ al Episcopiei Romanului, `nso]it de domnul
Aurelian Alexa, consilier juridic al Episcopiei Romanului [i de PC Pr.
Dan Antoce, inspector resurse umane, care a [i prezentat programul de
contabilitate ce se va implementa la
toate parohiile eparhiei.
Delega]ia a fost `ntâmpinat\ de
pr. Petre Moraru, protopop al Protopopiatului Moine[ti, cu un cuvânt de
bun venit. To]i preo]ii protopopiatului au fost prezen]i [i `ncânta]i de programul de lucru
propus. Tema conferin]ei a
fost prezentat\ de pr. Parfene Dumitru de la Parohia
B\se[ti. PC Pr. Ioan Gherasimescu, vicar administrativ, `n cuvântul s\u, a transmis arhiere[ti binecuvânt\ri
din partea PS Eftimie, Episcopul Romanului, precum [i
din partea PS Arhiereu-vicar Ioachim B\c\uanul. (pr.
Ovidiu LECA)

Metode moderne `n
contabilitatea parohiilor
Conferin]ele, puse, anul acesta, sub genericul „Preotul paroh, administrator al bunurilor biserice[ti“, au fost sus]inute de PC Pr.
Dan Alexandru Antoce, Inspector resurseumane. ~n cadrul acestora s-au prezentat
metode actuale de ]inere a contabilit\]ii unei
parohii, accentuându-se latura practic\ pe care
o reprezint\, cât [i economia de timp pe care o
implic\ folosirea acestora, dou\ avantaje deloc
de neglijat pentru cei care sunt „administratori
ai Sfintelor Taine, dar [i administratori ai
bunurilor Bisericii“, cum inspirat a definit [i
rezumat PS Arhiereu Ioachim B\c\uanul,
voca]ia [i misiunea preotului. Astfel, au fost
prezentate practic, cu exemplific\ri edificatoare, dou\ tipuri de programe de contabilitate
care ruleaz\ pe calculator. ~n acela[i context,
preo]ii cu aptitudini, cu preg\tire sau cu studii
`n domeniul informaticii [i contabilit\]ii au
fost solicita]i s\ vin\ cu propuneri [i solu]ii
proprii pertinente.
Aceste conferin]e preo]e[ti s-au dovedit
astfel a fi `ntâlniri rodnice, care au `mplinit
edific\ri importante [i de valoare asupra problemelor care s-au discutat. (pr. Cornel
PAIU)
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~ntre datoriile sacre ale pedagogilor se reg\sesc [i acelea
de a s\di `n fiin]a copiilor credin]a `n Dumnezeu
[i de a se ocupa de s\n\tatea spiritual\ a umanit\]ii.

BISERICA
{I SOCIETATEA

Ziua Interna]ional\ a Copilului
`n Episcopia Romanului
Anul acesta, pentru prima dat\ `n Biserica Ortodox\ Român\, s-a
s\rb\torit Duminica P\rin]ilor [i Copiilor, `n ziua de 7 iunie.
S\rb\toarea a fost instituit\ la sf=r[itul lunii februarie 2009, `n
Patriarhia Român\, prin hot\rârea Sfântului Sinod al BOR. ~n cele ce
urmeaz\, prezent\m mesajul PS Ioachim B\c\uanul c\tre p\rin]i [i
pedagogi, adresat cu prilejul Zilei Interna]ionale a Copilului [i al
Duminicii consacrate acestui eveniment de c\tre Biserica Ortodox\.
† Ioachim B|C|UANUL,
Arhiereu-v
vicar al Episcopiei Romanului
Tr\im `ntr-o societate plin\ de violen]\ [i
nestatornicie, `n care `ngerii fie s-au `ndep\rtat de oameni, fie sunt ignora]i. Totu[i, `n
familii [i `n a[ez\mintele de educa]ie a copiilor, avem impresia c\ nu s-a instalat criza
angelic\. Totdeauna o familie binecuvântat\
cu mul]i copii sau o gr\dini]\ de educare a
copiilor ne aminte[te de gr\dina raiului.

Datoria de a modela `ngeri
Copiii sunt asem\na]i cu `ngerii `naripa]i,
ale c\ror gesturi nevinovate exprim\ puritatea divin\ [i pacea cereasc\. Nu `ntâmpl\tor
Hristos a spus: „L\sa]i copiii s\ vin\ la Mi-

ne,(...) c\ci `ngerii lor `n ceruri v\d pururea
fa]a lui Dumnezeu“. Aceast\ expresie hristic\
este semnul c\ aici, pe p\mânt, copilul vizualizeaz\ prezen]a lui Dumnezeu Cel nev\zut
[i exprim\ neprih\nirea `ngerilor `ntre oameni. De aceea, p\rin]ii [i educatorii au fost
`nvesti]i de Dumnezeu cu darul special de a
modela „`ngeri“, `n perspectiva asem\n\rii
acestora cu Dumnezeu.
~ntre datoriile sacre ale pedagogilor se
reg\sesc [i acelea de a s\di `n fiin]a copiilor
credin]a `n Dumnezeu [i de a se ocupa de s\n\tatea spiritual\ a umanit\]ii. Uluitoare este
puterea exemplului educatorilor [i p\rin]ilor
`n cre[terea copiilor. Se [tie c\, pân\ la o anu-

1 Iunie, ziua copiilor n\scu]i [i nen\scu]i
{i anul acesta, Asocia]ia Studen]ilor Cre[tini Ortodoc[i Români
(ASCOR), prin filialele din toat\
]ara, a organizat „Mar[ul Vie]ii“,
mar[-campanie antiavort.
Filiala „Sfântul M. Mc. Dimitrie, Izvor=torul
de Mir“, a ASCOR Bac\u s-a implicat [i anul acesta, al\turi de alte filiale din ]ar\, `n desf\[urarea
„Mar[ului vie]ii“. Astfel, la Bac\u, dup\ oficierea
unei rug\ciuni, coloana participan]ilor a plecat din
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curtea Bisericii Precista, `ntr-un mar[ prin centrul
municipiului Bac\u, trec=nd pe l=ng\ statuia domnitorului {tefan cel Mare [i Sfânt, Prim\ria Bac\u,
Prefectur\, ajung=nd pân\ la Biserica „{tefan cel
Mare [i Sfânt“, zona URA. Pe tot parcursul traseului, b\c\uanilor le-au fost oferite pliante ASCOR
[i „Jurnalul unui copil nen\scut“.
Cu acordul scris al parin]ilor, la acest mar[ au
participat [i copiii `nscri[i la Centrul de zi „Sf. Ioan
Botez\torul“ Bac\u. Ini]ial, coordonatorul programului, Constantina Alexandru, le-a explicat copiilor, pe `n]elesul lor, care este semnifica]ia zilei de

mit\ vârst\, p\rin]ii [i pedagogii sunt exemple supreme, de maxim\ autoritate [i relevan]\. ~n sprijinul acestei afirma]ii, amintim
o sugestiv\ parabol\:
„Un mare cascador a hot\rât s\ dea un
spectacol `n aer liber. Anun]ul a stârnit curiozitatea multor copii [i tineri, care s-au precipitat la locul spectacolului. Cascadorul,
f\r\ plas\ de securitate, anun]\ c\ va trece pe
o sârm\ peste o mare cascad\. Prima `ncercare `i reu[e[te cascadorului `n mod str\lucit,
spre entuziasmul copiilor [i al celor de fa]\.
Dar acrobatul `[i anun]\ inten]ia pentru o a
doua tentativ\, de data acesta ducând o roab\
cu el pe sârm\. Mul]imea urm\re[te cu emo]ie
reprezenta]ia [i aplaud\ entuziasmat\ a doua
reu[it\. Acum cascadorul `[i anun]\ o a treia
tentativ\, de apogeu. Va purta `n roaba sa pe
oricine se va oferi din mul]imea numeroas\ a
spectatorilor. Renumele lui de mare acrobat
era mondial. ~n ciuda faimei [i a celor dou\
spectaculoase izbânzi, nimeni din mul]ime nu
vrea s\ se urce `n roab\. O lini[te se instaleaz\
peste to]i. Deodat\ t\cerea este curmat\ de un
copil care accept\ s\ urce `n roaba acrobatului. A treia `ncercare este ini]iat\ cu participarea copilului [i se desf\[oar\ domol, sub respira]ia `ntret\iat\ a mul]imii, `ncheindu-se cu
o a treia izbând\. Au urmat momentele fulmi1 Iunie ca zi dedicat\ at=t copiilor n\scu]i c=t [i
celor nen\scu]i [i le-a vorbit despre dreptul copilului de a se na[te. Scopul a fost ca micu]ii s\ fie
f\cu]i con[tien]i cu privire la [ansa pe care au
primit-o prin simplul fapt de a se fi n\scut, s\
`n]eleag\ c\ via]a este un dar, c\ sunt zeci de milioane de copii c\rora li s-a interzis dreptul de a se
na[te [i de a se bucura de via]\.
~n]elegând acest lucru, copiii [i-au inscrip]ionat tricourile cu diverse mesaje precum: „l\sa]i
copiii s\ se nasc\“, „zâmbetul unui copil este o
binecuvântare“, „to]i copiii au dreptul la via]\“,
„copiii sunt un dar“, „via]a unui copil e cea mai
important\“, „copiii semnific\ via]a“, „d\ruie[te
via]\“ [i [i-au dorit s\ participe la „Mar[ul vie]ii“,
s\ poarte icoane, panouri cu imagini sugestive de
ac]iune `mpotriva avortului, adic\ au dorit s\ se
implice cât mai mult `n aceast\ ac]iune cu rezonan]e multiple asupra societ\]ii române[ti.
Au `n]eles c\ ei `n[i[i pot fi un mesaj, c\
ging\[ia [i puritatea lor poate face oamenii s\
`n]eleag\ c=t de mare este darul pe care `l
reprezint\ copiii [i s\ `i accepte `n via]a lor.
(pr. Eugen Ciuche, Consilier misiune [i filantropie)
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Â nante ale aplauzelor [i ale gloriei. ~n centrul
aten]iei `ns\ nu mai era cascadorul, ci copilul.
Reporterii, ziari[tii, curio[ii dau n\val\, `ntrebându-l: „{i nu ]i-a fost fric\? Ai avut `ncredere `n nenea?“... Copilul r\spunde lini[tit: „Cum
s\-mi fie fric\ ! Doar acesta este tat\l meu!“.

P\rin]ii [i pedagogii,
oglinda vie a lui Dumnezeu
~ntâmplarea aceasta arat\ puterea infinit\
a fascina]iei pe care o poate exercita p\rintele
sau educatorul asupra copilului. Cel ce se
ocup\ de educa]ia copiilor devine oglinda vie,
modelul suprem, orizontul ultim spre care
ace[tia privesc. Iar dac\ modelului `nsu[i `i
lipse[te conturul voit de Dumnezeu, copilului
`i lipse[te accesul la `nsu[i chipul lui Dumnezeu. El caut\ `n pedagog calit\]ile care exist\
`n Dumnezeu. Dumnezeu ~nsu[i a pus `n el
aceast\ aspira]ie spre valorile divine [i dac\
El nu le g\se[te concretizate `n modelul cel
mai apropiat [i mai relevant, este pentru c\
p\rintele sau educatorul nu sunt adeseori ce
trebuie s\ fie: „formatori de `ngeri“.
Iat\ ce mare resposabilitate ave]i, voi,
p\rin]ilor, `n cre[terea [i voi, pedagogilor, `n
educarea copiilor!
Nu uita]i niciodat\ c\ `n mâinile voastre,
`n gesturile voastre de fiecare zi st\ viitorul
lumii [i mersul de mâine al istoriei!
Cu prilejul Zilei Interna]ionale a Copilului [i
al Duminicii `nchinate acestui eveniment de Biserica Orodox\ Român\ (prima duminic\ dup\
1 iunie), v\ binecuvânt\m pe to]i [i v\ asigur\m de toat\ dragostea `n Hristos-Iisus! 

Bucurii oferite copiilor
de ziua lor
De Ziua copilului, Preasfin]itul
Ioachim B\c\uanul, arhiereu-vicar
al Episcopiei Romanului, a fost al\turi de „`ngera[ii“ din municipiul
One[ti. ~n jurul
prânzului, `n parcul din inima ora[ului, Preasfin]ia
Sa, al\turi de preo]ii one[teni, a oferit dulciuri [i iconi]e copiilor, `n cadrul unui program
dedicat copiilor,
derulat de Centrul
Reziden]ial „Alexandra“ [i Proto~n ziua de 1 iunie, PS Arhiereu-vicar Ioachim
popiatul One[ti.
B\c\uanul s-a aflat `n mijlocul copiilor one[teni,
{i la Biserica
„Sf. Gheorghe“ din
al\turi de preo]i din Protoieria One[ti
municipiul Bac\u,
de 1 iunie, a fost oficiat\ o slujb\ de mul]umire. Cu acest prilej, le-au fost
oferite rechizite, dulciuri, juc\rii [i iconi]e elevilor care iau masa de prânz zilnic la Casa „Samarineanul Milostiv“, a[ez\mânt social-filantropic ce
func]ioneaz\ sub directa coordonare a preotului paroh Vasile Radu. De acelea[i daruri s-au bucurat to]i copiii care au participat la ceremonia religioas\.

Premierea olimpicilor la Religie
Sala de festivit\]i a Inspectoratului
{colar al jude]ului Bac\u a g\zduit
s=mb\t\, 30 mai, ceremonia de premiere a elevilor cu rezultate deosebite la
Olimpiada de Religie din anul [colar
2008-2009, at=t faza jude]ean\, c=t [i
faza na]ional\. Premiile, const=nd `n
c\r]i [i icoane, au fost d\ruite, cu
binecuv=ntarea PS Ioachim B\c\uanul,
de c\tre parohiile „Sf. Nicolae“ [i „Sf.
Gheorghe“ din municipiul Bac\u.
Ideea ridic\rii acestui concurs la nivel na]ional [i
implementarea sa la nivelul liceului a fost o ini]iativ\
apreciat\ la unison de to]i participan]ii, dar [i de organizatorii competi]iei. Aceasta a fost concluzia exprimat\ la festivitatea de premiere a olimpicilor, când
Episcopia Maramure[ului [i S\tmarului `mpreun\ cu
Ministerul Educa]iei, Cercet\rii [i Inov\rii, al\turi de
Patriarhia Român\ au declarat prima edi]ie a
Olimpiadei Na]ionale de Religie ca fiind un succes.
Concursului propriu-zis i s-au ad\ugat activit\]ile adiacente ca: participarea la Liturghia Darurilor
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mai ~nainte Sfin]ite, la Sfânta Liturghie din
Duminica Floriilor, precum [i vizitarea obiectivelor
turistice din zona `nc\rcat\ de spiritualitate a
Maramure[ului. Totodat\, un rol integrator, l-a avut
caracterul misionar al olimpiadei, adic\ posibilitatea
de a comunica [i `mp\rt\[i experien]e proprii atât
`ntre elevi, cât [i `ntre profesori.
La prima edi]ie a Olimpiadei Na]ionale de Religie,
desf\[urat\ la Baia Mare, `ntre 10-14 aprilie 2009, elevii din liceele jude]ului Bac\u au luat urm\toarele
premii: Premiul I: eleva Iustina Chirilu, C. N.
„Grigore Moisil“, One[ti, clasa a IX-a – (prof.
Constantin Jupenschi), Men]iuni M.E.C.I.: eleva Anca
Parasca, C. N. „Grigore Moisil“, One[ti, clasa a X-a –
(prof. Constantin Jupenschi), Costina Dobre, C.N. „Dimitrie Cantemir“, One[ti, clasa a XI-a – (pr. prof. Cauti[
Petric\) [i Premii speciale – eleva Ioana Câd\, {coala
„{tefan Luchian“ Moine[ti, clasa a VII-a (prof. Elena
Here[), elevul Viorel Varvara, de la {coala Nr. 10
Bac\u, clasa a VIII-a (prof. Irina Leonte), eleva Alina
Rusu, Colegiul Na]ional „Grigore Moisil“, One[ti, clasa
a XII-a (prof. Constantin Jupenschi).
„Dumnezeu a binecuv=ntat acest an [colar cu
rezultate frumoase la Religie, profesorii acestei discipline organiz=nd [i numeroase ac]iuni educative `n

La prima sa edi]ie, Olimpiada Na]ional\ de
Religie Ortodox\ a reu[it s\ constituie un spa]iu de
manifestare duhovniceasc\, atât pentru participan]i cât [i pentru organizatori, mai ales datorit\
faptului c\ s-a fundamentat pe un efort depus de
ambele p\r]i, munc\ aflat\ `n strâns\ leg\tur\ cu
nevoin]a postului [i cu n\dejdea ~nvierii `n
Hristos. (Dobre Costina, clasa a XI-a MIE C –
C.N. „D.Cantemir“-One[ti)
unit\]ile [colare unde activeaz\, ceea ce ne dorim s\
fie [i anul viitor. ~n ceea ce prive[te premierea pe plan
local (din ziua de s=mb\t\, 30 mai – n.r.), aceasta
demonstreaz\, `nc\ o dat\, frumoasa colaborare dintre dasc\lii ce predau Religia, elevi [i conducerea
unit\]ilor [colare“, a declarat Irina Leonte, inspector
de Religie `n cadrul ISJ Bac\u.
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~n comuna M\n\stirea Ca[in din jude]ul Bac\u,
a fost sfin]it\ prima troi]\ `nchinat\ celor trei sfin]i
„teologi“: Sf. Ap. [i Ev. Ioan Teologul, Sf. Grigorie
Teologul [i Sf. Simeon Noul Teolog.

{TIRI

Sf. Grigorie Teologul, capadocianul
s\rb\torit `n comuna M\n\stirea Ca[in
Pe data de 10 mai 2009, la M\n\stirea Ca[in, jude]ul Bac\u, a
fost sfin]it\ prima troi]\ `nchinat\ celor trei sfin]i „teologi“:
Sf. Ap. [i Ev. Ioan Teologul, Sf.
Grigorie Teologul [i Sf. Simeon
Noul Teolog. Troi]a face parte
dintr-un ansamblu, al\turi de
troi]a `nchinat\ Maicii Domnului, ocrotitoarea cre[tinilor.

C

ele dou\ troi]e au fost ridicate pe dou\
capete ale unui pod distrus de o viitur\
`n anul 1972. La ini]iativa p\rintelui
paroh Ioan B=rg\oanu (parohia Buna Vestire,
M\n\stirea Ca[in), al\turi de ceilal]i slujitori ai
Bisericii, sus]inu]i de credincio[ii zonei [i de
autorit\]ile locale, deasupra primului picior de
pod, a fost montat\ o icoan\ a M=ntuitorului
Iisus Hristos, realizat\ din fier forjat, iar pe exterior a fost realizat un potir, pe care st\ scris,
„Totul nu-i dec=t o trecere“. Interiorul a fost
amenjat ca un paraclis - care a primit hramul
„Schimbarea la Fa]\ [i Sfin]ii trei teologi: Sf.
Ap. [i Ev. Ioan Teologul, Sf. Grigorie Teologul
[i Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog“ -, cu pictur\ `n
stil bizantin, realizat\ de pictorul Alexa Otilia.
De cealalt\ parte a p=r=ului Ghioina, s-a
construit o troi]\ sub forma unei turle de biseric\, av=nd ca patroan\ pe Maica Domnului. „~n
parohia noastr\ s-au construit aceste Sfinte
Troi]e cu g=ndul de a aduce pace [i lumin\ `n
sufletele celor care vor trece prin acest loc; s-au
mai `n\l]at cu g=ndul de a ne apropia mai mult
cu inima de M=ntuitorul nostru Iisus Hristos,

Fiul lui Dumnezeu [i Sfin]ii S\i“, a declarat pr.
Ioan B=rg\oanu.
Slujba de sfin]ire a troi]elor a avut loc duminic\, 10 mai, [i a fost oficiat\ de PS Ioachim
B\c\uanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului, care, `n cuv=ntul s\u, a apreciat c\ „acestea sunt ferestre de lumina [i `nviere, prin care
vedem mintea [i inima sc\ldate `n lumina harului dumnezeiesc. ~n lumea aceasta noi suntem

ni[te oameni trec\tori, totul este o trecere, dar o
trecere c\tre ~mp\r\]ia lui Dumnezeu. ~n]elegem c\ moartea a fost abolit\, prin Hristos
~nviat, iar noi avem n\dejdea `nvierii, c\ vom
trece, prin moarte, `n via]a ve[nic\.“. Slujba de
sfin]ire a fost urmat\ de oficierea Sfintei
Liturghii arhiere[ti, `n prezen]a unui num\r
mare de credincio[i [i reprezentan]i ai autorit\]ilor locale. 

„Hristos a `nviat!“
La M\n\stirea Ca[in, `n duminica a patra dup\ Pa[ti, Duminica `n care se face pedagogia
~nvierii, salutul pascal a fost
adresat tuturor celor prezen]i
`ntr-o manier\ inedit\ de „`ngera[ii“ organiza]i de prof. Otilia
B=rg\oanu, `nv. Eugenia Sergentu [i `nv. Lucia Lupu, cu ajutorul p\rin]ilor, care au [i participat la Sf=nta Liturghie, la care copiii s-au `mp\rt\[it cu Sfintele Taine
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Duminica a VII-a dup\ Pa[ti, a
Sfin]ilor P\rin]i de la Sinodul I
Ecumenic, a reprezentat pentru
Parohia Trife[ti din Protopopiatul
Roman, o aleas\ s\rb\toare
constituit\ din sfin]irea unei
frumoase troi]e [i retârnosirea
Sfintei Mese din Biserica
„~n\l]area Domnului“.

C

a urmare a unor necesare lucr\ri de refacere la Sf=nta Mas\, precum [i a reamenaj\rii [i `nzestr\rii Sfântului Altar
cu obiecte [i podoabe noi de cult, altarul bisericii din Trife[ti a fost resfin]it.
Slujbele, at=t sfin]irea unei troi]e [i a altarului, c=t [i Sf=nta Liturghie, au fost oficiate de
PS Arhiereu-vicar Ioachim B\c\uanul, al\turi
de un sobor de preo]i, spre bucuria credincio[ilor de toate vârstele prezen]i `n num\r mare la
aceast\ s\rb\toare. Pe tot parcursul slujbelor,
r\spunsurile la stran\ au fost date de un grup de
elevi ai Seminarului Teologic Ortodox „Sf.
Gheorghe“ din Roman.
Manifest\rile au `nceput cu o procesiune religioas\, `n care Icoana f\c\toare de minuni a Mai-

FOTO: DAN DIMITRIU

S-a resfin]it altarul bisericii din Trife[ti

cii Domnului de la Trife[ti, de la Biserica cu hramurile „Sf. Nicolae“ [i „~n\l]area Domnului“, a
fost purtat\ p=n\ la troi]a `nchinat\ Sfântului
Vasile cel Mare [i Sfin]ilor P\rin]i Capadocieni.
Dup\ sfin]irea troi]ei, icoana Maicii Domnului,
`nso]it\ de preasfin]itul ierarh, preo]i [i credincio[i,
a revenit la biseric\.
~n cuv=ntul de `nv\]\tur\ rostit cu acest prilej,
PS Ioachim B\c\uanul a spus: „Sfânta Cruce
este semnul identit\]ii noastre sprituale, `n care
ne definim calitatea de cre[tini [i de români autentici, este semnul care ne face s\ ne oprim o

M\gura, credin]\
[i istorie de [ase secole
S\rb\torirea celor 600 de ani de atestare documentar\ a comunei M\gura
(jud. Bac\u) a coincis cu s\rb\toarea
Sf=ntului Ioan Evanghelistul (8 mai),
patronul l\ca[ului de cult care se construie[te `n aceast\ zon\. Apostolul iubirii are o singur\ biseric\ `n jude]ul
Bac\u, cea de la M\gur\, a c\rei piatr\
de temelie a fost pus\ la 26 octombrie
2005, de c\tre PS Ioachim B\c\uanul,
Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului.
C=teva sute de credincio[i au venit
anul acesta la biseric\ pentru a participa la slujba religioas\ oficiat\ de PS
Arhiereu-vicar Ioachim B\c\uanul,
al\turi de un sobor de preo]i. S\rb\toarea religioas\ a fost urmat\ de o serie
de evoc\ri din istoria acestui str\vechi
spa]iu ortodox de c\tre personalit\]i
ale locului, iar, la final, de un moment
cultural sus]inut de elevii [colilor din
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M\gura. PS Ioachim B\c\uanul a
apreciat corelarea celor dou\ s\rb\tori
- laic\ [i religioas\ - preciz=nd c\:
„Am corelat s\rb\toarea de aici cu
aniversarea celor 600 de ani de atestare a Episcopiei Romanului [i a
ora[ului Bac\u, de anul trecut. Cum
istoria bisericii noastre nu este separat\ de cea a poporului rom=n, toate
s\rb\torile neamului nostru trebuie
str=ns legate cu cele ale Bisericii.
Acest lucru s-a `nt=mplat [i la
M\gura, cu prilejul hramului. ~n calitate de ierarh al locului, am venit aici
[i pentru a-i `ncuraja pe credincio[ii
acestor meleaguri, implica]i `n ridicarea sf=ntului l\ca[. Am oferit
Prim\riei M\gura medalia jubiliar\
de 600 de ani de atestare documentar\
a Episcopiei Romanului, iar parohiei
metopa eparhial\ elaborat\ la 600 de
ani.“ (pr. Ctin GHERASIM)

clip\, pentru a `n]elege, `n primul rând c\ drumul
nostru existen]ial este bornat de Sfinte Cruci, dar,
`n acela[i timp [i de dragostea [i de semnele
prezen]ei lui Dumnezeu, c\ci Sfânta Cruce ne indic\ calea `n care trebuie s\ mergem, precum
Hristos ne-a indicat calea Crucii. Sfânta Cruce
este drapelul [i emblema cre[tinilor.“
Cu acest prilej, PC Pr. Constantin Cristian
Vasilic\ a fost hirotesit sachelar, iar PC Pr. Dorel
Eva - iconom stavrofor. De asemenea, au fost
acordate distinc]ii de merit [i o diplom\ de onoare
p\rintelui Gheorghe Miron. (pr. Cornel PAIU)

Prezen]a PS Arhiereu
Ioachim B\c\uanul a bucurat
credincio[ii din D\rm\ne[ti
~n seara zilei de 23 mai 2009, cu ocazia hramului Bisericii
,,Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena“ din Parohia Boi[tea I, PS
Ioachim B\c\uanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului a
oficiat aici Slujba Privegherii, al\turi de un sobor de preo]i [i
diaconi. ~n cuvântul de `nv\]\tur\ rostit cu acest prilej,
Preasfin]itul Arhiereu-vicar Ioachim B\c\uanul a asem\nat
zelul credincio[ilor din parohie cu dragostea pentru Biseric\ a
Sfin]ilor ~mp\ra]i [i a felicitat pe PC Pr. paroh Daniel Prepeli]\,
pentru realiz\rile de pân\ acum. La finalul slujbei, Grupul
Psaltic ,,Melozii Romanului“ condus de diac. prof. Ionu] Am\rinii a `ncântat auditoriul printr-un frumos concert pascal.
Credincio[ii din D\rm\ne[ti au mai avut ocazia de a participa [i la un alt eveniment cu valen]e spirituale, care a avut
loc `n seara zilei de 12 iunie 2009, când s-a sfin]it sediul
Prim\riei din D\rm\ne[ti. Slujba a fost oficiat\ de PS
Arhiereu Ioachim B\c\uanul, care a felicitat pe to]i credincio[ii din D\rm\ne[ti pentru zelul dovedit `n slujirea
Bisericii. Slujba de sfin]ire a fost [i ea `nfrumuse]at\ de
prezen]a Grupului Psaltic ,,Melozii Romanului“, care s-a
`ntrecut pe sine, delectând pe cei prezen]i cu mireasma
muzicii bizantine. (pr. Daniel PREPELI}|)
21

Tinerii seminari[ti ortodoc[i roma[cani au fost declara]i
laurea]i ai Festivalului Interna]ional de Muzic\ Ortodox\
de la Minsk, la sec]iunea „coruri de tineret“.

ACTUALITATE

Corul seminarului roma[can, Laureat al
Festivalului de Muzic\ Ortodox\ de la Minsk
Corul Seminarului Teologic „Sf.
Gheorghe“ din Roman (foto) a
ob]inut premiul `nt=i la a X-a
edi]ie a Festivalului Interna]ional
de Muzic\ Ortodox\ desf\[urat `n
perioada 1-3 mai 2009, `n capitala
Republicii Belarus, Minsk. La
acest concurs au participat peste
150 de coruri [i forma]ii corale
din 14 ]\ri, `ntre care Grecia,
Belarus, Rusia, Bulgaria, India.

C

u binecuvântarea Preasfin]itului Arhiereuvicar Ioachim B\c\uanul, Corul „Laudamus“ al Seminarului Teologic Liceal
Ortodox „Sf. Gheorghe“ din Roman a fost reprezentantul ]\rii noastre la festivalul interna]ional de la
Minsk. Corul seminarului roma[can este format din
28 de tineri seminari[ti condu[i de profesionistul
dirijor Gheorghe Gozar.
Concursul a avut loc pe 1 mai la Palatul Sindicatelor din Minsk, `n fa]a unui juriu multina]io-

Proiectul „Masa
bucuriei“
se extinde
~ncepând cu ultima s\pt\mân\ a
lunii mai 2009 proiectul „Masa
Bucuriei“ s-a extins [i la nivelul ora[elor One[ti, Moine[ti, Com\ne[ti,
Tg. Ocna [i Roman, prin acordurile
`ncheiate `ntre Patriarhie [i magazinele Penny [i XXL.
Astfel, `n localit\]ile amintite,
persoanele cu situa]ie material\ precar\, care nu `[i pot asigura hrana
zilnic\, vor primi s\pt\mânal alimente, prin birourile de asisten]\ social\ din protopopiatele sub jurisdic]ia c\rora se afl\. ~n cadrul Protopopiatul One[ti, s-a stabilit c\ o
parte dintre alimente vor ajunge la
Asocia]ia «Acas\ la Biseric\», coordonat\ de pr. {tefan Curcu]\.
Beneficiarilor acestui tip de serviciu social li se vor oferi [i servicii
de consiliere social\, psihologic\, juridic\, sprijin de urgen]\ `n vederea
reducerii situa]iilor de criz\, consiliere pentru g\sirea unui loc de
munc\ [.a.. (Carla Pi[cu)
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nal. Spectacolul de gal\ la care a participat
[i corul „Laudamus“ s-a desf\[urat `n Sala
Mare a Filarmonicii de Stat. Spre marea
noastr\ bucurie, elevii no[tri au fost declara]i laurea]i ai acestui festival, la sec]iunea „coruri de tineret“. Premiul a fost `nm=nat dirijorului de c\tre Ministrul Turismului
din Belarus. ~n aceea[i duminic\, diminea]a,
am participat la Sf=nta Liturghie la Catedrala Ortodox\ din Minsk, unde IPS Filaret, Mitropolitul Exarhatului Belarus, a invitat seminari[tii no[tri s\ dea r\spunsurile la slujb\.
Concursul `n sine, dar [i c\l\toria au
fost adev\rate lec]ii de cultura [i via]\. Cu acest
prilej seminari[tii au avut ocazia s\ mearg\ `n
pelerinaj la cele peste 120 de sfinte moa[te din
Lavra Pecerska din Kiev [i s\ vad\ morm=ntul
Sf=ntului Mitropolit Petru Movil\ din marea
Biseric\ a „Adormirii Maicii Domnului“.
~n drum spre cas\ am vizitat Lavra Poceaev [i
am trecut aproape de Stryi, locul `n care Sf=ntul
Mitropolit Dosoftei a[teapt\ `nvierea de ob[te.
Ne exprim\m [i pe aceast\ cale sentimentele de
aleas\ pre]uire fa]\ de Preasfin]itul Arhiereu-vicar

Ioachim B\c\uanul, care ne-a sprijinit mult pentru
acest festival [i care se preocup\ `ndeaproape de
bunul mers al seminarului Eparhiei Romanului.
Mul]umim, de asemenea, [i domnului Constantin
Codreanu din Bra[ov, care ne-a sponsorizat `n vederea asigur\rii transportului, precum [i celorlal]i
oameni de bine, care ne-au ajuta. Nu `n ultimul r=nd,
mul]umim translatorului, pr. prof. Caia Teoctist, cunosc\tor nu numai al limbii, ci [i al culturii [i istoriei
pravoslavnicului popor rus. (pr. prof. dr. Palade
S`nic\, Director al Seminarului Teologic Liceal
„Sf. Gheorghe“ din Roman)

Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel, ocrotitori
ai sistemului penitenciar din România
Protocoalele semnate `ntre Patriarhia Rom=n\ [i Ministerul Justi]iei, privind desf\[urarea
Asisten]ei Religioase `n sistemul penitenciar
rom=nesc, `n anii 1993 [i 1997, prev\d c\ „Sfin]ii
Apostoli Petru [i Pavel vor fi considera]i ocrotitori ai sistemului penitenciar din Rom=nia“, iar
Legea 293 din 2004 stipuleaz\ c\ „Ziua de 29 iunie se proclam\ ca zi a personalului din sistemul
administra]iei penitenciare“. De aceea, `n fiecare
an, postul Sfin]ilor Apostoli Petru [i Pavel aduce
`n aten]ia preo]ilor [i credincio[ilor ortodoc[i pe
cei care `[i petrec o parte din via]\ dincolo de
zidurile unei `nchisori, dar [i pe cei care au datoria de a-i supraveghea ajut=ndu-i s\ se reintegreze `n societate.
~n acest cotext, anul acesta, `n perioada 15-20 iunie, la Bac\u, s-a derulat proiectul „Icoana - bucuria
sufletului `ncercat“. Proiectul, ini]iat de Biroul de asisten]\ social\ al Episcopiei Romanului, s-a adresat unor
de]inu]i din Penitenciarul Bac\u.
Timp de trei zile, 11 de]inu]i de la Penitenciarul
Bac\u s-au deplasat la M\n\stirea Runc, unde au participat la activit\]ile cotidiene desf\[urate aici. De
asemenea, au participat la ore de catehez\ ortodox\ [i
au realizat icoane, care au fost expuse `n ziua de 26
iunie a.c., cu ocazia Zilei Por]ilor Deschise. Icoanele
realizate de de]inu]i au fost sfin]ite de PS Arhiere-

vicar Ioachim B\c\uanul [i au fost donate Centrului
„Ghiocelul“ [i C\minului de b\tr=ni din Bac\u.

Sprijini]i nu doar la s\rb\tori
{i anul acesta, ca `n ultimii patru ani, Birourile de
Asisten]\ social\ din Protopopiatele Moine[ti [i One[ti coordonate de pr. Ovidiu Nicolae Leca (Moine[ti) [i de
d-na Raluca Alupei (One[ti) -, au venit `n sprijinul celor
din spatele gratiilor prin distribuirea de pachete care
con]ineau obiecte de igien\ personal\, alimente [i, pentru copii, rechizite [i iconi]e. Proiectul s-a bucurat [i de
sprijinul financiar al autorit\]ilor locale, reprezentate de
dl primar al ora[ului Moine[ti, Viorel Ilie.
Astfel, luni 27 aprilie, la Centrul de Reeducare al
Minorilor de la Târgu Ocna, au fost distribuite 65 de
pachete pentru copii [i 145 pentru adul]i. ~nmânarea
pachetelor s-a f\cut `n Capela Centrului de Reeducare
al Minorilor, cu hramul ,,Sf. Apostoli Petru [i Pavel“,
`n prezen]a preotului capelan Florin Asmarandei. ~n
a[teptarea musafirilor, copiii de aici au preg\tit un mic
program artistic-religios, care a f\cut [i mai emo]ionant\ aceast\ `nt=lnire.
~n continuare, la Spitalul Penitenciar din Târgu
Ocna, au fost distribuite 385 de pachete. Aici,
`mpreun\ cu preotul capelan Paul Vamanu, au fost
vizita]i `n celule cei care, `n mod normal, `i v\d doar
pe asistente [i medicii institu]iei. 

mai-iunie 2009

ACTUALITATE

FOTO: PR CORNEL PAIU

S\rb\toarea
Pogorârii Sfântului
Duh la Biserica
armeneasc\
din Roman

PS Arhiereu-vicar Ioachim B\c\uanul
a binecuv=ntat apari]ia revistei Melidonium
a Bibliotecii Municipale din Roman (foto medalion)

Dubl\ lansare de carte la
Biblioteca Municipal\ din Roman

B

iblioteca Municipal\ „George Radu
Melidon“ din Roman a g\zduit
vineri, 22 mai, un dublu eveniment
cultural, prin lansarea revistei de cultur\
„Melidonium“ [i a volumului al II-lea al c\r]ii
„Mileniul trei pe portativ - Omnifonismul“,
scris de profesorul Gheorghe A.M. Ciobanu.
Manifestarea desemneaz\ astfel [i prima activitate a Societ\]ii Culturale „George Radu
Melidon“, de curând `nfiin]at\ `n Roman. La
eveniment a fost prezent [i PS Arhiereu
Ioachim B\c\uanul, al\turi de reprezentan]i ai
vie]ii spirituale, culturale [i politice
roma[caneane. Cu acest prilej, Preasfin]itul
Dr. Ioachim B\c\uanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului, a oferit Bibliotecii Municipale `ntreaga colec]ie de c\r]i editate de
Episcopia Romanului la s\rb\torirea a 600 de
ani de la prima atestare documentar\, al\turi
de un hrisov omagial, o diplom\ de onoare [i
de medalia de bronz emise cu acela[i prilej.

Din partea Bibliotecii Municipale din Roman, Preasfin]itul Arhiereu-vicar Ioachim B\c\uanul a primit o Diplom\ de onoare. Binecuvântând apari]ia editorial\ a revistei Bibliotecii roma[cane, PS Ioachim B\c\uanul afirm\: „Biblioteca municipal\ din Roman `[i
dore[te s\ transmit\ cultura dincolo de spa]iul
ei. A `nfiin]at astfel, `n memoria ctitorului ei,
Societatea Cultural\ «George Radu Melidon». Prin intermediul unor inimo[i cavaleri
ai cuvântului, acest sanctuar al culturii ofer\
anul acesta cititorilor, roma[cani [i nu numai,
Revista «Melidonium», o publica]ie ce `nglobeaz\ `n paginile ei gânduri, tr\iri, sentimente, memorii, c\ut\ri...
~n timp pascal, se na[te astfel, `n panoplia
culturii roma[cane, o sintez\ a cuvântului,
pentru care binecuvânt\m pe ini]iatori, pe ostenitori, pe colaboratori [i cititori, dorind o
`ndelung\ [i rodnic\ prezen]\ spre `mplinirea
scopului propus.“. (Pr. Cornel PAIU)

Un nou a[ez\mânt social-filantropic la Roman
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului, a oficiat
joi, 21 mai 2009, Sfânta Liturghie `n parohia
Simione[ti, Protopopiatul Roman. La finalul
slujbei, PS Arhiereu Ioachim a sfin]it a[ez\mântul social-filantropic „Sf. Vasile cel Mare“
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din aceast\ parohie. Cantina social\ care va
func]iona aici va fi coordonat\ de pr. paroh
Vasile Romeo Trofin. A[ez\m=ntul a fost construit cu sprijinul Prim\riei Cordun [i va oferi
zilnic hran\ unui num\r de 100 de persoane
defavorizate din zona localit\]ii Simione[ti. 

~n dup\-amiaza zilei de 6 iunie 2009, la
parohia „Adormirea Maicii Domnului“ (Biserica armeneasc\) din Roman a avut loc
Slujba Privegherii, oficiat\ cu ocazia
s\rb\toririi unuia dintre hramuri, `nchinat
marelui praznic al Pogorârii Sfântului Duh.
Respect=nd tradi]ia din ultimii aproape 20
de ani, hramul Cinzecimii de anul acesta a
c\p\tat o amploare deosebit\. Preo]i de la
toate parohiile din Roman, `mpreun\ cu credincio[ii, s-au adunat la slujba Privegherii.
Al\turi de preo]i [i popor, a fost prezent la
Priveghere [i Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului.
Hramul „Pogorârii Sfântului Duh“ a c\p\tat
evidente accente comunitare pentru ora[ul
nostru, prin prezen]a la toat\ manifestarea religioas\ desf\[urat\ `n Biseric\, a dlui prof.
Dan Lauren]iu Leoreanu, Primarul Municipiului Roman.
La finalul slujbei, Preasfin]itul nostru Arhiereu a rostit o medita]ie asupra multiplelor
semnifica]ii teologice ale Pogorârii Sfântului
Duh ca s\rb\toare a Bisericii noastre: „Duhul
Sfânt „Care de la Tat\l purcede“, a fost trimis
de Fiul `n lume la Cinzecime, pentru a p\trunde fiin]ial pe orice credincios al Bisericii
cu roadele R\scump\r\rii lui Hristos, prin
Harul divin, ca „foc mistuitor“ necreat care
cur\]e[te, `nnoie[te, sfin]e[te [i `ndumnezee[te
lumea `n Biseric\.“ Printr-o serie de analogii
[i compara]ii subtile Preasfin]itul Arhiereu
Ioachim a mijlocit credincio[ilor o `n]elegere
deosebit\ a lucr\rii Duhului Sfânt `n Biserica
Ortodox\, `n]eleas\ ca [i corabie a mântuirii
noastre.
Un cuvânt sincer a venit apoi [i din partea
domnului primar, prof. Dan Lauren]iu Leoreanu, care a ar\tat importan]a unor asemenea
momente sfinte pentru to]i credincio[ii, care,
de pe orice pozi]ii de angajare `n via]a cet\]ii,
`n Biseric\ `[i g\sesc puterea de a r\zbi mai
departe.
~n `ncheiere, p\rintele paroh Ionel Doru a
mul]umit `naltului ierarh, preo]ilor [i diaconilor, domnului primar [i tuturor credincio[ilor prezen]i pentru implicarea autentic\
`n s\rb\torirea hramului parohiei [i transformarea acestui moment `ntr-un eveniment de
mare vibra]ie duhovniceasc\ [i comuniune
spiritual\. (Pr. Ionel DORU)
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„Am mul]umirea c\ `n timpul celor zece ani cât am stat

la Paris am determinat pe mul]i membri ai acestei co munit\]i s\ se ata[eze Bisericii-m
mam\.“ (PS Ioachim
B\c\uanul, Arhiereu-vvicar al Episcopiei Romanului)

EVENIMENT

Biserica Ortodox\ Român\ din
Paris a revenit la Biserica-mam\
Duminica, 10 mai 2009, adunarea general\ extraordinar\
a parohiei cu hramul „Sfin]ii Arhangheli Mihail, Gavriil [i
Rafail“ din Paris („Biserica Român\ din Paris“) a aprobat
`n unanimitate trecerea parohiei la Biserica-mam\ sub
omoforul IPS Mitropolit Iosif. Legat spiritual [i cultural de

S

ituat\ `n inima Cartierului Latin, `n apropierea faimoasei Sorbona, „Biserica
Ortodox\ Român\ din Paris“ s-a separat de Patriarhia Român\ la sfâr[itul anului
1948, odat\ cu instaurarea tot mai accentuat\ a
regimului comunist `n România. Cu prilejul
acestui eveniment, ~naltpreasfin]itul Iosif, Arhiepiscop [i Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe
Române a Europei Occidentale [i Meridionale,
a oficiat Sfânta Liturghie arhiereasc\ `nconjurat
de un sobor de opt preo]i [i trei diaconi. Bucuria
m\rturisit\ entuziast a fost sporit\ [i prin hirotonia diaconului Jean Boboc `ntru preot, pe
seama catedralei „Sfin]ii Arhangheli“ din Paris.

Bucuria revenirii la normalitate
Bucuriei credincio[ilor ortodoc[i de la Paris,
care au a[teptat acest moment istoric, mai bine
de un veac, al\tur\m cu emo]ie propria noastr\
bucurie [i speran]a comuniunii cre[tine[ti `ntru
normalitate, care r\zbat [i din cele exprimate de
PS Arhiereu-vicar Ioachim B\c\uanul, la aflarea ve[tii sosite din Ora[ul Luminilor, de care
Preasfin]ia Sa este legat spiritual [i cultural:
„~mi exprim deplina bucurie c\ aceast\ Biseric\, `n care au primit paternitate duhovniceasc\
de-a lungul a mai bine de 100 de ani atâ]ia

rom=nii ortodoc[i din Paris, PS Arhiereu-vicar Ioachim
B\c\uanul [i-a exprimat „deplina bucurie c\ aceast\
Biseric\, `n care au primit paternitate duhovniceasc\ de-a
lungul a mai bine de 100 de ani atâ]ia români, [i nu
numai, a trecut sub jurisdic]ia canonic\ a Bisericii-mam\“.

români ([i nu numai), a trecut sub jurisdic]ia
canonic\ a Bisericii-mam\, prin intermediul
mitropoliei noastre de la Paris. Bucuria mi s-a
transformat `n emo]ie, deoarece mi-au revenit
`n memorie multe momente `nsemnate la care
am participat `n aceast\ Biseric\. ~n ea m-am
`ntâlnit cu duhul Mitropolitului Visarion Puiu,
al Episcopului Teofil Ionescu [i al altor personalit\]i ale spiritualit\]ii [i culturii române[ti
sau universale de la Paris. ~n aceast\ biseric\,
am participat la prohodirea P\rintelui Virgil
Ghiorghiu, a lui Emil Cioran, a faimoasei actri]e Elvira Popescu, a lui Duiliu Alexandru
Sfin]escu [i a altora. De aceea, revenirea acestei comunit\]i la Biserica-mam\ este o repara]ie istoric\ [i o `ntregire a C\m\[ii lui Hristos
cu care este `mbr\cat\, de veacuri, Biserica Ortodox\ Român\. Am mul]umirea c\ `n timpul celor zece ani c=t am stat la Paris am determinat
pe mul]i membri ai acestei comunit\]i s\ se
ata[eze Bisericii-mam\. Lipsit de smerenie, pot
afirma c\ premisele `mplinirilor din acest an
pentru biserica românilor din rue de Jean de
Beauvais mi se datoresc `n parte, iar acum rog
pe Dumnezeu s\ binecuvinteze pe cei ce au `n]eles c\ acesta este cadrul canonic `n care trebuie
s\ se `nscrie l\ca[ul de `nchinare românesc din
inima Ora[ului Luminilor.“ (Pr. Cornel PAIU)

Biserica ortodox\ rom=n\ „Sfn]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil“ din Paris
particip\ din plin la via]a spiritual\ [i cultural\ a românilor din regiunea
parizian\, sub `ndrumarea duhovniceasc\ a preotului paroh stavrofor
Constantin Târziu, ajutat de preo]ii Iulian Nistea [i Jean Boboc.
Sf=nta Liturhghie din ziua de 10 mai a fost oficiat\
de IPS Mitropolit Iosif Pop, `mpreun\ cu un sobor de preo]i [i diaconi.
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„Un moment
istoric `n via]a
Bisericii
neamului nostru“
 Scrisoarea Preafericitului
Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române c\tre
comunitatea parohiei „Sfin]ii
Arhangheli Mihaiil [i Gavriil“
din Paris, la 10 Mai 2009 
~naltpreasfin]itul Mitropolit Iosif ne-a
adus la cuno[tin]\ concluziile dialogului pe
care comisia desemnat\ de c\tre membrii
Asocia]iilor AEOR [i APCOR le-au purtat cu
~naltpreasfin]ia Sa. De asemenea, am aflat cu
bucurie c\ Protocolul de refacere a unit\]ii
Bisericii „Sfin]ii Arhangheli“ din Paris cu
Biserica Ortodox\ Român\ va fi dezb\tut `n
cadrul Adun\rilor Generale extraordinare APCOR (n.r. Association pour la pratique du
culte orthodoxe roumain à Paris) [i AEOR,
adun\ri care vor constitui un moment istoric
`n via]a Bisericii neamului nostru, la care a]i
conlucrat `n iubire [i bun\ `n]elegere cu IPS
Mitropolit Iosif [i cu IPS Arhiepiscop Nathaniel. Pentru aceasta, aduc slav\ lui Dumnezeu, f\r\ de care nimic nu se poate `nf\ptui.
P\str\m amintiri pl\cute de la Sfânta
Liturghie pe care am slujit-o `n biserica dumneavoastr\ `n mai 2005, cu prilejul hirotonirii
Preasfin]itului Marc Alric. Am fost impresiona]i de primirea [i dragostea pe care ni lea]i manifestat cu acel prilej. Sper\m din toat\
inima ca `n ziua de 10 mai 2009, prin hot\rârea dumneavostr\, s\ se refac\ unitatea comunit\]ii române din Paris cu Biserica poporului român. De asemenea n\d\jduim s\ ne
`ntâlnim `n rug\ciune [i cu ocazia vizitei pastorale pe care o vom face la Paris `n luna iulie a acestui an, `n comunitatea român\ care
a jucat un rol atât de important `n istoria secolului XX a poporului nostru.
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ANIVERS|RI

„Patriarhul diaconilor“ din România

S

\rb\toarea p\rintelui diacon Ioan Ivan a adunat `n vechea ctitorie
[tefanian\ [ase ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, profesori, preo]i, protopopi, stare]i, mul]i dintre ace[tia
fo[ti elevi ai Seminarului de la Neam], discipoli ai p\rintelui Ivan.

Crucea Patriarhal\“ `n semn de pre]uire
La primele ore ale dimine]ii au `nceput s\ soseasc\ pelerini din toate zonele
]\rii. Sfânta Liturghie a fost oficiat\ `n sobor, sub protia IPS Teofan, Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei. Au oficiat IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, PS Epifanie, Episcopul Buz\ului [i Vrancei, PS Calinic Boto[\neanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor, PS Ioachim B\c\uanul, Arhiereu-vicar al
Episcopiei Romanului. De asemenea, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului a
asistat la Sf=nta Liturghie arhiereasc\ oficiat\ cu aceast\ ocazie. Soborul ierarhilor a fost acompaniat de 25 de preo]i [i diaconi.
R\spunsurile la stran\ au fost date de corul Seminarului „Veniamin Costachi“ de la M\n\stirea Neam]. Dup\ Sfânta Liturghie s-a oficiat slujba TeDeum-ului pentru aniversarea a 94 de ani de via]\ a p\rintelui Ioan Ivan.
P\rintele arhimandrit Timotei Aioanei, exarh cultural al Arhiepiscopiei
Bucure[tilor, a dat citire mesajului de felicitare transmis cu aceast\ ocazie
p\rintelui diacon Ioan Ivan de c\tre PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Rom=ne. De asemenea, PF P\rinte Patriarh Daniel a conferit s\rb\toritului, `n
semn de pre]uire, „Crucea Patriarhal\“, clasa I.

„Un om cu inim\ curat\“
Dup\ acest moment, au urmat apoi evoc\rile ierarhilor prezen]i, `ncepând
cu gândurile alese ale IPS Mitropolit Teofan: „Imaginea pe care ne-o `nf\]i[eaz\
p\rintele Ivan reprezint\ izvor de blânde]e, de bun\tate, de privire senin\.
~mbr\]i[ându-l, am sim]it valul de odihn\ sufleteasc\ pe care ]i-l `mp\rt\[e[te un
om cu inim\ curat\.“ ~naltul ierarh i-a oferit p\rintelui un dar simbolic - o
icoan\ a Sfintei Cuv. Parascheva, ocrotitoarea Moldovei.
Preasfin]itul Episcop Epifanie a remarcat `n continuare faptul c\ arhid.
Ioan Ivan a `mbinat, `n toat\ activitatea sa, foarte armonios, bun\tatea cu exigen]a, fiind un model nu doar pentru elevii s\i, ci [i pentru colegii s\i, profesori. ~n semn de pre]uire i-a conferit „Crucea eparhial\ a Buz\ului [i Vrancei“.

Hirotonit `n Catedrala
episcopal\ din Roman
F\r\ a gre[i, am putea s\-l consider\m pe p\rintele profesor Ioan Ivan, un fiu duhovnicesc al
Episcopiei Romanului, pentru c\ familia sa a venit
din }ib\ne[tii Ia[ului, unde s-a n\scut, `n zona
Panciu, zon\ care `n perioada interbelic\ era sub
jurisdic]ia Episcopiei Romanului.
A urmat cursurile Seminarului „Sf. Gheorghe“
din Roman, Facultatea de Teologie [i Seminarul
Pedagogic la Bucure[ti, dup\ care revine la
Roman pentru a fi hirotonit. Acest lucru se `ntâmpla `n vara anului 1943, `n timpul arhip\storiei
blândului episcop Lucian Triteanu.
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La 7 mai anul acesta, M\n\stirea Neam] a fost gazda unui
eveniment aniversar special dedicat unui distins slujitor al
Bisericii [i al {colii teologice române[ti, p\rintele profesor
Ioan Ivan, la `mplinirea vârstei patriarhale de 94 de ani.

La a 94-a aniversare a pr. diacon Ioan Ivan la M\n\stirea
Neam] au fost prezen]i [ase ierarhi ai Sfântului Sinod al BOR,
profesori, preo]i, protopopi, stare]i, mul]i dintre ace[tia fo[ti
elevi ai Seminarului de la Neam], discipoli ai p\rintelui Ivan.

A urmat cuvântul omagial al IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului [i cuvântul PS Arhiere-vicar Ioachim B\c\uanul, ambii, fo[ti elevi ai p\rintelui Ivan.
Preasfin]itul Ioachim a oferit p\rintelui Ioan Ivan medalia jubiliar\ a
Episcopiei Romanului - 600 de ani de la prima atestare documentar\.

Dou\ volume omagiale
Scriitorul [i jurnalistul Grigore Ilisei a apreciat activitatea arhid. Ioan Ivan
„cât de frumos a `mbinat voca]ia rug\toare cu cea c\rtur\reasc\“. ~n finalul acestor evoc\ri a luat cuvântul s\rb\toritul, care a mul]umit lui Dumnezeu pentru
darul vie]ii [i pentru lungimea de zile cu care a fost `nzestrat, a mul]umit celor
prezen]i care au venit de departe pentru a-l felicita, dar [i celor de aproape, monahilor de la M\n\stirea Neam], `n grija c\rora se afl\.
Cu prilejul `mplinirii a 94 de ani de via]\ de c\tre arhid. Ioan Ivan, au fost
lansate dou\ volume omagiale: „P\rintele Ioan Ivan de la Neam], un arhidiacon erudit [i un profesor evlavios“, vol. I-II, tip\rite de Patriarhia Român\ [i
„P\rintele Ioan Ivan - Comoara de sub tâmpla M\n\stirii Neam]“, tip\rit de
Mitropolia Moldovei [i Bucovinei.
S\rb\toarea s-a `ncheiat cu o tradi]ional\ agap\ fr\]easc\ oferit\ cu mult\ generozitate celor aproximativ 200 de clerici prezen]i, de c\tre Arhim. Benedict Sauciuc, Stare]ul M\n\stirii Neam], la Centrul social-cultural „Sf. Paisie de la Neam]“.
Un om ales [i o zi de neuitat pentru noi to]i cei care l-am acompaniat pe
p\rintele arhidiacon Ioan Ivan la a 94-a sa aniversare. (Pr. Florin-Aurel

}USCANU, Protopop de Roman)

A fost hirotonit pe seama parohiei Her\str\u,
jud. Putna (ast\zi Vrancea), la 23 iunie 1943, de
c\tre arhiereul-vicar al Episcopiei Romanului,
Ilarion B\c\uanul, na[i de hirotonie fiindu-i diaconii {tefan Putneanu [i Dumitru Teof\nescu.
Acela[i arhiereu Ilarion B\c\uanul l-a hirotonit la 3 ianuarie 1937, `n Biserica Precista
Mare din Roman, pe tân\rul Teoctist Ar\pa[u, tot
`n treapta de diacon.
Ambii diaconi, Teoctist [i Ioan Ivan, au plecat
din Roman s\ slujeasc\ Biserica `ntr-o etap\ grea
din istoria recent\, pornind de sub omoforul
aceluia[i ierarh, unul c\lug\rit, altul c\s\torit; unul
avea s\ ajung\ Patriarhul României, cel\lalt „patriarhul diaconilor“ din România.
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Definirea dogmei despre Sfânta Treime este meritul Sfin]ilor
P\rin]i de la Sinoadele I [i II ecumenice de la Niceea,
325 respectiv Constantinopol, 381. Dogma Sfintei Treimi
a fost formult\ pe scurt `n câteva articole ale Crezului.

LITURGICA

De când serb\m Sfânta Treime
~n calendarul Bisericii Ortodoxe, ziua de luni de
dup\ Duminica Pogor=rii Sf=ntului Duh este
`nchinat\ Sfintei Treimi (Tat\l, Fiul [i Sf=ntul
Duh). Dogma despre Sf=nta Treime a fost definit\
`n cadrul Sinoadele I [i II ecumenice, de la Niceea
(325), respectiv Constantinopol (381).

I

>

n ziua de Rusalii este cinstit `n chip deosebit Duhul Sfânt sfin]itorul vie]ii noastre, a treia persoan\ a Sfintei Treimi. Dar,
Duhul Sfânt purcede de la Tat\l [i este trimis prin Fiul, existând,
deci o leg\tura bine definit\ `ntre cele Trei Persoane. Definirea acestei
dogme despre Sfânta Treime este meritul Sfin]ilor P\rin]i de la Sinoadele
I si II ecumenice de la Niceea, 325 respectiv Constantinopol, 381. Dogma
Sfintei Treimi a fost formult\ pe scurt `n c=teva articole ale Crezului
(M\rturisirea de credin]\ a Bisericii) normativ pân\ la sfâr[itul veacurilor.

Treimea cea deofiin]\ [i nedesp\r]it\
Arie - ereticul care nu a recunoscut dumnezeirea Fiului - [i Macedonie
- ereticul care s-a ridicat `mpotriva Duhului Sfânt - au fost anatematiza]i
de Biseric\, de la sfâr[itul secolului al IV-lea vorbindu-se despre o
`nv\]\tur\ clar\ a Bisericii: Treimea este deofiin]\ [i nedesp\r]it\, a[a cum
m\rturisim la Sfânta Liturghie. Este foarte greu de `n]eles aceast\ dogm\
a Sfintei Treimi. S-au scris tratate `ntregi de-a lungul veacurilor, s-au dat
multe explica]ii - unele mai simple [i altele mai complexe dar conteaz\
esen]ialul: exist\ un singur Dumnezeu `n trei ipostasuri: Tat\l, Fiul [i
Duhul Sfânt. Tat\l este Creatorul, Fiul este Mântuitorul, iar Duhul Sfânt
este Sfin]itorul lumii.
Conform tradi]iei, `n ziua urm\toare marilor praznice, s\rb\torim persoanele care au slujit ca instrumente ale evenimentului pr\znuit sau care
au avut un oarecare rol `n s\vâr[irea lui. A doua zi dup\ Duminica Pogorârii Sfântului Duh, adic\ `n lunea Rusaliilor, Biserica Ortodox\ pr\znuie[te pe Sfântul Duh, precum indic\ Penticostarul la sinaxarul Utreniei:
„`n aceast\ zi, `n Lunea Rusaliilor, pr\znuim pe ~nsu[i Preasfântul de via]\
F\c\torul [i `ntru tot puternicul Duh, Unul din Treime, Dumnezeu, Cel de
o cinstire, de o fiin]\ [i de o slav\ cu Tat\l [i cu Fiul“.
Pentru a ne explica mai bine, sinaxarul `ncepe astfel: „Pentru cinstirea
Sfântului Duh, dumnezeie[tii P\rin]ii, care pe toate bine le-au tocmit, cu
prilejul Cincizecimii au rânduit o s\rb\toare deosebit\, `n aceast\ zi (de
Luni, n.n.) a Rusaliilor.“

S\rb\toarea Sfintei Treimi `n Bisericile cre[tine
~n calendarele române[ti aceast\ zi e trecut\ ca S\rb\toarea Sfintei
Treimi. Denumirea aceasta, de dat\ mai nou\, reprezint\ probabil o influen]\ catolic\ (la catolici, Sfânta Treime e s\rb\torit\ `n prima duminic\
de dup\ Rusalii). ~n sec. al XII-lea, nici `n Apus nu era `nc\ generalizat\
o asemenea s\rb\toare, ci era privit\ `n unele m\n\stiri ca o inova]ie; ea a
fost stabilit\ definitiv `n Apus, abia la 1334. ~n calendarele celorlaltor
Biserici Ortodoxe `ns\, lunea de dup\ Rusalii este numit\ `nc\ Lunea
Sfântului Duh, ca `n Penticostar. ~n schimb, adorarea Sfintei Treimi pare
a face mai degrab\ obiectul expres al slujbei din Duminica Rusaliilor. De
aceea, `n arta iconografic\ rus\, praznicul Cincizecimii e reprezentat de
obicei prin scena „Filoxeniei lui Avraam“ (a[a cum a zug\vit-o Andrei
Rubliov), iar duminica Rusaliilor e indicat\ ca Ziua Sfintei Treimi. ~n calendarele mai noi ale Bisericii ruse Sâmb\ta dinaintea Duminicii Mari e
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Sf=nta Treime, Andrei Rubliov

numit\ „a Treimii“ (Troitzkaia), iar Duminica Cincizecimii e indicat\ ca
„Ziua Sfintei Treimi“.

Din 2008, zile de s\rb\toare legal\
Sensibilitatea ortodox\ a legat Sfânta Treime de Pogorârea Duhului
Sfânt pentru c\ prin Duhul Sfânt noi ne-am botezat `n numele Sfintei
Treimi; când s-a constituit Biserica `n Duhul Sfânt, ne spune Sfânta
Scriptur\, s-au botezat 3000 de oameni [i, desigur, botezul s-a f\cut a[a
cum a poruncit Mântuitorul `nainte de a Se `nal]a la cer: ,,~n numele
Tat\lui [i al Fiului [i al Sfântului Duh“. Aici este leg\tura profunda `ntre
Sfânta Treime [i Pogorârea Duhului Sfânt [i anume Taina Sfântului
Botez: cei ce s-au botezat `n ziua Cincizecimii [i au devenit cre[tini s-au
botezat `n numele Sfintei Treimi. De aceea Biserica, constituit\ `n Duhul
Sfânt ca Trup al lui Hristos, este Biserica celor boteza]i `n numele Sfintei
Treimi, cum spune PF P\rinte Patriarh Daniel.
Cinstirea Sfintei Treimi s-a manifestat `n Biseric\ sub diferite aspecte:
reprezentarea `n icoane, slujbe, c=nt\ri, zile de pr\znuire [i biserici `nchinate acesteia. Acestora li se adaug\ decizia luat\ de legislativul statului
rom=n prin care s-a hot\r=t ca prima [i a doua zi de Rusalii s\ fie declarate
Zile de s\rb\toare legal\ `n care nu se lucreaz\ (Legea nr. 202/2008).
S\rb\toarea Sfintei Treimi reprezint\ o `ncununare a s\rb\torilor cre[tine care ne amintesc `n fiecare an despre cele ce a f\cut Dumnezeu pentru
noi, de la `nceputul lumii [i pân\ ast\zi. (pr. Gelu B+RJOVEANU)
mai-iunie 2009

SINAXAR

Adev\ratul dar pentru sufletele celor adormi]i
Via]a este Hristos. Hristos este iubire.
Cum ne-a
am putea imagina o via]\ `n care
nu este iubire, `n care nu este Hristos?
Lipsa iubirii atrage dup\ sine `nsingurarea,
lipsa de comuniune, care nu sunt altceva
decât imaginea mor]ii, a mor]ii spirituale.
„Iubirea ca moartea e de tare“ (Cântarea
cânt\rilor 8, 6). Dar mai degrab\ „mai tare
dec=t ea, c\ci ea na[te via]a [i o mântuie[te“
(Pr. Constantin Galeriu, „Cuvânt despre
rânduielile celor de pe urm\“, p. 34).
Interesul pe care trebuie s\-l ar\t\m fa]\
de cei de lâng\ noi, reprezint\ expresia cea
mai pur\ a prezen]ei lui Hristos `n noi [i
`ntreolalt\. Cu atât mai mult, gestul nostru
trebuie s\ se `ndrepte c\tre cei pleca]i `n
ve[nicie. Mormântul, pentru ei, devine pat al
odihnei spre ve[nicie, str\juit de crucea lui
Hristos, `n care a[teapt\ „`nvierea mor]ilor [i
via]a veacului ce va s\ fie“. Dar mormântul
nu poate opri comuniunea cu cei dragi.

Pomenirea la Sf=nta Liturghie,
garan]ia rug\ciunii primite
Putem `n\l]a rug\ciuni, f\r\ vreo restric]ie, fie acas\, fie la biseric\, fie la mormânt. Sfânta Biseric\ se roag\ `mpreun\
cu noi, rânduind zile speciale de pomenire
„sâmbetele mor]ilor“ (Sâmb\ta dinaintea

Duminicii l\satului sec de carne - „Mo[ii“ de
iarn\, Sâmb\ta dinaintea Duminicii Pogorârii Duhului Sfânt – „Mo[ii“ de var\), când
rug\ciunea pentru cei adormi]i se face `mpreun\ cu Sf. Liturghie [i parastasul de ob[te. Aceast\ form\ comun\ de rug\ciune ne
`ndrept\]e[te s\ credem c\ cererea noastr\
pentru cei pleca]i la Domnul, va fi primit\
de ~ncep\torul vie]ii odihnind sufletele cele
obidite. „Nu `n zadar s-a rânduit prin Apostoli ca s\ se fac\ `naintea `nfrico[\toarelor
taine pomenirea celor mor]i; ei au [tiut c\
de aici izvor\[te mare folos, mare binefacere pentru ei“ (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilia
a III-a, c\tre Filipeni).
~n timpul Sf. Liturghii cerul se une[te
cu p\mântul. Oamenii se roag\ `mpreun\
cu `ngerii, cu sfin]ii [i cu to]i cei ce au plecat `n ve[nicie [i pentru care facem pomenire. De aceea pe sfântul disc, la proscomidie
se vor afla `ntotdeauna p\rticele [i pentru
cei vii [i pentru cei adormi]i. Prezen]a laolalt\ a acestor p\rticele ilustrez\ comuniunea profund\ de iubire dintre toate m\dularele Bisercii.

Comuniunea `n rug\ciune
~nsu[i cuvântul „parastas“, care define[te slujba de pomenire a celor adormi]i,
`[i are r\d\cinile `n cuvântul grecesc,

- (parastasis), ce semnific\, `ntre altele, „a sta al\turi de…, `nf\]i[are `naintea cuiva, mijlocire“.
Prin urmare slujba parastasului implic\ o al\turare a celor vii de cei mor]i, `ntr-o profund\ comuniune sfânt\ de rug\ciune, `n care Dumnezeu este chemat s\
binecuvânteze jertfa celor vii oferit\ `n numele [i pentru cei r\posa]i. Mijlocirea celor
vii reprezint\ adev\ratul dar, adus pentru
sufletele celor adormi]i.
Pomenirea celor adormi]i reprezint\
deci o obliga]ie moral\ a celor vii, c\ prin
aceasta se creaz\ o `nt\rire a leg\turii cu
cei pleca]i `n ve[nicie, iar amintirea lor actualizat\ cât mai des posibil, spore[te iubirea fa]\ de ei. {i cum iubirea ne face nemuritori [i pomenirea celor dragi pleca]i `n
ve[nicie va fi ve[nic\. A fi cineva „pomenit
ve[nic“ `nsemn\ deci, a fi cu adev\rat iubit,
iar numele lui imprimat adânc `n memoria
cinstitorilor de Dumnezeu [i a celor ce
s\vâr[esc pomenirea `ntru iubire.
S\-i pomenim cât mai des pe cei dragi,
pentru ca numele lor s\ nu se [tearg\ niciodat\ din amintirea semenilor. Fie `n sâmbetele mor]ilor, fie `n celelalte zile rânduite
s\ ne rug\m pentru fra]ii no[tri pleca]i:
„Dumnezeu s\-i ierte [i s\-i odihneasc\“.
(Protos. Pimen COSTEA, Exarh eparhial)

Sfin]ii ocrotitori ai p\mântului românesc
Sfin]ii ce au str\lucit pe p\mântul românesc sunt, pe drept cuvânt, cei mai mari
români, cei care s-au `mp\rt\[it de sfin]enia
lui Dumnezeu - Singurul Izvor al sfin]eniei.
Biserica i-a canonizat pe cei mai cinsti]i, pe
cei mai cunoscu]i, care s-au `ntip\rit `n
evlavia popular\.

N

um\rul real al sfin]ilor români din
toate timpurile [i din toate locurile, `l
[tie `ns\ numai Dumnezeu. De aceea,
la 20 iunie 1992, Sf=ntul Sinod al BOR a hot\r=t
ca „de acum [i p=n\ la sf=r[itul veacurilor, `n
`ntreaga Biseric\ Ortodox\ Rom=n\, s\ se numere
cu sfin]ii [i s\ se cinsteasc\ dup\ pravil\ cu slujb\
special\ [i cu acatist to]i sfin]ii din neamul
rom=nesc, [tiuti [i ne[tiu]i, pentru a c\ror cinstire
se instituie „Duminica Sfin]ilor Rom=ni“ care va
fi a[ezat\ `n Calendarul Bisericii noastre `n fiecare
an a doua Duminc\ dup\ Pogor=rea Duhului
Sf=nt, ar\t=ndu-se prin aceasta lucrarea Sf=ntului
Duh `n Biserica noastr\ de-a lungul veacurilor.“,
dup\ cum afl\m din Tomosul sinodal.
S-a stabilit atunci c\ `n aceast\ Duminic\ trebuie cinsti]i: Sfin]ii mucenici ierarhi, preo]i [i diaconi slujitori ai BOR, care au m\rturisit [i
ap\rat cu jertfelnicie credin]a ortodox\, neamul
[i ]ara noastr\; Sfin]ii c\lug\ri cuvio[i [i cu-

anul II (IX) nr. 5-6

vioase, care, prin pilda vie]ii lor [i prin
rug\ciune, au hr\nit duhovnice[te pe to]i dreptcredincio[ii; Sfin]ii martiri, care prin p\timirile [i s=ngele lor martiric au primit cununa
sfin]eniei; Sfin]ii rom=ni uci[i de o[tile
p\g=ne sau ale altor asupritori de-a
lungul veacurilor, precum [i cei care
au c\zut `n robie pentru credin]\,
Biseric\ [i neam; Sfin]ii care s-au
s\v=r[it lupt=nd cu arma cuv=ntului
pentru ap\rarea credin]ei, Bisericii
Ortodoxe [i credincio[ilor. „{i to]i
ceilal]i sfin]i cre[tini ortodoc[i
rom=ni din toate timpurile [i de pretutindeni, [tiu]i [i ne[tiu]i“, cum
apare scris `n Tomosul sinodal
alc\tuit cu aceast\ ocazie.
De-a lungul anilor, `ncep=nd cu
anul 1950 [i ajung=nd p=n\ ast\zi,
calendarul Bisericii noastre s-a
`mbog\]i permanent cu mul]i sfin]i
care au vie]uit pe pamântul nostru,
fie români, fie de alte neamuri.
To]i ace[ti sfin]i au marcat istoria neamului nostru [i s-au ar\tat
ca un dar curat [i pl\cut, al
evlaviei române[ti, adus `naintea
lui Dumnezeu. (protos. Ieronim
GHEORGHI}|)
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Sfântul Vasile era numit „cel Mare“, chiar [i `n rândul
contemporanilor s\i [i `[i binemerita titlul din numeroase motive.

DOSAR
Anul Sfin]ilor Capadocieni

Liturghia, molitvele [i rug\ciunile
Sfântului Vasile cel Mare

I
>

n secolul al IV-lea, `n lumea cre[tin\ sau eviden]iat trei b\rba]i virtuo[i,
numi]i [i cei trei Capadocieni: Vasile
cel Mare, Grigorie de Nyssa [i Grigorie de
Nazianz, care au desf\[urat o activitate literar\
[i pastoral\ de ne`ntrecut.

FOTO: ZIARUL LUMINA

Secolul al IV-lea este descris
ca fiind secolul de aur al
Bisericii cre[tine, pentru c\
`n acea perioad\ au activat
cele mai alese personalit\]i
ale vie]ii cre[tine, cele mai
luminate min]i ale epocii
patristice. ~n manualele de
Patrologie, acest secol este
cuprins `n perioada a doua
a literaturii patristice ce se
`ntinde de la anul 313
(Edictul de la Milan) pân\
la 461 (data mor]ii
`mp\ratului Leon I).

Grupul Capadocienilor
Cei trei Sfin]i P\rin]i formeaz\ grupul
Marilor Capadocieni. Strâns uni]i de leg\turile de sânge [i de prietenie, au contribuit cu
to]ii la triumful credin]ei `n Niceea [i Constantinopol, `n Orient [i `n special `n Asia
Mic\. Cât prive[te talentul [i d\ruirea de sine
a fiec\ruia pentru binele Bisericii, se poate
spune c\ s-au completat unul pe altul: „Vasile
era cu preeminen]\ un om al ac]iunii [i al guvern\rii, Grigorie de Nazianz, un orator, iar
Grigorie de Nyssa, un filosof. Dintre cei trei,
Vasile era, f\r\ `ndoial\, cel mai talentat“1.
Referindu-se la grupul Marilor Capadocieni,
patrologul Andrew Louth sus]ine c\ includerea `n acela[i grup a Sfântului Vasile, `mpreun\ cu prietenul s\u, Grigorie din Nazianz [i
fratele s\u, Grigorie de Nyssa, sub denumirea de P\rin]ii Capadocieni (ini]ial, Marii
Capadocieni), reprezint\ produsul `nv\]a]ilor
moderni, care au considerat semnificative leg\turile de familie, localizarea geografic\ [i
angajamentul teologic similar pe care l-au
perceput la cei trei. Aceast\ grupare nu reprezint\ o desemnare tradi]ional\: cei trei P\rin]i
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ai secolului al IV-lea, eviden]ia]i de Biseric\
`n rolul de `nv\]\tori universali sau ecumenici sunt Vasile cel Mare, Grigorie Teologul
[i Ioan Gur\ de Aur, s\rb\tori]i `mpreun\ de
Biserica Ortodox\ la 30 ianuarie2. Cei trei
Capadocieni reprezint\ o „splendid\ constela]ie pe firmamentul Bisericii din Capadocia. S-a spus c\, `n aceast\ trinitate, sunt
concentrate toate razele acelei str\lucite epoci a cre[tin\t\]ii3. Patrologul Johannes
Quasten, `n manualul s\u de Patrologie, afirm\ c\ doar unuia singur dintre cei trei P\rin]i
Capadocieni i s-a atribuit numele de cel Mare, [i anume, Sfântului Vasile. Calific\rile sale remarcabile ca arhip\stor al Bisericii [i organizator, ca mare exponent al doctrinei cre[tine [i ca un al doilea Atanasie `n ap\rarea
Ortodoxiei, ca p\rinte al monahismului oriental [i reformator al Liturghiei, au motivat
conferirea unui astfel de titlu4.

Sfântul Vasile cel Mare,
icoana ierarhului ortodox
Sfântul Vasile era numit „Cel Mare“,
chiar [i `n rândul contemporanilor s\i [i `[i
binemerita titlul din numeroase motive. Era
Cel Mare ca exponent al doctrinei cre[tine [i

ca autor de omilii folositoare de suflet, mai
mare, `nc\, `n via]a practic\, `n rolul s\u de
prelat al Bisericii [i de om al faptelor. Putem
spune, pe drept cuvânt, c\, „dintre cei trei
mari Capadocieni, Vasile era cel practic,
Grigorie din Nazianz, vorbitorul [i scriitorul, iar Grigorie de Nyssa, gânditorul“5.
Cunoscutul patrolog francez F. Cayré, referindu-se la caracterul Sfântului Vasile [i la
darurile cu care Dumnezeu l-a `nzestrat, exclam\: „tr\s\tura dominant\ a caracterului Sfântului Vasile pare s\ fie o «deplin\tate armonioas\» a darurilor cu care acesta a fost `nzestrat. Biserica s-a bucurat de un num\r restrâns
de astfel de oameni, atât de des\vâr[i]i [i atât
de cump\ta]i. A `mbinat la un stadiu `nalt geniul din Roma cu cel din Grecia. Sfântul este
atât un om al doctrinei, a c\rui gândire clar\,
obiectiv\, `ndrum\ o `ntreag\ genera]ie, cât [i
un om de ac]iune, cu un caracter ferm, care
[tie ce urm\re[te [i folose[te cu `n]elepciune
mijloacele pentru a-[i `ndeplini scopul“6.
~n Sfântul Vasile cel Mare avem de fapt icoana ierarhului ortodox. De aceea, este dificil ca, `n câteva pagini, s\ ar\t\m complexitatea personalit\]ii marelui mitropolit, m\re]ia slujirii lui ierarhice, sfin]enia vie]ii, puterea cuvântului lui de predicator, spiritul s\u
organizatoric [i grija fa]\ de s\raci [i bolnavi.
mai-iunie 2009

DOSAR
Anul Sfin]ilor Capadocieni

Liturghia Sf=ntului
Vasile cel Mare
Ca martor al activit\]ilor sale liturgice st\
Liturghia Sfântului Vasile. Sfânta Liturghie
ce-i poart\ numele s-a p\strat „cel pu]in `n elementele sale esen]iale“, `n nucleul s\u, c\ci
`n decursul timpului a suferit unele modific\ri7. Ca [i `n cazul Liturghiei Sfântului Ioan
Gur\ de Aur, nu `ntreaga Liturghie care poart\ ast\zi numele Sfântului Vasile constituie
opera personal\ a acestui Sfânt P\rinte. De la
el, sau din epoca sa, provine numai partea
cuprins\ `ntre lecturile biblice (Apostol [i Evanghelie) [i rug\ciunea amvonului, parte
care reprezint\ elementul originar, de proveninen]\ antiohian\ (sirian\) [i capadocian\ `n
Liturghia noastr\. Partea de la `nceput (pân\
la Apostol) [i cea de la sfâr[it, precum [i unele cânt\ri [i rug\ciuni din partea central\ a
Liturghiilor Ortodoxe de ast\zi (ca imnul
Unule-N\scut, Sfinte Dumnezeule, Heruvicul, Simbolul credin]ei [i Axionul, precum [i
ritualul Vohodului cel mare sau ie[irea cu
Cinstitele Daruri) reprezint\ „adaosuri posterioare epocii Sfântului Vasile sau dezvolt\ri proprii [i mai târzii ale Liturghiei ortodoxe, dobândite la Bizan]“8. Ceea ce apar]ine sigur Sfântului Vasile din formularul actual al Liturghiei care `i poart\ numele, este,
`n primul rând, „partea cuprinzând rug\ciunile citite `n tain\ de c\tre preot (arhiereu)
pentru sfin]irea Darurilor“9.
Liturgistul român – P\rintele Profesor Ene Brani[te – precizeaz\ c\ „era `n Biserica
veche obiceiul, p\strat mult\ vreme mai ales
`n Bisericile siriene, ca, `n cadrul
rânduielii fixe sau uniforme a
Liturghiei cre[tine de pretutindeni,
s\ se adopte rug\ciuni personale
pentru sfin]irea Darurilor, adic\ anaforale redactate de c\tre unii din
marii ierarhi, care erau [i buni
teologi [i liturghisitori, cunoscu]i
prin pietatea ori prin cultura [i via]a
lor moral\ [i spiritual\ de `nalt nivel
… Ca [i al]i contemporani ai s\i,
Sfântul Vasile a compus [i el o anafora proprie, care pentru profunzimea teologic\ [i
pentru frumuse]ea literar\ a stilului, a fost
acceptat\ cu vremea [i generalizat\ `n `ntrebuin]area tuturor Bisericilor Ortodoxe locale
(na]ionale), fiind consfin]it\, al\turi de cea
atribuit\ Sfântului Ioan Gur\ de Aur, ca un
«textus re-
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ceptus», adic\ definitiv [i nemodificabil.
Autenticitatea ei este destul de bine confirmat\ de contemporani [i de documente posterioare epocii Sfântului Vasile“10.
Patrologul Otto Bardenhewer este de
p\rere c\ Liturghia Sfântului Vasile a ajuns la
noi `n forma greceasc\ a textului, precum [i
sub forma unei traduceri copte. Pare sigur c\
Sfântul Vasile a redus la o form\ [i o ordine
fix\ rug\ciunile [i ceremonialele obi[nuite ale
Bisericii din Cezareea [i c\, `n acest proces, a
restrâns-o sau l\rgit-o cu mai mult\ sau mai
pu]in\ libertate. Dar „nu mai este a[a de u[or
s\ decidem `n ce m\sur\ a exactit\]ii reproduce Liturghia real\ dispozi]iile [i ordinul
sfântului episcop, cu atât mai mult cu cât manuscrisele Liturghiei, [i chiar versiunile timpurii ale acesteia, prezint\ varia]ii notabile“11.

„Lung\ invocare apofatic\
a harului lui Dumnezeu“
Liturghia Sfântului Vasile, utilizat\ `n
cadrul Bisericii Ortodoxe `n duminicile
Postului Pa[telui [i `n posturile s\rb\torilor, ca
[i la s\rb\toarea Sfântului Vasile (1 ianuarie),
`n total, de zece ori pe an, reprezint\ o „lung\
invocare apofatic\ a harului lui Dumnezeu,
`nainte de a se «`mbarca» `ntr-o descriere
am\nun]it\ a istoricului mântuirii“12.
Deci, caracteristicile ei primordiale constituie, precum am precizat, rezultatul
muncii Sfântului Vasile `nsu[i. Sfântul Vasile
a rânduit [i Ceasuri, adev\rate ore ale fântânilor cere[ti, pentru ca orice credincios, de
atunci, de dup\ el [i acum, s\
poat\ scoate cu bucurie apa vie, duh [i via]\ din
izvoarele mântuirii
(Isaia 12, 3)13.
De la
el ne-

au r\mas [i frumoasele rug\ciuni din Pravila
Sfântului Vasile cel Mare [i Molitvele ce se citesc
de ziua numelui lui14 [i la anumite slujbe. (Diac.
asist. drd. Liviu PETCU)
1
J. Tixeront, A handbook of Patrology, Second edition,
Authorized Translation, Based Upon the Fourth French Edition,
St. Louis: B. Herder, 1923, p. 169.
2
Andrew Louth, The Cappadocians, in The Cambridge History of Early Christian Literature, edited by Frances Young, Lewis
Ayres, Andrew Louth, Cambridge University Press, 2004, p. 289.
3
Otto Bardenhewer, Patrology: the Lives and Works of the
Fathers of the Church, translated from the second edition by
Thomas J. Shahan, Freiburg im Breisgau & St. Louis: B. Herder,
1908, p. 274.
4
Johannes Quasten, Patrology, volume III (The Golden
Age of Greek Patristic Literature from the Council of Nicaea to
the Council of Chalcedon), Spectrum Publishers, The Newman
Press, Westminster, Maryland, 1960, p. 204; Claudio Moreschini [i Enrico Norelli sus]in, de asemenea, c\ cel mai prestigios
dintre P\rinþii Capadocieni, Sfântul Vasile cel Mare, a fost recunoscut de ceilal]i ca maestru comun, [i în timpul vie]ii, [i dup\
moarte – cf. Istoria literaturii cre[tine vechi grece[ti [i latine de
la Conciliul de la Niceea la începuturile Evului Mediu,
Traducere de Elena Caraboi, Doina Cernica, Emanuela Stoleriu
[i Dana Z\mosteanu, vol. II/1, Editura Polirom, Ia[i, 2004, p. 97.
5
Otto Bardenhewer, Patrology: the Lives and Works of the
Fathers of the Church, translated from the second edition by
Thomas J. Shahan, Freiburg im Breisgau & St. Louis: B. Herder,
1908, p. 280.
6
F. Cayré, Précis de Patrologie. Histoire et doctrine des
Pères de l´Église, Tome Premier, Livres I et II, Société de S.
Jean L´Évangéliste, Desclée et Cie, Éditeurs Pontificaux, ParisTournai-Rome, 1927, p. 404.
7
Andrew Louth, op. cit., p. 295; vezi [i Justo L. Gonzáles,
op. cit., pp. 310-311.
8
Pr. Prof. Ene Brani[te, Sfântul Vasile cel Mare în cultul
cre[tin, în vol. Sfântul Vasile cel Mare. Închinare la 1600 de
ani de la s\vâr[irea sa, Editura Institutului Biblic [i de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1980,
pp. 241-242.
9
Ibidem, pp. 241-242.
10
Ibidem, pp. 242-243.
11
Otto Bardenhewer, op.cit., p. 280.
12
Andrew Louth, op. cit., pp. 294-295.
13
Prof. N. Grosu, Sfântul Vasile cel Mare
– chip plin de har [i de lumin\, în rev. Ortodoxia, Anul XXXI (1979), p. 165.
14
Preot Prof. Dr. Ioan G. Coman,
Patrologie, Sfânta M\n\stire Dervent, 2000, p. 114.
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Arhetipul feminin al Maicii declan[eaz\
`n rândul femeilor mironosi]e starea
de sophrosyné, castitate ontologic\,
ca harism\ specific feminin\ a cur\]iei.
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Femeia mironosi]\, modelul femeii cre[tine
Una dintre realit\]ile cele
mai `ncercate [i mai afectate
`n istoria umanit\]ii este
familia, `n intimitatea
c\reia, uneori, femeii i-au
fost minimalizate [i chiar
anulate drepturile fire[ti,
naturale cu care a fost
`nvestit\ `n illo tempore (c=t
prive[te studiul nostru, vom
restrânge considera]iile doar
la spa]iul semitic).

L

a poporul evreu, starea social\ a
femeii, `n raport cu so]ul ei, era
mult superioar\, `n compara]ie
cu alte popoare ale Antichit\]ii. De[i
egalitatea ei cu b\rbatul rezult\ din actul crea]iei (Facere 1,27; Facere 2,24),
din cauza p\catului, acest raport a fost
afectat. Libertatea ei nu era deplin\, ea
neputându-se c\s\tori decât cu aprobarea tat\lui sau a fratelui mai mare.
Ea `mplinea toate treburile casnice, cu
toate c\ dreptul de ereditate era rezervat exclusiv so]ului.
Prin plata pre]ului de cump\rare, femeia devenea proprietatea so]ului, iar
`n aceast\ situa]ie putea fi oricând repudiat\ (`ndep\rtat\), neavând voie s\
dea divor]. Raportul de subordonare a
femeii fa]\ de b\rbat se deduce [i din
faptul c\ el se numea „Baal“ (st\pân),
iar ea „Roab\“ (I Sam. 25,41). Toate aceste situa]ii eviden]iaz\ inferioritatea
[i dependen]a absolut\ a femeii fa]\ de
b\rbat. Prin urmare, neputându-se vorbi de drepturi reciproce ale so]ilor (ele fiind mai ales apanajul b\rba]ilor), se subliniaz\ mai ales anvergura puterii patriarhatului. Femeia se putea bucura mai
mult de toleran]a [i `ng\duin]a b\rbatului, decât de drepturi egale cu el. Dincolo
de toate acestea, scrierile profetice acord\ femeii c\s\torite o considera]ie deosebit\, care `n raport cu so]ul s\u exprim\ raportul dintre Iahve [i Israel.

Egalitate `ntr-o unitate
ce transcende diferen]ele
Predica Mântuitorului subliniaz\ egalitatea b\rbatului cu femeia `ntr-o unitate ce transcende orice diferen]\.
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Sfântul Pavel spune `n „Epistola c\tre
Efeseni“ c\ prin c\s\torie se realizeaz\
o unitate organic\ `ntre so]i, asemenea
celei existente `ntre Hristos [i Biseric\,
aceast\ analogie `nt\rind `ntr-un mod
magistral sfin]enia c\s\toriei [i egalitatea partenerilor, ale c\ror destine
devin unul.
Aceast\ `nv\]\tur\ a Mântuitorului,
dezvoltat\ de Sfântul Pavel, despre raportul de egalitate [i rolul femeii `n societate, a fost revolu]ionar\ pentru accep]ia fireasc\ a societ\]ii ebraice contemporane Mântuitorului [i poate [i din
acest motiv El era urmat de multe femei.
Mântuitorul a fost `ntotdeauna
foarte atent cu femeile, iertând chiar [i
atunci când gândurile [i privirile celor
prezen]i condamnau iremediabil. A iertat pe femeia p\c\toas\, chiar dac\ to]i
ceilal]i erau gata s-o ucid\ cu pietre, iar
din Maria, sora lui Laz\r, a f\cut un
model pentru contemplativi; a dialogat
cu femeia samarineanc\, de[i acest lucru era interzis de legea iudaic\. Atitudinile Sale au fost rezultatul dorin]ei de
a pune semnul egalit\]ii `ntre b\rbat [i
femeie, nef\când niciodat\ deosebire
`ntre drepturile [i `ndatoririle unora
sau ale altora, excep]ie f\când, fire[te,
cele `nscrise `n structura biologic\ specific\ sexelor, dat\ de la crea]ie.
Aceast\ atitudine reintegratoare a
Domnului a determinat pe femei s\-I
fie devotate necondi]ionat. Poate de aceea Scripturile ne istorisesc privilegiul
pe care ele l-au avut, de a vedea primele
pe Hristos `nviat [i de a face cunoscut

acest fapt. Evangheliile ne vorbesc
am\nun]it despre acest episod [i accentueaz\, `n acela[i timp, curajul [i
t\ria de caracter pe care le-au avut `n
compara]ie cu apostolii, iar acest lucru
devine cu atât mai sugestiv, cu cât autorii Evangheliilor sunt chiar, pe
atunci, „`nfrico[a]ii“ apostoli.

Adunate `n jurul Fecioarei
~ntre femeile care au urmat pe
Hristos Domnul `n peregrin\rile Sale `n
spa]iul iudaic s-a eviden]iat un grup
foarte bine sudat [i care avea pe Fecioara
Maria `n centru. Acest grup a fost martorul cuvântului [i al minunii hristice,
sim]ind bucuria [i triste]ea ce au izvorât
din tabloul vie]ii Mielului. Potrivit Evangheliilor aceste femei sunt: Maria lui
Iacob, Maria Magdalena, Maria lui Cleopa, Salomeea, Ioana, Suzana, Marta [i
Maria etc. Prezen]a Maicii Domnului `n
centrul acestui grup [i mai ales `n sânul
ob[tii apostolice de mai târziu (Fapte
1,14) este admirabil exprimat\ `n
icoanele Cincizecimii [i ~n\l]\rii, iar
icoana Odighitria o prezint\ pe Fecioar\
ca cea care `ndrum\, c\l\uze[te pe drumul vie]ii, sau care conduce c\tre Via]\.
Ea nu face minuni, ci le declan[eaz\
(Cana Galileii). Arhetipul feminin al
Maicii declan[eaz\ `n rândul femeilor
mironosi]e starea de sophrosyné, castitate ontologic\, ca harism\ specific feminin\ a cur\]iei. Acest termen grecesc exprim\ foarte bine metamorfoza fiin]ei
umane, metanoia, cerut\ de accederea `n
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~mp\r\]ie, dep\[ind `n acela[i timp fiziologicul [i desemnând structura cast\ a
spiritului.

Condi]ia femeii cre[tine

Primele martore ale ~nvierii
Cu toate acestea, identitatea inconfundabil\ [i memorabil\, numirea, o
vor primi numai dup\ ce vor `ncerca s\
fac\ ultimul gest ce se mai putea face
fa]\ de un corp r\mas f\r\ via]\ `n el.
Ele mergeau la mormânt (Keber), la
„casa ve[niciei“(Bajit olam) pentru a
plânge [i unge Trupul ~nv\]\torului,
`ndoliate [i tem\toare. Sfântul Grigorie
Palama scrie c\ dup\ ce Iosif [i Nicodim cer trupul de la Pillat [i `l a[az\ `n
mormânt, martore la acest eveniment
au fost Maria Magdalena [i „cealalt\
Marie“, Maica Domnului. Dac\ e numit\ [i mama lui Iosif [i Iacob, e pentru
c\ ei erau fiii lui Iosif, logodnicul ei. La
punerea `n mormânt au fost de fa]\:
„Ioana, Maria lui Iacob [i celelalte
`mpreun\ cu ele“ (Luca 23,55; 24,10). ~n
drum spre mormânt, ele aveau un singur gând: s\ slujeasc\ cu toat\ credin]a
[i evlavia la `nmormântarea Domnului.
Comparativ cu atitudinea disperat\
[i timorat\ a apostolilor, aceste femei,
ce trecuser\ drept anonime [i ne`nsemnate, `mprumut\ atributele b\rb\]iei [i
curajului, cump\r\ mir, merg la mormânt, `nfrunt\ frica de solda]i. Doreau
s\ acopere giulgiurile cu mir bine
mirositor, care s\ atenueze mirosurile
corpului `n descompunere, m\car pentru perioada `n care cei dragi veneau la
mormânt `ntr-o ultim\ `ncercare de
p\strare a comuniunii cu cel r\posat.
Femeile nu au venit la mormânt toate
[i o singur\ dat\, ci `n dou\ sau trei rânduri. Maria Magdalena a revenit [i a
r\mas mai mult timp la mormânt (Ioan
20,1). A venit dis de diminea]\, pe când
era `nc\ `ntuneric, a v\zut piatra ridicat\ [i a plecat de acolo f\r\ s\-L vad\,
fugind s\ anun]e pe Petru [i Ioan. Dup\
ce `mpreun\ au venit la mormânt, ea
st\tea afar\ [i plângea (Ioan 20,11).
Atunci când apostolii se `ncredin]eaz\ c\
Domnul nu mai este `n mormânt, r\mas\ afar\, ~l vede pe Hristos: „a v\zut pe
Domnul [i Acesta i-a spus ei“ (Ioan
20,18), apoi ea va merge la apostoli.

Fecioara Maria, arhetipul feminin
Tot Sfântul Grigorie Palama spune
c\ evangheli[tii relateaz\ `n chip ascuns faptul c\ Domnul S-a ar\tat `ntâi
Maicii Sale. Nu se spun `n chip limpede
acestea pentru a nu fi adus\ ca martor\
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Primii martori ai ~nvierii M=ntuitorului
au fost femeile mironosi]e

tocmai Fecioara [i pentru a nu da prilej
de b\nuial\ necredincio[ilor [i, de
aceea, totul este `nv\luit `ntr-o aureol\
catafatic\. Domnul se arat\ `ntâi ei
deoarece, dup\ m\rturia lui Nicolae
Cabasila, `ntruparea a fost nu numai
lucrare treimic\, ci [i voin]a consim]it\
a Fecioarei (ecce ancilla Domini), toat\
for]a dogmei mariologice constând `n
evenimentul z\mislirii lui Dumnezeu
(Paul Evdochimov). Din rana Fecioarei,
la auzul cuvântului profetic: „Prin sufletul t\u va trece sabie“ (Luca 2,35), se
na[te din duh [i din sânge, Arhetipul
feminin, dup\ chipul [i asem\narea
c\ruia se va contura `n zorii ~nvierii,
chipul femeii mironosi]e.
Celelalte femei au venit la mormânt
dup\ momentul cutremurului (Matei
28, 1-4) [i dup\ fuga paznicilor. Ele au
g\sit mormântul deschis [i piatra rostogolit\. Fecioara a fost de fa]\ la toate
acestea. ~ngerul vestitor al ~nvierii este
Gavriil, care spune ca odinioar\, la momentul Bunei-Vestiri (Luca 1,30): „Nu
v\ teme]i...“ (Matei 28, 5-6).
Evangheli[tii noteaz\ faptele a[a
cum s-au petrecut, firescul lor, netrecând cu vederea faptul c\ femeilor
le-a fost team\. Dac\ ar fi vrut s\ arate
un tablou ideal al ~nvierii, atunci n-ar fi
pomenit de groaza lor [i de `ndoiala
apostolilor (Marcu 16,11). Aceste reac]ii
fire[ti sunt argumente ale ~nvierii. Au
ar\tat evenimentele `nv\luite `n
`ndoial\ [i necredin]\, a[a cum au fost
ele, numai `ntâlnirea personal\ cu El
le-a schimbat necredin]a `n credin]\.

Chiar dac\ nu putem [ti num\rul
concret al femeilor venite la mormânt,
deoarece Scriptura nu precizeaz\ acest
lucru, important\ este atitudinea [i
felul prezen]ei lor `n acest eveniment.
Din manifest\rile lor credem c\ putem
creiona un profil al femininului postanastasic, un profil ce devine metaistoric, ca o icoan\ care de[i `[i revendic\
izvorul `n istorie, identitatea [i-o
reg\se[te `n divinitate.
Chipul femeilor mironosi]e impresioneaz\ prin caracter, curaj, virtute [i,
`naintea altora, prin credin]a c\ Iisus
este Fiul lui Dumnezeu. Modalitatea
vie]uirii lor este `nchinat\ ascezei ce
na[te via]\ curat\, de rug\ciune [i post,
`nfrânare, milostenie. Femeia mironosi]\
osp\teaz\ [i ad\poste[te pe apostoli din
propriul avut. Cea mai evident\ virtute a
ei este b\rb\]ia care o dovede[te ca martor\ `n timpul Patimilor, pe drumul
Golgotei, v\zând pe Domnul `nsângerat,
c\zut sub cruce, dezbr\cat de c\ma[\,
]intuit pe cruce, `nsuli]at, sorbind ultimele Lui cuvinte, auzind hula iudeilor,
m\rturisirea de poc\in]\ a tâlharului.
Femeia mironosi]\ va deveni `n istorie modelul femeii cre[tine, care va fi
pus\ `n raport cu b\rbatul `ntr-o
ecua]ie ce va suferi excese de o parte [i
de alta (ca alternan]a matriarhat-patriarhat). De aceea se consider\ Duminica
femeilor mironosi]e ca zi de s\rb\torire
a tuturor femeilor cre[tine.
Condi]ia femeii cre[tine nu trebuie
nici izolat\ de cea masculin\ [i nici diferen]iat\ prin vreun raport de inferioritate. B\rbatul [i femeia sunt f\cu]i pentru reciprocitate [i comuniune, iar Dumnezeu nu-i separ\ atunci când le vorbe[te. Satana este cel care-i separ\ când
se adreseaz\ doar femeii (Paul Evdochimov) [i acesta e momentul ce provoac\ o
adev\rat\ „schism\ ontologic\“, de unde
`ncepe opozi]ia masculin-feminin. C\derea a secretat otrava unei con[tiin]e nefericite. Femininul [i masculinul au intrat
`n conflict [i polaritate, ajungând pân\ la
disperare (Paul Evdochimov).
Noi, cre[tinii, ne na[tem din Hristos
Care este Alfa - `n Care nu mai este nici
b\rbat, nici femeie - [i ne `ntoarcem, ca
b\rba]i [i femei, spre Hristos, care este
Omega - `n Care nu este nici b\rbat,
nici femeie - toate fiind dep\[ite `n
Trupul lui Hristos, care integreaz\
deplin\tatea uman\. (Pr. Valentin
B\ltoi, Parohia Icu[e[ti)
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Prin hot\rârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române din anii 1999 [i 2001, s\rb\toarea ~n\l]\rii
Domnului a fost consacrat\ ca Zi a Eroilor [i
S\rb\toare Na]ional\ Bisericeasc\.

ACTUALITATE

Ziua Eroilor s\rb\torit\
`n `ntreaga Episcopie a Romanului
~n fiecare an, `n prima joi,
dup\ Duminica a VI-a
dup\ Pa[ti, când se
`mplinesc 40 de zile de la
~nvierea Domnului [i
Mântuitorului nostru
Iisus Hristos, Biserica
noastr\
pr\znuie[te
~n\l]area Domnului. La
rom=ni
s\rb\toarea
~n\l]\rii Domnului a fost
consacrat\ [i ca Zi a
Eroilor. Pe `ntreg cuprinsul
eparhiei au fost organizate
sluje de pomenire a eroilor
c\zu]i pe c=mpurile de
lupt\ pentru ap\rarea
patriei [i a credin]ei
str\mo[e[ti.
Lumin\ de la Ierusalim
la mormintele eroilor
din R\c\ciuni
Rug\ciuni pentru cinstirea [i p\strarea vie
a memoriei osta[ilor rom=ni c\zu]i `n cele
dou\ r\zboaie mondiale au fost `n\l]ate de
Ziua Eroilor [i la R\c\ciuni, comuna din care
a zburat primul avion ce avea s\ anun]e peste
mun]i, `n 1918, vestea Marii Uniri.
„Dup\ Sf=nta Liturghie, `n jurul orelor
11.30, ne-am deplasat la monumentul ridicat
`n anul 1932, pentru cei mor]i `n primul
r\zboi mondial, unde am oficiat o slujb\ de
pomenire. Apoi am mers la monumentul
`n\l]at pentru to]i eroii din comuna noastr\,
construit `n 1997, unde, la fel, am adus Bunului Dumnezeu o rug\ciune. ~n jurul orelor
14.00, am `ncheiat ceremoniile religioase la
crucea depus\ pe locul fostului Aeroport
Militar din R\c\ciuni, `n cinstea pilo]ilor
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P

rin hot\rârile Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române din anii 1999 [i 2001,
s\rb\toarea ~n\l]\rii Domnului a fost
consacrat\ ca Zi a Eroilor [i S\rb\toare Na]ional\
Bisericeasc\. Totodat\, Legea 379/2003, privind
regimul mormintelor [i operelor comemorative
de r\zboi, a proclamat cea de-a patruzecea zi de
rom=ni [i francezi, care au luptat `n Primul
R\zboi Mondial. Acest loc are o semnficia]ie
istoric\, `ntruc=t de aici a zburat avionul cu
documentul ce consfin]ea unirea Transilvaniei cu Rom=nia“, a explicat preotul paroh
Nicolae Zaharia.
Tot `n semn de cinstire a eroilor neamului
rom=nesc, la cele trei monumente ale eroilor
din R\c\ciuni a fost adus\ spre luminare `ntru
eternitate, lumina ~nvierii adus\ [i p\strat\ cu
sfin]enie la biserica din R\c\ciuni tocmai de
la Ierusalim. „Cu binecuv=ntarea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Arhiereu-vicar al
Episcopiei Romanului a fost o delega]ie de
preo]i la Suceava, care a adus sf=nta Lumin\
[i la noi, `n parohie, aceasta lumin=nd `n
continuu la biserica noastr\. De ~n\l]area
Domnului, am a[ezat lumina sf=nt\ s\ vegheze [i la c\p\t=iul osta[ilor ce-[i dorm somnul de veci `n cimitirul din R\c\ciuni“, a mai
spus preotul Zaharia. (pr. Ctin Gherasim)

la Sfintele Pa[ti, s\rb\toarea ~n\l]\rii Mântuitorului Iisus Hristos, Ziua Eroilor, potrivit
tradi]iei, ca S\rb\toare Na]ional\ a poporului
român, afl\m dintr-un comunicat al Biroului de
pres\ al Patriarhiei Rom=ne.
Cinstirea eroilor [i pomenirea lor din neam
`n neam, din genera]ie `n genera]ie este o „adev\rat\ cultur\ a sufletului românesc. Mul]imea
pomelnicelor [i a parastaselor pentru eroi constituie un puternic factor de cultivare a con[ti-

S\rb\toarea ,,~n\l]area
Domnului“ la Moine[ti
~n municipiul Moine[ti, la invita]ia
Prim\riei, s-a oficiat aici o slujb\ de pomenire, de c\tre un sobor de 9 preo]i, reuni]i sub protia PC. Pr. Petre Moraru, protopop de Moine[ti. La acest moment omagial au participat reprezentan]i ai administra]iei locale, veterani de r\zboi, elevi,
precum [i un impresionant num\r de
moine[teni. Garda de onoare a fost alc\tuit\ din militari ai Deta[amentelor de Jandarmi [i Pompieri. Au fost rostite alocu]iuni de c\tre dl. primar Viorel Ilie, iar din
partea veteranilor de r\zboi au vorbit G-ral
`n rezerv\ Nichita Corneliu [i col. `n rezerv\ Ion Procopie. (Pr. Ovidiu LECA)

mai-iunie 2009

ACTUALITATE

Mereu
al\turi de cei
afla]i `n
dificultate

in]ei continuit\]ii noastre ca neam. Pomenirea
eroilor din toate timpurile [i din toate locurile [i
cultul mor]ilor sunt elemente de mare statornicie, continuitate [i unitate `n cuget [i `n sim]iri
de-a lungul genera]iilor“, cum aprecia PF
P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române.
Noi pomenim eroii [i pentru c\ avem credin]a
`n nemurirea sufletului dar [i pentru c\ ei au tr\it
istoria ca pe o Cruce [i o ~nviere: „Lupta cea
bun\ m-am luptat, credin]a am p\zit. De acum mi
s-a g\tit cununa drept\]ii“ (II Tim. 4, 7).

Eroii neamului sunt „icoan\ de iubire jertfelnic\“, cum `i nume[te PF P\rinte Patriarh
Daniel. Ei [i-au `mpletit propria lor via]\ cu
via]a poporului din care s-au n\scut [i, cu demnitate [i cu credin]\, au adus românilor via]a cea
liber\ [i o soart\ mai bun\.

Sfin]irea unui
nou drapel de
lupt\ pentru
osta[ii roma[cani

avut pentru osta[ii roma[cani multiple semnifica]ii. ~n primul rând s-a sfin]it un nou
drapel de lupt\ - ceea ce se `nt=mpl\ extrem de
rar -, apoi a fost numit [i instalat un nou comandant al Garnizoanei Roman. Acestor momente i-au urmat parada militar\ cu defilarea
trupelor `n centrul ora[ului [i oficierea slujbei
de pomenire pentru eroii neamului la monumentul din cimitir.
La toate aceste manifest\ri au participat
invita]i de onoare, cadre militare active [i `n
rezerv\, clerici [i mireni, elevi [i foarte mul]i
roma[cani purta]i fiind de sentimentele curate
de patriotism [i pre]uire pentru Armata
Român\.
Evenimentele au debutat `n Pia]a Roman
Mu[at, unde, `n prezen]a reprezentan]ilor autorit\]ilor centrale [i locale, a fost sfin]it noul
drapel de lupt\ al Batalionului 43 Transport
„Roman I Mu[a“ Roman.
Slujba a fost oficiat\ de un sobor de preo]i
roma[cani, iar sfin]irea propriu-zis\ a fost

Ziua de „~n\l]area Domnului“ reprezint\ pentru noi prilej de aducere aminte, de
cinstire [i de pomenire a tuturor celor care
s-au jertfit pentru „ap\rarea ]\rii [i slava
Sfintei noastre Biserici“, cunoscut\ `n
popor ca „Ziua Eroilor“. Acest cult al
eroilor este o m\rturie a dragostei, o
dovad\ c\-i merit\m, c\ci `n\l]imile la care
a ajuns acest neam `n cel de-al treilea mileniu cre[tin se recunosc `n adâncurile sale,
acolo unde-i sunt izvoarele.
Ziua de ~n\l]are a Domnului Hristos la cer
(a 40-a zi dup\ Pa[ti), `n acest an 28 mai, a
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Au dus lupte tenace [i de durat\ devenind
mucenici ai Domnului. De aceea, de Ziua
Eroilor, `n toate bisericile de pe cuprinsul
Patriarhiei Rom=ne se oficiaz\ slujbe de
pomenire [i parastase. (pr. Florin IONI}|)

La One[ti, anul acesta, `nainte de oficierea Sfintei Liturghii pentru pr\znuirea ~n\l]\rii Domnului, pr. Protopop Alupei Constantin, `mpreun\ cu un sobor de preo]i din
Municipiul One[ti au s\vâr[it o slujb\ de
pomenire a eroilor români c\zu]i, de-a lungul veacurilor, pe toate câmpurile de lupt\
pentru credin]\, libertate, dreptate, ap\rarea
]\rii [i `ntregirea neamului. Slujba parastasului a fost precedat\ de o ceremonie de depunere de coroane [i jerbe de flori la Monumentul Eroilor din ora[. La eveniment au
participat [i oficialit\]ile locale, precum [i
reprezentan]i ai veteranilor de r\zboi.
Prin Biroul de Asisten]\ Social\, Protopopiatul One[ti a venit [i `n aceast\ zi `n
sprijinul multor persoane aflate `n dificultate, distribuind, potrivit tradi]iei deja `ncet\]enite la hramul Catedralei „Pogorârea Sfântului Duhului“, peste 5000 de s\rm\lu]e, cozonac [i dulciuri. (Raluca Maria ALUPEI,
Asistent Social al Protoieriei One[ti)

f\cut\ de semnatarul acestor rânduri, din
`ncredin]area PS Ioachim B\c\uanul, Arhiereu
-vicar al Episcopiei Romanului. Noul comandant al Garnizoanei Roman, Mr. Sorinel B\lan
a primit drapelul din mâinile Secretarului de
Stat al Ministerului Ap\r\rii Na]ionale, domnul Dan T\taru, apoi au fost sus]inute câteva
alocu]iuni din partea domnului primar al municipiului Roman, prof. Dan Lauren]iu
Leoreanu, dl. Gen. Dr. Mircea Savu, comandantul Diviziei 4 „Gemina“ Cluj-Napoca [i
Gen. de brigad\ ing. Ioan Mure[an, Comandantul Brig\zii 4 Logistic\ „Transilvania“.
A urmat parada militar\ a Batalionului 43
Transport „Roman I Mu[at“, având `n frunte
noul drapel de lupt\, `n aplauzele mul]imii
prezente. Ne-am deplasat apoi la monumentul
eroilor din cimitirul municipal unde a fost oficiat\ o slujb\ de pomenire, au fost depuse coroane de flori [i au fost f\cute scurte evoc\ri
legate de eroismul osta[ilor no[tri. (Pr. Florin
Aurel }USCANU, Protopop de Roman)
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La Catedrala episcopal\ de la Roman,
Lumina Sfânt\ de la Ierusalim a fost
adus\ `n Sâmb\ta Mare, de o delega]ie
care se deplasase `n prealabil la Suceava.

ACTUALITATE

Lumina de la Ierusalim `n candelele roma[canilor
 ~n acest an de Pa[ti `n multe dintre eparhiile din ]ara noastr\ a fost adus\ Lumina Sf=nt\ de la
Ierusalim  La Catedrala episcopal\ de la Roman, Lumina Sfânt\ a fost adus\ sâmb\t\, 18 aprilie 

I

>

n acest an, s\rb\toarea Sfintelor Pa[ti a
venit, `n multe din eparhiile din ]ara noastr\ cu o bucurie `n plus, prin aducerea Luminii celei Sfinte de la Ierusalim, care an de an,
`n chip miraculos, `n timpul Vecerniei Mari din
Sâmbata Mare, se aprinde singur\ deasupra Sfântului Mormânt. Aceast\ Lumin\ Sfânt\, acest foc
dumnezeiesc se pogoar\ din cer, totdeauna `n mod
diferit, când ca fulger, când `n spiral\, când ca raz\,
iar `n primele minute nu are proprietatea de a arde.
La slujba Vecerniei mari, oficiat\ anul
acesta la Ierusalim, sâmb\t\, 18 aprilie, `n jurul
prânzului, de c\tre Preafericitul P\rinte Teofil,
Patriarhul Ierusalimului, a participat [i delega]ia Patriarhiei Române condus\ de PS Varsanufie Prahoveanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucure[tilor.

De la Episcopie
spre toate parohiile
La Catedrala episcopal\ de la Roman, Lumina Sfânt\ a fost adus\ de o delega]ie care se
deplasase `n prealabil la Suceava. Delega]ia a
fost `ntâmpinat\ oficial, sâmb\t\, 18 aprilie, la
orele 22:30, de c\tre PS Ioachim B\c\uanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului [i de preo]i veni]i din toat\ Episcopia Romanului, pentru
a lua acest dar binecuvântat [i a-l duce credincio[ilor din parohii. Lumina Sfânt\ a fost
a[ezat\ cu solemnitate pe Sfânta Mas\, de unde
preo]ii au luat-o, rând pe rând.
Sub impresia aceasta haric\, dat\ de prezen]a
Luminii Sfinte aduse de la Ierusalim, care a luminat `n mâinile credincio[ilor participan]i la
slujbele din miez de noapte [i de zi, s-au desf\[urat toate slujbele s\vâr[ite `n acele zile, [i chiar
mai departe, pân\ la ~n\l]area Domnului [i
Cincizecime, mai ales c\ au fost preo]i care `n
parohiile lor, au p\strat flac\ra nestins\, pe Sfintele Mese din Sfintele Altare, timp de multe zile.
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PS Ioachim B\c\uanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului: „Tuturor
celor care ne-au felicitat, cu prilejul Sfintelor S\rb\tori Pascale, le mul]umim
[i pe aceast\ cale. Rug\m pe Milostivul Dumnezeu s\ reverse peste noi to]i
dumnezeie[ti daruri, iar Lumina ~nvierii s\ ne c\l\uzeasc\ pa[ii c\tre
~mp\r\]ia lui Dumnezeu, `mplinind voia Celui ce a murit [i `nviat pentru noi.“

~nvierea la Catedrala episcopal\
La Catedrala episcopal\ de la Roman, dup\
oficierea Canonului Sâmbetei celei Mari, PS
Arhiereu Ioachim B\c\uanul, la miez de noapte,
dintre U[ile ~mp\r\te[ti a `mp\r]it Lumina Sfânt\
a ~nvierii credincio[ilor prezen]i `n num\r foarte
mare, r\spândi]i atât `n biseric\, cât [i `n toat\
curtea Centrului eparhial. Dup\ o procesiune
pân\ la locul amenajat la Agheasmatar, unde s-a
s\vâr[it slujba Utreniei [i s-a dat citire „Cuvântului de `nv\]\tur\“ al Sf. Ioan Gur\ de Aur, s-a revenit `n biseric\ unde s-a oficiat Sfânta Liturghie
arhiereasc\, cu sobor de preo]i [i diaconi. Cu
acest prilej, s-a dat citire „Pastoralei“ semnat\ de

PS Eftimie, Episcopul Romanului, dup\ care PS
Arhiereu-vicar Ioachim B\c\uanul a rostit un cuvânt de `nv\]\tur\. La finalul slujbei, Preasfin]itul
Arhiereu-vicar Ioachim B\c\uanul a `mp\r]it ou\
ro[ii tuturor celor prezen]i, adres=ndu-le
tradi]ionalul „Hristos a `nviat!“

{i al\turi de credincio[ii
din Bac\u
Slujba Vecerniei Speciale, cunoscut\ ca „a
doua ~nviere“ a fost oficiat\ la Catedrala episcopal\, duminic\, 19 aprilie, orele 13:00, de PS
Arhiereu Ioachim B\c\uanul, al\turi de un sobor
format din preo]i din Roman, slujitori ai Catedralei episcopale [i diaconi. Dup\ citirea Evangheliei `n limbile rom=n\, greac\, latin\, ebraic\,
rus\, englez\, german\, francez\, italian\, PS Ioachim B\c\uanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei
Romanului a rostit un cuvânt de `nv\]\tur\.
~n aceea[i zi, de la orele 18:00, Preasfin]ia Sa
a oficiat slujba Vecerniei Speciale [i la Biserica
„Sf. Dumitru“ Narcisa din Bac\u, al\turi de
preo]i b\c\uani, asista]i de un impresionant
num\r de credincio[i. {i aici PS Dr. Ioachim
B\c\uanul a rostit un cuvânt de `nv\]\tur\ `n care
a ar\tat multiplele semnifica]ii teologice ale
~nvierii Domnului. (pr. Cornel PAIU)
mai-iunie 2009

Agenda de lucru a
PS Ioachim B\c\uanul,
Arhiereu-vicar al
Episcopiei Romanului,
pe lunile aprilie – mai 2009

REPERE
01 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Hurmuzachi V., sat Ro[iori,
Ni]\ C\t\lin, Bordean Elena, Irimia Lauren]iu din
Bac\u, Muntean Petru din Moine[ti;
02 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
03 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a efectuat vizit\ pastoral\ `n Protoieria Roman;
- a oficiat Slujba Acatistului N\sc\toarei de Dumnezeu la M\n\stirea „Bunavestire“, Tisa Silvestri. A rostit
cuvânt de `nv\]\tur\;- a oficiat Sfânta Tain\ a Botezului la Biserica „Precista“, Bac\u.
04 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie [i slujba pomenirii celor
adormi]i la M\n\stirea „Bunavestire“, Tisa Silvestri. A
rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a primit vizita PS Calinic, episcopul Arge[ului [i
Muscelului;
05 aprilie
- a efectuat vizite pastorale `n Protopopiatul Roman,
la Bisericile: „Sfântul Dimitrie“, Gâdin]i; „Sfântul Dimitrie“, Poieni]a; „Sfin]ii Voievozi“, Poienari;
„Na[terea Maicii Domnului“, filia Holm a Parohiei
Cr\ie[ti; „Sfântul Nicolae“, filia Bozienii de Jos a
Parohiei Cuci; „Sfin]ii Arhangheli“, S\c\leni; „Sfântul
Dimitrie“, Vad-Iuc[a; „Sfin]ii Arhangheli“, filia
M\rmureni a parohiei Oniceni; „T\ierea capului Sf.
Ioan Botez\torul“, Linse[ti; „Sfântul Dimitrie“, Valea
Ursului; „Adormirea Maicii Domnului“, Chilii;
06 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
07 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Costic\ Busuioc, Parohia
„Sfântul Nicolae“, Bac\u;
08 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme
administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei
eparhiale;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Petru Roncea, Parohia
Vii[oara [i Pr. Cârlan Dumitru, Parohia Vultureni;
09 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
10 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
11 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea „Sfântul
Mucenic Emilian“, Ciolpani. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\;
- a oficiat slujba parastasului adormitului Andrei Butnaru.
12 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul
Dimitrie“, Cartierul Narcisa, Bac\u. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\;
- a hirotonit diacon pe tân\rul teolog Iulian Vasile
Adam, pentru Parohia „Cuvioasa Parascheva“, Bahlui,
Comuna Cotnari, Ia[i.
- a oficiat Slujba Deniei de Luni la Catedrala episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt
duhovnicesc;
13 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a acordat un interviu la postul de televiziune local 1Tv Neam].
- a oficiat Slujba Deniei de Mar]i la Catedrala
episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit
cuvânt duhovnicesc;
14 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat Slujba Deniei de Miercuri la Catedrala episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt duhovnicesc;
15 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat Slujba Deniei de Joi la Biserica „Sfin]ii Arhangheli“, Cartierul Izvoarele, Bac\u. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\;
16 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a efectuat vizit\ pastoral\ la Catedrala „~n\l]area
Domnului“, Bac\u [i Bisericile: „Sfântul Nicolae“,
„Precista“, „Sfântul Dimitrie“, „Sfântul Gheorghe“
din Bac\u, unde a participat la Slujba Deniei celor 12
Evanghelii. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.
17 aprilie
- a participat la Slujba Ceasurilor `mp\r\te[ti [i Slujba
Vecerniei (scoaterea Sfântului Epitaf) la Catedrala episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat Slujba Deniei Prohodului Domnului la
Catedrala episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman.
A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
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18 aprilie
- a participat la Sfânta Liturghie oficiat\ `n Catedrala
episcopal\ ,,Cuvioasa Parascheva“, Roman.
- a acordat interviu la Radio Trinitas [i la publica]iile
locale: Monitorul [i Ziarul de Roman, Ziarul de Bac\u [.a.
19 aprilie
- a oficiat Slujba ~nvierii [i Sfânta Liturghie la
Catedrala episcopal\ ,,Cuvioasa Parascheva“, Roman.
A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.
- a oficiat Slujba Vecerniei (a doua ~nviere) la Catedrala episcopal\ ,,Cuvioasa Parascheva“, Roman, `nconjurat de preo]i din Protopopiatul Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.
- a oficiat Slujba Vecerniei (a doua ~nviere) la Biserica „Sfântul Dimitrie“, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.
20 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala ,,~n\l]area
Domnului“, Bac\u.
- a hirotonit diacon pe tân\rul teolog Ionel L\c\tu[u
Iscu pe seama Parohiei Moreni, Protopopiatul Moine[ti.
A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.
- a participat la Slujba Vecerniei la Catedrala
episcopal\ ,,Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit
cuvânt de `nv\]\tur\.
21 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea Pâng\ra]i,
Neam], ca delegat al IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei
[i Bucovinei. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.
- a oficiat Sfânta Tain\ a Botezului la M\n\stirea
Pâng\ra]i;
22 aprilie
- coresponden]\ [i lucr\ri de birou;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica ,,Sfântul
Gheorghe“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.
23 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica ,,Sfântul
Gheorghe“, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.
24 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica ,,Izvorul T\m\duirii“, din D\rm\ne[ti.
- a hirotonit diacon pe tân\rul teolog Justin Alixandrescu pe seama Bisericii „Izvorul T\m\duirii“,
D\rm\ne[ti;
- a hirotonit preot pe PC. Diacon Ionel L\c\tu[u Iscu,
pe seama Parohiei Moreni. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.
- a primit vizita unei delega]ii de profesori de la
Institutul Saint Serge din Paris;
25 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala ,,~n\l]area
Domnului“, Bac\u, cu prilejul `ntrunirii anuale a Oastei
Domnului. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
26 aprilie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a oficiat Sfânta Liturghie la catedrala
episcopal\ „~n\l]area Domnului“, Slobozia;
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat Slujba `nmormânt\rii episcopului Damaschin Coravu al Sloboziei [i C\l\ra[ilor;
27 aprilie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a
oficiat Sfânta Liturghie `n Catedrala episcopal\ „Sfin]ii
Apostoli Petru [i Pavel“, Hu[i;
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a
oficiat Slujba `nmormânt\rii episcopului Ioachim Mare[
al Hu[ilor, `n Catedrala episcopal\ „Sfin]ii Apostoli
Petru [i Pavel“;
28 aprilie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a oficiat
Sfânta Liturghie `n Biserica „Sfântul Nicolae“, Bac\u;
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a oficiat slujba de `nhumare a episcopului Ioachim Mare[, `n
cripta amenajat\ la subsolul Catedralei „~n\l]area Domnului“, Bac\u. A rostit un scurt cuvânt pentru familia
`ndoliat\ [i credincio[ii prezen]i.
29 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Neculai Osoeanu, Parohia
Scurta II, Pr. Marian B\lan, Parohia Valea Seac\ II, Pr.
Petru Roncea, Parohia Vii[oara;
- a primit vizita PS. Calinic, episcopul Arge[ului [i
Muscelului;
30 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Ionu] Deac, Parohia
Oni[cani [i Pr. Romeo Vasile Trofin, Parohia Simione[ti;
01 mai
- a participat la Sfânta Liturghie la Catedrala episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a vizitat [antierul Bisericii „Bunavestire“, M\n\stirea Ca[in;
02 mai

- a f\cut parte din soborul de ierarhi care a oficiat
Slujba de sfin]ire a Bisericii „Sfântul Nicolae [i Sfântul
Atanasie“ din Gala]i;
- a oficiat, ca delegat al Preasfin]itului Casian,
episcopul Dun\rii de Jos, Sfânta Liturghie la Biserica
„Sfântul Nicolae [i Sfântul Atanasie“ din Gala]i. A rostit
cuvânt de `nv\]\tur\;
03 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 episcopal\ „Sfântul Ierarh Nicolae [i Sfântul
Apostol Andrei“, Gala]i, cu prilejul proclam\rii solemne
a canoniz\rii Sfântului Ierarh Atanasie, Patriarhul
Constantinopolului;
04 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou
- a primit `n audien]\ pe Pr. C\t\lin Bibiru[, Parohia
Hociungi II, Pr. Gheorghe Agafi]ei, Parohia Miron Costin, Pr. Costic\ Busuioc, Parohia „Sf. Nicolae“, Bac\u;
05 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- s-a `ntâlnit cu d-l Viorel Ilie, primarul Municipiului
Moine[ti la sediul prim\riei;
- a efectuat [edin]\ de lucru la Protoieria Moine[ti;
06 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a primit `n audien]\ pe Vasile Hurmuzache, Ro[iori;
Petric\ ~nsur\]elu, D\rm\ne[ti; C\t\lin Cioloca, Bac\u;
Pr. Mih\i]\ Popovici, Parohia „Precista Mic\“, Roman;
- a primit vizita PS. Epifanie, Episcopul Buz\ului [i
Vrancei;
07 mai
- 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 Neam], cu prilejul
anivers\rii a 94 de ani a p\rintelui arhid. Ioan Ivan, fost
profesor [i director `n cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi“ de la Neam]. A rostit o scurt\ alocu]iune;
08 mai
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Ioan
Evanghelistul“, Parohia M\gura, Bac\u. A rostit cuvânt
de `nv\]\tur\;
10 mai
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Bunavestire“,
M\n\stirea Ca[in. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat slujba de sfin]ire a dou\ troi]e cosntruite `n
Parohia „Bunavestire“, M\n\stirea Ca[in, una cu hramul „Schimbarea la Fa]\ [i Sfin]ii trei teologi: Sf. Ap. [i
Ev. Ioan Teologul, Sf. Grigorie Teologul [i Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog“ [i cea de-a doua având ocrotitoare
pe Maica Domnului;
- a oficiat Sfânta Tain\ a Cununiei tinerilor Ionu] [i Teodora Arsenie, la catedrala „~n\l]area Domnului“, Bac\u;
11 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
-a primit `n audien]\ pe Ierom. pr. Ciprian Mera,
Schitul Zimbru; pr. C\t\lin Micl\u[, Biserica „Sfântul
Voievod {tefan cel Mare“, Roman; Pr. Costic\ Ceau[u,
Parohia Scor]eni; prof. Gheorghe A.M. Ciobanu [i editor
Emilia }u]uianu din Roman; monahia Filofteea Pl\cint\,
M\n\stirea Bogdana;
12 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe prof. Dan Leoreanu, primarul
municipiului Roman; ing. Constantin Spiridon, primarul
ora[ului D\rm\ne[ti; Pr. Daniel Prepeli]\, Parohia
Boi[tea I;
13 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Claudiu {o[u, Parohia
Ru[i-Valea Mare; Pr. Valentin Chirica, Parohia Holt; Pr.
Ilie Ursu, Parohia Misih\ne[ti; Pr. Daniel Marari,
Parohia Fundu Tutovei; Elena Bonta[ [i Eugenia
P\duraru din satul Ro[iori; Iulian Bertea, Bac\u, Gabriel
Hagim\ din Parohia H\ineala;
14 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
15 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
16 mai
- a oficiat Sfânta Liturghie `n Parohia Izvorul
Berheciului. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.
- a oficiat Slujba de pomenire a celor adormi]i.
- a prezidat Simpozionul [tiin]ific ,,Episcopul Melchisedec, mare dasc\l [i apologet al ortodoxiei“, organizat
`n sala de festivit\]i a Seminarului Teologic Ortodox
,,Sf. Gheorghe“ din Roman, `n cadrul manifest\rilor
„Zilele Episcop Melchisedec {tef\nescu“.
17 mai
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala episcopal\
,,Cuvioasa Parascheva’’, Roman. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\.
- a hirotesit `n rangul de iconom stavrofor pe PC Pr.
Dr. Sânic\ Palade.

- a oficiat slujba de pomenire a episcopului
Melchisedec {tef\nescu la Capela „Adormirea Maicii
Domnului“ din Parcul Melchisedec, `ncheiat\ cu depunerea de coroane la mormântul vrednicului de pomenire
episcop;
18 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat slujba de sfin]ire a A[ez\mântului social
„Melchisedec {tef\nescu“, amenajat `n incinta {colii
Nr. 8 din Roman, destinat programului after school pentru un num\r de 22 de elevi proveni]i din familii defavorizate;
19 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
20 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Daniel Marari, Parohia
Fundu Tutovei; Pr. Gheorghe Afloarei, Parohia P\tr\[cani; Pr. Ovidiu Benescu; Pr. Valentin Chirica, Parohia
Holt; Pr. Marian Racovi]\, Parohia Cucova; Pr. Ilie
Ursu, Parohia Misih\ne[ti, Arhim. Antonie Jeflea, M\n\stirea Giurgeni; Pr. Florin Anton;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica ,, Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena“, Roman. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\.
21 mai
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica ,,Sfin]ii Arhangheli“, satul Simione[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.
- a oficiat Slujba de sfin]ire a A[ez\mântului social
„Sfântul Vasile cel Mare“, din Parohia Simione[ti;
22 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
- a participat la lansarea Revistei „Melidonium“ a
Societ\]ii Culturale „George Radu Melidon“ [i a volumului II al c\r]ii „Mileniul III pe portativ – Omnifonismul“, de prof. Gh.A.M. Ciobanu, organizate la
Biblioteca Municipal\ din Roman
23 mai
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala episcopal\
,,Cuvioasa Parascheva“, Roman.
- a hirotonit diacon pe tân\rul teolog Liviu Cr\ciun,
pe seama M\n\stirii Giurgeni;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica ,,Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena“, din D\rm\ne[ti. A rostit cuânt
de `nv\]\tur\.
24 mai
- a f\cut parte din Soborul de ierarhi care, sub protia
IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, a oficiat Slujba de sfin]ire a Bisericii ,,Izvorul T\m\duirii“,
din Câmpulung Moldovenesc.
25 mai
- a prezidat [edin]a preo]easc\ semestrial\ cu tema
„Preotul - administrator al bunurilor biserice[ti“, la
care au participat preo]ii din Protoieria Roman, organizat\ `n sala de festivit\]i a Seminarului „Sfântul Gheorghe“, Roman;
26 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat slujba `nmormânt\rii r\posatului Constantin Corduneanu din Bac\u. A rostit cuvânt duhovnicesc.
27 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Constantin Rotaru, Parohia „Precista Mic\“, Roman;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Catedrala „~n\l]area
Domnului“, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
28 mai
- 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 Neam], cu prilejul
s\rb\toririi hramului;
29 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Ionel L\c\tu[u Iscu,
Parohia Moreni;
30 mai
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala ,,~n\l]area Domnului“,
Bac\u.
- a oficiat slujba de pomenire a episcopului Ioachim
Mare[. A rostit cuvânt ocazional;
31 mai
- a oficiat Slujba de sfin]ire a unei Sfinte Troi]e
ridicat\ `n Parohia Trife[ti.
- a oficiat slujba de sfin]ire a Sfântului Altar al
Bisericii ,,Sfântul Nicolae“, Trife[ti.
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica ,,Sfântul
Nicolae“, Trife[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.
- a hirotesit iconom stavrofor pe PC Pr. Dorel Eva,
Parohia Trofe[ti [i sachelar pe PC Pr. Cristi Vasilic\,
Parohia Sofroce[ti. (a consemnat arhid. Ciprian Ioan
IGNAT, Secretar eparhial)
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